
 
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO 

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO PÚBLICO 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA – Eminente Ministro João Otávio de Noronha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno, representada pela Procuradoria-

Geral da União, na forma estabelecida no art. 131 da Constituição Federal e art. 1º da Lei 

Complementar nº 73/93, por meio dos Advogados da União abaixo assinados, vem, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 4º da Lei nº 8.437, 

de 1992, art. 12, §1º, da Lei nº 7.347, de 1985, art. 1º da Lei nº 9.494, de 1997, oferecer 

 

PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR COM PEDIDO CAUTELAR  
 

em face de decisão proferida pelo e. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do 

Agravo de Instrumento nº 0805253-27.2018.4.05.0000, que acolheu pedido de antecipação 

de tutela recursal, requerido por VANDO SANTANA GOMES e OUTROS em sede de ação 

popular destinada a declarar a nulidade do procedimento competitivo de desinvestimento 

da PETROBRAS referente à alienação de 90% da participação na Transportadora Associada de 

Gás – TAG, a fim de se evitar grave lesão à economia pública e à ordem pública. 



 
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO 

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO PÚBLICO 

2 

 

1. Breve sinopse fática 

Trata-se de pedido de Suspensão da Liminar decorrente da decisão proferida no 

Agravo de Instrumento nº 0805253-27.2018.4.05.0000 pela 4ª Turma do e. Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região. Na origem, na Ação Popular nº 0806548-47.2017.4.05.8500 foi pugnada 

a declaração de nulidade do processo competitivo de desinvestimento de 90% da 

participação na Transportadora Associada de Gás – TAG, empresa subsidiária integral da 

PETROBRÁS. 

A PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS, sociedade de economia mista, 

vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME), sob controle acionário da União, foi 

demandada mediante ação popular, em trâmite na 3º Vara Federal da Seção Judiciária de 

Sergipe, por autores vinculados ao SINDEPETRO AL/SE juízo, com vistas a inviabilizar o 

prosseguimento do desinvestimento de 90% da participação da PETROBRAS junto à TAG em 

razão de uma suposta inobservância do procedimento licitatório, em especial nos termos da 

Lei 13.303/2016. 

No entanto, não merece prosperar essa irresignação na medida que a sistemática 

de desinvestimento adotada pela PETROBRAS, foi chancelada pelo e. Tribunal de Contas da 

União (Acórdão nº 442/2017, em anexo). Entendeu a corte de contas que o procedimento 

oferece ampla competitividade e publicidade — no caso específico, foram convidadas 

inicialmente 67 empresas, às quais se somaram 20 outras que manifestaram interesse no 

certame, atingindo o universo expressivo de 87 empresas participantes — o que se coaduna 

com o novel Decreto nº 9.188/2017, já detendo a PETROBRAS autorização legislativa para 

tanto, nos termos do art. 64 da Lei 9.478/1997, até porque a TAG não foi criada por lei 

específica. 

Cumpre frisar que, ao analisar o pedido inicial, após colher manifestação 

preliminar da PETROBRAS, de seu ex-Presidente e da ANP, o MM. Juízo a quo houve, com 

justa correção, por indeferir o pedido liminar formulado pelos Autores (em anexo). A 

Petrobras apresentou contestação na sequência, constando a União ali como interveniente 

no feito.  
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Em seus argumentos a PETROBRAS apontou a litispendência entre a presente ação 

e a de nº 0805679-84.2017.4.05.8500, ajuizada anteriormente, pois ambas possuem o mesmo 

objeto e causa de pedir, sendo desnecessária a identidade de partes. 

Ressalte-se que, nas duas ações o d. juízo originário entendeu pela ausência de 

fumus boni juris e pelo periculum in mora inverso, indeferindo as liminares pleiteadas nas 

iniciais. Todavia, apenas no presente caso, houve a interposição de Agravo de Instrumento (AI 

n º 0805253-27.2018.4.05.0000) em trâmite no TRF da 5ª Região. 

Sucede que o Agravo de Instrumento dos autores foi provido para deferir a 

liminar com efeito suspensivo. Não obstante voto divergente para que a sistemática de 

desinvestimento adotada fosse mantida em linha com o Decreto n. 9.188/17, a Corte Regional 

deu provimento ao Agravo de Instrumento para deferir a liminar com efeito suspensivo.   

 

2. Da competência do Superior Tribunal de Justiça 

Trata-se de ato postulatório consubstanciado na presente Suspensão de Liminar, 

a qual com base em juízo político previsto no art. 4º da Lei 8.437/92 busca salvaguardar 

manifesto interesse público e prevenir grave risco à economia pública com as consequências 

de um grave prejuízo aos cofres da União, que são hipóteses que justificam a concessão dessa 

medida excepcional. 

 Como visto, a liminar da qual se postula a suspensão foi proferida pela 4º Turma 

do TRF da 5ª Região que deu provimento ao Agravo de Instrumento nº 0805253-

27.2018.4.05.0000 cassando a decisão do M.M. Juízo da 3ª Vara da Seção Judiciária de Sergipe. 

Por esta razão, cabe ao Presidente do c. STJ, ao qual caberia o conhecimento do respectivo 

recurso, a análise do pedido de suspensão, de acordo com o art. 4º da Lei 8.437/92.  

 

Competente, pois, a ínclita Presidência dessa Colenda Corte Superior, evidenciado que 

não se está substituindo ou exaurindo o mérito da demanda, estando o presente calcado em 

matéria infraconstitucional, notadamente na Lei nº 9.478/97, o Decreto 2.745/98 e a Lei 

9.491/1997, aprofunda-se a necessidade da providência suspensiva ora formulada. 

 

3. Da urgência da medida 
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Conforme já exposto acima, foi deferida tutela antecipada recursal, nos autos da ação 

popular, proposta contra a Petrobrás, na qual a União figura como interveniente, para 

suspender o procedimento de desinvestimentos da PETROBRÁS. 

É possível perceber o interesse jurídico da União em manejar o presente incidente 

processual visando à suspensão da liminar deferida na medida que a manutenção dessa 

decisão acarretará impactos deletérios nas finanças não só do Governo Federal, mas também 

os demais entes federados que são atingidos pela “indústria do óleo e gás”. 

Como será visto adiante, a observância do elemento de legalidade (além de 

amplas competitividade e publicidade que o referido procedimento competitivo  apresentou) 

é patente, o que afasta o requisito do fumus boni juris que pretende justificar a manutenção 

da liminar. 

Frise-se que, além não haver periculum in mora algum que justifique a suspensão 

de tal procedimento, com 87 potenciais participantes diretamente envolvidos, sendo 67 

originariamente convidados e 20 que pleitearam posterior ingresso, e uma vez apresentadas 

as propostas, segundo os critérios de classificação, estas serão analisadas e, se justas e 

econômicas, validadas de modo multidisciplinar e por agentes independentes, além do que as 

conclusões das operações estão sujeitas ainda às aprovações dos órgãos reguladores 

competentes, além de outras condições precedentes. 

Por outro lado, o periculum in mora inverso, não apenas para a companhia estatal 

PETROBRAS, mas para os próprios interesses da União e do Brasil, está presente, a inviabilizar 

que a aludida r. liminar subsista. 

A manutenção da citada decisão representa uma forte insegurança em todo 

mercado na medida que pode estimular novas demandas judiciais e desestimular o 

investimento de outros players o que sem sombra de dúvidas prejudica o cenário econômico 

nacional, o qual vem se recuperando lentamente. 

Nesse sentido vale destacar1:  

“A realização de leilões, iniciados em setembro de 2017, resultaram na retomada da  
indústria do setor de óleo e gás no Brasil, disse hoje (25) o  diretor-geral da Agência 
Nacional do Petróleo (ANP), Décio Odonne. Apesar do aquecimento, Odonne 
ponderou que a retomada ainda está muito concentrada no pré-sal e no ambiente 
ao redor do polígono do pré-sal.  
Para o diretor-geral, o desafio é atrair investimentos para outras áreas 
exploratórias em bacias maduras, em terra e em áreas de fronteira que não tiveram 

                                                           
1 Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-09/leiloes-de-oleo-e-gas-retomaram-industrias-do-setor-diz-anp. 
Acesso em 20.12.2018. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-09/leiloes-de-oleo-e-gas-retomaram-industrias-do-setor-diz-anp
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a mesma atenção nos últimos anos. Oddone acrescentou que a decisão da Petrobras 
de sair das áreas de gás natural e de fazer desinvestimentos em algumas concessões 
abriu oportunidades para outras empresas.” 
 

