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Juízo: Supremo Tribunal Federal
Ação Constitucional/ Relator:
Assunto:

Processo:

Ação Direta de Inconstitucionalidade 6932-DF/ Ministro
Nunes Marques
Inconstitucionalidade da Lei 14.182, de 2021.
Desestatização das Centrais Elétricas Brasileiras S/A –
Eletrobrás.

00692.002457/2021-41

Senhor Subchefe,
I - RELATÓRIO
1.
Cuida-se originariamente do Ofício n. 00339/2021/CONSUNIAO/CGU/AGU, por intermédio
do qual a Consultoria-Geral da União solicita subsídios para elaboração de manifestação do Senhor
Presidente da República, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido liminar n. 6932,
em trâmite no Supremo Tribunal Federal (STF) e proposta pelos Partidos Políticos Socialista Brasileiro –
PSB Nacional; Socialismo e Liberdade – PSOL; Rede Sustentabilidade; dos Trabalhadores – PT Nacional;
Democrático Trabalhista – PDT Nacional; e Comunista do Brasil – PcdoB Nacional, em face da Lei 14.182,
de 12 de julho de 2021, fruto da conversão da Medida Provisória 1.031, de 23 de fevereiro de 2021, que
dispõe sobre o procedimento de desestatização da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobrás.
2.
Sustentam os requerentes não haver, na espécie, o pressuposto de urgência para edição de
medida provisória, sobretudo em razão de anterior apresentação, pelo Poder Executivo federal, de
projeto de lei ordinária em termos idênticos aos constantes da MP 1.031, de 2021, o que violaria o
devido processo legislativo.
3.
Afirmam que o Congresso Nacional, ao apreciar a conversão da medida provisória, não só
ratificou a privatização por meio da capitalização da Eletrobras, como também aprovou diversas emendas
que resultam em modificações substanciais no planejamento energético brasileiro, inteiramente
dissociadas da matéria encaminhada pelo Poder Executivo, aventando a ideia da presença, no texto
legislativo, de “jabutis” ou “contrabando legislativo”.
4.
Sugerem a existência de afronta à técnica legislativa nos dispositivos inseridos no
Congresso Nacional, o que visaria a “obstar eventual veto do Presidente da República às matérias
acrescidas”, já que, por força do art. 66, § 2º, da CF/88, não seria possível veto parcial de dispositivo.
5.
Alegam que a redação final do Projeto de Lei de Conversão n. 7, de 2021, enviada à sanção
presidencial, foi alterada por ato singular do Presidente da Câmara dos Deputados, sem a submissão do
novo texto à deliberação, restando sancionada uma Lei cujo texto divergiria da versão efetivamente
aprovada por ambas as Casas Legislativas, em afronta ao artigo 65 da CF.
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6.
Insurgem-se contra o teor dos §§ 10 e 11 do art. 1º, da Lei 14.182, de 2021, por meio do
qual se autorizou a União a iniciar a construção do Linhão de Tucuruí, “à margem dos processos
administrativos de licenciamento ambiental e de consulta à população indígena afetada, ambos já em
curso”.
7.
Para os autores, trata-se de matéria estranha ao objeto da MP e que ofende a proteção
constitucional ao meio ambiente e às terras indígenas (arts. 170, VI, 225, caput, e 231, caput, da CF),
além de representar interferência indevida do Legislativo na competência administrativa do Instituto
Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA para a concessão do
licenciamento, violando a separação dos poderes (art. 2º, CF).
8.
Pediram, diante desses fundamentos e aduzindo prejuízos sociais, econômicos e
ambientais, a suspensão, em caráter liminar, da eficácia da Lei impugnada e, no mérito, a declaração
definitiva de sua inconstitucionalidade ou, subsidiariamente, dos seus arts. 1º, §§ 1º, 10 e 11; do art. 3º,
I; e dos arts. 20 e 21.
9.

É o sucinto relatório.

