
 

 
 

 

EXMO SR. JUIZ FEDERAL DA __ VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO/RJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDRO CELESTINO DA SILVA PEREIRA FILHO, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, Identidade nº 

16.294D CREA-RJ, CPF nº 045.578.407-87, domiciliado à Avenida Calógeras nº 6, conjunto 601, 

Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.030-070, endereço eletrônico: icoplan@icoplan.com, vem 

respeitosamente ajuizar 

 

AÇÃO POPULAR COM PEDIDO DE LIMINAR  

A SER APRECIADA APÓS A MANIFESTAÇÃO DOS RÉUS(1),  

 

requerendo, em face de evidentes periculum in mora e fumus boni iuris, que seja concedida, na forma do 

§ 4º do Artigo 5º da Lei 4.717 / 1965, e do Artigo 300 do CPC, 

 

MEDIDA LIMINAR 

 

para que seja ordenada a imediata SUSPENSÃO DA ALIENAÇÃO DE 100% de participação na 

Araucária Nitrogenados S.A. ("ANSA") e na Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III ("UFN-III") - 

Empresas Subsidiárias integrais da PETROBRÁS, SEM LICITAÇÃO, enquanto pendente o 

julgamento da presente lide proposta em face de  

 

1) PETRÓLEO BRASILEIRO S.A., CNPJ nº 33.000.167/0001-01, com sede na Avenida República do 

Chile, nº 65, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20031-912 e endereço eletrônico 

www.petrobras.com.br; 

 

                                                           
1 Aqui, existe urgência, pois a conclusão do ilegal e inconstitucional processo de alienação da ANSA e da 
UFN-III irá ocorrer até 07 de Agosto de 2018, nos termos de “Fato Relevante” divulgado pela PETROBRÁS.  
 
Mas, urgência não é tamanha que impeça que sejam ouvidos os Réus, em homenagem às Garantias do 
Contraditório e Ampla Defesa. 
 
Como a Lei nº 4.717 / 1965 não possui nenhum dispositivo que trate desse tema, aplica-se aqui por analogia 
o Artigo 2º da Lei nº 8.437 / 1992. 
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2) UNIÃO FEDERAL, pessoa jurídica de direito público interno, na pessoa de um dos Procuradores da 

Procuradoria da União no Estado do Rio de Janeiro, sita na Rua México, nº 74, Centro - Rio de Janeiro - 

RJ, CEP 20.031-140; 

 

3) IVAN DE SOUZA MONTEIRO, na qualidade de Presidente e Conselheiro de Administração e de 

Diretor Executivo Financeiro e de Relacionamento com Investidores da Petróleo Brasileiro S.A., portador 

do CPF nº 667.444.077-91 com endereço na Avenida República do Chile, nº 65, Rio de Janeiro - RJ, 

CEP 20.031-912, cujo endereço eletrônico não é conhecido pelo Autor; 

 

4) PEDRO PULLEN PARENTE, na qualidade de Presidente e Conselheiro de Administração da Petróleo 

Brasileiro S.A., à época em que foi autorizado o ato impugnado, portador do CPF nº 059.326.371-53, 

com endereço na Avenida República do Chile, nº 65, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20.031-912, cujo 

endereço eletrônico não é conhecido pelo Autor 

 

5) BANCO BRADESCO BBI S.A., CNPJ nº 06.271.464.0073-93, com sede Av. Brigadeiro Faria Lima, 

3064, São Paulo/SP, 10º andar, CEP: 01451-000 e endereço eletrônico www.bradescobbi.com.br na 

qualidade de Assessor Financeiro exclusivo contratado pela Petróleo Brasileiro S.A., para o 

procedimento de alienação 

 

6) ACRON CONSULTORIA EM FERTILIZANTES BRASIL LTDA, na qualidade de beneficiária do ato 

impugnado, CNPJ 30.400.299/0001-32, com sede na Avenida Bernardino De Campos, Número 98, 

Bairro Paraiso, Conj 13, São Paulo/SP CEP 04004-040 cujo endereço eletrônico não é conhecido pelo 

Autor 

 

7) QUAISQUER PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS, identificáveis no curso da presente ação 

como eventuais responsáveis ou beneficiários pelo ato atacado, na forma do Inciso III do Artigo 7º 

da Lei nº 4.717/1965  

 

 

Face à grande extensão desta petição inicial, os Autores apresentam abaixo um índice das matérias aqui 

debatidas: 

 

ÍNDICE DESTA PETIÇÃO INICIAL 

I - Mérito desta Ação 

 
Um resumo dos fundamentos pelos quais os Autores 
Populares se insurgem contra a Venda, SEM LICITAÇÃO 
e A PREÇO VIL, da Venda de 100% de participação na 
Araucária Nitrogenados S.A. ("ANSA") e na Unidade de 
Fertilizantes Nitrogenados III ("UFN-III")  
  

II - Competência desse MMº Juízo 

 
Demonstração que a Ação Popular pode ser proposta no 
domicílio dos Autores, independente do local em que 
ocorra o Dano ao Patrimônio Público. 
 



 

 
 

 

 

 
III - Legitimidade da UNIÃO FEDERAL 
para figurar no polo passivo 
 

 
Demonstração, caso a caso, da Legitimidade de cada um 
daqueles Réus para estarem no polo passivo, por estar 
ser controladora da PETROBRAS, empresa por meio 
da qual está promovendo a desestatização das duas 
Fábricas de Fertilizantes sem observância da Lei 
(UNIÃO FEDERAL), por responsabilidade pela prática 
do ato daninho (Ivan Monteiro e Pedro Parente), pela 
participação no ato impugnado (Banco Bradesco S.A) 
e como beneficiária direta do ato daninho (ACRON) 

 
IV - Legitimidade de Ivan Monteiro e 
Pedro Parente para figurarem no polo 
passivo 
 

 
V - Legitimidade do Banco Bradesco S.A 
para figurar no polo passivo 
 

 
VI - Legitimidade da ACRON para figurar 
no polo passivo 
 

VII - A Ilegalidade da Sistemática de 
Desinvestimentos da PETROBRÁS 

 
Demonstração que a “Sistemática de Desinvestimentos” 
empregada pela PETROBRÁS, mesmo em sua versão 
revisada pelo TCU, é incompatível com a Constituição 
Federal e com o Decreto nº 2.745 / 1998. 
 

VIII – Da Inconstitucionalidade do 
Decreto 9188/2017 

 
O principal elemento que macula de Inconstitucionalidade 
o Decreto nº 9.188/17 é a USURPAÇÃO DA 
COMPETÊNCIA DO CONGRESSO NACIONAL, vez que 
aquele Decreto possui todas as características que apenas 
caberiam a uma LEI FEDERAL, e é inequivocamente 
direcionado a despir de eficácia a Lei nº 13.303 / 2016. 
 

IX - O Caso Concreto: a Ilegalidade da 
Venda de 100% de participação na 
Araucária Nitrogenados S.A. ("ANSA") e 
na Unidade de Fertilizantes 
Nitrogenados III ("UFN-III")  

 
Demonstração de que a Venda de 100% de participação 
na Araucária Nitrogenados S.A. ("ANSA") e na Unidade 
de Fertilizantes Nitrogenados III ("UFN-III") se constitui 
em ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, 
incompatível com os Princípios Regentes da 
Administração Pública. 
  

X - Cabimento da Ação Popular 

 
Demonstração do Cabimento de Ação Popular em Defesa 
do Patrimônio Público, para impedir a consumação da 
Ilegal Venda de 100% de participação na Araucária 
Nitrogenados S.A. ("ANSA") e na Unidade de 
Fertilizantes Nitrogenados III ("UFN-III")  
 

XI - O Mérito 

 
Um Somatório Final dos Fundamentos Fáticos e Jurídicos 
desta Ação Popular 
 

XII - A Proteção ao Direito por Medida 
Liminar 

 
Demonstração da Necessidade de Deferimento de Medida 
Liminar, para sustar, desde já, a Ilegal Venda de 100% de 
participação na Araucária Nitrogenados S.A. ("ANSA") 
e na Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III ("UFN-
III")  
 



 

 
 

 

 

XIII – Pedido 
 
O Pedido dos Autores com todas suas especificações. 
 

XIV – Provas 

 
As provas com que os Autores intentam comprovar os 
fatos constitutivos que alegam 
 

XV - Valor da Causa 

 
Demonstração do Valor da Causa, observado o lucro 
auferido pela Araucária Nitrogenados S.A. ("ANSA") e 
da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III ("UFN-III") 
 

 

 

I – O MÉRITO DESTA AÇÃO: A LUTA DA CIDADANIA CONTRA A DEPREDAÇÃO DO PATRIMÔNIO 

PÚBLICO 

 

I.1. A PETROBRÁS lançou um “PLANO DE DESINVESTIMENTO” através do qual a empresa 

pretende arrecadar 21 bilhões de dólares no biênio 2017/2018. 

 

I.2. Entretanto, esse Plano sofre de dois problemas que o tornam IMENSAMENTE LESIVO ao 

Patrimônio Público: 

 

a) Todas as operações estão sendo realizadas SEM Licitação, através de convites, com 

compradores escolhidos a dedo e de forma obscura, fulminando a COMPETITIVIDADE que é 

legalmente exigível e sem as observâncias da Lei 9401/97; 

 

b) O preço total é VIL, o que salta aos olhos pela apreciação de apenas alguns poucos dados como 

se demonstrará. 

 

I.3. O Tribunal de Contas da União foi claríssimo em dizer que a tal "Sistemática criada pela 

PETROBRÁS” " causa riscos imensos ao Patrimônio Público, pois 

 

"... pode implicar consequências indesejadas ao processo de desinvestimento, 

macular as diretrizes fundamentais do procedimento licitatório, além de 

potencializar os riscos de ocorrência de atos ilícitos, como o direcionamento e o 

ajuste de preços das vendas, de modo similar às práticas desvendadas pela 

Operação Lava Jato" (Acórdão n. 3166/2016) 

 

I.4. O Tribunal de Contas da União afirmou também que  

 

 



 

 
 

 

“a condução dos desinvestimentos com essas fragilidades deixa a dúvida de que os 

negócios celebrados tenham sido mais vantajosos para a Petrobras”. (Acórdão n. 

442/2017) 

 

I.5. Esse Plano de Desinvestimento foi objeto de inúmeras Ações Populares perante a Justiça Federal 

de Sergipe (2), onde por diversas vezes foi atestada a sua ilegalidade e incompatibilidade com os 

princípios inscritos no Artigo 37, caput e inciso XXI da Constituição Federal.  

 

I.6. Porém, quando os Trabalhadores da PETROBRÁS no Estado de Sergipe iniciaram o combate ao 

Plano de Desinvestimento promovido anteriormente por PEDRO PARENTE e continuado pelo Réu IVAN 

MONTEIRO, não se tinha ainda conhecimento da extensão da LESIVIDADE e 

INCONSTITUCIONALIDADE daquele Plano. 

 

I.7. Supunha-se então - até porque a Boa Fé se presume - que o açodamento na venda de ativos sem 

licitação fosse apenas fruto de descuidada pressa na busca de recursos financeiros. 

 

I.8. Hoje, o quadro que se tem é diferente: ficou absolutamente claro que existe a intenção de 

beneficiar Pessoas Jurídicas escolhidas a dedo para serem beneficiárias do tal “Plano de 

Desinvestimento”, e que a intenção de beneficiar essas pessoas supera a própria vontade de 

fazer caixa ! 

 

I.9. Não fosse a completa ausência de norma legal a embasar a referida Sistemática, o fato é que a 14º 

e a 15ª Rodada de Licitações da ANP e 2ª Rodada de Licitações da ANP em Regime de Partilha de 

Produção são prova inconteste da LESIVIDADE das alienações feitas com base na malfadada 

Sistemática de Desinvestimentos bem como A FALÁCIA QUE É A ALEGADA SITUAÇÃO DE 

PENÚRIA DA PETROBRÁS! 

 

I.10. Em resumo, a 14ª Rodada da ANP e 2ª Rodada de Licitações da ANP em Regime de Partilha 

de Produção comprovam três fatos relevantes:  

 

a) Que a Realização de Leilões viabiliza a obtenção do MELHOR PREÇO, ali um Ágio de MIL E 

QUINHENTOS POR CENTO: 

 

(doc. 08) 

                                                           
2 (v. doc. 05) 



 

 
 

 

b) Que a PETROBRÁS dispõe de Capacidade de Investimento de DUZENTOS E QUARENTA E 

QUATRO BILHÕES DE REAIS (3), o que desmascara a desnecessidade da Venda da ANSA e UFN 

III por preço VIL: 

 

 

(doc. 07) 

 

c) o PREÇO VIL pelo qual foi entregue o campo de petróleo de Carcará para a STATOIL sem 

licitação, objeto da Ação Popular sob nº 0801448-76.2017.4.05.8500 em comparação com o preço 

pago por esta mesma empresa pela área Norte de Carcará:  

 

 

(doc. 09) 

 

I.11. O CONTRASTE É MARCANTE: 

 

a) A PETROBRÁS entregou o Campo de CARCARÁ, com reservas provadas e delimitadas, por US$ 2,5 

bilhões sendo que destes apenas 50% à vista e a STATOIL vai ficar com toda o óleo e gás lá 

produzidos; 

 

                                                           
3Se 2,2 bilhões de reais equivalem a 0,9% da Capacidade de Investimentos da PETROBRÁS, a 

simples conta R$ 2,2 bilhões / 0,009 revela que a PETROBRÁS possui recursos que montam a 
DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO BILHÕES DE REAIS.. 



 

 
 

 

b) No Leilão da ANP, a mesma STATOIL pagou pelo Norte de Carcará um Bônus de R$ 3 bilhões e 

vai entregar á União 67,12% do óleo lucro! 

 

c) E em relação aos demais campos que foram vendidos na 14ª Rodada, obteve-se um ágio de 

1.556%! 

 

I.12. Isto prova o que os Autores Populares têm sustentado nas ações em trâmite pelas Varas Federais 

de Sergipe desde o início de sua batalha: que em um processo licitatório digno deste nome, a 

PETROBRAS com certeza obteria um melhor preço pelos valiosíssimos campos que ofertou à 

felizardos escolhidos a dedo por meio de sua Sistemática de Desinvestimentos pois: 

 

a) A Licitação é um remédio que não possui contraindicações: previne doenças como corrupção, 

fraude e outros desvios assemelhados, e assegura a obtenção do melhor preço. 

 

b) Vender sem Licitação é uma atitude ineficiente por natureza, vez que inibe a obtenção do 

melhor preço. 

 

c) A ausência de procedimento licitatório impede a seleção da proposta mais vantajosa para a 

Administração ao mesmo tempo que deixa de propiciar igual oportunidade a todos os 

interessados e assim fere o princípio da impessoalidade.  

 

I.13. Aqui se cuida da alienação de 100% de participação da PETROBRÁS na Araucária 

Nitrogenados S.A. ("ANSA") e na Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III ("UFN-III") : 
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I.14. A alta atratividade do negócio está assim descrita no Teaser no item Tese de Investimento:  

 



 

 
 

 

 

(doc. 03) 

I.15. A ANSA e a UFN III têm capacidade combinada de produção de quase SEIS MIL TONELADAS 

POR DIA DE URÉIA – o que equivale a 40% do consumo de Ureia em 2016 - e mais de TRÊS MIL 

QUINHENTAS TONELADAS POR DIA DE AMÔNIA e 450m³ dia de Agente Redutor Líquido 

Automotivo- ARLA 32: 

 

 

(doc.03) 

 

I.16. Tem-se, então, que o Feliz comprador terá lucro garantido: 

 

a) irá deter a produção de matéria-prima para a agricultura e o agronegócio em um país que tem como 

maior fatia do PIB a exportação de grãos e é deficitário na produção de fertilizantes. 

 

b) irá comprar uma fábrica de fertilizantes com imensa capacidade produtiva, localizada próxima aos 

principais mercados consumidores do Sul do País e a refinaria Getúlio Vargas e uma planta, em 

avançado estado de construção, na região do país de maior presença do agronegócio.  



