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1. INTRODUÇÃO

A missão da Petrobrás Gás S.A. – Gaspetro é promover o 

desenvolvimento do mercado de gás natural e a expansão da infraestrutura 

de distribuição através da participação nas concessionárias estaduais de 

serviços de distribuição de gás canalizado nos Estados.

Criada em maio de 1998, essa subsidiária da Petróleo Brasileiro S.A. –

Petrobrás é uma sociedade por ações (holding de participações), com sede e 

foro na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, que tem por 

objeto social, observados os preceitos legais, a participação em sociedades 

as quais desempenhem as atividades de comercialização, importação, 

exportação, armazenamento e distribuição de gás natural.

Em dezembro de 2015, a Petrobrás concretizou a venda para a Mitsui 

Gás e Energia do Brasil Ltda – Mitsui Gás de 49% de sua participação na 

Gaspetro. A Mitsui Gás é uma subsidiária integral da Mitsui & Co., Ltd. 

(Japão) e já possui participação societária em 8 companhias estaduais de 

distribuição de gás natural no Brasil. Esta operação fez parte do Programa de 
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Desinvestimentos previsto no Plano de Negócios e Gestão – PNG 2015-2019 

da Petrobrás.

A Gaspetro possui, atualmente, participação acionária em 19 

empresas de distribuição de gás natural das 27 constituídas no País, como 

mostrado na Figura 1.1.

Em 2018, as Companhias Distribuidoras Locais – CDLs com 

participação da Gaspetro venderam aproximadamente 21 milhões de metros 

cúbicos de gás natural por dia, o que representou uma participação de 39% 

no volume comercializado pelas distribuidoras nos mercados térmico e não 

térmico.

Figura 1.1: Participações da Gaspetro
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Fonte: Gaspetro

Em 27 de fevereiro de 2020, a Petrobrás informou o início da etapa de 

divulgação da oportunidade (Teaser), referente à venda da totalidade de sua 

participação de 51% na Gaspetro.

Segundo a Petrobrás, o Teaser está de acordo com as diretrizes para 

desinvestimentos da empresa e com o regime especial de desinvestimento 

de ativos pelas sociedades de economia mista federais, previsto no Decreto 

nº 9.188, de 1º de novembro de 2017.
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2. ADESÃO DA PETROBRÁS AO DECRETO Nº 9.188/2017

Em 14 de março de 2018, a Petrobrás informou que o seu Conselho 

de Administração aprovou a adesão da Companhia ao regime especial de 

desinvestimento previsto no Decreto nº 9.188/2017. Segundo a própria 

empresa, a sistemática para desinvestimentos já se encontrava alinhada ao 

Decreto nº 9.188/2017, não havendo impacto nos desinvestimentos em 

curso.

O art. 1º do Decreto nº 9.188/2017 estabelece, com base na dispensa 

de licitação prevista no art. 29, caput, inciso XVIII, da Lei nº 13.303, de 30 de 

junho de 2016, no âmbito da administração pública federal, um regime 

especial de desinvestimento de ativos das sociedades de economia mista, 

com a finalidade de disciplinar a alienação desses ativos. Esse inciso permite 

a dispensa de licitação nos casos de compra e venda de ações, de títulos de 

crédito e de dívida e de bens que produzam ou comercializem.

É importante registrar que o inciso XVIII do art. 29 da Lei nº 

13.303/2016 foi, de certa forma, reproduzido dos dispositivos da Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993, como se pode depreender dos trechos a seguir 

transcritos:

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:

.........................................................................................................................

......

II - quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispensada 

esta nos seguintes casos:

.........................................................................................................................

......

c) venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a 
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legislação específica;

d) venda de títulos, na forma da legislação pertinente;

e) venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades da 

Administração Pública, em virtude de suas finalidades;

.........................................................................................................................

......

No caso de alienações de empresas estatais, o art. 29, XVIII, da Lei 

nº 13.303/2016 simplesmente fundiu as alíneas “c”, “d” e “e” do inciso II do 

art. 17 da Lei nº 8.666/1993.

É importante registrar que esses dispositivos da Lei nº 8.666/1993 

nunca foram utilizados para, a partir da dispensa de licitação, promover 

privatização de empresas estatais.

O art. 1º do Decreto nº 9.188/2017, ao contrário do que consigna a Lei 

nº 13.303/2016, também permite a alienação, sem licitação, de unidades 

operacionais e estabelecimentos integrantes do patrimônio de empresas 

estatais, in verbis: 

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.

.........................................................................................................................

......

§ 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
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........................................................................................................... (grifo 

nosso)

Dessa forma, ilegalmente, a Petrobrás está vendendo refinarias, 

terminais e dutos, sem licitação, em flagrante ofensa à própria Lei nº 

13.303/2016, que estabeleceu em sua Seção VI, após ampla discussão no 

Congresso Nacional, o procedimento de licitação para aquisição e alienação 

de bens. Desse modo, metade do parque de refino nacional está sendo 

vendido sem licitação.

Mas não é apenas a Petrobrás que ignora essa Lei, o próprio Tribunal 

de Contas da União – TCU, também desconsidera a Lei n° 13.303/2016 e 

despreza as decisões do Congresso Nacional, pois, numa parceria espúria 

com a estatal, sem qualquer fundamento legal, estabeleceu os 

procedimentos que deveriam ser utilizados pela empresa na venda de seus 

ativos. 

Desse modo, o TCU não honra seus posicionamentos históricos em 

defesa da legalidade e da publicidade no âmbito dos contratos da Petrobrás, 

como na Decisão nº 663/2002-TCU-Plenário, que considerou ilegal o 

procedimento licitatório simplificado da estatal com base no Decreto nº 2.745, 

de 24 de agosto de 1998.