II – ANÁLISE JURÍDICA
II.1) Da presença concreta do pressuposto da urgência (art. 62, CF).
10.
Consoante argumentam os autores, não é possível verificar qualquer tipo de urgência que
justifique a edição de uma MP sobre a desestatização da Eletrobrás S/A.
11.
Sobre o assunto, impende notar, de início, que o trâmite de uma medida provisória ocorre
entre o Poder Executivo e o Legislativo, por força do art. 62, caput, da Constituição Federal. O texto
constitucional estabelece a prerrogativa de adotar essa espécie normativa, devendo o Presidente da
República submetê-la imediatamente ao Congresso Nacional, cabendo a esses dois poderes republicanos,
consoante norma constitucional, o exame da existência concreta dos requisitos de relevância e urgência.
12.
A nosso ver, como dito em ocasiões pretéritas, é da competência inicial do Chefe do Poder
Executivo a eleição das situações caracterizadoras de urgência, devendo submeter o ato à análise do
Congresso, que é, por sua vez, órgão eleito pelo Constituinte Originário como corresponsável pela
sindicância desses pressupostos atinentes à formação da MP.
13.
No presente caso, esses órgãos atestaram o atendimento ao art. 62, da CF/88 e, sob pena
de insegurança jurídica e de desarmonia entre os três Poderes da República, não compete a um único
Poder, o Judiciário, decidir pela inexistência de urgência para a edição da MP 1.031, de 2021.
14.
Por outro lado, caso assim não se entenda, há que se atentar serem, as ilações
apresentadas pelo requerente, insuficientes para demonstrar a inexistência cabal de urgência para a
edição da MP. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, conquanto os
pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser
feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas
quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência[1].
15.
Em outras palavras, o exame jurisdicional do mérito dos requisitos de relevância e
urgência na edição de medida provisória deve ocorrer somente em casos excepcionalíssimos, nos quais a
ausência desses pressupostos seja evidente[2], o que definitivamente não é o caso.
16.
Assim, a averiguação da presença dos requisitos da relevância e urgência para edição de
medidas provisórias, não obstante possível como atividade jurisdicional do STF, não encontra, no
presente caso, a excepcionalidade necessária para seu exercício.
17.
De qualquer maneira, a existência do pressuposto constitucional pode ser constatada do
mero exame das justificativas apresentadas, pelos Ministérios das Minas e Energia e da Economia, na
Exposição de Motivos 00003/2021-MME/ME, de 12 de fevereiro de 2021.
18.
Um dos primeiros motivos ensejadores do uso da MP foi que a sociedade de economista
mista vinha enfrentando diversas dificuldades para manter sua participação na expansão da oferta de
https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3085136…

2/11

10/12/2021 12:44

SEI/PR - 2754301 - Nota SAJ

energia elétrica, a qual vinha diminuindo drasticamente, tanto no segmento de geração quanto de
transmissão:
(...) 4. Observa-se que, em virtude das dificuldades enfrentadas pela Eletrobras nos últimos anos, a
sua participação na expansão da oferta de energia elétrica tem sido reduzida. No segmento de
geração, a empresa detinha, em 2011, trinta e seis por cento de participação na oferta nacional. Ao
final de 2019, essa participação havia caído para trinta por cento. Fenômeno semelhante se
observou no segmento de transmissão. A Eletrobras chegou a deter cinquenta e oito por cento da
Rede Básica do Sistema, em 2012, e, ao final de 2019, sua participação caiu para quarenta e cinco
por cento.
5. As perspectivas da empresa no segmento também são tímidas. Desde 2015 a Eletrobras e suas
subsidiárias não arrematam nenhum Lote nos Leilões de Transmissão. De 2016 a 2019, seja por
dificuldades financeiras, seja por decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel, as
empresas do Grupo Eletrobras estiveram impedidas de concorrer. No Leilão de 2020, a empresa
participou por meio de suas subsidiárias, mas não arrematou nenhum Lote. Os Leilões de 2016,
2017, os dois de 2018, o de 2019 e de 2020, registraram alto índice de sucesso, com mais de 95%
dos Lotes arrematados e deságios médios de 36,7%, 40,46%, 55,26%, e 46,08%, 60,30% e 55,24%
respectivamente.
6. É evidente, pois, que a situação econômico-financeira da Eletrobras restringe sua atuação na
expansão da oferta de geração e transmissão de energia elétrica, diminuindo a sua capacidade de
competir no mercado no qual é um agente relevante. (...)

