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Excelentíssima Senhora Subsecretária de Controle e
Fiscalização Ambiental Integrada - COPRAM/NM

S!GED

Illmllll Ulllllllllililllllllll
00096757 1501 2016

Anote abaixo o número do SIPRO

AUTO DE INFRAÇÃO nO 48715/2011
Processo nO 956/2006/009/2014

PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A., sociedade anônima, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o número
10.144.628/0004-67, com sede na Av. das Indústrias, s/n, Quadra 2, Lote 8, 9 e
10, Distrito Industrial, Montes Claros/MG, CEP 39.410-000, por sua advogada, vem,
respeitosamente, apresentar

RECURSOADMINISTRATIVO

em face do AUTO DE INFRAÇÃO nO 48715/2011, decorrente do OFÍCIO N°
350/2014, emitido pela SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, Superintendência Regional de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável do Norte de Minas, com endereço na Avenida José
Correia Machado, s/n, Bairro Ibituruna, Montes Claros/MG, pelas razões de fato e
de direito a seguir expostas.

I - DOS FATOS.

1. Trata-se do Auto de Infração nO 48715/2011, o qual não foi encaminhado com
o competente Auto de Fiscalizacão.

2. O Auto de infração nO 48715 foi lavrado em'visita às instalações da Usina de
Biodiesel da PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL em 21.11.2011, localizada na
cidade de Montes Claros/MG.

3. Durante a visita, teria sido constatado que "segundo informações prestadas por
representantes da Petrobras durante vistoria realizada em 21.11.2011, bem
como resultados dos relatórios de automonitoramento, observa-se que tanto o
sistema de tratamento de efluentes quanto os sistemas instalados nas caldeiras
a óleo apresentaram resultados acima dos padrões exigidos em norma. "

4. Em razão disso, foi lavrado o citado Auto de Infração 48715, no qual foi
aplicada multa no valor de R$ 73.333,67 (setenta e três mil, trezentos e trinta
e três reais e sessenta e sete centavos) pelo motivo de "Contribuir para que a
qualidade do ar ou das águas seja inferior aos padrões estabelecidos'~
conforme previsto no Art. 83, Anexo I, código 110, do Decreto Estadual nO
44.844/2008.
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5. O dispositivo normativo apontado no Auto de Infração como infringido tem a
seguinte redação:

Decreto nO44.844/2008

"Art, 83. Constituem infrações às normas sobre a proteção,
conservação e melhoria do meio ambiente, as tipificadas no
Anexo l."

Código 110

Especificação das Infrações - Contribuir para que a
qualidade do ar ou das águas seja inferior aos padrões
estabelecidos.

Classificação - Grave

Pena - multa diária e demolição de obra; - ou multa diária;
- ou multa simples, - ou multa simples e demolição de
obra; - ou multa simples e embargo.

6. Contudo, a autuação não merece prosperar, haja vista os vícios existentes no
processo administrativo, derivados da inobservância da legislação de regência,
como se demonstra abaixo.

11- PRELIMINARES

11.1 - Da inexistência de requisitos essenciais no Auto de Infração:

7. Para a prosperidade da presente preliminar, faz-se mister a leitura de alguns
Princípios Publicísticos que, induvidosamente, desnudarão a verdadeira
problemática da questão.

8. Tradicionalmente, apontam-se três atributos ou quaiidades características do
poder de polícia e dos atos administrativos decorrentes de seu regular exercício,
quais sejam: discricionariedade, auto-executoriedade e coercibilidade.

9. No caso em tela, temos nítido exercício do Poder de Polícia em sua forma
repressiva, dada a lavratura do Auto de Infração que ora se deseja impugnar.

10. Entretanto, como é de sabença, em que pese a discricionariedade ser a
regra traçada, nada impede que haja, consoante previsão legal nesse sentido, total
vinculação da atuação administrativa.

11. Esse é o presente caso. Isso porque o correto preenchimento do auto de
infração, além de ser legalmente imposto, permite a ampla defesa do administrado.

12. Preliminarmente, importante salientar que a lavratura do Auto de Infração
descumpriu o Decreto Estadual nO 44.844/2008, visto que o art. 30 e seus
parágrafos dispõem que o Auto deve ser iavrado imediatamente e enviado ao
autuado, o que não foi cumprido, uma vez que consta no Auto de Infração a data
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de 22/12/2011 e a Petrobras Biocombustível somente foi cientificada em
maio de 2014, ou seja, quase 2 anos e meio após a suposta lavratura.

13. Dessa forma, é patente a violação aos princípios da razoável duração do
processo e da segurança jurídica consubstanciados no art. 5° da Carta
Constitucional. Além disso, as questões ambientais demandam providências
imediatas, tanto que o próprio art. 41 do Decreto prevê que após a instrução o
julgamento deve ocorrer em 60 dias. Ora, se o julgamento deve ocorrer em 60
dias, como é que a lavratura do Auto de Infração e a cientificação do autuado
levam mais de dois anos?! O Ofício, por meio do qual foi encaminhado o Auto, fala
em "vistoria realizada em 21/11/2011", ou seja, um mês após a fiscalização.

14. Outrossim, não foi juntado o laudo de vistoria ou mesmo o Auto de
Fiscalizacão, não sendo possível para o autuado conhecer qual a técnica
realizada para a verificacão da suposta irregularidade. enfim. não existem
elementos suficientes que permitam contestar com fundamentos técnicos a
infracão imputada. Tal fato configura cerceamento de defesa, ferindo o princípio
constitucional do devido processo legal que se desdobra na ampla defesa e no
contraditório. Ademais, se houve a vistoria, esta deveria ter sido acompanhada por
representante da Petrobras Biocombustível e o laudo serviria para demonstrar isso.

15. O Auto de Infracão também é insubsistente. porque não cumpre o
previsto no art. 31 do mencionado Decreto Estadual. eis que não traz a
disposicão legal infringida (não há crime sem prévia cominação legal, ou seja, a
tipificação de uma conduta como infração somente ocorre através de lei e não de
decreto, de sorte que o autuador deveria ter apontado o dispositivo legal infringido
com a conduta da Petrobras Biocombustível) e nem de que forma a conduta desta
Companhia se subsume à hipótese legal. A infração ambiental administrativa
somente se configura pelo descumprimento de um dever legal.

16. Abaixo colacionamos jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça neste
sentido:

"Resp 1091486/ RO - RECURSO ESPECIAL
2008/0213060-6 - Relator(a) Ministra DENISE ARRUDA (1126)
Órgão Julgador - T1 - PRIMEIRA TURMA
Data do Julgamento - 02/04/2009
Data da Publicação/Fonte
DJe 06/05/2009
Ementa:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA
AMBIENTAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA.
RECEBIMENTO DE MADEIRA SERRADA, SEM LICENÇA DO IBAMA.
ART. 70 DA LEI 9.605/98. PENA DE MULTA. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE ESTRITA. PLENA OBSERVÂNCIA.

1. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a
prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido,
adota, entretanto, fundamentação suficiente para decidir de modo
integral a controvérsia.
2. Ainda que por fundamentos diversos, o aresto atacado abordou
todas as questões necessárias à integral solução da lide, concluindo,
no entanto, que: (a) somente o juiz criminal, após regular processo
penal, pode -impor penalidades pela prática de crime cometido contra
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o meio ambiente; (b) é ilegal a tipificação de infrações
administrativas por meio de decreto.
3. A aplicação de sanções administrativas, decorrente do
exercício do poder de polícia, somente se torna legítima
quando o ato praticado pelo administrado estiver previamente
definido pela lei como infração administrativa.
4. Hipótese em que o auto de infração foi lavrado com fundamento no
art. 46 da Lei 9.605/98, pelo fato de a impetrante, ora recorrida, ter
recebido 180 m3 de madeira serrada em prancha, sem licença do
órgão ambiental competente.
5. Considera-se infração administrativa ambiental, conforme o
disposto no art. 70 da Lei 9.605/98, toda ação ou omissão que viole
as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação
do meio ambiente.
6. O art. 46 do mesmo diploma legal, por seu turno, classifica como
crime ambiental o recebimento, para fins comerciais ou industriais,
de madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem
exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade
competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o
produto até final beneficiamento.
7. Conquanto se refira a um tipo penal, a norma em comento,
combinada com o disposto no art. 70 da Lei 9.605/98, anteriormente
mencionado, confere toda a sustentação legal necessária à imposição
da pena administrativa, não se podendo falar em violação do princípio
da legalidade estrita.
8. Recurso especial provido, para denegar a segurança anteriormente
concedida." (g.n.)

17. E além de todas as irregularidades já citadas. o Auto de Infracão afirma
também que o sistema de tratamento de efluentes e o sistema instalado nas
caldeiras a óleo da Usina apresentaram resultados acima dos padrões exigidos. Não
há. porém. a indicacão do percentual ultrapassado ou mesmo se há risco à saúde
humana ou ao meio ambiente.

18. Diante de todas as irregularidades mencionadas contidas no Auto de
Infração, mostra-se nulo o Auto, devendo o mesmo ser arquivado.

1I.2. Inexistência de motivação do ato administrativo

19. Como é de conhecimento, o ato administrativo, principalmente aquele que
implica em sanção de conduta, ato vinculado, há de ter motivação fundamentada,
no que seja pertinente à imposição da sanção propriamente dita, seja no que atine
à graduação da sanção.