A Estatal também reafirmou a manutenção da meta estabelecida no 

programa de parcerias e desinvestimentos conforme seu Plano Estratégico. 

Observa-se que o alinhamento existente entre a “Nova Sistemática da 

Petrobrás”, “acertada” com o TCU, e o Decreto nº 9.188/2017 fez com que a 

edição desse decreto em nada alterasse os procedimentos que a Estatal já 

estava empregando para alienação de ativos.

Na realidade, o Decreto º 9.188/2017 não regulamentou dispositivos 

da Lei nº 13.303/2016, nova lei das estatais em substituição à Lei nº 

8.666/1993, mas, sem nenhuma base legal, criou um “procedimento 

simplificado” para venda de unidades operacionais e privatização de 

subsidiárias.
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No âmbito federal, as privatizações ocorreram e ocorrem, à exceção 

do Sistema Petrobrás, com base nas Leis nº 9.491, de 9 de setembro de 

1997, que criou o Conselho Nacional de Desestatização – CND e alterou 

procedimentos relativos ao Plano Nacional de Desestatização – PND; e na 

Lei nº 13.334, de 13 de setembro de 2016, que criou o Programa de 

Parcerias de Investimentos – PPI, com a finalidade de ampliar e fortalecer a 

interação entre o Estado e a iniciativa privada por meio da celebração de 

contratos de parceria e de outras medidas de desestatização.

Como os ativos previstos no Plano Estratégico da Petrobrás não são 

bens comercializados pela Estatal, deve ser considerada ilegal a venda, com 

dispensa de licitação, das unidades operacionais e os estabelecimentos 

integrantes do patrimônio das empresas estatais, nos termos do § 4º, inciso I, 

do art. 1º do Decreto nº 9.188/2017.

Também é importante destacar que a transferência total de um ativo 

da Petrobrás para terceiros é, na realidade, a desestatização desse ativo, e 

não uma alienação. Mesmo que essa transferência fosse uma simples 

alienação, por óbvio deveria ser adotado o procedimento licitatório 

estabelecido pela Seção VI da Lei nº 13.303/2016 e não o procedimento 

estabelecido pelo Decreto nº 9.188/2017.

O art. 15 desse Decreto determina que o procedimento de alienação 

observará as 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. 
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O § 2º desse artigo estabelece que a apresentação de propostas 

preliminares poderá ser dispensada a critério da Comissão de Alienação ou 

da estrutura equivalente. 

A fase de preparação estaria associada à elaboração dos Teasers; a 

consulta de interesse estaria associada ao Fato Relevante da Divulgação de 

Oportunidade de Desinvestimento; a apresentação de propostas preliminares 

estaria associada ao início da fase não-vinculante (quando for o caso); a 

apresentação de propostas firmes estaria associada ao início da fase 

vinculante; a negociação estaria associada à concessão de exclusividade 

para negociação (quando for o caso); a fase de resultado e assinatura dos 

instrumentos jurídicos negociais estaria associada à aprovação pela Diretoria 

Executiva e Conselho de Administração, assinatura dos contratos e 

fechamento da operação.

Destaque-se, por fim, que o art. 7º do Decreto nº 9.188/2017, em 

flagrante ofensa aos princípios constitucionais da publicidade e moralidade, 

permite que as etapas e documentos do procedimento de alienação sejam 

sigilosos. A seguir, é transcrito, parcialmente, esse artigo: 

Art. 7º O procedimento competitivo de alienação observará os princípios da 
publicidade e da transparência, que possibilitarão a fiscalização, a 
conformidade e o controle dos atos praticados pela sociedade de economia 
mista.

§ 1º Excepcionalmente, o órgão estatutário competente da sociedade de 
economia mista poderá classificar a operação, as suas etapas ou os 
documentos como sigilosos, desde que a revelação de informações possa 
gerar prejuízos financeiros para a sociedade de economia mista ou para o 
ativo objeto da alienação.

§ 2º As avaliações econômico-financeiras serão sigilosas, exceto quando 
exigida a sua publicidade pela legislação societária em vigor. (grifo nosso)
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3. AS PRIVATIZAÇÕES NAS LEIS Nº 9.491/1997 E Nº 13.334/2016

A Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990, criou o Programa Nacional de 

Desestatização – PND. Posteriormente, a Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 

1997, alterou os procedimentos relativos ao PND e revogou a Lei nº 

8.031/1990. A Lei nº 9.491/1997 foi regulamentada pelo Decreto Presidencial 

nº 2.594, de 15 de maio de 1998, alterado em 1º de dezembro de 2010 pelo 

Decreto nº 7.380.

Para a consecução do PND, foi criado o Fundo Nacional de 

Desestatização – FND, de natureza contábil. O FND é constituído, a título de 

depósito, das ações ou cotas de propriedade direta ou indireta da União 

emitidas por sociedades que tenham sido incluídas no PND.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES 

foi designado gestor do FND por determinação do Decreto nº 99.464, de 16 

de agosto de 1990, tendo a Lei nº 9.491/1997 mantido essa determinação, 

enumerando, inclusive, suas competências e atribuições no que concerne ao 

PND.

Entre as atribuições do gestor do FND, estão as seguintes: fornecer 

apoio administrativo e operacional, necessário ao funcionamento do 

Conselho Nacional de Desestatização – CND, incluindo os serviços de 

secretaria; divulgar os processos de desestatização, bem como prestar todas 

as informações que vierem a ser solicitadas pelos poderes competentes; 

promover a contratação de consultoria, auditoria e outros serviços 

especializados necessários à execução das desestatizações; e preparar a 

documentação dos processos de desestatização para apreciação do TCU. O 

PND tem como órgão superior de decisão o CND, diretamente subordinado 

ao presidente da República.