 

 
 

 

 

I.17. A disposição dos Réus IVAN MONTEIRO e PEDRO PARENTE em vender sem licitação 100% de 

participação da PETROBRÁS na Araucária Nitrogenados S.A. ("ANSA") e na Unidade de 

Fertilizantes Nitrogenados III ("UFN-III") desmascara que o “Plano de Desinvestimento” não foi urdido 

em benefício da PETROBRÁS. 

 

I.18. Mais uma vez os Gestores da PETROBRAS seguem trilhando na ilegalidade: a Alienação 

está ocorrendo sem a observância de qualquer norma legal. 

 

I.19. Todo o processo negocial está seguindo sobre o mais completo SIGILO e sob o controle total de 

um BANCO PRIVADO e pode a qualquer momento ser concluído com a alienação para a ACRON 

como a PETROBRAS anunciou no dia 09 de maio de 2018: 

 

 

(doc. 04) 

 

I.20. Isso demonstra a existência de RELEVANTE PERIGO NA DEMORA, vez que após a conclusão do 

negócio, será muito difícil proceder ao desfazimento do mesmo, sem causar prejuízos à mesma 

PETROBRÁS cujo Patrimônio o Autor Popular busca defender. 

 

I.21. Por tais fundamentos é que se justifica a CONCESSÂO DA MEDIDA LIMINAR, para que a Venda 

100% de participação da PETROBRÁS na Araucária Nitrogenados S.A. ("ANSA") e na Unidade de 

Fertilizantes Nitrogenados III ("UFN-III") subsidiárias integrais da PETROBRÁS, seja imediatamente 

sustada. 

 

 

 

II - DA COMPETÊNCIA PARA JULGAR A PRESENTE LIDE 

 

II.1. Para evitar futuras controvérsias, cabe deixar assentado desde já que dúvidas inexistem sobre a 

competência deste Juízo para o julgamento da presente ação.  

 

II.2. Destarte, a COMPETÊNCIA FUNCIONAL pertence à Justiça Federal por expressa determinação da 

Lei da Ação Popular nº 4.717 / 1965, naquilo em que equipara a Atos da UNIÃO os Atos de Sociedade 

de que a UNIÃO seja acionista, como posto no § 1º do Artigo 5º daquela Lei: 



 

 
 

 

 

"§ 1º Para fins de competência, equiparam-se a atos da União, do Distrito Federal, do 

Estado ou dos Municípios os atos das pessoas criadas ou mantidas por essas pessoas 

jurídicas de direito público, bem como os atos das sociedades de que elas sejam 

acionistas e os das pessoas ou entidades por elas subvencionadas ou em relação às 

quais tenham interesse patrimonial." 

 

II.3. A presença do BANCO BRADESCO BBI no polo passivo obviamente não tem o condão de alterar a 

Competência Jurisdicional já fixada nos termos do dispositivo acima transcrito, e decorre do Artigo 6º 

daquela mesma Lei da Ação Popular nº 4.717 / 1965: 

  

"Art. 6º A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades 

referidas no art. 1º, contra as autoridades, funcionários ou administradores que 

houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por 

omissas, tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do 

mesmo." 

 

II.4. Quanto à COMPETÊNCIA TERRITORIAL, a matéria já foi dirimida pelo C. STJ, no v. Acórdão do 

CC nº 47.950, assentando que a Ação Popular pode ser proposta no Foro do Autor Popular, sob pena 

de inutilizar aquele remédio constitucional: 

 

“2. A Constituição Federal de 1988 dispõe, em seu art. 5º, LXXIII, que "qualquer cidadão 

é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio 

público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio 

ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, 

isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência". Tal ação é regulada pela Lei 

4.717/65, recepcionada pela Carta Magna.  

 

3. O art. 5º da referida norma legal determina que a competência para processamento e 

julgamento da ação popular será aferida considerando-se a origem do ato impugnado. 

Assim, caberá à Justiça Federal apreciar a controvérsia se houver interesse da União, e 

à Justiça Estadual se o interesse for dos Estados ou dos Municípios.  

 

A citada Lei 4.717/65, entretanto, em nenhum momento fixa o foro em que a ação 

popular deve ser ajuizada, dispondo, apenas, em seu art. 22, serem aplicáveis as regras 

do Código de Processo Civil, naquilo em que não contrariem os dispositivos da Lei, 

nem a natureza específica da ação. Portanto, para se fixar o foro competente para 

apreciar a ação em comento, mostra-se necessário considerar o objetivo maior da ação 

popular, isto é, o que esse instrumento previsto na Carta Magna, e colocado à 

disposição do cidadão, visa proporcionar.  



 

 
 

 

4. Segundo a doutrina, o direito do cidadão de promover a ação popular constitui um 

direito político fundamental, da mesma natureza de outros direitos políticos previstos 

na Constituição Federal. Caracteriza, a ação popular, um instrumento que garante à 

coletividade a oportunidade de fiscalizar os atos praticados pelos governantes, de 

modo a poder impugnar qualquer medida tomada que cause danos à sociedade como 

um todo, ou seja, visa a proteger direitos transindividuais.  

 

Não pode, por conseguinte, o exercício desse direito sofrer restrições, isto é, não se 

pode admitir a criação de entraves que venham a inibir a atuação do cidadão na 

proteção de interesses que dizem respeito a toda a coletividade.  

 

5. Assim, tem-se por desarrazoado determinar-se como foro competente para 

julgamento da ação popular, na presente hipótese, o do local em que se consumou o 

ato, ou seja, o de Brasília. Isso porque tal entendimento dificultaria a atuação do autor, 

que tem domicílio no Rio de Janeiro.  

 

6. Considerando a necessidade de assegurar o cumprimento do preceito constitucional 

que garante a todo cidadão a defesa de interesses coletivos (art. 5º, LXXIII), devem ser 

empregadas as regras de competência constantes do Código de Processo Civil - cuja 

aplicação está prevista na Lei 4.717/65 -, haja vista serem as que melhor atendem a esse 

propósito.  

 

7. Nos termos do inciso I do art. 99 do CPC, para as causas em que a União for ré, é 

competente o foro da Capital do Estado.  

 

Esse dispositivo, todavia, deve ser interpretado em conformidade com o § 2º do art. 109 

da Constituição Federal, de modo que, em tal caso, "poderá o autor propor a ação no 

foro de seu domicílio, no foro do local do ato ou fato, no foro da situação do bem ou no 

foro do Distrito Federal" (PIZZOL, Patrícia Miranda. "Código de Processo Civil 

Interpretado", Coordenador Antônio Carlos Marcato, São Paulo: Editora Atlas, 2004, p. 

269). Trata-se, assim, de competência concorrente, ou seja, a ação pode ser ajuizada em 

quaisquer desses foros.  

 

8. Na hipótese dos autos, portanto, em que a ação popular foi proposta contra a União, 

não há falar em incompetência, seja relativa, seja absoluta, do Juízo Federal do 

domicílio do demandante.” (CC 47950 / DF, Relatora Ministra DENISE ARRUDA, STJ - 

PRIMEIRA SEÇÃO, DJ 07/05/2007, sublinhado acrescentado)  

 



 

 
 

 

II.5. Como bem dito nesse v. Acórdão, “para se fixar o foro competente para apreciar a ação em 

comento, mostra-se necessário considerar o objetivo maior da ação popular, isto é, o que esse 

instrumento previsto na Carta Magna, e colocado à disposição do cidadão, visa proporcionar”. 

 

II.6. Caso contrário, na prática o Cidadão Comum ficaria IMPEDIDO de se valer da Ação Popular, 

esvaziando esta Garantia Constitucional. 

 

II.7. Sobre o tema, recentemente decidiu o Exmº Ministro HUMBERTO MARTINS, julgando Pedido de 

Suspensão da PETROBRÁS na Ação Popular que tramita na 1ª Vara Federal de Aracaju sobre a venda 

dos Campos de Petróleo de BAÚNA e TARTARUGA VERDE (Decisão Monocrática na SLS 2.238): 

 

 

(doc.16) 

 

II.8. Assim, demonstra-se que a Ação Popular deve tramitar no Domicílio do Cidadão dos Autores. 

 

 

III - DA LEGITIMIDADE DA UNIÃO FEDERAL PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO  

 

III.1. A presença da UNIÃO FEDERAL no polo passivo decorre da sua condição de controladora da 

PETROBRÁS empresa por meio da qual em consequência, também controla as subsidiárias da 

PETROBRAS, ou seja. Araucária Nitrogenados S.A. ("ANSA") e a Unidade de Fertilizantes 

Nitrogenados III ("UFN-III") 

 

III.2. O que se tem então, é que no caso presente, a União Federal está se valendo de empresa 

interposta, no caso a PETROBRÁS, para promover a Desestatização da Araucária Nitrogenados S.A. 

("ANSA") e na Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III ("UFN-III") sem a observância dos 

requisitos previstos em Lei. 

 

III.3 Tem-se, então, que a vontade de alienação é da União Federal, pois se esse não fosse o seu 

desejo, com certeza a PETROBRÁS não estaria promovendo a venda. 

 

 

 



 

 
 

 

III .4. Isso aliás, ficou provado em todas as Ações Populares ajuizadas contra as vendas de ativos 

inseridas no Plano de Desinvestimentos da Petrobrás, onde a União Federal requereu o seu ingresso 

naqueles autos (v. doc.06)  

 

III.5. Desse modo, justifica-se a Legitimidade da União Federal para figurar no polo passivo da demanda. 

 

 

IV - DA LEGITIMIDADE DO SR. IVAN MONTEIRO PARA FIGURAREM NO POLO PASSIVO  

 

IV.1. Ainda em sua gestão PEDRO PULLEN PARENTE outrora Presidente e Conselheiro de 

Administração da PETROBRÁS e na qualidade de gestor, autorizou o ato ilícito e lesivo ao 

patrimônio público discutido nestes autos, bem como incorreu em prática reiterada de improbidade 

administrativa na forma dos incisos I, IV, VIII e XII do Artigo 10 da Lei nº 8.429 / 1992, o que deverá 

ser apurado nestes autos. 

 

IV.2. Já o Réu IVAN MONTEIRO, agora Presidente e Conselheiro de Administração e Diretor Executivo 

Financeiro e de Relacionamento com Investidores e nesta qualidade e nos termos dos incisos IV e V do 

artigo 36 do Estatuto Social da Petrobrás, é o responsável pelo controle das operações 

econômicas e pela gestão financeira da Companhia, o que implica responsabilidade direta pelo 

processo de alienação dos ativos em questão. 

 

“Art. 36- Compete, individualmente:  

 

(...) 

 

§5º- Ao Diretor Executivo Financeiro e de Relacionamento com Investidores:  

 

(...) 

 

IV - contabilizar, controlar e reportar à Diretoria Executiva as operações econômico-

financeiras da Companhia, incluindo suas subsidiárias integrais e demais controladas;  

 

V - promover a gestão financeira da Companhia e acompanhar a gestão financeira das 

suas subsidiárias integrais, controladas e coligadas e dos consórcios;” 

 

IV.3. No caso da venda de 100% de participação na Araucária Nitrogenados S.A. ("ANSA") e na 

Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III ("UFN-III"), em especial, a legitimidade do Réu IVAN 

MONTEIRO deriva do inciso VI do artigo 36 do Estatuto Social da Petrobrás pelo qual a ele cabe: 

 

 VI- coordenar os processos de aquisição e alienação de participações societárias 

detidas pela Companhia, observado o disposto na legislação e regulamentação 

vigentes;  



 

 
 

 

 

IV.4. Afinal, a PETROBRÁS é uma “Ré” sui generis neste processo, pois é o Patrimônio da 

PETROBRÁS que se busca defender contra a Gestão Temerária dos Srs. PEDRO PARENTE e IVAN 

MONTEIRO.  

 

IV.5. Os fatos revelados na Ação Popular que trata da entrega, a preço vil, dos Campos de Petróleo de 

Bauna e de Tartaruga Verde, já citada, mostram a que extremos de descalabro chegaram o Sr. PEDRO 

PARENTE E IVAN MONTEIRO. 

 

IV.6. Naqueles autos, a venda estava sendo procedida em favor da empresa australiana KAROON, cujo 

pequeno capital não lhe permitiria fazer uma compra bilionária. 

 

IV.7. Assim é a PETROBRÁS na gestão dos Réus PEDRO PARENTE e IVAN MONTEIRO: segredos, 

sigilos, meias-verdades e até inverdades, tudo a serviço de viabilizar OBSCURAS TRANSAÇÕES como 

essa que é discutida nestes autos. 

 

IV.8. Por rasgarem-se as Leis da República é que se chegou a esse nível escandaloso de incúria na 

gestão da Res Publica, que aqui resulta na entrega de um Patrimônio Bilionário SEM LICITAÇÃO. 

 

IV.9. Por isso, PEDRO PARENTE e IVAN MONTEIRO devem responder pelos atos lesivos que vêm 

praticando à frente da PETROBRÁS.  

 

 

V – DA LEGITIMIDADE DO BANCO BRADESCO BBI PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO  

 

V.1. No Teaser divulgado em 19.12.2017 a PETROBRAS informa que contratou o Banco BRADESCO 

BBI S.A. como seu Assessor Financeiro Exclusivo para o processo de Alienação da ANSA e UFN-III: 

 

(doc.03) 

 

V.2. Dentre as questões inexplicáveis entre as sombras que cercam toda a Sistemática de 

Desinvestimento está a contratação de um Banco privado para gerir a venda de bens públicos. 

 

V.3. Não fosse a manifesta inconstitucionalidade de se admitir que um Banco Privado usurpe as 

funções do Ente Público, tem-se que os próprios critérios de escolha do “Assessor financeiro” 

são ocultos: 



 

 
 

 

a) a PETROBRAS fez licitação para escolher o Assessor?  

 

b) Por que foi escolhido o Banco Bradesco BBI? 

 

c) Qual o valor a ser pago pelos serviços contratados? 

 

V.4. O fato de existirem BANCOS PRIVADOS que estejam adquirindo ativos que estão sendo 

alienados(4) com base nesta mesma Sistemática de Desinvestimento não o impediria de atuar aqui como 

gestor e avaliador destes bens? 

 

V.5. Todas estas questões estão envoltas pelas sombras que cercam a Sistemática de 

Desinvestimentos.  

 

V.6. Tem-se então, que o Banco Bradesco BBI S.A. atua como gestor do processo de Alienação e, 

portanto, tem participação ativa no ato impugnado, bem como obterá benefício financeiro com o mesmo. 

 

V.7. Assim, a sua inclusão polo passivo da Ação encontra guarida no artigo 6º da Lei da Ação Popular: 

 

“Art. 6º A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades 

referidas no art. 1º, contra as autoridades, funcionários ou administradores que 

houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado ou que, por 

omissas, tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do 

mesmo." 

 
 
VI – DA LEGITIMIDADE DA ACRON S.A. PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO  

 

VI.1. No Comunicado de Fato Relevante publicado em 09 de Maio de 2018, a PETROBRAS noticiou 

o início das negociações de venda, em caráter de exclusividade, com a empresa ACRON. 

 

 

(doc.04) 

                                                           
4 Isso ocorreu com o ITAÚ, que comprou uma fatia da NTS - NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE, 
outra empresa subsidiária da PETROBRÁS vendida por preço irrisório. 



 

 
 

 

 

 VI.2. Tem-se então, que a referida empresa é BENEFICIÁRIA DIRETA DO ATO IMPUGNADO e assim 

a sua inclusão polo passivo da Ação encontra guarida no Artigo 6º da Lei da Ação Popular. 

 

 

VII- A SISTEMÁTICA REVISADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E A AFRONTA AOS 

PRINCÍPIOS INSCULPIDOS NO ARTIGO 37, CAPUT E INCISO XXI DA CF/88  

 

VII.1. Como noticiado pelo 1º Réu no Fato Relevante publicado em 05.09.2017, todo o processo de 

Alienação está sendo conduzido com base na SISTEMÁTICA DE DESINVESTIMENTOS REVISADA 

PELO TCU: 

 

 

(doc. 03) 

 

VII.2. Isso por si só já comprova que a Alienação dos Ativos em questão está sendo efetuada sem 

a observância de qualquer norma legal, em evidente afronta ao Princípio da Legalidade. 

 

VII.3. Nenhum átimo da Legislação Pátria permite que o Tribunal de Contas da União se arrogue 

poderes para criar Leis!  