Dessarte, uma liminar contra texto expresso de lei, fixando obediência a uma 

norma patentemente não aplicável à espécie, atraindo risco para o próprio êxito do 

procedimento amplamente competitivo que se estabeleceu — e baseado em substrato legal 

ainda absolutamente inaplicável à PETROBRAS, é iminente o risco de proliferação de decisões 

semelhantes, afetando a economia pública brasileira, comprometendo em especial a 

geração de empregos, a arrecadação de royalties, participações governamentais e de 

tributos, além de majorar o risco de ter a união de realizar aporte financeiro, 

comprometendo, ainda mais, o orçamento público federal. 

Frise-se que, esse risco não é mera probabilidade, mas sim um fato concreto. Só 

no Estado de Sergipe, existem 21 (vinte e uma) ações populares, dando vazão aos mais 

diversificados interesses, visando a anular o plano de parcerias e desinvestimentos da 

Petrobras. Ainda se tem ciência de outras demandas tramitando nos Estados do Rio de 

Janeiro, Ceará, Espírito Santo e Bahia. 

Apenas esses dados já são suficientes para demonstrar o potencial efeito 

multiplicador da decisão cujos efeitos ora se pretende suspender. Note-se não haver a menor 

necessidade de suspender o trâmite deste procedimento, neste momento, tal como 

determinado pela r. decisão atacada. 

Por fim, vale destacar o eminente Ministro José Múcio Monteiro em seu voto, que 

integra o Acórdão nº 3166/2016 – TCU – Plenário, reiterado no Acórdão nº 442/2017 – TCU – 

Plenário2 (já referenciado, em anexo), “[a paralisação dos] processos que já estão em fase 

final implicaria, a meu ver, um prejuízo anda maior, haja vista o montante negociado, a 

necessidade premente de obter liquidez para arcar com o pagamento de dívidas e a 

proximidade de concretização das alienações, pois o período necessário para efetivar um novo 

processo de venda é estimado pela companhia entre nove a doze meses”.  

Nesse cenário, faz-se presente a hipótese do art. 4º, III da Instrução Normativa n. 

6, de 26 de outubro de 2012, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os pedidos de 

suspensão de segurança, cujos efeitos se operem durante o recesso forense, serão decididos 

pelo Presidente no plantão judiciário. 

                                                           
2 Acórdão proferido em 15.03.2017, no âmbito do Processo nº TC-013.056/2016-6. 
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Dito isto, demonstrada a urgência do presente Pedido de Suspensão, passam-se 

às considerações centrais. 

 

4. Do Juízo de Delibação Mínima. Do procedimento licitatório – Da legalidade processo 

competitivo de desinvestimento da PETROBRAS – Do caso TAG 

Inicialmente, impende lembrar que a Lei nº 9.478/97, Lei do Petróleo, fundamenta 

o procedimento competitivo de alienação de ativos na modalidade convite, em consonância 

com o disposto nos itens 3.2.1 e 3.3 do Decreto 2.745/98, Regulamento Licitatório 

Simplificado, haja vista que, na forma do art. 64, a PETROBRAS detém autorização legislativa 

para criação (e, portanto, paralelamente, também para promover-lhes a extinção ou a cisão) 

de subsidiárias ou associação com outras empresas. 

Não obstante os citados dispositivos, vale colacionar as conclusões do Acórdão nº 

442/2017 do TCU que, analisando os procedimentos adotados pela PETROBRÁS, reconheceu 

a legalidade do presente procedimento de desinvestimentos, tendo sugerido a edição de 

legislação específica:   

Do voto do Relator – Min. Múcio Monteiro 
23. A despeito da sólida jurisprudência deste Tribunal, o Supremo Tribunal Federal 
(STF), em processos de mandado de segurança, emitiu decisões liminares 
permitindo a utilização do Decreto 2.745/1998, ainda que não tenha se pronunciado 
a respeito do mérito.  
24. Assim como fez a SeinfraPetróleo em sua instrução, anoto que essa controvérsia 
tende a se exaurir, em decorrência da edição da Lei 13.303/2016, estatuto das 
empresas públicas, que – apesar de ter mantido válidas as normas anteriores a ela, 
por 24 meses, para adaptação às novas regras – revogou expressamente o art. 67 da 
Lei 9.478/1997 e, por consequência, o citado decreto. 
(...) 
35. Diante dessas considerações, pode-se concluir que, de forma geral, as 
fragilidades verificadas nas regras do processo competitivo da sistemática de 
desinvestimentos foram devidamente eliminadas pela companhia. 
(...) 
50. Por fim, tendo em vista as dificuldades para estabelecer regras claras a serem 
aplicadas no caso em exame, e em razão da relevância do assunto, considero 
pertinente recomendar à Casa Civil da Presidência da República que avalie a 
conveniência e oportunidade de propor norma específica que disponha sobre 
alienações e desinvestimentos de sociedades de economia mista. 

 
Do voto do Revisor – Min. Bruno Dantas 
19. Por fim, ressalto que, deve ser elogiada a disposição da Petrobras em adequar 
sua sistemática para desinvestimentos de ativos tão logo tenham sido identificados 
riscos por esta Corte de Contas, tornando-a mais aderente aos princípios que regem 
a Administração Pública e às boas práticas de governança. Reputo, contudo, que a 
mudança no normativo não elimina por completo possíveis riscos inerentes aos 
processos de venda de ativos da empresa, não se caracterizando como aprovação 
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prévia, cabendo a esta Corte as fiscalizações dos casos concretos que se fizerem 
necessárias. 

 

Vale destacar que, posteriormente, através do fato relevante divulgado em 

14/03/2018, a PETROBRAS informou publicamente sua adesão ao regime especial de 

desinvestimento previsto no Decreto 9.188/17, o que atende a recomendação do TCU. 

O novel Decreto, decorrente da Lei 13.303/2016 – Lei das Estatais,  tem a 

finalidade de disciplinar a alienação de ativos pelas sociedades de economia mista federais, 

destacando que os instrumentos jurídicos negociais firmados no processo de alienação serão 

regidos pelos preceitos de direito privado (parágrafo único do seu art. 4º).  

Todavia, o citado decreto dispôs que, em relação aos procedimentos já iniciados 

na data de sua publicação, a exemplo da presente situação, estão preservados os atos 

anteriormente praticados, o que se coaduna com a lei das estatais.  

Essa circunstância foi reconhecida inclusive do d. Juízo de primeiro grau, pelo 

fenômeno da ultratividade da normatização antecedente, a que se refere e como garante o 

§3 o do art. 91 da Lei 13.303/20163, com o reforço que advém do art. 71 do Decreto Federal 

nº 8.945/2016, senão vejamos: 

“A Lei nº 13.303/2016 previu um período de 24 (vinte e quatro) meses para a 
empresa pública e a sociedade de economia mista, constituídas anteriormente à sua 
vigência, promoverem as adaptações necessárias às novas regras (art. 91, caput). 
Excetuaram-se da sua abrangência os procedimentos licitatórios e os contratos 
iniciados ou celebrados até o final do prazo antecipado (art. 91, §3º). 
(...) 
Não obstante essas previsões legais, a nova lei das estatais parece não ter revogado 
a possibilidade de a Petrobrás alienar, minoritária ou majoritariamente, os ativos 
de suas subsidiárias, pois não revogou expressamente os arts. 63 e 64 da "Lei do 
Petróleo", que traz regras específicas para a aludida companhia estatal, como o fez 
em relação ao art. 67.” 
 

Lado outro, no presente caso discute-se a legalidade do presente procedimento 

de desinvestimentos cujo início deu-se anteriormente ao Decreto 9.188/2017. 

No caso vertente, há a peculiaridade de que os dispositivos do Regulamento 

(Decreto Federal 2.745/1998) repetem, na prática, os arts. 25 e 17 da própria Lei 8.666/1993, 

que normatizam a dispensa do procedimento competitivo para venda de ações, tendo-se até 

a faculdade de se optar pela negociação em Bolsa. 