As reuniões de deliberação sobre a desestatização de empresas ou 

serviços públicos terão como participantes, com direito a voto, o titular do 

ministério ao qual a empresa ou serviço esteja vinculado. E, quando se tratar 

de desestatização de instituições financeiras, participará das reuniões, com 

direito a voto, o presidente do Banco Central do Brasil. O presidente do 
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BNDES, gestor do FND, também participa das reuniões, porém sem direito a 

voto.

As participações diretas ou indiretas da União em subsidiárias da Petrobrás e na 

própria controladora estão submetidas ao inciso I e § 2º do art. 2º e ao art. 3º da Lei nº 

9.491/1997, in verbis:

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;

§ 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.

.........................................................................................................................

......

Art. 3º Não se aplicam os dispositivos desta Lei ao Banco do Brasil S.A., à 

Caixa Econômica Federal, e a empresas públicas ou sociedades de 

economia mista que exerçam atividades de competência exclusiva da União, 

de que tratam os incisos XI e XXIII do art. 21 e a alínea "c" do inciso I do art. 

159 e o art. 177 da Constituição Federal, não se aplicando a vedação aqui 

prevista às participações acionárias detidas por essas entidades, desde que 

não incida restrição legal à alienação das referidas participações.
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.........................................................................................................................

......

No âmbito federal, o art. 4º da Lei nº 9.491/1997 estabelece que a 

alienação de participação societária, inclusive de controle acionário, é 

modalidade operacional de execução das desestatizações, que, segundo 

dispõe o § 3º do mesmo artigo, será realizada mediante licitação, podendo 

ser empregada a modalidade leilão.

É importante ressaltar também que a Lei nº 9.491/1997 garante a publicidade e a 

transparência das condições em que se processará a alienação do controle acionário da 

empresa, conforme estabelece o art. 11:

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;
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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.

Nos termos do art. 31 do Decreto nº 2.594, de 15 de maio de 1998, que 

regulamenta a Lei nº 9.491/1997, o preço mínimo será fixado com base em estudos de 

avaliação, elaborados por duas empresas contratadas mediante licitação pública. Havendo 

divergência quanto ao preço mínimo recomendado nas avaliações, superior a vinte por 

cento, será facultado ao CND determinar a contratação de terceiro avaliador.

É importante registrar, ainda, que as alienações do controle acionário de 

subsidiárias, desde o governo do Presidente Fernando Collor até o governo do Presidente 

Michel Temer, sempre foram consideradas desestatizações, e, por isso, incluídas no Plano 

Nacional de Desestatização, de que trata a Lei nº 9.491/1997 e, mais recentemente, a Lei nº 

13.334/2016.

Foram desestatizadas, por decisão política, inúmeras subsidiárias e controladas da 

Petrobrás, como Petrofértil, Petromisa, Petroflex, Copesul, Copene e muitas outras, na 

década de 1990. Essas empresas não exerciam, contudo, atividades previstas no art. 177 da 

Constituição Federal.

A Tabela 3.1 contempla o resultado geral das privatizações no Brasil, 

a partir da criação do PND – 1990 até dezembro de 2015 –, incluindo não 

apenas desestatizações realizadas no âmbito desse programa, mas também 

o resultado obtido pelos estados com seus programas estaduais e, ainda, o 

resultado obtido com a venda das empresas federais de telecomunicações. 

O PND, no período 1990-2015, obteve uma receita equivalente a US$ 31,1 

bilhões com a venda de empresas, com a alienação de participações 

minoritárias. Esse valor, acrescido do valor da dívida transferida ao setor 

privado, de cerca de US$ 9,2 bilhões, representa um resultado total para o 
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PND da ordem de US$ 40,3 bilhões. O resultado geral das privatizações 

realizadas no Brasil no período 1990-2015 atingiu US$ 106,2 bilhões, 

distribuídos no âmbito federal e estadual, como pode ser visto na figura a 

seguir. As desestatizações federais englobaram as desestatizações 

amparadas pela Lei nº 9.491/1997, que rege o PND, e no âmbito da Lei 

Geral de Telecomunicações – Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997. O 

resultado total inclui a receita de venda e as dívidas transferidas ao 

comprador, conforme mostrado na Tabela 3.1.

Tabela 3.1: Receita de venda e as dívidas transferidas ao comprador

Fonte: BNDES, 2015

A seguir, são apresentados alguns exemplos de iniciativas de 

desestatização ocorridos a partir da Lei nº 9.491/1997, extraídos do Relatório 

de Atividades 2015 – Programa Nacional de Desestatização – BNDES 

(2015).

Até 2014, a Celg Distribuição S.A. – Celg D era uma subsidiária 

integral da Companhia Celg Participações S.A. – Celgpar, sociedade de 

economia mista controlada pelo Estado de Goiás, que detinha 99,7% do 

capital social da Celgpar. Em janeiro de 2015, a Eletrobrás adquiriu 50,93% 

das ações da Celg D, passando a ter o controle acionário da empresa. A 

Celgpar permaneceu com 49% das ações da Celg D. Em 5 de maio de 2015, 

o presidente do CND, em atendimento à solicitação do Ministério de Minas e 

Energia – MME, expediu a Resolução CND nº 5, referendada em 25 de 

novembro de 2015, na qual recomendou à presidente da República a 
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inclusão da Celg D no PND. 

A então presidente da República, acatando as recomendações do 

presidente do CND, expediu em 13 de maio de 2015 o Decreto nº 8.449. 

Nesse ano, também foram expedidas as Resoluções CND nº 7, de 9 de julho 

de 2015, e nº 11, de 18 de novembro de 2015. 