19.
Essa perda de participação, logicamente, faria a empresa gradativamente perder valor de
mercado, em prejuízo aos cofres estatais e aos acionistas, bem como perder competitividade no mercado
privado de energia, a exigir, com vistas a evitar essa situação, efetividade e proatividade da União para
viabilizar, o mais rápido possível, o aumento do capital social da Eletrobrás S/A.
20.
Além disso, com o retorno e o aumento, por meio do incremento de agentes econômicos,
da concorrência nos Leilões de energia elétrica, a Eletrobrás S/A necessitar estar, o mais rápido possível,
em condições de disputar, com maior agilidade, eficiência e flexibilidade, as linhas de geração e
transmissão licitadas e, assim, investir em expansão nos segmentos em que atua, o que, por sua vez,
impactará na redução de custos e de preços (energia mais barata) para os consumidores de energia
elétrica.
21.
Em complemento, a União, na qualidade de acionista, por sua vez, tem recebido, diante
dessa perda de competitividade e de mercado, menos dividendos e tributos com os atuais resultados
econômico-financeiros, que melhorarão consideravelmente com a necessária e urgente capitalização da
Companhia. Além destes, outras razões fundamentam a urgência que culminou na proposição da MP ao
Legislativo, as quais se encontram detalhadas na Nota Técnica nº 00003/2021/ASSEC, da Assessoria
Especial de Assuntos Econômicos, do Ministério de Minas e Energia:
“Nos últimos anos, a Eletrobras tem passado por situações não condizentes com a importância e
com o porte da empresa. São exemplos: a) a negociação das ações da Eletrobras na Bolsa de Nova
York foi suspensa em maio de 2016 pelo fato de a empresa não ter conseguido apresentar os seus
balanços de 2014 e 2015;
b) o seu patrimônio líquido no final de 2015 registrava uma queda de 45,9%, em valores nominais,
em relação ao valor no balanço de 2011;
c) entre 2004 e 2011, antes portanto da edição da Medida Provisória nº 579, de 2012, e sem
considerar as perdas das distribuidoras e da Eletronuclear, ou seja, focando apenas no que é tido
como o negócio principal da empresa, a perda para o País com a ineficiência da Eletrobras chegava
a R$ 122 bilhões, considerando impostos e dividendos não pagos pelo desempenho econômico
insatisfatório da empresa quando comparada a pares privados (valor estimado pela equipe do
Ministério, ajustando algumas premissas da contribuição enviada pela 3G Radar na CP 33, conforme
dados das demonstrações financeiras do período), valor que chega a R$ 165 bilhões até 2016;
d) a empresa apresenta custos elevados em seus investimentos – sobrecusto estimado em R$ 24
bilhões, incompatíveis com seus pares privados, sem que isso represente melhor qualidade na
prestação do serviço;
e) baixa produtividade do gasto em pessoal em comparação com as empresas privadas do setor,
conforme os dados de balanço em que se verifica que cada R$ 1 gasto com pessoal na Eletrobras
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gera um terço da receita de R$ 1 gasto na Engie e metade da receita de R$ 1 gasto na Neoenergia,
por exemplo;
f) no final do 1º trimestre de 2016, a relação Dívida líquida/Ebitda, indicador da saúde financeira de
uma companhia, chegou a 9,8, nível que indica risco à capacidade da empresa de honrar seus
compromissos e dificuldade de acesso a crédito junto a instituições financeiras;
g) a empresa, entre 2012 e 2015, acumulou prejuízos que somam R$ 30,7 bilhões, sendo que a
média de lucros, no mesmo período, de três empresas privadas do setor elétrico com ações
negociadas em Bolsa (CPFL, Engie e Enel), cujo patrimônio líquido médio equivalia, em 2015, a 19%
do patrimônio líquido da Eletrobras, foi de R$ 1,16 bilhão, o que demonstra que, sob gestão
eficiente, o investimento no setor elétrico gera valor para os acionistas;
h) em 2014, a Eletrobras pagou à União R$ 231 milhões em dividendos, o que representa 10,7% da
média dos três anos anteriores; em 2015 e 2016, não houve qualquer dividendo em benefício da
União;
i) além do não pagamento de dividendos para a União, que poderiam ser aplicados na prestação
de serviços públicos à sociedade, a crise da Eletrobras afetou a arrecadação de tributos já que,
entre 2011 e 2015, o recolhimento de Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido CSLL pela companhia caiu, em valores nominais, 46%; Essa perda afeta também estados e
municípios, na medida em que parte da arrecadação do imposto de renda é destinada a esses
entes por meio dos fundos de participação;
e j) a Eletrobras tem demandado recursos públicos para honrar obrigações financeiras; em 2016, a
empresa recebeu, a título de adiantamento para futuro aumento de capital, R$ 3 bilhões da União,
o que reduz a disponibilidade de recursos do orçamento geral da União para educação, saúde,
segurança ou outros fins.”

22.
Não bastasse tudo isso, a urgência, como reconhecido pelos próprios autores na petição
inicial, é justificada em virtude de o Projeto de Lei nº 5.877, de 2019, ter sido apresentado pelo Poder
Executivo em 05 de novembro de 2019 sem que o Congresso Nacional lhe tenha dado andamento,
aumentando ainda mais a perda de valor de mercado da Companhia pelas razões até aqui expostas e os
prejuízos aos cofres federais e aos acionistas minoritários, por motivos como perda de eficiência
operacional, diminuição acelerada de recursos para investimentos e da menor participação em leilões
públicos, os quais, desde 2016, vêm sendo realizados por iniciativa do Governo Federal, o que tem
prejudicado seu processo de expansão.
23.
Com isso, diante dos riscos aqui apontados, que somente aumentariam caso fosse
observado o trâmite legislativo de um projeto de lei ordinária, encontra-se, salvo melhor juízo,
concretamente satisfeito o pressuposto de urgência, na forma do art. 62, da CF/88. É, portanto, o ato
normativo impugnado formalmente constitucional.
II.2) Do respeito ao processo legislativo.
Constitucionalidade das emendas parlamentares.

Da

inocorrência

de

contrabando

legislativo.