                                                           
3 Art. 91.  A empresa pública e a sociedade de economia mista constituídas anteriormente à vigência desta Lei deverão, no prazo de 24 (vinte 
e quatro) meses, promover as adaptações necessárias à adequação ao disposto nesta Lei. 
§ 3o  Permanecem regidos pela legislação anterior procedimentos licitatórios e contratos iniciados ou celebrados até o final do prazo 
previsto no caput. 
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Não obstante a prescindibilidade, a PETROBRAS adotou de forma íntegra 

procedimento competitivo destinado à alienação de 90% da sua participação na TAG com base 

na modalidade convite cujos critérios de seleção foram devidamente publicados na 

divulgação do teaser de 5 de setembro de 2017.  Dentre os critérios para a seleção da proposta 

mais vantajosa possível, vale destacar:  

Capacidade financeira suficiente 
Potencial comprador deve ter capacidade financeira para realizar um investimento 
com valor de, no mínimo, US$ 500 MM em uma única transação. Esse volume de 
investimento corresponderia a uma participação minoritária em um ativo do porte 
do ativo-alvo. 
Investidores de capital aberto: No caso de investidores com ações listadas em bolsa, 
o volume mínimo de investimento de US$ 500 MM deve representar um valor 
inferior a 20% da capitalização bursatil média do potencial comprador nos últimos 
12 meses. 
Investidores de capital privado: No caso de investidores de capital fechado (sem 
ações listadas em bolsa), o volume mínimo de investimento de US$ 500 MM deve 
ser equivalente (i) ao caixa ou equivalentes de caixa disponível no último balanço 
patrimonial disponível, ou (ii) ao volume de dívida que seria possível levantar pelo 
potencial comprador de maneira que seu ratio [Dívida Bruta / (Dívida Bruta + 
Patrimônio Líquido)] não seja superior a 50%. 
Presença e expertise no setor de atuação do ativo-alvo 
Potencial comprador deve ter participação em ativos de transporte ou distribuição 
de gás natural (gasodutos) ou petróleo e seus derivados (oleodutos) no Brasil e/ou 
no exterior com uma extensão superior a 2.000 km, e experiência na operação ou 
administração da operação dessa classe de ativos. 

 

Há elevado grau de zelo e de responsabilidade para com o País, inclusive, de modo 

a não se admitirem indistintamente, e apenas em nome de pecúnia, qualquer proposta 

irresponsável, sendo necessários qualificação e aptidão para seguir com as operações do 

ativo. O que não significa que o procedimento competitivo seja direcionado, pois, repita-se, 

mais 20 empresas que não tinham sido convidadas, demonstrando preencher os referidos 

critérios publicados, solicitaram sua inclusão no processo competitivo e foram atendidas, 

somando-se às 67 empresas inicialmente convidadas, perfazendo um universo expressivo de 

87 participantes e potenciais adquirentes daquela participação acionária, dos quais um total 

de 28 competidores assinaram Acordo de Confidencialidade. 

Também não se sustenta a afirmação de que não existe qualquer descrição da 

maneira como as propostas são julgadas, pois as mesmas estão claramente estabelecidas nos 

itens 6.1, 6.4 e 6.5 Decreto 2.745/98, sendo considerado Potencial Comprador, o melhor 

classificado, aquele que oferecer Melhores Condições para a PETROBRAS, conforme avaliado 

pela Comissão de Negociação e previamente aprovado por sua Diretoria Executiva.  



 
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO 

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO PÚBLICO 

9 

A definição do que são as melhores condições para PETROBRAS encontra-se nas 

normas que regem o processo competitivo para desinvestimentos de ativos e empresas do 

sistema PETROBRAS. Ei-las, resumidamente: 

a. Maior valor das Propostas Vinculantes; e/ou  
b. Menores ônus, obrigações, garantias e indenizações assumidos e/ou suportados 
pela Petrobras; e/ou  
c. Menor risco concorrencial e/ou regulatório para o Projeto de Desinvestimento. 

 

Além disso, a expedição das fairness opinions deverá ser outro elemento, 

empregado usualmente em escala mundial, para a validação de economicidade, que servirá 

para a confirmação do preço justo e escorreito do negócio (e haveria evidente prejuízo acaso 

se tolhesse a PETROBRAS de utilizar esse mecanismo, do qual as suas concorrentes de 

mercado fazem uso). 

Pois bem. No caso vertente, note-se a amplíssima competitividade reportada pela 

PETROBRAS, atingindo quase trinta vezes mais participantes do que o mínimo que, por 

exemplo, exigiria a Lei nº 8.666/93. 

Logo, há sim um procedimento reconhecidamente competitivo, verdadeira 

“licitação” na essência, com regras objetivas afinadas com as recomendações da Corte de 

Contas. 

De sorte que, não obstante o Regulamento anexo ao Decreto Federal nº 

2.745/1998 trazer previsão (item 8.1 “d”, que, inclusive, coaduna-se ao art. 17, II, “c” da Lei 

8.666/93), no sentido de a alienação acionária consistir à hipótese de licitação dispensada, a 

PETROBRAS está seguindo um processo fortemente competitivo in casu, como visto e 

demonstrado. 

Portanto, a despeito de no caso em comento a licitação ser dispensada, a 

companhia realiza um processo de desinvestimento em consonância com os princípios que 

regem a Administração Pública e com as boas práticas de governança. Foi o que restou 

reconhecido na decisão do juízo de primeira instância: 

“No presente caso, os réus alegam - e não há nada nos autos que diga o contrário - 
que foi dada ampla divulgação à alienação ora questionada, tanto que mais de 80 
(oitenta) empresas demonstraram interesse no negócio. Em uma análise prefacial,  
vem sendo assegurada a publicidade, nos termos do procedimento especial 
licitatório garantido à Petrobrás  pelo Decreto nº 2.745/1998. 
Sob outro ângulo, a escolha de entidade privada para prestar assessoria financeira 
também não representa, à primeira vista, infringência à legalidade, especificamente 
ao item 5.1 do Decreto nº 2.745/1998. Não se pode olvidar que o valor dos ativos de 
companhias depende de uma série de avaliações econômico-financeiras que exigem 
a participação de um agente financeiro nessa tramitação. Ademais, a petição inicial 
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não aponta, de forma clara, quais seriam os potenciais prejuízos originados da 
indicação da instituição financeira delineada no "Teaser" para auxiliar 
financeiramente a Petrobrás.” 
 

Como adiante mais ainda se aprofundará, data venia, a manutenção da r. decisão 

em testilha acarreta sério risco à recuperação da sociedade de economia mista, o que é de 

interesse da própria Coletividade e justifica a presença da União com manejo do presente 

pedido de suspensão. 

 

5. Da grave lesão à ordem econômica 

No caso em tela, o pedido de suspensão visa a afastar, primeiramente, a lesão à 

ordem econômica, ocasionada pela decisão referida, a qual, como dito, desta feita suspendeu 

o procedimento competitivo correlato ao desinvestimento da participação de 90% da 

PETROBRAS na TAG. 

É fato notório, no atual contexto político-econômico do país, a crise pela qual a 

companhia, sociedade de economia mista que tem a União como sua acionista controladora, 

veio passando nos últimos anos. Seu cenário atual ainda é de elevada alavancagem, o qual já 

chegou a ser cinco vezes (atualmente é de 2,96) maior que a sua geração de caixa, totalizando 

atualmente o valor de R$ 291,83 bilhões de dívida (US$ 72,9 bilhões), sendo uma das maiores 

dívidas corporativas do planeta4. Importante destacar que esse patamar de 2,96 ainda é 

bastante superior ao das demais empresas do setor petrolífero, que se situa entre 1,0 e 1,50. 

Com o objetivo de reduzir seu nível de endividamento recuperar sua nota de 

crédito atribuída pelas agências de rating (o que é fundamental para que as taxas de juros de 

empréstimos contratados pela Companhia sejam mais baixas), elaborou um Programa de 

Parcerias e Desinvestimentos5, estabelecendo para o biênio 2017-2018, o levantamento de 

recursos por meio de parcerias e desinvestimentos deverá chegar ao montante de US$ 21 

bilhões, sendo essencial para o soerguimento da Companhia. E o desinvestimento da 

participação na TAG pode chegar a praticamente um terço deste montante, o que evidencia 

a elevada importância da continuidade deste projeto. 

