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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA 9ª VARA FEDERAL 

CÍVEL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL 

 

PROCESSO ELETRÔNICO (PJe) 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº. 1013604-59.2022.4.01.3400 

AUTOR: CONSELHO NACIONAL DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 

CARGAS (CNTRC) 

RÉUS: UNIÃO e OUTROS 

 

UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno, pelos membros da 

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO signatários, na forma do art. 131 da CRFB/88 e da Lei 

Complementar nº 73/1993, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, nos autos 

do processo em epígrafe, em atenção ao Despacho de ID nº 972343674, expor e requerer 

o que se segue.  

 

i. DA SÍNTESE FÁTICA 

 

Como se observa, trata-se de ação civil pública ajuizada por CONSELHO 

NACIONAL DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS (CNTRC) e OUTROS 

em face de UNIÃO, de JAIR MESSIAS BOLSONARO, Presidente da República, da 

PETROBRAS e de JOAQUIM SILVA E LUNA, na qual, basicamente, questiona o 

aumento no preço dos combustíveis anunciado e já em vigor a partir do dia 11/3/2022.  

 

Em sua causa de pedir, em síntese, questionam a validade jurídica da adoção da 

política do preço de paridade de importação (PPI) pela Petrobras em relação aos 

combustíveis derivados do petróleo, a qual vem provocando reiterados reajustes nos 

últimos tempos. Especificamente com relação à UNIÃO, os autores consideram que o 

ente federativo estaria sendo omisso em corrigir, no âmbito do Conselho Nacional de 

Política Energética (CNPE), os alegados vícios consistentes no uso do PPI em relação aos 

combustíveis.  

 

Em síntese realizada no início de sua peça, afirma que se trata de “pedido de 

cessação de atos e omissões fundadas em prática inconstitucional, ilícita, antiética e 

imoral, lesiva aos consumidores dos derivados básicos de petróleo em território nacional 
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afetados pela decisão política de fixação de preços imotivadamente vinculados a 

paridade internacional”. 

 

O Juízo da Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, antes da 

análise da tutela de urgência requerida, conferiu o prazo de 72 horas para manifestação 

dos réus, nos termos do art. 2º, da Lei n.º 8.437/1992. 

 

Os pedidos formulados foram os seguintes: 

 

[...] “DOS PEDIDOS, REQUERIMENTOS E PROTESTOS  

Requer a Vossa Excelência seja determinada ordem e a expedição do 

respectivo mandado para sustar o aumento de preços de combustível 

anunciado pela Petrobras hoje (10.03.2022) com vigência de novo preço a 

partir de amanhã (11.03.2022).  

Desde já informam os autores que, no prazo legal, pretendem exercer o direito 

ao aditamento previsto no inc. I, §1º, art. 303, CPC”. (grifado) 

 

É a síntese do necessário. 

 

ii. DAS PRELIMINARES 

ii.1. DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA IMPUGNADA FOI 

SUBMETIDA AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA 

ECONÔMICA.  

 

Da leitura da exordial, observa-se claramente que as supostas violações 

destacadas pelos autores têm estrita relação com a ordem econômica, como se verifica 

dos excertos a seguir: 

 

[...] “Conforme exposto, tratando-se de medida administrativa de gestão a 

política econômica aplicada pela Petrobrás sobre os preços de 

combustíveis de acordo com a política energética definida pelo CNPE, 

autorizada pelo chefe do Poder Executivo Federal, implementada e fiscalizada 

pela ANP, não se trata de ingerência pública na estatal a definição de política 

de preço com critérios econômicos nacionais. Pelo contrário, enquanto houver 

tolerância nessa política, há violação aos princípios de defesa dos interesses 

nacionais e de defesa dos interesses dos consumidores, violação 
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constitucional e crimes contra a ordem econômica, à ordem tributária e 

ao consumidor. 

(...) 

Na ocasião é importante destacar a ocorrência, em tese, de crimes:  

 

Lei no 12.529, de 30 de novembro de 2011  

Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência; dispõe 

sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica  

TÍTULO V  

DAS INFRAÇÕES DA ORDEM ECONÔMICA  

CAPÍTULO I  

DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art. 31. Esta Lei aplica-se às pessoas físicas ou jurídicas de direito 

público ou privado, bem como a quaisquer associações de entidades ou 

pessoas, constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente, 

com ou sem personalidade jurídica, mesmo que exerçam atividade sob 

regime de monopólio legal.  