24.
Afirmam os proponentes que o Governo Federal, ao propor o projeto de lei 5.877, de 2019
com conteúdo idêntico ao da medida provisória enviada, teria como intenção “burlar o processo
legislativo ordinário e a agenda do Congresso Nacional”. Não é, contudo, o que se observa do trâmite da
MP no Legislativo.
25.
A medida provisória, ao contrário, obedeceu estritamente ao complexo processo
legislativo relativo à essa espécie legislativa. Primeiro foi editada com fulcro no art. 62, da CF, já
discutido. Seu texto foi publicado em Diário Oficial da União em 23 de fevereiro de 2021, quando, então,
passaram a ser contados os prazos relativos à vigência e à sua tramitação no Congresso Nacional.
26.
No âmbito do Congresso Nacional, foram apresentadas diversas emendas à MP no período
de 23 a 25 de fevereiro, as quais, encerrado o prazo regimental, totalizaram 570 (quinhentos e setenta),
de autoria de diversos parlamentares.
27.
O Presidente do Congresso Nacional, em 48 horas após a publicação da MPV, designou
Comissão Mista formada por 12 Senadores e 12 Deputados titulares (com igual número de suplentes),
responsável por analisar previamente os pressupostos constitucionais de relevância e urgência, o mérito
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e a adequação financeira e orçamentária. Isso ocorreu em razão do disposto no art. 62, § 9º, da Carta
Magna: “caberá à comissão mista de Deputados e Senadores examinar as medidas provisórias e sobre
elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em sessão separada, pelo plenário de cada uma das Casas
do Congresso Nacional”.
28.
Apresentado e discutido o texto do Relator, foi ele submetido à votação pelo colegiado,
passando a constituir parecer da Comissão Mista ao ser aprovado. O parecer, como sabido, pode concluir,
no mérito: i) pela aprovação total da MPV como foi editada pelo Poder Executivo; ii) pela apresentação
de Projeto de Lei de Conversão (PLV), quando o texto original da MPV é alterado; ou iii) pela rejeição da
matéria, com o parecer sendo obrigatoriamente encaminhado à apreciação do plenário da Câmara dos
Deputados.
29.
Analisada pela Comissão Mista, a MPV seguiu para o Plenário da Câmara dos Deputados,
Casa iniciadora, para votação da Redação Final.
Aprovada a Redação Final, e apresentado o Projeto de Lei de Conversão n. 7/2021, pelo Deputado
Elmar Nascimento (DEM-BA), a matéria foi ao Senado Federal.
30.
Relator[3]:

Nesse ponto, merece transcrição o resumo do parecer proferido em Plenário pelo
(...) conclui pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência da
Medida Provisória nº 1.031, de 2021; pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica
legislativa, e das Emendas apresentadas perante a Comissão Mista, com a ressalva dos seguintes
dispositivos da MPV e das seguintes Emendas, as quais considerou-se inconstitucionais: Emendas
nºs 5, 16, 31, 61, 71, 73, 102 e 410, e, por serem idênticas ou similares às anteriores, as Emendas
nºs 77, 92, 127, 134, 145, 146, 159, 175, 183, 194, 215, 231, 233, 234, 240, 241, 242, 263, 285, 290,
321, 323, 334, 335, 352, 362, 422, 434, 436, 437, 447, 448, 458, 476, 486, 494, 503, 511, 513, 523,
524, 540, 549 e 566; pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária da Medida
Provisória nº 1.031, de 2021, e, quanto às emendas apresentadas perante a Comissão Mista, pela
compatibilidade e adequação orçamentária e financeira ou pela não implicação sobre as despesas
ou receitas públicas de todas as Emendas apresentadas; e, no mérito, pela aprovação da Medida
Provisória nº 1.031, de 2021, e, parcial ou integralmente, das Emendas nºs 6, 11, 20, 29, 35, 37, 43,
46, 48, 54, 64, 65, 68, 80, 82, 86, 89, 90, 98, 121, 126, 138, 144, 152, 154, 178, 180, 187, 192, 195,
198, 199, 210, 211, 212, 216, 225, 249, 252, 253, 255, 294, 314, 322, 332, 333, 336, 337, 346, 356,
357, 358, 376, 386, 395, 406, 414, 423, 426, 428, 463, 464, 477, 479, 481, 487, 490, 491, 509, 520,
532, 546, 547, 559 e 560, na forma do Projeto de Lei de Conversão nº 7, de 2021, e pela rejeição das
demais Emendas. A Emenda nº 55 foi retirada pelo autor.

