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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo indicar a administradores, especificamente aos 
que são membros de Conselhos de Administração, qual a conduta que a Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM) e o Tribunal de Contas da União (TCU) esperam de 
um bom administrador. Para chegar a essa indicação, será examinado o padrão de 
análise realizado por esses entes administrativos para determinar se houve 
descumprimento da lei ou do estatuto nas condutas por eles julgadas. Para tanto, 
este estudo terá por fio condutor o comportamento dos membros do Conselho de 
Administração da Petrobras no processo de aquisição da Refinaria de Pasadena. E, 
considerando que o dever de diligência foi objeto de apuração pela CVM e pelo 
TCU, o trabalho terá como principais focos a análise de tal dever, que compreende 
os deveres de se informar e de investigar a confiabilidade das informações 
fornecidas aos membros do Conselho de Administração. Além do estudo teórico 
sobre o dever de diligência, também será examinada a aplicação prática realizada 
pela CVM e pelo TCU em processos de responsabilidade instaurados contra 
administradores pelo descumprimento do dever de diligência. Neste sentido, será 
analisada jurisprudência de ambas as entidades, para se realizar exame crítico a 
respeito do padrão de avaliação que a CVM e o TCU utilizam ao apurarem a 
conduta dos administradores. Como consequência, o presente trabalho também se 
aprofundará na aplicação da teoria do business judgment rule por esses dois entes 
administrativos. 
 
Palavras-chave: Responsabilidade de Administradores. Dever de Diligência. 
Business Judgment Rule. Comissão de Valores Mobiliários. Tribunal de Contas da 
União. Petrobras. Refinaria de Pasadena. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this paper is to indicate to managers, specifically those who are 
members of Boards of Directors, what conduct the Securities and Exchange 
Commission (CVM) and the Federal Audit Court (TCU) expect from a good 
administrator. In order to arrive at this indication, the standard of analysis carried out 
by these administrative entities will be examined to determine if there was a breach 
of the law or the bylaws in the acts of the administrators. For this purpose, this study 
will be guided by the behavior of the members of the Board of Directors of Petrobras 
in the process of acquiring the Pasadena Refinery. And, considering that the duty of 
care was investigated by CVM and TCU, the main focus of the work will be the 
analysis of this duty, which includes the duties of informing and investigating the 
reliability of the information provided to the members of the Board of Directors. In 
addition to the theoretical study on the duty of care, the practical application carried 
out by CVM and TCU in liability proceedings brought against managers for non-
compliance with the duty of care will also be examined. In this sense, several 
jurisprudence of both entities will be analyzed, in order to carry out a critical 
examination regarding the standard of assessment that CVM and TCU use when 
investigating the conduct of the administrators. As a consequence, the present work 
will also deepen the application of the business judgment rule theory by these two 
administrative entities. 
 
Keywords: Responsibility of Administrators. Duty of Diligence. Business Judgment 
Rule. Securities and Exchange Commission. Federal Audit Court. Petrobras. 
Pasadena refinery. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Objetivo do Trabalho 

 

O presente trabalho tem por objetivo comparar análises feitas pela Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em 

processos de responsabilização de administradores pelo descumprimento do dever 

de diligência, de forma a indicar a esses profissionais, principalmente os que sejam 

membros do Conselho de Administração, quais as cautelas recomendáveis que 

devem tomar para mitigar o risco de serem penalizados ou indiciados pela CVM e 

pelo TCU. Para tanto, o principal objeto de estudo será a conduta dos membros do 

Conselho de Administração da Petrobras no processo de aquisição da Refinaria de 

Pasadena, que teria ocasionado um dos maiores prejuízos da história da petroleira, 

de aproximadamente US$ 659.383.319,32 milhões. 

O trabalho irá propor quais atitudes teriam sido recomendáveis aos 

conselheiros de administração da Petrobras para que tivessem evitado a 

condenação por parte do TCU, e pela abertura de Inquérito Administrativo (IA) pela 

área técnica da CVM. 

Para se chegar a esta conclusão, o trabalho se propôs a analisar a forma pela 

qual a CVM e o TCU verificam se o dever de diligência foi cumprido pelos 

conselheiros de administração, e indicar a estes conselheiros o que eles devem 

esperar da inspeção feita pela CVM e o TCU. 

Também será objeto deste estudo a aplicação do Business Judgment Rule 

(BJR) pela CVM e pelo TCU, uma vez que tal teoria está interligada ao dever de 

diligência, e em qual medida estes dois entes administrativos vêm aplicando a teoria. 

Assim, o objetivo central do trabalho é ser um guia prático aos conselheiros 

de administração quando se tem sob a mira os olhares da CVM e do TCU. Embora 

pareça haver espaço para críticas ao posicionamento do TCU1, nos casos de 

responsabilização de administradores, esse não é o escopo do trabalho. 

 

 
1 Para tanto, indicaremos os seguintes livros e publicações para aqueles que tiverem interesse em 
estudar mais profundamente sobre a atuação do TCU: (i): Competências, Jurisdição e 
Instrumentos de Controle, do autor André Rosilho; e (ii) as publicações de Mauricio Portugal Ribeiro 
e Eduardo Jordão, "TCU atua como gestor público: tratemo-lo como tal!" e "Subordinação de 
agências ao TCU compromete imparcialidade regulatória". 
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 Metodologia 

 

Os principais objetos de estudo deste trabalho foram o Acórdão do TCU 

nº 2.284/2017 e o IA CVM 14/2014, instaurado em 26/12/2014. Enquanto o Acórdão 

do TCU nº 2.284/2017 teve como principal objetivo apurar os prejuízos oriundos da 

aquisição da Refinaria de Pasadena, o IA CVM 14/2014 teve como finalidade 

investigar eventuais irregularidades relacionadas à possível inobservância de 

deveres fiduciários dos administradores da Petrobras. 

Em ambos os documentos, a análise da CVM e do TCU recaiu tanto na 

conduta dos conselheiros de administração quanto dos diretores. Contudo, o 

presente trabalho teve como principal foco de estudo a conduta dos conselheiros de 

administração. 

Além do Acórdão nº 2.284/2017, outros acórdãos2 relacionados ao caso de 

Pasadena foram examinados, principalmente aqueles proferidos no âmbito da 

Tomada de Contas Especial (TCE) nº 025.551/2014-0, que tratou especificamente 

da aquisição da Refinaria de Pasadena, e o TCE nº 005.261/2015-5, que ficou 

responsável pelos temas relativos à Carta de Intenções e à Sentença Arbitral. Estes 

processos auxiliaram consubstancialmente para entender a fundo os detalhes do 

caso de Pasadena. 

Ainda, outros processos proferidos no âmbito do TCU, não relacionados ao 

caso de Pasadena, foram analisados para se chegar a uma conclusão sobre o 

padrão de análise deste ente administrativo, conforme detalhado no item 5.2.2 deste 

trabalho. 

Da mesma forma, não somente o IA CVM 14/2014 foi objeto de estudo, mas 

também outros vários precedentes no âmbito da CVM, conforme pode-se ver no 

item 5.1.2. Aqui, vale salientar, que procurou-se estudar os precedentes na CVM 

com relação especificamente à responsabilização do Conselho de Administração 

pelo descumprimento do dever de diligência. Deste modo, a maior parte da 

jurisprudência analisada não trata necessariamente de empresas estatais, mas sim 

de sociedades anônimas de capital aberto, uma vez que não foi localizada 

 
2 TCU 1839/2018 - Rel. Min. José Múcio Monteiro; j. em 08/08/2018;  TCU 3052/2016 - Rel. Min. 
Benjamin Zymler; j. em 30/11/2016; TCU 2619/2019 - Rel. Min. Benjamin Zymler; j. em 30/10/2019;  
TCU 2005/2017 - Rel. Min.  Benjamin Zymler; j. em 13/09/2017. 
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jurisprudência de responsabilização de conselheiros em empresas estatais pelo 

descumprimento do dever de diligência. 

Além destes documentos que avaliaram na prática o padrão de conduta que a 

CVM e o TCU esperam de um Conselho de Administração, também foi de suma 

importância um estudo profundo dos deveres fiduciários dos administradores 

conforme a Lei das Sociedades Anônimas, através de estudos doutrinários. 

 

 Breve Descrição do Trabalho 

 

O capítulo 2 deste trabalho terá a finalidade de contextualizar o leitor sobre a 

aquisição da Refinaria de Pasadena, descrevendo o passo a passo da tomada de 

decisão pelos administradores da Petrobras. 

O capítulo 3 aborda um estudo teórico sobre os deveres fiduciários e a 

responsabilidade dos administradores, no contexto da Lei das Sociedades 

Anônimas. Serão apresentados os três deveres fiduciários fundamentais – de 

diligência, de lealdade e de informar –, e, tendo em vista que os processos de 

responsabilização referente ao caso de Pasadena na CVM e no TCU tratam do 

descumprimento do dever de diligência pelos membros do Conselho de 

Administração da estatal, o estudo recairá com maior profundidade sobre esse dever 

específico. 

O capítulo 4 diz respeito a um estudo direcionado apenas ao caso da 

aquisição da refinaria, e analisará a organização administrativa da Petrobras à 

época dos fatos e o comportamento dos conselheiros na tomada de decisão. 

O capítulo 5 é o tópico principal deste trabalho, pois nele será realizada uma 

comparação entre as análises feitas pela CVM e pelo TCU em casos envolvendo a 

responsabilização de administradores pelo descumprimento do dever de diligência. 

Por fim, o capítulo 6 se refere à conclusão do trabalho, trazendo uma 

reflexão sobre as análises empreendidas pela CVM e pelo TCU. Terá o condão de 

indicar o que os conselheiros devem levar em consideração quando assumem a 

posição de membros de Conselhos de Administração, principalmente quando se 

tratar de órgãos de companhias de economia mista. 
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2 A AQUISIÇÃO DA REFINARIA DE PASADENA 

 

2.1 Síntese do caso prático: o procedimento decisório na aquisição da 

Refinaria de Pasadena 

 

O presente capítulo tem por objetivo contextualizar o leitor a respeito do 

procedimento decisório que resultou na associação empresarial entre o grupo belga 

Astra/Transcor e a estatal brasileira Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), originando 

empreendimento conjunto para exploração da Refinaria Pasadena Refining System 

Inc. (PRSI), localizada no estado do Texas, nos Estados Unidos da América. 

Tendo em vista a complexidade do caso e suas ramificações por diversas 

áreas do direito, o foco principal deste capítulo será a atuação dos administradores 

da Petrobras na decisão pela compra da refinaria. 

Em fevereiro de 2005, um mês após o grupo belga Astra/Transcor adquirir 

100% das ações da refinaria americana PRSI, o vice-presidente da Astra Oil 

Company aproximou-se da Petrobras, encaminhando correspondência na qual 

solicitava reunião para discutir possível parceria entre as empresas para a operação 

daquela usina. 

Com o objetivo de obter elementos que indicassem a viabilidade e a 

conveniência da aquisição, a Petrobras realizou estudos, ao longo do processo 

decisório, que consistiram basicamente na elaboração de laudos, com análise e 

avaliação dos fatores relacionados à negociação, tais como o valor da refinaria e as 

implicações que poderiam resultar dessa compra. 

A primeira dessas análises foi feita logo após a assinatura do Acordo de 

Confidencialidade, em março de 2005, por ocasião da visita de representantes da 

Petrobras às instalações da Refinaria de Pasadena, que resultou na elaboração do 

Relatório de Visita do Grupo de Trabalho (RVGT), no qual se apontou as vantagens 

da realização do negócio, mas também se recomendou a realização de Due 

Diligence por assessoria especializada. 

Segundo o relatório do Grupo de Trabalho (GT), a refinaria encontrava-se em 

estado precário, o que demandaria vultosos recursos para a sua recuperação e para 

a substituição dos equipamentos de sua estrutura. 
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Ainda assim, em maio de 2005, foi firmado o Memorando de Entendimentos, 

que fixou as condições para a aquisição, pela Petrobras, da PRSI. Paralelamente a 

esse contrato prévio, tal como recomendado pelo GT, foi determinada a realização 

de Due Diligence por equipe multidisciplinar da petroleira (denominado Grupo 

Jurídico da Petrobras), com o assessoramento das empresas Deloitte & Touche 

LLP, Muse Stancil & Co, Thompson & Knight LLP e Jacobs Consultancy Inc.. 

Esse estudo resultou na elaboração do Relatório Due Diligence do Projeto 

Mangueira (Mango Tree Project), em que seus autores opinaram no sentido da 

existência de riscos operacionais na exploração da refinaria. 

Em junho e julho de 2005, as empresas de assessoria Thompson & Knight 

LLP e Muse Stancil & Co entregaram o resultado de suas avaliações. A primeira 

apresentou o seu Internal Memorandum concernente à execução do trabalho de Due 

Dilligence da refinaria; a segunda – a Muse e Stancil –, em seu relatório, avaliou a 

Refinaria de Pasadena em US$ 186 milhões. 

Acontece que, mesmo com a contratação da Muse Stancil & Co para realizar 

tal avaliação, técnicos da Petrobras também elaboraram internamente aquele que 

seria o principal estudo a amparar o processo decisório na compra da refinaria: o 

denominado Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE). A avaliação 

constante desse EVTE desprezou o Valor Presente Líquido (VPL) da refinaria 

encontrado pela Muse (US$ 186 milhões), indicando outro de aproximadamente US$ 

745 milhões. 

Foi assim que, em agosto daquele ano, a Diretoria Executiva da Petrobras 

autorizou a apresentação de oferta à Astra no valor de US$ 365 milhões para a 

aquisição de 70% das ações da PRSI, valor este estabelecido com base no que fora 

fixado no EVTE. Em setembro de 2005, a Astra, em contraproposta, pediu US$ 475 

milhões pelos 70% ou US$ 407 milhões por 60% da participação na empresa. No dia 

29 de setembro de 2005, a Diretoria Executiva da estatal aprovou Documento 

Interno da Petrobras (DIP), que recomendou aceitar essa contraproposta. 

Em fevereiro de 2006, o Conselho de Administração da Petrobras ratificou a 

opinião da Diretoria Executiva e autorizou a companhia a adquirir, por meio da 

Petrobras America Inc. (PAI), 50% dos bens e direitos da PRSI e de 50% da 

participação societária da PRSI Trading Company (PRST), veículo que ainda seria 

constituído e cujo objeto seria a comercialização, com exclusividade, do petróleo 

bruto processado pela PRSI. Pelo negócio, a Petrobras pagaria US$ 189 milhões no 
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fechamento da operação, US$ 85.142.857,15 um ano após o fechamento e US$ 

85.142.857,15 após dois anos, totalizando US$ 359.285.714,30. 

O negócio foi efetivamente fechado em setembro de 2006 e em pouco mais 

de um ano o diretor da Área Internacional da Petrobras, Nestor Cuñat Cerveró, 

assinou a Carta de Intenções (Letter of Intent) para compra dos 50% restantes da 

Astra na PRSI, por US$ 700 milhões, e dos 50% remanescentes da PRST, pelo 

valor de US$ 87.665.431,95. 

A aquisição, nesses termos, foi recomendada pelo gerente executivo 

internacional Américas, África e Eurásia da Petrobras, Samir Passos Awad, e 

aprovada pela Diretoria Executiva da companhia. 

Aqui se faz uma pertinente observação: a Muse Stancil apurou, em seus 

estudos, que o valor da refinaria, no estado em que se encontrava, era de US$ 582 

milhões. Ou seja, de acordo com os estudos dessa consultoria, o valor justo a ser 

pago pelos 50% das ações remanescentes da PRSI seria de US$ 291 milhões, valor 

muito discrepante do da proposta apresentada à Astra. 

O Conselho de Administração, a princípio, não aceitou a proposta, tendo 

determinado que o tema da aquisição do percentual remanescente fosse 

reapresentado com maiores informações. Assim é que, em maio de 2008, o assunto 

foi novamente submetido à sua apreciação, tendo o colegiado, porém, deixado de 

deliberar e adiado a análise para a reunião seguinte. 

Em junho de 2008, a PAI convocou reunião do Superboard da PRSI, à qual a 

Astra não compareceu. A ausência da empresa belga à reunião autorizou a PAI a 

exercer o direito de impor sua decisão unilateralmente (right to override). 

Ocorre que o exercício desse direito pela Petrobras – de impor a sua decisão 

unilateralmente – autorizava a Astra, em contrapartida, a exercer o denominado put 

option, prerrogativa que obrigou a estatal brasileira a adquirir a participação 

acionária da empresa belga na refinaria, nos termos fixados no Acordo de Acionistas 

(Shareholders Agreement). O direito ao put option foi exercido pela Astra em julho 

de 2008. 

A Petrobras, então, negou-se a pagar o preço do put option, o que, entre 

outras consequências, culminou na instauração de processo arbitral nos Estados 

Unidos. Após o início do litígio, ambas as partes apresentaram ao juízo arbitral 

laudos contendo avaliação de mercado da refinaria, para que servissem de 

parâmetro para a decisão. A cláusula de put option teve sua validade confirmada em 
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laudo preliminar emitido pelo painel arbitral, em novembro de 2008, posteriormente 

ratificada em abril de 2009, utilizando como base o laudo da consultoria Baker & 

O’Brien apresentado pelo Grupo Astra. 

O painel arbitral final também fixou o valor a ser pago pela PAI. na aquisição 

dos 50% remanescentes das ações da refinaria, no montante aproximado de US$ 

640 milhões, como também a data para esse pagamento. O laudo arbitral final, 

nesses termos, foi confirmado posteriormente por sentença judicial. 

Paralelamente ao processo arbitral, a Astra ingressou com a primeira de suas 

ações judiciais em face da Petrobras, alegando que a estatal descumprira os 

compromissos assumidos na Carta de Intenções e cobrando a quantia de US$ 788 

milhões. 

Posteriormente, outras ações foram movidas pela Astra, entre elas, uma 

ajuizada em face da PRST, na qual requereu o bloqueio das contas da empresa, 

como forma de satisfazer o seu crédito de US$ 156 milhões referentes a valores 

pagos pela Astra ao Banco BNP Paribas. A terceira ação movida pela empresa 

belga buscou o ressarcimento de gastos com empréstimos e pessoal, no montante 

de US$ 35 milhões. Além destas, a Astra ainda promoveu ação em que requeria a 

execução forçada do laudo arbitral. 

Diante da patente insegurança jurídica, a PAI resolveu não pagar, no prazo 

estipulado, o valor estabelecido pela decisão arbitral, sob o pretexto de que a Astra 

não vinha cumprindo suas obrigações contratuais. 

As tratativas para um acordo extrajudicial, iniciadas no final de 2011, 

culminaram em um acerto entre as litigantes, por meio do qual ficou convencionada 

a concessão de garantia corporativa à Astra no valor de US$ 820,5 milhões e o 

encerramento de todas as disputas judiciais. Pouco mais de dois meses após o 

vencimento do prazo para o cumprimento, pela Petrobras, da decisão arbitral, seu 

Conselho de Administração condicionou-o à existência de uma determinação judicial 

ou à assinatura de termo de quitação plena quanto à refinaria. 

Conforme dito anteriormente, a decisão arbitral foi confirmada por sentença 

judicial de segunda instância, que condenou a Petrobras ao pagamento de 

aproximadamente US$ 640 milhões, e, em que pese o valor da condenação arbitral 

ter sido fixado em montante bastante inferior ao estipulado no acordo extrajudicial, 

foi este último que, submetido à decisão do Conselho de Administração, acabou 

aprovado em junho de 2012. 
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2.2 As consequências do negócio e os objetivos deste trabalho 

 

As perdas decorrentes do procedimento envolvendo a Refinaria de Pasadena, 

incluindo os valores pagos na sua aquisição, bem como os ônus adicionais impostos 

à Petrobras quando do término da parceria, teriam causado aos cofres da empresa 

um prejuízo total no valor de US$ 659.383.319,32. 

Na aquisição dos 50% iniciais e dos 50% finais da refinaria, os danos teriam 

sido de US$ 266 milhões e US$ 295.542.856,80, respectivamente. Já os custos 

decorrentes do procedimento arbitral e do acordo extrajudicial, juntos, teriam sido de 

US$ 97.840.462,52. 

Além das perdas financeiras, também sobrevieram danos de outras ordens. É 

que, tendo em vista a exposição do caso nas mídias jornalísticas, com reportagens, 

artigos e comentários acerca da suposta antieconomicidade da aquisição da 

refinaria pela Petrobras e da questionável postura de seus dirigentes, a imagem da 

estatal foi irremediavelmente prejudicada, colocando sua reputação à prova perante 

a opinião pública nacional e internacional. 

Os danos aos cofres públicos culminaram também em investigações, por 

diversas esferas administrativas e judiciais, sobre a atuação dos administradores no 

processo decisório concernente à aquisição da refinaria. 

Nesta seara, o presente trabalho tem como principal objetivo comparar as 

análises feitas nos procedimentos administrativos conduzidos pela CVM e pelo TCU 

contra os membros do Conselho de Administração da Petrobras que protagonizaram 

as tomadas de decisão referente à aquisição da Refinaria de Pasadena. Ou seja, 

este trabalho pretende comparar os padrões utilizados por cada um desses órgãos, 

para determinar o comportamento ideal que um administrador deve ter, podendo, ao 

final, auxiliar esses profissionais, principalmente os que integrem Conselhos de 

Administração, a inteirar-se sobre as providências e o nível de cuidado que tais 

entes esperam de um bom administrador. 
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3 DEVERES FIDUCIÁRIOS E A RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES 

 

3.1 Noções gerais e disposições comuns aplicáveis à Diretoria e ao Conselho 

de Administração 

 

O presente tópico cuidará das disposições contidas nos artigos 153 a 160 da 

Lei nº 6.404/76, que tratam dos deveres fiduciários e de eventual responsabilização 

civil dos administradores de sociedades anônimas.3 

Referidas normas, que possuem caráter cogente, correspondem a duas 

finalidades: a primeira delas é a de fixar um padrão de comportamento a ser exigido 

daqueles que se prestam à gestão de patrimônio alheio; a segunda é a de 

estabelecer as consequências para o administrador que deixar de observar o 

modelo de conduta previsto na lei e no estatuto, fundamental para o 

desenvolvimento salutar da sociedade. 

A previsão genérica dos deveres fiduciários, constante da Lei nº 6.404/76, não 

impede que os estatutos das companhias também cuidem do assunto. Ao contrário, 

é até aconselhável que o façam, de modo a melhor detalhá-los e adaptando-os da 

forma mais conveniente às particularidades de cada companhia. 

É importante frisar, nestas considerações iniciais, que os deveres fiduciários 

estão contemplados na lei de maneira genérica e exemplificativa. Ou seja, o 

legislador previu um padrão de comportamento, sem, contudo, descer a detalhes 

sobre como deve ou não agir o administrador. 

A previsão da lei acionária, nos moldes apontados, é compreensível, dado ser 

impossível contemplar todas as condutas leais e diligentes na administração de uma 

empresa, e a conclusão daí decorrente é que eventual violação das obrigações 

fiduciárias deve ser verificada caso a caso. 

Assim, tendo em vista que a lei não determina comportamentos específicos, é 

possível extrair que o administrador precisa ser cauteloso, para que suas condutas 

estejam em conformidade com os deveres previstos em lei e no estatuto social da 

companhia. 

 
3 As regras da Lei das Sociedades Anônimas aplicam-se, inclusive no que tange aos deveres e à 
responsabilidade de seus administradores, às sociedades de economia mista, uma vez que são 
sociedades anônimas. É dizer: independentemente de ter sido constituída pelo Poder Público, sua 
natureza jurídica é de pessoa jurídica de direito privado, razão pela qual será regida pela Lei das 
Sociedades Anônimas. 
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A medida para essa verificação, que tem como pilar os deveres de diligência 

e lealdade, é o emprego da boa-fé na busca dos fins sociais da companhia, 

colocando-os sempre à frente de quaisquer outros interesses. 

Assim é que a análise dos deveres fiduciários, bem como da 

responsabilização decorrente de sua violação, é fundamental para a compreensão 

do caso de Pasadena, porque, conforme melhor se verá no capítulo 5, as 

irregularidades administrativas apuradas no IA, em trâmite na CVM, e o Acórdão nº 

2.284/2017, que decidiu pela condenação dos conselheiros de administração, 

implicam, justamente, o eventual descumprimento de deveres fiduciários pelos 

administradores da companhia. 

Finalizando estas considerações iniciais, é oportuno consignar que os 

deveres fiduciários constituem obrigações de meio e não de resultado. Quer dizer, 

os deveres previstos na lei fornecem padrões de comportamento a serem 

observados pelos administradores no desempenho de suas funções, 

independentemente do resultado de suas atividades. 

Dessa forma, desde que tenha observado os deveres fiduciários no exercício 

de suas atribuições, o administrador não estará sujeito a qualquer represália, ainda 

que de seu comportamento resultem desfechos insatisfatórios. 

 

3.2 Principais Deveres Fiduciários: Diligência, Lealdade e Informação 

 

Os tópicos a seguir focam nos principais deveres fiduciários, aqueles de 

caráter geral que a própria lei cuidou de enumerar, quais sejam, os deveres de 

diligência, vigilância e lealdade; de atuação conforme os interesses da companhia; e 

de não agir com desvio de poder. 

Os deveres de diligência e de lealdade são os mais abrangentes, razão pela 

qual a doutrina os considera deveres basilares, dos quais todos os demais 

decorrem. Tal se dá com os deveres de informação, vigilância, sigilo e investigação, 

inerentes à própria natureza da atividade do administrador que seja cuidadoso e leal 

à sociedade. 

Em que pese possuírem conceitos e conteúdo distintos, os deveres fiduciários 

se inter-relacionam, eis que convergem para um mesmo sentido: a exigência de 

boa-fé e a defesa de elementos de confiança, os quais norteiam também a atuação 

dos administradores de sociedades anônimas, que são o objeto deste estudo. 



21 

 

Com o intuito de aprofundar o conhecimento sobre os deveres fiduciários e 

facilitar a compreensão do tema, passaremos a seguir para a análise individual de 

cada um deles. 