Interessante destacar que desde Outubro de 2012, implementou um programa de 

desinvestimentos com o objetivo de reduzir a dívida da empresa e, entre 2012 e 2014, já foram 

                                                           
4 Conforme divulgado nas Demonstrações Financeiras do 3º Trimestre/2018, em 06/11/2018. 
5 http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/estrategia/plano-de-negocios-e-gestao/ 
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21 operações de venda de participações ou de cessão ativos (Petrobras Peru; os campos de 

petróleo na África; o Parque das Conchas e a Petroquímica Innova), somando US$ 10,7 bilhões 

sem que houvesse qualquer ruído dos Órgãos de Classe Sindicais. 

Com efeito, o desinvestimento em tela foi sobrestado em adiantada fase, quando 

já abertas as propostas vinculantes dos licitantes, tendo a empresa Engie Brasil Participações 

Ltda. (“Engie”), de acordo com nota de esclarecimento divulgada em 08.05.2018, apresentado 

a melhor proposta na fase vinculante do processo de desinvestimento, passando-se à fase de 

negociação dos contratos.  

Logo, com a decisão da Corte Regional, tem-se impossibilitada a continuidade do 

procedimento e o consequente ingresso de importante soma de recursos para a companhia. 

Em outras palavras, impede a PETROBRAS de agir em igualdade de condições com suas 

competidoras, ocasionando insegurança jurídica na medida que veda o que a Legislação de 

regência permite.  

A dívida da empresa, não obstante todos os esforços, segue sendo a maior do 

mundo entre as empresas de Óleo e Gás e isso não é sustentável. Apesar das reduções já 

implementadas, em termos de juros, arca-se com despesas de US$ 4,5 bilhões com este 

serviço da dívida. 

Deste modo, apesar de vir sendo reduzida, exatamente via Programa de Parcerias 

e Desinvestimentos, não se pode olvidar continuar a ser este um pilar fundamental para a 

desalavancagem da empresa: 
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Frise-se que o atingimento da meta da relação dívida líquida/Ebitda é fortemente 

afetado pela variação do câmbio e do preço do petróleo, variáveis não gerenciáveis pela 

Companhia, por outro lado, como principal variável gerenciável, está o desinvestimento, 

razão pela qual ele é indispensável ao declínio da dívida líquida/Ebitda.   

No mais, reforce-se que a TAG não é um ativo estratégico para a PETROBRAS. A 

bem da verdade, (gasodutos não são ativos estratégicos para nenhuma empresa de 

exploração e produção de Óleo e Gás). Assim, o prosseguimento deste processo competitivo 

de desinvestimento, e a possibilidade do ingresso de novos atores a fim de garantir 

investimentos na malha dutoviária, é de indelével importância primária para o Brasil. 
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Ademais, é iminente o risco de proliferação de decisões semelhantes, que, ao final, 

terminarão por simplesmente inviabilizar a recuperação financeira da estatal, o que, conforme 

cabalmente demonstrado a seguir, não apenas impede a recuperação da maior empresa do 

país, mas também, e principalmente, afeta a economia pública brasileira, comprometendo 

em especial: a geração de empregos, a arrecadação de royalties e participações 

governamentais, e de tributos decorrentes e a balança comercial brasileira, além de majorar 

o risco de ter a UNIÃO de realizar aporte financeiro, comprometendo, ainda mais, o 

orçamento público federal. 

Por oportuno, destaque-se que nesse exato sentido foi exarada manifestação 

técnica do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, através de sua Secretaria 

de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, anotando que a decisão combatida gera 

“grave comprometimento tanto da Petrobrás como da União”. 

É o que se absorve da Nota Técnica nº 29942/2018-MP, ora acostada aos autos, in 

verbis: 

Segundo informações obtidas junto a Petrobras, a medida em discussão faz 
parte do Programa de Parcerias e Desinvestimentos da Petrobras, que tem por 
objetivo reduzir a alavancagem, preservação do caixa e concentração nos 
investimentos prioritários, notadamente a produção de óleo e gás no Brasil em áreas 
de elevada produtividade e retorno, uma vez que a empresa enfrentou grande alta 
em seu endividamento e dificuldades de caixa para financiamento de novos projetos.  

Em oportunidades anteriores (ações judiciais 0804982-97.2016.4.05.8500, 
0805044-40.2016.4.05.8500, 0805433-25.2016.4.05.8500, 0805435-
92.2016.4.05.8500, 080141876.2017-4.05.8500, dentre outras), esta SEST pode 
concluir, após análise do tema, que, de fato, há interesse da União no êxito das 
medidas de desinvestimento realizadas pela Petrobras, sob pena de elevado risco 
à sustentabilidade econômico-financeira da empresa, com consequente prejuízo 
ao controlador, a União.  

Conforme já exposto por meio de informações da Petrobras, os valores 
envolvidos, a necessidade de ajustes nas contas da empresa e a escassez de recursos 
a ela disponível para novos investimentos revela a importância da continuidade do 
processo de alienação dos ativos em questão, não apenas do ponto de vista estrito 
da Petrobras, mas também da União.  

Com efeito, o interesse da União na suspensão da liminar na presente 
demanda judicial refere-se exatamente à preocupação governamental de conseguir 
recuperar a sustentabilidade econômico-financeira da empresa a fim de que esta 
independa de novos aportes de recursos do orçamento federal, especialmente em 
momento de rigoroso ajuste fiscal - vide Emenda Constitucional nº 95/2016.  

É verdade que a realização de aportes é medida juridicamente sempre 
disponível ao Tesouro Nacional. Todavia, no atual contexto de restrição 
orçamentária, a destinação destes recursos pela União é, em termos econômicos, de 
difícil implementação, altamente indesejável do ponto de vista da organização das 
finanças públicas o que poderia ensejar grave lesão à economia pública, 
enquadrando-se, desta forma, na previsão normativa do art. 4º, da Lei nº 
8.437/1992: 
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Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o 

conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho 
fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder 
Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa 
jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse 
público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à 
saúde, à segurança e à economia públicas. 

A natureza dos problemas que a empresa enfrenta, aliada à recente 
alteração de rumos na gestão das contas públicas, impõe que a lógica de aportes 
sucessivos seja medida a ser severamente evitada. De fato, é na solução dos 
problemas internos da empresa que seu saneamento deverá ser construído com 
horizonte de longo prazo, beneficiando não apenas aqueles que utilizam os seus 
serviços, mas toda a sociedade e contribuintes do País.  

As medidas em curso, como o retorno do core business da empresa às 
atividades de extração e refino, implicam, por consequência, em um processo 
natural de redução de ativos e alienações cujo produto permite fôlego financeiro à 
empresa e melhorias na qualidade de seus investimentos em infraestrutura. Além 
disso, a injeção de novos recursos ajudará a empresa na recompra de suas dívidas e 
a colocará em situação de menor exposição à risco financeiro, abrindo-lhe caminho 
para custos mais baixos de endividamento. Por fim, a concentração em processos 
produtivos mais afetos a seu objeto principal de negócios permitirá melhorias de 
eficiência.  

É sob esta ótica que as questões ora enfrentadas devem ser 
compreendidas, sob pena de grave comprometimento tanto das contas da 
Petrobras como da União. 

 

Assim, mostra-se vital para a recuperação da PETROBRAS e para a preservaça 

reavaliação de seu portfólio, a qual resulta no desinvestimento de certos ativos e na formação 

de parcerias estratégicas, proporcionando o ingresso de US$ 34,6 bilhões adicionalmente à 

sua geração de caixa. 

Além do que, para fazer frente aos investimentos previstos no PNG 2017-2021, a 

Companhia teria que buscar novos financiamentos, o que aumentaria ainda mais o seu 

indicador de alavancagem (nível de endividamento). 