 

A lei define que a responsabilidade é solidária: 

 

Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011  

Art. 32. As diversas formas de infração da ordem econômica implicam 

a responsabilidade da empresa e a responsabilidade individual de seus 

dirigentes ou administradores, solidariamente.  

Art. 33. Serão solidariamente responsáveis as empresas ou entidades 

integrantes de grupo econômico, de fato ou de direito, quando pelo 

menos uma delas praticar infração à ordem econômica.  

Art. 34. A personalidade jurídica do responsável por infração da ordem 

econômica poderá ser desconsiderada quando houver da parte deste 

abuso de direito, excesso de poder infração da lei, fato ou ato ilícito ou 

violação dos estatutos ou contrato social.  

Parágrafo único. A desconsideração também será efetivada quando 

houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da 

pessoa jurídica provocados por má administração.  

Art. 35. A repressão das infrações da ordem econômica não exclui a 

punição de outros ilícitos previstos em lei 

 

A culpabilidade definida por lei prescinde da demonstração do elemento 

subjetivo da culpabilidade, já que para caracterizar a ocorrência da infração, 

independe de evidência do dolo específico: 
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Lei no 12.529, de 30 de novembro de 2011  

CAPÍTULO II  

DAS INFRAÇÕES  

Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente 

de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por 

objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam 

alcançados: (...) III – aumentar arbitrariamente os lucros; e 

(...)  

 

Nota-se que as ações e omissões dos réus, além de nulas, constituem infrações 

a normas de ordem pública reconhecíveis de ofício, circunstâncias que, ao 

infringir dor e crise aos direitos fundamentais do consumidor quanto a preço 

do petróleo e combustíveis dele derivados constitui grave violação à ordem 

econômica e tributárias nacionais que diante da culpabilidade evidente por 

prolongada omissão conscienciosa dos réus, aos prejudicados e legitimados, 

após esgotadas as medidas administrativas de solução somente ao poder 

judiciário, nos termos da distribuição constitucional de competências, é que 

cabe o atendimento do pedido de socorro, para conceder em caráter cogente a 

tutela antecipada ora buscada. A propósito:  

 

Lei no 12.529, de 30 de novembro de 2011  

Art. 47. Os prejudicados, por si ou pelos legitimados referidos no art. 

82 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, poderão ingressar em 

juízo para, em defesa de seus interesses individuais ou individuais 

homogêneos, obter a cessação de práticas que constituam infração da 

ordem econômica, bem como o recebimento de indenização por perdas 

e danos sofridos, independentemente do inquérito ou processo 

administrativo, que não será suspenso em virtude do ajuizamento de 

ação.  

 

Registre, inclusive, por iniciativa da FRENTE PARLAMENTAR MISTA 

DO CAMINHONEIRO AUTÔNOMO E CELETISTA, haver inquéritos 

em curso tratando sobre a matéria ora trazida, conduzido pelo CADE - 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica conforme dão conta os 

documentos anexos”. (grifado) 

 

Nessa linha, se há inquéritos em curso no Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica – CADE para tratar especificamente da matéria relacionada a eventual 

aumento abusivo de preços (consoante as alegações autorais), vê-se que é naquele âmbito 
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administrativo específico que deve ser travada a discussão, não restando evidente o 

interesse de agir nesta demanda. Aliás, veja-se que, apesar de os autores frisarem, para 

justificarem o ajuizamento da ação, que teriam sido “esgotadas as medidas 

administrativas de solução”, logo em seguida afirmam a existência de inquéritos em 

trâmite no CADE, o que inclusive buscam comprovar com a juntada de documentos. 