 

3.2.1 O Dever de Diligência 

 

O dever de diligência, previsto no artigo 153 da Lei nº 6.404/76, impõe ao 

administrador a obrigação de, no desempenho de suas funções, agir zelosamente 

na defesa dos interesses da sociedade. É o dever ligado aos ideais de dedicação, 

empenho e cuidado no desenvolvimento das atividades de gestão, sempre 

buscando os interesses da companhia. 

O grau de zelo a ser empregado pelo administrador, segundo a lei, é o do 

homem médio, probo e honesto, que desempenha as suas funções com a cautela e 

a atenção necessárias ao êxito da empresa, como se seus próprios negócios 

fossem. 

De acordo com Fran Martins, no entanto, chama atenção para o fato de que o 

dispositivo em comento disse menos do que deveria dizer. É que, para esse autor – 

como também, aliás, para grande parcela da doutrina4 –, não basta só a boa 

vontade do administrador para cumprir o dever de diligência; é imprescindível que 

ele ainda domine a técnica e o conhecimento profissional, para bem exercer o seu 

papel de administrador de uma companhia5. 

Assim, além de ser honesto e seguir o comportamento do homem probo, ele 

deve possuir o conhecimento técnico necessário para o exercício das suas funções. 

A esse respeito, Nelson Eizirik pondera que não se exige do administrador 

conhecimento altamente especializado sobre todos os assuntos que lhe sejam 

submetidos: deve, sim, ter uma noção geral das atividades realizadas pela 

companhia, de forma a ampará-lo suficientemente na tomada das decisões6. 

Portanto, o conceito de diligência não se refere a uma conduta determinada, 

mas sim a um conjunto de procedimentos a serem seguidos pelo administrador. 

 
4 De acordo com Modesto Carvalhosa, Marcelo Von Adamek e Nelson Eizirik. 
5 MARTINS, Fran. Comentários à Lei das Sociedades Anônimas. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1984. v. 2. t. I e II, p. 362-363. 
6 EIZIRIK. Nelson. A Lei das S/A Comentada: artigos 138 a 205. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 
2015, v.3, p.120-121. 
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O que se percebe é que o legislador, ao invés de pré-estabelecer uma 

conduta rígida, definiu um padrão de conduta relativamente flexível e adaptável ao 

caso concreto, como uma linha de comportamento a ser seguida pelo administrador. 

Não é por outra razão que a doutrina afirma ser a noção do dever de 

diligência variável no tempo e aferível apenas diante do caso concreto. Também por 

esse motivo a verificação da presença de diligência far-se-á segundo o cargo 

ocupado pelo administrador na companhia7. 

Por isso é que, dadas as diferenças entre os poderes e as competências 

atribuídas a cada cargo, tem-se não ser possível exigir de um membro do Conselho 

de Administração que detenha os mesmos conhecimentos de um diretor sobre os 

negócios da companhia, e, da mesma forma, não se pode esperar que um diretor 

executivo supervisione a companhia nos mesmos moldes em que o fazem os 

conselheiros. 

Assim, consideradas as diretrizes comportamentais de caráter geral 

instituídas pela lei, tem-se, sucintamente, que o administrador deverá agir com o 

zelo orientado pelo princípio da boa-fé, e, de posse dos conhecimentos técnicos 

suficientes ao desempenho da sua atividade, com a preocupação de buscar a 

realização dos fins, para alcançar o melhor resultado financeiro para a companhia. 

O princípio da boa-fé do administrador é pressuposto do dever de diligência. 

Se o administrador agiu de boa-fé e no melhor interesse da empresa, não há que se 

falar em descumprimento de tal dever. Se, entretanto, o administrador atuar de má-

fé, movido por más intenções, visando beneficiar a si mesmo ou a outrem, essa 

conduta se aproximará da violação ao dever de lealdade, e não mais da violação ao 

dever de diligência. 

Neste sentido, o legislador previu no artigo 159, § 6º, da Lei 6.404/76 que o 

juiz, em ações de responsabilidade contra o administrador, poderá reconhecer a 

exclusão da responsabilidade do administrador, se convencido de que este agiu de 

boa-fé e visando ao interesse da companhia. 

A autora Mariana Pargendler comenta que esse dispositivo é o verdadeiro 

BJR à brasileira, pois teve a intenção de tutelar as decisões negociais dos 

administradores quando tomadas de forma honesta e bem intencionada, mesmo que 

 
7 EIZIRIK. Nelson. A Lei das S/A Comentada: artigos 138 a 205. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 
2015, v.3, p.116. 
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mostrem prejudiciais à companhia mais tarde. Mais adiante, no tópico 3.2.1.2, o 

presente trabalho explorará mais a fundo a teoria do BJR.8 

 

3.2.1.1 Desdobramentos do Dever de Diligência e seus limites 

 

3.2.1.1.1 Informar-se e Investigar 

 

Considerando-se a amplitude do conceito de diligência e a já referida inter-

relação dos deveres, tem-se que o dever de cautela acaba por abranger outras 

obrigações impostas aos administradores, como as de se manter informado, 

fiscalizar, investigar e vigiar os assuntos atinentes à companhia. 

O dever de se informar refere-se à averiguação, pelo administrador, dos 

elementos necessários e possíveis para a prática segura do ato decisório. Compete-

lhe, inclusive, exigir a disponibilização dessas informações sempre que entender 

necessário, solicitando a elaboração de laudos ou requisitando informações internas 

de outros órgãos da empresa. 

Assim, o zelo que se espera do administrador, no que tange ao dever de estar 

informado, reside em forrar-se das informações adequadas para subsidiar seu 

posicionamento. 

Tão importante quanto o dever de se informar é o de investigar o conteúdo da 

informação obtida. Por isso, o administrador diligente não se obriga apenas a buscar 

as informações necessárias para a tomada de decisões, mas deve também 

investigar a veracidade e a autenticidade das que lhe são passadas, seja quando 

detectar indícios de que a confiabilidade dos dados é questionável, seja quando se 

deparar com a possibilidade de ocorrência de danos à companhia. 

Em princípio, os administradores podem confiar nas informações que lhes são 

fornecidas pelos subordinados, até porque entendimento diverso tornaria 

impraticável o funcionamento da empresa, ante a impossibilidade de se conferir 

todas as informações recebidas. 

Portanto, o que se espera do administrador diligente é que, estando alerta aos 

riscos do negócio, e mesmo partindo do pressuposto de que as informações são 

 
8 PARGENDLER, Mariana. Responsabilidade civil dos administradores e Business Judgment Rule no 
Direito Brasileiro. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 953, p. 51-74, mar. 2015. 
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confiáveis e suficientes, ele tenha o cuidado de verificar seu conteúdo, e, se 

entender necessário, determinar novas e mais aprofundadas diligências. 

Essa postura por parte do administrador da companhia deve, porém, ser 

acolhida com algumas ressalvas, porque o seu dever de obter informações e de 

eventualmente investigar o seu conteúdo, seja a respeito do desenvolvimento dos 

negócios da companhia, seja com a intenção de forrar-se de documentos, estudos e 

relatórios que subsidiem a tomada de decisões, deve ser analisado à luz dos 

critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Nesse particular, é evidente não ser possível exigir do administrador que ele 

esgote todas as buscas por informações, de forma exaustiva, para só então tomar a 

sua decisão. O que se espera do administrador diligente, quanto ao dever de se 

manter informado, é que busque as informações necessárias dentro de um padrão 

de razoabilidade e dentro do que é exigível diante da situação concreta. 

O mesmo critério, aliás, é aplicável no que diz respeito ao dever de investigar 

o teor das informações. 

Essa flexibilização do dever de diligência, consubstanciada em atos de 

pesquisa por critérios de razoabilidade, viabiliza a atividade proveitosa do 

administrador da Sociedade Anônima (S/A), eis que é próprio da atividade de 

gestão, principalmente em se tratando de companhias abertas, a assunção de certos 

riscos inerentes aos trabalhos exigidos para o seu normal e satisfatório 

desenvolvimento. 

Ou seja, uma interpretação rigorosa e demasiadamente rígida acerca dos 

padrões de conduta a serem observados pelos administradores acabaria por 

amedrontá-los, retirando-lhes a coragem e a audácia, sem as quais não é possível 

exercer uma gestão satisfatória da empresa. 

Há que se considerar também as hipóteses em que os administradores atuam 

sob pressão, situação bastante comum nas atividades empresariais e negociais. 

Nessas condições, os administradores agem sem grande espaço para reflexões 

detidas sobre a atitude que estão prestes a tomar e da qual não podem fugir, 

inclusive sob o risco de perderem uma boa oportunidade de negócio. 

Em tais circunstâncias, é razoável exigir do administrador, diante da situação 

que se lhe apresenta e dentro de sua margem de discricionariedade, que ele tome a 

decisão que lhe pareça ser a mais acertada e condizente com os interesses da 

companhia. 
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Noutras palavras, é impraticável exigir-se de um administrador, diante de 

situações corriqueiras, uma postura altamente prudente: o que se lhe puder 

requerer, no mínimo, é a conduta que se apresentar como a melhor entre as ações 

mais razoáveis, conforme o seu convencimento. 

No entender de Nelson Eizirik9, não se pode responsabilizar o administrador 

da companhia por ter, no calor dos acontecimentos, adotado esta ou aquela postura. 

Isto porque, a análise a posteriori e neutra dos fatos, sem a pressão a que estava 

submetido o administrador no momento da decisão, pode chegar a uma conclusão 

de que outra solução – e melhor – poderia ter sido tomada. 

Neste passo, é oportuno retomar a observação de que a responsabilidade do 

administrador é de meio e não de fim. Com efeito, é possível que, da postura 

assumida pelo administrador sob a tensão do momento, mesmo que ele tenha 

refletido sobre a melhor forma de conduzir o negócio, possa resultar um desfecho 

inesperado, insatisfatório, ou, até mesmo, financeiramente prejudicial à companhia. 

Todavia, nesse caso, tendo pautado a sua ação pela boa-fé, com a cautela 

que lhe era possível em face das circunstâncias, e tendo decidido da forma que lhe 

parecia a mais conveniente ante as informações de que dispunha naquele momento, 

o administrador não poderá ser culpabilizado por eventuais resultados negativos e 

tampouco terá violado qualquer dos seus deveres fiduciários, descabendo 

responsabilizá-lo por isso. 

 

3.2.1.1.2 Fiscalizar e Vigiar 

 

O administrador diligente deve, ademais, ser vigilante. Ou seja, deve verificar 

e fiscalizar constantemente se estão sendo executadas as diretrizes da companhia e 

sendo cumpridas as decisões que foram tomadas10. 

O dever de vigilância, entretanto, também está sujeito aos critérios de 

razoabilidade, porque o rigor excessivo na definição de seu exato sentido poderia 

resultar na impraticabilidade do seu exercício. Consequentemente, o dever de 

fiscalizar será considerado suficientemente cumprido, se o administrador realizar a 

 
9 EIZIRIK, op. cit., p.153. 
10 No caso dos conselheiros da Petrobras, há clara previsão no Estatuto social do dever de vigilância, 
consubstanciada na atribuição ao Conselho de Administração da tarefa de fiscalizar a gestão da 
Diretoria Executiva e de seus membros, inclusive garantindo-lhe o direito de examinar, a qualquer 
tempo, livros e papéis da companhia (art. 29, inciso III, do Estatuto Social da Petrobras). 
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vigilância de modo extensivo e rotineiro, para o que lhe bastará possuir um 

conhecimento geral das atividades da companhia. Seria indesejável que o 

administrador se envolvesse profundamente em todas as operações da empresa, 

porque, como ressalta Eizirik (2015, p. 124), “os benefícios poderiam ser inferiores 

aos custos incorridos”11. 

Há uma estreita relação entre os deveres de vigilância e de informar-se. 

Todavia, existe também uma diferença importante entre eles, pois, enquanto a 

obrigação de vigilância e fiscalização importa em atividade perene e constante, o 

dever de informar-se concerne apenas ao momento decisório, para o qual o 

administrador se prepara, buscando as informações necessárias. 

 

3.2.1.2 Aplicação do Business Judgment Rule no Sistema Jurídico Brasileiro 

 

A aplicação da teoria do BJR no que respeita à atividade regulatória da CVM 

e do TCU será abordada com maior profundidade nos tópicos 5.1.2.1 e 5.2.2.1, que 

tratará dos precedentes dos referidos entes no tema do dever de diligência. 

Por ora, registre-se que nas decisões emitidas pela CVM e pelo TCU, bem 

como pelo Judiciário, tem-se aplicado a teoria norte-americana do BJR, segundo a 

qual, em breves linhas, o administrador não poderá ser responsabilizado por 

eventuais prejuízos causados à companhia, desde que, no exercício de suas 

atribuições, tenha tomado os devidos cuidados. Trata-se de um verdadeiro escudo 

para a atuação do administrador que age de boa-fé e com respeito aos deveres e 

obrigações do cargo. 

Com efeito, de acordo com a teoria, tendo o administrador agido com os 

devidos cuidados ao longo do processo decisório, em caso de insucesso, a sua 

responsabilidade deverá ser excluída, dispensando-se a intervenção de autoridades 

administrativas para análise do teor da decisão negocial. 

A teoria visa proteger os administradores em sua tomada de decisões 

negociais, pois não deve o ente administrativo, a posteriori, já sabendo que a 

decisão não foi bem-sucedida, imputar-lhes responsabilidade quando a decisão foi 

tomada de boa-fé, informada e de forma diligente. Assim, também é objetivo da 

teoria evitar que as autoridades analisem a decisão de mérito da decisão, pois não 

 
11 EIZIRIK, op. cit., p. 124. 
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cabe a elas substituir os administradores, quando eram estes que estavam a par dos 

negócios da companhia e que possuíam a competência para analisar se 

determinada decisão fora a mais adequada para a companhia. 

 

3.2.2 O Dever de Lealdade 

 

Por fim, no que diz respeito ao dever de lealdade do administrador, este 

trabalho abordará sucintamente o tema, uma vez que ele não foi objeto das 

acusações impostas aos membros do Conselho de Administração da Petrobras nos 

processos administrativos da CVM e do TCU. 

O dever de lealdade, versado no artigo 155 da Lei nº 6.404/76, impõe ao 

administrador que atue de boa-fé, de modo a colocar os interesses da companhia 

acima de quaisquer outros: não pode, em outras palavras, praticar atos que 

prejudiquem a empresa ou deixar de praticar os que a beneficiem. 

Bem por isso, o dever basilar de lealdade desdobra-se em outras duas 

espécies: o dever de abster-se de atuar quando há conflito de interesses (artigo 156 

da Lei nº 6.404/76) e o dever de impedir-se absolutamente de agir com desvio de 

poder (artigo 154 da mesma lei). 

O primeiro desses dispositivos proíbe que o administrador participe de 

deliberação ou decida sobre operação social em que haja conflito entre os seus 

interesses pessoais e os da companhia. 

Já o artigo 154 estabelece a diretriz fundamental da atuação do 

administrador, que é a de pautar sua atividade visando à satisfação dos interesses 

da companhia e ao atendimento das exigências do bem público. Conduta diversa 

configuraria desvio de poder, que, em direito societário, significa a atuação do 

administrador em desconformidade com a proteção e satisfação dos interesses da 

sociedade, ainda que formalmente ele possa estar agindo de acordo com os ditames 

da lei e do estatuto. 

Ao dispor sobre o dever de lealdade, a Lei nº 6.404/76 elenca expressamente, 

em três incisos do artigo 155, as condutas que resultam em sua violação: i. usar, em 

benefício próprio ou de outrem, as oportunidades comerciais de que tenha 

conhecimento em razão do exercício do cargo (inciso I); ii. omitir-se, no exercício ou 

na proteção de direitos da companhia ou deixar de aproveitar oportunidades de 
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interesse da sociedade (inciso II); e, iii. adquirir para revender com lucro, bem ou 

direito que sabe necessário à companhia (inciso III). 

Portanto, o dever de lealdade impõe que o administrador atue com estrita 

observância dos interesses da sociedade, ficando impedido de intervir em qualquer 

operação ou deliberação em que haja interesses conflitantes entre os seus próprios 

e os buscados pela companhia. 

Por essa mesma razão, o dever de lealdade restará violado sempre que o 

administrador agir com desvio de poder, pois, ao se utilizar de suas atribuições para 

obter vantagem pessoal, terá se afastado do único propósito que o deve nortear 

dentro da companhia: os interesses da companhia e dos acionistas. 

Também pode-se dizer que há violação ao dever de lealdade quando os 

administradores de uma companhia deliberadamente aprovam a compra de 

participação societária em outra empresa por valor sabidamente superior ao que ela 

de fato vale, sem qualquer estudo ou justificativa que substancie esta decisão. A 

compra do negócio por um valor superior por si só não caracteriza o 

descumprimento do dever de lealdade, mas quando essa conduta tem por fim 

apenas prejudicar a sociedade ou beneficiar a si próprio, gera um descumprimento 

da lei. 

No caso envolvendo a Refinaria de Pasadena, as apontadas irregularidades 

praticadas pelos diretores executivos da Petrobras tiveram por principal fundamento 

justamente o descumprimento do dever de lealdade, consubstanciado no fato de 

terem ignorado intencionalmente os resultados registrados em laudos técnicos, que 

apontavam valor muito inferior ao que efetivamente se pagou pela aquisição. 

Essa questão será retomada com mais detalhes no item 5.2.3 deste trabalho. 

Aqui, cabe ressaltar que, assim como no dever de diligência, o dever de 

lealdade não é tratado de forma exaustiva pelo legislador. As hipóteses insertas nos 

artigos 154, 155 e 156 estabelecem um padrão de conduta leal (standard of loyalty), 

de forma que, diante do caso concreto, o juiz e/ou a CVM possam reconhecer outras 

formas de infringência ao dever em comento12. 

 

 

 
12 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas: arts. 138 a 174. 4. ed. 
rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007. v.3, p. 301. 
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3.2.3 O Dever de Informar 

 

A lei acionária impõe ainda ao administrador das companhias abertas, em seu 

artigo 157, o dever de informar. Mas, similar ao que fez quando tratou do dever de 

lealdade, o presente trabalho abordará sucintamente esta outra obrigação legal, já 

que ela não foi objeto das alegações da CVM e do TCU com relação aos membros 

do Conselho de Administração da Petrobras. 

Trata-se de dever diretamente derivado dos de lealdade e diligência, e 

significa, em breves linhas, a obrigação do administrador de prestar informações 

sobre os seus próprios negócios, interesses acionários e sobre acontecimentos 

relevantes relacionados a operações da sociedade, com o objetivo de tornar 

transparentes situações administrativas ou patrimoniais, na hora de adquirir, alienar 

ou manter valores mobiliários. 

Assim, o sistema pátrio, por intermédio da Lei nº 6.404/76, acolheu a full 

disclosure do direito norte-americano, permitindo aos acionistas e investidores a 

oportunidade de avaliarem as condições para a aquisição de valores mobiliários13. 

De acordo com Lamy Filho e Pedreira (1996), as providências impostas pelo 

disclosure teriam, em relação aos investidores, o efeito de jogar luz nas transações, 

prevenindo negociações fraudulentas14. 

Além de dificultar a atuação desonesta por parte dos administradores, a 

publicidade acerca das negociações feitas pelas companhias também impediria a 

utilização de informações privilegiadas. 

Há, no entanto, outro destinatário das informações fornecidas pelo 

administrador, que é o mercado. A esse respeito, aliás, segundo Eizirik (2015), é 

fundamental que o mercado tenha conhecimento da situação financeira das 

companhias, pois essa é a única forma de se “precificar” os títulos por ela emitidos15. 

Nesse ponto, conhecidos os principais deveres fiduciários e a sua 

inquestionável relevância para o funcionamento das companhias, serve o tópico 3.3 

seguinte à análise da responsabilidade civil e administrativa dos administradores, 

 
13 CARVALHOSA, op. cit., p. 333. 
14 LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões. A Lei das S/A. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1996, v.2, p. 380.  
15 EIZIRIK, op. cit., p. 157. 
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caso pratiquem irregularidades seja pela inobservância dos referidos deveres, seja 

por violação de outras obrigações legais. 

 

3.3 Espécies de Responsabilidade e Aplicação da Lei nº 6.404/76 

 

3.3.1 Teoria Organicista e a Regra Geral da Irresponsabilidade Pessoal dos 

Administradores 

 

De acordo com a teoria organicista adotada pelo sistema societário brasileiro, 

os administradores das companhias abertas são considerados órgãos 

administrativos, responsáveis pela manifestação de vontade da companhia a que 

pertencem. 

Com isso, sendo órgãos e não mandatários da companhia, o vínculo jurídico 

entre esta e os administradores não possui natureza contratual, e, da mesma forma, 

a responsabilidade por eventuais irregularidades cometidas por eles também não o 

terá. 

Noutras palavras, a responsabilidade dos administradores das companhias 

possui natureza aquiliana (extracontratual), ou seja, ela não deflui de 

inadimplemento contratual, mas sim de eventual violação à lei ou ao estatuto (ex 

lege), por exemplo, pela inobservância dos deveres fiduciários previstos na Lei nº 

6.404/76. 

Assim, é do caráter orgânico, intrínseco à representação das companhias, 

que se extrai a regra de que os seus diretores não serão pessoalmente 

responsabilizados pelas obrigações que contraírem em nome da sociedade e em 

virtude de ato regular de gestão. 

Neste momento, cabe observar que mencionada regra, constante da primeira 

parte do caput do artigo 158 da Lei nº 6.404/7616, aplica-se tão somente aos 

diretores executivos das companhias e não aos membros do Conselho de 

Administração. Isso porque, a estes últimos não é atribuída a função de contrair 

obrigações em nome da sociedade, atribuição que é exclusiva dos diretores17. 

 
16 Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome 
da sociedade e em virtude de ato regular de gestão. 
17 A atribuição exclusiva aos diretores da função de representação da companhia está prevista no §1º 
do artigo 158 da Lei nº 6.404/76, nos seguintes termos: “Art. 158, §1º: o Conselho de Administração é 
órgão de deliberação colegiada, sendo a representação da companhia privativa dos diretores”. 
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No entanto, as normas restantes do dispositivo, inclusive a da segunda parte 

do caput, aplicam-se a ambos os órgãos da administração das sociedades 

anônimas, o que justifica, neste passo, uma análise mais detalhada das diversas 

espécies de responsabilidade, como segue18: 

 

3.3.2 Espécies de Responsabilidade 

 

3.3.2.1 Objetiva ou Subjetiva 

 

Conforme visto, a regra estabelecida pela Lei nº 6.404/76 é a de que os 

diretores da companhia não respondem pessoalmente pelas obrigações contraídas 

em nome da sociedade em virtude de ato regular de gestão. 

Em outros termos, no exercício dos atos regulares de gestão, a regra é a 

irresponsabilidade pessoal do administrador, o que equivale a dizer que o 

administrador não responde com seu patrimônio pessoal pelos prejuízos causados 

no exercício de suas atribuições. A obrigação pelo ressarcimento de eventuais 

danos, com efeito, será sempre da companhia, em nome de quem os 

administradores agiram. 

Os incisos do artigo 158 da Lei nº 6.404/76, no entanto, conferem 

responsabilidade pessoal aos administradores, quando o seu comportamento, 

antijurídico e causador de prejuízo, derivar de: a) exercício de suas atribuições (intra 

vires), mas com dolo ou culpa, ou b) com violação à lei ou ao estatuto (ultra vires, 

quer dizer, fora das atribuições ou poderes concedidos pela lei e pelo estatuto). 

Nesse sentido, a doutrina discute se a natureza da responsabilidade pessoal 

dos administradores em tais casos seria subjetiva ou objetiva. 

A imputação de responsabilidade subjetiva aos administradores exige a 

verificação da existência de culpa (negligência, imprudência ou imperícia) ou de dolo 

(intenção de produzir o resultado) no descumprimento de seus deveres19. 

 
18 A responsabilidade dos administradores da Petrobras está anotada no artigo 23 de seu Estatuto, 
que prevê a responsabilidade individual ou pessoal de seus administradores, aplicando a eles o 
preceito contido no artigo 158 da Lei nº 6.404/7, nos seguintes termos: “os membros do Conselho de 
Administração e da Diretoria Executiva responderão, nos termos do art. 158, da Lei nº 6.404, de 
1976, individual e solidariamente, pelos atos que praticarem e pelos prejuízos que deles decorram 
para a Companhia (...)”. 
19 De acordo com a doutrina, são pressupostos da responsabilidade subjetiva o efetivo dano 
patrimonial, o ato ilícito e o nexo de causalidade entre eles, ou seja, entre o prejuízo e a conduta 
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A responsabilidade objetiva, por sua vez, prescinde de culpa do 

administrador, uma que a presença do nexo de causalidade é suficiente para 

determinar a responsabilidade do administrador. 

A respeito do inciso I, ou seja, dos atos que, embora praticados pelos 

administradores dentro de suas atribuições, foram cometidos com dolo ou culpa, é 

indubitável tratar-se de responsabilidade subjetiva, tendo em vista a própria previsão 

do dispositivo ao reclamar a postura dolosa ou culposa do administrador. 

Relativamente à hipótese de atos intra vires (inciso I), Adamek (2009) 

esclarece que, para a aferição da ocorrência de culpa no caso concreto, é primordial 

recorrer ao padrão de conduta (standard) do dever de diligência. Ou seja, se o 

administrador atuou dentro de suas atribuições e competências, ele apenas poderá 

ser responsabilizado se ficar comprovado que não atuou com a devida diligência20. 

Prossegue, ainda, Eizirik (2015), que, para a configuração da conduta na 

modalidade dolosa, deverá restar comprovada a atuação do administrador buscando 

deliberadamente prejudicar a companhia e seus interesses21. 

Se, por um lado, é pacífico o entendimento de se tratar de responsabilidade 

subjetiva aquela prevista no inciso I, a questão é bastante controversa com relação à 

do inciso II. Prevalece, entretanto, o entendimento de que a responsabilidade pela 

violação da lei22 ou do estatuto gera uma presunção relativa (juris tantum) de culpa 

do administrador23. 

Com efeito, a presunção relativa de culpa serve para inverter o ônus da prova, 

cabendo ao administrador comprovar que, a despeito da violação à lei ou ao 

estatuto, ele não agiu de má-fé. 

