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TCU aponta riscos ao abastecimento 
com venda de refinarias da Petrobras

Uma auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) 
aponta riscos ao abastecimento de combustíveis no 

país com a venda de refinarias da Petrobras. Aprovada pelo 
plenário da corte de contas na quarta (4/8), a auditoria 
aponta que, em determinados aspectos, o mercado segue 
sob o risco de continuar fechado, mesmo com a venda de 
metade da capacidade de refino da Petrobras. Um ponto é 
o controle da infraestrutura para movimentação e estoque 
de combustíveis, especialmente no caso do GLP, que segui-
rá com a Petrobras e Transpetro em posições dominantes.“É 
preciso aprimorar a definição do papel da Transpetro, agente 
dominante no mercado, pode mitigar os cenários de riscos 
à garantia do abastecimento e à competitividade nos mer-
cados resultantes dos desinvestimentos dos ativos de refi-
no e logística associada, ora em curso”, dizem os auditores. 
A Petrobras pretende assinar os acordos de venda das refi-
narias até o fim deste ano. Os prazos já precisaram ser pror-
rogados pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
(Cade) duas vezes.

O Grupo Roca assinou o acordo para a venda de sua divisão 
de Revestimentos Cerâmicos para o Grupo Lamosa. O 

comunicado oficial foi divulgado nesta semana. Os termos des-
te acordo incluem duas fábricas no Brasil, localizadas no estado 
do Paraná, a fábrica e escritórios de negócios de Cerâmicas 
Belcaire, localizada na comunidade Valenciana, Espanha e as 
operações nos Estados Unidos. Estes três centros de produção 
exportam para o mundo todo e têm presença muito importante 
no Mercado Norte Americano. O Grupo Lamosa é uma empresa 
dedicada a produção e comercialização de revestimentos cerâ-

Grupo Roca assina o acordo para a venda de sua divisão de Revestimentos 
Cerâmicos 

micos e adesivos, com vendas superiores a $1.0 bilhão de dólares 
e com forte presença nas Américas. O Grupo Lamosa tem uma 
história de mais de 130 anos no Mercado de materiais de cons-
trução. Esta operação está sujeita aos trâmites das aprovações 
corporativas e legais que são usualmente aplicáveis a estes tipos 
de transações. A compra do negócio de cerâmica do Grupo Roca 
permite incrementar em aproximadamente 20% as receitas do 
Grupo Lamosa, e em aproximadamente 16% da capacidade de 
produção do negócio de  revestimentos cerâmicos e atingindo 
cerca de 225 milhões de metros quadrados por ano.

A Petrobras comunicou nesta semana, às distribuidoras do 
Nordeste do País, que não vai mais fornecer gás natural 

em 2022. O rompimento acontecerá após décadas de abaste-
cimento contínuo e ininterrupto. O anúncio pegou de surpresa 
os Estados, que têm cerca de cinco meses para promover uma 
chamada pública para buscar novos fornecedores, prazo consi-
derado curto por alguns deles.  

O temor é que não seja possível substituir a Petrobras a tem-
po e o suprimento aos consumidores seja interrompido, num 
primeiro momento, segundo fontes de governos que falaram ao 
Estadão/Broadcast em condição de anonimato. A interrupção 
é mais um passo dado de retirada da Petrobras do mercado 

Petrobras vai suspender fornecimento de gás natural para distribuidoras do 
Nordeste em 2022

O Senado aprovou a reabertura do programa de parcela-
mento de débitos tributários, popularmente conhecido 

como Refis. O prazo de adesão será até o dia 30 de setembro, 
e as empresas que participarem obterão condições mais vanta-
josas a depender da queda de faturamento entre os períodos 
de março a dezembro de 2020 em comparação com o mesmo 
período em 2019. Os descontos de juros e multas variam de 
65% a 90%, enquanto os descontos relacionados a encargos 

Senado aprova Refis com perdão de até 90% de multas e 12 anos para pagar
legais e honorários vão de 75% a 100%. O saldo poderá ser 
parcelado em até 12 anos (144 meses). O projeto vai à Câmara 
dos Deputados. 

A motivação para a medida são os efeitos econômicos adversos 
causados pela pandemia. O texto autoriza a utilização de preca-
tórios federais, próprios ou de terceiros, ou de créditos líquidos e 
certos do contribuinte, para amortização ou liquidação de saldo 
devedor.

nordestino para se concentrar no Sudeste. A comunicação de 
suspensão do fornecimento de gás, no ano que vem, foi feita 
diretamente às empresas distribuidoras, que têm os governos 
estaduais como sócios. 

O tratamento, no entanto, foi diferenciado, de acor-
do com o tamanho e a importância dos mercados de gás.  
Para a Bahia, maior consumidor da região e um dos maiores do 
País, a estatal disse que não vai suspender o abastecimento até 
que seja firmado novo contrato com outra empresa fornecedo-
ra. O mesmo deve acontecer no Ceará e em Pernambuco. Para 
mercados menores, no entanto, a petrolífera não deu a mesma 
garantia, segundo fontes.