Lei nO14.184, de 30 de janeiro de 2002, do Estado de MG

Dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Estadual.

Art. 46 A Administração tem o dever de emitir decisão
motivada nos processos, bem como em solicitação ou
reclamação em matéria de sua competência.

S 10 A motivação será clara, suficiente e coerente com
os fatos e fundamentos apresentados.

4
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20. Não há discricionariedade possível na prática de ato vinculado, posto que
este se submete ao princípio constitucional da legalidade estrita. Portanto, a
motivação do ato administrativo é exclusivamente legal, nos termos do artigo 37,
"caput", da Constituição Federal.

21. E como complemento à necessidade de motivação do ato, com o objetivo de
aferir a compatibilidade entre os meios e os fins, foi estipulado o chamado princípio
da proibição do excesso, de acordo com o quai a administração pública obedecerá
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público.

22. "Adotado esse princípio como norma constitucional" - expiica MARIA SYLVIA
ZANELLA DI PIETRO- "acolhe-se a doutrina dos que entendem que a motivação é
necessária em qualquer tipo de ato administrativo, seja ele vinculado ou
discricionário." E prossegue: "Motivação é a exposição dos motivos, ou seja, é a
demonstração, por escrito, de que os pressupostos de fato realmente existiram.
Para punir, a Administração deve demonstrar a prática da infração" (Direito
Administrativo, 7a ed., Atlas, p. 175).

23. Não se pode perder de vista, assim, que quaisquer atos a serem praticados
pela Administração não podem se afastar da lei, sob pena de serem inquinados de
inváiidos, em face do princípio da legalidade estrita.

24. Referido princípio é base da Administração Pública, sendo que a presunção
de legitimidade, que dele decorre, é um dos atributos do ato administrativo.

25. Cumpre transcrever HELY LOPES MEIRELLES (Direito Administrativo
Brasileiro, RT, 16a ed., p. 78 e p. 135):

"Legalidade - A legalidade como princípio da Administração
(Const. Rep., art. 37, caput), significa que o administrador
público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos
mandamentos da lei, e às exigências do bem comum, e
deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar
ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e
criminal, conforme o caso".
"A eficácia de toda a atividade administrativa está
condicionada ao atendimento da lei".
"Na Administração Pública, não há liberdade nem vontade
pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer
tudo o que a lei não proíbe, na Administração Pública só é
permitido fazer o que a lei autoriza".

"As lei administrativas são, normalmente, de ordem pública
e seus preceitos não podem ser descumpridos, nem mesmo
por acordo ou vontade conjunta de seus aplicadores e
destinatários, uma vez que contém verdadeiros poderes-
deveres, irrelegáveis pelos agentes públicos. "

"Presunção de legitimidade - Os atos administrativos,
qualquer que seja a categoria ou espécie, nascem com a
presunção de legitimidade, independente de norma legal
que o estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da
legalidade da Administração, que, nos Estados de Direito,
informa toda a ação governamental. "
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26. Ocorre que, para a motivação do ato administrativo, não basta a singela
transcrição dos artigos de lei.

27. A motivação dos referidos atos deve ser explícita, clara e congruente, na
forma do li 10, do art. 50, da Lei na 9784/99, o que nem de longe foi observado
pela autoridade administrativa recorrida.

28. Neste caso, há nulidade da imputação de sanção, na medida em que na
motivação do ato administrativo, em momento algum verifica-se o fundamento pelo
qual a SUPRAM/NMentende que a hipótese tratada se enquadra no artigo 83 do
Decreto na 44.844/2008.

29. E a ausência da motivação torna nulo o ato administrativo, já que deveria
indicar expressamente as razões que justifiquem sua elaboração, os fundamentos
de fato e de direito, bem como a finalidade objetivada com tal ato.

30. É de se notar, aliás, tal como determina a normatização pertinente, que a
mera menção a sistemas de tratamento de efluentes e sistemas instalados nas
caldeiras a óleo fora dos padrões exigidos - o que não foi sequer documentado - é
insufiCiente para justificar a aplicação da penalidade imposta à Petrobras
Biocombustível. principalmente no grau em que foi ministrado pela autoridade
administrativa,

31. Tal situação, evidentemente, macula de nulidade a Autuação, posto que é
requisito essencial do ato administrativo a sua motivação suficiente.

III- DO MÉRITO

III.l- Da desproporcionalidade da multa:

32. As infrações administrativas previstas nos incisos do art, 72 da Lei na
9,605/98 obedecem a uma ordem que deve ser observada, da mais branda até a
mais grave, não sendo possível ao agente fiscalizador aplicar uma multa tão alta,
sem ao menos conceder um prazo para que a Petrobras Biocombustível possa
ajustar os sistemas em desconformidade. Vale ressaltar que, atualmente, não há
qualquer desconformidade na Usina de Biodiesel de Montes Claros (UBMC1.

33. Ademais, mostra-se extremamente desproporcional o valor da multa
aplicada à Petrobras Biocombustível, ainda mais quando referente à
desconformidades genéricas, sem especificação do grau de poluição acima dos
padrões estabelecidos,

34, O valor original de R$ 88.269,91 (oitenta e oito mil, duzentos e sessenta e
nove reais e noventa e um centavos) não possui qualquer fundamento fático para
sua aplicação, uma vez que não há Auto de Fiscalização relatando a ocorrência de
poluição ou degradação ambiental.

35. A proporcionalidade está em realizar uma avaliação da gravidade da infração
para que se chegue à severidade da sanção,

36. Dessa forma, caso não sejam acolhidos os argumentos acima acerca da
nulidade do auto de infração, requer seja minorado o valor da multa aplicada, a fim
de que este seja proporcional à (suposta) infração.

6
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IV. REQUERIMENTO

37. Diante de todo o exposto, requer:

a. reconheça-se desde logo a nulidade do Auto de Infração impugnado, na forma
da fundamentação trazida acima;

b. sucessivamente, no mérito, seja reconhecida em definitivo a insubsistência do
auto de infração, haja vista a não configuração do tipo administrativo invocado
pelo agente autuador, determinando-se a remessa do expediente ao arquivo,
procedendo-se as baixas necessárias;

c. não sendo declarado nulo o Auto de Infração, requer seja observada a
gradação das penalidades administrativas, sendo aplicada, primeiramente, a
advertência, concedendo-se prazo para a regularização do problema encontrado
- atualmente, quase cinco anos depois, a qualidade da água e do ar está
absolutamente dentro dos padrões estabelecidos;

d. caso superados os requerimentos acima, o que se admite somente a título de
argumentação, requer a redução da multa e conversão do valor remanescente
em prestação de serviços ambientais, na forma de implementação de medida
compensatória.

A advogada signatária reconhece a autenticidade dos documentos em
anexo, conforme permissivo do art. 365, IV do cpc.

Por fim, requer sejam todas as publicações, ciências e notificações
produzidas em nome dos advogados Adriana Pereira Monteiro - OAB/RJ 103.948,
Paulo Melo Caratori - OAB/RJ 147684, todos com endereço profissional na Av.
República do Chile, 500, 290 andar, Rio de Janeiro/RJ, CEP20031-170.

Termos em que, pede e espera deferimento.

Rio de Janeiro/RJ, 02 de maio de 2016.

ç ~ ~~~ SI . ~~~\.\J
"-Aariana Pereira Monteiro

OAB/RJ 103.948
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Superintendência Regional de Meio Ambiente Norte de Minas

Ofício n.o446/2016 SUPRAM-NM

Montes Claros, 15 de Abril de 2016.
Assunto: Notificação sobre decisão, faz.
Processo: 956/2006/009/2014
Auto de Infração: n.48715/2011

Prezado Empreendedor,
Utilizamos da presente para notificar Vossa Senhoria acerca do resultado da decisão
proferida junto ao processo supra de seu interesse, de seguinte extrato:

"ASSim, com base nos fundamentos da análise juridicá e técnico constante nos autos. convalido a sanção imposta

para o fim de lmputar a aphcação pecuniaria de multa no valor de R$ 88.269,91 (Oitenta e oito mil duzentos e

sessenta e nove reais e noventa e um centavos) ..com correções monetárias:

Notifique-se o interessado para o pagamento do valor da multa no 'prazo de 20 (vinte) dias, ou a apresentação de

recurso no prazo de 30 (trinta) dias, o qual deverá ser dirigido para o COPAM ..••ia sua URC, sob pena de sua inscrição

Imediata do crédito em Dívida Ativa do Estado."

Na oportunidade, solicitamos a expressa menção ao número de processo e ao auto de
infração indicados neste nas próximas mallifestaçôes por parte da empresa interessada.

Sem mais para o momento, subscrevemos.

