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Política Energética Nacional

Lei nº 9.478/1997 (Lei do Petróleo)

Art. 1º As políticas nacionais para o aproveitamento racional das fontes de 
energia visarão aos seguintes objetivos:

I - preservar o interesse nacional;
(...)
V - garantir o fornecimento de derivados de petróleo em todo o território
nacional, nos termos do § 2º do art. 177 da Constituição Federal;
(...)
IX - promover a livre concorrência;
X - atrair investimentos na produção de energia;
XIII - garantir o fornecimento de biocombustíveis em todo o território
nacional;
(...)
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Estrutura de Governança
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Órgão da administração federal direta que
representa a União como Poder Concedente e
formulador de políticas públicas, bem como
indutor e supervisor da implementação
dessas políticas nos seguintes segmentos:

I - geologia, recursos minerais e 
energéticos;

II - aproveitamento da energia hidráulica;

III - mineração e metalurgia; e

IV - petróleo, combustível e energia 
elétrica, inclusive nuclear.

FONTE: MME

- Petróleo Brasileiro
S.A (PETROBRAS)



Estrutura de Governança

PETROBRAS

Sociedade de Economia Mista cuja
estrutura de governança corporativa é
composta pela Assembleia Geral de
Acionistas, Conselho Fiscal, Conselho
de Administração e seus comitês,
Auditorias, Ouvidoria-Geral, Diretoria
Executiva e seus comitês.

A Petrobras é controlada pela União:

50,26% das 
ações ordinárias

28,67% do 
capital social 

FONTE: Petrobras



Estrutura de Governança

Petrobras é uma sociedade de economia mista, vinculada ao MME

Não há relação de subordinação entre MME e Petrobras

Não há representante do MME na Diretoria Executiva ou no Conselho de 
Administração da Petrobras

A Petrobras é acompanhada pela SEST, do MPDG, a qual realiza a 
coordenação e a governança das empresas estatais  
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Combustível BRASIL

- Lançado em fevereiro de 2017

- Ratificado na 34ª RO do Conselho Nacional de Política Energética
(CNPE) em junho de 2017 (Resolução nº 15)

- Criado o Comitê Técnico Integrado para o Desenvolvimento do
Mercado de Combustíveis, demais Derivados de Petróleo e

Biocombustíveis (CT-CB)

OBJETIVO: Propor ações e medidas para
garantir o fornecimento de combustíveis e
biocombustíveis, com ênfase na entrada de
novos atores no setor e na livre concorrência,
em um ambiente regulatório objetivo, claro e
transparente.



Combustível BRASIL

DIVERSIFICAÇÃO 
DE OFERTA

AMPLIAÇÃO DA 
PRODUÇÃO

EXPANSÃO DA 
INFRAESTRUTURA

MERCADO 
COMPETITIVO

APERFEIÇOAMENTO
TRIBUTÁRIO

TRANSIÇÃO 
SEGURA

APRIMORAMENTO
NORMATIVO

LIVRE 
CONCORRÊNCIA

Resolução CNPE n° 15/2017

Objetivos do 
Comitê Técnico 

Integrado para o 
Desenvolvimento 
do Mercado de 
Combustíveis, 

demais 
Derivados de 

Petróleo e 
Biocombustíveis 

(CT-CB)

Avaliar a implementação 
das propostas 
apresentadas no Programa 
“Combustível Brasil”

Apresentar ao MME 
proposição de ações e 
medidas necessárias ao 
aprimoramento do marco 
legal do setor

propor ações e medidas 
destinadas ao 
desenvolvimento desse 
mercado

TRANSPARÊNCIA



Combustível BRASIL

Desenvolvimento das propostas, entre outras:

- Incentivo a investimentos em refino no País

- Mapeamento e priorização de licitação de áreas de
infraestrutura de movimentação de combustíveis e
biocombustíveis (portos)

- Fortalecimento de mercado de combustíveis e
biocombustíveis competitivo e benéfico ao consumidor



Obrigado!

dcdp@mme.gov.br

(61) 2032 5848

mailto:combustivelbrasil@mme.gov.br