31.
Após alguns trâmites internos na Câmara, em 20/05/2021 o texto integral foi enviado ao
Senado Federal. Lá, foram realizados debates temáticos acerca da MP e apresentadas diversas
emendas, devidamente publicadas, ao texto encaminhado pela Câmara.
32.
Em 17 de junho, foi aprovado, em sessão plenária remota, o projeto de lei de conversão
com alterações. Conforme consta no sítio do Congresso Nacional:
17/06/2021 PLEN - Plenário do Senado Federal
Situação: APROVADO PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO COM ALTERAÇÕES
Ação: (Sessão Deliberativa Remota realizada em 17/06/2021 – continuação da Sessão Deliberativa
Remota iniciada em 16/06/2021)
Proferido pelo Senador Marcos Rogério, em complemento ao Parecer nº 134/2021, o Parecer nº
136/2021-PLEN/SF, favorável ao Projeto de Lei de Conversão e às Emendas nºs 575 e 589, com
ajustes redacionais, 581, 591, 596, 599, 603, 604, 609, 624, 626, 627 e 631, parcialmente favorável
às Emendas nºs 573, 574, 590, 592, 597, 598, 615, na forma das Emendas nºs 650 a 666, que
apresenta, e pela rejeição das Emendas nºs 572, 576, 577, 578, 579, 580, 582, 583, 584, 585, 586,
587, 588, 593, 594, 600, 602, 605, 606, 607, 608, 610, 611, 612, 613, 614, 616, 617, 618, 619, 620,
621, 622, 623, 625, 628, 629, 630, 632 e 633.
Prejudicado, em virtude do acatamento pelo Relator, o Requerimento nº 1665/2021, da Liderança
do PODEMOS, que solicita destaque para votação em separado da Emenda nº 599.
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Retirados os RQS nºs 1666/2021 e 1667/2021, respectivamente, pelos Senadores Flávio Arns e
Carlos Portinho.
Deferido o nº 1672/2021, da Liderança do PSDB, que solicita destaque para votação em separado da
Emenda nº 610.
Encaminhados à publicação os seguintes Requerimentos:
- nº 1675/2021, da Liderança do PSD, que solicita destaque para votação em separado da Emenda
nº 582 (retirado pelo RQS nº 1680/2021, encaminhado à publicação);
- nº 1676/2021, da Liderança do PT, que solicita destaque para votação em separado da Emenda nº
618 (deferido); e
-nº 1677/2021, da Liderança do DEMOCRATAS, que solicita destaque para votação em separado da
Emenda nº 619 (retirado pelo RQS nº 1682/2021, encaminhado à publicação).
Mantidos os RQS nºs 1672 e 1676, de 2021, solicitando destaque para votação em separado.
Aprovados os pressupostos de relevância e urgência, adequação financeira e orçamentária e
pertinência temática da Medida Provisória, com o seguinte resultado: Sim - 44, Não - 35, Pres. - 1,
Total – 80, com a retificação para “Não” do voto da Senadora Zenaide Maia, conforme notas
taquigráficas.
Aprovado o mérito do Projeto de Lei de Conversão com emendas, nos termos do Parecer nº 136,
de 2021-PLEN/SF, na forma das emendas e dos ajustes redacionais procedidos pelo Relator, com o
seguinte resultado: Sim - 42, Não - 37, Pres. - 1, Total - 80, ressalvados os destaques.
Rejeitada a Emenda nº 610, destacada por meio do RQS nº 1672/2021, com o seguinte resultado:
Sim - 35, Não - 41, Pres. - 1, Total - 77.
Rejeitada a Emenda nº 618, destacada por meio do RQS nº 1676/2021, com o seguinte resultado:
Sim - 32, Não - 41, Pres. - 1, Total - 74.
Aprovado o PLV, com emendas, ficam prejudicadas a Medida Provisória e as demais emendas a
ela apresentadas.
As adequações de técnica legislativa serão apostas aos autógrafos da matéria, dispensada a redação
final.
A matéria retorna à Câmara dos Deputados[4].

