
 

  

EXMO. SR. PROCURADOR-CHEFE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – PROCURADORIA 
DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 
 
 
 
 

 FEDERAÇÃO NACIONAL DOS PETROLEIROS – FNP, inscrita no CNPJ sob o nº 
13.562.370/0001-64, estabelecida a Avenida Presidente Vargas, n° 502, 7° Andar, Rio de Janeiro-
RJ, CEP: 20071-000, por sua advogada, mandato anexo, vem respeitosamente ofertar DENÚNCIA 
por prática de ato de improbidade administrativa em face do Ex-Presidente da PETROBRÁS, O 
Sr. ROBERTO CASTELLO BRANCO, pelos motivos a seguir: 
 
1. Como é de conhecimento público, o Sr. ROBERTO CASTELLO BRANCO atuou como 
Presidente da PETROBRÁS, no período entre janeiro de 2019 a 12 de Abril de 2021, quando foi 
destituído formalmente da Presidência e do Conselho de Administração PETROBRÁS na 
Assembleia Geral Extraordinária realizada naquela data. 
 
2. Neste período, ROBERTO CASTELLO BRANCO, na qualidade de gestor da PETROBRÁS, 
esteve na condução dos processos de Desinvestimento da Companhia, dentre eles o 
processo de Alienação de diversos ativos para a Empresa 3R PETROLEUM. 
 
3. Destarte, durante a Gestão do Denunciado, foram negociados com a 3R Petroleum campos e 
complexos industriais do Polo Peroá, Polo Macau, Polo Potigar, Polo Recôncavo, Polo 
Ventura, entre outros. 
 
4. Recentemente, no dia 03/05/2022, o Sr. ROBERTO CASTELLO BRANCO foi eleito Presidente 
do Conselho de Administração da 3R PETROLEUM, confirmando as matérias publicadas na 
imprensa desde março/2022. 
 
5. Uma observação importante: O objeto da presente denúncia não é questionar eventual conflito 
de interesses, que poderá até existir.  
 
6. O objeto da presente Denúncia é a prática de Ato de Improbidade Administrativa, ante a 
possibilidade de fornecimento de informações privilegiadas ou mesmo tráfico de influência de 
modo a favorecer a escolha da 3R Petroleum para aquisição daqueles ativos da 
PETROBRÁS. 
 
7. Não se trata apenas de uma hipótese, mas da possibilidade concreta de que isso tenha 
ocorrido, vez que estes Processos de Alienação foram efetuados com base no Decreto nº 
9355/2018 que permite que o vencedor – aquele que apresentou a melhor proposta - seja 
alterado APÓS o resultado, por critérios sabe-se lá quais e que dificilmente será lícito. 
 
8. Destarte, de acordo com o Artigo 32 do Decreto nº 9.355/2018: 

 
“Art. 32. Após a classificação das propostas, a comissão de cessão a que se 
refere o § 2º do art. 5º poderá negociar com o participante mais bem 
classificado ou com os demais participantes, segundo a ordem de 
classificação, as condições melhores e mais vantajosas para a Petrobras.” 

 
9. Ou seja, o “Vencedor” ainda terá que enfrentar uma “negociação” onde o primeiro lugar lhe 
poderá ser tirado. 
 
10. Isso abre todo um leque de possibilidades para que sejam extorquidos do Vencedor 
condições completamente estranhas ao Interesse Público. 
 
11. O Presidente da PETROBRÁS, que, por sua vez também é membro do Conselho de 
Administração e da Diretoria Executiva, tem poder na gestão dos negócios da companhia e 
poder para autorizar a transferência de ativos e praticar o ato de transferência, nos termos dos 
Artigos 33 e 29, III do Estatuto da PETROBRÁS. 

  
 



 

  

12. Daí decorre que não pode ser tido apenas como “mera coincidência” que após ter participado 
dos processos de negociação para a venda de ativos na qual a 3R Petroleum se sagrou 
“vencedora”, o Sr. ROBERTO CASTELLO BRANCO venha a tomar posse do mais alto cargo, 
ou seja, como Presidente daquela Empresa. 
 
13. Tem-se então, fundado receio de que a nomeação do Sr. ROBERTO CASTELLO BRANCO 
como Presidente da 3R Petroleum possa ter sido a “premiação” por eventual favorecimento ou 
informações úteis prestadas aquela Empresa e que podem ter influenciado e facilitado a aquisição 
dos ativos da PETROBRÁS. 
 
14. De mais a mais, existem Ações Populares e nas quais o Ministério Público atua como custos 
legis, que questionam a própria licitude daquelas alienações, o que é o caso da Ação Popular 
contra a venda do POLO POTIGAR sob nº 0806303-31.2020.4.05.8500 – que tramita em 
segredo de justiça em razão de documentos sigilosos exibidos pela PETROBRÁS na Ação 
Popular nº 0806321-57.2017.4.05.8500 e que comprovam o preço vil daquelas Alienações. 
 
15. Deste modo, existe relevante interesse público em se averiguar as condutas praticadas pelo 
Sr. ROBERTO CASTELLO BRANCO, que, se constatadas, implicam na prática reiterada de 
improbidade administrativa na forma dos incisos I, IV, VIII e XII do Artigo 10 da Lei nº 8.429 / 
1992, o que deverá ser apurado nestes autos. 
 
Por todo o exposto, requer que este DD. Órgão do Ministério Público instaure procedimento de 
investigação sobre os fatos noticiados, de modo a apurar eventual prática de atos de improbidade 
administrativa pelo Ex-Presidente da Petrobrás, o Sr. ROBERTO CASTELLO BRANCO. 
 
 
Termos em que  
Pede e espera deferimento.  
Rio de Janeiro, 19 de Maio de 2022. 
 
  

ADAEDSON BEZERRA DA COSTA  
Diretor da FNP  
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