Respeitosamente,

A
Superintendente Reg

Petrobras Biocombustível S.A.
Av. Das Indústrias, 531 Distrito Industrial,
CEP.: 29404-621 Montes Claros/MG

AV.Jus\! Correia l1achado. S,'n Ibl/Ul,ma ..39400-MO., :\1omes Ciaros - Ale, - rei: OX) 322./. 750()



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel

" Superintendência de Planejamento, Orçamento e Finanças
Diretoria de Coniabilidade, Finanças e Arrecadação

1

•
"

ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO

DEVEDOR: PETROBRP,S.BIOCOMBUSTIVEls S/A
PROCESSO N° 00956/2006/009/2014 . AUTO DE INFRAÇAO N° 48715/2011

.< DISCRIMINAÇAO DO DEBITO: , '

Natureza da Data da lavratura do Data da noti~cação
divida Auto de Infração do Autode Infração

Correçâ~
"monetáriq Juros .•., .Valor original

I
•

¥ '

f

.Multa ambiental 22/12/2011 26/05/2014 22/1272011 16/06/2014 ' R$ 88,269,91
Fator de atualização monetária, conforme tabela TJM(3 janéirol2015: ' 1,1969477

Valor atualiza'do: R$ 1.05.654,47
Juros de mora: 7% R$ 7.395,81

TOTAL ATUALIZADO até 31/12/2014: R$ 113.050,28
, Fator SELlC acumulado, peiíodo de 'aneirol2015 a abrill2'016 1,157450760000

TOTAL ATUALIZADO: R$ 130.850,13

Belo Horizonte, '12/04/2016
\

:{ ~m~s ieno!rFonsecr•
Sue ~nt .a de contabilidade,

Dlre ar! N ecaóaç.~o •Fin~,ii~.36;,,76-4 '

Rodovia Prefeito Américo GJanetti, ~o. 2" anda.'. Edifício Minas. Bairro Serra Verde, Belo HOriZDnt~G. CEP: 3 7.63~-900



, I
I '

[

I

,

~ SECRETARIA DE ESTADO DE
VENCIMENTO" [~ DiO .OEWf =1CAÇt,O

1 . ~:SCR!ÇP;O",STAO.,"'~ 4 - é:PF

20/0$2016 2 - ,NSCRtçAO DE PRODUTOR RURAL ~. OOT=<ÜS

.. :', FAZENDA DE MINAS GERAIS 3 CNP; 6

r>() I ~'~~~~~O~T~~~;ÇÁ0DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL-DAE 3
NOME cóD:GO MVMCip:o EM MG

PETROBRAS BtOCOMBUSTÍVEL S/A
END~RFÇO MtSIANO REI'ERÉNCI,1l,

AV. DAS tNDUSTRtAS,531 0512016
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TABELIÃO Luiz Fernando C. de Faria

SUBSTITUTO ]aques Rezende Faria

Procuração bastante que faz.

PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A.,

na f-armõ abaixo

CERTIDÃO

LIVRO 0871 FLS 070/071 ATO 029 DATA 29.12.2015

SAIBA!"l quantos este público instrumento de procuração bastante virem que, tiO ano de

dois'-mil e quinze, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Dezembro, nesta cidade do Rio de

Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, perante mim, FERNANDOANTONIO LOBÃO CARVALHO

DE FARIA, Substituto do 130 Ofício de Notas, que tem sede na Av. RIo Branco nO 135/3°

andar, compareceu como OUTORGANTE: PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A.,

sociedade anônima de capital fechado constituída e exIstente de acordo com as Leis d.a

República Federativa do Bras!l, com sede na Avenida República do Chile, 500 - 300

Andar - Centro - Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ/~""Fsob o nO lO.144>628/0001~14J

neste ato representada por seu Presidente LUIZ FERNANDO MARINHO NUNES,

brasileiro, casado, engenheiro quimico, portador da carteira de identidade do IFP/RJ

n.O 02412030-5 de 26/01/1999, inscrito no CPF/MFsob o n,o 236.194.737-49 com

escritório na Av, República do Chile, 500 - 300 andar, Centro/RJ. A presente reconhecida

como a própria por mim e pelos documentos apresentados, inclUSive seu PresIdente

também por mim identIficado como o própriO.. e de Que farei comunicar a presente ao

competente distribuidor dentro do prazo legal. E, assim sendo pela Outorgante através de

seu Representante Legal, me foi dito que, por este público instrumento, nome.ia e constitui

individualmente, na forma do artigo 22, do Estatuto da PETROBRAS BIOCOMBUSTíVEL

S.A. sua bastante procuradora SIMONE DE ALMEIDA CARRASQUEIRA, brasileira,

solteira, maior, advogada, portadora da carteira de identidade nO OAB/RJ sob o nO í03.742

expedida em 08/01/2003, inscrita no CPF nO 043.554.177-35 .. com escritório na Avenida

Chile, 500 - 290 andar .. Centro, Rio de Janeiro, RJ; a qual é conferida pela OUTORGANTE

os mais amplos poderes para (1) celebrar contratos para aquisição de bens e serviços até o

lifníte de sua competêncra, na qualidade de Gerente do JURíDICO da OUTORGANTE; (2)

aLJtOri~af as despesas previstas no orçamento aprovado pela OUTORGANTE, tudo

conforme as normas internas da OUTORGANTE e até os valores fixado:; pelos órgãos

colegiados da OUTORGANTE; (3) representar a OUTORGANTE perante todas as esferas,
administrativas de quaisquer Entes da Administração Pública Federal direta ou indireta,

Estadual, do Distrito Federa! e/ou Municipal, inclusive seus órgãos e Incluindo mas não se

limitando a ANP - AGÊNCIA NACIONAL DE PETROLEO. GÁS NATURAL E BIOCO~~BU5TivEIS,

ANEEL - AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, I~APA - mNISTÉRIO DA

AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, MME - MINISTÉRIO DAS f1INAS E ENERGIA.

MDA - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, ~1T - ;1INisTÉRIO DO TRABALHO,

MINISTÉRIO DA FAZENDA, TeU .TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, CGU

CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, o Instituto Nacional do SeguroSocia! (INSS) e/ou a

Caixa Econômica federal (CEF), para acompanhar e postular no âmbito de processos

admInistrativos, juntar e retirar documentos, satisfazer exigências, receber notificações e

Av. Rio Branco. 13S. 3' Anóar. Grupos 312/319. Rio de Janeiro. RJ • TeVFax.: 2224.8423/2252.1611



inUmações, assinar termos e atos, praticando todos os atos necessários e imprescindíveis

ao fiel cumprimento do presente mandato; assim como (4) os poderes da clausula "ad-

judlcia" para postulação perante todas as esferas e instâncias judiciais, inclusive Tribuf1als

Superiores, podendo ainda receber citações, intimações e notificações, passar recibo,

dando de tudo quitação, recorrer, reconvir, transigir} acordar e desistir, vBriaí de ação,

requerer expedição de alvarás, satisfazer eXigências, assinar termos e atos, representar a

OUTORGANTE em audiência; e (5) os poderes para requerer a instauração de

procedimento arbitral, bem como para indicar e Impugnar árbitros, receber todas as

comunicações e intimações atinentes ao procedimento arbitral, firmar compromisso arbitral

e termo de arbitragem, apresentar documen:os, alegações iniciais, petições,

requerimentos, produzir provas, participar de audiências e praticar todos 05 demais atos

necessários ti efetiva representação da OUTORGANTE no processo arbitral, enfim, praticar

todos ,os atos que necessários tornem ao fiel e integral cumprimento deste, A 013stame

procuradora poderá, ainda, substabelecer com reservas, no -todo ou em parte, os poderes

que lhe foram outorgados referentes aos itens (3), (4) e (5). O presente instrumento é,
válido ate 15 de julho de 2017, ficando estabelecido que a procuração em tal caso

oul..:Jrgadasubsistirá mesmo quando o representante legat da OUTORGANTE deixi'.lr o

cargo em cujo exercício a tenha concedido, operando-se, contudo, a extinção por

revogação expressa ou táCita da PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A'j ou

automaticamente, quando a então Outorgada deixar a função gerencial em virtude da qual

recebeu os poderes, Certifico que às custas devIdas pelo presente ato foram recolhidas ao

cartório de acordo com a portaria 1772/2014 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do

Rio de Janeiro, da segulnte forma: custas, R$201,52 (Tabela 7,2); atos gratuitos e PMcr"iV

RS4,30; comunicação ao distribuidor R$ 9,89, arquivamento de documentos R$ 8,53 (tab

1,4}; mutua R$12,24; Comunicação a Junta Comercia R$ 9,89; Recolhido o acréscimo de

20% instituído pela Lei J217j99 no valor de R$44,26 devida ao FETJ,o acréscimo de Sq.'o

instituido pela Lei 4664/2005, no valer de R$ll,06 devido ao fUNDPERJe a acréscimo de

5;)/0' instituido pela Leí Com;:>!ementar nO 111(2006, no valor de R$ll,OG devido ao

FUNPERJ,e o acréscimo de 4°/0 instituído pela lei 628:1/2012 no valor de R$8,45 devido ao

FUi'JARPEN, Distribuição R$22,19 certidão R$ 33,32. As.sim o disse, do que dou fé, me

pediu lhe lavrasse nestas Notas o presente instrumento, que 1118 li, aceitou e assina

dispensando testemunhas, conforme Prov, 92/84 da Corregedoria Geral de Justiça deste

Estado do Rio de Janeiro. Eu, (Ass) FERNANDO ANTONIO LOBÃO CARVALHO DE

FARIA, Matricula 94/4924, substituto, lavrei, li c colho a assinatura, Eu. (.u,ss) l.UIZ

FERNANDO CARVALHO DE FARIA, Tabelião, mal. 06/177t\ {PERJ, a encerre e a

subscrevo (Ass)PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S,A.l~epresentada Da;}:IZ FERNA;\JOO

MARINHO NUNES)**Trasladada e certificada nesta data. ~~.!---'::f=~ a dIgitei,

subscrevo e assino. ~ ~
POO2f JUCICl:l'lC - ...-JERJ ~

CofregeóOna Geral éa ~Jstjç:; '---
S~!o de RS':IIJilaçâ:> Ele:rónicc

EBN 32252 YNR
Consu'te 11\l2lidade dc{s) se!qs) e,'I

!ill~.:::~:::tUljj~'li~!lº~
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TABELIÃO Luiz Fernando C. de FarIa