 

Por fim, é oportuno registrar que foi sancionada a Lei Complementar nº 

192/2022 segundo a qual o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 

e de Comunicação (ICMS) incidirá apenas uma vez sobre gasolina e etanol anidro 

combustível; diesel e biodiesel e gás liquefeito de petróleo, inclusive o derivado do gás 

natural (arts. 1º e 2º). A Lei Complementar também reduz a zero as alíquotas das 

Contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do 

Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade 

Social (Cofins) incidentes sobre o óleo diesel, biodiesel, gás liquefeito de petróleo (GLP) 

e querosene de aviação (QAV) até 31/12/2022 (art. 9º), bem como define período de 

transição até 31/12/2022 com alteração da base de cálculo do ICMS para o óleo diesel 

(art. 7º). 

  

Estima-se que a Lei Complementar sancionada, além de mitigar a volatilidade 

dos preços domésticos, tem potencial para reduzir os preços dos combustíveis ao 

consumidor em R$ 0,50/litro no óleo diesel, sendo R$ 0,33/litro com a redução dos 

tributos federais e R$ 0,17/litro com a alteração da base de cálculo do ICMS na regra de 

transição. 

 

Por isso, contrario sensu, vê-se que, não tendo sido esgotadas as medidas mais 

próprias ao combate das supostas violações suscitadas pelos autores, não há ainda 

verdadeira pretensão resistida, de maneira que se deve reconhecer a ausência de interesse 

de agir, nos termos do art. 485, VI, CPC/2015.  
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ii.2. DA ILEGITIMIDADE DO CONSELHO NACIONAL DO TRANSPORTE 

RODOVIÁRIO DE CARGAS (CNTRC) E DA FRENTE PARLAMENTAR MISTA 

DO CAMINHONEIRO AUTÔNOMO E CELETISTA. 

 

Como se pode observar, o polo ativo é composto pelas seguintes entidades: 

 

1) CONSELHO NACIONAL DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 

CARGAS (CNTRC), caracterizado em seu Estatuto como “Associação 

constituída com personalidade jurídica de direito privado, autônoma, sem 

fins lucrativos, não sujeita a falência, com prazo de duração indeterminado, 

número ilimitado e irrestrito de associados, organizado como entidade de 

classe integrada pela agremiação direta dos Transportadores Rodoviários 

de Cargas autônomos e das Associações, Cooperativas e Sindicatos que os 

agremiem em qualquer grau, (...)”; 

2) SINDICATO DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DE 

CARGAS EM GERAL DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ E REGIÃO - 

SINDCAM JUNDIAÍ; 

3) SINDICATO DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DE 

CARGAS DE GUARULHOS – SINDITAC GUARULHOS; 

4) FRENTE PARLAMENTAR MISTA DO CAMINHONEIRO 

AUTÔNOMO E CELETISTA, “constituída em conformidade com o ato 

da Mesa da Câmara dos Deputados nº 69/2005 (REQ 1.686/2019), com 235 

Deputados Federais e 22 Senadores da República entidade civil de natureza 

política não ideológica e suprapartidária, de âmbito nacional e duração 

indeterminada, com sede e foro no Congresso Nacional”. 

 

Como dispõe o art. 5º, V, b, da Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública): 

 

[...] “Art. 5o Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:  

I - o Ministério Público; 

II - a Defensoria Pública; 

III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;      
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IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia 

mista;     

V - a associação que, concomitantemente:     

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil; 

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio 

público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à 

livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou 

ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico." 

 

Observa-se, portanto, um triplo requisito para que se reconheça a legitimidade 

de uma associação para propor ação civil pública: (i) a sua constituição há pelo menos 1 

(um) ano, (ii) nos termos da lei civil de regência, e (iii) a inclusão, no seu Estatuto Social, 

daquelas finalidades previstas no referido diploma legal – ou seja, a pertinência temática.  

 

Quanto a esses requisitos, em consulta ao CNPJ do CONSELHO NACIONAL 

DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS (CNTRC) no sítio da Receita Federal, 

observou-se que a sua constituição se deu há menos de 1 (um) ano. É ler e conferir 

(documento em anexo): 
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Por isso, da maneira mais objetiva possível, tendo em vista a data de abertura do 

Conselho em 2/6/2021, verifica-se que a referida entidade não detém legitimidade, à luz 

do art. 5º, V, “a”, para integrar o polo ativo da Ação Civil Pública.  

 

Por sua vez, chama atenção também a natureza da denominada FRENTE 

PARLAMENTAR MISTA DO CAMINHONEIRO AUTÔNOMO E CELETISTA. 

