Esclarecimento sobre Notícias:
Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2018 – Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que
recebeu o Ofício nº 363/2018/CVM/SEP/GEA-1, que solicita o seguinte esclarecimento:
Ofício nº 363/2018/CVM/SEP/GEA-1
“Senhor Diretor,
1. Reportamo-nos à notícia veiculada nesta data, no jornal Valor Econômico, seção Empresas,
sob o título: “Petrobras calcula que ainda teria de R$ 20 bi a R$ 30 bi a ser ressarcidos”, em que
constam as seguintes afirmações: Negociado há três anos, o acordo entre a Petrobras, a SEC
(Securities and Exchange Commission) e o DoJ (Departamento de Justiça) americanos
emperrou nos últimos dois meses pela determinação da empresa, finalmente bem-sucedida,
de ser considerada vítima e não beneficiária do processo de corrupção.
[...]
Cálculos internos indicam que a companhia tem entre R$ 20 bilhões e R$ 30 bilhões a ser
ressarcidos.
2. A respeito, solicitamos manifestação da companhia com relação à veracidade da notícia,
notadamente quanto à existência de estimativas sobre valores a serem ressarcidos, e, caso
afirmativo, explique os motivos pelos quais entendeu não se tratar de fato relevante, bem
como comente outras informações consideradas importantes sobre o tema.”
Esclarecimento
A companhia esclarece que não reconhece a existência de avaliações internas que indiquem os
valores mencionados na matéria do Valor Econômico, no montante entre R$ 20 bilhões e R$ 30
bilhões a serem ressarcidos no âmbito da Operação Lava Jato.
A Petrobras vem informando tempestivamente ao mercado sobre as ações que vem
implementando e os valores que têm sido recuperados no âmbito da Operação, com o intuito
de proporcionar aos seus acionistas e demais públicos de interesse uma visão mais detalhada
sobre os esforços adotados para a proteção dos interesses da companhia.

Nesse sentido, em 28/08/18 a Petrobras divulgou Comunicado ao Mercado no qual informou
que já foram recuperados, em decorrência de acordos de colaboração e leniência e
repatriações, valores superiores a R$ 2,5 bilhões. Informou, ainda, sobre 16 ações de
improbidade administrativa pelas quais busca o ressarcimento de R$ 10,9 bilhões a título de
indenização e R$ 31,2 bilhões referentes à possível aplicação de multas, bem como 53 ações
penais nas quais a Petrobras figura como assistente de acusação, em razão dos danos que
lhes foram causados.
A companhia, que é reconhecida pelas autoridades como vítima dos atos desvendados pela
Operação, seguirá adotando as medidas cabíveis contra empresas e indivíduos que lhe
causaram prejuízos.