SUBSTITUTO ]aques Rezende Faria 1
SUBSTABELECIMENTO DE PRDCURAÇÃO,

BASTANTE QUE FAZ SIMONE DE ALMEIDA CARRASQUEIRA

NA FORMA A.BAIXO:

GONÇALVES 00 PRADO, brasileira, casada, advogaea, inscrita na OAB/RJ sob o nO 114.811

em 11/07/2008 e inscrita no CPF sob nO na CS1.807.037-94, ADRIANA PEREIRA

S A I B A M, quantos este público instrumento de substabelecimento de procuração bastante

virem que no ano dois mil e quinze, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Dezembro, nesta

cidade de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, perante mim FERNANDO ANTONIO

lOBÃO CARVALHO DE FARIA, Substituto, compareceu como OUTORGANTE

SUBSTABELECENTE: SIMONE DE ALMEIDA CARRASQUEIRA, brasileira, solteira,

advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nO 103.742, residente e domiciliada nest,;:! cidade, com

endereço comercial na Avenida República do Chile, 500 - 29° Andar. Centro - Rio de Janeiro,

RJ. A presente reconhecida come a própria por mim e pelos documentos apresentados, e de

que farei comunicar a presente ao competente distribuidor dentro do prazo legal. E, assim

sendo pela Outorgante Substabelecente, me foi dito que, por este público instrumento,

su~stabe!ece com reserva de iguais para si os poderes que lhe foram conferidos pela

PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A., sociedade anônima de capital fechado constituída e

existente de acordo com as Leis da República Federativa do Brasil, com sede na Av. República

do Chile. número 65/2201 parte - Centro/R], inscrita no CNPJ/MF sob o nO 10.144.628/0001-

14, representada por seu Presidente LUIZ FERNANDO MARINHO NUNES, nos termos da

procuração publica lavrada nestas notas em 29.12.2015 no livro 0871, folhas 070/071, ato

029, a EDUARDO LOPES CAVALCANTI, brasilelro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob

o nO 101.891 em 28/07/2008 e inscrito no CPF sob o nO 005.943.287-05, MARIANA

DATA 29.12.2015ATO 030FLS072/073
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MONTEIRO, brasíleira, solteira, advogada, Inscrita na OAB/R] sob c nO 103.948 em ~~ fr.-.! "Q~~:

-.::t~ fti.'=:~:;:.::
03/12/2008 e inscrita no CPF sob o na 051.650.807-57, NAMIR ROSANE DE FREITAS ~.5: O c:O:""":"j~
PICANÇO, brasileira, casada, inscri~a na OAB(PA sob o nO 10.1S1~B em 18(061'2009 e no CPF ~~.~';;=2
so~ nO 258.073.208-08, e PAULO MELO CARATORI, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito .•~.~.t*:

~ .j.J O "":g
na OAB/R] sob o na 147.683 em 04/12/2007 e inscrito no CPF sob o nO 097.583.927-60, para •••...-,

!li - ••••-:>
representar a OUTORGANTE perante todas as esferas administrativas de quaisquer Entes da U.g ~~
Administração Pública direta ou indireta, Federal Estadual, do Distrito Federal e/ou Municipal, ~.

inclusive seus órgãos e incluindo, mas não se limitando a ANP - AGÊNCIA NACIONAL DE

PETROLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS, ANEEL - AGENCIA Nf',ClONAL DE ENERGIA

ELÉTRICA, MAPA - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, Mr"E -

MINISTÉRIO DAS r"HNAS E ENERGIl\, r-mA - MIN1STÉRIO DO DESENIJO .•..VIMENTO AGRÁRIO,

mE - ~llNI5TÉKIO DO TRABALHO E DO EMPREGO, MiNISTÉRIO DA FAZENDA, TCU -

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CGU - CONTROLAOORiA GERAL DA UNIÃO, o instituto

Nacional do Seguro Social (INSS) ejou a Caixa Econôm;ca Federal (CEF)r pa""a acompanhar e

CERTIDÃO

LIVRO 0871

Av. Rio Branco. 13S - 3' Andar - Grupos 312/319 - Rio de Janeiro - RJ - Tel/Fax,: 2224-8423/ 2252.1611



postular no âmbito de processos administrativos, juntar e retirar documentos! satisfazer

exigências, assinar termos e .atos, praticando todos os ates necessários e imprescindíveis ao

fiel cumprimento do presente mandato; assim como os poderes da clausula "ad.judicia" para

postulação perante todas as esferas judiCIais, inclusive tribunais superiores, podendo ainda

receber, passar recibo, dando de tudo quitação, recorrer, reconvir, transigir, acordar e desistir,

variar de ação, representar a OUTORGANTE em audiência e; os poderes para requerer a

instauração de procedimento arbitral, bem como para indjcar e impugnar arbitros, receber

todas as comunicações e intimações atinentes ao procedimento arbitral, firmar compromisso

arbitral e termo de arbitragem, apresentar documentos, alegações inicIais, petições,

requerimentos, produzir prcvas, participar de audiências e praticar todc5 os áemais atos

ne~essário5 à efetiva representação da OUTORGANTE no processo arbitrai, enfim, praticar

todos os atos que necessarios tornem ao fiel e integra! cumprimento deste, inclusive

substabelecer com reservas. no todo ou em parte, nos poderes lhe outorgados, sendo vedadc

a terceiros O poder de substabelecer. O presente instrumento é valido até 15 de julho de

2017, ficando estabelecido que o substabelecimento de procuração em tal caso outorgado

subsistirá mesmo quando o representante legal da OUTORGANTE deixar o cargo em cujo

exercício a tentla concedido, operando-se, contudo, a extinção por revogação expressa ou

tác'lta da PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEl S.A. Lavrada sob a minuta apresentada.

Certifico que às custas devidas pelo presente ato foram reCOlhidas ao cartório óe aco,do com a

portaria 1772/2014 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio de janeiro, da seguinte

forma: custas, R$201,S2 (Tabela 7,2); atos gratuitos e PMOv1V R$4,30; comunicação ao

distribuidor RS 9,89, arquivamento de documentos R$ 8,53 (tab 1,4); mutua R$12,24;

ComunIcação a Junta Comercia R$ 9,89; Recolhido o acrésclmo de 20% irstihlido pela Lei

32~7/99 no valor de R$44,26 devido ao FEl), o acréscimo de 5% ir;stituido pela lei

4664/2005, no valor de R$ 11,06 devido ao FUNDPERJe o acresci mo de 5°'0 instituído pela Lei

Complementar nO 111/2006, no valor de R$ 11,06 devidO ao FUNPERJ, e o acréscimo de 4%

instituído pela Lei 6281/2012 no valor de R$ 8,85 devido ao FUNARPEN, Distribuição R$22,19

certidão R$ 33,32. Assim o disse, do Que dou fé, me pediu lhe lavrasse nestas Notas o

píesente instrumento, que lhe li, aceitou e assina dfspensando testemunhas, co11forme Provo

92./84 da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado do Rio de Janeiro. Eu, (Ass) FERNANDO

ANTONIO LOBÃO CARVALHO DE FARIA, f\1atricula 94/4924, substituto, lavrei, It e colho a

assinatura. Eu, (Ass) LUIZ FERNANDO CARVALHO DE FARIA, Tabelião, mal. 05/1774

iPERj, a encerre e a subscrevo.{Ass) IMONE DE ALMEIDA CARRASQUEIRA."'Trasladada

e certificada nesta data. Eu a digitei, subscrevo e assino.

~

Poder J\ld.ci~lj:J - TJERJ
CorreglXl~,(1 Geral >Ia Jusliçe.
Selo de Fiscalização Ei~liWico

EBIV 32255 vez
Consu!te 11vatiéane uo(sl selo(s) e'll:
tll;ps:t ••••••..•.••w3 11"Jus .brisitepuM:a
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Estatuto Social da Perrobras Biocombustível S/A.

Art. 1° - A Petrobras Biocombustível S/A é uma subsidiária integral da Petróleo
Brasileiro S/A - PETROBRAS. constituída na forma do artigo 251 da Lei nO.6.404. de
15 de dezembro de 1976. regendo-se pelo presente Estatuto e pela legislação a ela
aplicável.

Parágrafo único - O controle da Petróleo Brasileiro S/A. PETROBRAS será exercido
mediante a propriedade e a posse da totalidade do capital votante da Companhia.

Art. 2°. A Companhia funcionará por tempo indeterminado. com sede e foro na cidade
do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro. podendo estabelecer. no País e no
ex1erior. filiais. agências. sucursais e escritórios.

Art. 3° • A Companhia tem como objeto a produção. loglstica. comercialização e
pesquisa de biocombustiveis. bem como de quaisquer outros produtos. subprodutos e
ativídades correlatas ou afins. a logística e comercialização de matéria-prima e a
geração de energia elétrica associada às suas operações de produção de
biocombustíveis. podendo também explorar lodas essas atividades através da
participação em outras sociedades.

!l 1° A Petrobras Biocombustivel S/A, diretamente ou através de suas subsidiárias e
controladas, associada ou não a terceiros. poderá exercer no Pais Ou fora do território
nacional quaisquer das atividades Integrantes de seu objeto social.

