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O�cio nº 257/2023/GM-MME

Brasília, 29 de fevereiro de 2023.

Ao Senhor
JEAN PAUL TERRA PRATES
Presidente da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Avenida Henrique Valadares, 28 - 18º andar - Centro
20231-030 - Rio de Janeiro - RJ

 

Assunto: avaliação de suspensão das alienações de a�vos por 90 (noventa) dias.

 

 

Senhor Presidente,

1.   A Petrobras divulgou fato relevante no dia 17 de março de 2023, informando que a sua
Diretoria Execu�va encaminhou, para apreciação do Conselho de Administração, proposta de resposta ao
O�cio nº 166/2023/GM-MME, de 28 de fevereiro de 2023, do Ministério de Minas e Energia (MME).

2. Na proposta de que trata o referido Fato Relevante, foi informado que, após a realização
de estudo preliminar sobre os processos de desinves�mentos em curso, não foram verificados
fundamentos para suspensão daqueles projetos em que já houve contratos assinados (signing).

3. Ocorre que, no dia 22 de março de 2023, após indicação do Presidente da Petrobras, foi
eleita a nova Diretoria Execu�va pelo Conselho de Administração, conforme inciso II, §1°, do art. 36, do
Estatuto Social da Companhia.

4. Diante do exposto, considerando a competência da Diretoria Execu�va da Petrobrás para
propor ao seu Conselho de Administração a resposta ao MME, solicito, em razão da eleição de nova
diretoria, que, mais uma vez, respeitadas as regras de governança dessa companhia e de modo a
preservar os interesses nacionais, caso entenda per�nente, seja solicitada a devolução da matéria ao
Conselho de Administração para nova apreciação pela Diretoria Execu�va com obje�vo de serem
realizados estudos mais aprofundados.

Atenciosamente,
 

ALEXANDRE SILVEIRA
Ministro de Estado de Minas e Energia

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Silveira de Oliveira, Ministro de Estado de
Minas e Energia, em 29/03/2023, às 08:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
§ 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm


A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://www.mme.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0738180 e
o código CRC B45D161D.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 48300.000141/2023-79 SEI nº 0738180

http://www.mme.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