 

VII.4. Neste imenso e pobre país, quem ainda detém o Poder e a Legitimidade para criar ou alterar Leis 

é o Congresso Nacional, não o Tribunal de Contas da União. 

 

VII.5. Mesmo ciente disto, aquela Corte de Contas decidiu extrapolar os limites de sua atribuição e 

CRIAR UMA VERDADEIRA NORMA PARA VENDA DOS ATIVOS DA PETROBRÁS, o que é 

inaceitável. 

 

VII.6. A Decisão do TCU lavrada por meio do Acórdão 442/2017 foi extremamente infeliz, pois aquela 

Corte de Contas adotou duas posições mutuamente excludentes: 

 

a) Explicitou que a "Sistemática" empregada pela PETROBRÁS implicava riscos consideráveis ao 

processo e que a condução dos desinvestimentos com essas fragilidades deixa a dúvida de que 

os negócios celebrados tenham sido mais vantajosos para a Petrobras: 

 



 

 
 

 

 

(doc. 11) 

 

b) Deixou passar em branco tudo que ocorrera até então, registrando que “essa permissão 

excepcional para o prosseguimento dos referidos negócios não implica chancela de regularidade 

aos atos regidos pela sistemática anterior” (5), 

 

 

 

VII.7. Ou seja: mesmo diante de todos os erros verificados, o TCU não determinou a anulação das 

alienações efetuadas sob a égide da ilegal Sistemática, apenas ordenando à PETROBRÁS que 

“reinicie todos os processos de desinvestimentos cujos contratos de compra e venda não tenham 

sido firmados”  

 

 

 

                                                           
5 Desde o Pretor da Galiléia não se via tamanha “lavagem das mãos”, “Pilatos, vendo que nada 

aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: 

Estou inocente do sangue deste justo” (Mateus 27:24) 

 

Assim como fez Pilatos, fez o TCU: reconheceu os erros perpetrados pela PETROBRÁS, mas lavou 

publicamente suas mãos, dizendo que tal atitude “não implica chancela de regularidade aos atos regidos 

pela sistemática anterior 



 

 
 

 

VII.8. Trata-se de CONCLUSÃO ASSUSTADORAMENTE ANTIJURÍDICA: o TCU reconhece a 

Inconstitucionalidade da Sistemática de Desinvestimento, mas permite o prosseguimento e a conclusão 

das negociatas que estão mais adiantadas (ÓPERA e PORTFÓLIO I), e não determina a anulação das 

alienações já ocorridas, feita com base na “Sistemática” reconhecida como imprestável! 

 

VII.9. Essa posição do TCU equivale a dizer a um arrombador, "- AH, VOCÊ JÁ ARROMBOU O 

COFRE? ENTÃO, PODE FUGIR COM O DINHEIRO!"... 

 

VII.10. Pois é exatamente a isso que equivale aquele Acórdão do TCU: RECONHECER QUE O 

COFRE FOI ARROMBADO, MAS MESMO ASSIM CRUZAR OS BRAÇOS E NADA FAZER. 

 

VII.11. Por isso mesmo, é evidente que o Acórdão do TCU não pode ser prestigiado pelo Poder 

Judiciário, vez que o único remédio que existe contra a Inconstitucionalidade e a Ilegalidade é o 

RESTABELECIMENTO DO IMPÉRIO DA LEI. 

 

VII.12. O ladrão só não fugiu com o dinheiro no caso do PROJETO PORTFÓLIO I (campos de 

Bauna e Tartaruga Verde), cuja venda foi liberada pelo TCU, em razão da decisão judicial 

proferida na AP nº 0804982-97.2016.4.05.8500. 

 

VII.13. No caso do PROJETO PORTFÓLIO I, ficou provado que a proposta dita vencedora para a 

compra daqueles campos era uma FRAUDE: UM DOS COMPRADORES (A EMPRESA 

AUSTRALIANA WOODSIDE) NUNCA FEZ PARTE DA PROPOSTA DE COMPRA! 

 

VII.14. Tudo isso ficou devidamente provado pelos documentos juntados pela PETROBRAS quando 

requereu a DESISTÊNCIA do pedido de SUSPENSÃO DE LIMINAR Nº 1.100 junto ao STF. (doc. 17) 

 

VI.15. Naqueles autos, inclusive a MINISTRA CARMEM LÚCIA determinou fosse encaminhada cópia do 

processo à Procuradoria Geral da República para fins de averiguar a ocorrência dos crimes previstos 

no artigo 299, 305 e 355 do Código Penal: (doc. 18) 

 



 

 
 

 

 

(...) 

 

 

VII.16. Naquela petição, a PETROBRÁS faz uma alegação absolutamente falsa: que "a delonga no 

processo licitatório (...) ampliada pelas dificuldades decorrentes de seu infundado 

questionamento judicial, fez com que um dos interessados no projeto Portfólio 1 manifestasse a 

sua intenção de não assumir a posição da PETROBRÁS nesses campos". 

 

VII.17. Essa INVERDADE foi perpetrada para esconder a NEGLIGÊNCIA com que o Réu PEDRO 

PARENTE e seus associados trataram a "venda" dos valiosíssimos Campos de Baúna e de Tartaruga 

Verde, pois o COMPRADOR QUE TERIA SE RETIRADO (A EMPRESA AUSTRALIANA WOODSIDE) 

NUNCA FEZ PARTE DA PROPOSTA DE COMPRA! 

 

VII.18. A leitura da Carta da WOODSIDE para a PETROBRÁS (doc. 12 e 13) mostra a NEGLIGÊNGIA e 

a IMPROBIDADE que permeiam todo esse malsinado "Plano de Desinvestimento" urdido por Pedro 

Parente e seus associados pois:  

 

a) A PETROBRÁS aceitou a proposta da empresa KAROON GÁS AUSTRALIA, supostamente 

associada a uma grande petrolífera australiana, a WOODSIDE PETROLEUM, sem consultar essa última 

sobre sua real participação no negócio; 

 

b) Desde 07 de Outubro de 2016 a PETROBRÁS fora perfeitamente cientificada quando à não 

participação da WOODSIDE, que diz, com todas as letras: 

 



 

 
 

 

"Woodside was not a party to the letter sent by Karoon to Petrobras on 26 September 

2016 (...) 

 

To ensure this was clear to Petrobras, we requested that Karoon provide a clarification 

letter to Petrobras stating Woodside was not a party to their bid (...) this letter was sent 

to Petrobras on 7 October 2016" (Doc.12) 

 

 

(Tradução juramentada anexa - (Doc. 13) 

 

c) Mesmo assim, embora perfeitamente ciente de que a WOODSIDE não fazia parte do negócio, a 

PETROBRÁS insistiu em prosseguir com a Venda de Baúna e Tartaruga Verde. 

 

VII.19. Pior ainda: após receber a Carta da WOODSIDE datada de 15 de Fevereiro de 2017, a 

PETROBRÁS não tinha mais como alegar qualquer espécie de desconhecimento sobre a não 

participação da WOODSIDE na compra. 

 

VII.20. Mesmo assim, a PETROBRÁS escondeu esse fato do Tribunal Regional Federal da 5ª 

Região, dos acionistas, do mercado. 

 

VII.21. Repita-se: TODA ESTA NEGOCIATA HAVIA SIDO LIBERADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS 

DA UNIÃO! 

 

VII.22. Por isso mesmo, é evidente que o Acórdão do TCU não pode ser prestigiado pelo Poder 

Judiciário, vez que o único remédio que existe contra a Inconstitucionalidade e a Ilegalidade é o 

RESTABELECIMENTO DO IMPÉRIO DA LEI. 

 

VII.23. E restabelecer o Império da Lei, significa impor a PETROBRÁS que siga o que manda a Lei e a 

Constituição, e não uma norma criada por quem não tem poderes para tanto. 

 

VII.24. A norma criada pelo TCU não garante a observância, na alienação dos ativos, dos princípios da 

publicidade, eficiência e impessoalidade e consequentemente não impede a ocorrência de fraudes e 

favorecimentos a exemplos dos ocorridos no caso de Pasadena. 

 

 



 

 
 

 

VII.25. Assim como na Sistemática anterior, na “Sistemática Revisada” não existe PUBLICIDADE: 

 

a) Não se sabe para quem foram enviados os Convites e quais empresas solicitaram participar da 

transação; 

 

b) não se sabe quais foram as empresas habilitadas; 

 

c) não se sabe qual a avaliação/valor dos bens que estão sendo alienados; 

 

d) não se sabe quais os critérios para julgamento das propostas. 

 

VII.26. Tudo o que se sabe é que uma empresa chamada “ACRON” surgiu como vencedora:  

 

 

(doc.04) 

 

VII.27. A Sistemática Revisada também não garante a EFICIÊNCIA e a IMPESSOALIDADE. 

 

VII.28. Não existem regras claras para o julgamento das propostas, não há garantia da abertura 

simultânea das propostas. 

 

VII.29. No caso, tudo isto fica nas mãos de um BANCO PRIVADO, que foi “escolhido” com base em 

critérios ocultos e por um valor também desconhecido para usurpar função pública, o que deixa sérias 

dúvidas de que será garantido o sigilo das propostas de modo a evitar o rebaixamento dos 

valores ofertados. 

 

VII.30. A usurpação da função do Ente Público é gritante: Todas as etapas do processo de venda são 

realizadas diretamente com o BANCO BRADESCO BBI:  

 

 

 



 

 
 

 

VII.31. É importante lembrar que um outro Assessor Financeiro da PETROBRAS, o BANCO ITAÚ fez 

parte do FUNDO DE INVESTIMENTOS QUE ADQUIRIU A NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE – 

NTS, também alienada com base nesta mesma Sistemática de Desinvestimento. 

 

VII.32. Ou seja, na Sistemática de Desinvestimento dos Réus PEDRO PARENTE e IVAN 

MONTEIRO, um mesmo banco atua como Avaliador e Comprador da gama de ativos que está 

sendo ofertada, sem Licitação, o que é induvidosamente IMORAL. 

 

VII.33. Se dúvidas restavam sobre a completa INCONSTITUTICIONALIDADE da “Sistemática de 

Desinvestimentos Revisada” elas foram completamente espancadas no dia 03 de Novembro de 2017 

com a publicação do Decreto nº 9.188 / 2017. 

 

VII.34. Esse Decreto nº 9.188 / 2017 – em que pese a sua inconstitucionalidade formal (6) – teve por 

objetivo dar ares de legalidade para as ilegais práticas empregadas pelos Réus PEDRO PARENTE e 

IVAN MONTEIRO, e trouxe em seu bojo, algumas exigências moralizantes em relação às práticas até 

então empregadas.  

 

VII.35. É o caso do artigo 27 do Decreto 9.188/2017: 

 

 "Art. 27. Competirá à Comissão de Alienação, para garantir a isonomia e a 

impessoalidade, proceder à abertura simultânea das propostas preliminares 

apresentadas."  

 

VII.36. Em resumo, tem-se que o Decreto nº 9.188 / 2017 demonstra que a Sistemática de 

Desinvestimentos aplicada por PEDRO PARENTE e IVAN MONTEIRO não garantia a publicidade e 

competitividade necessárias à obtenção do melhor preço. 

 

VII.37. Este fato também ficou evidente após os Leilões da ANP. 

 

VII.38. Nesses leilões, o Brasil obteve condições de preço extremamente melhores do que o Réu Ivan 

Monteiro obteve com seu "Programa de Desinvestimento". 

  

VII.39. Basta comparar o que houve com o Campo de CARCARÁ, que os Réus PEDRO PARENTE e 

IVAN MONTEIRO, venderam para STATOIL por preço irrisório, ficando a STATOIL dona de todo o 

petróleo que retirar daquele campo gigante pelos próximos 15 ou 20 anos. 

 

VII.40. Mas, no Leilão do Campo Norte de Carcará, que a mesma STATOIL comprou, aquela empresa 

obrigou-se a entregar ao Brasil 67,12% do petróleo que extrair dali. 

 

                                                           
6 O Decreto é manifestamente ilegal porque o Presidente Michel Temer usurpou Poderes do Congresso 

Nacional ao dar à luz algo que é uma Lei em tudo, exceto no nome. 



 

 
 

 

VII.41. É um CONTRASTE MARCANTE: 

 

 

CARCARÁ 

 

Venda Realizada por PEDRO PARENTE E IVAN 

MONTEIRO 

 

A STATOIL fica com 100% do Petróleo extraído 

  

 

NORTE DE CARCARÁ 

 

Venda Realizada por LEILÃO PÚBLICO 

 

A STATOIL fica com 33% do Petróleo extraído 

O BRASIL fica com 67% do Petróleo extraído 

 

 

VII.42. Tudo isso serve para demonstrar a completa Inconstitucionalidade da Sistemática de 

Desinvestimentos Revisada pelo Tribunal de Contas da União. 

 

VII.43. A Constituição Federal bem como a legislação infraconstitucional atinente a matéria, têm regras 

claras, cristalinas, que EXIGEM que estas vendas sejam PRECEDIDAS DE LICITAÇÃO para, dentre 

outras finalidades, garantir a MORALIDADE nos negócios administrativos. 

 

VII.44. Então, por óbvio que uma decisão do TCU não tem o Poder de criar normas para substituir 

aquelas já existentes, apenas e tão somente para atender os anseios da PETROBRAS.  

 

VII.45. Trata-se, não há dúvidas de regras óbvias, mas como advertia Wendell Holmes, vivemos em 

uma época em que o óbvio parece andar esquecido. 

 

VII.46. Não existe "pretexto bom" para romper o Império da Lei. Então, se isso for permitido, o que se 

poderá fazer depois é tentar reduzir o dano, mas esse já terá ocorrido. 

 

VII.47. Por estes motivos e como forma de garantir a observância dos princípios constitucionais que 

devem nortear a Administração Pública - a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, e 

eficiência – outra alternativa não há, senão buscar perante o Poder Judiciário, medida adequada que 

impeça o dano e o prejuízo iminente à MORALIDADE ADMINISTRATIVA que representa a continuação 

do presente processo de alienação. 

 

 



 

 
 

 

VIII - DA INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO Nº 9.188 / 2017 

 

A – DA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONGRESSO NACIONAL 

 

VIII.1. Inicialmente, é preciso esclarecer que o principal elemento que macula de Inconstitucionalidade o 

Decreto nº 9.188/17 é a USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONGRESSO NACIONAL, vez que 

aquele Decreto possui todas as características que apenas caberiam a uma LEI FEDERAL, e é 

inequivocamente direcionado a despir de eficácia a Lei nº 13.303 / 2016. 

 

VIII.2. Sob o pretexto de regulamentar dispositivos legais que não careciam de qualquer 

regulamentação, o Decreto nº 9.188/17 pretende criar um conjunto de regras de regência para a 

realização ou para a dispensa de Licitação no âmbito das empresas estatais. 

 

VIII.3. Nos termos do Inciso XXI do Artigo 37 da Constituição Federal, “obras, serviços, compras e 

alienações serão contratados mediante processo de licitação pública (...) nos termos da lei”. 

 

VIII.4. Trata-se, como é óbvio, de matéria cuja regulamentação é reservada à Lei. 

 

VIII.5. No caso da PETROBRÁS, desde a promulgação da Constituição Federal, suas Licitações foram 

regidas pelos seguintes diplomas legais: 

 

Período Norma 

05.10.1988 a 21.06.1993 

Decreto-Lei nº 2.300 / 1986, que estava em vigor por ocasião da 

promulgação da CF/88.  

 

22.06.1993 a 24.08.1998 

 

Lei nº 8.666 / 1993, que regulamentou o Artigo 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal. 

 

25.08.1993 a 30.06.2018 

 

Decreto nº 2.745 / 1998, editado na forma do Artigo 67 da Lei nº 9.478 / 

1997(7), cujos efeitos foram prorrogados pelo Artigo 93 e seu § 3º da Lei 

nº 13.303 / 2016(8). 

                                                           
7 “Art. 67. Os contratos celebrados pela PETROBRÁS, para aquisição de bens e serviços, serão 
precedidos de procedimento licitatório simplificado, a ser definido em decreto do Presidente da 
República.” 
 
8 “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.” 



 

 
 

 

a partir de 01.07.2018 

 

Lei nº 13.303 / 2016, cujos Artigos 28 a 84 regulamentam de maneira 

exauriente as normas aplicáveis à Licitação e os Casos de Dispensa e 

de Inexigibilidade, aplicáveis à Empresa Pública e à Sociedade de 

Economia Mista.  