33.
Novamente na Câmara, a discussão envolveu a aprovação pelo Senado Federal, em revisão
e com Emendas, do Projeto de Lei de Conversão nº 7, de 2021, oriundo da Medida Provisória nº 1031, de
2021 (Sessão Deliberativa Extraordinária Virtual de 21/06/2021 - 15h - 67ª Sessão). Após, houve
apresentação do Parecer Preliminar de Plenário n. 2 PLEN, e, então, discussão, em turno único, das
Emendas do Senado ao referido Projeto de Lei de Conversão.
34.
Votada a redação final, foi ela aprovada, encaminhando-se, por conseguinte, à sanção a
matéria constante do PLV nº 7, de 2021, incluindo as Emendas do Senado Federal aprovadas pela Câmara
dos Deputados, conforme publicação no Diário do Senado Federal n. 101, de 2021, página 38, sessão
26/06/2021.
35.
Logicamente, no âmbito da Presidência da República, quando da apreciação, para fins de
sanção, do Projeto de Lei de Conversão no 7, de 2021 (Medida Provisória nº 1.031, de 23 de fevereiro de
2021), houve observância das regras legais e constitucionais, cuja análise consta da Mensagem
Presidencial n. 336, encaminhada ao Congresso Nacional. Em 13 de julho, o PLV foi transformado em
norma jurídica com veto parcial da Presidência da República e, sancionada, portanto, a Lei 14.182, de
2021.
36.
No ponto, aliás, rechaça-se a ausência, no texto legal, da boa técnica legislativa,
ressaltando não ter havido comprometimento do processo de análise dos vetos presidenciais, tanto que
foi ele plenamente exercido mediante prévio exame dos órgãos competentes do Executivo.
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37.
Ou seja, não há qualquer motivo para a conclusão de ter havido burla ao processo
legislativo. Na realidade, foi ele estritamente observado no âmbito das duas Casas, com apresentação,
debates temáticos, discussão e votação das diversas emendas parlamentares apresentadas, franqueada a
participação ativa de todos os Parlamentares, inclusive apreciação pelas Comissões Mistas
Parlamentares, nos termos regimentais e constitucionais.
38.
Assim, diante de todo esse trâmite legislativo, desde a origem até a sanção presidencial
com a devolução da matéria ao Congresso Nacional, rito este próprio de tramitação das medidas
provisórias, é improcedente qualquer afirmação de vilipêndio ao processo legislativo.
39.
Já no que concerne à alegação de existência de matérias estranhas ao escopo da Medida
Provisória 1.031, de 2021, incidindo o legislador, quando da inserção das emendas no Congresso, na
prática do “contrabando legislativo”, também não assiste razão aos requerentes.
40.
Primeiro, a questão da existência ou não dessa prática legislativa, como cediço, não é
teoria fundamentada em parâmetros objetivos, mas sim em certa subjetividade de cada um dos
participantes do processo legislativo que culminou na redação final da norma legal, o que impede haja
uma discussão objetiva séria sobre o tema.
41.
De todo modo, o cotejo detalhado dos artigos que os autores entendem estarem
desconectados do projeto originário da MP, os artigos 9º, 20 e 21, permitirá refutar as alegações. De fato,
a Lei trata do processo de desestatização da Eletrobrás S/A, sociedade cuja atividade econômica é, como
visto, a exploração de energia elétrica, nos segmentos de geração e transmissão.
42.
A Companhia possui participações em Sociedades de Propósito Específico (SPEs) para
implantação e operação de usinas, linhas de transmissão e subestações de energia elétrica. Além disso,
participa de programas de governo com foco em: i) eficiência energética, como o Programa Nacional de
Conservação de Energia Elétrica – Procel; ii) universalização do acesso à eletricidade (Programa Luz para
Todos); e iii) incentivo a fontes alternativas de energia (Proinfa)[5].
43.
Assim, o art. 20 da Lei está em sintonia com o objeto da MP, o qual versa sobre leilões de
energia elétrica, abrangendo fontes alternativas, pois este é o principal negócio da Eletrobrás S/A. O art.
21, igualmente, trata de contratação de energia elétrica, produto que pode ser produzido com o uso de
diversas fontes, como o gás natural.
44.
O art. 9º, por sua vez, além de fazer menção ao art. 3º, I, da Lei, o qual impõe uma das
condições à desestatização da Eletrobrás S/A, é dispositivo de suma importância para que a União
mantenha sob seu controle a operação de usinas nucleares, a titularidade do capital social e a aquisição
dos serviços de eletricidade da Itaipu Binacional por órgão ou por entidade da administração pública
federal, para atendimento inclusive de Tratado entre Brasil e Paraguai para aproveitamento hidrelétrico,
que, reitere-se, é atividade econômica exercida, em concorrência com outras empresas públicas e
privadas, pela Eletrobrás. Sem falar que o próprio dispositivo impugnado, em seu inciso IV, remete ao
(Procel), o qual é executado pela Eletrobrás S/A.
45.
Comprova-se, assim, que a previsão de contratação para termelétricas movidas a gás
natural e de pequenas centrais hidrelétricas efetivamente guarda identidade com a definição da matriz
energética brasileira e são temas abrangidos pelos debates temáticos ocorridos, durante o trâmite
legislativo da MP, no Congresso Nacional.
46.
Portanto, não merecem prosperar as ilações autorais de que esses dispositivos legais não
se comunicam com o objeto da MP 1.031, de 2021. São, ao contrário do alegado, artigos que dispõe
sobre assuntos diretamente relacionados com a atividade econômica da Eletrobrás e em conexão com os
objetivos e condições estabelecidos para a desestatização da companhia, devendo ser afastado o
argumento da existência de “jabutis” no texto final da Lei.

II.3) Da inexistência de lesão princípios da Administração Pública (art. 37, caput, CF/88)
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47.
Sustentam os requerentes que a criação, pela Lei 14.182, de 2021, de reservas de mercado
para termelétricas a gás e pequenas centrais hidrelétricas, além de violar a livre concorrência impedindo
a adoção de matrizes que seriam mais benéficas aos consumidores e favorecer “atores específicos”, viola
os princípios da impessoalidade e da moralidade.
48.
A iniciativa legislativa não é novidade. Conforme relata o Ministério de Minas e Energia, na
Nota Técnica n. 40/2021/ASSEC:
(...) Os leilões do setor resultam em contratações de produtos que nada mais são que as fontes
indicadas pelo planejamento. Assim, a contratação das fontes já são tratadas separadamente nos
leilões costumeiramente realizados no Setor Elétrico Brasileiro. Leilões nos moldes estabelecidos na
Lei, portanto, não são novidade, visto que no passado já foram realizados de forma específica, tais
como o Leilão para contratação de energia de reserva - 1º LER, realizado em 2008, que contratou
apenas termelétricas à biomassa, o 2º LER realizado em 2009, apenas para eólica, o 5º LER,
realizado em 2013, somente eólica, 7º LER, realizado em 2015, que comprou energia proveniente
de fotovoltaica apenas e o 10º LER, de 2016, realizado para fonte hidrelétrica, Centrais de Geração
Hidrelétrica - CGH e Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCH. 4.7. Ademais, destaca-se que não há
prejuízo ou violação dos alegados princípios, ao se fazerem os leilões de que trata a Lei, uma vez
que indicam produtos que refletem a expansão indicativa apontada no Plano Decenal de Energia,
s.m.j. da Secretaria de Planejamento Energético.