Registre-se que não há segurança de que o mercado financiador (i) tem 

capacidade para prover esses recursos e, caso a tenha, (ii) se estaria disposto a suprir a 

necessidade de financiamento da empresa, dada a acentuada piora que mais endividamento 

acarretaria aos seus indicadores. A percepção do mercado é de que o risco de não pagamento 

seria ainda mais elevado, o que leva, necessariamente, a taxas de captação mais altas e 

extrema dificuldade de acesso a crédito6, como demonstra a tabela abaixo: 

 

                                                           
6 Rememore-se que a PETROBRAS perdeu o Investment Grade em 2015, o que aumentou severamente o custo de captação da Companhia. 
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Em outras palavras, considerando que a dívida corporativa é atualmente de R$ 

291,83 bilhões, o pagamento de juros encontra-se em patamar equivalente a mais que um 

sistema inteiro de produção do pré-sal (plataformas + poços e interligações). 

Além disso, a exposição de crédito dos bancos brasileiros à Companhia é 

extremamente elevada, de forma que o mercado nacional de crédito encontra-se bastante 

restrito para a Companhia (os bancos possuem um limite legal para emprestar no máximo 

25% do seu patrimônio de referência para cada grupo econômico5). Na espécie, todos os 

grandes bancos brasileiros (BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú e Bradesco) já 

atingiram esse limite. 

Ainda a esse respeito, saliente-se que a estatal já pagou mais de R$ 34 (trinta e 

quatro) bilhões de reais aos bancos públicos brasileiros (incluindo principal e juros) ao longo 

do ano de 2016 e terá ainda que pagar mais de R$ 12 (doze) bilhões de reais ao longo de 2017, 

conforme planilha que segue abaixo: 

 
PRINCIPAL (BRL) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

BNDES 974.909.554,60              1.636.231.316,28          25.895.574.831,66        3.667.655.806,32    3.910.203.254,32       3.954.825.501,21      3.912.283.236,96      

BNB 22.139.150,70                22.712.790,47                23.677.606,59                54.469.973,76          55.323.428,52             56.208.800,22            59.897.559,06            

BANCO DO BRASIL 62.464.194,80                136.547.378,44              461.464.031,40              231.451.717,42        242.260.494,61           8.201.142.246,74      8.291.740.928,19      

CEF -                                     -                                     -                                     2.000.000.000,00    2.500.587.817,65       748.452.894,66         750.896.650,07          

BASA 6.648.764,94                  7.261.942,37                  6.055.702,01                  -                               -                                  -                                 -                                 

TOTAL 1.066.161.665,04          1.802.753.427,56          26.386.772.171,66        5.953.577.497,50    6.708.374.995,10       12.960.629.442,82   13.014.818.374,28    

JUROS (BRL) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

BNDES 2.713.027.986,82          3.769.452.946,31          3.835.416.517,34          1.972.159.549,85    1.784.357.726,48       1.469.785.160,32      1.166.269.846,99      

BNB 22.502.058,66                20.656.812,31                18.803.193,28                33.443.640,65          28.537.632,70             23.596.565,48            18.378.846,15            

BANCO DO BRASIL 1.555.083.675,35          1.928.240.358,44          2.627.800.398,68          3.243.845.818,33    2.682.989.272,27       2.407.206.061,57      1.275.307.767,15      

CEF 1.232.564.697,96          1.504.411.377,32          1.496.829.535,56          1.572.868.841,11    1.144.888.839,14       830.859.061,38         738.680.520,32          

BASA 1.277.897,50                  823.520,67                      229.611,27                      -                               -                                  -                                 -                                 

TOTAL 5.524.456.316,29          7.223.585.015,05          7.979.079.256,13          6.822.317.849,94    5.640.773.470,58       4.731.446.848,76      3.198.636.980,61       
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E, considerando os desembolsos em termos de tributos e participações, consoante 

seu último balanço trimestral, a importância da PETROBRAS para o Brasil, em todos os seus 

níveis federativos é evidente, haja vista que nos primeiros nove meses de 2018, a empresa 

gerou R$ 116,2 bilhões em tributos municipais, estaduais e federais, além das participações 

governamentais, e mais R$ 10,6 bilhões em participações nos lucros, totalizando R$ 126,8 

bilhões 

Logo, manter a sua financiabilidade interessa não apenas à própria petroleira 

estatal, mas também ao superior interesse público, gerando robustez ao país, aos estados e 

municípios, ao sistema financeiro nacional, ao mercado consumidor e à economia pátria. 

Vê-se, portanto, que a manutenção da decisão judicial liminar obtida via agravo 

autoral, compromete a estratégia estabelecida para a recuperação da Petrobras bem como o 

interesse dos potenciais interessados, o que gerará prejuízo praticamente insuportável, em 

momento especialmente sensível da economia nacional.  

Em paralelo, a União, ao assim se manifestar, no sentido de trazer estas luzes a 

Vossa Excelência, veio em salvaguarda aos interesses do país em ter uma PETROBRAS 

saneada, tendo sido patenteado nos autos a “preocupação governamental de conseguir 

recuperar a sustentabilidade econômico-financeira da estatal, a fim de que esta independa 

de novos aportes de recursos do orçamento federal. De fato, é na solução dos problemas 

internos da empresa que seu saneamento deverá ser construído com horizonte de longo 

prazo, beneficiando não apenas aqueles que utilizam os seus serviços, mas toda a sociedade 

e contribuintes do País”. 

Evidentemente, a redução de investimentos gera efeitos extremamente gravosos 

à economia pública, a saber: 

(i) reduzirá o nível de compras de seus fornecedores de serviços e materiais, o 

que afetará visceralmente a geração de emprego e renda; 

(ii) a produção de petróleo futura será reduzida, o que acarretará o pagamento 

de menos royalties e demais participações governamentais, além de tributos, com impacto 

direto nos cofres da União, Estados e Municípios; 

(iii) será reduzida também a arrecadação da União, Estados e Municípios com 

tributos indiretos incidentes na indústria do petróleo; 
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(iv) acarretará a redução da produção de petróleo, diminuindo a exportação dessa 

commodity, gerando impacto negativo sobre a balança comercial do Brasil. 

Não se pode deixar de mencionar ainda que, do ponto de vista operacional e 

estratégico, a suspensão de tal procedimento termina por afastar possíveis interessados neste 

mesmo (pois as proponentes podem vir a desistir em razão de sua paralisação) e em outros 

procedimentos competitivos ante a insegurança jurídica instalada. 

Assim, com a finalidade de evitar a concretização de tais graves lesões à 

economia pública, apresenta–se o presente pedido de suspensão de liminar, postulando a 

Vossa Excelência, Exmº. Ministro-Presidente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que 

reconheça o grave prejuízo que a manutenção da decisão liminar aqui combatida já vem 

acarretando e, assim, suspenda seus efeitos, no sentido de afastar todo o seu conteúdo 

decisório, permitindo que tenha sequência o procedimento de desinvestimento amplamente 

competitivo que se viu sobrestado, permitindo que irradie seus naturais efeitos, de modo que 

a PETROBRAS siga podendo cumprir as condições precedentes e, ao final, receber o que lhe é 

devido pelo negócio — que passará por análise e diversas avaliações de economicidade e justo 

preço — a fim de que, em prol do Brasil, em última análise, o Erário seja poupado da exigência 

de aporte de capital na principal estatal brasileira. 

Curioso é que a d. 4ª Turma do TRF da 5ª Região discrepa da colegialidade daquele 

mesma Egrégia Corte, e de sua Presidência que, em outros casos assemelhados — como, por 

exemplo, o desinvestimento da participação na NTS — deferiu o requerimento de suspensão 

similar, igualmente formulado pela União (em anexo), visando a suspender decisão judicial 

que inadvertidamente concedera tutela antecipada de urgência para paralisar a alienação de 

90% da participação societária detida pela PETROBRAS na Nova Transportadora do Sudeste 

(NTS), nos seguintes termos: 

 
Sob o aspecto econômico, revela-se notória a crise pela qual atravessa o país, sentida 
notadamente pela Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras, que, por diversas 
circunstâncias, deparou-se com um quadro de extremo endividamento, o que foi 
agravado pela diminuição da nota de credibilidade atribuída pelas agências 
financeiras que orientam o mercado, minguando, assim, os investimentos em prol 
da Estatal. 
 