 

 

VIII.6. Portanto, A LEI EXISTE: por 09 dias ainda permanecerão as regras do Decreto nº 2.745 / 1998, e 

em 01 de Julho de 2018 entrarão em plena eficácia as regras contidas nos Artigos 28 a 84 da Lei nº 

13.303 / 2016. 

 

VIII.7. Isso evidencia que o indisfarçado intuito do Decreto nº 9.188 é SUBSTITUIR-SE À LEI 

FEDERAL, derrogando seus efeitos e impondo outras regras, diversas daquelas que foram 

aprovadas pelo Congresso Nacional e que expressamente vedaram a possibilidade de “edição de 

decretos para instituir procedimentos simplificados de licitação para a Petrobras.” 

 

VIII.8. Para o Exmº Sr. Presidente da República, todos os cuidados que cercaram os labores do 

Congresso Nacional não foram satisfatórios! 

 

VIII.9. Nesse desiderato, S. Exª deu à luz esse malsinado Decreto nº 9.188, cujo único intento é o de 

impedir a Plena Vigência da Lei nº 13.303 / 2016. 

 

VIII.10. Tal ANOMIA ANTICONSTITUCIONAL vai muito além de mera ilegalidade do Decreto em face 

da Lei ou de inconstitucionalidade reflexa: trata-se de OFENSA MORTAL AO PRINCÍPIO DA 

SEPARAÇÃO DOS PODERES. 

 

VIII.11. Afinal, o que se tem é UM DECRETO QUE VEM FURTAR O LUGAR DA LEI, estabelecendo 

novas normas jurídicas, completamente diferentes daquelas que foram aprovadas pelo Congresso 

Nacional. 

 

VIII.12. A Inconstitucionalidade do Decreto nº 9.188 é atestada pelo próprio Professor Doutor Michel 

Temer, que em seus “Elementos de Direito Constitucional” ensinava: 

 

“O Executivo, ao regulamentar a lei, não a interpreta. Busca dar-lhe a aplicação, 

simplesmente. 

 

Como o regulamento é subordinado à lei, esta não pode delegar competência 

legislativa ao Executivo para criar direitos e deveres. 

 

A lei inova a ordem jurídica infraconstitucional; o regulamento não altera. A lei 

depende da Constituição; nela encontra seu fundamento de validade.  



 

 
 

 

 

Regulamento se prende ao texto legal e seu objetivo é facilitar o processo de 

execução da lei. É o regulamento também norma abstrata e geral, mas difere da lei 

por não importar modificação na ordem jurídica. O regulamento, por sua vez, é ato 

administrativo produzido pelo Chefe do Poder Executivo (tanto no plano federal, 

como no estadual e municipal).  

 

Por isso vincula toda a Administração, em razão do princípio hierárquico, pois o 

Chefe do Executivo é o comandante supremo de todos os agentes públicos.” 

(TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional, 22ª Ed., Malheiros, 2008, pag. 

161) 

 

VIII.13. Essa concisa lição, ministrada por seu próprio subscritor, demonstra que o Decreto nº 9.188 é 

absolutamente incompatível com o Artigo 2º da Constituição Federal, vez que jamais poderá ser 

permitido ao Poder Executivo valer-se de um Decreto para negar eficácia a uma Lei Federal(9). 

 

VIII.14. Por outro ângulo, tem-se ainda que o Decreto nº 9.188 foi publicado sob o pretexto de 

regulamentar os Artigos 28, § 3º, inciso II, e § 4º, e no art. 29, caput, inciso XVIII, da Lei nº 13.303, de 

30 de junho de 2016. 

 

VIII.15. Simples leitura daqueles dispositivos legais mostra que os mesmos não careciam de qualquer 

espécie de regulamentação: 

 

Dispositivo Legal  Crítica 

 
Art. 28, § 3º, inciso II, e § 4º da Lei 
13.303/15 
 
Art. 28. (...) 
 
§ 3º São as empresas públicas e as 
sociedades de economia mista 
dispensadas da observância dos 
dispositivos deste Capítulo nas 
seguintes situações:  
 
II - nos casos em que a escolha do 
parceiro esteja associada a suas 
características particulares, 
vinculada a oportunidades de 
negócio definidas e específicas, 
justificada a inviabilidade de 
procedimento competitivo.  
 
 
 

 
Esses dispositivos legais cuidam das hipóteses de inexigibilidade 
de licitação. 
 
Isso por si só já deixa claro a impossibilidade de um Decreto 
“regulamentar”, as hipóteses de dispensa de Licitação, matéria 
reservada à Lei, e cujas hipóteses se encontram no rol taxativo 
dos artigos 29 e 30, conforme caput do artigo 28. 
 
Além disto, o Exmº Sr. Presidente da República já havia cuidado 
de expedir Regulamento para a Lei nº 13.303 / 2016, publicado 
pelo Decreto nº 8.945 / 2016, onde afirmou taxativamente que “O 
regime de licitação e contratação da Lei nº 13.303, de 2016, é 
autoaplicável”, salvo nas hipóteses que enumera, nenhuma das 
quais se refere às Vendas de Ativos da PETROBRÁS: 
 
“Art. 71. O regime de licitação e contratação da Lei nº 
13.303, de 2016, é autoaplicável, exceto quanto a: 
 
I - procedimentos auxiliares das licitações, de que tratam os 
art. 63 a art. 67 da Lei nº 13.303, de 2016; 
 

                                                           
9 É ainda o Prof. Dr. Michel Temer quem ensina que o Decreto “Não pode, assim, desbordar dos limites 

legais, sob pena de imediata ilegalidade e mediata inconstitucionalidade” (in op. cit, pag. 160).  

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10638027/artigo-28-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/116448436/artigo-29-da-lei-n-13303-de-30-de-junho-de-2016
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/116448340/inciso-xviii-do-artigo-29-da-lei-n-13303-de-30-de-junho-de-2016
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/356570084/lei-13303-16
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10638027/artigo-28-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988


 

 
 

 

 
§ 4º Consideram-se oportunidades 
de negócio a que se refere o inciso II 
do § 3º a formação e a extinção de 
parcerias e outras formas 
associativas, societárias ou 
contratuais, a aquisição e a 
alienação de participação em 
sociedades e outras formas 
associativas, societárias ou 
contratuais e as operações 
realizadas no âmbito do mercado de 
capitais, respeitada a regulação pelo 
respectivo órgão competente.  

 
II - procedimento de manifestação de interesse privado para 
o recebimento de propostas e projetos de empreendimentos, 
de que trata o § 4º do art. 31 da Lei nº 13.303, de 2016; 
 
III - etapa de lances exclusivamente eletrônica, de que trata o 
§ 4º da art. 32 da Lei nº 13.303, de 2016; 
 
IV - preparação das licitações com matriz de riscos, de que 
trata o inciso X do caput do art. 42 da Lei nº 13.303, de 2016; 
 
V - observância da política de transações com partes 
relacionadas, a ser elaborada, de que trata o inciso V do 
caput do art. 32 da Lei nº 13.303, de 2016; e  
 
V - observância da política de transações com partes 
relacionadas, a ser elaborada, de que trata o inciso V do 
caput do art. 32 da Lei nº 13.303, de 2016; e 
 
VI – disponibilização na internet do conteúdo informacional 
requerido nos art. 32,§ 3º, art.39, art. 40 e art. 48 da Lei nº 
13.303, de 2016. 
 
 

 
Art. 29. É dispensável a realização de 
licitação por empresas públicas e 
sociedades de economia mista:  
 
(...) 
 
XVIII - na compra e venda de ações, 
de títulos de crédito e de dívida e de 
bens que produzam ou 
comercializem.  
 

Aqui, se trata da mesma hipótese, ou seja, de hipóteses de 
dispensa de Licitação, matéria reservada à Lei e cujas hipóteses 
já constam do rol taxativo dos artigos 29 e 30 da Lei.  
 
 

 

VIII.16. Daí decorre que, entre outros vícios, o Decreto nº 9.188 é fruto de Desvio de Finalidade, vez 

que na verdade os dispositivos legais que pretende regulamentar não careciam de qualquer 

regulamentação e nem tampouco foram “regulamentados”. 

 

VIII.17. Tudo isso concorre para demonstrar que o Decreto nº 9.188 é uma NORMA AUTÔNOMA, cujo 

conteúdo corresponde ao de uma Lei, nas palavras de Michel Temer já citadas acima, “A lei inova a 

ordem jurídica infraconstitucional; o regulamento não altera”. 

 

VIII.18. O C. Supremo Tribunal Federal tem admitido o processamento de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade em face de Decretos Autônomos, valendo citar o v. Acórdão do Agravo Regimental 

na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.950-RJ, cuja ementa foi: 

 



 

 
 

 

 

 

VIII.19. Os votos dos Ministros Carlos Britto e Gilmar Mendes são bastante esclarecedores: 

 

 

(voto do Ministro Carlos Britto) 

 

 



 

 
 

 

 

(voto do Ministro Gilmar Mendes) 

 

VIII.20. A hipótese que ocorre aqui é exatamente aquela descrita pelo voto do Exmº Ministro Gilmar 

Mendes, “Tirar essa questão do exame de constitucionalidade é um pouco condenar o sistema a 

um tipo de falência. Aí há uma armadilha argumentativa: aquilo que não se pode fazer por lei, 

porque ela será contrastada em sede de jurisdição constitucional, faz-se por decreto” ! 

 

VIII.21. Por derradeiro, cabe referir que o Decreto nº 9.188 é dotado de AUTONOMIA, GENERALIDADE 

ABSTRATA e IMPESSOALIDADE, que o revestem de características de verdadeira Lei em sentido 

material. 

 

VIII.22. Demonstra-se que o Decreto nº 9.188 se constitui em Norma Autônoma, que regula 

matérias que o Inciso XXI do Artigo 37 da Constituição Federal reserva à Lei, e que possui 

indisfarçada intenção de negar eficácia às Normas sobre Licitação contidas na Lei nº 13.303 / 

2016. 

 

VIII.23. Daí decorre que a Inconstitucionalidade do Decreto nº 9.188 pode e deve ser decretada pela via 

do Controle Incidental de Constitucionalidade. 

 

 

B - DA MÚLTIPLA INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO Nº 9.188 / 2018: UM RESUMO 

 

VIII.24. O quadro abaixo resume os Dispositivos Constitucionais que foram agredidos pelo Decreto nº 

9.188: 

 

 



 

 
 

 

Dispositivo Constitucional Resumo da Tese do Autor 

Art. 2º São Poderes da União, 
independentes e harmônicos entre si, o 
Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

 
A publicação de um Decreto Autônomo, que não visa 
regulamentar Lei alguma, e que pretende negar eficácia a 
uma Lei Federal se constitui em evidente USURPAÇÃO DO 
PODER LEGIFERANTE POR PARTE DO PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA. 
 

Art. 5º. (...) 
II - ninguém será obrigado a fazer ou 
deixar de fazer alguma coisa senão em 
virtude de lei; 

 
Dessa Garantia Constitucional da Reserva da Lei deflui que 
Decretos Autônomos não podem existir na Ordem 
Constitucional Brasileira.  
 
Para que tal tipo de Normatividade fosse admitida, seria 
indispensável que a Constituição Federal deixasse “clara, 
nítida, indubitável, a viabilidade jurídica de sua edição 
por agentes da Administração”(10). 
 
Além disso, mais do que mero “Decreto Autônomo”, o 
Decreto nº 9.188 é uma verdadeira Lei em Sentido Material, 
criando Direitos e Obrigações. 
 

 
Art. 37. A administração pública direta e 
indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios obedecerá aos princípios 
de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, 
também, ao seguinte:  
 
(...) 
 
XXI - ressalvados os casos especificados 
na legislação, as obras, serviços, compras 
e alienações serão contratados mediante 
processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, 
mantidas as condições efetivas da 
proposta, nos termos da lei, o qual 
somente permitirá as exigências de 
qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento 
das obrigações.  

 
O Decreto nº 9.188 viola o Princípio da Legalidade por sua 
própria gênese heterodoxa, nascido que é da Vontade 
Exclusiva do Exmº Sr. Presidente da República. 
 
O Decreto nº 9.188 viola os Princípios da Moralidade e da 
Eficiência em todas as suas disposições que visam criar 
hipóteses de dispensa de Licitação não previstas em Lei, em 
especial em relação a venda de unidades operacionais e 
estabelecimentos integrantes do seu patrimônio e alienação 
do controle societário das subsidiárias pela alienação total ou 
da maior parte de sua participação nessas empresas 
 
O Decreto nº 9.188 é duplamente incompatível com o Inciso 
XXI: 
 
a) Formalmente, porque aquele Inciso é expresso em exigir 
que as Licitações sejam realizadas “nos termos da lei”; 
 
b) Materialmente, vez que a exigência constitucional para a 
realização de alienações é que estes negócios sejam 
“contratados mediante processo de licitação pública que 
assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes”, enquanto que o Decreto nº 9.188 é pródigo 
em criar exceções ao comando constitucional, incluindo até 
mesmo as vendas de “unidades operacionais e os 
estabelecimentos integrantes do seu patrimônio” e 
“alienação total ou parcial de seus direitos e 
participações em outras sociedades”, ou seja, alienação 
do controle acionário de suas subsidiárias 
(desestatização) 
 

                                                           
10 Na expressão de José dos Santos Carvalho Filho, Manual de Direito Administrativo. 22ª edição, Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2009, página 60. 



 

 
 

 

 

 
Art. 22. Compete privativamente à União 
legislar sobre:  
 
(...) 
 
XXVII – normas gerais de licitação e 
contratação, em todas as modalidades, 
para as administrações públicas diretas, 
autárquicas e fundacionais da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, 
obedecido o disposto no art. 37, XXI, e 
para as empresas públicas e sociedades 
de economia mista, nos termos do art. 
173, § 1°, III; 
 
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com 
a sanção do Presidente da República, não 
exigida esta para o especificado nos arts. 
49, 51 e 52, dispor sobre todas as 
matérias de competência da União, 
especialmente sobre: 
 
(...) 
 
V - limites do território nacional, espaço 
aéreo e marítimo e bens do domínio da 
União; 
 

A expedição de um Decreto, cuja paternidade coube única e 
exclusivamente ao Exmº Sr. Presidente da República 
representa Violação Frontal ao Artigo 48 da Constituição 
Federal. 
 
Afinal, é ao Congresso Nacional que cabe “dispor sobre 
todas as matérias de competência da União”, entre as 
quais se inserem as “normas gerais de licitação e 
contratação, em todas as modalidades, (...) para as 
empresas públicas e sociedades de economia mista”. 
 
Vale recordar que as normas estabelecidas pelo Decreto nº 
9.188 diferem radicalmente daquelas que estão ainda em 
vigor no Decreto nº 2.745 / 1998, e daquelas que em breve 
se tornarão vigentes, previstas nos Artigos 28 a 84 da Lei nº 
13.303 / 2016. 
 
Existe nisso uma inequívoca e indevida Usurpação da 
Competência Exclusiva do Congresso Nacional por parte 
do Exmº Sr. Presidente da República. 
 
Tal situação representa uma Devastação do Estado de 
Direito, vez que o Decreta nº 9.188 tem por objetivo negar 
eficácia a uma Lei Federal aprovada pelo Congresso.  

Art. 84. Compete privativamente ao 
Presidente da República: 
 
(...) 
 
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar 
as leis, bem como expedir decretos e 
regulamentos para sua fiel execução; 

 
A Competência do Exmº Sr. Presidente da República limita-
se a “expedir decretos e regulamentos” para a fiel 
execução das Leis. 
 
É o Prof. Dr. Michel Temer quem ensinava os limites dessa 
prerrogativa, “O conteúdo do regulamento, entretanto, é 
predeterminado pela lei. Não pode, assim, desbordar dos 
limites legais, sob pena de imediata ilegalidade e mediata 
inconstitucionalidade”. 
 

 
Art. 173. (...) 
 
§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico 
da empresa pública, da sociedade de 
economia mista e de suas subsidiárias que 
explorem atividade econômica de 
produção ou comercialização de bens ou 
de prestação de serviços, dispondo sobre: 
 
(...) 
 