49.
A realização de licitação, como cediço, visa a atender mandamento constitucional previsto
no art. 175, da CF/88, atribuindo-se, no caso específico, a prestação do serviço público, mas não a
titularidade, a concessionários, permissionários e autorizados de serviço público de distribuição de
energia elétrica do Sistema Interligado Nacional – SIN.
50.
Destarte, apesar de, nos art. 20 e 21 da Lei, ter sido destinada parcela da demanda
declarada pelas distribuidoras à contratação de pequenas centrais hidrelétricas, essas contratações no
setor elétrico são efetivadas após regulares leilões, os quais logicamente, como ver-se-á, privilegiam a
competição entre empresários do setor e garantem a observância dos princípios da Administração
Pública.
51.
Primeiro, compete à Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, na condição de
regulador e fiscalizador da produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica,
disciplinar o regime das concessões setoriais de serviços públicos. No exercício desse mister, destacam-se
as atribuições definidas, pelo art. 3º, da Lei 9.427, de 26 de dezembro de 1996, àquela Agência:
i) promover, mediante delegação, com base no plano de outorgas e diretrizes aprovadas pelo Poder
Concedente, os procedimentos licitatórios para a contratação de concessionárias e permissionárias
de serviço público para produção, transmissão e distribuição de energia elétrica e para a outorga de
concessão para aproveitamento de potenciais hidráulicos;
ii) gerir os contratos de concessão ou de permissão de serviços públicos de energia elétrica, de
concessão de uso de bem público, bem como fiscalizar, diretamente ou mediante convênios com
órgãos estaduais, as concessões, as permissões e a prestação dos serviços de energia elétrica;
iii) estabelecer, com vistas a propiciar concorrência efetiva entre os agentes e a impedir a
concentração econômica nos serviços e atividades de energia elétrica, restrições, limites ou
condições para empresas, grupos empresariais e acionistas, quanto à obtenção e transferência de
concessões, permissões e autorizações, à concentração societária e à realização de negócios entre
si;
iv) zelar pelo cumprimento da legislação de defesa da concorrência, monitorando e
v) promover processos licitatórios para atendimento às necessidades do mercado.

52.
À luz dessas competências, a própria atuação da ANEEL na realização dos leilões, na gestão
e gerenciamento dos contratos administrativos celebrados com os concessionários e permissionários, na
fiscalização e regulação do mercado com vistas a fomentar a concorrência e impedir a concentração
econômica, já permite concluir serem infundadas as ideias de que a Lei impugnada institui regime
prejudicial à competitividade e incorre em desvio de finalidade.
53.
Inobstante, impende asseverar que a fixação de valores máximos para a compra da
energia, a “definição locacional” de usinas e o estabelecimento de determinadas fontes a serem
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preferencialmente contratadas não se desvirtuam do escopo da legislação atinente ao setor elétrico, tais
como a Lei 10.438, de 26 de abril de 2002, e a Lei 10.848, de 15 de março de 2004, que dispõe sobre a
comercialização de energia elétrica.
54.
Com efeito, nos termos do art. 3º, da Lei 10.438, de 2002, foi instituído o Programa de
Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica - Proinfa, com o objetivo de aumentar a participação
da energia elétrica produzida por empreendimentos de Produtores Independentes Autônomos,
concebidos com base em fontes eólica, pequenas centrais hidrelétricas e biomassa.
55.
A ideia central do legislador, consoante inciso VI do art. 13 da Lei, é promover a
competitividade da energia produzida a partir de fontes eólica, termossolar, fotovoltaica, pequenas
centrais hidrelétricas, biomassa, outras fontes renováveis e gás natural.
56.
O escopo do legislador também é a universalização do serviço público de energia elétrica,
sendo que as permissionárias de serviço público de energia elétrica poderão utilizar-se tanto da forma
convencional de distribuição, quanto também prestar o serviço mediante associação ou contratação
com agentes detentores de tecnologia ou titulares de autorização para fontes solar, eólica, biomassa e
pequenas centrais hidrelétricas, conforme permite o art. 15, § 3º, da Lei 10.438, de 2002.
57.
Por sua vez, a Lei 10.848, de 2004, estabelece que as concessionárias, as permissionárias e
as autorizadas de serviço público de distribuição de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional – SIN
deverão garantir o atendimento à totalidade de seu mercado, mediante contratação regulada, por meio
de licitação, devendo-se, para tanto, ser considerada a energia elétrica proveniente de usinas que
produzam energia elétrica a partir de fontes eólicas, pequenas centrais hidrelétricas e biomassa,
enquadradas na primeira etapa do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica –
PROINFA (art. 2º, § 8º, II, ‘b’).
58.
Nesse sentido, como dito, a iniciativa não é nova e o legislador, no intuito de incentivar
contratações que favoreçam a modicidade das tarifas, assim como de atrair investimentos a fontes
alternativas de energia e estimular o interesse, para o mercado de energia, de novos agentes econômicos
de menor porte, favorecendo, isto sim, a concorrência, previu a adoção dos mecanismos previstos, por
exemplo, nos arts. 1, § 1º, 20 e 21 da Lei 14.182, de 2021.
59.
Desta feita, salvo melhor juízo, não merecem prosperar os argumentos de vilipêndio à
concorrência e aos princípios da Administração Pública.

