
 

   

Petrobras sobre sentença arbitral parcial 

—  

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2020 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, em razão da notícia veiculada 

na mídia ontem, referente a liminar em ação anulatória de sentença parcial em arbitragem, esclarece que, 

diversamente do noticiado, ainda não houve decisão sobre o pedido liminar apresentado pela Petrobras. 

Apesar de reconhecer, em tese, o cabimento de controle judicial sobre a sentença arbitral, a decisão sobre 

o pedido liminar foi postergada para depois da apresentação de defesa pelas rés. 

O despacho não é material e não altera o quanto informado ao mercado anteriormente, em 21 de julho de 

2020.  

Em respeito às regras da Câmara de Arbitragem do Mercado, a ação judicial tramita em segredo de justiça, 

e o despacho só é objeto de comunicado pela Petrobras em razão da violação do sigilo e da consequente 

necessidade de esclarecer o teor da notícia publicada. 

Por fim, Petrobras reitera que continuará a se defender vigorosamente. 
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Este documento pode conter previsões segundo o significado da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (Lei de Valores Mobiliários) e Seção 21E 

da lei de Negociação de Valores Mobiliários de 1934 conforme alterada (Lei de Negociação) que refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia. Os termos: 

“antecipa”, “acredita”, “espera”, “prevê”, “pretende”, “planeja”, “projeta”, “objetiva”, “deverá”, bem como outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as 

quais, evidentemente, envolvem riscos ou incertezas, previstos ou não, pela Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das 

atuais expectativas, e, o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas.   