A justificativa para a responsabilização pessoal do administrador na hipótese 

do inciso II, por sua vez, reside no fato de que, ao violar a lei e o estatuto, o 

 

antijurídica, e o dolo ou a culpa, ou seja, a intenção de provocar o resultado danoso. (EIZIRIK, op. cit., 
p. 175). 
20 Marcelo Von Adamek, no mesmo sentido de Nelson Eizirik, acrescenta que a análise da existência 
da culpa (em sentido amplo, abrangendo a culpa e o dolo) só poderá ser feita levando-se em conta as 
particularidades do caso concreto, como a atividade exercida pela companhia, a dimensão e a 
importância dela no mercado e a capacidade do administrador em gerir bens alheios (ADAMEK, 
Marcelo Vieira Von. Responsabilidade Civil dos Administradores de S/A e as ações correlatas. 
São Paulo: Saraiva, 2009, p. 214). 
21 EIZIRIK, op. cit. 
22 Em sentido amplo, abrangendo qualquer ato normativo. 
23 Para Modesto Carvalhosa, no entanto, trata-se de responsabilidade objetiva. Segundo o autor, para 
que seja cabível a reparação do dano por parte do administrador, basta que a sua conduta tenha 
causado danos aos interesses da companhia, sendo irrelevantes as razões psicológicas que o 
motivaram (CARVALHOSA, op. cit., p. 362-364). 



33 

 

administrador nada mais fez do que extravasar seus poderes e atribuições, daí 

decorrendo, logicamente, que ele deixou de manifestar a vontade da companhia, 

para declarar apenas a sua própria. Em consequência, eventuais prejuízos 

decorrentes de seus atos serão imputados só a ele e não mais à sociedade. 

Nesse sentido, Eizirik (2015) acrescenta que, em se tratando da hipótese de 

violação à lei ou ao estatuto, a sociedade poderá ser chamada a responder por 

danos causados pela atuação de seu administrador se tiver tirado proveito do fato, 

se o ato for por ela ratificado posteriormente ou se o prejudicado for terceiro de boa-

fé24. 

 

3.3.2.2 Individual ou Solidária 

 

O legislador, ao considerar que, como regra, a responsabilidade dos 

administradores é individual e a solidariedade não se presume, tomou o cuidado de 

assinalar as hipóteses em que os administradores serão responsabilizados em 

conjunto. 

De fato, as hipóteses de solidariedade entre os administradores, previstas no 

artigo 158 da Lei de Sociedades Anônimas, estão presentes nos casos de i) 

descumprimento dos deveres destinados a assegurar o regular funcionamento da 

companhia (§2º a 4º), e ii) nos de violação aos deveres ordinários (§1º). 

É possível, por conseguinte, formular a regra geral de que os administradores 

atuais não podem ser responsabilizados por ilícitos praticados por outros 

administradores, salvo se: 

a) forem coniventes com os atos ilícitos praticados por outros administradores; 

b) forem negligentes em descobri-los, ou, tendo conhecimento dos mesmos, 

nada fizerem para impedi-los; 

c) deixarem de comunicar à Assembleia Geral o descumprimento dos deveres 

cometidos por seu predecessor ou por outro administrador; 

d) não cumprirem os deveres que lhe são impostos por lei para assegurar o bom 

funcionamento da companhia. 

A comunicação da responsabilidade entre os administradores, nesses casos, 

é correta, porquanto o administrador conivente com o ilícito ou desidioso em 

 
24 EIZIRIK, op. cit., p. 177. 
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combatê-lo também pratica ato merecedor de punição quando age com desídia. 

Além da participação no ilícito, o administrador que age dessa forma viola, entre 

outros, os deveres fiduciários da lealdade, da vigilância e da diligência. 

É importante ressaltar, porém, que, tendo em vista a presunção da 

especialização das funções dos órgãos, a regra é a responsabilidade individual dos 

administradores. Ou seja, em regra, somente haverá solidariedade entre os 

administradores envolvidos se, para eles, houver expressa previsão, no estatuto da 

companhia, de observância aos deveres que foram violados. 

 

3.3.3 A Responsabilidade dos Administradores no Âmbito Administrativo 

 

Como visto neste capítulo, tanto os conselheiros como os diretores têm como 

principal objetivo, no desempenho de suas atribuições, satisfazer os interesses da 

sociedade e realizar os seus objetivos. Para tanto, o sistema lhes assegura uma 

atuação com certa margem de liberdade, sem a qual não conseguiriam 

desempenhar esse papel. 

No entanto, se por um lado a lei assegura aos administradores um 

desempenho independente, por outro, a própria ordem jurídica preocupa-se em 

colocar limites a essa atuação, como forma de evitar abusos e, consequentemente, 

de impedir prejuízos à empresa e a terceiros. Trata-se de uma forma de equilibrar os 

poderes e as responsabilidades dos administradores25. 

Nesse sentido, os administradores faltosos poderão ser responsabilizados em 

diversas esferas, respondendo civilmente pela violação da lei ou do estatuto, ou 

criminalmente, caso a falta configure crime ou contravenção penal. 

Poderão os administradores, por igual, sofrer punições funcionais ou mesmo 

sanções de natureza administrativa se descumprirem as normas internas da 

companhia. 

A esse respeito, esclareça-se que, para não fugir ao objetivo do presente 

trabalho, será dado maior enfoque às responsabilidades de natureza administrativa 

dos conselheiros das companhias abertas, no âmbito do TCU e da CVM. 

O termo “responsabilidade administrativa” neste trabalho é utilizado para se 

referir à possibilidade dos administradores estarem sujeitos à responderem por 

 
25 EIZIRIK, op. cit., p. 172. 
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processos ou inquéritos no âmbito administrativo, mais especificamente 

relacionados à CVM e ao TCU. A CVM é uma autarquia competente para disciplinar, 

fiscalizar e normatizar o mercado de capitais. O TCU é um tribunal administrativo, 

que julga as contas dos administradores públicos e demais responsáveis por 

dinheiros, bens e valores públicos federais, bem como as contas de qualquer pessoa 

que der causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao 

erário.26 

 

3.3.3.1 A Responsabilidade dos Administradores à luz da Lei de Improbidade 

Administrativa (LIA) 

 

Vale esclarecer, desde já, que a LIA nº 8.429/92 não será foco deste trabalho. 

Como a Petrobras é uma sociedade de economia mista e, portanto, a LIA tem o 

objetivo de protegê-la como parte integrante da administração pública, o exame 

desta lei poderia ser de relevância a este trabalho, especificamente com relação ao 

TCU. Porém, como explicado a seguir, as decisões do TCU analisadas neste 

trabalho não tiveram como destaque a LIA. 

A LIA nº 8.429/92 prevê três tipos de atos de improbidade administrativa, com 

diferentes sanções: os que importam enriquecimento ilícito, os que causam danos 

ao erário e aqueles que atentam contra princípios da administração pública. 

Nas ações de improbidade administrativa, o Ministério Público Federal (MPF) 

é quem detém a legitimação institucional e processual de provocar o Poder 

Judiciário, de instaurar procedimento administrativo ou inquérito civil, e, ainda, de 

requisitar à polícia judiciária a instauração de inquérito policial. 

O TCU, como órgão auxiliador do poder Legislativo, cumpre o papel de julgar 

as contas de administradores públicos e demais responsáveis por dinheiros, bens e 

valores públicos federais, bem como as contas de qualquer pessoa que der causa a 

perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário. Neste 

sentido, o TCU tem competência, de solicitar ressarcimento ao erário ao causador 

do dano, mas não de determinar se o administrador agiu de forma improbe ou não. 

 
26 Inciso II do art. 71 da Constituição Federal (CF) estipula que compete ao TCU julgar as contas dos 
administradores públicos, atribuição disciplinada pela Lei nº 4.320/64, pelo Decreto-Lei nº 200/67, 
pela Lei nº 6.223/75 e pela Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 
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Contudo, nas tomadas de contas especial analisadas neste trabalho, 

especificamente com relação à responsabilização de conselheiros, inclusive no caso 

específico de Pasadena, a LIA não foi aclamada pela Corte de Contas. Note-se que, 

em algumas decisões analisadas, o Tribunal de Contas faz menção a certos 

processos em trâmite na Advocacia-Geral da União, Controladoria-Geral da União e 

do MPF 27, para ilustrar e ratificar as condutas ilícitas dos acusados, e, para depois 

concluir que os administradores descumpriram com o dever de lealdade, e 

sentenciar pela restituição aos cofres públicos. 

Apesar de haver indícios que alguns administradores (principalmente os 

diretores) da Petrobras agiram de má-fé e receberam valor indevido em algumas 

negociações, o Tribunal de Contas fundamenta a maioria de suas decisões sob a 

ótica do descumprimento dos deveres fiduciários previstos na Lei 6.404/76. 

Ainda, a decisão do TCU e o IA na CVM sobre o caso de Pasadena, não 

acusaram os conselheiros de administração da Petrobras pelo descumprimento do 

dever de lealdade, que está atrelado aos atos que a LIA visa coibir quando se trata 

da Administração Pública Direta e Indireta. 

Portanto, este trabalho se debruçará em analisar como a CVM e o TCU 

aplicam os dispositivos da Lei nº 6.404/76 em casos de responsabilização dos 

conselheiros de administração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 Acórdãos TCU nº 3.052/2016, nº 2.619/2019 e nº 2.005/2017. 
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4 ESTUDO SOBRE A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E O PROCESSO 

DECISÓRIO DA PETROBRAS À ÉPOCA DOS FATOS  

 

4.1 Noções gerais 

 

As disposições analisadas acima sobre a responsabilidade dos 

administradores incidem indistintamente sobre os diretores e conselheiros da 

companhia. No que tange ao Conselho de Administração, porém, essas regras 

assumem alguns contornos, característicos de órgãos colegiados, conforme 

analisaremos a seguir. 

Inicialmente, faz-se necessário esclarecer que membros do Conselho de 

Administração não respondem solidariamente pelos atos dos demais integrantes 

pelo só fato de integrarem o mesmo órgão. E essa afirmação permanece verdadeira, 

mesmo quando se considera tratar-se de órgão colegiado, cuja manifestação de 

vontade é fruto de um ato conjunto dos seus componentes. 

Ocorre que, como visto, os diretores executivos atuam de forma individual na 

representação e gestão da sociedade, enquanto os membros do Conselho de 

Administração, por sua vez, compõem órgão deliberativo colegiado28. É dizer: não 

existe, ao menos enquanto órgão administrativo, atuação individual por parte do 

Conselho de Administração, pois suas manifestações e deliberações só têm eficácia 

se emanadas do corpo deliberativo. 

Nesse sentido, o membro que se absteve de votar ou votou contra 

determinada matéria não pode ser responsabilizado pela decisão que foi tomada por 

maioria. Por outro lado, se a decisão foi tomada por unanimidade, a 

responsabilidade dos conselheiros será conjunta e envolverá todos os participantes 

da deliberação. 

Não se pode esquecer, todavia, que apesar de o Conselho de Administração 

manifestar a vontade da pessoa jurídica de forma exclusivamente colegiada, há 

 
28 O artigo 138, §1º, da Lei das Sociedades Anônimas prevê as deliberações colegiadas do Conselho 
de Administração como uma de suas principais características. 
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casos em que seus membros respondem de forma individualizada por condutas 

ilícitas, sejam elas ativas ou passivas. 

É o que ocorre, por exemplo, com relação aos deveres que cabem aos 

conselheiros individualmente considerados, tais como os já mencionados deveres de 

vigilância e fiscalização dos diretores, de busca por informações suficientes e 

confiáveis para a tomada de decisão, além da obrigação de comunicar sua 

dissidência à Assembleia Geral ou ao Conselho Fiscal nos casos em que a 

deliberação ferir a lei e o estatuto. 

Nesses casos, cada um dos conselheiros, conforme as circunstâncias, poderá 

responder de forma pessoal pelos prejuízos advindos da conduta faltosa. 

De qualquer forma, a responsabilidade dos administradores pela prática de 

irregularidades é, em regra, individual. Os conselheiros só responderão de forma 

solidária com os demais membros do Conselho se agirem, de forma unânime e em 

conjunto, com violação à lei ou ao estatuto, ou, então, se, na deliberação colegiada, 

ao presenciarem a prática de irregularidades pelos demais membros, não fizerem 

consignar sua divergência na ata da reunião, ou, não sendo isso possível, se não 

derem ciência imediata e por escrito ao órgão da administração, ao Conselho Fiscal 

ou à Assembleia Geral, nos termos do artigo 158, §1º, da Lei nº 6.404/7629. 

Responderão, igualmente, se, no exercício das atribuições previstas no artigo 

142 da Lei nº 6.404/76, agirem com dolo ou culpa. 

A título de exemplo, poderão ser responsabilizados em razão do 

descumprimento de suas obrigações de fiscalizar a gestão dos diretores 

(denominada in vigilando) ou de escolher seus diretores (culpa in iligendo), previstas 

nos incisos II e III do referido artigo. 

Importa ressaltar, no entanto, que embora os membros do Conselho de 

Administração possuam obrigação de fiscalizar a atuação dos diretores, tal dever 

tem que ser interpretado à luz das possibilidades fáticas e jurídicas da exigência. 

Isto é, os conselheiros fiscalizarão as atividades dos diretores nos limites dos 

poderes que lhes são conferidos por lei e pelo estatuto e conforme as suas forças, 

dentro das possibilidades fáticas. 

 
29 A providência a que faz menção a segunda parte do §1º do artigo 158 determina uma presunção 
(relativa) de conivência com o ato ilícito. Ou seja, o administrador que, ao presenciar a prática de ato 
ilícito em deliberação colegiada, se mantiver inerte, faz recair sobre si a presunção de coparticipação 
na conduta. 



39 

 

É por isso que, conforme visto no capítulo 3 sobre os deveres fiduciários, 

eventual controle excessivo praticado pelos membros do Conselho sobre as 

atividades dos diretores executivos inviabilizaria a atuação destes e as atividades da 

companhia. 

No que concerne às limitações legais e estatutárias, considerando que o 

Conselho de Administração e a Diretoria Executiva possuem competências 

específicas bem definidas pelo sistema normativo, quando o exercício das 

atribuições de um dos órgãos interferir nas do outro – como é o caso do dever do 

Conselho de Administração de fiscalizar a atuação dos diretores –, essa tarefa 

deverá ser realizada de forma circunscrita às funções do Conselho. 

Aqui se faz, mais uma vez, alusão à segregação de funções, típica do sistema 

dualista de organização administrativa das companhias. Com efeito, conforme será 

analisado neste capítulo, não se pode admitir a interferência de um órgão no outro 

fora do que foi atribuído por lei, sob pena de tornar impraticável a atuação dos 

administradores e de se desvirtuar a sistemática organizacional das companhias, 

prejudicando-as sobremaneira. 

Assim, conclui-se que não é pelo só fato de os conselheiros integrarem o 

órgão colegiado que eles se tornam solidariamente responsáveis pelas atividades de 

seus colegas. O fato de o integrarem, entretanto, faz com que mais comumente a 

responsabilização dos seus membros seja conjunta. Destarte, quando se estiver 

diante de obrigações impostas aos membros do Conselho de Administração 

enquanto administradores individualmente considerados, estes poderão ser 

responsabilizados de forma individual pela atuação faltosa. 

Mas, sendo regra do sistema a responsabilidade individual do causador do 

dano, a responsabilidade dos membros do Conselho de Administração, assim como 

dos membros da Diretoria Executiva, apenas será solidária nos casos previstos em 

lei, mais precisamente nas hipóteses insertas no artigo 158 da Lei nº 6.404/76, 

conforme analisado acima. 

 

4.2 Organização Administrativa Dualista (dual) das Sociedades Anônimas e a 

análise da organização da Petrobras à época dos fatos 

 

A lei acionária adotou o sistema dualista de estruturação dos órgãos de 

administração, segundo o qual a administração da S/A é exercida por dois órgãos 
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distintos: o Conselho de Administração e a Diretoria (artigo 138 da Lei nº 6.404/76). 

Enquanto a Diretoria é obrigatória em todas as sociedades, o Conselho de 

Administração é exigido apenas nos casos previstos em lei30. 

Ressalte-se que as normas reguladoras dos deveres e responsabilidades dos 

administradores aplicam-se indistintamente aos Conselheiros e aos Diretores, 

conforme redação do artigo 145 da Lei nº 6.404/7631. No entanto, nem sempre essas 

regras serão aplicadas uniformemente aos dois órgãos administrativos. 

Com efeito, cuidando-se de órgãos com atribuições distintas e competências 

privativas, é natural que alguns dos efeitos em matéria de responsabilidade também 

sejam diversos. 

Ademais, não se pode perder de vista que este estudo tem o objetivo principal 

de analisar a responsabilidade do Conselho de Administração da Petrobras nas 

decisões que levaram à aquisição da Refinaria de Pasadena, razão pela qual o 

enfoque recairá mais intensamente nesse órgão colegiado e de modo mais 

superficial nos órgãos da Diretoria Executiva. Com relação a esta, a ideia é tão 

somente traçar as linhas gerais da estrutura legal da responsabilidade desse órgão, 

para compará-la com a do Conselho de Administração, o que, decerto, propiciará 

uma melhor compreensão da matéria. 

Por outro ângulo, será interessante abordar alguns aspectos do 

encaminhamento, pela companhia brasileira, do processo decisório de aquisição da 

participação acionária na Refinaria de Pasadena, o que demonstrará instrutivamente 

a funcionalidade do sistema. 

Antes de adentrar propriamente no tema das responsabilidades, são 

imperiosos alguns esclarecimentos sobre os órgãos administrativos das sociedades 

anônimas e suas competências, e, neste aspecto, a organização administrativa da 

Petrobras presta-se muito bem à exemplificação do sistema dualista de organização 

administrativa das S/A. 

O estatuto social da Petrobras é expresso em acolher a dualidade da 

organização administrativa, ao estabelecer que ela é dirigida por um Conselho de 

Administração, cujas funções são de natureza deliberativa, e por uma Diretoria 

 
30 O Conselho é obrigatório para as sociedades de economia mista, as companhias abertas e as 
companhias fechadas de capital autorizado (artigos 138, § 2º, e 239 da Lei das Sociedades Anônimas 
- LSA). 
31 Art. 145. As normas relativas a requisitos, impedimentos, investidura, remuneração, deveres e 
responsabilidade dos administradores aplicam-se aos conselheiros e diretores. 
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Executiva, encarregada da gestão dos interesses da companhia e execução das 

deliberações e diretrizes postas pelo Conselho32. Os membros do Conselho de 

Administração eram nomeados pelos acionistas da Petrobras para um mandato de 

três anos, podendo ser reeleitos; já os diretores eram eleitos pelo Conselho de 

Administração. 

À época em que foram proferidas as decisões sobre a compra da participação 

acionária da Refinaria de Pasadena, o Conselho de Administração era composto por 

um número variável de 5 a 9 membros, os quais eram eleitos pela Assembleia Geral 

de Acionistas. De modo geral, suas atribuições, definidas no artigo 29 do estatuto 

social, eram as de fixar a orientação geral dos negócios da companhia, aprovar o 

seu plano estratégico, fiscalizar a gestão da Diretoria Executiva e avaliar o 

desempenho dos administradores. 

Mas, no que respeita especificamente ao processo de aquisição da refinaria, 

a atribuição a ser destacada, privativa do Conselho, era a de deliberar sobre a 

constituição de subsidiárias, participação em sociedades controladas ou coligadas e 

aquisição de ações ou cotas de outras sociedades (à época, inciso V do citado artigo 

29). 

Portanto, como o negócio de compra da refinaria nada mais era do que uma 

aquisição de participação societária, uma aquisição de ações, restava claramente 

fixada a atribuição do Conselho Administrativo de dar a última palavra quanto à sua 

realização. 

Já à Diretoria Executiva, por seu lado, cabia tomar as providências tendentes 

à conclusão da compra, como a efetivação dos contratos entre as empresas 

interessadas e seus dirigentes, a coleta de informações, os estudos sobre a 

viabilidade do negócio, a avaliação dos ativos materiais e imateriais da refinaria, e 

assim por diante. 

Nesse contexto, estavam envolvidos, justamente por comporem a Diretoria 

Executiva da Petrobras, o presidente da Petrobras e os diretores de suas diversas 

áreas. Havia a Diretoria de Abastecimento, Exploração e Produção; a Financeira e 

de Relações com Investidores; a de Gás e Energia; a de Serviços e a Internacional. 

Esta última, de que era titular, na época, Nestor Cuñat Cerveró, foi a que se 

envolveu mais profundamente nos negócios relacionados à Refinaria de Pasadena, 
 

32 Art. 17. A Petrobras será dirigida por um Conselho de Administração, com funções deliberativas, e 
uma Diretoria Executiva. 
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uma vez que lhe cabia orientar, coordenar e executar o planejamento e os serviços 

da petroleira na área internacional. Entre as Gerências Executivas da Diretoria 

Internacional, merece especial referência, pelo papel que exerceu no processo de 

negociação da refinaria, a Gerência Executiva de Desenvolvimento de Negócios 

(INTER-DN). Foi essa a gerência que ficou encarregada da condução das 

negociações, pois fazia parte de suas atribuições os afazeres relativos à expansão 

do mercado internacional, a avaliação de oportunidades e o desenvolvimento e 

concretização de negócios. 

No episódio de compra da participação acionária de Pasadena, a Diretoria 

Executiva, além do desenvolvimento das negociações com a Astra (vendedora), 

providenciou diversos estudos, desde a realização de avaliações internas e 

consultorias externas sobre o valor da empresa objeto da compra, levando-se em 

consideração diversos cenários e premissas, até a solicitação de avaliações 

contábil-financeira, tributária e jurídica realizadas por órgãos internos da petroleira. 

Outros documentos também foram elaborados pela INTER-DN ou por ela 

solicitados, como análises sobre cláusulas contratuais de alcance e significado 

financeiro controversos, entre os quais as concernentes à adaptação da refinaria 

para o processamento de óleo Marlim (Revamp), a garantia concedida à vendedora 

de rentabilidade mínima da atividade de processamento do óleo pesado (Cláusula 

Marlim) e a opção também deferida à vendedora de vender à Petrobras a sua 

participação, caso resolvesse não aderir ao Revamp (Cláusula put option). 

 

4.3 Diretrizes Normativas ou Normas (legais, regulamentares e externas) no 

caso concreto 

 

Diante do papel exercido pelo Conselho de Administração da Petrobras na 

compra da refinaria, torna-se imprescindível destrinchar o artigo 142 da Lei nº 

6.404/76, que relaciona de forma ampla e útil as principais incumbências do órgão. 

Esse artigo apresenta um rol de atribuições essenciais, entre as quais algumas 

correspondem a materializações claras e diretas dos deveres de diligência de que já 

tratou este trabalho. 

De acordo com o mencionado dispositivo da lei acionária, compete ao 

Conselho de Administração: i) fixar a orientação geral dos negócios; ii) eleger e 

destituir os diretores da companhia, bem como fixar-lhes suas atribuições; iii) 
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fiscalizar a administração dos administradores e examinar, a qualquer tempo, os 

livros e papéis da companhia, assim como solicitar informações; iv) convocar a 

assembleia-geral quando julgar conveniente; v) manifestar-se sobre os relatórios da 

administração, sobre as contas da diretoria e previamente sobre atos e contratos, 

quando o estatuto assim o exigir; vi) deliberar sobre a emissão de ações ou de 

bônus de subscrição, quando o estatuto assim lhe autorizar; vii) autorizar a 

alienação de bens do ativo não circulante, quando o estatuto não dispuser em 

contrário e viii) escolher e destituir os auditores independentes, se houver. 

Elucidando com maior precisão o significado e alcance desse dispositivo, o 

estatuto da Petrobras vigente à época da compra da refinaria, em seus artigos 29 e 

30, dispunha que competia privativamente ao Conselho de Administração deliberar 

sobre a aquisição de ações ou cotas de outras sociedades, e que, para esse fim, 

poderia determinar uma série de providências que instruíssem sobre a matéria 

objeto da decisão, tais como a realização de inspeções, auditorias ou tomadas de 

contas da companhia. Com o mesmo intuito, poderia, ainda, contratar especialistas, 

peritos e auditores. 

Já o Regimento Interno da Petrobras então vigente, ao tratar das atribuições 

do Conselho de Administração, complementava as normas dos dispositivos legais 

supramencionados, sendo útil destacar os mais relevantes, para o bom 

entendimento de certos episódios do processo de compra da Refinaria de 

Pasadena: 

a) a análise, no caso de aquisição de cotas ou ações de outras sociedades, 

considerará a Sistemática de Aquisições da unidade de Novos Negócios da 

Petrobras (item 3.3.5.1.); 

b) a cada conselheiro competirá a comunicação aos demais conselheiros sobre 

pedidos de esclarecimentos, informações ou documentos à Diretoria 

Executiva. Deverão igualmente cientificar seus colegas sobre as respostas 

fornecidas pela Diretoria Executiva, bem como sobre os esclarecimentos e 

informações por ela prestados (item 3.4.4). 

No que se refere ao material que, em cada caso, tinha a serventia de 

subsidiar a decisão dos conselheiros, o Regimento Interno, em seus itens 5.7.1 e 

5.7.2, estabelecia que os documentos informativos: i. seriam distribuídos 

previamente, com antecedência mínima de uma semana; ii. seriam concisos, porém, 

devidamente fundamentados, de forma a fornecer todas as informações relevantes 
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para subsidiar a tomada de decisão; iii. deveriam ser lidos previamente por todos os 

conselheiros, que deveriam, por sua vez, se necessário, solicitar informações 

adicionais, de forma a estarem aptos para a deliberação; iv. deveriam ser instruídos 

com a decisão da Diretoria Executiva sobre a matéria, com as manifestações da 

área técnica ou comitê competente, e ainda, com o respectivo parecer jurídico. 

Por isso é que a aferição do enquadramento jurídico da conduta dos membros 

do Conselho de Administração no processo decisório sobre a aquisição da Refinaria 

de Pasadena depende da verificação de coincidência entre os fatos ocorridos e sua 

respectiva previsão normativa. Em outras palavras, cuida-se de comparar as 

circunstâncias em que ocorreu a aprovação da compra com os deveres e 

incumbências previstos no referido corpo normativo. 

Ressalte-se, por oportuno, que a identificação da responsabilidade do 

Conselho de Administração apenas será determinada de modo adequado e justo se 

se levar em conta as circunstâncias que o levaram a tomar determinada decisão à 

luz de suas atribuições próprias. 