III - licitação e contratação de obras, 
serviços, compras e alienações, 
observados os princípios da administração 
pública; 
 

 
Repetem-se os mesmos vícios que o Decreto nº 9.188 possui 
em face do Inciso XXI do Artigo 37:  
 
a) Formalmente, porque aquele § 1º é expresso em prever 
que “A lei estabelecerá o estatuto jurídico”; 
 
b) Materialmente, vez que a exigência constitucional para a 
realização de obras, serviços, compras e alienações é que 
estes negócios sejam realizados mediante Licitação, 
enquanto que o Decreto nº 9.188 é pródigo em criar 
exceções ao comando constitucional incluindo aí a venda de 
“unidades operacionais e os estabelecimentos 
integrantes do seu patrimônio” e e “alienação total ou 
parcial de seus direitos e participações em outras 
sociedades”, ou seja, alienação do controle acionário de 
suas subsidiárias (desestatização) 
 

 

 

 



 

 
 

 

C - DA UTILIZAÇÃO DO DECRETO Nº 9.188 / 2018 COMO INSTRUMENTO PARA DESCUMPRIR 

UMA LEI FEDERAL 

 

VIII.25. Todas as Violações Constitucionais resumidas acima na verdade se resumem em um único e 

estarrecedor vício: o Exmº Sr. Presidente da República decidiu usurpar a Competência Exclusiva 

do Congresso Nacional, e produziu um “Decreto” que é Lei em tudo, menos no Nome e na 

Constitucionalidade. 

 

VIII.26. A Lei nº 13.303 / 2016 possui uma longa enumeração das Regras Licitatórias aplicáveis às 

EmIpresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, que ocupam seus Artigos 28 a 84. 

 

VIII.27. As Principais Incompatibilidades entre a Lei nº 13.303 / 2016 e o Decreto nº 9.188 são:  

 

a) “Criação” de um procedimento diverso daquele previsto na Lei, sendo certo que a mera comparação 

entre o texto da Lei e o texto do Decreto comprova que esse último possui Finalidade Precípua de 

Impedir a Aplicação da Lei: 

 

Lei nº 13.303 / 2016 Decreto nº 9.188 

 
Art. 51. As licitações de que trata esta Lei 
observarão a seguinte sequência de fases:  
 
I - preparação;  
 
II - divulgação;  
 
III - apresentação de lances ou propostas, 
conforme o modo de disputa adotado;  
 
IV - julgamento;  
 
V - verificação de efetividade dos lances ou 
propostas;  
 
VI - negociação;  
 
VII - habilitação;  
 
VIII - interposição de recursos;  
 
IX - adjudicação do objeto;  
 
X - homologação do resultado ou 
revogação do procedimento. 
 

 
Art. 15. O procedimento de Alienação 
obedecerá às seguintes fases: 
 
I - preparação; 
 
II - consulta de interesse; 
 
III - apresentação de propostas preliminares; 
 
IV - apresentação de propostas firmes; 
 
V - negociação; e 
 
VI – resultado e assinatura dos instrumentos 
jurídicos negociais. 

 

b) “Criação” de hipóteses de dispensa de Licitação não previstas em Lei, no que se refere ao Regime 

Especial de Desinvestimento de Ativos das Sociedades de Economia Mista, que nos termos da Lei ficam 

integralmente submetidos ao regime previsto naquela norma legal, o que obviamente inclui suas normas 

referentes às Licitações: 

 



 

 
 

 

 Lei nº 13.303 / 2016 Decreto nº 9.188 

 
Artigo 28. Os contratos com 
terceiros destinados à prestação 
de serviços às empresas públicas 
e às sociedades de economia 
mista, inclusive de engenharia e 
de publicidade, à aquisição e à 
locação de bens, à alienação de 
bens e ativos integrantes do 
respectivo patrimônio ou à 
execução de obras a serem 
integradas a esse patrimônio, 
bem como à implementação de 
ônus real sobre tais bens, serão 
precedidos de licitação nos 
termos desta Lei, ressalvadas as 
hipóteses previstas nos arts. 29 e 
30. 
 

 
Artigo 1º Art. 1º Fica estabelecido, com base na dispensa de 
licitação prevista no art. 29, caput, inciso XVIII, da Lei nº 
13.303, de 30 de junho de 2016, e no âmbito da administração 
pública federal, o regime especial de desinvestimento de 
ativos das sociedades de economia mista, com a 
finalidade de disciplinar a alienação de ativos 
pertencentes àquelas entidades, nos termos deste Decreto.  
 
§ 3º O regime de que trata o caput poderá abranger a 
alienação parcial ou total de ativos.  
 
§ 4º Para os fins do disposto neste Decreto, consideram-se:  
 
I - ativos - as unidades operacionais e os 
estabelecimentos integrantes do seu patrimônio, os 
direitos e as participações, diretas ou indiretas, em outras 
sociedades; e 

 

VIII.28. Aqui, vale relembrar que o Exmº Sr. Presidente da República já havia cuidado de expedir 

Regulamento para a Lei nº 13.303 / 2016, publicado pelo Decreto nº 8.945 / 2016, onde afirmou 

taxativamente que “O regime de licitação e contratação da Lei nº 13.303, de 2016, é autoaplicável”, 

salvo nas hipóteses que enumera, nenhuma das quais se refere às Cessões de Direitos da 

PETROBRÁS. 

 

VIII.29. Se “O regime de licitação e contratação da Lei nº 13.303, de 2016, é autoaplicável”, é 

evidente que o Decreto nº 9.188 não possui qualquer razão para existir! 

 

VIII.30. Tudo isso demonstra que o Decreto nº 9.188 surgiu como um EXPEDIENTE PARA IMPEDIR A 

VIGÊNCIA DE UMA LEI FEDERAL. 

 

VIII.31. O ponto mais escandaloso, onde fica evidente a COMPLETA INVERSÃO DE VALORES que 

existe no Decreto, está na alteração das fases licitatórias, entre a FASE DE JULGAMENTO e a FASE 

DE NEGOCIAÇÃO: 

 

a) Na Lei, o Julgamento PRECEDE a Negociação, como consta do Artigo 51, que prescreve que seja 

observada uma sequência de fases: 

 

“Art. 51. As licitações de que trata esta Lei observarão a seguinte sequência de 

fases:  

 

(...) 

 

IV - julgamento;  

 

(...) 



 

 
 

 

 

VI - negociação;” 

 

b) No Decreto, INVERTEM-SE AS FASES, e a Negociação PRECEDE o Resultado:  

 

“Art. 15. O procedimento de Alienação obedecerá às seguintes fases: 

 

I - preparação; 

 

II - consulta de interesse; 

 

III - apresentação de propostas preliminares; 

 

IV - apresentação de propostas firmes; 

 

V - negociação; e 

 

VI – resultado e assinatura dos instrumentos jurídicos negociais 

 

 

c) Pior ainda é a alteração operada na Fase de Negociação, 

 

 na Lei, a Negociação ocorre após o Julgamento, e faz-se apenas com quem “obteve a primeira 

colocação na etapa de julgamento”: 

 

“Art. 57. Confirmada a efetividade do lance ou proposta que obteve a primeira 

colocação na etapa de julgamento, ou que passe a ocupar essa posição em 

decorrência da desclassificação de outra que tenha obtido colocação superior, a 

empresa pública e a sociedade de economia mista deverão negociar condições 

mais vantajosas com quem o apresentou.” 

 

 no Decreto, a Negociação ocorre antes do Resultado, e envolve mais de um proponente: 

 

“Art. 35. Realizada e definida a classificação das propostas, a Comissão de 

Alienação poderá negociar com o participante mais bem classificado ou com os 

demais participantes, segundo a ordem de classificação, as condições melhores 

e mais vantajosas para a Petrobras.” 

 

VIII.32. Evidentemente, a inversão feita pelo Decreto nº 9.188 é completamente incompatível com os 

Princípios Constitucionais da Moralidade, da Impessoalidade e da Eficiência, ao permitir que o 

vencedor da Licitação seja alterado APÓS o resultado, por critérios sabe-se lá quais ! 



 

 
 

 

 

VIII.33. Tudo isso demonstra que o único intuito do Exmº Senhor Presidente da República, ao publicar o 

Decreto nº 9.188, foi impedir a Vigência da Lei nº 13.303 / 2016, no que se refere às Licitações que 

envolvam os Ativos da PETROBRÁS. 

 

VIII.34: Assim, pede-se seja declarada incidenter tantum a INCONSTITUCIONALIDADE do Decreto 

9.188 / 2017, bem como sua ILEGALIDADE em face das normas contidas no Artigo 67 da Lei nº 

9.478 / 1997 e no seu Decreto Regulamentador, o Decreto nº 2.745 / 1998 e Lei 13.303/16. 

 

 

 

IX – DA CONTROVÉRSIA: AS ALIENAÇÕES DEVEM SER PRECEDIDAS DE LICITAÇÃO SOB PENA 

DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO FRONTAL E DIRETA DA CONSTITUIÇÃO, DA LEI E DOS 

PRINCÍPIOS REGENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

IX.1. Como dito desde o início, a PETROBRAS pretende efetuar a venda de 100% de participação da 

PETROBRÁS na Araucária Nitrogenados S.A. ("ANSA") e na Unidade de Fertilizantes 

Nitrogenados III ("UFN-III") empresas subsidiárias integrais da PETROBRÁS. 

 

IX.2. Tal “negócio” foi feito sem PUBLICIDADE, e importa na Venda de Ativos a empresas selecionadas 

por critérios desconhecidos, sem Licitação e sem quaisquer formalidades que assegurem a Vigência 

dos Princípios Constitucionais da MORALIDADE, IMPESSOALIDADE e EFICIÊNCIA. 

 

IX.3. Infelizmente no caso em tela parece ter acontecido mais uma lamentável aplicação do "princípio da 

ilegalidade eficaz", que inexiste na Carta Maior, mas é muito bem definido pelo grande tributarista Ives 

Gandra como o "princípio" que leva o ente público a agir de forma manifestamente ilegal, supondo que 

de tal atitude a provável vantagem obtida compense o pouco risco de ser flagrado em evidente ofensa à 

Lei ou à Carta Maior.  

 

IX.4. Desnecessário é dizer que tal "princípio" choca-se frontalmente com os Princípios Regentes da 

Administração Pública.  

 

IX.5. É difícil explicar de outra maneira o fato da Petrobrás S.A. estar efetuando a venda 100% de 

participação da PETROBRÁS na Araucária Nitrogenados S.A. ("ANSA") e na Unidade de 

Fertilizantes Nitrogenados III ("UFN-III") - duas empresas subsidiárias integrais da PETROBRÁS, SEM 

LICITAÇÃO como exigem o Art. 37, caput e inc. XXI, o Art. 177, da CF, art. 2º, caput, art. 3º, caput e § 3º, 

art. 21, inc. I, do todos da Lei 8.666 / 1993, Artigos 2º, 4º, 6º, e 11 da Lei 9.491 / 1997, os itens 1.1, 1.2, 1.8 

e 1.8.1 do Decreto nº 2.745/1998 e Art. 28 da Lei nº 13.303/2016. 

 

IX.6. É o que se verifica pelo Comunicados e Fatos Relevantes e pelo Teaser divulgados ao 

Mercado no site da PETROBRÁS na área de Relação com os Investidores no dia 11.09.2017: 

 



 

 
 

 

 

(doc.03) 

 

IX.7. O que se tem então é a DESESTATIZAÇÃO DA ANSA e UFN-III, pela assim chamada 

“SISTEMÁTICA DE DESINVESTIMENTOS” da PETROBRÁS. 

 

IX.8. Como salta aos olhos, A ILEGALIDADE É FLAGRANTE vez que nenhum átimo da legislação 

pátria permite a venda dos bens em questão sem a observância dos requisitos previstos na Lei nº 9.471 

/ 1997. 

 

IX.9. Sociedades de Economia Mista apenas podem ser criadas POR LEI; então, para deixarem de 

ser Estatais, isso deve ocorrer NA FORMA DA LEI ! 

 

IX.10. No Brasil, ainda está em vigor a Lei nº 9.491 / 1997, que rege a Desestatização de Empresas 

Federais e que assim dispõe: 

 

"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; 

 

(...) 

 

§ 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; 

 

(...) 

 

§ 2º Aplicam-se os dispositivos desta Lei, no que couber, às participações minoritárias 

diretas e indiretas da União no capital social de quaisquer outras sociedades e às ações 

excedentes à participação acionária detida pela União representativa do mínimo 

necessário à manutenção do controle acionário da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás, 

nos termos do artigo 62 da Lei n° 9.478, de 06.08.97." 

 

IX.11. A ANSA e a UFN-III SÃO CONTROLADAS INTEGRALMENTE PELA PETROBRÁS, portanto se 

insere no conceito de "empresas, inclusive instituições financeiras, controladas direta ou 

indiretamente pela União". 

 

IX.12. Ademais, a venda da ANSA e UFN-III decorre de uma decisão estratégica de saída do setor 

econômico de Fertilizantes como declaradamente consta do Plano de Gestão e Negócios da 

PETROBRAS: 

 

 



 

 
 

 

IX.13. Tudo isso deixa claro que se trata de processo de DESESTATIZAÇÃO. 

 

IX.14. Matéria idêntica foi tratada recentemente pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª 

Região, no caso da Alienação de outra subsidiária integral da PETROBRAS, a TAG - Transportadora 

Associada de Gás. 

 

IX.15. Naquele caso, o Exmº Desembargador RUBENS CANUTO, demonstrou claramente que o caso é 

o de Desestatização e que, portanto, não poderia ser realizado por meio da Sistemática de 

Desinvestimento, e a necessidade de observância da Lei nº 9.491 / 1997 apontando que:  

 

“O Desembargador Federal Leonardo Coutinho fez uma construção inteligente à luz da 

interpretação do próprio art. 2º, § 1º, alínea A, da Lei 9491, quando diz: (Lê) “Considera-

se desestatização alienação pela União de direitos que lhe assegurem, diretamente ou 

através de outras controladas, preponderância nas deliberações sociais.”. 

  

A TAG é uma subsidiária integral da Petrobras. Quem controla ela é a Petrobras.  

 

E quem controla a Petrobras? A União, que tem seu controle acionário majoritário.  

 

Ora, se a União controla a Petrobras e esta controla a TAG, então a União está 

controlando a TAG através de outras controladas, que é a Petrobras. Quem fala, quem 

controla, quem define os destinos da Petrobras? A União, que tem seu controle 

acionário. 

  

Então, na verdade, a União está-se valendo de interposta pessoa para alienar a 

subsidiária integral da Petrobras. A vontade aí de alienação é da União.  

 

Se a União não quisesse vender não venderia e não teria quem a fizesse vender.  

 

E quando quis vender editou um decreto casuístico para isso. Demonstração cabal de 

que há o interesse da União nessa alienação. Não se está alienando aqui apenas ações. 

Não é isso. Está-se alienando controle acionário. A União está abrindo mão do controle 

acionário indireto dessa empresa.  

 

E aí vem o outro argumento do Desembargador Federal Leonardo Coutinho quando 

S.Exa. diz que a decisão de desestatização tem que ser uma decisão estratégica, 

decisão de sair de um setor econômico. Se não há essa decisão estratégica de sair do 

setor econômico, então não há uma desestatização.  

 

 

 



 

 
 

 

Aqui, e os próprios memoriais da Petrobras revelam isso, a pretensão dela é sair do 

setor de transporte de gás. Aliás, a Petrobrás sustenta isso tão veementemente nos 

memoriais que diz que não continua no setor porque não pode continuar, porque há 

uma resolução da ANP, que proíbe que a mesma empresa que fornece a matéria prima 

realize o seu transporte.  

 

Ora, o que a Petrobrás está dizendo é que quer sair de um setor estratégico. Qual o 

setor estratégico? De transporte de gás. E quer sair, segundo alega, porque não pode 

nele estar.  

 

Então, há uma decisão política aqui de se retirar de um determinado seguimento da 

atividade econômica explorada atualmente pelo Estado; não no setor de gás como um 

todo, não no setor de petróleo como um todo, mas sobre uma área específica desse 

setor, que é o transporte.  