Como já transcrito acima, trata-se de entidade “constituída em conformidade com o ato 

da Mesa da Câmara dos Deputados nº 69/2005 (REQ 1.686/2019), com 235 Deputados 

Federais e 22 Senadores da República entidade civil de natureza política não ideológica 

e suprapartidária, de âmbito nacional e duração indeterminada, com sede e foro no 

Congresso Nacional”. 
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Dessa forma, observa-se, de maneira clara, que a referida Frente Parlamentar em 

nada se assemelha a uma associação para fins de reconhecimento de sua legitimidade 

para propor ação civil pública, nos termos do art. 5º, V, da LACP.  

 

De fato, como ensina a doutrina civilista: 

 

[...] “As associações são pessoas jurídicas de direito privado constituídas de 

pessoas que reúnem os seus esforços para a realização de fins não econômicos. 

Nesse sentido, dispõe o art. 53 do atual diploma civil: ‘Constituem-se as 

associações pela união de pessoas que se organizem para fins não 

econômicos’. A definição legal ressalta o seu aspecto eminentemente pessoal 

(universitas personarum). 

Não há, entre os membros da associação, direitos e obrigações recíprocos, nem 

intenção de dividir os resultados, sendo os objetivos altruísticos, científicos, 

artísticos, beneficentes, religiosos, educativos, culturais, políticos, esportivos 

ou recreativos. A Constituição Federal garante a liberdade de associação para 

fins lícitos (CF, art. 5º, XVII). 

O traço distintivo entre sociedades e associações reside, como visto, no fato 

de estas não visarem [ao] lucro. Mas ‘as disposições concernentes às 

associações aplicam-se subsidiariamente, às sociedades que são objeto do 

Livro II da Parte Especial deste Código” (CC, art. 44, parágrafo único)”1. 

 

Nesse contexto, sabe-se, à luz do CC/2002, que as associações possuem 

requisitos próprios para constituição, disposições estatutárias, funcionamento e 

dissolução, como se vê do art. 54 e seguintes. Apenas a título de exemplo, a “admissão 

no quadro social é fundada em razões intuitu personae, e subordinada a requisitos 

estatutários (art. 54, II, do Código)”2.  

 

A FRENTE PARLAMENTAR autora, evidentemente, não observa os requisitos 

próprios de uma entidade associativa e nem está regida estritamente pelas leis civis, como 

se observa de simples leitura do seu Estatuto juntado aos autos. Trata-se de entidade 

verdadeiramente sui generis, que não pode ter a sua legitimidade reconhecida à luz do 

                                                 
1 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, parte geral, vol. 1, 16ª edição, São Paulo: Saraiva 

Educação, 2018, pp. 242-243.  
2 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, vol. I, 23ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 

2009, p. 302.  
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art. 5º, V, da LACP, o qual deve ser interpretado de maneira restrita, a fim de que não se 

estenda a possibilidade de manejar tal instrumento relevantíssimo por aqueles que não 

preencham os mínimos requisitos contidos em lei. 

 

Dessa forma, quanto ao CNTRC e à FRENTE PARLAMENTAR, resta claro o 

fato de que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, com a sua imediata 

exclusão do polo ativo, por aplicado do art. 485, VI, CPC/2015.  

 

ii.3. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E DO PRESIDENTE DA 

REPÚBLICA. A PETROBRAS COMO SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. 

 

Não cabe nem à UNIÃO e nem ao Presidente da República interferir na política 

de preços questionada no âmbito da presente demanda, de maneira que, em relação a tais 

réus, é imprescindível o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.  

 

Com efeito, não compete ao MME, ao CNPE e nem a qualquer outro ente 

administrativo interferir na política de preços dos agentes da indústria do petróleo, 

porque vige a liberdade de preços nos termos do art. 69 da Lei n.º 9.478/1997, o que está 

alinhado com princípio constitucional da livre concorrência (CRFB, art. 170, IV). 

 

Considerando que não há controle de preços dos combustíveis no Brasil, os 

órgãos estatais que atuam no setor devem procurar proteger a competição nos 

mercados. Nesse sentido, tanto o MME quanto a ANP fazem o monitoramento de 

preços de combustíveis como parte do processo de promoção da proteção dos interesses 

do consumidor quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos (arts. 1, III; e 8º, I, da Lei 

n.º 9.478/1997)3. 