!l 2° As atividades de comercialização de biocombustiveis fora do território nacional. de
pesquisa e de comercialização de energia elétrica serão realizadas pela Petróleo
Brasileiro S/A- PETROBRAS ou por sociedade por ela Indicada.

!l 3° As atividades de logística de biocombustíveis fora do territórío nacional, e as de
logística no Pais nos modais hidroviário e dutoviário serão realizados pela Petróleo
Brasileiro S/A - PETROBRAS ou por sociedade por ela indicada.

!l 4° Para as atividades de logística em território nacional a cargo da Petrobras
Biocombustivel S/A, o descarregamento dos prOdutos deverá. sempre que possível.
ser realizado nos centros coletores da Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS ou de
sociedade por ela indicada.

!l so As atividades de logística e comercialização dos subprodutos serão realizadas
pela Petrobras Biocombustivel S/A no Pais ou fora do território nacional.

h:--~/
Bernardo F.S. ~
S«re~rto~ral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: PETROBRAS BIOCOMBUSTlVEl S A
Nire: 33300287256
Prolocolo: 0020152786759. 11/06/2015
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 02109/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Aulenticação: A3 E5 F319CB4002B 7996C4FE66 3173C D6441156E9BA7C 16£C82ED91 A64F52FBAC
Arquivamento: 00002810094 - 02/09/2015
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li 6° As atividades econõmicas vinculadas ao seu objeto social serão desenvolvidas
pela Companhia em caráter de livre canpetição com outras companhias, segundo as
condições de mercado.

li 7° Na aquisição e nas atividades relacionadas à produção da matéria-prima, bem
como no relacionamento com os produtores agricolas, serão obedecidas as seguintes

•.~ diretrizes:
a) busca da fidelização de fornecedores;

\1B1l69J'b) prioridade à agricultura familiar e incentivo à formação de cooperativas;
c) otimização da logística de suprimento;
d) combate ao trabaího escravo e ao trabalho infantil.

Capítulo 11

Do Capital Social, das Ações e dos Acionistas

Artigo 4° • O capital Social é de R$ 3.518.845.292,19 (três bilhões, quinhentos e
dezoito milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, duzentos e noventa e dois reais e
dezenove centavos, dividido em 351.884.529 (trezentos e cinquenta e um milhões,
oitocentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e vinte e nove) ações ordinárias sem valor
nominal".

Parágrafo único * A Companhia está autorizada a aumentar o capital social,
independentemente de reforma estatutária, por deliberação do Conselho de
Administração, em até R$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais), mediante a
emissão de ações ordinárias para integralização: a) em moeda; b) em bens, observada
a prévia deliberação da Assembléia Geral para avaliação destes (inciso VI do art. 122
da Lei das Sociedades por Ações) e c) mediante capitalização de crédito.

Art. 5° - As ações da Companhia serão todas ordinárias, com direito de voto.

Art. 6° - A integralização das ações obedecerá às normas estabelecidas pelo Conselho
de Administração.

Art. 7° - As ações da Companhia, todas escriturais, serão mantidas, em nome de seus
titulares, em conla de depõsitO de instituição financeira autorizada pela Comissão de
Valores Mobiliários. CVM. sem emissao de certificado.

Art, 8° - Os acionistas terão direito, em cada exercicio, aos dividendos elou juros sobre
o capital próprio, que não poderão ser inferiores a 25% (vinte e cinco por cento) do
lucro liquido ajustado, na forma da Lei das Sociedades por Ações, rateado pelas ações
em que se dividir o capital da Companhia.

Art. 9° - Salvo deliberação em contráriOda Assembléia Geral, a Companhia efetuará o
pagamento de dividendos e de juros de capital próprio, devidos aos acionistas, no
prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data em que forem declarados e, em qualquer
caso, dentro do exercício social correspondente, observadas as normas legais
pertinentes.

~Bernardo F.s. BerwIn&et
Sea8birto Genil

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: PEmOBRAS BIOCOMBUSTIVEL S A
Nire: 33300287256
Protocolo: 0020152786759 - 1110812015
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 02109/2015. E O REGISmO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: A3E5F319CB4002B 7996C4FE663173CD6441156E9BA7C 186C82E091A64F52FBAC
Arquivamento: 00002810094 - 0210912015
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* .. Art. 10. A Companhia poderá emitir debêntures e bônus de subscriçllo, no pais e no

~

......•....~.. exterior, até o limite do dobro do seu capital social integralizado, observada a
. . legislaçao pertinente.
I •.
I r1'_'Ylcapitu'o 111~;ztDas Subsidiárias, Controladas e Coligadas

,!i80lí!M'Art. 11 .~Para o estrito cumprimento de atividades vinculadas ao seu objeto social, a
Companhia poderá constituir subsidiárias, no pais ou no exterior, participar de
sociedades controladas ou coligadas, bem como associar-se, majoritária e10u
minoritariamente a outras sociedades.

Art. 12 • A Companhia poderá adquirir ações ou cotas de outras sociedades, participar
de sociedades de propósito específico, bem como associar-se a empresas brasileiras e
estrangeiras e com elas formar consórcios, na condição ou não de empresa IIder,
objetivando expandir atividades, reunir tecnologias e ampliar investimentos aplicados
às atividades vinculadas ao seu objeto.

Art. 13 - As sociedades subsidiárias e controladas obedecerao às deliberações dos
seus respectivos órgaos de administraçao, as quais estarao vinculadas ás diretrizes e
ao planejamento estratégico aprovados pelo Conselho de Administraçllo da Petrobras
Biocombustivel S/A, bem como às regras corporativas comuns fixadas pela Petrobras
Biocombustivel S/A através de orientaçllo de natureza técnica, administrativa, contábil,
financeira e jurldica.

Parágrafo único. - As relações da Petrobras Biocombuslivel S/A com as subsidiárias,
controladas e coligadas far-se-ao através do Presidente da Companhia, ou por Diretor
por este designado, em conformidade com as diretrizes fixadas pelo Conselho de
Administração.

Capítulo IV

Da Administração da SocIedade

Seçao I
Dos Conselheiros e Diretores

Art. 14 - A Companhia será dirigida por um Conselho de AdministraçãO, com funÇÕes
deliberativas, e uma Diretoria Executiva.

Art. 15 • O Conselho de Administraçllo será composto por até 7 (sete) membros,
eleitos pela Assembléia Geral de Acionistas, a qual designará dentre eles o Presidente
do Conselho, todos com prazo de gestao que nao poderá ser superior a 1 (um) ano.
admitida a reeleição.

!l 1° Dentre os membros do Conselho de Administraçllo, um será indicado peio
Ministro de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestao.
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~ 2" No caso de vacãncia no cargo de Presidente do Conselho. o substiMo será eleito
pelos Conselheiros na primeira reunião ordinária do Conselho de Administração até a
próxima Assembléia Geral.

";"':"';" lArt. 16 • A Diretoria Executiva será composta de um Presidente, escolhido dentre os
:~, membros do Conselho de Administração, e de até quatro Diretores, todos eleitos pelo

'. ,~~ Conselho de Administração. dentre brasileiros residentes no Pais. com prazo de
~ gestão não superior a 3 (três) anos, permitida a reeleição, podendo ser destituídos a

'7!1llliS5:qualquer tempo.

~ 1°. O Conselho de Administração deverá observar na escolha e eleição dos
Diretores a sua capacidade profissional, notório conhecimento e especializaçãO nas
respectivas áreas de contato em que esses administradores irão atuar.

S 2° - Os membros da Diretoria Executiva exercerão seus cargos em regime de tempo
integral e de dedicação exclusiva ao serviço da Companhia, permitido, porém, o
exercício concomitante em cargos de administração de subsidiárias. controladas e
coligadas da Companhia, a critério do Conselho de Administração.

S 3° • O Presidente e os Diretores farão jus, anualmente, a 30 (trinta) dias de férias,
que lhes serão concedidas pela Diretoria Executiva, vedado o pagamento em dobro da
remuneração relativa às férias não gozadas no decorrer do parlodo concessivo.

Art. 17 - A investidura em cargo de administração da Companhia observará as
condiÇÕeSimpostas pelos arts. 147 e 162 da Lei nO6.404, de 1976, não podendo,
também, ser investidos no cargo os que no Conselho de Administração, na Diretoria
Executiva. ou no Conselho Fiscal tiverem ascendentes, descendentes ou colaterais.

Art. 18 • Os Conselheiros e Diretores serão investidos nos seus cargos mediante
assinatura de termos de posse no livro de alas do Conselho de Administração e da
Diretoria Executiva, respectivamente.

~ 1° - O termo de posse deverá conter, sob pena de nulidade. a indicação de pelo
menos um domicilio no qual o administrador receberá as citações e intimações em
processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, as quais reputar-
se-ao cumpridas mediante entrega no domicilio indicado, o qual somente poderá ser
aiterado mediante comunicação por escrito à Companhia.

li 2" A posse do Conselheiro residente ou domiciliado no exterior fica condicionada à
constituiçãO de representante residente no Pais, com poderes para receber citação em
açoes contra ele propostas com base na legislação societária. mediante procuração
com prazo de validade que deverá estender-se por, no mínimo, 3 (três) anos após o
término do prazo de gestão do Conselheiro.

~ 3° Antes de tomar posse, e ao deixar o cargo. os membros do Conselho de
Administraçao e da Diretoria Executiva apresentarão declaração de bens, que será
arquivada na Companhia.