Com efeito, não seria razoável esperar que os conselheiros, no uso de suas 

atribuições, expandissem a sua competência a ponto de invadir incumbências de 

outros órgãos administrativos, e, por essa forma, desfazer ou desconsiderar todas 

as providências e diligências determinadas pelos diretores executivos. Não se 

poderia admitir, por exemplo, que para cumprir seu dever de diligência, os 

conselheiros tivessem de executar, além das suas, as funções dos diretores. 

Os tópicos deste capítulo seguintes serão dedicados à tarefa de conjugar as 

situações abstrata e concretamente verificadas. 

 

4.3.1 A Verificação da Viabilidade e Conveniência da Operação 

 

Para a análise da adequação e conveniência do preço do negócio da 

Refinaria de Pasadena, o Conselho de Administração da Petrobras valeu-se de 

auditorias e consultorias externas, bem como de diversas informações então 

recebidas, que foram entendidas como pertinentes e suficientes à decisão a ser 

tomada. 

É importante considerar que, apesar de os conselheiros entenderem como 

suficientes os documentos que lhes foram apresentados, estes foram levados ao 

Conselho de Administração somente na abertura da reunião que tinha por pauta 
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deliberar sobre a aquisição da refinaria. Ou seja, aparentemente, os conselheiros 

tiveram pouco tempo para se debruçarem e refletirem sobre o assunto. 

De qualquer forma, para verificar se essas informações e documentos foram 

de fato suficientes é necessário auferir, em face das disposições normativas, em 

especial as do Regimento Interno, se os procedimentos, a forma e os mecanismos 

de comunicação foram observados. 

Neste sentido, a deliberação pela compra da refinaria foi submetida ao 

Conselho de Administração a partir de elementos específicos, sendo os principais 

elencados a seguir: 

a) Resumo Executivo, que, nos termos do item 5.7.1 do Regimento Interno, deve 

ser conciso e conter todas as informações relevantes para a tomada de 

decisão do Conselho e serem providenciadas pelos executivos encarregados 

da sua elaboração; 

b) DIP TRIBUTARIO/TIF 11/2006, que verificou a viabilidade tributária da 

negociação; 

c) DIP JURÍDICO/JIN – 4060/2006; 

d) A fairness opinion emitida pela consultoria independente – Citigroup; 

e) Aprovação prévia, de forma unânime, pela Diretoria Executiva, em reunião do 

dia 02/02/2006 (ATA DE 4.567), da proposta de aquisição contida no DIP 

INTER DN 20/2006; 

f) Apresentação pela DE, em PowerPoint, identificando as principais 

características do negócio; 

g) Minuta do Stock Purchase and Sale Agreement (SPSA) and Limited 

Partnership Formation Agreement (contrato de compra e venda de ações e 

contrato de formação de parceria limitada) 

Portanto, tanto a Diretoria Executiva, como os órgãos técnicos e jurídicos da 

Petrobras, que emitiram posicionamento técnico sobre o assunto e parecer jurídico 

sobre a viabilidade do negócio, eram favoráveis à aquisição. 

A matéria foi efetivamente apreciada em 03/02/2006, tendo resultado na ATA 

Conselho de Administração 1.26833, na qual os membros do Conselho de 

Administração, presentes à reunião, consideraram-se suficientemente esclarecidos 

sobre o assunto submetido à sua decisão, especialmente pelas explicações então 
 

33 Em 11/11/2005, como constou da ATA CA 1.266, a matéria foi apenas referida no preâmbulo, não 
tendo sido registrada qualquer deliberação a respeito. 
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oferecidas por Nestor Cerveró e pelo documento original do Citigroup, uma fairness 

opinion, que afiançava estar o preço a ser pago pela Petrobras adequado às 

condições do mercado. 

Importa considerar que as avaliações da adequação do preço não 

esclareceram que as implicações do Revamp determinariam expressivos 

investimentos para adequação do processamento do petróleo pesado extraído de 

Marlim. E, ao que tudo indica, a ausência dessa informação impediu a constatação, 

pelos conselheiros, de que a operação custaria à companhia mais do que o dobro do 

valor materializado naquelas informações, sem que lhe correspondesse benefícios 

equivalentes. 

Além disso, dali também não constou a informação de que a Astra havia 

adquirido, pouco tempo antes, 100% de Pasadena por 42,5 milhões, o que, no 

mínimo, serviria para levantar questionamentos sobre a conveniência da operação. 

Assim, foram diligenciados os elementos elencados nos itens 5.7.1 e 5.7.2 do 

Regimento Interno do Conselho de Administração a respeito das informações 

necessárias à formação da convicção dos membros do Conselho34. 

Sem maiores investigações sobre o teor desses documentos, tudo indicava 

que as avaliações não teriam apresentado incongruências ou falhas que pudessem 

ensejar dúvida quanto aos riscos para a Petrobras relativamente aos seus interesses 

econômicos e financeiros. 

O mesmo se diga em relação ao powerpoint, que apresentou uma síntese dos 

precedentes da negociação, apontando a conveniência do negócio e indicando que 

o preço sob análise configurava um bom resultado das tratativas efetivadas. 

Tudo fazia crer que a aprovação prévia, por unanimidade, por parte da 

Diretoria Executiva, correspondia à conveniência e adequação do negócio. 

 

4.3.2 A Aquisição dos Iniciais 50% da Refinaria de Pasadena 

 

Outra situação que expôs a Petrobras a sérios prejuízos na negociação com a 

Astra foi a redução de sua participação societária, conforme negociado na primeira 

parte da operação e efetivamente aprovado posteriormente. 

 
34 Não havia, na normativa aplicável, por exemplo, a exigência de que fosse realizada auditoria 
externa. 
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Com efeito, negociou-se a aquisição de apenas 50% de Pasadena, sob o 

pretexto de que percentual maior era incompatível com a governança que a Astra 

exigia, já que a vendedora pretendia manter uma participação igualitária na 

sociedade. 

Além disso, também se justificou a restrição da participação da Petrobras 

como contrapartida ao benefício que a estatal brasileira receberia quando se 

implementasse o Revamp. Ou seja, sua participação no Revamp compensaria a 

limitação em 50% de sua participação acionária. 

Posteriormente, a conclusão do Revamp e suas implicações acabaram se 

mostrando prejudiciais à Petrobras, fazendo com que o preço acordado não fosse 

compatível com os benefícios então adquiridos. 

Todavia, quando de sua aprovação pelo Conselho de Administração em 

03/02/2006, não tinham sido levados ao conhecimento dos membros 

esclarecimentos sobre o desequilíbrio entre o preço pago e a respectiva 

contraprestação. 

Ao contrário: as diligências e respectivas conclusões levadas ao 

conhecimento do Conselho eram favoráveis à operação e demonstravam sua 

conveniência econômico-financeira para a Petrobras. Ressalte-se, em especial, as 

análises das expertises jurídico-tributária e contábil, que indicavam, inclusive, que a 

estruturação societária oriunda da aquisição geraria uma economia de US$ 5 

milhões por ano decorrente de otimização da carga tributária. 

Eventual documento indicando números relativos ao Revamp que pudessem 

identificar prejuízos decorrentes do negócio não constou dos pareceres e estudos 

técnicos submetidos ao Conselho de Administração. 

Alguns outros detalhes podem também ter contribuído para a falsa percepção 

acerca da conveniência da transação, entre eles, o curtíssimo espaço de tempo que 

os membros do Conselho de Administração tiveram para avaliar as condições do 

negócio. Esclareça-se, sobre isso, que os elementos de convicção estiveram nas 

mãos dos conselheiros por, no máximo, um dia, já que a deliberação da Diretoria 

Executiva, que aprovou por unanimidade a aquisição, aconteceu em 02/02/2006 e 

foi submetida ao Conselho de Administração no dia seguinte, em 03 de fevereiro. 

Nesse aspecto, o procedimento contrariou a disciplina específica do item 

7.5.1 do Regimento Interno do Conselho de Administração da Petrobras, que exigia 
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que matérias dessa natureza e importância fossem apresentadas aos conselheiros 

com, no mínimo, uma semana de antecedência. 

De qualquer forma, também sob o aspecto da participação acionária da 

Petrobras e da estruturação societária resultante da aquisição da refinaria, é de se 

considerar que, mesmo que o Conselho de Administração tivesse tido mais tempo 

para apreciar a conveniência da aquisição, a escassez de documentos e 

informações que lhe foram submetidos provavelmente não viabilizaria a identificação 

da prejudicialidade do negócio aos cofres da Petrobras. 

Ainda assim, mesmo que não fosse possível identificar de prontidão a 

prejudicialidade do negócio, com mais tempo hábil em mãos os conselheiros 

poderiam ter notado algumas incongruências nos documentos apresentados, e, 

portanto, solicitado mais relatórios, auditorias técnicas, esclarecimentos adicionais, 

etc., para, talvez, concluírem desfavoravelmente à compra da refinaria. 

 

4.3.3 Cláusula de Put Option e suas Consequências no Âmbito da Transação 

 

Outro tema relevante para a verificação da responsabilidade dos conselheiros 

é a existência e a forma como se concretizou a cláusula de put option. 

Conforme já mencionado anteriormente neste trabalho, a estipulação da 

cláusula put option no contrato de aquisição da refinaria conferiu à Astra o direito de 

impor à Petrobras a aquisição da totalidade ou de parte da participação acionária na 

PRSI e na PRST. O seu exercício pela Astra decorreria da concretização do right to 

override pela Petrobras, cláusula esta que conferia à estatal o direito de impor sua 

decisão em determinadas situações. 

Ainda não havia no resumo executivo, nem na minuta do SPSA, que esteve 

como anexo ao resumo, nem na apresentação de powerpoint, tampouco no DIP 

INTER-DN 20/2006 previamente aprovado pela Diretoria Executiva e submetido ao 

Conselho de Administração, a previsão da cláusula de put option. 

A previsão do put option e do right to override constavam obviamente de outra 

minuta, a do contrato de Shareholders Agreement (Acordo de Acionistas). 

Vale ressaltar, ademais, que a previsão do put option, considerada em si 

mesma, não pode ser presumivelmente tida como prejudicial, exatamente por se 

tratar de fórmula comumente empregada nesse tipo de contrato para a solução de 

conflitos. 
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O prejudicial à Petrobras foram as condições específicas e os valores 

estabelecidos em concreto para o exercício do put, e não a sua previsão no contrato 

de aquisição. E, ao que tudo indica, essas condições, na forma como a matéria foi 

submetida aos conselheiros, não lhes foram esclarecidas, sem contar que os termos 

contratuais que trataram desses aspectos específicos foram concluídos apenas 

depois da aprovação da aquisição pelo Conselho. 

O mais relevante, todavia, é que, dadas as circunstâncias em que o right to 

override foi exercido, a aquisição dos 50% das ações remanescentes foi imposta ao 

Conselho de Administração. Isso porque, em 19/06/2008, em reunião do Superboard 

convocada pela PAI, à qual não compareceram os representantes do Grupo Astra, a 

estatal exerceu o direito de impor sua decisão, em conformidade com o artigo 5º do 

Shareholders Agreement. 

No dia seguinte, a referida aquisição (ações remanescentes) foi apreciada 

pelos membros do Conselho de Administração. Frise-se, a propósito, que a mesma 

deliberação havia sido anteriormente colocada a esse colegiado, que, naquela 

ocasião, havia solicitado informações complementares, sem ter, contudo, deliberado 

a respeito35. 

Isso significa dizer que à Petrobras não restou outra saída senão a aquisição 

dos 50% remanescentes das ações da PRSI e PRST. Tal se deu porque o exercício 

do right to override abriu à Astra o direito ao put option. 

Certo é que o exercício do right to override, que desencadeou a forçosa 

aquisição das ações remanescentes, deveria ter sido submetido previamente ao 

Conselho de Administração36. 

 

 

 

 

 

 

 
35 Conforme informação constante das atas CA 1.301 e CA 1.303, oriundas, respectivamente, das 
reuniões de 03/03/2008 e 12/05/2008. 
36 Art. 29, inciso V, do Estatuto da Petrobras. 
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5 ATUAÇÃO DA CVM E DO TCU NO CASO CONCRETO E POSICIONAMENTO 

DESSES ENTES ADMINISTRATIVOS SOBRE O TEMA 

 

No presente capítulo, serão apresentadas breves considerações sobre o 

processo fiscalizatório e sancionatório conduzidos pela CVM e pelo TCU, bem como 

sobre os limites da atuação de cada um deles. 

No que tange aos precedentes, será traçado um comparativo entre seus 

posicionamentos sobre o dever de diligência, principalmente no que diz respeito aos 

desdobramentos: os deveres de informar-se e o de investigar. Serão igualmente 

apreciados os reflexos desses deveres na conduta que é exigida dos 

administradores, como a possibilidade de confiarem nas informações que lhes são 

fornecidas para a tomada de decisões. 

Será analisada, ainda, a aplicação da teoria do BJR pela CVM e pelo TCU, e, 

ao se comparar a forma de abordagem de cada um deles sobre o tema, serão feitas 

algumas considerações sobre o grau de profundidade de suas análises e sobre as 

razões que motivam essas autoridades em suas decisões. 

 

5.1 A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 

 

5.1.1 Processo Administrativo Sancionador (PAS) 

 

No exercício legítimo do poder de polícia que lhe foi conferido pela CF e pela 

Lei nº 6.385/76, a CVM fiscaliza e apura ilícitos praticados por administradores de 

sociedades anônimas. 

Assim, a atribuição para investigar a responsabilidade dos administradores 

das companhias visa, exatamente, à aplicação das sanções previstas na lei, em 

decorrência do cometimento de atos ilegais e não equitativos.37 

Diante da existência de indícios de irregularidades no mercado de valores 

mobiliários, mas sem a certeza da presença de elementos suficientes de 

 
37 As competências fiscalizatória e sancionadora da CVM têm por fundamento, conforme dito 
anteriormente, o poder de polícia que lhe é conferido pelo artigo 174 da Carta Magna, e será exercido 
segundo os ditames da Lei nº 6.385/76, mais especificamente os seus artigos 9º, incisos V e VI, e 11. 
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materialidade e autoria, a área técnica proporá, à Superintendência Geral (SGE)38 

da CVM, a instauração de IA para apuração do caso. 

A possibilidade de abertura do procedimento investigatório em momento 

anterior à instauração do PAS está prevista no §2º do artigo 9º da Lei nº 6.385/7639. 

Essa apuração tem a finalidade de fornecer elementos de autoria e materialidade 

destinados a subsidiar a formulação da peça acusatória relativa à prática do ato 

ilícito que dará início ao PAS. 

Não é por outra razão que se a proposta de instauração do IA já contiver 

informações suficientes, o procedimento investigativo poderá ser dispensado; neste 

caso, a autoridade competente prosseguirá diretamente com a elaboração do termo 

de acusação (artigo 2º, §2º, da Deliberação CVM nº 538). 

No caso da aquisição da Refinaria de Pasadena pela Petrobras, a proposta 

para instauração do IA nº 14/2014 (CVM IA nº 14/2014) surgiu no decorrer dos 

processos CVM RJ nº 2014/12184 e CVM RJ nº 2014/11254, que apuravam 

possível inobservância dos deveres fiduciários pelos administradores da empresa. 

Na oportunidade, a CVM verificou a existência de desvios de conduta e de ações 

evidentemente contrárias aos interesses da companhia. 

Todavia, como faltavam nesses processos elementos que indicassem a 

materialidade e a autoria das infrações, a Superintendência de Relações com as 

Empresas (SEP) sugeriu, em dezembro de 2014, a instauração do mencionado IA. 

Contudo, tanto os processos, quanto o IA nº 14/2014, já tinham por objeto a 

apuração de irregularidades atribuídas a administradores da petroleira e integrantes 

da sua alta administração. De fato, as primeiras averiguações abrangiam, além da 

aquisição da Refinaria de Pasadena, vários outros casos que haviam sido reunidos 

para investigação num mesmo inquérito. 

E, uma vez que se tratava de questões de alta complexidade, a 

Superintendência de Processos Sancionadores (SPS) da CVM, para tornar a 

investigação mais célere e racional, possibilitando uma melhor análise de cada um, 

propôs o desmembramento do IA em grupos independentes de investigação para 

apuração dos seguintes assuntos: Construção da Refinaria Abreu e Lima (RNEST), 

 
38 Art. 2º, § 1º da Deliberação CVM nº 538/08. 
39 Art. 9º, § 2º: O processo, nos casos do inciso V deste artigo, poderá ser precedido de etapa 
investigativa, em que será assegurado o sigilo necessário à elucidação dos fatos ou exigido pelo 
interesse público, e observará o procedimento fixado pela Comissão. 
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Construção do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ), Contratação 

da SBM Offshore, Contratação de construção dos Navios Sondas Petrobras 10000 e 

Vitória 10000, e Contratação de construção do Navio Sonda Pride DS-5. Alguns 

destes assuntos já chegaram a uma decisão final pela CVM, conforme detalhado no 

item 5.1.4 deste trabalho. 

Dessa forma, restou com o IA nº 14/2014 não só a apuração do caso 

Pasadena, mas também os da contratação da Astromarítima S/A, da contratação 

para implantação da RNEST, e da importação e exportação de Produtos 

Siderúrgicos pela Petrobras, entre outros assuntos, todos estes versando sobre 

eventuais irregularidades relacionadas à possível inobservância de deveres 

fiduciários de administradores da Petrobras. 

Ao longo da tramitação desse inquérito, foram realizadas várias diligências: 

inspeção da companhia; realização de entrevistas e coleta de documentos; 

solicitação de informações ao MPF sobre a “Operação Lava Jato”; pedido ao TCU 

de cópias dos processos relativos ao caso; análises a respeito das informações 

obtidas e oitiva dos envolvidos. 

Similar à análise feita pelo TCU, o IA avaliou o processo de aquisição de 

Pasadena desde a compra pela Astra Oil Company, passando pelas tratativas 

iniciais entre os então diretores da Petrobras e a Astra, da avaliação de risco do 

projeto feita pelos auditores independentes, da apresentação do projeto tanto para 

Diretoria Executiva quanto ao Conselho de Administração, até o momento que 

culminou a aprovação da compra da Refinaria pela Petrobras e assinatura dos 

contratos definitivos. Mais detalhes sobre o teor desta análise encontra-se no item 

5.1.3 a seguir. 

O procedimento investigatório culminou na elaboração de um relatório final, 

nos termos dos artigos 5º e 6º da Deliberação CVM nº 538/08, que, em face do 

conjunto probatório coligido aos autos, considerou que os acusados40, entre os quais 

diretores e conselheiros da Petrobras, deviam ser responsabilizados por violação ao 

dever de diligência. 

 
40 A CVM concluiu, no inquérito 14/2014, pela responsabilização de Nestor Cuñat Cerveró, Paulo 
Roberto da Costa, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Almir Guilherme Barbassa, Guilherme de 
Oliveira Estrella, Renato de Souza Duque, Ildo Luis Sauer, Dilma Vana Roussef, Cláudio Luiz da Silva 
Haddad, Gleuber Vieira, Fábio Coletti Barbosa e Antônio Palocci Filho. 
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Concluída a fase de investigação e identificadas as irregularidades e seus 

autores, foi determinada a intimação dos acusados para a apresentação de defesa. 

Por essa forma, nos termos do §1º, do artigo 8º, da Deliberação CVM nº 53841, deu-

se início ao PAS nº 14/2014, que ainda se encontra em curso, atualmente na fase de 

apreciação das defesas apresentadas pelos acusados42. 

 

5.1.2 Precedentes da CVM sobre o Dever de Diligência 

 

O presente tópico abordará as orientações da CVM sobre os deveres dos 

administradores de companhias abertas e algumas de suas conclusões no caso 

concreto da aquisição da Refinaria de Pasadena. 

Na execução da sua tarefa de supervisionar o funcionamento das 

companhias, a CVM estabeleceu, ao longo dos anos, nos procedimentos 

sancionatórios por ela conduzidos, alguns critérios para avaliar as condutas dos 

administradores das sociedades anônimas. Trata-se de premissas de manifesta 

utilidade, uma vez que auxiliam os administradores das companhias a pautar seus 

comportamentos no desempenho das respectivas funções. 

Em que pese a íntima relação existente entre os temas relacionados aos 

deveres de informar-se e de investigar e à teoria do BJR, optou-se por tratá-los de 

forma individualizada neste trabalho, para, dessa forma, facilitar sua compreensão e 

visualização. 

 

5.1.2.1 A Teoria do Business Judgment Rule (“Regra da Decisão Negocial”) e a 

Análise do Mérito da Decisão 

 

Entre as premissas fixadas nos precedentes da CVM, merece destaque a 

adoção da teoria do BJR, conforme mencionado no item 3.3.3 deste trabalho. 

Referida teoria, oriunda do direito norte-americano, parte do pressuposto de 

que os administradores43 são os responsáveis pela condução dos negócios da 

empresa, e, por essa razão, as suas decisões, tomadas de acordo com a 

 
41 Art. 8º, §1º: Considerar-se-á instaurado o processo administrativo com a intimação dos acusados 
para apresentação de defesa, nos termos do art. 13 desta Deliberação. 
42 Informações obtidas em consulta aos andamentos dos processos no sítio eletrônico da CVM. 
Disponível em: http://sistemas.cvm.gov.br/?PAS. Acesso em: 13 jan. 2020. 
43 Neste item (5.1.2.1), a palavra “administrador” é utilizada tanto para diretor como para conselheiro. 
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conveniência e oportunidade, são presumivelmente imbuídas de boa-fé, visando ao 

melhor interesse da companhia44. 

Disso se extrai que, desde que tomados certos cuidados pelo administrador, a 

sua postura diligente no processo decisório é presumida, não podendo a autoridade 

rediscutir o conteúdo do mérito dessas decisões. Da mesma forma, não poderá o 

administrador ser punido por falta de diligência no exercício de suas atribuições, se 

for comprovado que as providências que lhe cabiam foram por ele tomadas, mesmo 

que o resultado de sua atuação não tenha sido o esperado. 

A CVM adota a regra da decisão negocial, adotando as premissas acima 

descritas, como se vê, por exemplo, no PAS CVM nº 2008/9574, e, também, por 

entender que a aplicação do BJR traz benefícios importantes para o sistema 

brasileiro. 

Assim, de acordo com a CVM, o primeiro aspecto que aconselha a aplicação 

da regra do BJR é a grande dificuldade do regulador em apreciar o mérito da 

decisão. Isso porque, em primeiro lugar, é muito fácil concluir pela culpa ou pela falta 

de zelo do administrador, quando a análise é feita a posteriori. É dizer: quando a 

entidade reguladora analisa o mérito de uma determinada decisão em momento 

posterior ao ocorrido, ela é analisada fora do contexto que levou o administrador a 

agir daquela maneira, impedindo ao julgador uma análise precisa das circunstâncias 

que determinaram aquela decisão. 

Comprovando o acima descrito, no PAS 2008/9574, o tribunal assentou que 

“Desde que a decisão do administrador seja informada, refletida, e desinteressada, 

não cabe a esta Autarquia julgar, a posteriori, esta decisão, questionando seu 

mérito”45. 

Neste exato sentido, aliás, o relator do PAS CVM nº 2005/1443, Dir. Pedro 

Oliva Marcilio de Souza, assegurou que: 

 
Uma decisão negocial não pode ser analisada fora do contexto em 
que se insere, o que deixaria de considerar que o administrador, 

 
44 A respeito das presunções de boa-fé do administrador e de que sua atuação visa ao melhor 
interesse da companhia, no PAS CVM nº RJ03/04, que tratou da inobservância dos deveres de 
informação e diligência por diretores da companhia, o voto vencedor, proferido pelo Diretor Luiz 
Antônio de Sampaio Campos, concluiu pela inexistência de indícios de desvio de recursos, de 
obtenção de benefício privado ou indevido pelos indiciados, ou de qualquer outro elemento suficiente 
para afastar a presunção de boa-fé dos diretores. Entendeu, portanto, que teriam os diretores agido 
dentro da margem de discricionariedade que lhes é conferida para o exercício de suas atribuições 
(PAS CVM nº RJ03/04, Rel. Diretor Luiz Antônio de Sampaio Campos. Julgado em 12/04/2004). 
45 PAS CVM nº RJ2008/9574. Rel. Diretora Ana Dolores Moura Carneiro; j. em 27/11/2012. 
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muitas vezes em virtude da escassez de tempo, precisa escolher 
quais serão as questões revistas e quais não serão analisadas46. 

 

Certo é que a análise do fato realizada a posteriori, pelas autoridades 

competentes, contaria com mais elementos do que os disponíveis ao administrador 

no momento da decisão, o que poderia resultar na conclusão equivocada de que sua 

atuação e sua decisão poderiam ter sido melhores. 

Ainda no entender da CVM, a revisão do mérito das decisões negociais fora 

do contexto em que foram tomadas, além do risco de sua equivocada interpretação 

pelo julgador, poderia também prejudicar a atividade das companhias abertas, e, 

consequentemente, de todo o sistema econômico do País. 

É o que se depreende do trecho abaixo: 

  
Esclareça-se que não está se falando do julgamento negocial dos 
administradores acerca do nível adequado de risco e retorno que a 
companhia deve se expor. Essa é uma decisão gerencial que não 
deve ser questionada por esta autarquia47. 

 

Para assim concluir, a autarquia considerou que os administradores, receosos 

de serem mal interpretados, poderiam desviar o foco da busca pelo melhor interesse 

da companhia para a preocupação de evitar represálias em virtude de sua atuação. 

Ou seja, o excesso de controle poderia desestimular os administradores a 

assumirem posturas corajosas e inovadoras, condição fundamental para a 

persecução dos interesses da companhia. 

Nesse sentido, a relatora do PAS CVM nº 2008/9574, Diretora Ana Dolores 

Carneiro, observou que “se as decisões estivessem sempre sob o escrutínio dos 

reguladores, os administradores e as companhias tomariam decisões não pensando 

na companhia, mas em como não serem processados” 48. 

Diante da mencionada prejudicialidade da revisão do teor das decisões 

negociais a posteriori, e, considerando as benesses trazidas por essa não 

ingerência, a CVM procura não adentrar o mérito de tais questões nos processos 

administrativos sancionadores a ela submetidos, evitando ao máximo fazer qualquer 

juízo de valor sobre as decisões. 