 

Dizer “vou me ater exclusivamente ao refino, ao beneficiamento, e o transporte fica com 

uma outra empresa”. Como é que se pode dizer, então, que ela não esteja saindo de um 

setor específico da economia, dessa atividade econômica? 

 

(...) 

 

No que se refere às modalidades de licitação, prevalece o Princípio da Tipicidade, os 

tipos de licitação são aqueles previstos na lei, não cabe à Administração inventar tipos 

diferentes.  

 

Se fosse um prefeito que estivesse alienando os seus bens, bens pertencentes à União 

ou a quem quer que fosse, mediante um procedimento licitatório como esse, ele estaria 

denunciado e condenado por ato de improbidade administrativa, dizendo que ele não 

poderia ter feito daquela forma.  

 

Agora, a Petrobras pode fazer a alienação sem respeitar o procedimento legal e dizer 

que criou um procedimento semelhante ao convite; bom, se é semelhante, convite não 

é; modalidade licitatória, não é. Aliás, a lei prevê que poderá ser feito por meio de leilão, 

e o leilão exige regras.” (doc. 20) 

 

IX.16. A Lei nº 9.471 / 1997 prevê toda uma série de regras para a Desestatização, das quais vale 

destacar o Artigo 11 daquela Lei: 

 



 

 
 

 

"Art. 11. Para salvaguarda do conhecimento público das condições em que se 

processará a alienação do controle acionário da empresa, inclusive instituição 

financeira incluída no Programa Nacional de Desestatização, assim como de sua 

situação econômica, financeira e operacional, será dada ampla divulgação das 

informações necessárias, mediante a publicação de edital, no Diário Oficial da União e 

em jornais de notória circulação nacional, do qual constarão, pelo menos, os seguintes 

elementos: 

 

a) justificativa da privatização, indicando o percentual do capital social da empresa a 

ser alienado; 

 

b) data e ato que determinou a constituição da empresa originariamente estatal ou, se 

estatizada, data, ato e motivos que determinaram sua estatização; 

 

c) passivo das sociedades de curto e de longo prazo; 

 

d) situação econômico-financeira da sociedade, especificando lucros ou prejuízos, 

endividamento interno e externo, nos cinco últimos exercícios; 

 

e) pagamento de dividendos à União ou a sociedades por essa controladas direta ou 

indiretamente, e aporte de recursos à conta capital, providos direta ou indiretamente 

pela União, nos últimos quinze anos; 

 

f) sumário dos estudos de avaliação; 

 

g) critério de fixação do valor de alienação, com base nos estudos de avaliação; 

 

h) modelagem de venda e valor mínimo da participação a ser alienada; 

 

i) a indicação, se for o caso, de que será criada ação de classe especial e os poderes 

nela compreendidos." 

 

IX.17. Aqui, abre-se um breve parêntese para mostrar que CUMPRIR A LEI NÃO DÓI ! 

 

IX.18. Recentemente, outra grande Sociedade de Economia Mista Federal, a ELETROBRÁS promoveu 

a Desestatização da CELG DISTRIBUIÇÃO S.A., onde a Lei nº 9.471 / 1997 foi cumprida ! 

 



 

 
 

 

IX.19. É o que mostra o EDITAL PND DE LEILÃO N° 02/2016/CELG-D, disponível em 

http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/desestatizacao/processos-em-

andamento/desestatização-celg-d/edital-e-anexos, no qual constaram os seguintes dispositivos (doc.19): 

 

 

 

IX.20. Essa Desestatização da CELG foi efetuada nesta mesma República Federativa do Brasil, no 

ano de 2016, com a participação de outra grande Sociedade de Economia Mista Federal, a 

ELETROBRÁS. 

 

IX.21. Então, o que a PETROBRÁS está fazendo é um MERGULHO NA ILEGALIDADE, atropelando as 

prerrogativas do Conselho Nacional de Desestatização. 

 

IX.22. Trata-se, não há dúvidas de regras óbvias, mas como advertia Oliver Wendell Holmes, vivemos 

em uma época em que o óbvio parece andar esquecido... 

 

IX.23. É este exatamente o caso, pois as Rés estão efetuando a DESESTATIZAÇÃO DA ANSA e UFN-

III SEM LICITAÇÃO E SEM AS OBSERVÃNCIAS DA LEI 9491/97. 

 

IX.24. O caso é, pois, de NULIDADE ABSOLUTA, nos termos do Art. 23 da Lei nº 9.491/1997: 

 

“Art. 23. Será nula de pleno direito a venda, a subscrição ou a transferência de ações 

que impliquem infringência desta Lei.” 

 

IX.25. E não é só: tem-se também que existe Violação Frontal aos Princípios Regentes da 

Administração Pública, como se passa a demonstrar. 

 

IX.26. A tal "Sistemática" criada pela PETROBRÁS reconhecidamente estupra uma série de Princípios 

Constitucionais: TUDO É FEITO ÀS ESCONDIDAS E TUDO AO FINAL DE RESOLVE EM FAVOR DE 

UM PARTICULAR INDICADO NÃO SE SABE COMO E NÃO SE SABE POR QUEM ! 

http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/desestatizacao/processos-em-andamento/desestatização-celg-d/edital-e-anexos
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/desestatizacao/processos-em-andamento/desestatização-celg-d/edital-e-anexos


 

 
 

 

 

IX.27. Sobre a mesma matéria aqui debatida, vale transcrever a r. Decisão do Exmº Ministro 

HUMBERTO MARTINS em caso semelhante, que cuida da venda dos Campos de Petróleo de BAUNA 

e TARTARUGA VERDE, na SLS 2.238: 

 

a) Sobre a ILEGALIDADE da "Sistemática" inventada pela PETROBRÁS para promover a Venda 

dos Ativos de seu "Programa de Desinvestimento sem Licitação: 

 

"Ainda que o plenário do Tribunal de Contas da União não tenha determinado a 

suspensão da negociação, é certo que a Corte de Contas bem apontou a fragilidade 

jurídico da operação, reafirmo. 

 

Assim, a grande questão dos autos está relacionada com o regime jurídico aplicável na 

alienação de ativos da sociedade de economia mista, no caso concreto. 

 

Parece evidente que a adaptação de regras do regime de aquisição de bens e serviços 

não é suficiente para tanto." (sublinhado acrescentado) 

 

b) Sobre o PERIGO NA DEMORA: 

 

"Cabe frisar que o risco econômico de uma atuação empresarial de tão grande impacto 

e que não tenha amparo legal pode se revestir em um dano muito maior do que a sua 

temporária suspensão. 

 

E os argumentos jurídicos críticos e dirigidos à ausência de uma base jurídica 

específica e clara para a concretização de uma operação econômica e empresarial de tal 

porte se mostram como um elemento de claro convencimento do risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)." (sublinhado acrescentado) 

 

IX.28. Aqui, trata-se da mesma questão: IMPEDIR A ALIENAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO SEM 

A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO ! 

 

IX.29. Mais uma vez, a PETROBRÁS está realizando uma OBSCURA TRANSAÇÃO, 100% de 

participação na Araucária Nitrogenados S.A. ("ANSA") e na Unidade de Fertilizantes Nitrogenados 

III ("UFN-III") - empresas subsidiárias integrais da PETROBRÁS - PATRIMÔNIO DO BRASIL - sem a 

realização de procedimento licitatório. 

 

IX.30. Todas as razões arguidas pela PETROBRÁS não conseguem afastar esta VERDADE 

simples: na sua condição de Sociedade de Economia Mista, a PETROBRÁS está obrigada a 

observar os Princípios da Moralidade, Publicidade, Impessoalidade, Eficiência, e não pode ser 

furtar à realização de procedimento licitatório. 

 



 

 
 

 

IX.31. Não existem “Razões Boas” para afastar o cumprimento da Lei Federal e da Constituição 

da República ! 

 

IX.32. A reverso, no passado recente foi a recusa da PETROBRÁS em observar aqueles Princípios 

que causou Bilhões de Reais de prejuízo à Estatal. 

 

IX.33. É preciso impedir que essa triste história se repita: um Patrimônio do Brasil avaliado em 

Centenas de Milhões de Reais não pode ser alienado de maneira obscura e sem a realização de 

licitação ! 

 

IX.34. Por estes motivos e como forma de garantir a observância dos princípios constitucionais que 

devem nortear a Administração Pública - a LEGALIDADE, a IMPESSOALIDADE, a MORALIDADE, a 

PUBLICIDADE, e a EFICIÊNCIA – outra alternativa não há, senão buscar perante o Poder Judiciário, 

medida adequada que impeça o dano e o prejuízo iminente que representa a continuação do processo 

de alienação de 100% de participação na Araucária Nitrogenados S.A. ("ANSA") e na Unidade de 

Fertilizantes Nitrogenados III ("UFN-III") . 

 

 

X - DO CABIMENTO DA AÇÃO POPULAR 

 

X.1. O Autor é parte legítima para a propositura da ação, como titular do Direito Público Subjetivo de 

cada Cidadão Brasileiro à uma Administração Pública proba e eficiente, cabendo-lhe o exercício da Ação 

Popular. 

 

X.2. Na lição de Hely Lopes Meirelles, verbis: 

 

“O poder discricionário não se confunde com poder arbitrário. Discricionariedade e 

arbítrio são atitudes inteiramente diversas. Discricionariedade é liberdade de ação 

administrativa, dentro dos limites permitidos em lei; arbítrio é ação contrária ou 

excedente da lei. Ato discricionário, quando autorizado pelo Direito, é legal e válido; ato 

arbitrário é sempre ilegítimo e inválido.” (Direito Administrativo Brasileiro, Hely Lopes 

Meirelles,33ª edição, pag. 118/119)  

 

X.3. Forçoso é aceitar que em direito público, não há liberdade de escolha pessoal. Inexiste 

discricionariedade administrativa que agasalhe a infringência ao Princípio da Legalidade, o que, 

inclusive, atenta contra outro princípio, ou seja, contra o da Moralidade.  

 

X.4. De fato, como também ensina Helly Lopes Meirelles, deve-se ter presente, que a moralidade 

administrativa, verbis,  

 

 



 

 
 

 

“(...) constitui hoje em dia, pressuposto da validade de todo ato da Administração 

Pública. Não se trata - diz Hauriou, o sistematizador de tal conceito - da moral comum, 

mas sim de uma moral jurídica, entendida como “o conjunto de regras de conduta 

tiradas da disciplina interior da Administração”. (...)  

 

O agente administrativo, como ser humano dotado de capacidade de atuar, deve, 

necessariamente, distinguir o Bem do mal, o honesto do desonesto. E, ao atuar, não 

poderá desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente 

entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno 

e o inoportuno, mas também entre o honesto e o desonesto. (Direito Administrativo 

Brasileiro, Hely Lopes Meirelles, 33ª edição, pág. 88/89) 

 

X.5. In casu, o administrador de uma empresa pública com a conivência do Órgão Regulador está 

efetuando a venda de 100% de participação da PETROBRÁS na Araucária Nitrogenados S.A. 

("ANSA") e na Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III ("UFN-III") - da empresa subsidiária 

integral da PETROBRÁS, SEM LICITAÇÃO, como exige a Constituição e a Lei, ato ilegal e arbitrário, 

passível de ser anulado ou declarado nulo em sede de Ação Popular. 

 

X.6. A ação dos Réus, ao ignorar as normas constitucionais e dispositivos legais aplicáveis ao caso, 

significa não mero desrespeito àquelas normas constitucionais, mas também imoralidade na gestão da 

coisa pública. 

 

X.7. No escólio de Rodolfo de Camargo Mancuso (Ação Popular, RT, 5ª ed., p. 108 e seguintes), a 

questão da moralidade administrativa, alçada como causa autônoma da Ação Popular, por força da 

disposição do inciso LXXIII, art. 5° da CF, situa-se numa zona intermediária entre o Direito e a Moral: 

 

“Mas o Direito e a Moral são espécies do gênero Ética, de sorte que a gestão da coisa 

pública, que constitui o pano de fundo de toda ação popular, não pode ser objeto de 

controle externo apenas sob o estrito enfoque técnico-jurídico, porque do contrário se 

chegaria a um controle jurisdicional meramente formal, o que seria de todo insuficiente.  

 

Por isso, cremos que dentro da “moralidade administrativa” podem ser considerados 

estes tópicos: 1) abuso de direito; 2) desvio de poder e 3) razoabilidade da conduta 

sindicada. Antônio José Brandão, reportando-se a Georges Ripert (“La règle morale 

dans las obligations civiles”), observa:  

 

“1) Pelo exercício abusivo do direito subjetivo penetra a imoralidade no mundo jurídico, 

perturbando a ordem jurídica, na sua finalidade última.  

 



 

 
 

 

2) Quanto ao desvio de poder, Celso Antonio Bandeira de Mello o entende como a 

“utilização de uma competência em desacordo com a finalidade que lhe preside a 

instituição”.  

(...)  

 

3) Quanto à razoabilidade, Nagib Slaibi Filho afirma: “Ainda que haja a motivação, pode 

e deve o juiz apreciar a razoabilidade do ato, pois a lógica do direito é a lógica do 

razoável.” 

 

X.8. Por outro lado, está presente no ato atacado não só a imoralidade administrativa, como também o 

vício de forma. 

 

X.9. E isto porque se o Inciso XXI do artigo 37 da CF exige que as alienações sejam efetuadas 

mediante licitação pública nos termos da lei: 

 

“XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 

alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 

igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 

obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 

lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.” 

 

X.10. Ademais, o Artigo 4º da Lei nº 9.491 / 1997 determina que: 

 

“Art. 4º As desestatizações serão executadas mediante as seguintes modalidades 

operacionais: 

I - alienação de participação societária, inclusive de controle acionário, 

preferencialmente mediante a pulverização de ações; 

(...) 

IV - alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações; 

(...) 

§ 3° Nas desestatizações executadas mediante as modalidades operacionais previstas 

nos incisos I, IV, V, VI e VII deste artigo, a licitação poderá ser realizada na modalidade 

de leilão. 

§ 4º O edital de licitação poderá prever a inversão da ordem das fases de habilitação e 

julgamento, hipótese em que: 

I - encerrada a fase de classificação das propostas ou de oferecimento de lances, será 

aberto o invólucro com os documentos de habilitação do licitante mais bem 

classificado, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital; 



 

 
 

 

II - verificado o atendimento das exigências do edital, o licitante será declarado 

vencedor; 

III - inabilitado o licitante mais bem classificado, serão analisados os documentos de 

habilitação do licitante com a proposta classificada em segundo lugar, e assim 

sucessivamente, até que um licitante classificado atenda às condições fixadas no 

edital; 

IV - proclamado o resultado do certame, o objeto será adjudicado ao vencedor nas 

condições técnicas e econômicas por ele ofertadas.” 

 

X.11. Deste modo, ao efetuar a cessão de venda 100% de participação da PETROBRÁS na 

Araucária Nitrogenados S.A. ("ANSA") e na Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III ("UFN-III"), a 

PETROBRÁS também deve fazê-lo na mesma forma exigida na Lei, ou seja, através de Licitação e 

COM ESTRITA OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO CERTAME PREVISTAS NO § 4º da Lei 9.491/97 

 

X.12. Aplicam-se ainda o Artigo 2º, caput e o Artigo 3º, § 3º da Lei nº 8.666 / 1993 e os itens 1.1, 1.2, 

1.8 e 1.8.1 do Decreto nº 2.745 / 1998, e o Artigo 28 da Lei nº 13.303 / 2016. 

 

X.13. Em especial, vale recordar que até mesmo o Regulamento Simplificado de Licitações da 

PETROBRÁS, instituído pelo Decreto nº 2.745 / 1998 exige a COMPETITIVIDADE e a PUBLICIDADE 

das Licitações: 

 

“1.8 No processamento das licitações é vedado admitir, prever, incluir ou tolerar, 

nos atos convocatórios, cláusulas ou condições que: 

 

a) restrinjam ou frustrem o caráter competitivo da licitação; 

 

b) estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou 

domicílio dos licitantes. 

 

1.8.1 A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis a todos os 

interessados os atos de seu procedimento.” 

 

“8.2 A alienação será efetuada mediante leilão público, ou concorrência, quando se 

tratar de imóveis, segundo as condições definidas pela Diretoria Executiva, indicadas 

 no respectivo edital, previamente publicado.” 