Art. 19 ~ 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
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Companhia, sendo-Ihes vedado participar na deliberaçao acerca de operações*- envolvendo sociedades em que participem com mais de 10% (dez por cento). ou

Q
~l tenham ocupado cargo de gestao em periado imediatamente anterior à investidura na

f ~, Companhia, ,

".~ ~ 1° - A Companhia assegurará a defesa em processos judiciais e administrativos aos, ,... .1 seus administradores, presentes e passados, além de, per si OU pela Petróleo
f, ~ Brasileiro S/A ~. PETROBRAS, manter contrato de seguro permanente em favor

'7110695desses administradores, para resguardá-los das responsabilidades por atos
decorrentes do exercido do cargo ou função, cobrindo todo o prazo de exerci cio dos
respectivos mandatos,

~ 2° • A garantia prevista no parágrafo anterior se estende aos membros do Conselho
Fiscal, bem como a todos os empregados e prepostos que legalmente atuem por
delegaçao dos administradores da Companhia.

Art. 20 - Perderá o cargo o Conselheiro que deixar de participar de 3 (três) reuniões
ordinárias consecutivas, sem motivo justificado ou licença concedida pelo Conselho de
Admi nistração.

Art. 21 • No caso de vac:ência do cargo de Conselheiro, o substituto será nomeado
pelos Conselheiros remanescentes e servirá até a primeira Assembléia Geral, na forma
prevista no art, 150 da Lei das Sociedades por Ações,

Parágrafo único. O Conselheiro, ou membro da Diretoria Executiva, eleito em
substituição, completará o prazo de gestllo do substituído, e. quando findo o prazo de
gestao, permanecerá no cargo até a posse do sucessor.

Art. 22 - A Companhia será representada, em juizo ou fora dele, por seu Presidente,
podendo nomear procuradores ou representantes.

Art. 23 • O Presidente e oS Diretores não poderão ausentar-se do exercicio do cargo
por mais de 30 (trinta) dias, sem licença ou autorizaçãO do Conselho de Administração,

li 1° - Ao Presidente, na forma do inciso IV do art. 34, compete designar, dentre oS
Diretores, seu substituto eventual.

~ 2° - No caso de ausência OU impedimento de um Diretor, os seus encargos serllo
assumidos por um substituto escolhido pelo mesmo, dentre outros integrantes da
Diretoria Executiva ou um de seus subordinados diretos, este último até um prazo
máximo de 30 (trinta) dias,

li 3° No caso da indicaçllo ser feita a um subordinado, condicionada à aprovação do
Presidente, o mesmo participará de todas as atividades rotineiras do Diretor, inclusive
com a presença em reuniOes de Diretoria Executiva, para instruir as matérias da área
de contato do respectivo Diretor, sem no entanto exercer direito de voto,

Seção 11
Do Conselho de Administração
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•• '4.., Art. 24 - O Conselho de Administração é o órgão de orientação e direção superior da
ri\Companhia. competindo-lhe:

lÍ"~,.,It -fixar a orientação geral dos negócios da Companhia. definindo sua missão. seus
, ,itf1' ~objetiVOS estratégicos e diretrizes;

~ 11 - aprovar o plano estratégico. os respectivos planos plurianuais e programas anuais
17í!0691de dispêndios e de investimentos. bem como os critérios para aplicaçllo de incentivos

fiscais;

111. fiscalizar a gestao dos Diretores e fixar.lhes as atribuições. examinando, a qualquer
tempo, os livros e papéis da Companhia;

IV - avaliar resultados de desempenho;

V • deliberar sobre a emissllo de debêntures simples. nlio converslveis em ações e
sem garantia real;

VI - fIXar as polllicas globais da Companhia, incluindo a de gestão estratégica
comercial, financeira, de investimentos, de meio ambiente e de recursos humanos:

VII '- aprovar a transferência da titularidade de alivos da Companhia. podendo fixar
limites de valor para a prática desses atos pela Diretoria Executiva;

VIII,. autorizar a captação de recursos. contratação de empréstimos e financiamentos,
no Pais ou no exterior. inclusive medianle emissllo de titulos, podendo fixar limites de
valor para a prática desses atos pela Diretoria Executiva.

Art. 25 - Compete privativamente ao Conselho de Administração deliberar sobre as
seguintes matérias:

I - Plano Básico de Organização com a dístríbuiçllo das atribuiçOes vinculadas ao
Conselho de Administração e à Diretoria Executiva. explicitando as áreas de contato
do Presidente e dos Diretores, bem como a definição do modelo de organização e
gestao;

11 - aprovação da permuta de valores mobiliários de sua emissllo;

111 - eleição e destituição dos membros da Diretoria Executiva;

IV - constituição de subsidiárias, participações em sociedades controladas ou
coligadas, ou a cessaçllo dessa participação, bem como a aquisição de açOes ou cotas
de outras sociedades;

V • formação de consórcios, de "joint ventures' e de sociedades de propósito
específico, no Pais e no exterior;

Vi - convocação de Assembléia Gerai dos acionistas. nos casos previstos em lei,
publicando o edital de convocação com, no mlnimo, 8 (oito) dias de antecedência;
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• . VII - escolha e destituição de auditores independentes;

~

.;.~ VIII • relatório da administração e contas da Diretoria Executiva;

.'.i ~\ ..'. IX _ alienação ou gravame de ações ou cotas de sociedades, bem como a cessão deI ". :"'4f,; ~direitOS em consórcios ou "joint ventures";

I 1 ~ X _prestação de garantias reais ou fidejussórias, observadas as disposições legais e
"7e0695contratuais pertinentes;

XI,. decJaraçao de dividendos à conta de lucros apurados em balanços semestrais ou
pagamentos de juros sobre capital próprio;

XII - acordos de acionistas a serem firmados pela Companhia e SuaSmodificações;

XIII • assuntos que, em virtude de disposição legal ou por determinação da Assembléia
Geral, dependam de sua deliberação, bem como quaisquer outras matérias de
interesse da companhia não atribuidas aos demais órgãos da sociedade.

Art. 26 - O Conselho de Administração poderá determinar a realização de inspeções,
auditagens ou tomadas de contas na Companhia, bem como a contratação de
especialistas, peritos ou auditores externos, para melhor instruirem as matérias
sujeitas a sua deliberação,

Art. 27 - O Conselho de Administração reunir-se-á com a presença da maioria de seus
membros, mediante convocação do seu Presidente ou da maioria dos Conselheiros,
ordinariamente, no mlnimo a cada sessenta dias e, extraordinariamente, sempre que
necessário,

li 1° Fica facultada, se necessária. a participação dos Conselheiros na reunião, por
telefone, vldeo-conferência, ou outro meio de comunicação que possa assegurar a
participação efetiva e a autenticidade do seu voto, O Conselheiro, nessa hipótese. será
considerado presente à reunião, e seu voto será considerado válido para todos os
efeitos legais, e incorporado á ata da referida reunião.

li 2° As matérias submetidas à apreciaç!io do Conselho de Administração serão
instruidas com a decis!io da Diretoria Executiva. as manifestações da área técnica e
ainda o parecer juridico. quando necessários ao exame da matéria.

li 3° O Presidente do Conselho. por iniciativa própria ou por solicitação de qualquer
Conselheiro, poderá convocar Diretores da Companhia para assistir às reuniões e
prestar esclarecimentos ou informações sobre as matérias em apreciação.

li 4° As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas pelo voto da
maioria dos Conselheiros presentes e serão registradas no livro próprio de atas,

!i 5° Em caso de empate, o Presidente do Conselho poderá exercer o voto de
qualidade.

Seção 111
Da Diretoria Executiva
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; Art. 28 - Cabe à Diretoria Executiva exercer a gestão dos negócios da Companhia, de
!.' *. ~.. acordo com a missão, os objetivos. aS estratégias e diretrizes fixadas pelo Conselho de
• . Administração.'fiArt. 29 - Compete à Diretoria Executiva:

.'.,~.' ~I- elaborar e submeter à aprovação do Conselho de Administração:
'l ~'~!,3
. !1.:lflij9t:a) as bases e diretrizes para a elaboraçao do plano estratégico, bem como dos

. programas anuais e planos plurianuais;

b) o plano estratégico. bem como os respectivos planos plurianuais e programas
anuais de dispêndios e de investimentos da Companhia com os respectivos projetos;

c) os orçamentos de custeio;

11 - aprova r:

a) critérios de avaliação técnico-econâmica para os projetos de investimentos. com os
respectivos planos de delegação de responsabilidade para sua execuçao e
implantação;

b) política de preços e estruturas básicas de preço dos produtos da Companhia;

c) planos de contas. critérios básicos para apuração de resultados. constituição ou
reintegração de reservas patrimoniais e para amortizaçao e depreciação de capitais
investidos;

d) manuais e normas de contabilidade, finanças. administração de pessoal.
contratação e execução de obras e serviços. suprimento e alienação de materiais e
equipamentos. de operaçao e outros necessários á orientação do funcionamento da
Companhia;

e) normas para cessa0 de uso. locação ou arrendamento de bens imóveis de
propriedade da Companh ia;

f) a estrutura organizacional desdobrada do Plano Básico de Organização e suas
respectivas Normas de Organização. incluindo unidades temporárias para condução
de projetos e escritórios no Pais e no exterior;

g) planos que disponham sobre a admissão. carreira. acesso, vantagens e regime
disciplinar dos empregados;

h) a lotação de pessoal dos órgãos da Companhia;

i) o plano anual de negócios;

j) a designaçao dos titulares das gerências da Companhia. podendo ser delegada ao
diretor da área de contato correspondente;

k) normas para concessão de crédito. financiamento. prazo de pagamento. cobrança e
dispensa de juros e outros encargos;
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) preços e estruturas básicas de preço dos serviços prestados pela Companhia;

n) a tabela de limites de competência. mediante proposição do Presidente ou dos
Diretores;

-&iW PETROBRAS

I) planos de classificação e avaliação de cargos. de desenvolvimento de recursoS
humanos, de remuneração e vantagens;

'.~~

~.