 
46 PAS CVM nº RJ 2005/1443, Rel. Diretor Pedro Oliva Marcilio de Souza. Julgado em 21/03/2006. 
47 PAS CVM nº RJ 18/08, Rel. Diretor Alexsandro Broedel Lopes. Julgado em 14/12/2010. 
48 PAS CVM nº RJ 2008/9574, Rel. Diretora Ana Dolores Carneiro. Julgado em 27/11/2012. 
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Isto significa que, nos casos apreciados pela CVM envolvendo o dever de 

diligência em decisões negociais, ela procura não analisar o conteúdo dessas 

decisões, limitando-se à verificação da observância do dever no caso concreto, qual 

seja, a postura do administrador ao longo do processo decisório, conforme orienta a 

teoria do BJR. 

Essa postura é salutar, pois a aplicação da regra da decisão negocial permite 

que as autoridades preocupem-se com a análise do procedimento que levou à 

decisão, e não com o conteúdo decisório em si. Por conseguinte, tal providência tem 

a finalidade de tornar a aplicação do artigo 153 da Lei nº 6.404/76 mais eficiente, 

pois permite que se verifique especificamente se os administradores foram diligentes 

em seus procedimentos. 

Nas palavras do Dir. Pedro Olivia Marcilio, relator do PAS CVM nº 2005/1443: 

 
A utilização desses standards poderia fazer com que a aplicação do 
artigo 153 fosse mais efetiva do que é hoje, pois poderíamos passar 
a observar o processo que levou à tomada de decisão para ver se os 
cuidados mínimos, que demonstram a diligência do administrador, 
foram seguidos, não nos limitando a simplesmente negar a 
possibilidade de re-análise do conteúdo da decisão tomada49. 

 

Assim é que, em que pese o destaque dado pelo presente capítulo ao dever 

de diligência, é importante, nesse ponto, retomar uma distinção feita anteriormente: 

a de que a boa-fé do administrador é pressuposto de sua diligência, de forma que as 

atividades realizadas por ele foram presumivelmente praticadas de boa-fé e no 

melhor interesse da empresa. Se, entretanto, o administrador atuar de má-fé, 

movido por más intenções, visando beneficiar a si mesmo ou a outrem, essa 

conduta se aproximará da violação ao dever de lealdade, e não mais da violação ao 

dever de diligência. 

Tal distinção produz efeitos no que concerne aos precedentes da CVM, pois, 

de acordo com a autarquia, ao contrário da desaconselhável análise do mérito das 

decisões negociais quanto ao cumprimento (ou não) do dever de diligência, diante 

da apuração de suposta violação ao dever de lealdade, a análise do mérito pode se 

mostrar, em alguns casos, inevitável. 

Nesse sentido, no PAS CVM nº 2008/9574, a relatora Diretora Ana Dolores 

Carneiro, assentou que: 

 
49 Nesse mesmo sentido, confira-se o PAS CVM nº 2005/1443. 
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Não cabe aos reguladores ou ao judiciário julgar as decisões dos 
administradores a posteriori, exceto se o padrão de conduta discutido 
acima foi: a) afetado por uma situação de conflito de interesses na 
qual o administrador poderia extrair para si ou para outrem um 
benefício patrimonial ou facilidade; ou b) manchado pela evidência 
de fraude ou má-fé para prejudicar a companhia50. 

 

Assim, somente caberá às autoridades julgar o teor das decisões dos 

administradores se a atuação destes for permeada de má-fé, fraude ou, então, 

quando afetada por conflito de interesses. 

Sobre o tema, a CVM definiu que, se a decisão não for desinteressada, serão 

aplicadas as regras relativas ao dever de lealdade (duty of loyalty) constantes dos 

artigos 154 e 155 da lei acionária, sendo que essa hipótese – busca do 

administrador para satisfazer interesses pessoais – caracteriza má-fé na atuação. 

Nesses casos, a aplicação analógica das regras pertinentes ao dever de 

lealdade é lógica e cabível, tanto que, conforme analisado acima, se a decisão do 

administrador visou a interesses próprios, afastou-se ele daquele que deve ser o seu 

primordial propósito: o de realizar os interesses sociais da companhia. Assim, ao 

atuar em conflito de interesses com os da sociedade, sua conduta será considerada 

desleal. 

Mas, em se tratando do dever de diligência, e havendo incidência da regra da 

decisão negocial, a análise da CVM limitar-se-á à verificação do cumprimento desse 

dever, concentrando-se a autarquia no processo do administrador ao longo do 

procedimento decisório. Se, entretanto, houver indícios de má-fé nas ações do 

administrador, poderá ser necessário análise do conteúdo da decisão, para se 

verificar as motivações que o levaram a decidir daquela maneira. 

Nesses casos, a análise não se restringirá aos aspectos objetivos do 

procedimento decisório, pois será necessário adentrar na esfera psicológica do 

administrador, buscando em aspectos de cunho subjetivo as razões que o levaram a 

decidir em determinado sentido. 

Quanto à possibilidade de aplicação da teoria da decisão negocial no Brasil, a 

CVM, nas diversas oportunidades em que decidiu sobre o tema, esclareceu, 

primeiramente, que tal aplicação é perfeitamente cabível, do ponto de vista fático, ao 

 
50 PAS CVM nº 2008/9574. Rel. Diretora Ana Dolores Carneiro. Julgado em 27/11/2012. 
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nosso sistema, diante da semelhança existente entre os casos americanos e os 

brasileiros. 

Além disso, a CVM observou que a construção jurisprudencial que deu ensejo 

à criação da teoria americana em nada discrepa do nosso modelo de dever de 

diligência consagrado no artigo 153 da Lei nº 6.404/76. De acordo com a CVM, os 

mesmos standards definidos pelo direito norte-americano para a aplicação do BJR 

são compatíveis com o sistema pátrio. 

No entanto, em que pese referida compatibilidade, não se pode olvidar que 

nem sempre a regra da decisão negocial terá cabimento no caso concreto. E é por 

isso que há decisões da CVM no sentido de não ser qualquer decisão da 

administração de uma companhia que estaria sujeita ao amparo dessa teoria. 

Neste sentido, no julgamento do PAS CVM nº 09/2019, em que se discutia a 

divulgação de fato relevante pelo administrador desacompanhada de informações 

que eram fundamentais para a avaliação apropriada da companhia, a relatora do 

caso, Diretora Luciana Dias, afirmou que a doutrina da decisão negocial diz respeito 

apenas àquelas decisões que possuam caráter negocial, afastando, assim “as 

decisões relacionadas a questões organizacionais, ou ao cumprimento de 

obrigações impostas pela regulamentação ou pelo estatuto da companhia”51. Nesses 

termos, a CVM assentou que a existência da decisão de caráter negocial é requisito 

para a aplicação da teoria do BJR, o que, aliás, não se verificou no caso Pasadena. 

A CVM também não admite a incidência da teoria da decisão negocial quando 

o administrador alega alienação das decisões negociais por falta de competência ou 

de conhecimento técnico ou, então, quando as decisões tomadas visaram prejudicar 

a companhia. Não poderá, igualmente, ser invocada a proteção da teoria se o 

administrador alegar que não dominava o procedimento decisório, não estando 

ciente de suas particularidades52. Nessa toada, no entender da CVM, as razões 

acima mencionadas não são justificativas suficientes para eximirem o administrador 

do cumprimento de seu dever de diligência. 

Diante da compatibilidade verificada entre o sistema brasileiro e a regra do 

BJR do direito norte-americano, e uma vez conhecidas as características e 

consequências de sua aplicação, resta saber quais serão os standards ou padrões 

 
51 PAS CVM nº 09/2009, Rel. Diretora Luciana Dias. Julgado em 21/07/2015. 
52 PAS CVM nº RJ2005/1443 e PAS CVM nº RJ2005/8542, ambos de relatoria do Diretor Pedro Oliva 
Marcilio de Souza. Julgados respectivamente em 21/03/2006 e 29/08/2006. 
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de conduta que, definidos pelo direito norte-americano e encampados pela CVM, 

darão ensejo à aplicação da teoria. 

A principal premissa estabelecida sobre o tema é a de que não há violação ao 

dever de diligência ou lealdade quando a decisão do administrador é informada, 

esclarecida, refletida e desinteressada53. 

Esses critérios, estabelecidos pelo direito norte-americano e adotados pela 

CVM, são assim considerados: 

a) Decisão informada: aquela na qual os administradores basearam-se em 

informações razoavelmente necessárias, podendo, nesses casos, utilizar, a 

título de informação, as análises e os memorandos dos diretores, de outros 

funcionários ou de terceiros contratados; 

b) Decisão refletida: aquela que é tomada depois da análise das diferentes 

alternativas ou possíveis consequências, cotejando-as com a documentação 

que fundamenta o negócio; 

c) Decisão desinteressada: aquela que não resulta em benefício pecuniário para 

o administrador, mas lembrando que, quando ele tiver interesse na decisão, 

devem ser aplicados os standards do dever de lealdade (duty of loyalty). 

Para ilustrar o que aqui se disse sobre os referidos critérios, no PAS CVM nº 

RJ21/2004, o relator da decisão, Diretor Pedro Oliva Marcilio de Souza, entendeu, 

diante do caso concreto, ter sido a decisão administrativa: i) desinteressada – pois 

não havia, na espécie, qualquer menção à existência de conflito de interesses ou de 

intenção dos indiciados em fraudar ou praticar o ato desprovidos de boa-fé; ii) 

informada – pois pautada na elaboração de análises e estudos internos e externos; 

iii) refletida – tendo em vista que as análises técnicas dos estudos foram submetidas 

à consideração e apreciação dos diretores54. 

Nessas condições, terá o administrador observado o padrão de 

comportamento dele esperado, pouco importando o resultado de sua atuação. Trata-

se de entendimento, também consagrado na CVM, de que a obrigação do 

administrador das companhias abertas é de meio e não de fim. Portanto, terá o 

administrador cumprido o dever de diligência, estando ele amparado pela regra da 

 
53 PAS CVM RJ2005/0097, Rel. Diretora Maria Helena Santana, julgado em 15/03/2007 e PAS CVM 
nº RJ2005/1443, Rel. Diretor Pedro Oliva Marcilio de Souza, julgado em 21/03/2006. 
54 PAS CVM RJ21/2004, Rel. Diretor Pedro Oliva Marcilio de Souza. Julgado em 15/05/2017. 
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decisão negocial, se, no procedimento decisório, tiver tomado as providências para 

decidir de maneira informada e refletida. 

A compreensão dos termos utilizados pela CVM ao tratar do dever de 

diligência, e, consequentemente, para definir quando uma decisão negocial deve ser 

tratada como informada e refletida, exige um estudo mais aprofundado acerca do 

entendimento da autarquia sobre os deveres dos administradores de informar-se e 

de investigar. É o que se analisará nos subtópicos a seguir. 

 

5.1.2.2 Os Deveres de Informar-se e de Investigar 

 

Conforme visto, os deveres de informar-se e de investigar compõem o dever 

geral de diligência do administrador, sendo imprescindível a observância de ambos 

para que o administrador forme as suas convicções na condução dos negócios da 

companhia, e, assim, atue de forma diligente. 

Os deveres de informar-se e de investigar são intimamente ligados, sendo 

que o primeiro consiste na obtenção das informações necessárias para o 

desenvolvimento dos negócios, enquanto o segundo diz respeito à necessidade de 

verificar se tais informações são suficientes para se decidir adequadamente sobre os 

negócios da companhia. 

A CVM, em suas decisões, além de esclarecer importantes questões, como o 

grau de informação exigível dos administradores, também estabelece limites para os 

conselheiros que pautam suas decisões exclusivamente nas informações fornecidas 

pelos diretores. Vejamos. 

 

5.1.2.2.1 O Dever de Informar-se 

 

No que diz respeito ao dever de informar-se e ao grau dessa exigência, o 

entendimento da CVM é pacífico no sentido de que o critério tem de ser o da 

razoabilidade. É dizer: as informações exigíveis dos administradores são aquelas 

que razoavelmente se pode exigir diante das circunstâncias concretas. A autarquia 

considera, para esse fim, inclusive, as circunstâncias fáticas que surgem ao longo do 
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processo decisório e o contexto de alta pressão em que normalmente se inserem as 

atividades da companhia55. 

A esse propósito, aliás, reitere-se que o cuidado da CVM com a razoabilidade 

tem por fundamento a constatação de que o excesso de rigor na averiguação de 

informações obtidas pelo administrador pode até inviabilizar seu trabalho. 

Nesse sentido, a relatora do PAS CVM nº 2008/9574, Diretora Ana Dolores 

Moura Carneiro de Novaes, ao analisar a postura dos conselheiros na busca por 

informações que subsidiassem a tomada da decisão negocial, considerou que: 

 
Uma simples ata de Conselho resumida informando que tal decisão 
foi tomada pode não ser suficiente para provar diligência. É preciso 
que haja alguma documentação de suporte. Evidentemente, esta 
orientação deve ser seguida com bom senso pelas companhias em 
função de seu porte e da complexidade da situação concreta de 
forma a não atravancar as decisões de uma companhia56. 

 

Dessa forma, tendo em vista que as atividades desenvolvidas pelos 

administradores de companhias abertas exigem de seus administradores uma 

postura corajosa, e, muitas vezes, sob pressão, é justo e razoável que, na apuração 

de suposta violação ao dever de diligência, sejam utilizados critérios razoáveis para 

essa caracterização. 

Para ilustrar o que aqui se disse, a CVM admite que o administrador realize 

uma análise prévia, selecionando quais informações serão melhor investigadas e 

dispensando o aprofundamento das que não entender necessárias57. Até porque é o 

próprio administrador que tem condições de definir se está cercado de informações 

quantitativa e qualitativamente suficientes para formar sua convicção. 

 Nas ponderações feitas pela CVM ao analisar a postura dos administradores, 

percebe-se que não se trata apenas de definição das incumbências conferidas a 

eles, no sentido de serem os responsáveis pela condução dos negócios, mas, antes, 

da constatação e do reconhecimento, nos diversos julgados aqui mencionados, de 

 
55 Nesse sentido, confira-se o PAS CVM 02/2008 relatado pelo Diretor Roberto Tadeu Antunes 
Fernandes, julgado em 05/03/12; PAS CVM 18/08, relatado pelo Diretor Alexsandro Broedel Lopes, 
julgado em 14/12/10, e o PAS CVM 08/2004, relatado pela Diretora Luciana Dias, julgado em 
06/12/2012. 
56 PAS CVM nº RJ2008/9574. Rel. Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes. Julgado em 
27/11/2012. 
57 PAS CVM nº RJ2005/0097. Rel. Diretora Maria Helena Santana. Julgado em 15/03/2007. Em 
sentido contrário, pela necessidade de maior rigor na verificação das informações, confira-se o PAS 
CVM nº RJ25/03. Rel. Diretor Eli Loria. Julgado em 23/03/2008. 
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que são os próprios administradores os mais capazes para aferir se determinada 

conduta foi a mais apropriada diante das circunstâncias fáticas. 

 

5.1.2.2.2 O Dever de Investigar e a Confiança nas Informações Fornecidas 

 

No que tange ao dever de investigar as informações que são fornecidas por 

outros administradores, funcionários, auditores ou até terceiros contratados, a CVM 

entende que, a princípio, os conselheiros podem confiar nessas informações, 

dispensando-se, em regra, maiores pesquisas de aprofundamento.58 

No entanto, é pacífico na autarquia o entendimento de que essa confiança 

não pode ser absoluta.59 

Assim, ao receber determinada informação, o conselheiro não precisará fazer 

maiores questionamentos, salvo se houver motivos para desconfiar de sua 

veracidade, se julgá-las insuficientes para tomar a decisão de maneira informada e 

refletida, ou se a questão envolver possíveis riscos para a companhia. É importante 

frisar, no entanto, que não se está com isso a dizer que estarão os conselheiros 

absolutamente desobrigados de olhar de maneira crítica as informações que lhes 

foram submetidas. O que se está afirmando é que, no entender da CVM, o 

administrador deve analisar criticamente as informações que receber, e, caso 

entenda ser necessário maiores esclarecimentos, deve aprofundar as investigações 

sobre a questão. 

Nesse sentido, no PAS CVM nº 18/08, de relatoria do Diretor Alexsandro 

Broedel Lopes, restou assentado que confiar cega e passivamente nas informações 

fornecidas por outros administradores “diminui severamente o alcance do dever de 

diligência”60, pois torna inócuo o dever de investigar dos administradores, que, ao 

contrário, deve ser exercido de forma ativa, mediante inquisições, reflexões e 

discussões sobre o tema. 

O relator do processo acima, que tratou do descumprimento do dever de 

investigar por conselheiros da Sadia, os quais se pautaram exclusivamente nas 

informações que lhes foram apresentadas pela Diretoria Executiva da companhia61, 

 
58 De acordo com o PAS CVM nº 18/08, Rel. Diretor Alexsandro Broedel Lopes. Julgado em 
14/12/2010. 
59 De acordo com o mesmo julgado do PAS CVM nº 18/08. 
60 De acordo com o mesmo julgado do PAS CVM nº 18/08. 
61 Segundo o relator: “(...) as responsabilidades fiduciárias de um conselheiro, para que participe 
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refutou o argumento de que pareceres sem ressalvas fornecidos por diretores 

eximem a responsabilidade do administrador do dever de informar-se e de investigar 

os fatos e informações fornecidas. 

Nesses casos, e especificamente no que se refere à atuação fiscalizadora do 

Conselho de Administração, a CVM proclamou que as atribuições dos conselheiros 

vão além da simples atividade deliberativa: eles devem buscar todas as informações 

necessárias para fundamentar e embasar suas decisões, não se restringindo à 

análise dos documentos que chegam ao seu conhecimento62. 

Contudo, conforme dito anteriormente, é possível que o conselheiro se 

considere apto e qualificado para decidir de maneira devidamente informada, 

refletida e desinteressada apenas com as informações de que já dispõe. Nesses 

casos, a evidência e a exigência de busca por mais elementos mostram-se 

desnecessárias, estando os conselheiros dispensados da realização de maiores 

diligências. 

Nesse sentido, no julgamento do PAS CVM nº 02/2008, o relator Diretor 

Roberto Tadeu Antunes Fernandes, entendeu que o dever de investigar surge 

apenas diante de circunstâncias que indiquem aos administradores essa 

necessidade. Assim, por exemplo, quando houver alertas de risco de prejuízos à 

empresa, ou, ainda, na hipótese de as informações disponíveis serem insuficientes 

ou duvidosas. De qualquer forma, segundo o relator, quanto à verificação dessa 

necessidade, é certo que “caberá aos próprios administradores determinar a 

extensão de tal investigação”. 

No que diz respeito à presença de alertas de risco, no entender da CVM, nos 

casos em que o administrador tomar conhecimento de que determinada negociação 

pode causar prejuízos à companhia, contrariando os interesses sociais, sua 

 

ativamente nos processos de revisão e aprovação da performance da administração, precisa estar 
baseada em um conhecimento presente e completo. Esse conhecimento deve ser obtido por ativas 
inquisições e discussões, e não com uma aceitação passiva contida nas apresentações dos diretores. 
62 Nesse mesmo sentido, ao se referir à postura dos diretores da Sadia, o relator do CVM PAS nº 
02/2008, Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes, assentou que “não deve o administrador se 
satisfazer com as informações que lhe são fornecidas pela parte interessada na contratação, deve ele 
diligenciar no sentido de obter informações de forma independente”. No caso, discutiu-se a 
regularidade na postura do Diretor Financeiro, que decidiu pela concessão do empréstimo à 
companhia Highlake International Business Company Ltd. No entender do relator, o acusado 
comprovou não ter pautado sua decisão exclusivamente nas informações fornecidas pela parte 
interessada e que, ao decidir, considerou elementos que julgou serem suficientes para suportar sua 
decisão. 
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obrigação será a de se cercar de informações consistentes e confiáveis, bem como 

de averiguá-las para a tomada de decisão. 

De acordo com os precedentes da CVM, compõe o dever de investigar a 

obrigação dos administradores verificarem se os fatos de que têm conhecimento por 

intermédio das informações que lhes foram fornecidas podem causar prejuízos aos 

negócios da companhia, e, em se confirmando tal possibilidade, compõe o dever de 

diligência tomar as providências cabíveis para impedi-los63. 

Vê-se, portanto, que, se por um lado a CVM exige que o administrador não 

confie de maneira absoluta nas informações que lhe são fornecidas, por outro, a 

autarquia reconhece que os esforços empregados pelo administrador na verificação 

da autenticidade, qualidade e suficiência das informações devem ser os possíveis 

dentro da realidade fática que se apresenta. 

No mesmo PAS CVM nº18/08 acima mencionado, o relator Diretor Alexsandro 

Broedel, ao afirmar que os conselheiros deveriam ter buscado mais informações 

além das que lhes foram fornecidas por outros administradores, ponderou que o 

dever de informar-se e investigar não exige deles o conhecimento de todos os 

detalhes sobre as operações realizadas, mas que, no caso específico daqueles 

autos, os conselheiros precisavam conhecer o papel sensível desempenhado pela 

Diretoria Financeira, assim como os seus limites de atuação, porque somente dessa 

forma poderiam ter detectado o que estava havendo de errado no funcionamento 

desse setor da empresa. 

Portanto, no que concerne ao grau de exigência para se investigar 

informações que porventura se mostrem duvidosas ou insuficientes, a CVM decidiu 

que o dever de investigar deve ser vislumbrado com razoabilidade, sendo 

“impossível exigir-se que o administrador da companhia aberta, por mais diligente 

que seja, conferisse pessoalmente a exatidão das informações prestadas”64. 

 

 

 

 
63 Nesse sentido, no PAS nº 18/08, o relator do processo assentou que, dentre os deveres que 
compõem o de diligência, está o “dever de investigar, pelo qual os conselheiros, ao receberem um 
sinal de alerta, que afete a sua confiança com relação às informações que lhes são fornecidas por 
diretores, auditores e outros profissionais, devem investigar a informação que lhes foi encaminhada”. 
64 CVM PAS nº 18/08. 
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5.1.3 A Análise da CVM sobre a Aquisição da Refinaria de Pasadena 

 

Passando ao caso concreto da aquisição da Refinaria de Pasadena pela 

Petrobras, o relatório conclusivo do IA conduzido pela CVM (IA nº 14/2014) analisou 

aspectos concernentes à administração da Petrobras, às atividades desempenhadas 

pelos órgãos que a compõem e às suas participações no processo de aquisição da 

refinaria. Também foram realizadas análises detalhadas acerca da aquisição em si, 

desde as tratativas iniciais até a avaliação dos projetos e negociações; da 

documentação que deu suporte à aprovação do negócio; dos processos judiciais e 

da celebração de acordo judicial. O relatório do IA nº 14/2014 ainda examinou o 

tema das irregularidades e responsabilidades dos administradores da Petrobras. 

Após a detida análise feita no inquérito, a Superintendência de Processos 

Sancionadores, em conjunto com a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM 

(PFE-CVM), concluiu que algumas das exigências contidas na Sistemática para 

Aquisição de Empresas pelo Sistema Petrobras, definidas pela própria estatal, foram 

descumpridas, entre as quais, a inobservância de importantes critérios para 

avaliação do negócio. 

Assim, não teriam os administradores considerado, por exemplo, uma 

determinação que consiste em um cuidado primordial na avaliação financeira do 

negócio, que era o de evitar incorporar à proposta de aquisição as melhorias 

vislumbradas, sob pena de transferir ao vendedor um ganho que não era dele. Em 

termos mais simples, ao analisar a conveniência de uma aquisição, deve o 

administrador considerar o negócio de acordo com o critério denominado de “As Is”, 

ou seja, considerar o negócio como ele é, e não como ele poderia ser com as 

projeções do negócio no futuro. 

As investigações comprovaram que a administração da Petrobras, ao avaliar 

a Refinaria de Pasadena, não observou o critério “As Is”, pois benefícios eventuais 

futuros da aquisição foram incorporados à avaliação, o que caracterizou, no 

entender da área acusatória da CVM, violação ao dever de diligência. Desse modo, 

no entender da área acusatória, a primeira indicação de que os conselheiros da 

Petrobras agiram sem a devida diligência consistiu justamente no fato de não terem 

realizado uma avaliação completa do ativo da refinaria, considerando suficiente a 

fairness opinion pelo só fato dela indicar que o valor se encontrava “dentro da faixa 

de mercado”. 
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Ainda segundo a acusação, caso os conselheiros da Petrobras tivessem 

solicitado avaliação completa do ativo da refinaria que estavam prestes a adquirir, 

teriam percebido a inadequação dos critérios adotados e dos cenários que foram 

considerados na realização do apreçamento da Refinaria de Pasadena. A solicitação 

dessas informações adicionais65, era, de acordo com o relatório conclusivo do IA, 

obrigação imposta aos conselheiros da Petrobras. 

No que diz respeito à ausência de informações suficientes, o órgão acusatório 

também concluiu que o Conselho de Administração da estatal não recebeu nem 

solicitou mais informações sobre o projeto, contentando-se com a apresentação feita 

pelo então diretor internacional Nestor Cerveró, por meio de uma apresentação do 

Resumo Executivo e de powerpoint com uma síntese das disposições do negócio. 

Além disso, a documentação que embasaria a decisão foi recebida pelos 

conselheiros um dia antes da deliberação, em desacordo com exigência do 

Regimento Interno, que determina que a distribuição das informações aos membros 

do órgão deliberativo deve ser feita com antecedência mínima de uma semana. 

Esse elemento fático permitiu à acusação concluir que, além de não informada, a 

decisão dos conselheiros também não foi refletida, pois eles não tiveram tempo hábil 

para a devida análise, reflexão e discussão sobre o assunto. 

O relatório conclusivo do IA nº 14/2014 reconheceu, ademais, que houve 

sobre-preço no valor aprovado para a aquisição da Refinaria. A esse respeito, o 

órgão acusatório ressalvou que, embora não lhe competisse determinar qual era o 

valor adequado da aquisição, mas sim verificar a adequação do preço às avaliações 

financeiras que deveriam ter sido submetidas aos conselheiros e aos normativos 

internos da companhia (Sistemática para Aquisição de Empresas pelo Sistema 

Petrobrás), foi justamente a análise desses critérios que lhe permitiu concluir ter 

havido, de fato, sobrepreço na aquisição. Aqui, o órgão acusatório da CVM entendeu 

que faltou o dever de investigar por parte dos conselheiros de administração da 

Petrobras, concluindo, que a atuação deles foi omissa. 