Diante desse contexto, visando ao seu reerguimento, ante a ausência de previsão de 
aporte orçamentário por parte da União, restou à Companhia a alternativa de 
elaborar um plano para promover a sua capitalização, denominado "Sistemática para 
Desinvestimentos de Ativos e Empresas do Sistema Petrobras", por meio de diversas 
medidas, dentre as quais o desinvestimento de ativos e de suas subsidiárias, como é 
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o caso da Nova Transportadora do Sudeste (NTS), responsável pelo transporte de gás 
natural. 
 
Sem dúvidas, resta satisfatoriamente desvelado que o cumprimento da decisão, 
cujos efeitos ora se pretende suspender, implicará em grave ordem econômica 
pública, eis que a imposição de tal óbice à operação deflagrada pela Estatal consiste 
em relevante entrave a sua reestruturação, redundando em significativo prejuízo às 
finanças da Estatal. 
 
Além do ponto de vista econômico, a decisão exarada pelo Juízo da 2ª Vara Federal 
da Seção Judiciária de Sergipe, nos autos da sobredita Ação Popular, também 
acarreta grave lesão à ordem pública. 
 
É que diante da extrema dificuldade de recuperação da Petrobras, a inviabilização 
do negócio poderá acarretar na necessidade de socorro financeiro aos acionistas, 
dentre os quais a União, cujo orçamento encontra-se sabidamente comprometido, 
a quem poderá ser imposta a premência de relegar investimentos em setores 
sensíveis, a exemplo das áreas sociais, em favor da capitalização da Companhia. 

 
Cabe destacar que, v.g., em 07/06/2017, o Pleno daquele Eg. Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região, por votação expressiva (com apenas com um voto contrário no âmbito 

daquele Colegiado – 13 x 1), manteve suspensa a aludida liminar, negando provimento ao 

recurso dos Autores Sindicais:  

 
“5. No que diz respeito à matéria passível de apreciação em sede de pedido de 
suspensão e no respectivo agravo interno, mantém-se a decisão adotada pelo 
Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, em que se afirma que o risco de 
grave lesão à ordem pública e à ordem econômica é evidente, caso seja mantida a 
decisão de primeiro grau. Primeiro, devido à importância da PETROBRAS para a 
economia do País, uma vez que se trata de sociedade de economia mista que gera 
milhares de empregos, impulsiona a economia nacional, proporcionando ainda 
uma alta arrecadação de tributos indispensáveis para pôr em prática as políticas 
públicas, e, segundo, porque, sem lançar mão dessa política de desinvestimento, a 
PETROBRAS, muito provavelmente, não conseguirá superar a grave crise que 
atravessa. 
(...) 
13. Diante da extrema dificuldade de recuperação da PETROBRAS, a inviabilização 
do negócio poderá acarretar a necessidade de socorro financeiro aos acionistas, 
dentre os quais a União, cujo orçamento encontra-se sabidamente comprometido, 
a quem poderá ser imposta a premência de relegar investimentos em setores 
sensíveis, a exemplo das áreas sociais, em favor da capitalização da Companhia. 
(...)” 

 

No mesmo caminho, outras diversas decisões do Eg. TRF5 vinham garantindo a 

continuidade dos desinvestimentos implementados, ao reconhecer a grave lesão à ordem 

econômica (vide anexos). 

 

6. Da grave lesão à ordem pública  
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6.1. Da lesão à ordem administrativo-financeira 

Além das considerações acima, é importante esclarecer ainda, no que pertine à 

TAG, que o transporte de gás é uma atividade regulada pela ANP e não tem perenidade (ou 

seja, os gasodutos voltam para a União ao final dos contratos). A PETROBRAS sempre pagou 

“aluguel” pelo uso dos gasodutos, e o valor por este transporte continuará sendo o mesmo 

após o desinvestimento. 

Cumpre ainda anotar que o projeto de desinvestimento em tela fez-se necessário 

em especial diante do conteúdo da Resolução nº 51 de 2013 e da Portaria nº 170/1998, da 

Agência Nacional de Petróleo que veda o exercício das atividades de carregamento e 

transporte por empresas de um mesmo grupo econômico, permitindo a operação de dutos a 

empresas que tenham em seu objeto social o transporte como exclusividade. 

Com isso a PETROBRAS, mesmo se condições tivesse, não poderia mais realizar 

novos investimentos na rede (os quais já vêm passando por redução ano a ano).  

Dessa forma, seja em decorrência do arcabouço regulatório atual, seja pela 

expectativa da nova Lei, a possibilidade de controle societário da PETROBRAS no segmento de 

transporte demonstra potencial fragilidade tanto pela limitação de inversões financeiras – o 

que poderia, inclusive, prejudicar a expansão da infraestrutura de transporte – quanto pela 

possibilidade de perda de valor de sua participação societária decorrente de obrigação legal 

para a desverticalização. 

Adicionalmente ao exposto, sob a ótica econômico-financeira, tem-se que: 

(i) parcela relevante dos investimentos na infraestrutura de transporte já está 

amortizada, ou seja, os contratos de gás (GTA: Gas Transportation Agreements) têm 

duração média de menos de uma década e depois haverá significativo decréscimo 

nas tarifas de transporte; 

(ii) os ativos alienados só poderão ser explorados até, no máximo, 2041, de acordo 

com a Lei do Gás;  

(iii) o custo logístico com as transportadoras é repassado na cadeia para o 

consumidor final;  

(iv) há captura de valor para o Sistema Petrobras decorrente de a Transpetro deter 

contrato de prestação de serviço de O&M, passando a ser um custo do novo 

acionista da transportadora;  

(v) o desinvestimento vai possibilitar uma redução significativa de alavancagem da 

Companhia.  

 

No caso do processo competitivo de desinvestimento da participação de 90% das 

ações da PETROBRAS na TAG, frise-se que se está diante de aproximadamente um terço do 
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total estimado como meta para os desinvestimentos, o que representa um dos mais 

importantes procedimentos competitivos daquele programa. Notícias divulgadas em mídia 

(em anexo) falam de ingresso de até US$ 7 bilhões em favor da PETROBRAS. 

Oportuno ainda salientar que nessa situação poderia impor ao acionista 

majoritário (União) a necessidade de injetar novos recursos para honrar os compromissos da 

empresa é provável que os minoritários não acompanhem o controlador haja vista essa 

medida representar um retrocesso a política que vendo sendo implementada desde 2017. 

Logo, esses prefeririam ser diluídos, o que faria com que o aporte da União precisasse ser 

ainda maior7. 

Cabe lembrar que a União enfrenta desafios orçamentários. A Lei de Diretrizes 

Orçamentárias para 2019 foi aprovada pelo Congresso Nacional (19/12/2018) com déficit no 

orçamento de mais de R$ 139 bilhões8, não havendo qualquer previsão de recursos para 

investimento pela União na PETROBRAS, o que demonstra a inexistência de receitas aptas a 

realizar eventual capitalização. Caso o plano de desinvestimento da PETROBRAS não ocorra, 

a eventual necessidade de aporte de recursos pela União agravará ainda mais a atual situação 

fiscal. 

Todo esse quadro deixa absolutamente claro o grave prejuízo que a decisão em 

exame produzirá se não for suspensa. 

 

6.2. Da grave lesão à ordem jurídica 

Embora não seja o momento de, em sede de suspensão, referir-se aos aspectos 

relativos à existência do direito propriamente perseguido, certo que é imprescindível afirmar 

que a decisão agitada provoca, no caso em tela, grave lesão à ordem jurídica, um dos aspectos, 

como se sabe, da ordem pública. 

Vale pontuar que todas as etapas do presente procedimento competitivo 

receberam a devida publicidade, através de diversas divulgações de fatos relevantes ao 

mercado, bem como encontram manto na legalidade, desde sua origem através do Decreto 

Federal nº 2.745/1998, que confere base e fundamento ao procedimento, nos moldes 

alinhados e aprovados pelo Eg. TCU, o qual tem tido constante atuação em sua atividade 

                                                           
7 Entenda-se por diluição a redução em termos percentuais da participação acionária provocada por aquele que deixou de subscrever o 
aumento de capital, mantido o número de ações originalmente por ele detido. 
8 Disponível em: https://www.infomoney.com.br/mercados/politica/noticia/7822273/congresso-aprova-orcamento-de-2019. Acesso em 
20-12-2018. 

https://www.infomoney.com.br/mercados/politica/noticia/7822273/congresso-aprova-orcamento-de-2019
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fiscalizatória, nos moldes de suas elevadas atribuições, sedimentando através do autorizativo 

do art. 64, da Lei 9.478/1997 o comando do art. 29, inc. XVIII, da própria Lei nº 13.303/2016, 

donde deflui, inclusive, o Decreto 9.188/2017. 