 

X.14. Assim, aplica-se aqui o § Único do Artigo 2º da Lei nº 4.717 / 1965, que explicita as Causas de 

Nulidade que são reprimidas pela via da Ação Popular: 

 

 



 

 
 

 

VÍCIO DESCRIÇÃO 

 

“o VÍCIO DE FORMA 

consiste na omissão ou na 

observância incompleta ou 

irregular de formalidades 

indispensáveis à existência 

ou seriedade do ato” 

 

 

Evidentemente, a Alienação de venda 100% de participação da 

PETROBRÁS na Araucária Nitrogenados S.A. ("ANSA") e na 

Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III ("UFN-III"), deveria ser 

precedida por Licitação Pública, quando menos por força do Artigo 37, 

caput e inciso XXI da Constituição Federal. 

 

Até mesmo o Item 1.8 do Decreto nº 2.745 / 1998 é expresso em dispor 

que “é vedado admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos 

convocatórios, cláusulas ou condições que: a) restrinjam ou 

frustrem o caráter competitivo da licitação” 

 

Mas, nem mesmo esse Decreto foi utilizado! 

 

 

“a ILEGALIDADE DO 

OBJETO ocorre quando o 

resultado do ato importa em 

violação de lei, regulamento 

ou outro ato normativo;” 

 

 

A Violação da Lei, em sua mais elevada forma - AFRONTA À 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL - está presente na ausência de Licitação, 

ferindo, como dito acima, o Artigo 37, caput e Inciso XXI da Carta Maior. 

 

Afora isso, foram violadas todas as normas que impõe à PETROBRÁS 

e aos Réus PEDRO PARENTE e IVAN MONTEIRO a realização de 

licitação, vez que a tal “Sistemática de Desinvestimento” fere até 

mesmo o Decreto nº 2.745 / 1998, que aprovou o Regulamento 

Simplificado aplicável à PETROBRÁS. 

 

“o DESVIO DE FINALIDADE 

se verifica quando o agente 

pratica o ato visando a fim 

diverso daquele previsto, 

explícita ou implicitamente, 

na regra de competência.” 

 

O fim alegado é o Bem da PETROBRÁS, tratando-se de arrecadar 

dinheiro para recuperara a Capacidade de Investimento e diminuir o 

endividamento da empresa. 

 

Tal finalidade decerto não é atingida quando se vende um bem sem a 

realização da indispensável concorrência pública, essencial na busca 

pelo melhor preço. 

 

 

 



 

 
 

 

“a INEXISTÊNCIA DOS 

MOTIVOS se verifica quando 

a matéria de fato ou de 

direito, em que se 

fundamenta o ato, é 

materialmente inexistente ou 

juridicamente inadequada ao 

resultado obtido;” 

 

Aqui, volta-se à questão da tal “Sistemática de Desinvestimento”, criada 

pela PETROBRÁS ao arrepio de todas as normas que lhe são 

aplicáveis. 

 

Assim, pode ser aduzido aquilo que concluiu o TCU a respeito daquela 

“Sistemática”,  

 

“os problemas na regra utilizada até o momento, em seu 

conjunto, implicavam riscos consideráveis ao processo e que a 

condução dos desinvestimentos com essas fragilidades deixa a 

dúvida de que os negócios celebrados tenham sido mais 

vantajosos para a Petrobras” 

 

Portanto, a “Sistemática” é juridicamente inadequada ao resultado 

obtido. 

 

Basta comparar o que houve com CARCARÁ, que o Réu Pedro 

Parente vendeu para STATOIL por preço irrisório, ficando a 

STATOIL dona de todo o petróleo que retirar daquele campo gigante 

pelos próximos 15 ou 20 anos, com o Leilão do Norte de Carcará, 

que a mesma STATOIL comprou, obrigando-se a entregar ao Brasil 

67,12% do petróleo que extrair dali. 

 

  

 

X.15. Não é possível olvidar que a Lei da Ação Popular, nº 4.717 / 1965, deve atualmente ser 

interpretada de forma integrativa com a vigente Constituição Federal: nos termos daquela Lei, a 

Ação Popular era meio idôneo apenas para “anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao 

patrimônio público”, mas a Carta de 1988 transformou a Ação Popular em instrumento de tutela não só 

do patrimônio público, como da moralidade administrativa, do meio-ambiente, e do patrimônio histórico 

e cultural. 

 

X.16. Portanto, todas as disposições da Lei nº 4.717 / 1965 devem ser lidas de forma compatível com os 

novos fundamentos autônomos de tutela através de Ação Popular. 

             

X.17. Nascida da redemocratização, a Carta Magna veio promover a Moralidade Administrativa a 

fundamento autônomo para a Ação Popular. 

 

X.18. A esse respeito, ensinam Clóvis Beznos, Rodolfo de Carvalho Mancuso e José Afonso da Silva: 

 



 

 
 

 

“A ampliação do objeto da ação popular, introduzida pelo Texto Constitucional de 1988, 

sujeitando a contraste judicial a lesão à moralidade administrativa, faculta o 

ajuizamento da mesma independentemente do tradicional requisito da lesão 

patrimonial, efetiva ou presumida” (C. Beznos, in A Ação Popular e a Ação Civil Pública em 

face da Constituição Federal de 1988, Revista da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, 

dezembro/1988, pg. 35) 

 

“Presente a ampliação do objeto da ação popular, a partir do novo conceito inserto no 

art. 5º, LXXIII da Constituição Federal, impende destacar um aspecto muito importante : 

se a causa da ação popular for um ato que o autor reputa ofensivo à moralidade 

administrativa, sem outra conotação de palpável lesão ao erário, cremos que em 

princípio a ação poderá vir a ser acolhida, em restando provada tal pretensão, porque a 

atual CF erigiu a “moralidade administrativa” em fundamento autônomo para a ação 

popular.  

 

E bem pode dar-se - posto que “non omne quod licet honestum est” - que o ímprobo 

administrador, de indústria, procure cercar o ato das chamadas “formalidades legais”, 

mas sem lograr impedir que, em sua essência, ele seja imoral” (R. de C. Mancuso, in op 

cit, pg. 89; grifei; itálicos no original) 

 

“Todo ato lesivo ao patrimônio agride a moralidade administrativa. Mas o texto 

constitucional não se conteve nesse aspecto apenas da moralidade. Quer que a 

moralidade administrativa em si seja fundamento de nulidade do ato lesivo” (J. A. da 

Silva, in op. cit., pg. 405; grifo nosso) 

 

X.19. Por todo o exposto, tem-se a perfeita adequação da Ação Popular à hipótese dos autos pois, pois, 

cabe repetir, o Dano à Moralidade é algo concreto em si mesmo.  

 

X.20. Não existe "pretexto bom" para romper o Império da Lei.  

 

X.21. Então, se isso for permitido, o que se poderá fazer depois é tentar reduzir o dano, mas esse já terá 

ocorrido. 

 

 

XI - DO MÉRITO DA CAUSA 

 

XI.1. O ato atacado na presente Ação Popular é VENDA de venda 100% de participação da 

PETROBRÁS na Araucária Nitrogenados S.A. ("ANSA") e na Unidade de Fertilizantes 

Nitrogenados III ("UFN-III") - da empresa subsidiária integral da PETROBRÁS, SEM LICITAÇÃO E 

POR PREÇO VIL. 

 



 

 
 

 

XI.2. Nenhum dos Princípios Constitucionais aplicáveis sobreviveu à atitude dos Réus: 

 

MORALIDADE 

 

Vender sem Licitação um Patrimônio Bilionário sem licitação para que 

ninguém “de fora” possa saber o que está acontecendo é um ato 

evidentemente IMORAL. 

 

PUBLICIDADE 

 

Simplesmente, a “venda” está sendo negociada em meio a um véu de 

segredo, e concluída sem o conhecimento da Sociedade, que apenas 

será informada do resultado a posteriori. 

 

IMPESSOALIDADE 

 

O Rei Francisco I da França certa vez disse desconhecer o 

Testamento de Adão que dividia o Mundo entre França e Portugal. 

 

Aqui, cabe dúvida semelhante: com base em que estatuto os Réus 

PEDRO PARENTE e IVAN MONTEIRO quer vender os venda 100% 

de participação da PETROBRÁS na Araucária Nitrogenados S.A. 

("ANSA") e na Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III ("UFN-III")?  

 

LEGALIDADE 

 

Fazer Licitação para a alienação de Patrimônio Público não é favor, é 

obrigação legal e constitucional. 

 

A PETROBRÁS pretere o Inciso XXI do Artigo 37 da Constituição 

Federal, diz que Lei nº 8.666 / 1993 não se aplica a si própria, diz que 

a Lei 9491/97 também não se aplica, diz que a Lei nº 13.303 / 2016 

não entrou ainda em vigor, e não atende nem mesmo às normas do 

Decreto nº 2.745 / 1998. 

 

Em resumo, sob a gestão PEDRO PARENTE e IVAN MONTEIRO, a 

PETROBRÁS age como se fosse um Ente Soberano, ignorando que 

existem Leis no brasil. 

 



 

 
 

 

EFICIÊNCIA 

 

Vender sem Licitação é uma atitude ineficiente por natureza, vez que 

inibe a obtenção do melhor preço. 

 

Essa situação ficou escancarada após a realização das 14ª 2º e 

Rodadas de Leilão da ANP. 

 

Na 14ª Rodada se obteve um Ágio de 1556%. 

 

Já quanto à 2ª Rodada no Regime de Partilha de Produção, o 

contraste é marcante se comparado à venda do Campo de Carcará 

feita por meio da Sistemática de Desinvestimentos: 

 

a) A PETROBRÁS entregou o Campo de CARCARÁ, com reservas 

provadas e delimitadas, por US$ 2,5 bilhões sendo que destes 

apenas 50% à vista e a STATOIL vai ficar com toda o óleo e gás lá 

produzidos; 

 

b) No Leilão da ANP, a mesma STATOIL pagou pelo Norte de 

Carcará um Bônus de R$ 3 bilhões e vai entregar á União 67,12% 

do óleo lucro! 

 

 

XI.3. Especificamente, foram rasgados os seguintes dispositivos: 

 

a) Artigo 37, caput, CF:  

 

“A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)” 

 

b) Artigo 37, inciso XXI, CF:  

 

“XXI - Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 

alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 

igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 

obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 

lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.” 

 

 



 

 
 

 

c) Artigos 2º, 4º, 6º, e 11 da Lei 9.491 / 1997: 

 

“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;  

 

(...) 

 

§ 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;” 

 

 

“Art. 4º As desestatizações serão executadas mediante as seguintes modalidades 

operacionais: 

 

I - alienação de participação societária, inclusive de controle acionário, 

preferencialmente mediante a pulverização de ações; 

 

(...) 

 

IV - alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações; 

 

(...) 

 

§ 3° Nas desestatizações executadas mediante as modalidades operacionais previstas 

nos incisos I, IV, V, VI e VII deste artigo, a licitação poderá ser realizada na modalidade 

de leilão. 

 

§ 4º O edital de licitação poderá prever a inversão da ordem das fases de habilitação e 

julgamento, hipótese em que: 

 

I - encerrada a fase de classificação das propostas ou de oferecimento de lances, será 

aberto o invólucro com os documentos de habilitação do licitante mais bem 

classificado, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital; 

 

II - verificado o atendimento das exigências do edital, o licitante será declarado 

vencedor; 



 

 
 

 

III - inabilitado o licitante mais bem classificado, serão analisados os documentos de 

habilitação do licitante com a proposta classificada em segundo lugar, e assim 

sucessivamente, até que um licitante classificado atenda às condições fixadas no 

edital; 

 

IV - proclamado o resultado do certame, o objeto será adjudicado ao vencedor nas 

condições técnicas e econômicas por ele ofertadas.” 

 

“Art. 6º Compete ao Conselho Nacional de Desestatização: 

 

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; 

 

II - aprovar, exceto quando se tratar de instituições financeiras: 

 

a) a modalidade operacional a ser aplicada a cada desestatização; 

 

b) os ajustes de natureza societária, operacional, contábil ou jurídica e o saneamento 

financeiro, necessários às desestatizações; 

 

c) as condições aplicáveis às desestatizações; 

 

d) a criação de ação de classe especial, a ser subscrita pela União; 

 

e) a fusão, incorporação ou cisão de sociedades e a criação de subsidiária integral, 

necessárias à viabilização das desestatizações; 

 

f) a contratação, pelo Gestor do Fundo Nacional de Desestatização, de pareceres ou 

estudos especializados necessários à desestatização de setores ou segmentos 

específicos.” 

 

“Art. 11. Para salvaguarda do conhecimento público das condições em que se 

processará a alienação do controle acionário da empresa, inclusive instituição 

financeira incluída no Programa Nacional de Desestatização, assim como de sua 

situação econômica, financeira e operacional, será dada ampla divulgação das 

informações necessárias, mediante a publicação de edital, no Diário Oficial da União e 

em jornais de notória circulação nacional, do qual constarão, pelo menos, os seguintes 

elementos: 

 



 

 
 

 

a) justificativa da privatização, indicando o percentual do capital social da empresa a 

ser alienado; 

 

b) data e ato que determinou a constituição da empresa originariamente estatal ou, se 

estatizada, data, ato e motivos que determinaram sua estatização; 

 

c) passivo das sociedades de curto e de longo prazo; 

 

d) situação econômico-financeira da sociedade, especificando lucros ou prejuízos, 

endividamento interno e externo, nos cinco últimos exercícios; 

 

e) pagamento de dividendos à União ou a sociedades por essa controladas direta ou 

indiretamente, e aporte de recursos à conta capital, providos direta ou indiretamente 

pela União, nos últimos quinze anos; 

 

f) sumário dos estudos de avaliação; 

 

g) critério de fixação do valor de alienação, com base nos estudos de avaliação; 

 

h) modelagem de venda e valor mínimo da participação a ser alienada; 

 

i) a indicação, se for o caso, de que será criada ação de classe especial e os poderes 

nela compreendidos.” 

 

d) Artigo 2º da Lei nº 8.666 / 1993:  

 

“Art. 2º. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, 

permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, 

serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas 

nesta Lei.” 

 

e) Artigo 3º da Lei nº 8.666 / 1993:  

 

“Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 

conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.” 

 

(...) 



 

 
 

 

§ 3º A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu 

procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura.” 

 

f) Artigo 17, caput e inciso I, da Lei nº 8.666/ 1993: 

 

“Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de 

interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às 

seguintes normas: 

 

I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração 

direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades 

paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de 

concorrência, dispensada esta nos seguintes casos: (...)” 

 

g) Artigo 21, caput e inciso I, da Lei nº 8.666 / 1993: 

 

“Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas 

de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição 

interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez:  

 

I - no Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação feita por órgão ou entidade da 

Administração Pública Federal e, ainda, quando se tratar de obras financiadas parcial 

ou totalmente com recursos federais ou garantidas por instituições federais;” 

 

h) Decreto nº 2.745 / 1998 - Regulamento do procedimento licitatório simplificado da Petróleo 

Brasileiro S.A. – PETROBRÁS: 

 

“1.1. Este Regulamento, editado nos termos da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, e 

do art. 173, § 1º, da Constituição, com a redação dada pela Emenda nº 19, de 4 de junho 

de 1998, disciplina o procedimento licitatório a ser realizado pela PETROBRÁS, para 

contratação de obras, serviços, compras e alienações 

 

1.2. A licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para a realização da 

obra, serviço ou fornecimento pretendido pela PETROBRÁS e será processada e 

julgada com observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da publicidade, da igualdade, bem como da vinculação ao instrumento 

convocatório, da economicidade, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

 

(...) 

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9478.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art173§1


 

 
 

 

1.8 No processamento das licitações é vedado admitir, prever, incluir ou tolerar, 

nos atos convocatórios, cláusulas ou condições que: 

 

a) restrinjam ou frustrem o caráter competitivo da licitação; 

 

(...) 

 

1.8.1. A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis a todos os interessados 

os atos de seu procedimento.” 

 

“8.2 A alienação será efetuada mediante leilão público, ou concorrência, quando se 

tratar de imóveis, segundo as condições definidas pela Diretoria Executiva, indicadas 

no respectivo edital, previamente publicado.” 