O relatório final do inquérito também assinalou que os conselheiros já teriam 

sido informados, em momento anterior à reunião de deliberação, da existência da 

 
65 A lei confere aos conselheiros a prerrogativa de solicitar informações adicionais, que podem ser 
obtidas por meio da contratação de especialistas, peritos ou auditores externos, para melhor 
instruírem a sua decisão, sempre que entenderem necessário. Essa é uma prerrogativa que, 
conforme visto, se traduz mais propriamente em um poder-dever do conselheiro. (Regimento Interno 
do Conselho de Administração da Petrobras, item 5.5.4). 



67 

 

negociação. Nessa ocasião, teriam sido cientificados do percentual acionário objeto 

do contrato, do valor oferecido pela Petrobras à Astra para a aquisição e, da 

possibilidade, em caso de não participação no Revamp, de ser obrigada a comprar o 

restante da participação acionária (Cláusula put option). 

Houve, portanto, de acordo com o inquérito da CVM, descumprimento do 

dever de diligência por parte dos conselheiros, e isso por várias razões. 

Em resumo, as investigações consideraram que não houve decisão 

informada, pois os conselheiros da estatal não solicitaram avaliações financeiras, 

contentando-se com as informações fornecidas por seus subordinados, as quais, ao 

que parece, foram parcas e insuficientes. Tampouco teria a decisão do Conselho 

sido refletida, pois aparentemente a decisão não foi fruto de uma reflexão 

aprofundada e comparativa das opções disponíveis para a negociação, mormente 

em se considerando o pouco tempo de que dispôs para decidir após o recebimento 

das informações. 

Registre-se que, sem mencionar especificamente a questão da boa-fé, a 

acusação norteou grande parte das suas conclusões na postura omissa dos 

conselheiros. Assim, o ponto que se mostrou decisivo para a formação da convicção 

das autoridades foi a ausência de uma postura ativa dos conselheiros diante das 

circunstâncias que se apresentavam. 

É possível perceber, portanto, que, diante das circunstâncias fáticas que 

envolveram a decisão em favor da aquisição – por exemplo, a inegável importância 

da Petrobras para o País; o vulto e a complexidade das negociações com a Astra e 

as notícias que chegaram ao conhecimento dos conselheiros acerca de certas 

cláusulas potencialmente prejudiciais à estatal –, impunha-se a total atenção e 

dedicação dos seus conselheiros na condução das negociações. 

Ao que tudo indica, porém, o Conselho não teria tomado alguns cuidados 

básicos no processo decisório, como a busca por informações atualizadas e 

consistentes, a detida reflexão sobre os termos do contrato por cada um de seus 

membros, a discussão e o debate abrangente sobre o tema, e a solicitação de 

auditorias e contratação de especialistas, de forma a melhor embasarem a 

deliberação. 

O ponto até o qual os conselheiros deveriam ter atuado de modo efetivo, para 

atender a essas exigências, se apresenta como o tanto quanto fosse necessário 

para permitir uma decisão informada, esclarecida e refletida sobre a questão. Em 
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outras palavras, a medida dessa dedicação reside no tanto necessário para forrar-se 

o Conselho de elementos que permitissem uma decisão informada, seja para 

autorizar a aquisição, seja para impedi-la. 

Por isso é que, de acordo com as conclusões do IA, o desempenho dos 

membros do Conselho de Administração ficou aquém do que era deles exigível para 

o devido cumprimento do dever de diligência. 

Com base em todos esses elementos, a Superintendência de Processos 

Sancionadores concluiu, no IA nº 14/2014, que houve o cometimento de sucessivas 

falhas pela administração da Petrobras no processo decisório, o que permitiu à 

acusação, ao menos no âmbito do IA, imputar a responsabilidade de falta com o 

dever de diligência aos conselheiros. O PAS que ora está sendo objeto de exame 

pelo Colegiado da CVM poderá concluir da mesma forma. 

 

5.1.4 Análises da CVM sobre Assuntos Correlatos ao Caso de Pasadena 

 

Recentemente, a CVM julgou dois processos envolvendo a conduta dos 

diretores da Petrobras: o PAS CVM nº 08/2016 e o PAS CVM nº 09/201666. 

O PAS CVM 08/2016 foi instaurado para apurar suposta violação, por 

diretores da Petrobras, dos seus deveres fiduciários, na contratação dos navios-

sonda Petrobras 10.000, Vitória 10.000 e Pride DS-5, e da Schahin Engenharia S.A. 

como operadora do navio-sonda Vitória 10.000. Eram acusados nesse processo o 

diretor internacional da Petrobras, por descumprimento do dever de lealdade, e os 

demais diretores da companhia, por inobservância do dever de diligência67. 

Em relação à Nestor Cerveró (diretor internacional da petroleira à época dos 

fatos), a CVM decidiu, por unanimidade, por sua condenação às penas de multa e 

de inabilitação temporária para o exercício do cargo de administrador ou de 

conselheiro fiscal pelo período de 15 anos. De acordo com o colegiado da autarquia, 

o diretor internacional violou o dever de lealdade ao votar favoravelmente pela 

contratação em troca de vantagens indevidas. 

 
66 Ambos de relatoria do Diretor Gustavo Gonzalez, julgados em 16/12/2019. 
67 O diretor internacional da Petrobras era Nestor Cuñat Cerveró e os demais diretores eram Almir 
Guilherme Barbassa, Guilherme de Oliveira Estrella, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Paulo Roberto 
Costa, Renato de Souza Duque, Ildo Luís Sauer e Maria das Graças Silva Foster. 



69 

 

O PAS CVM 09/2016, por sua vez, foi instaurado para a apuração da 

responsabilidade de diretores da Petrobras igualmente por violação aos seus 

deveres fiduciários, porém, desta vez, na contratação do navio-sonda Titanium 

Explorer. Eram acusados neste processo o diretor internacional da petroleira, por ter 

direcionado a contratação em troca do recebimento de vantagem indevida, e, ainda, 

alguns outros diretores, por inobservância ao dever de diligência68.  

Neste PAS 09/2016, a CVM decidiu, por unanimidade, condenar o diretor 

internacional Jorge Luiz Zelada às penas de multa e inabilitação temporária para o 

exercício do cargo de administrador ou de membro de conselho fiscal pelo prazo de 

18 anos. O colegiado da autarquia entendeu que o diretor teria conduzido a 

contratação visando à obtenção de benefícios pessoais, além de ter autorizado a 

Diretoria Executiva a assinar termo aditivo contratual sem a devida deliberação 

prévia. 

Com relação aos diretores, no entanto, em ambos os PAS, a CVM 

reconheceu a prescrição da pretensão punitiva. O colegiado entendeu que as 

condutas imputadas aos diretores não constituíram crime, mas infrações 

administrativas, autônomas da conduta criminosa do diretor internacional, daí 

decorrendo que o prazo prescricional incidente não poderia ser o previsto na Lei 

Penal (16 anos), mas sim o prazo prescricional quinquenal da lei societária. Assim, 

segundo o colegiado da CVM, a punibilidade dos diretores estava “fulminada pelo 

decurso do prazo prescricional de cinco anos”. 

Em que pese esses processos não se referirem propriamente aos 

conselheiros da companhia, o diretor relator, nas razões de seu voto, fez alguns 

apontamentos sobre a atuação do Conselho de Administração, especialmente 

quanto ao fato de que, apesar do montante envolvido na contratação, sequer se 

cogitou a submissão das aprovações ao Conselho de Administração, evidenciando a 

existência de grave falha nos controles internos da companhia. 

De acordo com Gustavo Gonzalez, “no sistema da Lei nº 6.404/1976, o 

conselho de administração tem uma dupla missão, sendo, ao mesmo tempo, um 

órgão de administração e de supervisão”69 e que “compete-lhe [ao Conselho de 

 
68 Eram acusados nesse processo o diretor internacional Jorge Luiz Zelada e os diretores Almir 
Guilherme Barbassa, Guilherme de Oliveira Estrella, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Maria das 
Graças Silva Foster, Paulo Roberto Costa e Renato de Souza Duque, por inobservância do dever de 
diligência. 
69 PAS CVM nº 08/2016. 



70 

 

Administração], portanto, fazer com que a companhia adote mecanismos eficazes de 

controles internos”70. Observou, ainda, o relator que: 

 
Faço essa consideração pois, embora o exame feito nesse processo 
tenha se concentrado na atuação dos diretores, não se pode ignorar 
que o conselho de administração tem um papel de extrema 
relevância no monitoramento dos diretores e pode – e deve – ser 
cobrado pelo estabelecimento de controles internos eficazes.71 
 

 

5.2 O Tribunal de Contas da União 

 

5.2.1 Escopo do Processo Fiscalizatório, Etapas e Penalidades 

 

O TCU é um órgão de controle externo, que auxilia o Poder Legislativo em 

sua atividade de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial da União e da Administração Direta e Indireta no âmbito federal (art. 71 

da CF). 

Por conseguinte, compete ao TCU, entre outras atribuições, julgar 

administrativamente as contas dos administradores e demais responsáveis por 

dinheiros, bens e valores, e, também, as contas daqueles que derem causa a perda, 

extravio ou outra irregularidade de que tenham resultado danos ao erário72. 

Para tanto, a Corte de Contas vale-se do processo denominado TCE, que 

consiste num processo administrativo formalizado e de rito próprio, com a finalidade 

de apurar os fatos, quantificar o prejuízo causado à Administração Pública Federal, 

identificar os responsáveis e obter o respectivo ressarcimento73. 

O processo de TCE difere, nesse sentido, do Processo de Tomada de Contas 

(PTC) ou, simplesmente Tomada de Contas (TC), porque a TCE se presta à 

apuração de casos específicos em que as medidas administrativas foram 

insuficientes para o ressarcimento do dano ao erário. Já o PTC refere-se a todos os 

atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial e à guarda de bens e valores 

públicos como um todo. Em outras palavras, o PTC apura a atuação do agente 

 
70 Ibidem. 
71 Ibidem. 
72 Artigo 71, inciso II da CF e artigo 1º, inciso I da Lei Orgânica do TCU e do Regimento Interno da 
Corte de Contas. 
73 Artigo 2º da Instrução Normativa-TCU nº 71 de 28 de novembro de 2012. 
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público em determinado exercício como um todo e não apenas com relação a um 

aspecto financeiro ou orçamentário específico. 

A TCE deve ser instaurada quando houver indícios de irregularidades 

cometidas pelos administradores, tais como omissão no dever de prestar contas, 

não comprovação da aplicação de recursos repassados pela União, desvio de 

dinheiros, bens ou valores públicos, ou, ainda, a prática de ato ilegal ou 

antieconômico do qual resultaram danos aos cofres públicos. 

Ressalte-se, porém, que a TCE apenas poderá ser instaurada quando 

esgotadas todas as medidas administrativas para a reparação do dano, ou quando 

estas não bastarem para restabelecer o prejuízo sofrido. 

Após o regular trâmite da TCE, cujo procedimento está disciplinado na 

Instrução Normativa - TCU nº 71, de 28 de novembro de 2012 (IN TCU nº 71), se a 

Corte de Contas concluir pela existência de irregularidade, o débito correspondente 

será imputado aos seus responsáveis, que serão intimados a recolher o valor 

devido. 

Além da imposição do ressarcimento dos danos causados ao erário, os 

responsáveis poderão suportar a imposição da multa prevista nos artigos 57 e 

seguintes da Lei nº 8.443/92. Há, ainda, conforme previsto no artigo 60 da Lei nº 

8.443/92, a pena de inabilitação do causador do dano para o exercício de cargo em 

comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, por período 

que varia entre cinco e oito anos, no caso de infração de natureza grave. 

Por fim, registre-se que a indisponibilidade de bens dos responsáveis, 

contemplada nos artigos 273 e 274 do Regimento Interno do TCU e no artigo 44, §2º 

da Lei nº 8.443/92, é uma providência cautelar e não uma sanção. Logo, a 

indisponibilidade dos bens dos responsáveis pela infração deve recair sobre tantos 

bens quantos forem necessários para garantir o ressarcimento dos prejuízos 

causados. 

No caso da aquisição da Refinaria de Pasadena, se a atuação da CVM 

decorreu da suposta violação aos deveres fiduciários, e, portanto, à Lei nº 6.404/76, 

a intervenção do TCU, por sua vez, apoiou-se no fato de ser a estatal, além de 
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sociedade de capital aberto, uma sociedade de economia mista cujo acionista 

majoritário é a União74. 

É dizer: a apreciação do caso envolvendo a aquisição da Refinaria de 

Pasadena atraiu a jurisdição do TCU, pois eventuais prejuízos ao patrimônio da 

empresa estatal representariam perdas aos cofres públicos federais75. 

Com isso, foi autuada naquela Corte, a TC nº 005.406/2013-7, a partir de uma 

representação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União 

(MPTCU)76, para apurar a responsabilidade por danos causados aos cofres públicos 

em decorrência da má gestão dos administradores da Petrobras. 

Após o regular andamento da TC nº 005.406/2013-7, foi determinada a 

conversão dos autos em TCE, que recebeu, nessa ocasião, o número 025.551/2014-

0. Em virtude da complexidade do assunto, esse procedimento foi desmembrado em 

outros três: um para tratar especificamente da aquisição da Refinaria de Pasadena 

(TCE nº 025.551/2014-0); o segundo, para a apreciação das questões tributárias e 

trabalhistas atinentes à compra (TCE nº 005.259/2015-0); e o terceiro, para cuidar 

dos temas relativos à Carta de Intenções e à Sentença Arbitral (TCE nº 

005.261/2015-5). 

O TCE nº 025.551/2014-0, ou seja, aquele que dizia respeito especificamente 

ao processo de aquisição, foi julgado em 11/10/201777, e, nele, os membros do 

Conselho de Administração foram considerados responsáveis pela aquisição 

antieconômica da refinaria e pelo prejuízo de aproximadamente US$ 580 milhões: 

 

Em razão de terem autorizado a aquisição da refinaria sem terem 
cumprido sua obrigação de acompanhar a gestão da Diretoria 
Executiva, por meio da análise devida das bases do negócio que 
seria realizado, nem terem solicitado esclarecimentos mais 

 
74 Na Lei Orgânica do TCU, há dispositivo expresso prevendo a sua atuação em se tratando 
especificamente de membros do Conselho de sociedades de economia mista. O artigo 5º, inciso IX, 
está assim redigido: Art. 5º. A jurisdição do Tribunal abrange: IX – os representantes da União ou do 
Poder Público na assembleia geral das empresas estatais e sociedades anônimas de cujo capital a 
União ou o Poder Público participem, solidariamente, com os membros dos conselhos fiscal e de 
administração, pela prática de atos de gestão ruinosa ou liberalidade à custa das respectivas 
sociedades. 
75 Nesse sentido, em outro caso envolvendo a Petrobras, o Min. Benjamin Zymler, relator do Acórdão 
nº 3.006/2015-TCU-Plenário, assentou que “a Petrobras sujeita-se à jurisdição do TCU, pois sendo a 
União a acionista majoritária da empresa, eventuais perdas patrimoniais na estatal repercutem nos 
cofres públicos, o que justifica a incidência do art. 71, inciso II, da CF e do art. 5º do Regimento 
Interno do TCU”. 
76 A representação foi feita pelo Procurador do Ministério Público, Marinus Eduardo de Vries Marsico. 
77 Acórdão nº 2.284/2017 – TCU/Plenário. Rel. Min. Vital do Rêgo. Julgado em 11/10/2017. 
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detalhados sobre a operação, em afronta ao disposto nos arts. 158, 
inciso II e § 1º e 142 da Lei 6.404/1976, violando assim o “dever de 
diligência” para com a Companhia, insculpido no art. 153, da mesma 
lei, o que causou prejuízo ao patrimônio da Petrobras em virtude da 
celebração de contratos junto à Astra, desconsiderando o laudo 
elaborado pela empresa de consultoria especializada Muse & 
Stancil.78 

 

Para fins de curiosidade, o mesmo Acórdão nº 2.284/2017 também decidiu 

pela citação dos então diretores Nestor Cunãt Cerveró, e Luís Carlos Moreira da 

Silva, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Paulo Roberto Costa, Almir Guilherme 

Barbassa, Renato de Souza Duque, Guilherme de Oliveira Estrella, Ildo Luis Sauer, 

para apresentarem alegações de defesa ou recolherem aos cofres da Petrobras a 

quantia original de US$ 580.428.571,30 (quinhentos e oitenta milhões, quatrocentos 

e vinte e oito mil, quinhentos e setenta e um dólares e trinta centavos) “em razão do 

prejuízo causado ao patrimônio da Petrobras em decorrência da celebração de 

contratos junto à Astra, desconsiderando o laudo elaborado pela empresa de 

consultoria especializada Muse & Stancil, (...)”79. 

O posicionamento do Tribunal de Contas sobre o tema, bem como as razões 

que levaram os ministros da Corte de Contas a concluir pela responsabilidade dos 

conselheiros e diretores da Petrobras, serão abordados no tópico 5.2.3 abaixo. 

Inicialmente, da mesma forma que foi realizado no tópico da CVM, serão analisados 

os precedentes do TCU sobre o dever de diligência. 

 

5.2.2 Precedentes do TCU sobre o Dever de Diligência 

 

As decisões do TCU sobre o dever de diligência diverge do posicionamento 

da CVM. Apesar dos dois entes administrativos usarem os mesmos argumentos, 

doutrinas e fundamentos legais, a principal diferença entre as decisões dos dois 

órgãos reside, conforme se verá adiante, na profundidade com que exploram o tema 

e na análise do mérito das decisões negociais. 

 

 

 
78 Acórdão nº 2.284/2017 – TCU/Plenário. Rel. Min. Vital do Rêgo. Julgado em 11/10/2017. 
79 Acórdão nº 2.284/2017 – TCU/Plenário. Rel. Min. Vital do Rêgo. Julgado em 11/10/2017. 
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5.2.2.1 A Teoria do Business Judgment Rule (“Regra da Decisão Negocial”) 

 

O TCU diz adotar a teoria norte-americana do BJR nos mesmos moldes 

admitidos pela CVM. Ou seja, quando a regra da decisão negocial é aplicada80, o ato 

do administrador é tido como regular, isentando-o da responsabilidade por prejuízos 

eventualmente resultantes de sua conduta. 

Assim, também para o TCU, a regra da decisão negocial está relacionada ao 

fato de ser o dever de diligência uma obrigação de meio e não de fim. Em outras 

palavras, o dever de diligência refere-se a um padrão de conduta a ser seguido por 

diretores e conselheiros, como instrumento para a consecução dos interesses 

sociais, e não pelo resultado em si. 

Neste sentido, o relator do Acórdão nº 1.839/2018, Min. José Múcio Monteiro, 

ao explicar o BJR, anota que, quando a referida regra é atendida, “o ato de gestão 

decorrente é tido como regular, não cabendo ao administrador responder por 

prejuízos eventualmente resultantes desse ato”81. Assevera o relator do acórdão, 

ainda, que a regra tem a serventia de orientar o comportamento do administrador de 

sociedade aberta, pois, quanto a esses direcionadores, “se observados, possuem o 

condão de afastar o administrador da responsabilidade por prejuízos eventualmente 

causados” 82. 

Ocorre que, apesar de o TCU dizer que adota 100% da teoria do BJR, em 

alguns momentos, o órgão fez verdadeiro juízo de valor a respeito dos riscos e 

valores gastos pela Petrobras. De fato, se o TCU é responsável pela fiscalização 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades 

públicas, incluindo os órgãos da administração direta e indireta da União – e a 

Petrobras, como sociedade de economia mista, controlada pela União, integra essa 

estrutura –, o desempenho dessas funções abrange uma análise da conduta dos 

administradores que costuma ir muito além daquela realizada pela CVM. Na 

verdade, a Corte de Contas chega a analisar se determinado negócio é muito 

arrojado ou arriscado, e, para isso, faz comparações com o mercado, audita as 

contas refazendo cálculos, e chega a fazer juízo de valor comparativamente a outros 

 
80 O Tribunal de Contas utiliza com mais frequência a expressão “regra da decisão empresarial” para 
designar a BJR, em contrapartida à expressão “regra da decisão negocial” mais comumente utilizada 
pela CVM. 
81 Acórdão nº 1.839/2018 – TCU/Plenário. Rel. Min. José Múcio Monteiro. Julgado em 08/08/2018. 
82 Ibidem. 
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gastos não necessariamente interligados com o negócio em julgamento, conforme 

demonstra o trecho abaixo de acórdão em que o tribunal compara gastos 

despendidos pela Petrobras com gastos despendidos pela União com a realização 

da Copa do Mundo e das Olimpíadas: 

 
Em síntese dos fatos narrados, tem-se que, do ponto de vista da 
atuação do CA da Petrobras, ao longo do período quase 10 anos em 
que a estatal envidou esforços para o planejamento e a construção 
de quatro empreendimentos para ampliação da capacidade de refino 
no Brasil, dez planos de negócios foram aprovados e periodicamente 
revisados pelo colegiado. Nesses planos, os quatro 
empreendimentos de refino ora fiscalizados chegaram a ser orçados 
em mais de US$ 80 bilhões. A título de comparação, esse valor é 
superior ao custo que o Brasil teve com a Copa do Mundo de 2014 e 
as Olímpiadas de 2016, somados. Segundo consta no processo TC 
024.871/2014-1 (peça 8), a conta final da Copa do Mundo, incluindo 
estádios, obras de mobilidade, reforma de aeroportos e outras, foi 
fechada em R$ 25,5 bilhões. Já a organização da Rio 2016 informou 
que o custo que o Brasil teve com as Olímpiadas foi de R$ 38 
bilhões.83 

 

Diante desta decisão acima, pode-se dizer que o fundamento do TCU parece 

pouco técnica, uma vez que comparou situações e mercados distintos para concluir 

que o valor estava muito acima do esperado. 

Nota-se ainda que o TCU, ao analisar os três pilares do BJR (decisão 

informada, refletida e desinteressada), entende, na maioria das vezes, que a decisão 

foi desinformada, ao dizer que um homem médio teria analisado mais 

profundamente os aspectos contábeis e financeiros da operação, e, 

consequentemente, em sua decisão, teria notado o quanto ousado ou arriscado era 

o negócio. 

Por isso é que, em diversos trechos do acórdão, o relator invoca a 

materialidade e os valores despendidos pela Petrobras para justificar a falta de 

diligência do Conselho de Administração, conforme abaixo:  

 
439.Tendo em vista a materialidade e a relevância dos projetos 
para ampliação da capacidade de refino no país e os fatos até aqui 
relatados, é possível afirmar que o CA da Petrobras autorizou 
orçamento para inclusão ou continuidade dos projetos da Rnest, 
Comperj e Premium I e II, nos dez planos de negócio aprovados pelo 
colegiado entre 2006 e 2015 (Apêndice E), sem dispor das 
informações minimamente necessárias. 
(...) 

 
83 Acórdão nº 2.284/2017 – TCU/Plenário. Rel. Min. Vital do Rêgo. Julgado em 11/10/2017. 
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472. (...) Para inclusão de um projeto de investimento de elevada 
materialidade e relevância em carteira (plano de negócios) é 
fundamental maior conhecimento sobre suas características 
econômicas, de forma a se adquirir sensibilidade sobre o efeito 
combinado e indissociável da política de preços e do plano de 
investimentos.84 

 

Portanto, diferente do que a teoria do BJR estabelece – de que não cabe à 

autoridade analisar o risco da operação e sua viabilidade econômica, pois estaria se 

colocando no lugar do administrador –, o TCU fez exatamente isto85: 

 
544. (...) Os membros do CA da Petrobras tinham plena consciência 
da elevada possibilidade de resultado adverso, mas, mesmo assim, 
assumiram o risco de levar adiante ousados planos de 
negócios, comprometendo a perenidade da empresa. (grifos 
nossos) 

 

Por fim, no Acórdão nº 1.839/2018, o TCU concluiu que os conselheiros 

descumpriram o dever de diligência, o que é passível de sanção no âmbito daquela 

Corte, nos termos do art. 5º, inciso II, e do art. 43, inciso II, da Lei Orgânica do TCU 

(Lei nº 8.443/1992). 

Similar ao caso analisado acima, o Acórdão nº 3.052/2016, proferido na TC nº 

026.363/2015-1, em que se discutia a responsabilidade dos diretores da Petrobras 

envolvidos com a implantação da Refinaria do Nordeste (RNEST), o relator Min. 

Benjamin Zymler também fez considerações sobre o dever de diligência dos 

administradores sob a ótica do BJR. 

Benjamin Zymler anotou que, tendo o administrador tomado os devidos 

cuidados no desempenho de suas atribuições e atuado de acordo com o padrão de 

conduta que se espera do administrador diligente, mesmo que de sua atuação não 

venha o resultado esperado, ele não poderá ser responsabilizado por falta de 

diligência e cuidado no exercício de suas funções, pois essas obrigações não são de 

fim, mas de meio86. 

Embora haja ponderações dentro daquilo que é atribuído à BJR, como a falta 

de observância do regimento interno, o TCU tem a tendência de finalizar suas 

 
84 Acórdão nº 2.284/2017 – TCU/Plenário. Rel. Min. Vital do Rêgo. Julgado em 11/10/2017. 
85 Acórdão nº 1.839/2018. 
86 No mesmo acórdão, o Rel. Min. Benjamim Zymler, conceituou a regra da decisão negocial como 
“um padrão de atuação para o administrador, os quais, se observados, perfazem uma garantia de que 
as decisões tomadas com lastro nos deveres de diligência e lealdade não se sujeitam à revisão dos 
tribunais”.  
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análises afirmando que o administrador agiu com ousadia excessiva no negócio, 

conforme trecho abaixo: 

 
317. No entanto, a violação injustificada do dever de conduta imposto 
por normativo interno para conduzir seus gestores em matéria 
específica (aprovação de projetos de investimento), proteger o 
patrimônio da Companhia e dar a justa medida dos riscos que 
poderiam ser assumidos na condução dos negócios é evidência 
suficiente para caracterizar descumprimento das citadas obrigações 
de meio, independentemente de ter havido dano para a estatal. O 
descumprimento injustificado de orientação interna, seja com dolo ou 
culpa, por imprudência ou negligência, significa extrapolação do 
limite de discricionariedade a eles atribuído e pode significar 
ousadia excessiva dos gestores.87 

 

Portanto, apesar de argumentar que adota a BJR, o tribunal novamente 

adentrou na materialidade dos investimentos realizados, inclusive para considerá-los 

“ousados”, e, com fundamento no artigo 43, inciso II, da Lei nº 8.443/1976, decidiu 

pela condenação dos diretores com base na antieconomicidade da decisão da 

Petrobras de aprovar os projetos da refinaria. 