Ademais, a manutenção do decisum do c. TRF5 representa uma inexata 

compreensão de que deveria ser aplicada a Lei do PND. Para o ponto, transcreve-se 

elucidação constante da contestação da PETROBRAS ao pedido contido na indigitada Ação 

Popular, sob a invocação de diversos pareceres e da própria compreensão do TCU, 

evidenciando que não é o caso de aplicação da Lei do PND, haja vista que os desinvestimentos 

não se confundem com desestatizações, uma vez que, “além de não guardarem pertinência 

com os objetivos da Lei 9.491/1997, não se mostram como imperativo da vontade do Estado, 

como prevê o PND, o que pode ser endossado pela ausência de inclusão desses ativos e 

empresas no âmbito desse Programa.” Senão vejamos: 

53. Na representação originária (peça 12, p. 8), ponderou-se merecer maior 
aprofundamento o exame sobre a eventual aplicabilidade da Lei 9.491/1997 (Lei do 
Programa Nacional de Desestatização - PND) às alienações de ativos e empresas 
atualmente em curso no Sistema Petrobras. 
 
54. Em resumo, inquiriu-se se as alienações de ativos e empresas que vêm sendo 
realizadas pela Petrobras, no âmbito dos chamados processos de desinvestimentos, 
deveriam ser enquadradas como casos de desestatização, nos termos do art. 2º, § 
1º, alínea a, da aludida Lei do PND, sujeitando-se à sistemática prevista nessa lei. 
 
55. Em busca dessa resposta, faz-se necessário discorrer sobre a conjuntura que 
envolve o PND. O Programa foi instituído por meio da Medida Provisória 155/1990 
(MP-155/1990), convertida na Lei 8.031/1990, que, por sua vez, foi revogada pela 
Lei 9.491/1997 – atual Lei do PND – regulamentada pelo Decreto 2.594/1998. 
 
56. O Programa alavancou um movimento de privatização de empresas estatais, 
conferindo cumprimento ao princípio constitucional da atuação residual do Estado 
no domínio econômico (art. 170, inciso IV, c/c 173, caput, CF/88). É certo que, diante 
de um cenário econômico de elevado endividamento do Estado, o PND buscava a 
redução da dívida do Tesouro Nacional, tanto por meio do ingresso de recursos 
provenientes das alienações, quanto pela redução de investimento nas empresas 
que seriam privatizadas. 
(...) 

 
58. Esse caráter de reorganização do Estado, bem como os objetivos iniciais do 
Programa foram, por sua vez, mantidos pela Lei 9.491/1997, conforme se depreende 
da leitura de seu art. 1º: 
[Lei 9.491/1997] 

 
‘Art. 1º O Programa Nacional de Desestatização – PND tem como objetivos 
fundamentais: 
I - reordenar a posição estratégica do Estado na economia, transferindo à 
iniciativa privada atividades indevidamente exploradas pelo setor público; 
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II - contribuir para a reestruturação econômica do setor público, 
especialmente através da melhoria do perfil e da redução da dívida pública 
líquida; 
III - permitir a retomada de investimentos nas empresas e atividades que 
vierem a ser transferidas à iniciativa privada; 
IV - contribuir para a reestruturação econômica do setor privado, 
especialmente para a modernização da infraestrutura e do parque industrial 
do País, ampliando sua competitividade e reforçando a capacidade 
empresarial nos diversos setores da economia, inclusive através da concessão 
de crédito; 
V - permitir que a Administração Pública concentre seus esforços nas 
atividades em que a presença do Estado seja fundamental para a consecução 
das prioridades nacionais; 
VI - contribuir para o fortalecimento do mercado de capitais, através do 
acréscimo da oferta de valores mobiliários e da democratização da 
propriedade do capital das empresas que integrarem o Programa.’ 

 
59. Assim, no que concerne às alienações de ativos e empresas que vem ocorrendo 
no âmbito dos processos de desinvestimentos da Petrobras, um primeiro aspecto 
que as diferencia das desestatizações previstas no PND diz respeito ao fato de não 
guardarem pertinência com os objetivos do Programa. Em outras palavras, não se 
vislumbra, de plano, que as decisões empresariais de gestão de portfólio da 
Companhia, materializadas em seus desinvestimentos, estejam associadas, por 
exemplo, a uma política de reordenação do Estado ou à redução da dívida do 
Tesouro Nacional. 
 
60. De igual modo, no caso concreto dos desinvestimentos da Petrobras, não se 
concebe que tais alienações estariam em consonância com o conceito de 
desestatização previsto no art. 2º, § 1º, alínea a, da Lei do PND: 
 

‘Art. 2º [omissis] 
§ 1º Considera-se desestatização: 
a) a alienação, pela União, de direitos que lhe assegurem, diretamente ou 
através de outras controladas, preponderância nas deliberações sociais e o 
poder de eleger a maioria dos administradores da sociedade;’ (Grifos 
acrescidos) 

 
61. Observe-se que a expressão ‘pela União’ denota o caráter de exercício da 
vontade da União, que na prática se consubstancia por meio de um decreto do 
Presidente da República. De forma diversa, os desinvestimentos da Petrobras se 
mostram como decisões da própria Companhia, no exercício de sua atividade 
negocial, e não como decisões da União como acionista. 
 
62. Concorre para esse entendimento o próprio rito de inclusão de uma empresa no 
PND, que se faz por meio de um decreto do Presidente da República, após a 
indicação por parte do Conselho Nacional de Desestatização (CND), órgão superior 
de decisão do PND, como preveem os art. 5º a 10, da Lei 9.491/1997. Em razão da 
importância desses artigos para o que ora se discute, citam-se alguns trechos da Lei 
do PND: 

 
Art. 5º O Programa Nacional de Desestatização terá como órgão superior de 
decisão o Conselho Nacional de Desestatização - CND, diretamente 
subordinado ao Presidente da República, integrado pelos seguintes membros: 
‘[...] 
Art. 6º Compete ao Conselho Nacional de Desestatização: 
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I - recomendar, para aprovação do Presidente da República, meios de 
pagamento e inclusão ou exclusão de empresas, inclusive instituições 
financeiras, serviços públicos e participações minoritárias, bem como a inclusão 
de bens móveis e imóveis da União no Programa Nacional de Desestatização; 
[...] 
III - determinar a destinação dos recursos provenientes da desestatização, 
observado o disposto no art. 13 desta Lei; 
[...] 
Art. 10. A União e as entidades da Administração Indireta, titulares das 
participações acionárias que vierem a ser incluídas no Programa Nacional de 
Desestatização, deverão, no prazo máximo e improrrogável de cinco dias, 
contados da data da publicação, no Diário Oficial da União, da decisão que 
determinar a inclusão no referido programa, depositar as suas ações no Fundo 
Nacional de Desestatização. 
Parágrafo único. O mesmo procedimento do caput deverá ser observado para 
a emissão de ações decorrentes de bonificações, de desdobramentos, de 
subscrições ou de conversões de debêntures, quando couber.’ (Grifos 
acrescidos) 

(...) 
 
65. Nessa página, verifica-se que as empresas e ativos que fazem parte da Carteira 
de Desinvestimentos da Petrobras não estão inscritos no PND. 
(...) 
 
67. Nesse sentido, não se concebe que a Lei do PND teria o condão de derrogar ou 
alterar as competências legais e estatutárias da administração (diretoria e conselho 
de administração) de uma sociedade de economia mista, insculpidas na Lei 
6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações), a não ser na situação extraordinária, 
definida em lei, de sua inclusão no PND mediante decreto do Presidente da 
República. 
 