 

i) Artigo 4º da Lei 13.303 / 2016: 

 

“Art. 4º Sociedade de economia mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de 

direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, 

cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal, aos Municípios ou a entidade da administração indireta.” 

 

j) Artigo 28, caput, da Lei nº 13.303 / 2016: 

 

“Art. 28. Os contratos com terceiros destinados à prestação de serviços às empresas 

públicas e às sociedades de economia mista, inclusive de engenharia e de publicidade, 

à aquisição e à locação de bens, à alienação de bens e ativos integrantes do respectivo 

patrimônio ou à execução de obras a serem integradas a esse patrimônio, bem como à 

implementação de ônus real sobre tais bens, serão precedidos de licitação nos termos 

desta Lei, ressalvadas as hipóteses previstas nos arts. 29 e 30.”  

 

XI.4. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE - No caso, como foi dito e cabe repetir, a 

ausência de procedimento licitatório impede a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração 

ao mesmo tempo que deixa de propiciar igual oportunidade a todos os interessados.  

 

XI.5. E a tal "Sistemática de Desinvestimento" empregada pela PETROBRÁS termina na escolha de um 

felizardo beneficiário indicado sabe-se lá por quem. 

 

XI.6. OFENSA AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE - A PETROBRÁS está efetuando a venda de venda 

100% de participação da PETROBRÁS na Araucária Nitrogenados S.A. ("ANSA") e na Unidade de 

Fertilizantes Nitrogenados III ("UFN-III") SEM A PRÉVIA AVALIAÇÃO E LICITAÇÃO como exige a 

Lei e como é de comezinho saber se é certo que nem tudo que é imoral é legal, não menos certo é que 

TUDO QUE É ILEGAL É IMORAL.  

 

 



 

 
 

 

XI.7. A Licitação também tem por objetivo, moralizar as relações do gestor com a coisa pública, 

garantindo que ele além de buscar o melhor preço não atue de forma a obter benefícios para si. 

 

XI.8. Permitir que o gestor escolha o comprador destes ativos bilionários, é permitir que ele escolha 

aquele que melhor lhe beneficiará, o que atenta contra a moralidade administrativa. 

  

XI.9. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE - Como foi dito e redito, a PETROBRÁS está 

efetuando esta venda a prévia e devida LICITAÇÃO. 

 

XI.10. A ausência de licitação por si só implica em violação ao princípio da publicidade pois retira dos 

interessados e do cidadão em geral o conhecimento e o controle do ato pelos meios constitucionais.  

 

XI.12. Iniludível, portanto, a afronta ao princípio constitucional em questão.  

 

XI.13. OFENSA AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. Em artigo pioneiro Marcelo Harger, com muita lucidez 

afirma:  

 

“o administrador, mesmo nos casos nos quais a norma lhe confira discricionariedade, 

deve, sempre, procurar a solução que melhor atenda ao interesse público do qual é 

curador. 

  

Esse entendimento nada mais significa do que a consagração do princípio da eficiência 

em nosso ordenamento jurídico. Ele não é inédito no direito brasileiro.  

 

Hely Lopes Meirelles já defendia, há muito tempo, sua existência mesmo sem estar 

previsto expressamente em nossa Constituição. É que ele se relaciona com diversos 

outros princípios constitucionais aplicáveis às atividades da administração pública.  

 

Conforme já se evidenciou, é uma consequência lógica do princípio do Estado de 

Direito. É também, uma faceta do princípio da legalidade e confunde-se com os 

princípios da moralidade e da razoabilidade da administração. 

 

Apesar disso, possui conteúdo próprio. Traduz o dever de administrar, não só de modo 

razoável e conforme a moral, mas utilizando as melhores opções disponíveis.  

 

É o dever de alcançar a solução que seja ótima ao atendimento das finalidades 

públicas. Não basta que seja uma solução possível.  

 

Deve, isto sim, ser a melhor solução. Há um dever jurídico de boa administração para o 

atendimento da finalidade legal.” (Reflexões Iniciais sobre o Princípio da Eficiência”, IOB, 

ementa nº 1/13831, vol. 1-1999, pg. 495) 

 



 

 
 

 

XI.14. Salta aos olhos a incompatibilidade entre o Princípio da Eficiência, em boa hora inserto na Carta 

Maior, e a atitude da PETROBRÁS e do Réu PEDRO PARENTE, ao NÃO PROMOVER A LICITAÇÃO. 

 

XI.15. A Licitação tem por objetivo justamente atuar como fator de eficiência nos negócios 

administrativos, e neste caso, óbvio que a Licitação instrumentalizaria a obtenção do MELHOR PREÇO. 

 

XI.16. Mas, para os atuais gestores da PETROBRÁS, as tristes experiências do passado recente, hoje 

postas em conhecimento público na “Operação Lava Jato” parece não terem servido de nada. 

  

XI.17. Enfim, apenas aos Réus PEDRO PARENTE e IVAN MONTEIRO cabe responder: 
 

1) POR QUAL MOTIVO A PETROBRAS ESCOLHEU A ACRON S.A. 
COMO COMPRADORA? 
 
2) O QUE IMPEDE QUE A VENDA DAS FÁBRICAS SEJA FEITA 
MEDIANTE LICITAÇÃO, EM BUSCA DO MELHOR PREÇO ? 

 
 
 

XII - DA PROTEÇÃO AO DIREITO POR MEDIDA LIMINAR 

 

XII.1. Estão presentes os pressupostos de concessão da liminar pleiteada: 

 

I) o fumus boni iuris fartamente demonstrado na exposição sobre o mérito da causa, e baseado em provas 

inequívocas, que conferem plena verossimilhança às alegações deduzidas nessa exordial. 

 

II) o periculum in mora, evidente per si, pois o processo de venda dos ativos em questão está em 

andamento sob o mais completo sigilo e ao arrepio da Lei, pode ser concluído a qualquer momento e 

uma posterior condenação da Ré ACRON a indenizar o prejuízo pode ser frustrada. 

 

XII.2. A concessão de tal liminar é lícita, como decorre da leitura integrativa do § 4º do Artigo 5º da Lei nº 

4.717 / 1965 com o inciso LXXIII do Artigo 5º da Constituição Federal: 

 

a) o citado § 4º - “§ 4º Na defesa do patrimônio público caberá a suspensão liminar do ato lesivo 

impugnado.” - admite o deferimento de liminar para “defesa do patrimônio público”, sendo de ressaltar-

se ser tal patrimônio o único bem jurídico então tutelado pela ação popular; 

 

b) com o advento do inciso LXXIII do Artigo 5º da Carta Cidadã, outros bens jurídicos passaram a ser 

tuteláveis pela Ação Popular, entre eles a moralidade administrativa, que a presente ação busca 

proteger; 

 

c) aliás, seria ilógico supor que o legislador constituinte ampliasse o escopo da Ação Popular, mas fosse 

negado ao Magistrado o poder de garantir a preservação desses mesmos bens, diante de risco de 

perecimento. 



 

 
 

 

 

XII.3. Enfatiza-se que as negociações com a ACRON para a finalização da venda, irão no máximo até o 

dia 07 de Agosto de 2018, conforme fato relevante publicado pela PETROBRÁS em 09 de Maio de 

2018: 

 

 

 

XII.4. Assim, passado isto, bastará à Ré ACRON pagar à Ré PETROBRÁS o preço da venda para 

CRIAR UM FATO CONSUMADO. 

 

XII.5. Mesmo que posteriormente a venda venha a ser anulada, o eventual comprador estará em seu 

Bom Direito de buscar vultosa indenização pelas perdas que sofrer em consequência da anulação do 

negócio jurídico, pois estará na confortável posição de TERCEIRO DE BOA-FÉ, que realizou a compra 

amparada em decisão judicial. 

 

XII.6. Esse é um risco terrível que precisa ser levado em conta nesta ação, eis que a negativa da 

Antecipação de Tutela torna inevitável o Dano ao Patrimônio Público que o Autor Popular busca 

proteger: ou será o Dano causado pela Venda, ou será o Dano resultante da anulação da venda ! 

 

XII.7. Isso foi bem assinalado no v. Acórdão da C. 1ª Turma do TRF da 5ª Região no AI nº 0808457-

50.2016.4.05.0000: 

 

"Quanto ao perigo de demora, diferentemente da conclusão a que chegou o TCU, tenho 

comigo que ele se faz presente, como requisito fundamental a autorizar a sustação do 

procedimento de alienação das participações dos campos de Baúna e Tartaruga Verde, 

que se inserem no "Portfólio 1", haja vista as consequências danosas que adviriam do 

desfazimento futuro do contrato, em razão de nulidades dos procedimentos 

antecedentesde venda, não sendo difícil conjecturar sobre a possibilidade do 

ajuizamento de pretensões indenizatórias de parte do contratado, ao ver o negócio 

desfeito, após os investimentos que tenha feito." (sublinhado acrescentado) 

 

 

 



 

 
 

 

XII.8. No mesmo sentido está a Decisão do Exmº Ministro Presidente do C. STJ na SLS nº 2.238: 

 

 

 

XII.9. Então, se a venda for consumada, o que se poderá fazer depois é tentar reduzir o dano, mas esse 

já terá ocorrido. 

 

XII.10. Pelo exposto, requer-se o deferimento de Medida Liminar para que seja IMEDIATAMENTE 

SUSPENSO o procedimento de venda de 100% de participação da PETROBRÁS na Araucária 

Nitrogenados S.A. ("ANSA") e na Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III ("UFN-III"). 

 

 

XIII - DO PEDIDO 

 

XIII.1. Por todo o exposto, o Autor requer: 

 

a) A intimação dos Réus para manifestarem-se sobre o pedido de liminar, no prazo de 72 (setenta e 

duas) horas, por aplicação analógica do Artigo 2º da Lei nº 8.437 / 1992(11); 

 

b) Após ouvidos os Réus, a Concessão de Medida Liminar, na forma do § 4º do Artigo 5º da Lei nº 

4.717 / 1965 e do Artigo 300 do CPC, determinando aos Réus PETROBRÁS e UNIÃO FEDERAL que 

seja IMEDIATAMENTE SUSPENSO o procedimento de VENDA 100% de participação da 

PETROBRÁS na Araucária Nitrogenados S.A. ("ANSA") e na Unidade de Fertilizantes 

Nitrogenados III ("UFN-III") - empresa subsidiária integral da PETROBRÁS; 

 

c) A Citação dos Réus, para, querendo, contestar a presente ação popular, sendo-lhes feita a 

advertência do conteúdo do Artigo 344 do NCPC. 

 

d) A Intimação do Ministério Público Federal, na forma do Artigo 7º, I, “a”, da Lei nº 4.717 / 1965; 

 

                                                           
11 Art. 2º No mandado de segurança coletivo e na ação civil pública, a liminar será concedida, quando 
cabível, após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se 
pronunciar no prazo de setenta e duas horas. 



 

 
 

 

e) Ao fim, o julgamento de procedência da pretensão autoral veiculada nesta Ação Popular, para:  

 

e.1) Declarar a nulidade do processo de VENDA, SEM LICITAÇÃO, de venda 100% de 

participação da PETROBRÁS na Araucária Nitrogenados S.A. ("ANSA") e na Unidade de 

Fertilizantes Nitrogenados III (“UFN-III") - empresa subsidiária integral da PETROBRÁS. 

 

e.2) Declarar incidenter tantum a INCONSTITUCIONALIDADE da Sistemática de 

Desinvestimentos Revisada pelo Tribunal de Contas da União bem como sua ILEGALIDADE em 

face das normas contidas no Artigo 67 da Lei nº 9.478 / 1997 e no seu Decreto Regulamentador, o 

Decreto nº 2.745 / 1998; 

 

d.3) Declarar incidenter tantum a INCONSTITUCIONALIDADE do Decreto nº 9.188 / 2017, bem 

como sua ILEGALIDADE em face das normas contidas no Artigo 67 da Lei nº 9.478 / 1997 e no 

seu Decreto Regulamentador, o Decreto nº 2.745 / 1998, e em face da nº Lei 13.303 / 2016. 

 

d.4) Condenar os Réus PETROBRÁS e UNIÃO FEDERAL a se absterem de promover qualquer 

forma de alienação de VENDA 100% de participação da PETROBRÁS na Araucária 

Nitrogenados S.A. ("ANSA") e na Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III ("UFN-III") sem a 

realização de procedimento licitatório e sem a observância das regras da Lei nº 9.491 / 1997; 

 

d.5) condenar os requeridos e demais beneficiários dos atos ora impugnados na indenização dos 

prejuízos causados ao erário público, conforme se apurar em liquidação de sentença, 

 

d.6) Condenar os Réus ao pagamento de Honorários Advocatícios, na forma do Artigo 11 da Lei nº 

4.717 / 1965 e do Artigo 85 do CPC. 

 

 

XIV - DAS PROVAS 

 

XIV.1. Protesta provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidos e o mais que houver 

para a busca da verdade, em especial: 

 

a) Prova documental - todos os documentos atinentes às negociações para a venda dos ativos em 

questão - cuja exibição desde já se requer, sob as penas do Artigo 400 do CPC - a fim de comprovar a 

inexistência de procedimento licitatório e a inobservância dos demais requisitos legais, bem como a 

prática de improbidade administrativa; 

 

b) Depoimento pessoal dos Réus, pena de confesso, a fim de se apurar a atuação de cada um na prática 

do ilícito; 

 

c) Prova Pericial, caso necessária, para provar que a alienação ocorreu por preço vil. 

 



 

 
 

 

XIV.2. Na forma dos art. 320 e 434 NCPC, vai esta petição instruída com os documentos comprobatórios 

das alegações apresentadas nesta Petição Inicial (VIDE ANEXO I) 

 

XIV.3. A Advogada signatária declara, sob sua responsabilidade e sob as penas da lei, a autenticidade e 

veracidade dos documentos que instruem a presente ação. 

 

 

 

 

XV - DO VALOR DA CAUSA 

 

    

XV.1. Dá-se a causa ao valor de R$ 3,1 bilhões (três bilhões e cem milhões de reais) equivalente ao 

valor destinado para a Construção de apenas uma das plantas Industriais, a UFN III, eis que o Autor 

Popular não possui estimativa do valor da ANSA. 

 

  

Aracaju, 19 de junho de 2018. 

 

RAQUEL DE OLIVEIRA SOUSA 

OAB/SE 4.572 

 

 

CARLOS EDUARDO REIS CLETO 

OAB/SE 352-A 

 

 

BRUNO JOSÉ SILVESTRE DE BARROS 

OAB-RJ 148.373 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I – RELAÇÃO DE DOCUMENTOS 

 

Doc. 02 - Comunicado e Fatos Relevantes divulgados ao Mercado 

 

Doc. 03 – Teaser 

 

Doc. 04 – Comunicado ao Mercado – Exclusividade Acron 

 

Doc. 05 - Tabela Liminares – venda de ativos sem licitação  

 

Doc. 06 – Pedidos de ingresso da União  

 

Doc.07 – Comunicado Resultado 14º e 15ª Leilão ANP  

 

Doc. 08 - Resultado da 2ª e 14ª Rodada de Licitações da ANP  

 

Doc. 09 - Empresas que arremataram blocos do Pré-Sal na 2ª e 3ª Rodada de Licitações da ANP – 

partilha. 

 

Doc.10 – Relatório do Mercado Financeiro PETROBRAS 

 

Doc. 11 - Acórdão TCU – Desinvestimentos Petrobrás:  

 

Doc. 12 - Carta da WOODSIDE para a PETROBRÁS  

 

Doc. 13 - Tradução Juramentada da Carta da WOODSIDE para a PETROBRÁS  

 

Doc. 14 - Proposta da KAROON GÁS AUSTRÁLIA para a PETROBRÁS  

 

Doc. 15 - Tradução Juramentada da Proposta da KAROON GÁS AUSTRÁLIA para a PETROBRÁS  

 

Doc. 16 - Decisão do Ministro Presidente na SS-STJ Bauna e Tartaruga Verde  



 

 
 

 

 

Doc. 17 - Petição de Desistência da Petrobrás SLS 1100 

 

Doc. 18 - Decisão da Exmª Ministra Carmen Lúcia no SS 1100 

 

Doc.19 - Edital de Desestatização da CELG 

 

Doc. 20 – Notas taquigráficas AI TAG – TRF5ª Região  