A primeira teve como objetivo autorizar o BNDES a realizar a 

contratação direta da International Finance Corporation – IFC para a 

prestação dos serviços de estruturação da desestatização da Celg D, pregão 

eletrônico para a contratação do serviço de auditoria externa independente e 

para autorizar que o serviço de auditoria externa independente fosse iniciado 

a partir do data room. Também foi aprovado, nessa resolução, o 

procedimento referente ao ressarcimento ao BNDES de gastos com serviços 

de terceiros decorrentes da desestatização da Celg D. 

A segunda resolução teve como escopo a aprovação do preço mínimo 

das ações de emissão da Celg D e das condições da desestatização da 

empresa, entre as quais consta a possibilidade de a Celgpar alienar pari 

passu com a Eletrobrás, no todo ou em parte, ações de sua titularidade 

representativas do capital social da Celg D. A IFC, contratada pelo BNDES 

em 17 de julho de 2015 para prestar o serviço de estruturação da 

desestatização da Celg D, contratou serviços especializados que serviram de 

insumo para a proposta do modelo de desestatização da Celg D. 

Tais serviços, liderados e coordenados pela IFC, englobaram: os 

resultados das diligências técnicas, contábeis e jurídicas, realizadas, 

respectivamente, por Quantum do Brasil Ltda., Ernst & Young e Pinheiro 

Neto Advogados e as avaliações econômico-financeiras independentes. As 

projeções operacionais da Celg D, incluindo projeções de mercado, receitas 

e custos operacionais e investimentos foram elaboradas pela Quantum, que 

concomitantemente realizou a due diligence técnico-operacional. Com base 

nas projeções operacionais, EY e Accenture incorporaram premissas não 

operacionais e financeiras e elaboraram avaliações econômico-financeiras 
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independentes.

Em 2015, foram incluídos no PND, por força do Decreto nº 8.517, de 

10 de setembro de 2015, os seguintes aeroportos internacionais: Aeroporto 

Internacional Pinto Martins, Aeroporto Internacional Salgado Filho, Aeroporto 

Internacional Deputado Luís Eduardo Magalhães e Aeroporto Internacional 

Hercílio Luz.

A partir da promulgação da Lei nº 13.334/2016, foi criado o PPI. Nos 

termos do art. 1º, § 1º, III, da Lei nº 13.334/2016, podem integrar o PPI as 

demais medidas do Programa Nacional de Desestatização a que se refere à 

Lei nº 9.491/1997.

O art. 7º da Lei nº 13.334/2016 criou o Conselho do Programa de 

Parcerias de Investimentos da Presidência da República – CPPI, que, dentre 

suas competências, está a de exercer as funções atribuídas ao Conselho 

Nacional de Desestatização pela Lei nº 9.491/1997, conforme estabelecido 

no inciso V, “c”, desse artigo.

De acordo com o § 3º do art. 7º, a composição do CPPI observará, 

quando for o caso, o § 2º do art. 5º da Lei nº 9.491/1997.

O art. 13 da Lei nº 13.334/2016 determina que, observado o disposto 

no art. 3º da Lei nº 9.491/1997, e no § 3º do art. 10 da Lei nº 11.079, de 30 

de dezembro de 2004, a licitação e celebração de parcerias dos 

empreendimentos públicos do PPI independem de lei autorizativa geral ou 

específica.

Desse modo, estão excluídos do PND as seguintes estatais:

⦁ Petrobrás S.A.;

⦁ Banco do Brasil S.A.;

⦁ Caixa Econômica Federal;

16



⦁ que explorem, diretamente ou mediante autorização, concessão ou 

permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que 

disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão 

regulador e outros aspectos institucionais (art. 21, XI, da CF);

⦁ que explorem os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e 

exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e 

reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares 

e seus derivados (art. 21, XXIII, da CF);

⦁ instituições financeiras de caráter regional que recebam três por cento, 

para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das 

Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (art. 159, I, “c”, da CF);

⦁ que exerçam as atividades de pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo 

e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos (art. 177, I, da CF);

⦁ que exerçam as atividades de refinação do petróleo nacional ou 

estrangeiro (art. 177, II, da CF);

⦁ que exerçam as atividades de importação e exportação dos produtos e 

derivados básicos resultantes das atividades previstas nos incisos 

anteriores (art. 177, III, da CF);

⦁ que exerçam as atividades de transporte marítimo do petróleo bruto de 

origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no País, 

bem assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus 

derivados e gás natural de qualquer origem (art. 177, IV, da CF);

⦁ a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a 

industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus 

derivados, com exceção dos radioisótopos cuja produção, 

comercialização e utilização poderão ser autorizadas sob regime de 

permissão, conforme as alíneas b e c do inciso XXIII do caput do art. 21 
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desta Constituição Federal (art. 177, V, da CF). 

As atividades de pesquisa, lavra, refino, importação e transporte de 

petróleo e gás natural, bem como quaisquer outras atividades correlatas ou 

afins, são as razões de a Petrobrás existir, como estabelecem os arts. 61 e 

62 da Lei nº 9.478/1997. Dessa forma, essas atividades, quando exercidas 

pela Petrobrás, não podem ser privatizadas.

Analisa-se, a seguir, o art. 64 da Lei nº 9.478/1997, in verbis:

Art. 64. Para o estrito cumprimento de atividades de seu objeto social que integrem 

a indústria do petróleo, fica a PETROBRÁS autorizada a constituir subsidiárias, as 

quais poderão associar-se, majoritária ou minoritariamente, a outras empresas.

Observa-se que, nos termos desse artigo, a Petrobrás está autorizada a criar 

subsidiárias para o estrito cumprimento de atividades de seu objeto social, como transporte 

e distribuição de gás natural. Essas subsidiárias, no entanto, somente podem ser 

constituídas, nos termos do art. 173 da Constituição Federal, por imperativos de segurança 

nacional ou de relevante interesse coletivo.