II.4) Da inexistência de inconstitucionalidade por violação de regras e princípios ambientais. Diálogo e
respeito a direitos indígenas.
60.
Os autores sustentam que o art. 1º, § 9º, da Lei objurgada, ao estabelecer que a
desestatização da Eletrobras não impedirá a continuidade das obras para a interligação do Estado de
Roraima ao Sistema Interligado Nacional (SIN) por meio da construção do chamado “Linhão de Tucuruí”,
interfere indevidamente nos processos de licenciamento ambiental do empreendimento e de consulta às
comunidades indígenas afetas, violando dispositivos constitucionais.
61.
Sobre essa discussão acerca da construção do Linhão do Tucuruí, remete-se ao inteiro teor
da Nota Informativa nº 9/2021/CGET/DMSE/SEE, da Coordenação-geral de Monitoramento da Expansão
da Transmissão, do Ministério de Minas e Energia.
62.
No que tange a aspectos de licenciamento ambiental e do envolvimento de entidades
como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e outros
órgãos ambientais, chama atenção a existência, naquela Nota, de tópico específico sobre o tema (item 3.
Linha de Transmissão Manaus-Boa vista). Lá encontram-se detalhados os inúmeros procedimentos
adotados pelo Ibama e pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, bem como devidamente destacados os
esforços empreendidos para garantir a participação dos Waimiri Atroari no processo de licenciamento
ambiental, desde seu início, quando da elaboração do Termo de Referência (TR) para a realização do
EIA/RIMA, o qual incluiu a elaboração do estudo de componente indígena (ECI), de acordo com os
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principais marcos do histórico de participação e manifestação dos indígenas, por meio da Associação da
Comunidade Indígena Waimiri Atroari (ACWA) e da Coordenação da Frente de Proteção Etnoambiental
Waimiri Atroari.
63.
Ressalte-se que as diversas tratativas foram realizadas com o acompanhamento do
Ministério Público Federal. Inclusive, diversas reuniões foram realizadas entre Governo e indígenas,
algumas delas no âmbito do MPF.
64.
De toda forma, merece destaque trecho do documento, no qual se informa a previsão de
desfecho das tratativas entre órgãos e entidades ambientais e a comunidade indígena:
(...) 2.163. Finalmente, em 06 de julho de 2021, os indígenas informaram que chegaram a um
consenso para manifestação da comunidade acerca da LT Manaus - Boa Vista e indicaram que a
reunião geral final para formalização da manifestação será realizada em 11 de agosto de 2021 (SEI
nº 0525199), confirmando a expectativa de emissão da Licença de Instalação, pelo IBAMA, até o
final
do
segundo
quadrimestre
de
2021.
Mediante
o
Ofício
nº
1319/2021/GAB.SNPIR/SNPIR/MMFDH, 12 de julho de 2021, o governo federal comunicou a ACWA
sobre a concordância com a data da reunião proposta e com as condições apresentadas. (...)

65.
Com essas breves considerações, e mais uma vez fazendo menção e remissão à robusta e
percuciente Nota Informativa nº 9/2021/CGET/DMSE/SEE, não subsistem as afirmações de desrespeito a
regras e princípios de cunho ambiental ou violação a direitos originários de povos indígenas.

III – CONCLUSÃO
66.
Em face do exposto, manifesta-se pela improcedência total dos pedidos formulados na
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6932-Distrito Federal.
67.
São estas as considerações que submetemos ao conhecimento da Consultoria-Geral da
União, a título de subsídios, para atuação nos autos da ação direta em epígrafe.

Brasília, 26 de julho de 2021.
BERNARDO GALLO CASSINI CARDILLO
Subchefia Adjunta para Assuntos Institucionais
DE ACORDO.
NICOLE ROMEIRO TAVEIROS
Subchefe Adjunta para Assuntos Institucionais - Substituta
APROVO.
HUMBERTO FERNANDES DE MOURA
Subchefe Adjunto Executivo da Subchefia para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da
República
APROVO.
PEDRO CESAR NUNES F. M. DE SOUSA
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