 

Nessa linha, deve-se, claramente, diferenciar o monitoramento de preços e a 

interferência na política de preços propriamente dita, sendo essa última uma atividade 

que não compete à UNIÃO e ao Presidente da República.  

                                                 
3 No caso do MME, essa competência é atribuída ao Departamento de Combustíveis Derivados de Petróleo 

da SPG/MME, conforme art. 27, VII, Anexo I, do Decreto n.º 9.675/2019. 
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Por sua vez, apesar de ser uma Sociedade de Economia Mista vinculada ao MME 

(art. 61 da Lei nº 9.478/1997), o Poder Executivo Federal não define isoladamente a 

questão, sendo a política de preços para comercialização de seus produtos uma 

decisão dos órgãos internos da companhia. 

 

A propósito, a inicial não aponta objetivamente qual seria a 

responsabilidade jurídica da União e do Presidente da República na fixação da 

política de preços da companhia. 

 

Ademais, importa afirmar que a supervisão ministerial (controle finalístico) é 

uma ferramenta de que dispõe a Administração Direta (Ministérios) para exercer o 

controle, mitigado, das entidades que compõem a Administração Indireta. Deve-se 

destacar que a supervisão ministerial não é subordinação hierárquica, pois não há poder 

hierárquico entre o Ministério e pessoa jurídica integrante da Administração Indireta. A 

supervisão ministerial advém apenas de sistemática legal imposta às autarquias, 

fundações e empresas estatais (empresa pública e sociedade de economia mista). 

  

Nesse passo, a Constituição da República ao tratar da empresa pública, das 

sociedades de economia mista e suas subsidiárias quando exploram atividades de 

produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços estão sujeitas ao regime 

próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, 

comerciais, trabalhistas e tributárias. 

  

Assim, é cediço que a UNIÃO foi autorizada a constituir a Petrobras pela Lei nº 

2.004/1953. Ainda, a Lei nº 9.478/1997, no seu art. 61, caput, reza que a empresa é uma 

sociedade de economia mista vinculada ao MME. 

  

Observe-se, também, que a Petrobras exerce suas atividades econômicas em 

caráter de livre competição com outras empresas, em função das condições de mercado - 

o que se extrai do art. 61, §1º, da Lei nº 9.478/1997. 
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Pelo exposto, a Petrobras é uma sociedade de economia mista, com 

personalidade jurídica de direito privado, que goza de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial. Ademais, como restou claro, não há qualquer relação de 

subordinação hierárquica entre a empresa e a União, no caso, o MME.  

  

Por meio da NOTA INFORMATIVA Nº 10/2022/DCDP/SPG, a área técnica 

do MME assim explicou: 

  
[...] “2.3. A Petrobras é uma sociedade de economia mista, sob controle da 

União, regida pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das 

Sociedades por Ações) e pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 (Lei das 

Estatais), e pelo seu Estatuto Social (PETROBRAS, 2020). 

2.4. A estrutura de governança corporativa da Petrobras é composta pela 

Assembleia Geral de Acionistas, Conselho Fiscal, Conselho de Administração 

e seus comitês, Auditorias, Ouvidoria-Geral, Diretoria Executiva e seus 

comitês. 

2.5. Apesar de vinculada ao Ministério de Minas e Energia, o Poder Executivo 

Federal não participa diretamente de sua estrutura de governança corporativa. 

A definição da política de preços para comercialização de seus produtos 

(Diretoria Executiva) e a gestão do portfólio de ativos (Conselho de 

Administração) são responsabilidades estabelecidas pelo Estatuto Social da 

Petrobras, aprovado em Assembleia Geral dos Acionistas. 

2.6. As atividades econômicas vinculadas ao objeto social da Petrobras são 

desenvolvidas pela companhia em caráter de livre competição com outras 

empresas, segundo as condições de mercado, em consonância com a Lei do 

Petróleo e com seu Estatuto Social, e aderente à Lei da Liberdade Econômica. 

Dessa forma, a empresa é livre para definir seus preços e sua política de 

comercialização, assim como os demais agentes que atuam no mercado de 

combustíveis”. 