O art. 64 da Lei nº 9.478/1997 é, na realidade, o reconhecimento pelo Congresso 

Nacional de que as atividades de transporte e distribuição de gás natural, quando exercidas 

pela Petrobrás, atendem às condições exigidas pelo art. 173 da Carta Magna. 

Assim, a administração da Petrobrás pode criar ou extinguir subsidiárias para 

realizar essas atividades apenas para descentralização administrativa. Não pode, contudo, 

alienar o controle acionário dessas subsidiárias por mera decisão administrativa, pois o 

legislador considera que as atividades da Petrobrás, ainda que exercidas por subsidiárias, 

atendem às condições exigidas pela Constituição Federal. Desse modo, se extintas as 

subsidiárias por decisão administrativa, seus ativos e atividades devem voltar à 

controladora, como estabeleceu o Congresso Nacional.

Dessa forma, a criação das subsidiárias, prevista no art. 64 da Lei nº 

18



9.478/1977, não pode servir como artifício para justificar a privatização das 

atividades integrantes do objeto social da Petrobrás.

Quanto à natureza das subsidiárias, vale ressaltar o disposto no 

Acórdão (Ac. 3ª Turma) GMALB/aao/abn/AB/jn, do Tribunal Superior do 

Trabalho – TST, referente ao Processo nº TST-ARR-61-70.2010.5.09.0053: 

“As subsidiárias subordinadas à pessoa jurídica cuja criação tem expressa 

autorização legislativa terão o mesmo tratamento dispensado à principal, e a 

partir do ponto de vista ora defendido, não pode ser considerada 

isoladamente, ou seja, como entidade autônoma, desligada da empresa 

principal”.

Assim sendo, no caso do art. 3º da Lei nº 9.491/1997, o que importa 

são as atividades exercidas pela empresa estatal. Se assim não fosse, 

bastaria a Petrobrás criar subsidiárias para o exercício das atividades 

previstas nos incisos I a IV do art. 177 da Constituição Federal para que 

essas atividades fossem privatizadas.

Além disso, como mencionado no Acórdão nº 442/2017-TCU-Plenário, 

o próprio TCU trata as subsidiárias da Petrobrás como se fossem sociedades 

de economia mista. Dessa forma, não podem ser privatizadas as subsidiárias 

que exercem atividades de que dispõem os incisos I a IV do § 1º do art. 177 

da Constituição Federal.

É permitido, no entanto, que novas autorizações possam ser dadas a 

empresas estatais ou privadas para essas atividades, mas quando tais 

atividades são exercidas por empresas estatais, tais empresas não podem 

ser desestatizadas ou privatizadas.

Se esses incisos estivessem fora do alcance do art. 3º da Lei nº 

9.491/1997, bastaria que esse artigo citasse apenas o inciso V. Como isso 

não ocorreu, considera-se que todas as atividades previstas no art. 177, 

quando já exercidas por empresas estatais, tais empresas não podem ser 

privatizadas.

O art. 31, § 1º, da Lei nº 10.848, de 14 de março de 2004, também 
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excluiu do PND a empresa Centrais Elétricas Brasileiras S/A – Eletrobrás e 

suas controladas: Furnas Centrais Elétricas S/A, Companhia Hidro Elétrica 

do São Francisco – Chesf, Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A –

Eletronorte e Empresa Transmissora de Energia Elétrica do Sul do Brasil 

S/A – Eletrosul e a Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica –

CGTEE.

A Medida Provisória – MP nº 814, de 2018 –, por meio do seu art. 3º, § 

1º, revogou o § 1º do art. do art. 31 da Lei nº 10.848/2004 para permitir a 

privatização da Eletrobrás, Chesf, Eletronorte, Eletrosul e CGTEE. No 

entanto a MP nº 814, de 2018, teve sua vigência encerrada por meio do Ato 

Declaratório nº 30, de 5 de junho de 2018, do presidente da mesa do 

Congresso Nacional. Desse modo, essas empresas continuam excluídas do 

PND.

De acordo com o art. 2º do Decreto nº 8.893/2016, o BNDES foi 

designado como responsável pela execução e pelo acompanhamento do 

processo de desestatização das companhias concessionárias do serviço 

público de distribuição de energia elétrica de que tratam os incisos IV a IX do 

caput do art. 1º desse Decreto, nos termos do art. 6º, § 1º, e do art. 18, da 

Lei nº 9.491/1997.

Desse modo, com base no art. 6º, § 1º, e no art. 18, da Lei nº 

9.491/1997, no dia 15 de junho de 2018, foi publicado o Edital do Leilão nº 

2/2018-PPI/PND, com o Manual de Oferta de Ações aos Empregados e 

Aposentados e informações relativas à alienação de ações do capital social 

da Companhia de Energia do Piauí – Cepisa.

A Cepisa, em leilão realizado no dia 26 de julho de 2018, foi adquirida 

pela única proponente que ofereceu índice de deságio na flexibilização 

tarifária de 119.

No dia 30 de agosto de 2018, foram vendidas outras três empresas da 

Eletrobrás. A Companhia de Eletricidade do Acre foi vendida por índice de 

deságio de 31, o que significa que a compradora não abriu mão de toda a 
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flexibilização tarifária concedida pela Aneel. A Centrais Elétricas de Rondônia 

foi vendida por índice de deságio de 21. No caso da Boa Vista Energia S.A., 

o índice de deságio foi zero.