68. Nessa linha, nota-se que a Lei 9.491/1997 visa estabelecer um conjunto de 
procedimentos que possibilitam ao Chefe do Poder Executivo, no desempenho das 
atribuições conferidas pelo art. 84, incisos II e VI, alínea a, CF/88, escolher as 
empresas e atividades que serão objeto de desestatização, com a finalidade de dar 
eficácia ao princípio constitucional de atuação residual do Estado como empresário 
(art. 170, inciso IV, c/c art. 173, caput, CF/88). 
 
69. Desse modo, embora se compreenda que os ativos da Petrobras possam, em 
algum momento, ser objeto de desestatização, nos termos do art. 2º, incisos I e III, 
da Lei do PND, por meio de decisão do Presidente da República, entende-se que, no 
caso concreto, as alienações que vêm sendo realizadas pela Companhia não se 
subsomem à espécie, uma vez que, além de não guardarem pertinência com os 
objetivos da Lei 9.491/1997, não se mostram como imperativo da vontade do 
Estado, como prevê o PND, o que pode ser endossado pela ausência de inclusão 
desses ativos e empresas no Programa. Ao contrário, os desinvestimentos que vêm 
sendo realizados pela Petrobras, apresentam-se como decisões empresariais de 
gestão de portfólio da Companhia, deliberações essas que, atualmente, buscam a 
geração de caixa para redução da alavancagem líquida da Empresa, nos termos do 
PNG/2015-2019, aprovado pelo Conselho de Administração da Estatal (peça 9). 
(...)” 

 

Vale destacar que esse entendimento também restou consignado no voto do 

relator no citado Acórdão nº 442/2017:  
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“14. Também entendo não ser aplicável, para os negócios em apreço, o rito 
estabelecido na Lei 9.491/1997 (Programa Nacional de Desestatização, PND).  
15. Primeiro, há que se considerar que o PND foi criado em um contexto em que a 
União almejava obter recursos de alienações de ativos e de estatais, bem como 
reduzir os investimentos nessas empresas, com o fim principal de diminuir o 
montante da dívida pública.  
16. Nesse sentido, não vejo identidade entre os objetivos do programa de 
desinvestimento da Petrobras – que têm caráter interno, relativo às finanças da 
companhia, com a busca de aumento da liquidez de curto prazo e a consequente 
redução de sua alavancagem – e os objetivos fundamentais do PND, enumerados 
nos incisos do art. 1º da Lei 9.491/1997, que denotam finalidades mais abrangentes, 
atinentes à economia brasileira como um todo. Entre eles, cito, a título de exemplo, 
“reordenar a posição estratégica do Estado na economia, transferindo à iniciativa 
privada atividades indevidamente exploradas pelo setor público”, “contribuir para a 
reestruturação econômica do setor público, especialmente através da melhoria do 
perfil e da redução da dívida pública líquida” e “contribuir para a reestruturação 
econômica do setor privado, especialmente para a modernização da infraestrutura 
e do parque industrial do País, ampliando sua competitividade e reforçando a 
capacidade empresarial nos diversos setores da economia, inclusive através da 
concessão de crédito”.  
17. No que interessa ao presente processo, a aludida lei (no art. 2º, § 1º, alínea “a”) 
define, como uma das hipóteses de desestatização, “a alienação, pela União, de 
direitos que lhe assegurem, diretamente ou através de outras controladas, 
preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos 
administradores da sociedade” (grifos acrescidos). Nas alienações inseridas no 
contexto de desestatização, a vontade da União de fazê-lo é expressa por meio de 
Decreto do Presidente da República, que decide sobre o objeto a ser privatizado após 
a recomendação pelo Conselho Nacional de Desestatização (art. 6º, inciso I).   
18. Assim, a utilização das regras do PND é obrigatória quando o Chefe do Poder 
Executivo Federal faz uso de prerrogativa que lhe foi conferida pelo legislador e 
decide, dentro de uma estratégia mais ampla de governo, alienar determinada 
empresa ou ativo da União.   
19. Por outro lado, entre os casos passíveis de desestatização seguindo o rito do PND, 
conforme o art. 2º, caput e incisos, da Lei 9.491/1997 (a seguir transcrito), não se 
enquadram os ativos e empresas que serão ou foram alienadas no programa de 
desinvestimentos da Petrobras:  “Art. 2º Poderão ser objeto de desestatização, nos 
termos desta Lei: I - empresas, inclusive instituições financeiras, controladas direta 
ou indiretamente pela União, instituídas por lei ou ato do Poder Executivo; II - 
empresas criadas pelo setor privado e que, por qualquer motivo, passaram ao 
controle direto ou indireto da União. 
III - serviços públicos objeto de concessão, permissão ou autorização; IV - instituições 
financeiras públicas estaduais que tenham tido as ações de seu capital social 
desapropriadas, na forma do Decreto-lei n° 2.321, de 25 de fevereiro de 1987. V - 
bens móveis e imóveis da União.”   
20. Um exemplo disso é a Petrobras Distribuidora (BR), que, embora seja empresa 
controlada indiretamente pela União, não foi instituída por lei ou ato do Poder 
Executivo, como é o caso previsto no inciso I, mas sim por meio de ato da 
Assembleia Geral Extraordinária da Petrobras, que aprovou sua constituição. 
Outros exemplos são os direitos de exploração em campos de petróleo, que, por se 
referirem a exercício de atividade econômica, não podem ser considerados serviços 
públicos, não se enquadrando, assim, no inciso III.  
21. Desse modo, a inclusão de determinada alienação no PND tem com requisitos 
seu enquadramento nos objetivos básicos do programa e nas hipóteses do art. 2º da 
Lei 9.491/1997, assim como decisão expressa e formal do Presidente da República, 
demonstrando o claro interesse da União no negócio.” 
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Um ponto adjacente a ser sopesado ainda: a Lei Federal nº 9.478/1997 autoriza a 

constituição (e, portanto, também a cisão), a associação, seja majoritária, seja minoritária, 

com outras empresas:  

“Art. 64. Para o estrito cumprimento de atividades de seu objeto social que integrem 
a indústria do petróleo, fica a PETROBRÁS autorizada a constituir subsidiárias, as 
quais poderão associar-se, majoritária ou minoritariamente, a outras empresas.” 

 

Nesta linha, eis o entendimento do Prof. Alexandre dos Santos Aragão9, que assim 

se manifestou em festejada doutrina sobre o assunto: 

 
"Para a alienação de subsidiárias ou de participações societárias em geral não é 
necessário haver outra autorização legal, desde que a respeito da sociedade 
participada não haja menção específica na lei de criação da sociedade-mãe, 
havendo, outrossim, como sói acontecer, a mera autorização genérica para ela 
participar de outras sociedades.  
A autorização para as participações societárias é genérica e, da mesma forma que 
pode nunca vir a ser exercida ou ser exercida em maior ou menor intensidade, pode 
também, após a aquisição de participações societárias, ser exercida para aliená-las 
total ou parcialmente. Essa faculdade se encontra, via de regra dentro do âmbito de 
liberdade deixada pelo legislador para a definição da dimensão e eventuais 
subsetorizações da holding estatal".  

 
Ante todas as razões aqui expostas, observa-se que a PETROBRAS realizou 

verdadeiro procedimento competitivo e público, com regras claras e objetivas à luz das 

normas legais e regulamentares a ela aplicáveis, e como coadunada pelo TCU. 

 

8. DO PEDIDO 

Ante o exposto, requer que V. Exa. se digne suspender os efeitos da liminar 

inadvertidamente concedida pela Eg. 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 

exarada no âmbito do Agravo nº 0805253-27.2018.4.05.0000, revigorando-se a d. decisão a 

quo do MM. Juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Sergipe, nos autos da Ação Popular 

nº 0806548-47.2017.4.05.8500, até o final e definitivo julgamento da referida Ação, sob pena 

de restar configurada lesão grave à economia nacional e à ordem pública. 

Requer, desde já, seja concedido, liminarmente e inaudita altera parte, efeito 

suspensivo ao presente pedido de Suspensão de Liminar, a teor do disposto no art. 4º, § 7º, 

da Lei nº 8.437/92. 

Nestes termos, 

                                                           
9 ARAGÃO, Alexandre dos Santos. Empresas Estatais: o regime jurídico das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Ed. 

Forense. Rio de Janeiro. 2017. p. 152. 
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Pede deferimento. 

Brasília (DF), 21 de dezembro de 2018 
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