271l07[)GIII ~ autorizar a aquisiçãO, ograv,:'me e a. alienação de bens imóveis e de ativos da
Companhia, na forma da Ieglslaçao especifica, observados os limites de valor fixados
pelo Conselho de Administração;

IV - autorizar a celebração de convênios ou contratos com a União. Estados, Distrito
Federal e Municípios. podendo fixar limites de valor para a delegação da prática
desses atos pelo Presidente ou Diretores;

V - autorizar, na forma da legislação especifica, atos de renúncia ou transação judicial
ou extrajudicial. para pôr fim a litigios ou pendências;

VI - acompanhar e controlar as atividades das subsidiárias, cOntroladas e sociedades
das quais a Companhia participe ou com as quais esteja associada;

VII- submeter á avaliação do Conselho de Administração o resultado de desempenho
das atividades da Companhia;

VIII. deliberar sobre marCaSe patentes, nomes e insígnias:

IX- exercer a administração de pessoal, admitir, promover, punir, conceder licenças,
transferir e dispensar empregados de qualquer categoria. podendo delegar tais
poderes aos demais Diretores ou a titulares de órgãos da Companhia;

x - instruir OS representantes da Companhia nas Assembléias Gerais das suas
subsidiárias, controladas e coligadas, em conformidade com as diretrizes fixadas pelo
Conselho de Administração.

Art. 30 • A Diretoria Executiva reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semana. com a
maioria de seus membros. dentre eles o Presidente ou o seu substituto, e;,
extraordinariamente, mediante convocação do Presidente ou de dois Diretores.

Parágrafo único. As matérias submetidas á apreciação da Diretoria Executiva serão
instruidas com as manifestações da área técnica, e ainda do parecer juridico, quando
necessários ao exame da matéria.

Art. 31 - Além das matérias de competência originária de deliberaçãO colegiada
previstas no art. 29 deste Estatuto, a Diretoria Executiva pOderá deliberar sobre os atos
de gestão de negócios de responsabilidade IndiViduai de cada um dos Diretores dentro
das áreas de contato fixadas pelo Conselho de Administração. Compete ainda aos
Diretores, observados seus limites de competências:

I. designar empregados da Companhia para missões nOexterior;

I

I

""'v~v(8emIrdo F.s. ~nger

5ecnn::i:Irlo Geral
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1r: 11• formalizar as designaÇÕes para cargos e funções gerenciais, aprovadas pela
~ Diretoria Executiva.

. f1e.rt. 32 • As deliberações da Diretoria Executiva serão tomadas pelo voto da maioria
. ;~.~dOS presentes e registradas no livro próprio de atas .

. , JIi Parágrafo único. Em caso de empate, o Presidente poderá exercer o volo de
qualidade.

,.181170~
Art. 33 - A Diretoria Executiva encaminhará ao Conselho de Administração cópias das
atas de suas reuniões e prestará as informações que permitam avaliar o desempenho
das atividades da Companhia.

Seção IV
Do Presidente

Art. 34 ~ Cabem ao Presidente a direção e a coordenação dos trabalhos da Diretoria
Executiva, competindo-lhe:

1- convocar e presidir as reuniões da Direloria Executiva;

II • propor ao Conselho de Administração a distribuição, entre os Diretores, das áreas
de contato;

III-propor ao Conselho de Administraçâo os nomes para Direlores da Companhia;

IV - designar, dentre os Diretores, seu substituto eventual, em suas ausências e
impedimentos:
V - acompanhar e supervisionar, através da coordenação da ação dos Diretores, as
atividades de todos os órgãos da Companhia:

VI. designar os representantes da Companhia nas Assembléias Gerais das suas
subsidiárias, controladas e coligadas, conforme instrução da Diretoria Executiva, de
acordo com as diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração;

Vll. prestar informações ao Ministro de Estado ao qual a Companhia está vinculada, e
aos órgãos de controle do Governo Federal, bem como ao Tribunal de Contas da
União e ao Congresso Nacional;

VIII. representar a Companhia, em juizo ou fora dele, podendo nomear procuradores
ou representantes;

IX - movimentar os recursos monetános da Companhia, em conjunto com oulro diretor,
podendo delegar esses poderes aos demais Diretores ou, por mandato, a empregados
da Companhia ou a procuradores;

X - assinar atos, conlratos e convênios, na conformidade das deliberações da Diretoria
Executiva, observadas as normas sobre contratação e limites de competência, bem
como outorgar procurações;
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'* XI - presidir as Assembléias Gerais de Acionistas, podendo delegar essa atribuição aos
'.. . ..~ demais Diretores;

. i~XII- autorizar despesas, compras e contratações dentro dos limites fixados pelai •....:....i. 'f..Diretoria Executiva, podendo fixar limites de valor para a delegação da prática desses1~":I'atos pelos Diretores.

~ ~ Capitulo V

n!ltijll}20a Assembléia Geral

Art. 35 - A Assembléia Geral Ordinária realizar-se-á, anualmente, no prazo previsto no
art. 132 da Lei n° 6.404, de 1976, em local, data e hora previamente fixados pelo
Conselho de Administração, para deliberar sobre as matérias de sua competência,
especialmente:

I • tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstraçOes
financeiras;

II - deliberar sobre a destinação do lucro liquido do exercício e a distribuição de
dividendos;

111 - eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.

Art. 36 - A Assembléia Geral Extraordinária, além dos casos previstos em lei, reunir-se-
á mediante convocação do Conselho de Administração, para deliberar sobre assuntos
de interesse da Companhia, especialmente:

I- reforma do Estatuto;

11 • aumento do limite do capital autorizado;

111 - abertura do capital social, aumento ou redução do capital social e subscrição de
novas ações.

IV - avaliação de bens com que o acionista concorrer para o aumento do capital social;

V - emissão de debêntures conversíveis em ações ou sua venda quando em
tesouraria, bem como quaisquer outros titulos ou valores mobiliários no Pais ou no
exterior;

VI • incorporação da Companhia a outra sociedade, sua dissolução, transfomnação,
cisão, fusão;

VII - participação da Companhia em grupo de sociedades;

VIll. alienação do controle do capital social de subsidiárias da Companhia;

IX - destituição de membros do Conselho de Administração;

X • alienação de debêntures conversíveis em ações de titularidade da Companhia e de
emissao de suas subsidiárias;

- 11 -
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XI - fixação da remuneração dos administradores;

-Ei1iI PETROBRAS

,*

~

. ta' ' . , 11" renúncia a direito de subscrição de ações ou debêntures conversíveis em ações
'i .. ", subsidiárias, controladas oU coligadas.

,~.,1:., Art. 37 • A Assembléia Geral fixará, anualmente, o montante global ou individual da
' ••• ' 'remuneração dos administradores, bem como os limites de sua participação nos
• ,~ lucros, observadas as normas da legislação especifica,
~780703

Art. 38 - As Assembléias Gerais serão presididas pelo Presidente da Companhia ou
substituto que este vier a designar, e, na ausência de ambos. por um acionista
escolhido pela maioria dos votos dos presentes,

Parágrafo único O Presidente da Assembléia escolherá, dentre os acionistas
presentes, O Secretário da mesa.

Capitulo VI

Do Conselho Fiscal

Art. 39 " O Conselho Fiscal, de caráter permanente, compõe-se de três membros e
respectivos suplentes, eleitos pela Assembléia Geral Ordinária, todos residentes no
Pais, observados os requisitos e impedimentos fixados na Lei das Sociedades por
AçõeS, acionistas ou não.

S 1° Dentre OS membros do Conselho Fiscal, um será indicado pelo Ministro de Estado
da Fazenda, como representante do Tesouro Nacional.

S 2° Em caso de vaga, renúncia, impedimento ou ausência injustificada a duas
reuniões consecutivas, será o membro do Conselho Fiscal substitui do, até o término
do mandato, pelo respectivo suplente.

S 3° Os membros do Conselho Fiscal serão investidos nos seus cargos mediante a
assinatura de termo de posse no livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal.

Art, 40 - O mandato dos membros do Conselho Fiscal é de um ano. permitida a
reeleição.