Com relação à Amazonas Distribuidora de Energia S.A., vale ressaltar 

que, em parecer sobre o Projeto de Lei do Senado – PLC nº 77/2018, o 

relator designado na Comissão de Infraestrutura, senador Eduardo Braga, 

entendeu que essa empresa deveria ser excluída do PND. Para isso, o 

relator propôs, no dia 4 de agosto de 2018, subemenda para dar nova 

redação ao art. 3º da Lei nº 9.491/1997.

Observa-se, então, que a Lei nº 9.491/1997 está em plena produção 

de efeitos, sendo reconhecida sua vigência tanto pelo Poder Executivo 

Federal quanto pelo Congresso Nacional.

Cabe, então, ao Poder Judiciário exigir que a Petrobrás, no processo 

de privatização de suas subsidiárias, cumpra os dispositivos das Leis nº 

9.491/1997, nº 9.478/1997 e nº 13.334/2016.
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4. ANÁLISE DO DECRETO Nº 9.188/2017

O procedimento estabelecido por meio do Decreto nº 9.188/2017 é 

incompatível com a Constituição Federal, pois não atende aos princípios da 

publicidade e moralidade ao estabelecer etapas sigilosas e regras somente 

aplicáveis a negócios particulares.

Apesar de o caput do art. 7º desse Decreto preconizar que o 

procedimento competitivo observará os princípios da publicidade e da 

transparência, o § 1º desse artigo permite que o órgão estatutário 

competente da sociedade de economia mista poderá classificar a operação, 

as suas etapas ou os documentos como sigilosos, desde que a revelação de 

informações possa gerar prejuízos financeiros para a sociedade de economia 

mista ou para o ativo objeto da alienação.

O § 2º do art. 7º consigna que as avaliações econômico-financeiras 

serão sigilosas, exceto quando exigida a sua publicidade pela legislação 

societária em vigor.

Em 13 de junho de 2019, a Petrobrás informou que concluiu a venda 

de 90% de sua participação na Transportadora Associada de Gás S.A. –

TAG para o grupo formado pela ENGIE e pelo fundo canadense Caisse de 

Dépôt et Placement du Québec – CDPQ.

O fechamento da transação ocorreu com o pagamento total de R$ 

33,5 bilhões para a Petrobrás, sendo aproximadamente R$ 2 bilhões 

destinados à liquidação da dívida da TAG com o BNDES.

Essa bilionária transação ocorreu com base no Decreto nº 9.188/2017 

e sem a observância dos dispositivos da Lei nº 9.491/1997. Desse modo, não 

foi salvaguardado conhecimento público das condições em que se processou 

a alienação do controle acionário da empresa.
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Não houve publicidade, por exemplo, acerca das empresas que 

participaram do “processo competitivo”, dos estudos de avaliação e dos 

critérios de fixação do valor mínimo da participação que foi alienada.

Caso a venda da Gaspetro não seja suspensa, sua privatização 

também ocorrerá no mesmo formato da TAG. Não deverão ser divulgados os 

participantes no processo, o valor mínimo da Gaspetro nem a justificativa 

econômico-financeira para sua privatização.

Além de inconstitucional, o Decreto nº 9.188/2017 não atende à 

expectativa popular de que a administração pública se torne mais ética e 

transparente.
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5. VENDA DA TOTALIDADE DA PARTICIPAÇÃO NA GASPETRO

Em 27 de fevereiro de 2020, a Petrobrás divulgou o Teaser referente à 

venda da totalidade de sua participação de 51% na Gaspetro. Segundo a 

Petrobrás, o Teaser está de acordo com o previsto no Decreto nº 9.188/2017.

Nos termos do Teaser, a Petrobrás, com a assistência do Goldman 

Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. – Goldman Sachs como seu assessor 

financeiro exclusivo no processo, está buscando a alienação da totalidade de 

sua participação na Gaspetro, correspondente a 51% das ações totais da 

companhia. A Gaspetro é uma holding com participação em 19 Companhias 

Distribuidoras Locais – CDLs ou Ativos de gás natural. 

A transação potencial oferece às partes interessadas uma 

oportunidade única de se tornarem acionistas de um dos principais players

do setor de distribuição de gás no Brasil.

Caso qualquer participante que atenda a todos os requisitos de 

qualificação esteja interessado em participar do processo competitivo, será 

necessário notificar formalmente o Goldman Sachs sobre seu interesse para 

receber os documentos necessários para participar do processo:

⦁ Contrato de Confidencialidade – CA; e

⦁ Certificado de Conformidade – CC.

A data de início de distribuição do Memorando de Informações 

Confidenciais – CIM a possíveis compradores que já tenham executado o CA 

e o CC é 13 de março de 2020.

Para a fase não vinculante do processo, o prazo para assinar o CA e o 

CC e obter acesso ao CIM pelos potenciais compradores é 20 de março de 

2020.
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A Petrobrás recomenda que os potenciais compradores executem o 

CA e o CC o mais rápido possível, pois qualquer atraso pode afetar o prazo 

do investidor para analisar a oportunidade.

Conforme mostrado na Figura 5.1, a Gaspetro tem participação em 19 

Companhias Distribuidoras Locais – CDL de gás natural; 14 delas são 

operacionais.

Figura 5.1: Participação da Gaspetro em Companhias Distribuidoras

Fonte: Petrobrás
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A Gaspetro compõem a maior plataforma de distribuição de gás do 

Brasil, posicionada de forma exclusiva para se beneficiar da expansão 

econômica e industrial. Em 2019, foram comercializados 28,994 milhões de 

metros cúbicos de gás natural por dia para mais de 499 mil clientes a partir 

de uma rede de aproximadamente 10 mil quilômetros de gasodutos.

Estima-se que a receita líquida da Gaspetro aumente de R$ 3,082 

bilhões em 2016 para R$ 4,869 bilhões em 2019. Como mostrado na Figura 

5.2, a receita líquida da Gaspetro vem aumentando a cada ano.

