ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Conselho de Administração da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras convoca os acionistas
da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 30 de
novembro de 2016, às 15 horas, no auditório do Edifício-Sede, na Avenida República do
Chile 65, 1º andar, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), a fim de deliberar sobre as seguintes
matérias:
I. Eleição de membro do Conselho de Administração pelos acionistas minoritários
detentores de ações ordinárias, em atendimento ao artigo 150 da Lei de Sociedades por
Ações (Lei nº 6.404, de 15/12/1976) e ao artigo 25 do Estatuto Social da Companhia;
II. Proposta de aprovação da alienação de 90% (noventa por cento) da participação
acionária detida pela Petrobras na Nova Transportadora do Sudeste – NTS (“NTS”) para a
Nova Infraestrutura Fundo de Investimento em Participações (fundo de investimento em
participações gerido pela Brookfield Brasil Asset Management Investimentos Ltda.),
imediatamente após a conclusão da reorganização societária envolvendo a NTS e a
Transportadora Associada de Gás - TAG, em implementação;
III. Proposta de renúncia ao direito de preferência da Petrobras na subscrição das
debêntures conversíveis em ações que serão oportunamente emitidas pela NTS, na
qualidade de subsidiária da Petrobras;
IV. Proposta de reforma do Estatuto Social da Petrobras, no seguinte sentido:
(i)
Realizar meros ajustes redacionais nos artigos 29, inciso II, 34, inciso I, alínea “b”
e inciso II, alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “f”, “g” e “j” (renumerado para “i” na proposta
de Estatuto), 49 e 52;
(ii)
Alterar o artigo 18, caput e §2º para ajustar o número mínimo de membros e
número máximo de reeleições de Conselheiros de Administração à redação do
artigo 13, incisos I e VI da Lei nº 13.303, de 30/06/2016;
(iii)
Incluir o §5º ao artigo 18 para prever o percentual mínimo de membros
independentes do Conselho de Administração, conforme artigo 22 da Lei nº
13.303, de 30/06/2016;
(iv)
Alterar o artigo 20 para adequar ao limite máximo do prazo de gestão e de
eleições dos Diretores Executivos previsto no artigo 13, inciso VI da Lei nº
13.303, de 30/06/2016;
(v)
Alterar o artigo 21, caput, para ajustar a redação ao artigo 23 da Lei nº 13.303,
de 30/06/2016;
(vi)
Alterar o artigo 27, §1º para explicitar a competência da Diretoria Executiva para
aprovação da licença remunerada dos Diretores Executivos;

(vii)

Alterar o artigo 29, inciso IV para adequar à redação dos artigos 13, inciso III e
23 da Lei nº 13.303, de 30/06/2016;
(viii) Alterar o artigo 29, inciso VII para adequar à redação dos artigos 8, incisos IV, V
e VII e 18, inciso III da Lei nº 13.303, de 30/06/2016;
(ix)
Incluir o inciso XI ao artigo 29 para adequar à redação do artigo 17 da Lei nº
13.303, de 30/06/2016 e ao artigo 30 do Programa Destaque em Governança de
Estatais da BM&FBovespa;
(x)
Incluir o inciso XII ao artigo 29 para adequar à redação do artigo 8, incisos I e VIII
da Lei nº 13.303, de 30/06/2016;
(xi)
Incluir o §2º ao artigo 29, renumerando o parágrafo único como §1º, para
esclarecer que caso a Política de Indicação pretenda impor requisitos adicionais
àqueles constantes da legislação aplicável para os Conselheiros de
Administração e para os Conselheiros Fiscais, tais requisitos deverão ser
encaminhados para deliberação em Assembleia Geral;
(xii) Alterar o artigo 30, inciso I para compatibilizar a competência para aprovar a
alteração do Plano Básico de Organização (“PBO”) com as competências
individuais dos Diretores Executivos estatutariamente definidas;
(xiii) Alterar o artigo 30, inciso VIII para adequar à redação do artigo 18, inciso I da Lei
nº 13.303, de 30/06/2016;
(xiv) Alterar o parágrafo único do artigo 30 para adequar à redação do artigo 10 da
Lei nº 13.303, de 30/06/2016;
(xv) Incluir o §1º ao artigo 33, renumerando o parágrafo único como §2º, para
adequar à redação do artigo 9, §4º da Lei nº 13.303, de 30/06/2016;
(xvi) Alterar o artigo 34, inciso II, alínea “e” para ampliar a possibilidade da Diretoria
Executiva de aprovar orientações de natureza corporativa, incluindo regras de
delegação;
(xvii) Excluir do artigo 34, inciso II, a alínea “h”, renumerando as alíneas seguintes,
tendo em vista o ajuste redacional proposto aos artigos 29, inciso II e 34, inciso
I, alínea “b”, considerando que o plano anual de negócios está, na realidade,
contido no plano anual de dispêndios e investimentos, cuja aprovação é de
competência do Conselho de Administração, e não da Diretoria Executiva;
(xviii) Incluir uma nova alínea “j” no inciso II do artigo 34, para transferência, à
Diretoria Executiva, de competência anteriormente delegada individualmente
ao Diretor Executivo Financeiro e de Relacionamento com Investidores;
(xix) Incluir o §1º ao artigo 35, renumerando o parágrafo único como §2ºe os incisos
I e II como §§3º e 4º, para criação do Comitê Técnico Estatutário de Investimento
e Desinvestimento, que dará suporte técnico à Diretoria Executiva nos referidos
temas;
(xx) Alterar os renumerados §§ 2º e 3º do artigo 35 para adequar a nomenclatura
dos demais Comitês Técnicos Estatutários e para ajuste redacional, tendo em
vista o novo Comitê Técnico Estatutário vinculado diretamente à Diretoria
Executiva, respectivamente;
(xxi) Excluir o artigo 36, §1º, inciso I, §5º, incisos IV e V, §7º, incisos II e III, renumerar
os demais incisos, bem como incluir os novos incisos III, IV, VII ao artigo 36, §8º,
com a respectiva renumeração dos demais incisos, e alterar o inciso I do artigo