Ou seja, embora o TCU diga que adota os standards ou padrões de 

comportamento definidos pelo BJR, na prática, acaba não aplicando 

adequadamente essa teoria, uma vez que analisa pormenorizadamente o mérito das 

decisões administrativas, opinando tanto sobre o risco quanto sobre os valores 

despendidos. 

 

5.2.2.2 Os Deveres de Informar-se e de Investigar 

 

Antes de adentrar no estudo sobre o posicionamento do TCU acerca dos 

deveres de informar-se e investigar, é importante esclarecer que, também de forma 

similar ao posicionamento da CVM, o tribunal vislumbra esses dois deveres sob o 

critério da razoabilidade. Ou seja, a busca por informações e a análise acerca de 

sua veracidade, qualidade e suficiência são aquelas que se mostrarem viáveis, 

relevantes e razoavelmente disponíveis diante das circunstâncias concretas. 

Neste sentido, o relator do Acórdão nº 2.005/2017, Min. Benjamin Zymler, 

assentou que não se exige do administrador da empresa o conhecimento detalhado 

 
87 Acórdão nº 3.052/2016. 
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de todas as estimativas dos custos da companhia, mas exige-se, ao menos, que ele 

exerça a fiscalização geral de seus subordinados88. 

Nesse mesmo sentido, ao se referir ao dever de investigar dos 

administradores, o TCU assentou que a referida obrigação “não significa que o 

gestor deva conferir toda e qualquer informação que lhe seja entregue, pela 

completa falta de viabilidade de se adotar esse tipo de conduta, tendo em vista o 

volume de dados que costuma servir de subsídio para a gestão de uma S/A”89. Ao 

contrário, segundo o Acórdão nº 1.839/2018, deve o administrador “apresentar uma 

visão sistêmica, além de demonstrar a devida atenção aos sinais de alerta capazes 

de levar à suspeição da fidedignidade dos dados, requerendo do administrador uma 

atuação específica nessa situação”90.  

Assim, constitui posição majoritária na Corte de Contas o entendimento de 

que, para se aferir a presença de irregularidades praticadas pelos administradores 

de sociedades de economia mista (companhias abertas, portanto), a verificação da 

existência de culpa na sua atuação deve ser feita de acordo com o que 

ordinariamente se espera do homem médio. Quer dizer, em conformidade com o 

critério frequentemente adotado pelo TCU, a expectativa acerca da conduta do 

administrador jamais poderá se pautar por um modelo de cuidado extremo, 

extraordinário; ao contrário, deve basear-se naquilo que se pode esperar do 

comportamento do homem medianamente probo e diligente91. 

 

5.2.2.2.1 O Dever de Informar-se 

 

De acordo com o TCU, o dever de informar-se, relacionado ao processo 

decisório dos administradores, diz respeito à obtenção das “informações 

minimamente necessárias, que seriam exigíveis de um administrador médio, para 

uma determinada decisão, de acordo com o grau de complexidade do contexto em 

que ela se insere” 92, e, por isso, devendo apresentar caráter de proatividade. 

Não podem os conselheiros, ainda no entender do TCU, eximirem-se de usar, 

no processo decisório, informações relevantes que lhes tenham sido 

 
88 Acórdão nº 2.005/2017 – TCU/Plenário. Rel. Min. Benjamin Zymler. Julgado em 13/09/2017. 
89 Acórdão nº 1.839/2018 – TCU/Plenário. Rel. Min. José Múcio Monteiro. Julgado em 08/08/2018. 
90 Acórdão nº 1.839/2018 – TCU/Plenário. Rel. Min. José Múcio Monteiro. Julgado em 08/08/2018. 
91 Acórdão nº 2.619/2019 – TCU/Plenário. Rel. Benjamin Zymler. Julgado em 30/10/2019. 
92 Acórdão nº 1.839/2018. 
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disponibilizadas. Tampouco podem descumprir o dever de exigir mais elementos 

para subsidiar suficientemente as suas decisões. O dever de informar-se consiste, 

nas palavras do Min. José Múcio Monteiro, no “cuidado de decidir e conduzir seus 

atos de gestão com base em informações suficientes, que permitam o entendimento 

das questões negociais que estão sendo tratadas”93 . 

No que tange à exigência de proatividade dos administradores na busca por 

informações, o Tribunal de Contas assentou, no mesmo julgado, que uma das 

características do dever de informar-se é a busca por opiniões diversas sobre o 

tema a respeito do qual se irá deliberar, as quais podem ser obtidas por meio da 

solicitação de pareceres consultivos internos ou externos. Essa exigência, segundo 

a Corte de Contas, qualifica a decisão informada, tornando-a, também, refletida, pois 

fruto de reflexão e de debate entre os membros do Conselho de Administração. 

 

5.2.2.2.2 O Dever de Investigar e a Confiança nas Informações Fornecidas 

 

Assim como na CVM, é pacífico o entendimento no TCU de que os 

administradores podem confiar nas informações que lhe são disponibilizadas, mas 

essas informações devem ser recebidas e analisadas de forma crítica, 

principalmente diante de indícios de possíveis riscos à companhia (os denominados 

red flags)94.  

Assim, para a Corte de Contas, o dever de investigar consiste justamente na 

obrigação dos administradores de não receber de forma passiva as informações que 

lhes são passadas, impondo-lhes, sejam diretores, sejam conselheiros, o dever de 

investigar relatórios e documentos relativos aos negócios sociais, sobretudo diante 

da probabilidade de prejuízos. 

Igualmente, de acordo com o TCU, além da obrigação de verificações mais 

aprofundadas diante da existência de red flags, o dever de investigar também impõe 

aos administradores, caso a presença de riscos se confirme, que eles tomem as 

providências cabíveis para evitá-los. 

 
93 Ibidem. 
94 No acórdão TCU nº 2.619/2019, a Corte de Contas utilizou-se de julgados da CVM sobre o tema 
para elucidar e embasar suas conclusões (neste acórdão do TCU, a referência é feita 
especificamente ao PAS nº 18/2008, relatado pelo Diretor Alexsandro Broedel Lopes). 
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Para o Min. José Múcio Monteiro, o dever de informar impõe ao administrador 

não apenas a obrigação de investigar e de buscar mais informações sobre o objeto 

da negociação, mas também uma postura ativa, tomando todas as providências 

cabíveis para evitar prejuízos, e, se for o caso, procurando afastar por completo a 

medida cuja legitimidade e viabilidade se questiona. 

No Acórdão nº 2.005/2017, o TCU analisou atos de gestão apontados como 

ilegítimos e antieconômicos, qualificando-os como condutas omissas e negligentes 

dos administradores da Petrobras na condução dos negócios. A Corte de Contas 

considerou que os conselheiros descumpriram os deveres de diligência e de 

lealdade, porque mesmo após inúmeras recomendações – alertas constantes de 

documentos técnicos emitidos pela própria companhia – contrárias às operações por 

eles conduzidas, permaneceram inertes, assumindo altos riscos de colocar a saúde 

financeira da empresa sob ameaça95. 

Nesse mesmo sentido, também no Acórdão nº 3.052/2016, o TCU entendeu 

que a administração da companhia não atuou de forma diligente, pois os diretores 

envolvidos na negociação ignoraram os fortes indícios de inviabilidade econômica da 

operação. No entender do relator do acórdão, Min. Benjamim Zymler, a decisão que 

deu continuidade ao projeto da Refinaria Abreu e Lima (RNEST) foi tomada com 

base em estudos insuficientes. Em suas palavras, “caso os gestores tivessem agido 

com a diligência exigida pelos seus cargos e seguido a trilha de aprovação de 

projetos de investimento desenhada pela sistemática corporativa, o projeto não teria 

avançado e o dano não existiria”96. 

Em outro acórdão, no qual o TCU apurou a presença de irregularidades na 

contratação da obra de modernização da Refinaria do Vale do Paraíba (REVAP)97, 

que tinha o objetivo de adequá-la à legislação ambiental e viabilizar a produção de 

novos derivados de petróleo, os achados das auditorias concluíram que o diretor 

acusado teria se mantido inerte, mesmo após ter sido informado, pelo TCU, sobre 

indícios de sobrepreço e superfaturamento na contratação. Houve, nesse caso, de 

acordo com o relator do processo, inobservância do dever de investigar, 

 
95 De acordo com o Min. José Múcio Monteiro, a conjuntura financeira, no caso, era evidentemente 
desfavorável às negociações, e, ainda assim, os conselheiros mantiveram seus arrojados planos, 
voltados à construção das refinarias (Acórdão nº 1.893/2018. Rel. Min. José Múcio Monteiro. Julgado 
em 08/08/18.). 
96 Acórdão nº 3.052/2016 – TCU/Plenário. Rel. Min. Benjamim Zymler. Julgado em 30/11/2016. 
97 A Refinaria do Vale do Paraíba (REVAP) é localizada no Município de São José dos Campos/SP 
(Acórdão nº 2.005/2017 – TCU/Plenário. Rel. Min. Benjamin Zymler. Julgado em 13/09/2017). 
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consubstanciada na “omissão e negligência na apuração das irregularidades 

reiteradamente apontadas pelo Tribunal”98. 

Impondo que os administradores tenham uma postura ativa, no sentido de 

buscar maiores elucidações sobre a operação, de modo a evitar danos à Petrobras, 

o TCU assentou, no Acórdão nº 678/2018, que os diretores incumbidos da 

celebração de contratos violaram o dever de diligência, por não atentarem para os 

claros indícios que desaconselhavam a contratação, por exemplo, a situação 

econômica do setor de energia no país ao tempo das negociações. Em consonância 

com a auditoria realizada no caso, ficou demonstrado, mediante estudos sobre o 

mercado de energia à época, que o negócio foi formalizado em ocasião na qual o 

preço da energia estava extremamente baixo e em tendência constante de queda, 

desaconselhando investimentos no setor. Com efeito, as informações fornecidas 

pela auditoria revelaram que as negociações necessariamente acarretariam graves 

prejuízos aos cofres da Petrobras. 

Para o TCU, o cenário econômico ostensivamente apresentado aos diretores 

da estatal impunha-lhes a realização de uma nova análise de risco do 

empreendimento, de modo a permitir-lhes uma tomada de decisão devidamente 

informada e refletida sobre a continuidade ou não das negociações99. 

Com isso, o TCU posicionou-se no sentido de que a presença de indícios de 

risco não apenas impõe ao administrador o dever de investigar, mas, igualmente, 

define o seu alcance, eis que, identificados nos processos decisórios, tais riscos 

“servem como critério para se avaliar o grau de confiança que o administrador deve 

ter nas informações que lhe são fornecidas”100. 

Ou seja, ante a presença de alertas de risco, a confiança nas informações 

disponíveis deve ser relativizada, devendo o administrador buscar informações até 

que obtenha os elementos necessários para se certificar de que o dano não 

ocorrerá, ou, então, para evitar suas consequências. 

 
98 Ibidem. 
99 Sobre esse aspecto, o Min. Benjamin Zymler observou ser “preciso destacar que além da presença 
de dados fáticos concretos sinalizando um viés de queda no preço de energia, havia outras 
informações disponíveis no período que permitiam uma decisão mais refletida dos administradores 
acerca da tendência do mercado de energia e da viabilidade da conclusão do negócio, nas condições 
acertadas (Acórdão nº 678/2018 – TCU/Plenário, proferido no TC nº 018.402/2014-3. Rel. Min. 
Benjamin Zymler. Julgado em 23/03/2018). 
100 Acórdão nº 1.893/2018.  
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Em tais circunstâncias, em que pese ser legítima a confiança dos 

administradores nas informações que lhes são submetidas, havendo indicativos de 

risco aos interesses da companhia, não será excessiva, tampouco extraordinária, a 

exigência de que procedam com toda a cautela na obtenção e investigação de 

novas informações. Diante desse cenário, o TCU entende que pode e deve ser 

exigido do administrador tal comportamento, porque a atuação de forma diversa, 

após alertas de prejuízo, irá configurar, a toda evidência, violação ao dever de 

diligência. 

 

5.2.2.2.3 A Análise do Mérito pelo TCU 

 

Em que pese a semelhança no posicionamento da CVM e do TCU nas 

questões concernentes ao dever de diligência no âmbito teórico, é possível perceber 

uma diferença na abordagem dos entes administrativos ao apurar a 

responsabilidade dos administradores por violação a esse dever. 

É que, conforme visto anteriormente, enquanto a CVM evita ao máximo 

adentrar no teor das decisões dos administradores, o TCU costuma analisar de 

maneira aprofundada o conteúdo dessas decisões. Ou seja, ao averiguar a 

responsabilidade dos administradores, a Corte de Contas adentra no mérito de suas 

deliberações negociais. 

Para tanto, utiliza-se de elementos obtidos em aprofundadas análises 

técnicas, que extrapolam a verificação dos aspectos objetivos do procedimento 

decisório. Por conseguinte, a Corte de Contas costuma esmiuçar as conclusões dos 

relatórios, estudos e pesquisas que subsidiaram a tomada de decisões. 

Assim, não raras vezes, os acórdãos do TCU apreciam de maneira 

pormenorizada o conteúdo do EVTE elaborados para determinada negociação, ou, 

então, a Sistemática de Procedimento de Investimento, bem como a postura dos 

administradores em cada uma das etapas da referida sistemática de operações 

negociais, analisando elementos que compuseram cada uma das fases e verificando 

o VPL do objeto da negociação e as circunstâncias em que se desenvolveu o 

processo decisório. 

O TCU também forma seu convencimento e embasa suas decisões 

considerando referenciais normativos, mediante análise, entre outros, da legislação 
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vigente e dos regulamentos de regência, estatutos sociais e normativos internos das 

empresas. 

Além disso, os fundamentos para se determinar que os acusados 

descumpriram seus deveres fiduciários se consubstanciam quase que 

exclusivamente na Lei 6.404/76. E, para emitir a sentença final pela condenação dos 

acusados, o TCU se utiliza da Lei Orgânica do TCU (Lei nº 8.443/1992) como base 

para determinar que as contas foram irregulares, e, consequentemente solicitar pela 

restituição aos cofres públicos, fundamentando-se no Regimento Interno do TCU. 

Na jurisprudência analisada neste capítulo101, o TCU apenas menciona a LIA 

ou ações de improbidade administrativa, à título de exemplo e como fundamento 

para ratificar o quanto os acusados agiram de má-fé ou contrários à lei. 

Por fim, deve-se ressaltar que o TCU também se debruça sobre a 

averiguação e quantificação dos danos causados aos cofres públicos. Essa 

providência encontra provável justificativa no fato de ser a TCE o meio adequado 

para a apuração dos prejuízos, de forma a estabelecer o valor da correspondente 

reparação. 

Aqui, vale mencionar algumas críticas a respeito da competência do TCU nas 

decisões dos administradores. De acordo com o autor André Rosilho, evidentemente 

o Tribunal de Contas é apto a examinar as contas não somente de gestores 

públicos, mas de sociedades de economia mista como é caso da Petrobras,  sob a 

ótica da legalidade, legitimidade e economicidade, conforme preza o art. 70 da CF. 

Contudo, é necessário haver um cuidado nesse exame, para que o tribunal não 

tenha autonomia para reprovar contas a partir da mera constatação da prática de 

atos que, na sua avaliação, sejam ilegítimos ou antieconômicos. A aplicação da 

sanção deverá ser aplicada quando as contas forem contrárias à lei.102 

Se o tribunal aplicar sanções por entender que determinado negócio foi 

antieconômico, o administrador teria que agir como se o tribunal fosse imaginando 

as decisões que a Corte de Contas tomaria em seu lugar. 

 
101 Apenas nos Acórdãos nº 3.052/2016, nº 2.619/2019 e nº 2.005/2017, o TCU utilizou peças da 
Advocacia-Geral da União, Controladoria-Geral da União e do MPF para ilustrar as condutas ilícitas 
dos acusados. Em contrapartida, no Acórdão nº 2.284/2017 que decidiu pela condenação dos 
conselheiros de administração no caso de Pasadena, a lei da improbidade ou ações de improbidade 
não foram mencionadas na decisão.  
102 ROSILHO, André. Tribunal de Contas da União: competências, jurisdição e instrumentos de 
controle. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2019, p. 158.  
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Vale dizer que esse julgamento feito pelo TCU – como se fosse o 

administrador – é exatamente o que a teoria BJR evita. 

 

5.2.3 A análise do TCU sobre a Aquisição da Refinaria de Pasadena 

 

No Acórdão nº 2.284/2017, proferido no processo da TC nº 025.551/2014-0, 

que visava apurar a regularidade – ou não – da aquisição da Refinaria de Pasadena, 

o TCU atribuiu aos membros do Conselho de Administração a responsabilidade 

pelos danos decorrentes da compra. 

O relator do processo, Min. Vital do Rêgo, concordando substancialmente 

com as análises realizadas pela Secretaria de Controle Externo Estatal do Rio de 

Janeiro (SECEX Estatal-RJ) e também com as informações contidas na 

manifestação do MPTCU, decidiu que os membros do Conselho de Administração 

agiram sem a devida diligência no respectivo processo decisório. 

Vital do Rêgo considerou que, a despeito de não terem recebido todas as 

informações que eram necessárias à tomada da decisão, os conselheiros deveriam 

ter solicitado esclarecimentos complementares, justamente porque as informações 

levadas ao Conselho de Administração demandavam maiores aprofundamentos, 

dada a complexidade da questão. 

Nesse assunto, aliás, o Regimento Interno da Petrobras previa a possibilidade de o 

Conselho de Administração solicitar suporte para a tomada de suas decisões, 

incluindo auditorias, inspeções e contratação de especialistas externos, para melhor 

subsidiar a deliberação. Na aquisição da Refinaria de Pasadena, de acordo com 

análise da SECEX Estatal-RJ que foi adotada pelo TCU no acórdão, a solicitação de 

maiores informações, para melhor instruir a matéria objeto da decisão, era medida 

que as peculiaridades do caso impunham aos conselheiros. Realmente, tratava-se 

de assunto envolvendo a complexa estrutura administrativa e operacional da 

petroleira, além de matérias das mais diversas, a serem todas submetidas à 

apreciação do Conselho de Administração. 

A agravar o grau de despreparo dos conselheiros para a decisão que estavam 

prestes a tomar, outro detalhe ressaltado pelo Min. Vital do Rêgo diz respeito ao fato 

de que a entrega do material com as informações e documentos necessários à 

decisão do colegiado não foi realizada no prazo exigido pelo Regimento Interno, que 

era, como já se disse, de uma semana de antecedência. 
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Segundo o relator do acórdão, toda a documentação, que serviria de suporte 

para a decisão do Conselho de Administração, foi encaminhada na véspera da 

reunião de deliberação, e a decisão que autorizou a compra sobreveio em menos de 

24 horas após a reunião da Diretoria Executiva recomendando a aquisição. 

A exigência de antecedência mínima na entrega das informações tem por 

fundamento justamente possibilitar que os conselheiros tomem prévio conhecimento 

do material e possam, assim, solicitar informações adicionais, caso entendam 

necessário à adequada tomada da deliberação103. 

Com efeito, não tendo havido entrega do material com a antecedência 

imposta pelos normativos mencionados, os conselheiros não contaram com tempo 

suficiente para que pudessem analisar, discutir e ponderar devidamente sobre a 

conveniência da aquisição. Também foi levantado no acórdão que a pauta da 

reunião na qual se decidiu pela aquisição da refinaria continha diversos outros 

assuntos a serem deliberados pelos conselheiros, todos de extrema complexidade. 

Além disso, de acordo com o TCU, os membros do colegiado tinham 

suficiente conhecimento de que o critério exigido pela Sistemática de Aquisição da 

Petrobras, o “AS IS”, não tinha sido observado, eis que os valores a eles 

apresentados consideravam investimentos futuros. 

O relator do processo observou, também, que a cláusula put option e as 

consequências do right to override já constavam das informações repassadas ao 

Conselho de Administração104, e que, em nenhum momento, tais condições do 

contrato foram questionadas pelos conselheiros. Ponderou o relator que, caso 

houvesse dúvida acerca da pertinência das referidas cláusulas e de suas 

consequências na negociação, os conselheiros poderiam ter sanado as suas 

indagações solicitando maiores esclarecimentos. 

Vital do Rêgo observou ainda que, apesar de algumas informações sobre as 

negociações já terem sido apresentadas aos conselheiros em momento anterior à 

 
103 A regra insculpida no item 5.7.1 do Regimento Interno da Petrobras trata da forma como o material 
devia ser distribuído aos conselheiros. O dispositivo está assim redigido: “5.7.1 As informações para o 
entendimento da matéria devem ser expressas através dos Resumos Executivos e documentos 
complementares distribuídos pela Secretaria Geral, com no mínimo uma semana de antecedência à 
reunião do Conselho. Este material deve ser conciso e devidamente fundamentado, fornecendo todas 
as informações relevantes para a tomada de decisão do Conselho. Todos os Conselheiros devem ler 
previamente o material distribuído e solicitar informações adicionais, se necessário, de forma a 
estarem devidamente preparados para a reunião”. 
104 As cláusulas compunham o teor da minuta do Acordo de Acionistas (SHA), documento que, 
segundo o Rel. Min. Vital do Rêgo, deveria ter sido melhor analisado pelos conselheiros diligentes. 
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reunião para a deliberação, elas sofreram alterações substanciais até a data de 

autorização da aquisição pelo Conselho de Administração105. 

A necessidade de maiores esclarecimentos sobre a conveniência da 

aquisição da Refinaria de Pasadena, segundo a posição do TCU, mostrou-se ainda 

mais evidente diante dos valores envolvidos e da importância da Petrobras para o 

país. 

Assim, o tribunal concluiu, no Acórdão nº 2.284/2017, que as resoluções do 

conselho não se ajustaram aos princípios da decisão informada e refletida. Não foi 

refletida, porque o Conselho de Administração recebeu as informações e 

documentos a respeito do projeto com menos de 24 (vinte e quatro) horas de 

antecedência, e não foi informada, porque os conselheiros deveriam, ao menos, ter 

solicitado mais informações a respeito dos contratos definitivos, tendo em vista que 

a operação sofrera mudanças substanciais desde a última vez que eles se reuniram 

para discutir a operação, conforme trecho abaixo: 

 
49. (...) Entre as principais alterações da proposta estavam a redução 
da participação societária da Petrobras de 70% para 50% e alteração 
do preço de 100% da refinaria de US$ 678.571.428,60 para US$ 
718.571.428,60 (50% = US$ 359.285.714,30 x 2). Ou seja, estava-se 
pagando mais por menos. 
50. Assim, assiste razão ao secretário da Secex quando afirma que 
“tivesse sido feita uma análise mais acurada desses documentos por 
parte dos conselheiros, alguns detalhes deveriam ter sido 
questionados, pois várias foram as alterações feitas no negócio 
inicialmente apresentado, repita-se, de maneira superficial, há cerca 
de três meses antes da reunião que decidiu pela compra. Não só as 
modificações mereceriam explicações mais detalhadas, mas outras 
informações que deveriam ter sido encaminhadas para embasar a 
decisão de aquisição da refinaria deveriam ter sido solicitadas. 

 

De acordo com a Corte de Contas, na decisão sobre a compra da Refinaria 

de Pasadena, mesmo na hipótese de as informações terem sido suficientes, a falta 

de tempo hábil para uma análise mais detida já denota que os conselheiros não 

agiram com a diligência exigida. 

 
105 Por exemplo, a proposta tal como apresentada ao Conselho de Administração previa o valor de 
US$ 718.571.428,60 pela totalidade das ações da refinaria (100%). Só que o valor apresentado aos 
conselheiros, na primeira oportunidade em que tomaram ciência dos termos da negociação, foi de 
US$ 678.571.428,60 pelos mesmos 100%. 
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Vital do Rêgo concluiu que a postura dos administradores não configurou um 

ato decisório legítimo – o que poderia lhes garantir a proteção da BJR –, mas sim 

ato praticado com verdadeira desídia. 

Por conseguinte, como os conselheiros não agiram adequadamente ao longo 

do procedimento decisório, com vistas a garantir que a decisão acerca da aquisição 

da refinaria fosse informada e refletida, foi-lhes imposta a responsabilidade pelos 

danos causados aos cofres da Petrobras. 

De acordo com o TCU, os conselheiros não atentaram para a complexidade 

dos detalhes implicados na negociação, e isso ocorreu não apenas por eventual falta 

de cuidado no processo decisório, mas também pelo fato de a estatal, ao menos à 

época dos fatos, carecer da organização que se espera de uma empresa de extrema 

relevância como a Petrobras. 

Para ilustrar esse entendimento, ressalte-se que, à época, alguns integrantes 

da alta administração da Petrobras acumulavam mais de três cargos, e, 

consequentemente, obrigavam-se a se desincumbir de várias tarefas. Para citar um 

exemplo, o então presidente da estatal, José Sérgio Gabrielle de Azevedo, exercia a 

um só tempo as funções da Presidência e as de membro do Conselho de 

Administração da Petrobras, membro do Conselho de Administração da BR 

Distribuidora, membro do Conselho de Administração da Gaspetro e membro do 

Conselho de Administração da Transpetro. 

Dito isso, não é difícil imaginar que muito provavelmente os conselheiros não 

conseguissem desempenhar da forma devida as diversas funções que lhes eram 

atribuídas. Ressalte-se, porém, que não se está, aqui, procurando justificar a 

decisão que foi afinal tomada. Pelo contrário, está-se demonstrando, conforme 

constatou o Tribunal de Contas, que faltou maior organização na divisão de tarefas 

da Petrobras, indicativo de uma provável ausência de governança corporativa na 

alta administração da estatal. 