Figura 5.2: Receita líquida da Gaspetro
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Fonte: Petrobrás

Como mostrado na Figura 5.3, a Gaspetro tem importantes receitas 

líquidas em CDLs em vários Estados.

Figura 5.3: Receitas líquidas da Gaspetro em vários Estados

Nota: Os dados operacionais refletem as últimas estimativas oficiais disponíveis para 2019. 

Dados financeiros baseados em demonstrações financeiras não auditadas de 2019E.

1 Considera a participação detida pelo GASPETRO em cada um dos ativos operacionais.

Fonte: Petrobrás

A Figura 5.4 mostra que a Gaspetro tem participação em CDLs com 

longos prazos de concessão, muitos deles além de 2040.

Figura 5.4: Dados das concessões das CDLs com participação da Gaspetro
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Fonte: Petrobrás
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6. A IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA DA GASPETRO

De acordo com o art. 25 da Constituição Federal, a atividade de 

distribuição de gás canalizado é monopólio estadual e sua regulação se dá 

no âmbito de cada Estado, em geral, através das agências reguladoras 

estaduais.

Na maioria das companhias distribuidoras locais, a composição 

acionária segue um modelo tripartite com participação do governo estadual, 

da Gaspetro e de empresas privadas. 

O governo estadual pode participar diretamente das CDLs ou por meio 

de empresas estatais estaduais. Como mostrado na Figura 5.1, o governo 

estadual é o acionista controlador da grande maioria das CDLs.

Atualmente, 21 empresas de distribuição de gás são controladas por 

governos estaduais. As CDLs foram criadas, em sua maioria, por meio de 

leis ou decretos estaduais. 

A participação privada nas distribuidoras também é muito concentrada 

em poucos agentes. A Mitsui é a maior acionista privada em distribuição de 

gás natural, com participação minoritária em nove distribuidoras. Em 2017, a 

empresa ampliou sua fatia de mercado, comprando 49% da participação na 

Gaspetro, da Petrobrás. Outras empresas importantes são a CS 

Participações, a Gás Natural Fenosa e a Cosan. 

A maior parte dos contratos de concessão foi assinada durante a 

década de 1990 e possuem período de concessão de 30 ou 50 anos, sendo 

prorrogáveis em alguns casos. Em alguns casos, não existe uma agência 

reguladora independente com competências sobre o mercado de gás natural, 

sendo a regulação tarifária realizada por secretaria do governo estadual.

Na realidade, a maioria das CDLs representam parcerias estratégicas 
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entre os governos estaduais e a Petrobrás, por meio da Gaspetro. A venda 

da participação da Petrobrás na Gaspetro vai ”romper” essas parcerias e 

provocar aumento nas tarifas, pois o comprador, a  título de garantir o 

equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, vai repassar o 

valor pago à Petrobrás para as tarifas.

Com a saída do segmento de transporte e distribuição de gás natural, 

de biocombustível, de petroquímica etc., e com a venda de metade do seu 

parque de refino a Petrobrás caminha para ser uma empresa extrativista de 

petróleo.

Isso tornará a lucratividade da Petrobrás extremamente dependente 

do preço do petróleo, o que reduzirá a resiliência financeira da empresa. Não 

por acaso, a redução do preço do petróleo produziu uma grande queda no 

valor das ações da estatal. A estatal está na contramão do que ocorre com 

as grandes empresas petrolíferas no mundo, tanto privadas quanto estatais 

(Lima, 2019).

Assim sendo, todos perdem com a privatização da Gaspetro: os 

consumidores, o Brasil e a própria Petrobrás.
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7. CONCLUSÕES

A Gaspetro é fundamental para o desenvolvimento do mercado de gás 

natural no Brasil. A Estatal possui participação acionária em 19 empresas de 

distribuição de gás natural das 27 constituídas no País. Em 27 de fevereiro 

de 2020, a Petrobrás informou a intenção de privatizar a Gaspetro a partir da 

venda da totalidade de sua participação.

Segundo a Petrobrás, essa privatização está de acordo com as 

diretrizes para desinvestimentos da empresa e com o regime especial de 

desinvestimento de ativos pelas sociedades de economia mista federais, 

previsto no Decreto nº 9.188/2017.

O art. 1º do Decreto nº 9.188/2017 estabelece o regime especial de 

desinvestimento de ativos das sociedades de economia mista, com base na 

dispensa de licitação prevista no art. 29, caput, inciso XVIII, da Lei nº 

13.303/2016. É importante registrar esse inciso simplesmente reproduz 

dispositivos da Lei nº 8.666/1993, que nunca foram utilizados para, sem 

licitação, promover privatização de empresas estatais.

No âmbito federal, as privatizações ocorreram e ocorrem com base 

nas Leis nº 9.491/1997 e nº 13.334/2016, à exceção do Sistema Petrobrás 

que, em acordo com o TCU, instituiu procedimentos sem fundamento legal 

para levar a termo privatizações de suas subsidiárias.

Ressalte-se que as participações diretas ou indiretas da União em subsidiárias da 

Petrobrás e na própria controladora estão submetidas ao inciso I e § 2º do art. 2º e ao art. 

3º da Lei nº 9.491/1997.

O art. 4º da Lei nº 9.491/1997 estabelece que a alienação de 

participação societária, inclusive de controle acionário, é modalidade 

operacional de execução das desestatizações, que, segundo dispõe o § 3º 
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do mesmo artigo, será realizada mediante licitação.

É importante ressaltar também que a Lei nº 9.491/1997 garante a publicidade e a 

transparência das condições em que se processará a alienação do controle acionário da 

empresa. O art. 11 salvaguarda o conhecimento público das condições em que se 

processará a alienação do controle acionário da empresa.