Art. 41 - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal, além do reembolso
obrigatório das despesas de locomoção e estada necessárias ao desempenho da
função será fixada pela Assembléia Geral que os eleger, observado o limite
estabelecido na Lei nO9.292, de 1996,

Art. 42 ' Compete ao Conselho Fiscal, sem prejuizo de outras atribuições que lhe
sejam conferidas em virtude de disposição legal ou por determinação da Assembléia
Geral:

I - fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o
cumprimento dos seus deveres legais e estatutários;

~
BemardoF.s.~
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11~opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu parecer as
; informações complementares que julgar necessárias ou úteis á deliberação da

~

' ' Assembléia Geral;

, • 111-opinar sobre as propostas dos administradores, a serem submetidas ã Assembléia
"" Geral, relativas á modificação do capital social, emissão de debêntures ou bônus de
• ~ ':;;:". subscrição, planos de investimentos ou orçamentos de capital, distribuição de

, dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão da Companhia;
I11lG704

IV. denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de administração e, se
estes não tomarem as providências necessárias para proteção dos interesses da
Companhia, á Assembléia Geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e
sugerir providências úteis à Companhia;

v • convocar a Assembléia Geral Ordinária se os administradores retardarem por mais
de um mês essa convocação, e a Extraordinária sempre que ocorrerem motivos graves
ou urgentes, incluindo na pauta das assembléias as, matérias que considerarem
necessárias;

VI,. analisar, pelo menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações
financeiras elaboradas periodicamente pela Diretoria Executiva;

VII ~ examinar as demonstrações 'inanceiras do exerci cio social e sobre elas opinar;

VIII - exercer essas atribuições durante a liquidação,

Parágrafo único Os membros do Conselho Fiscal participarão, obrigatOriamente, das
reuniões do Conselho de Administração em que devam ser apreciadas as matérias
referidas nos incisos 11,111e VII deste artigo,

Capitulo VII

Dos Empregados da Companhia

Art, 43 - Os empregados da Companhia estão sujeitos à legislação do trabalho e aos
regulamentos internos da Companhia,

Art, 44 : A admissão de empregados pela Companhia e por suas subsidiárias e
controladas obedecerá a processo seletivo público, nos termos aprovados pela
Diretoria Executiva,

Art, 45 : Sem prejuizo das requisições previstas em lei, a cessão de empregados da
Companhia e de suas subSidiárias, controladas ou COligadas dependerá de
autorização, em cada caso, da Diretoria Executiva e será feita mediante o reembolso
dos custos correspondentes,

Art, 46 • A Companhia destinará uma parcela dos resultados anuais a ser distribuída
entre seus empregadas, de acordo com os critérios aprovados pelo Conselho de
Administração, observada a legislação em vigor.

Capítulo VIII

: 13 :
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, ~_DiSPoSições Gerais

~

. : 11:." - 1Art~ 47 • O exercício social coincidirá com O ano civil, encerrando-se a 31 de dezembro
': t~".i.l'-de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e demais demonstrações

i~Tfinancejras, que deverão atender ás disposições legais aplicáveis,

~~«~
_,~_ Parágrafo único~A Companhia poderá levantar balanços semestrais, para pagamento
j I o\l11Hide dividendos ou juros sobre o capital próprio, por deliberação do Conselho de

Administração,

Art~ 48 - Após deliberada a distribuição do dividendo mínimo previsto no art~8. deste
Estatuto, poderá a Assembléia Geral, observados os termos da legislação societária e
as nOrmas federais especificas, atribuir percentagens ou gratificação aos membros da
Diretoria Executiva da Companhia, por conta de participação nos lucros.

Art, 49 - A Diretoria Executiva poderá autorizar a prática de atos gratuitos razoáveis em
beneficio dos empregados ou da comunidade de que participe a empresa. inclusive a
doação de bens inserviveis, tendo em vista suas responsabilidades sociais, na forma
prevista no 9 4. do art~154 da Lei n° 6.404, de 1976,

I
~
9Inwdc F.S.8e~8''''
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Aos triflta e-um dias do mas de agosto'de dois mil e quinze realizou-se, na sede,
'. .' .' \ . '. ." -', . , ' .

da P.etróleo B!,?sl,lelro S.A.. "- Petrobras, no Rio 'de Janeiro, reunião .por melo de, .' .

teleconferência,do Conselho de Administração .da PETROBRAS BIOCOMBUSTíVEL

S,À" confo;";e fac~lta.o pai-ágrafo 1" 'do artigo 27 do Estatuto 'Social da"Com'panhia,. .. . ,

com Início às dezoito noras, sob a presidência dá Presidente Tefez<!.'Helena Gabrielli

BarretoC'ampeJio; com a particiPa~~ dOs' Conselheiros Jorge: Celesti~éi Ramos"

Patrlcl.HorbaCh Fairon e.Amóído Anacleto de'Campo~, coma ausência justificada

'dos Conselh~iros Albert~ Oliveira Fontes' JUnl;r,' José' u~a de' Andrade Neto e.' •. . ~. . . ,"' .
Ricardo de Gusmão Domelles, A reunIão fot secremriádàpelO ,Secréiário-Geral da'

Com~nhia, Fabio ~an;ue~ Aragão d; Silva. Inici~da a reunião, no' tóPico'déstinado '. . '. ,'.. \ '., .' . - ..' .
àsd.eliberações .formais foram examInados os SEGUINTES ASSUNTOS: _~_:_c__._1)

Pauta '~~ 170.~ RENÚNCIA E ÉLE;ÇÃQ DE.MEMBRO PARA 'o ÇON&ELHO DE

ADMINISTRAÇÃO .DA 'PETROBRA$ 'BIOéOMBUSTlva .S.A:.o Col\3giado tomou

. 'co"nheclmentó: da :-oariá de'. renúncia ao cargo 'de inembro do Oónséllio '-de

AdministraçãO aprésent~da peio~nselheíro Albérto ,Oliveira Fontes Junior e, e';'.

seguida, foi: submetido à apreciação' do Colegiado,. por indicaÇão do aci~~ista

.. controlador dá. Companhia,~ o nome. do Sr, ~uiz 'F~rriand~' Márinh,o Nunes, ~ra

substituHo.' DéÇISÃO: O', c.onsé!hO de AdmInistração, tomou conhecimento di..

r.enúricia .do Sr, Alberto 'Oliveira 'Fontes Junior ao cargo de Conselheiro da Petrobras~ .. '. . .... . .

Bio:i:ombustível S.A. ,e eiegeu para substitilí-19: para cumprir mandato comPleinentar

até apióxinia As-sémbreia Geral de AcioniStas; o Sr. Luiz Fernando ÍI11arinh', .

. ' brasileiro, peSado",engénheiro qu(mico, portador da' Cárteira'de :Identidade

nO02.'\12030'5; de 26/01/1QW, e.do 'CPF nOz36:1Q4.737-4~, Com end~r

r,
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Ata CA nO 62

tl~~a .Av. Republicado Chile. 500 - 3d> andar. CEP 20.031-170. Rio de Janeiro - RJ,

. r":....... determinando que sejam cumpridas as ~ormalidad.espara a sua investidura. no cargo.
~:' -_.. 2) Pauta nO 171 - ELEIÇAO DO PRESIDENTE DA PETROBRAS
..... ~ '

~~ BIOCOMBUsTlvEL S.A: Em face da eleição do Sr. Luiz Femando Marinho Nunes

2883651 para o cargo de membro do Conselho de Administração. em substituição ~o Sr.

Alberto Oliveira Fontes Junior. foi submetido ao Colegiado. por indicação do acionista

controlador dà Companhia. o nome do Conselheiro eleito para o cargo de Presidente

da PETROBRAS BIOCOMBUSTíVEL SoA. DECISÃO: O Conselho de AdmInistração. .
elegeu o Sr. Luiz. Femando Marinho Nune,s. brasileiro. casado, engenheiro qufmico.

portador da carteira de identidade do IFPiRJ no 02412030-5. de 26/01/1999, e do CPF

nO 236.194.737-49. com endereço comercial na Av. Republica do Chile.' 500 ':',30"

andar. CEP 20.031-170. Rio de Janeiro - RJ. para o cargo d.e Presidente da

Petrobras Biocombustível S.A. em substituição ao Sr. Alberto Oliveira Fontes Junior.-.. .
para cumprir mandato complementar até 15/07/2017. a partir de 01/09/2015. sem

prejuízo de responder pelos encargos afetos à Área de Etanol da Companhia. até

nova manifestação deste Colegiado. determinando que sejam cumpridas. as

formalidades para a sua investidura no cargo .• _-------- 3) Pauta nO172 - RENÚNCIA

E ELEIÇÃO NA DIRETORIA EXECUTIVA DA PETROBRAS BIOCOMBUsTlvEL

S.A: O Colegiado tomou conhecimento da carta de renúncia ao cargo de Diretor de

Etanol apresenf!lda pelo Difetor Milas Evangelista de Sousa e. em seguida. foi

submetido à apreciação do Colegiado. por indicação do acionista controlador da

Companhia, o nome do Sr. Ricardo Greenhalgh Barreto Neto. para substituí-lo.

DECISÃO: O Conselho de Administração tendo tomado conhecimento da carta de

renúncia apresentada 'nesta data pelo Diretor de Etanol. Milas Evangelista de Sousa,

elegeu o' Sr. Ricardo Greenhalgh Barreto Neto. brasileiro. casado. engenheira. ..,
químico, portador da carteira de Identidade do IFP/RJ nO03700733-3. de 29/07/1999.

e do CF;'Fno 491.935.547-53. com endereço comercial na Av. Republica do Chile. 500

- 30" andar. CEP 20.031-170. Rio de Janeiro - RJ. para o cargO de Diretor de

Biodiesel com mandato complementar até 15/07/2017, a partir de 01/09/2015. sem lbJ
prejuízo de responder pelos encargos afetos à Área de Suprimen 'Agrlcola dar

. . ''v) ~'; -
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Ata CA nO :62

C;olegiado:Aeterminimdo. que sejam

sua, investidura no cargo.
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