  

Desse modo, como não há qualquer relação de subordinação entre a 

sociedade de economia mista e a União, não há que se falar que o ente central está 

sendo omisso em controlar ilegalidades supostamente praticadas pela companhia em 

sua política de preços dos derivados de petróleo. 

 

Ademais ilegitimidade passiva do Presidente da República (e por extensão à 

própria UNIÃO) pode ser tranquilamente verificada por manifestações públicas sobre a 
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política de preços, o que confirma a impossibilidade fática e jurídica de se interferir nessa 

questão4. 

 

Portanto, há que se reconhecer a ilegitimidade passiva da União e do Presidente 

da República, resolvendo-se o processo sem resolução do mérito em relação a eles, na 

forma do art. 485, VI, do CPC. 

 

iii. DA CONCLUSÃO 

  

Ante o exposto, podem ser resumidas nas seguintes proposições objetivas as 

ideias contidas nesta manifestação: 

  

(i) Deve ser reconhecida a ausência de interesse de agir, uma vez que os autores 

já estão discutindo a sua pretensão em âmbito específico para a discussão da 

matéria ora explorada na exordial; o CNTRC e a FRENTE PARLAMENTAR 

autores são manifestamente ilegítimos, pois não atendem aos requisitos da 

LACP; também na linha da ilegitimidade vê-se que UNIÃO e Presidente da 

República não possuem ingerência sobre a política de preços, devendo ser 

excluídos do polo passivo; 

 

(ii) Não compete ao CNPE nem a qualquer outro ente administrativo interferir 

na política de preços dos agentes da indústria do petróleo, porque vige a 

liberdade de preços nos termos do art. 69 da Lei n.º 9.478/1997; 

  

(iii) Considerando que a Petrobrás é uma Sociedade de Economista vinculada ao 

MME (art. 61 da Lei nº 9.478/1997), a União não pode interferir na política de 

preços para comercialização dos seus produtos, considerando ser uma  decisão 

dos órgãos internos da companhia. 

 

                                                 
4 Exemplo dessas manifestações, veja-se a seguinte matéria: 

“Bolsonaro diz que Petrobras tem 'lucro absurdo' e se diz insatisfeito com reajuste dos combustíveis” 

(https://g1.globo.com/politica/noticia/2022/03/12/bolsonaro-diz-que-petrobras-tem-lucro-absurdo-e-se-

diz-insatisfeito-com-reajuste-dos-combustiveis.ghtml);  
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Por derradeiro, incumbe ressaltar que, desde que excluídas as referidas partes 

apontadas como ilegítimas dos polos ativo e passivo, não haveria qualquer empecilho que 

o Juízo suscitasse às partes remanescentes a adoção de uma solução consensual quanto 

ao tema objeto de conflito, na forma do art. 3º, §§2º e 3º, do CPC5. 

 

iv. DOS PEDIDOS 

Diante do exposto, vem a UNIÃO requerer:  

(i) A imediata extinção do feito, sem resolução de mérito, em razão da 

ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, CPC/2015; 

 

(ii) Subsidiariamente, ainda em sede de preliminar, o reconhecimento da 

completa ilegitimidade ativa das entidades indicadas no tópico “iii.2” 

desta peça, com a sua imediata exclusão do processo; ainda no que tange 

à legitimidade, deve-se extinguir o processo, sem resolução de mérito, 

em relação à UNIÃO e ao Presidente da República, como exposto no 

tópico “iii.3”, tudo nos moldes do art. 485, VI, CPC/2015; 

 

(iii) Caso o processo não seja integralmente extinto sem resolução do mérito, 

pede-se o indeferimento da medida cautelar requerida, com a regular 

citação dos réus para oferecimento de contestação, após eventual 

aditamento da exordial6.  

Nesses termos, pede e espera deferimento. 

Brasília/DF, 14 de março de 2022. 

 

 

(assinado eletronicamente) 

                                                 
5 “Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. [...] § 2º O Estado 

promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. § 3º A conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.” 
6 Dessa forma, a União se reserva ao direito de adentrar ao mérito das questões ventiladas somente por 

ocasião de eventual prosseguimento do feito. 
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