Nos termos do art. 31 do Decreto nº 2.594/1998, que regulamenta a Lei nº 

9.491/1997, o preço mínimo é fixado com base em estudos de avaliação, elaborados por 

duas empresas contratadas mediante licitação pública. Havendo divergência quanto ao 

preço mínimo recomendado nas avaliações, pode-se contratar um terceiro avaliador.

É importante registrar, ainda, que as alienações do controle acionário de 

subsidiárias, desde o governo do Presidente Fernando Collor até o governo do Presidente 

Michel Temer, sempre foram consideradas desestatizações, e, por isso, incluídas no Plano 

Nacional de Desestatização, de que trata a Lei nº 9.491/1997 e, mais recentemente, a Lei nº 

13.334/2016.

Foram desestatizadas, por decisão política, inúmeras subsidiárias e controladas da 

Petrobrás, como Petrofértil, Petromisa, Petroflex, Copesul, Copene e muitas outras, na 

década de 1990. 

Ao contrário da Lei nº 9.491/1997, o procedimento estabelecido por 

meio do Decreto nº 9.188/2017 é incompatível com a Constituição Federal, 

pois não atende aos princípios da publicidade e moralidade ao estabelecer 

etapas sigilosas e regras somente aplicáveis a negócios particulares.

Apesar de o caput do art. 7º desse Decreto preconizar que o 

procedimento competitivo observará os princípios da publicidade e da 

transparência, o § 1º desse artigo permite classificar a operação, as suas 

etapas ou os documentos como sigilosos.

Por sua vez, o § 2º do art. 7º do Decreto nº 9.188/2017 consigna que 
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as avaliações econômico-financeiras serão sigilosas, exceto quando exigida 

a sua publicidade pela legislação societária em vigor.

Na realidade, o Decreto º 9.188/2017 não regulamentou dispositivos 

da Lei nº 13.303/2016, mas, sem nenhuma base legal, criou um 

“procedimento simplificado” para venda de unidades operacionais e 

privatização de subsidiárias, que no caso da Petrobrás são operações 

bilionárias.

Em 13 de junho de 2019, a Petrobrás informou que concluiu a venda 

de 90% de sua participação na Transportadora Associada de Gás S.A. –

TAG. O fechamento da transação ocorreu com o pagamento total à 

Petrobrás de R$ 33,5 bilhões.

Nessa bilionária transação, ocorrida com base no Decreto nº 

9.188/2017 e sem a observância dos dispositivos da Lei nº 9.491/1997, não 

houve publicidade e transparência da operação. Não se sabe quais foram as 

empresas participantes do processo, não foram divulgados estudos de 

avaliação nem os critérios de fixação do valor mínimo da participação que foi 

alienada.

Desse modo, o Decreto nº 9.188/2017 é inconstitucional, ilegal e não 

atende à expectativa popular de que a administração pública se torne mais 

ética e transparente.

Quanto ao mérito, a privatização da Gaspetro por uma mera decisão 

administrativa também não se justifica. A empresa compõem a maior 

plataforma de distribuição de gás do Brasil, posicionada de forma exclusiva 

para se beneficiar da expansão econômica e industrial.  Estima-se que a 

receita líquida da Gaspetro aumente de R$ 3,082 bilhões em 2016 para R$ 

4,869 bilhões em 2019.

De acordo com o art. 25 da Constituição Federal, a atividade de 

distribuição de gás canalizado é monopólio estadual e sua regulação se dá 
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no âmbito de cada Estado, em geral, por meio das agências reguladoras 

estaduais.

Os governos estaduais são os acionistas controladores da grande 

maioria das companhias de distribuição local de gás natural. A participação 

privada nessas companhias é muito concentrada em poucos agentes. A 

Mitsui é a maior acionista privada em distribuição de gás natural, com 

participação minoritária em nove distribuidoras.

Na realidade, a maioria das distribuidoras representam parcerias 

estratégicas entre os governos estaduais e a Petrobrás, por meio da 

Gaspetro. A venda da participação da Petrobrás na Gaspetro vai “romper” 

essas parcerias e provocar aumento nas tarifas, pois o comprador, a título de 

garantir o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, vai 

repassar o valor pago à Petrobrás para as tarifas.

Destaque-se, ainda, que o art. 64 da Lei nº 9.478/1997 autoriza a Petrobrás, por 

decisão administrativa, a criar subsidiárias para o estrito cumprimento de sua atividade. 

Essas subsidiárias, no entanto, somente podem ser constituídas, nos termos do art. 173 da 

Constituição Federal, por imperativos de segurança nacional ou de relevante interesse 

coletivo.

Assim, a administração da Petrobrás pode criar ou extinguir subsidiárias para 

realizar essas atividades apenas para descentralização administrativa. Não pode, contudo, 

alienar o controle acionário dessas subsidiárias por mera decisão administrativa. Se extintas 

as subsidiárias por decisão administrativa, seus ativos e atividades devem voltar à 

controladora, como estabeleceu o Congresso Nacional.

Em suma, além de ilegal, a privatização da Gaspetro e de outras subsidiárias e 

unidades operacionais, não atende aos interesses dos consumidores, do País e da própria 

Petrobrás.

A atual política da Petrobrás de se tornar, basicamente, uma empresa 
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extrativista de petróleo torna a lucratividade da empresa extremamente 

dependente do preço do barril. Não por acaso, a recente redução do preço 

do petróleo produziu uma grande queda no valor das ações da estatal. 

Assim, a Petrobrás está na contramão do que ocorre com as grandes 

empresas petrolíferas mundiais, que continuam a caminhar na direção da 

integração e diversificação de suas atividades, ficando menos vulneráveis à 

contumaz volatilidade dos preços internacionais do petróleo.
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