Por oportuno, deve-se ressaltar que a governança corporativa da Petrobras, 

inclusive, determina a segregação de funções entre os administradores justamente 

para permitir a atuação eficiente da companhia. É essa estrutura que permitirá a 

cada órgão da administração a adequada concentração em suas específicas 

atribuições, dando aos administradores as condições necessárias para dispensar 

aquilo que não for fundamental. 
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Ao final do julgamento, a Corte de Contas, pelas razões acima expostas, 

determinou a indisponibilidade de bens dos envolvidos (conselheiros e diretores) da 

Petrobras pelo período de um ano, de forma cautelar, nos termos dos artigos 273 e 

274 do Regimento Interno do TCU e 44, §2º, da Lei Orgânica da Corte de Contas 

(Lei nº 8.443/92), no valor equivalente ao prejuízo suportado pela petroleira. 

Esse valor foi calculado em US$ 580.428.571,30, a ser convertido na moeda 

brasileira. Neste ponto também, conforme dito anteriormente a respeito de outros 

acórdãos, além dos mais diversos cálculos, para quantificar o valor que os 

conselheiros deveriam restituir aos cofres públicos vis-a-vis os valores pagos pela 

Petrobras à Astra, o TCU, fez verdadeiro juízo de valor dos fatos, conforme 

demonstra o excerto abaixo: 

 
73. Na estimativa da parte do dano relacionada à compra dos iniciais 
50% da participação acionária na refinaria e na trading, deve-se levar 
em conta: “a) Valor pago pela Petrobras à Astra pela compra dos 
primeiros 50% da refinaria = US$ 189.000.000,00” e “b) Valor pago 
pela Petrobras à Astra pela compra dos primeiros 50% da trading = 
US$ 170.285.714,30”, cujo somatório corresponde a US$ 
359.285.724,30. E, em seguida, subtrair desse montante o valor de 
US$ 93.000.000,00, que corresponde à metade do montante superior 
da faixa valores estimados pela Muse & Stancil para a refinaria (vide 
itens 40, 61 e 62 deste Voto). Resulta daí parcela de prejuízo de US$ 
266.285.724,30. Essa parcela do prejuízo teria se configurado com 
os pagamentos efetuados à Astra relativos à primeira parte do 
negócio. 
74. Há de se computar, ainda, o prejuízo associado à aquisição da 
segunda metade das participações acionárias na refinaria e na 
Trading Company, que também foi consistentemente mensurado na 
proposta da Unidade Técnica. Valho-me, portanto, do trecho do 
despacho do Sr. Diretor, que tratou dessa segunda parte do prejuízo: 
“Por sua vez, no que tange à apuração do débito referente à compra 
dos 50% restantes da refinaria, considero que o cálculo deve ser feito 
da seguinte forma: 
a) compra dos 50% restantes da refinaria PRSI, no valor de U$ 
226.800.000,00 ((US$ 378.000.000,00/2) x 1,2), conforme fórmula 
estabelecida no item 7.1.1 do Addendum A, aplicada pela sentença 
arbitral (itens 79 e 80 da instrução precedente)(Peça 34, p.163); 
b) compra da segunda metade da PRSI trading company, no valor de 
US$ 180.342.857,00 ((US$ 300.571.428,00 / 2) x 1,2), conforme 
fórmula estabelecida no item 7.1.2 do Exhibit B, aplicada pela 
sentença arbitral (itens 79 e 80 da instrução precedente) (Peça 34, 
p.164). 
(...)Valor pago pela segunda metade totaliza US$ 407.142.857,00 
(U$ 226.800.000 + US$ 180.342.857,00). Como parâmetro, será 
novamente utilizada a avaliação estipulada pela consultoria da Muse 
& Stancil pela refinaria no estado em que se encontrava à época, no 
valor de US$ 93.000.000,00 (restante dos 50% da refinaria). 
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(...) Assim, o débito apurado para a compra dos restantes 50% é: 
US$ 314.142.857,00 = US$ 407.142.857,00 - US$ 93.000.000,00”. 
75. Cumpre destacar, ainda, que não foram computados no cálculo 
do dano imposto à Petrobras parcelas relativas a ajustes contratuais, 
contábeis e relacionados com estoques levadas em conta pelo Sr. 
Auditor. Entendo, assim como o Sr. Diretor e o Sr. Secretário, ser 
razoável assumir, de forma conservadora, a “existência desses ativos 
e que estes foram revertidos em benefício da própria refinaria e 
indiretamente à Petrobras e à PAI”. 
76. É possível, em face de todos os elementos de convicção acima 
explicitados, concluir pela existência de robustos indícios da prática 
de atos que impuseram prejuízos à Petrobras em razão da compra 
50% da PRSI Refinaria e da PRSI Trading Company e do 
compromisso de pagar os outros 50%, no caso do exercício do put 
option. Tal suposto prejuízo corresponde a US$ 580.428.571,30 
(US$ 266.285.714,30 + US$ 314.142.857,00) (...).106 

 

Ou seja, além de analisar se a decisão foi refletida, informada e 

desinteressada, o Tribunal de Contas também verificou se a decisão foi 

antieconômica: 

 
135. Quanto à responsabilidade do Conselho de Administração na 
aquisição dos 50% iniciais, de imediato se conclui que a falta de zelo 
desse colegiado quando aprovou a compra da refinaria possibilitou 
que os valores calculados pela comissão de negociação e 
confirmados pela Diretoria Executiva fossem adotados no contrato 
firmado entre as partes como metade do valor ativo. Portanto, não se 
tem dúvida de que o conselho contribuiu para a prática de gestão de 
ato antieconômico no que se refere à aquisição da primeira metade 
da refinaria.107 

 

Na decisão acima, pode-se concluir que o Tribunal de Contas utilizou os 

parâmetros e critérios do dever de diligência para averiguar a conduta dos membros 

do Conselho de Administração, e, ao quantificar o valor a ser pago por tais 

administradores, desconsiderou as razões que embasaram o negócio e refez os 

cálculos, para chegar ao montante que considerou satisfatório para o devido 

ressarcimento aos cofres públicos. 

 

 

 

 
106 Acórdão nº 2.284/2017. 
107 Idem. 
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5.3 Diferenças e Similitudes entre os critérios caracterizadores da Diligência 

dos Administradores utilizados pela CVM e pelo TCU 

 

Da análise das decisões do Tribunal de Contas sobre o dever de diligência é 

possível perceber que os mesmos fundamentos utilizados por aquela Corte em 

muito se aproximam dos da CVM sobre o assunto108. Contudo, a análise dos 

documentos, parâmetros e do mérito das decisões, que cada ente realiza é 

diferente, como veremos a seguir. 

Ao longo dos processos decisórios explorados neste trabalho, tanto o TCU 

como a CVM buscaram, nos fatos submetidos às suas análises, padrões 

semelhantes de conduta dos administradores investigados, com o objetivo de 

esclarecer se teria havido ou não o exigido cumprimento do dever de diligência. 

E ambas as entidades assentiram que administradores somente podem 

deliberar sobre assuntos de interesse da companhia, se entenderem estar 

devidamente preparados para tanto; ou seja, quando, diante das informações de que 

dispõem, julgarem-se aptos a formar sua convicção acerca da conveniência das 

operações. Caso não se sintam devidamente informados, o administrador diligente 

deverá solicitar novos ou mais aprofundados elementos. É necessário, ainda, que a 

decisão seja refletida, razão pela qual o administrador deve se debruçar sobre o 

material que embasará a sua decisão. 

Outro entendimento comum ao TCU e à CVM diz respeito à possibilidade de 

os conselheiros confiarem ou não nas informações que lhes são fornecidas pelos 

demais administradores da companhia. Nesse tema, notou-se que, para ambos os 

entes administrativos, o conselheiro possui a prerrogativa de confiar nas 

informações se assim entender, mas, caso escolha confiar naquilo que lhe é 

informado, tanto a CVM quanto o TCU entendem que essa confiança não deve ser 

absoluta quando houver algum tipo de incongruência ou inconsistência nas 

informações fornecidas. 

O parâmetro para essa verificação (e os julgados do TCU são enfáticos nesse 

sentido) é a presença de pontos de atenção, os denominados red flags. Diante 

deles, o conselheiro deve suspeitar das informações fornecidas pelos demais 

diretores. Vale dizer: tendo o conselheiro ciência da existência de red flags para a 
 

108 O TCU, inclusive, por diversas vezes, embasa e ilustra as suas decisões com os posicionamentos 
da CVM sobre o tema. 
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empresa, assim como de informações contraditórias, torna-se necessário o exame 

da exatidão das informações, bem como a solicitação de pesquisas mais 

aprofundadas sobre o tema. 

Por isso, o sentido conferido aos deveres dos administradores de informar-se 

e de investigar é o mesmo para a CVM e para o TCU. Igualmente, é consenso entre 

as autoridades que os esforços exigidos do administrador diligente devem ser 

aqueles que razoavelmente dele se pode esperar. Ou seja, em que pese ser 

apropriado exigir do administrador da companhia uma postura ativa, tanto a CVM 

como o TCU concordam que a imposição de uma certa conduta não pode ser feita 

de forma muito severa, a ponto de paralisar o administrador na condução dos 

negócios da companhia. 

Isso porque ambas as entidades reconhecem que exigências 

demasiadamente inflexíveis sobre determinada conduta podem atrapalhar o 

administrador, retirando-lhe a possibilidade de se conduzir com resolução e 

coragem, atitudes imprescindíveis às atividades empresariais. Entretanto, apesar de 

o TCU reconhecer que tomar decisões arriscadas é algo inerente à posição de 

administrador, esse órgão, na sua atribuição de fiscalizar e auditar o emprego de 

recursos públicos – e sociedade de economia mista controlada pela União possui 

patrimônio público –, tem a tendência de expor e julgar se os riscos econômicos de 

determinado negócio realmente faziam sentido (ou não), algo que a CVM não adota 

em seus julgamentos. Com base na teoria do BJR, a CVM entende que não cabe a 

ela dizer se o preço pago era arriscado ou se o valor estava muito acima do 

mercado. 

Em relação ao viés da razoabilidade na formulação de exigências dirigidas 

aos administradores, tanto o TCU como a CVM admitem que não se pode exigir que 

os administradores dominem os aspectos técnicos de todos os setores da 

companhia. Há, no entanto, o consenso de que os administradores devem conhecer, 

ainda que de forma geral, o andamento das atividades da empresa, os mecanismos 

de controle dos riscos internos da instituição a que pertencem, e, ainda, em se 

tratando do exercício dos cargos de maior hierarquia, é de rigor que seus ocupantes 

exerçam a fiscalização e a orientação dos órgãos subalternos. 

Por fim, embora os dois entes digam admitir a aplicação da teoria da BJR, no 

exame que foi realizado ao longo deste trabalho, nota-se que somente a CVM, de 

fato, adota a teoria americana, pois entende que os administradores das 



92 

 

companhias são os responsáveis pela condução de seus negócios, e, por essa 

razão, ao decidirem sobre as operações de interesse da empresa, estarão atuando 

de forma diligente, de boa-fé e convencidos de que o fazem para melhor atender aos 

interesses da pessoa jurídica. 

O TCU, porém, embora diga adotar tal teoria, e, de fato, ao julgar, procure 

analisar os três princípios da teoria (decisão refletida, desinteressada e informada), 

no mérito, acaba fazendo um julgamento de resultado e não de meio, que é 

exatamente o que a teoria quer evitar. O Tribunal de Contas, além de examinar a 

conduta dos administradores, também analisa o mérito da decisão, o que equivale a 

se colocar no lugar do administrador, ao fazer cálculos, estudos e comparativos com 

o mercado, para justificar seu entendimento de que tal decisão não era 

economicamente atrativa. 

Neste sentido, Rosilho (2019) faz algumas considerações sobre a 

extrapolação de competências que o tribunal faz ao examinar as decisões dos 

administradores, pois, o seu ver, não seria lícito ao TCU sancionar administradores 

públicos pelo simples fato de terem atuado de maneira diferente daquela que, na 

sua visão, seria ideal.109 Apesar deste trabalho examinar as decisões de 

conselheiros, e não de gestores públicos, é possível fazer este paralelo na crítica 

feita pelo autor André Rosilho na atuação do TCU. 

Portanto, em que pese a semelhança de entendimento quanto à 

caracterização do dever de diligência, é possível perceber, nas decisões de cada um 

dos órgãos, que, conforme tratado anteriormente, eles divergem ao analisar o mérito 

das decisões negociais. 

É possível dizer, em outras palavras, que a CVM e o TCU convergem quanto 

à substância e aplicação do tema, concordando, quase que integralmente, quanto ao 

conteúdo do dever e aos assuntos a ele pertinentes. Porém, enquanto o TCU 

analisa o mérito das decisões negociais, a CVM procura restringir-se ao 

procedimento decisório. 

Portanto, pode-se concluir que o TCU aplica inadequadamente a BJR, uma 

vez que o órgão faz exatamente aquilo que a teoria não deseja: nos acórdãos 

 
109 ROSILHO, André. Controle da Administração Pública pelo Tribunal de Contas da União. 
2017. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
156 p. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2134/tde-08022017-
165131/publico/Andre_Rosilho_Controle_da_Administracao_Publica_pelo_TCU_INTEGRAL.pdf  
Acesso em: 06 mar. 2020. 
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analisados, o TCU repetidamente diz que os conselheiros ou diretores, conforme o 

caso, deveriam ter realizado determinado cálculo e observado que o valor da 

compra estava acima do mercado ou que o risco era muito elevado. 

 

5.3.1 Quadro Comparativo 

 

O quadro comparativo, a seguir, ilustra as decisões da CVM e do TCU no que 

diz respeito ao dever de diligência dos administradores, com o objetivo de facilitar o 

entendimento do leitor sobre as similaridades e diferenças, acaso existentes, nas 

análises feitas pelos dois órgãos. 
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Quadro 1 – Decisões da CVM e do TCU em relação ao Dever de Diligência dos Administradores  

 CVM TCU Comentários 
 
 
 
 
 
 
 
Dever de 
informar-se 

Conceito: obrigação 
consistente na obtenção 
das informações 
necessárias para o 
desenvolvimento dos 
negócios sociais. 

Conceito: obrigação de 
buscar elementos para 
subsidiar sua tomada de 
decisão. Busca das 
informações minimamente 
necessárias para a tomada 
de determinada decisão. 

O conceito é o mesmo 
para a CVM e o TCU. 
Ambos os entes 
administrativos adotam o 
critério da razoabilidade 
para determinar o grau de 
exigibilidade do dever. 

Grau de exigibilidade 
do dever: informações 
razoavelmente 
exigíveis, ante as 
circunstâncias que se 
apresentam. 

Grau de exigibilidade do 
dever: são os exigíveis de 
um administrador médio, 
probo. 

- Ambos os entendimentos 
são pacíficos no sentido de 
que se as informações 
forem insuficientes ou 
inadequadas, compõe o 
dever de informar-se, 
complementá-las. 
 
- A análise da qualidade e 
suficiência das 
informações compete ao 
próprio administrador. 
 
- Apesar de a análise 
teórica ser a mesma, 
verifica-se que o TCU 
entende, por diversas 
vezes, que o administrador 
não pediu informação 
suficiente para tomar 
determinada decisão. 

 
 
 
 
 
 
 
Dever de 
investigar 

Conceito: obrigação de 
verificar se as 
informações fornecidas 
são suficientes e 
adequadas para a 
tomada de decisão. 

Conceito: obrigação de 
não receber de forma 
passiva as informações e 
documentos fornecidos. 
Necessidade de visão 
crítica para verificar 
possíveis insuficiências ou 
erros nessas informações. 

O conceito de dever de 
informar-se é muito 
próximo para a CVM e 
TCU. 

Grau de exigibilidade: 
razoabilidade. 
- Não seria viável exigir 
que os membros do 
Conselho de 
Administração 
conferissem 
detalhadamente todos 
os documentos que 
chegam ao seu 
conhecimento. 
 
- A existência de alertas 
de risco aumenta o grau 
de exigência. 

Grau de exigibilidade: 
razoabilidade. 
- Não seria viável exigir que 
os membros do Conselho 
de Administração 
conferissem 
detalhadamente todos os 
documentos que chegam 
ao seu conhecimento. 
 
- A existência de alertas de 
risco aumenta o grau de 
exigência. 

- Análise da qualidade e 
suficiência das 
informações compete ao 
próprio administrador. 
 
- TCU e CVM (em alguns 
julgados) exigem postura 
um pouco mais ativa 
quando há alerta de riscos: 
neste caso, deve-se 
verificar se as informações 
recebidas são suficientes 
para a decisão e agir para 
evitar prejuízos. 
 
Portanto, para ambos, a 
existência de alertas de 
risco impõe o dever de 
investigar com mais afinco. 

 
 

Critérios: decisão deve 
ser informada, refletida 

Critérios: decisão deve ser 
informada, refletida e 

- Os critérios conceituais 
são os mesmos para CVM 
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 CVM TCU Comentários 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicação da 
teoria da 
decisão 
negocial 
(BJR) 

e desinteressada. 
- Tendo atuado com o 
devido cuidado no 
processo decisório, 
independentemente do 
resultado da operação, 
o administrador não 
pode ser punido (a 
obrigação é de meio e 
não de fim) 

desinteressada. 
- Tendo atuado com o 
devido cuidado no 
processo decisório, 
independentemente do 
resultado da operação, o 
administrador não pode ser 
punido (a obrigação é de 
meio e não de fim) 

e TCU. Ou seja, a 
aplicação do BJR segue os 
mesmos standards da 
regra norte-americana. 
 
- No procedimento de 
análise, CVM e TCU não 
aplicam o BJR da mesma 
forma. Enquanto a CVM 
evita analisar o mérito da 
decisão dos conselheiros, 
o TCU analisa 
profundamente os 
aspectos financeiros, 
econômicos e contábeis da 
operação. 

Consequências da 
aplicação do BJR: 
 
1 - Não cabe às 
autoridades 
competentes apreciar o 
conteúdo da decisão. 
 
2 - Administrador 
diligente não responde 
por eventuais danos. 

Consequências da 
aplicação do BJR: 
 
1 - Não cabe às 
autoridades competentes 
apreciar o conteúdo da 
decisão. 
 
2 - Administrador diligente 
não responde por 
eventuais danos. 

- CVM e TCU dizem adotar 
os mesmos critérios que a 
regra norte-americana 
utiliza no BJR. 
 
- CVM e TCU não aplicam 
o BJR da mesma forma. 
Enquanto, a CVM evita a 
análise do mérito da 
decisão dos conselheiros, 
o TCU analisa 
profundamente os 
aspectos financeiros, 
econômicos e contábeis da 
operação. 

Confiar nas 
informações 
recebidas 

- A princípio, os 
administradores podem 
confiar nas informações 
que lhes são passadas. 
 
Exceto: quando o 
administrador perceber 
que as informações são 
insuficientes; 
equivocadas, falsas ou 
quando houver alertas 
de risco. 
 

- A princípio, os 
administradores podem 
confiar nas informações 
que lhes são passadas. 
 
Exceto: quando o 
administrador perceber que 
as informações são 
insuficientes; equivocadas, 
falsas ou quando houver 
alertas de risco. 

- O TCU e a CVM também 
convergem nesse assunto.  

Grau de 
profundidade 
da análise 
dos temas 
em suas 
decisões 

- CVM procura não 
adentrar o mérito das 
decisões, limitando-se 
aos aspectos objetivos 
do processo decisório. 

- TCU analisa o mérito das 
decisões (análise 
aprofundada de relatórios, 
estudos e pesquisas; 
realizam a quantificação do 
dano; analisam leis, 
estatuto social, regimento 
interno, etc.) 
 

Há uma divergência 
substancial entre CVM e 
TCU em seus julgamentos: 
- O TCU analisa o 
conteúdo da decisão 
negocial, adentrando no 
mérito; 
- A CVM evita ao máximo 
adentrar no mérito, 
limitando-se aos aspectos 
objetivos do procedimento 
decisório. 
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6 CONCLUSÃO 

 

O objetivo deste projeto de pesquisa foi analisar as características dos 

procedimentos seguidos pelo TCU e pela CVM ao analisarem as condutas dos 

membros do Conselho de Administração da Petrobras, especificamente com relação 

ao cumprimento ou não do dever de diligência, tendo como pano de fundo a 

aquisição da Refinaria de Pasadena. 

O órgão acusatório da CVM entendeu haver indícios suficientes para iniciar 

um PAS, por entender que os conselheiros não tomaram uma decisão informada e 

refletida, pois, ao que tudo indica, as informações fornecidas eram insuficientes e 

não houve tempo hábil para se refletir sobre a aquisição. Ainda, o inquérito reforçou 

que os conselheiros teriam agido de forma omissiva. 

O TCU, por sua vez, utilizando-se de argumentos similares, condenou os 

integrantes do Conselho de Administração por descumprimento do dever de 

diligência, pois entendeu que deveriam ter solicitado maiores esclarecimentos a 

respeito da aquisição, entre eles, o porquê de a Petrobras pagar a mais por uma 

participação societária menor. Além disso, o TCU anotou que os conselheiros não 

tiveram tempo hábil para refletir sobre o assunto, pois tiveram menos de 24 (vinte e 

quatro) horas para decidir sobre a aquisição, ferindo o próprio Regimento Interno do 

Conselho de Administração, que estabelecia o prazo de sete dias. 

Portanto, no presente caso, pode-se concluir que, em primeiro lugar, faltou 

conhecimento pelos membros do Conselho de Administração sobre a própria 

governança corporativa da Petrobras. Os conselheiros não deveriam ter aceitado se 

reunir e decidir pela aquisição da Refinaria de Pasadena, tendo recebido a 

documentação com menos de 24 (vinte quatro) horas para a reunião. 

Não apenas no caso concreto, mas a qualquer conselheiro, seja de sociedade 

de economia mista ou não, se faz necessário conhecer os trâmites e a sistemática 

da companhia, de modo a cumprir as determinações e regras internas. 

Além dos procedimentos internos, os conselheiros também devem conhecer a 

sistemática de aquisição de novos negócios da companhia. No caso de Pasadena, 

os conselheiros da Petrobras não se atentaram que a aquisição deveria ter 

considerado o valor presente do negócio, e não com base em investimentos futuros. 
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Vimos que as sociedades de economia mista, por serem formadas 

majoritariamente por capital público, implicam rígido monitoramento estatal., e, 

portanto, fica clara a inclinação dos entes administrativos ao supervisionarem de 

forma estrita a conduta de seus administradores. 

Como visto no capítulo 5 deste trabalho, o TCU tem a tendência de examinar, 

em detalhes, não somente os princípios concernentes à teoria do BJR, mas também 

os aspectos de mérito da decisão. Não é incomum o tribunal afirmar, em seus 

julgados, que a decisão era arriscada demais, que economicamente o negócio não 

fazia sentido, e que o valor pago era alto demais em comparação com os valores do 

mercado, chegando a compará-los até com custos não correlatos. 

Na aquisição de Pasadena, determinadas informações a respeito do preço 

deveriam ter levantado algum tipo de suspeita nos administradores, por exemplo, a 

razão pela qual a Petrobras estava pagando um valor aproximadamente três vezes 

maior do que o valor pago pela Astra. Entretanto, uma vez esclarecido o porquê 

desse valor maior, e, diante do convencimento de que aquele preço era devido, não 

caberia ao tribunal, posteriormente, fazer cálculos, comparar preços e verificar os 

demais aspectos econômicos da decisão, para então concluir que a decisão era 

antieconômica, e, consequentemente, punir os conselheiros por descumprimento do 

dever de diligência. 

Por outro lado, se o administrador não demonstrar que tomou as medidas 

cabíveis para o seu convencimento informado, o TCU pode concluir que houve 

descumprimento do dever de diligência e, consequentemente, aplicar as sanções 

cabíveis. 

Assim, os conselheiros, a fim de se protegerem, podem se cercar de análises 

críticas a respeito da matéria a ser tomada, que podem variar desde os aspectos 

financeiros e econômicos, detalhes dos principais termos da negociação, auditorias 

e opiniões externas, até análise de consultores externo a respeito dos contratos 

definitivos. 

No caso da Refinaria de Pasadena, os conselheiros se basearam quase que 

exclusivamente na avaliação feita pela Diretoria Executiva, principalmente na 

apresentação interna da Diretoria Executiva e nas explicações do então Diretor 

Nestor Cerveró, o que culminou na conclusão de que os conselheiros foram 

omissos. 
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Fica o alerta que, não somente no caso em tela, mas em qualquer decisão do 

Conselho de Administração que fulmine em prejuízo à sociedade de economia 

mista, o TCU poderá investigar a conduta dos conselheiros, de forma a construir um 

raciocínio que conclua que a decisão foi antieconômica. 

Como o TCU tem, por força constitucional, a atribuição de fiscalizar os 

aspectos contábeis, financeiros, orçamentárias, operacionais e patrimoniais dos atos 

da Administração Direta e Indireta da União, e tem poderes para buscar o 

ressarcimento dos prejuízos causados aos cofres públicos, o órgão adota a postura 

de averiguar se todos esses aspectos estavam presentes nas decisões dos 

administradores. 

A conduta do TCU não parece ser um bom parâmetro decisório, pois pode 

influenciar os membros do Conselho de Administração de forma negativa, já que nas 

próprias palavras do TCU, o conselheiro talvez não possa ser tão “ousado” em suas 

decisões quanto os administradores de uma sociedade empresarial de outra 

natureza. 

No caso da CVM, verificou-se um cuidado maior na análise de mérito das 

decisões dos administradores em casos similares ao de Pasadena. Neste caso 

específico, que ainda se encontra em tramitação, como não podemos prever qual 

será a decisão da autarquia, podemos esperar que, ao menos, as análises sobre as 

condutas dos conselheiros serão mais focadas nos aspectos formais de suas 

decisões. 

Nesse sentido, os conselheiros tanto de S/A quanto de sociedade de 

economia mista podem, ao menos, tomar decisões sem a preocupação de que a 

CVM fará um juízo de mérito de tais deliberações, desde que tenham tomadas de 

forma refletida, informada e investigadas. 
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