36, §7º e os antigos incisos IV e VII (renumerados para VI e VIII na proposta de
Estatuto) do artigo 36, §8º, em função da reestruturação interna derivada da
criação do Diretor Executivo de Estratégia, Organização e Sistema de Gestão;
(xxii) Alterar o artigo 36, §3º, inciso I, §6º, inciso II e §9º, inciso VI, em função de ajustes
identificados como necessários após a última alteração estatutária aprovada
em agosto de 2016;
(xxiii) Incluir o inciso XIII ao artigo 40 para esclarecer que caso a Política de Indicação
pretenda impor requisitos adicionais àqueles constantes da legislação aplicável
para os Conselheiros de Administração e para os Conselheiros Fiscais, tais
requisitos deverão ser encaminhados para deliberação em Assembleia Geral;
(xxiv) Alterar o artigo 44, para adequar à redação do artigo 13, inciso VIII, da Lei nº
13.303, de 30/06/2016.
V. Consolidação do Estatuto Social para refletir as alterações aprovadas.
A pessoa presente à Assembleia deverá provar a sua qualidade de acionista, nos termos
do artigo 126 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976. Desejando ser representado, o acionista
deverá atender aos preceitos do parágrafo 1º do artigo 126 da referida Lei e do artigo 13
do Estatuto Social da Petrobras, exibindo os seguintes documentos:
i) Documento de identidade do representante;
ii) Procuração com poderes especiais do representado com firma reconhecida em cartório
(original ou cópia autenticada);
iii) Cópia do contrato/estatuto social do representado ou do regulamento do fundo, se
aplicável;
iv) Cópia do termo de posse ou de documento equivalente que comprove os poderes do
outorgante da procuração, se aplicável.
Solicita-se que os acionistas representados por procuradores depositem, com
antecedência mínima de três dias úteis, os documentos acima elencados na sala 1002
(Atendimento ao Acionista) do Edifício-Sede. Para aqueles que apresentarão a
documentação no dia da Assembleia, a Companhia informa que estará apta a recebê-la a
partir das 11 horas, no local onde a reunião será realizada.
O exercício do direito de voto no caso do empréstimo de ações ficará a cargo do tomador
do empréstimo, exceto se o contrato firmado entre as partes dispuser de forma diversa.
Além disso, os acionistas podem ainda optar por votarem as matérias constantes deste
Edital mediante a utilização do pedido público de procuração, conforme a Instrução CVM
nº 481, de 17/12/2009.
O recebimento de procurações eletrônicas estará disponível, no endereço eletrônico da
Companhia (http://www.petrobras.com.br/ri) a partir do início de novembro.

A Companhia informa que não adotou o boletim de voto a distância de que trata a
Instrução CVM nº 561, de 07/04/2015, obrigatório a partir de 2017, de acordo com a
Instrução CVM nº 570, de 18/11/2015.
Encontra-se à disposição dos acionistas, na sala 1002 (Atendimento ao Acionista) do
Edifício-Sede da Companhia, e nos endereços eletrônicos da Companhia
(http://www.petrobras.com.br/ri) e da Comissão de Valores Mobiliários – CVM
(http://www.cvm.gov.br), toda a documentação pertinente às matérias que serão
deliberadas nesta Assembleia Geral Extraordinária, nos termos da Instrução CVM nº 481,
de 17/12/2009.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2016.

Luiz Nelson Guedes de Carvalho
Presidente do Conselho de Administração

