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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
COORDENAÇÃO-GERAL DE ASSUNTOS DE ENERGIA
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO "U", 9º ANDAR, SALA 935, CEP: 70065-900, BRASÍLIA/DF, FONE: (61) 2032-5252

INFORMAÇÕES n. 00376/2021/CONJUR-MME/CGU/AGU
NUP: 00692.003888/2021-24 (REF. 0065625-57.2021.1.00.0000)
INTERESSADOS: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA INDUSTRIA - CNTI
E OUTROS
ASSUNTOS: CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO E OUTROS
1.

RELATÓRIO

1.
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido cautelar, ajuizada pela
Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, por meio da qual se busca questionar a
constitucionalidade da Lei Federal n. 14.182, de 12 de julho de 2021.
2.
Argumenta-se que a lei em referência possui múltiplos vícios, tais como: a) redação incompatível
com a legalidade e à boa técnica legislativa, violando, pois, o art. 37, caput da Constituição; b) esvaziar o instituto
jurídico-constitucional do veto presidencial, previsto no art. 66, § §1º e 2º; c) contrabando legislativo; d) ausência
de relevância e urgência; d) separação dos poderes; e) obrigatoriedade de licitação para delegação de serviços
públicos; f) violação ao art. 52, V; g) Violação ao princípio republicano; h) vedação ao retrocesso.
3.
Diante disso, solicitou-se que as pastas técnicas do Ministério de Minas e Energia apresentassem
elementos técnicos que ajudassem a prestação de informações presidenciais no caso em tela.
4.

É o relatório. Passa-se as informações.

2.

INFORMAÇÕES

5.
No que toca aos temas e legislações afetas ao presente ministério, cumpre asseverar que o
demandante se encontra absolutamente equivocado acerca da ausência dos pressupostos de relevância e urgência
da medida provisória 1.031/2021, já convertida na Lei n. 14.120/2021.
6.
Com efeito, nos termos do artigo 62, caput, da Constituição Federal, em caso de relevância e
urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de
imediato ao Congresso Nacional. Nesse sentido, a redação do dispositivo acima mencionado (verbis):
Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar
medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso
Nacional. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
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7.
Em outras palavras, as medidas provisórias são instrumento legiferante por parte do poder
executivo, exercido através do Presidente da República, mas tão somente em casos de relevância e urgência.
Aferir a ocorrência deste pressuposto constitucional, entretanto, cabe ao próprio chefe do poder executivo, sendo
certo que somente em casos excepcionais o judiciário pode realizar jurisdição sobre a pertinência da medida
provisória.
8.

Neste sentido, veja-se os seguintes entendimentos, exarados pelo Supremo Tribunal Federal:
Esta Suprema Corte somente admite o exame jurisdicional do mérito dos requisitos de
relevância e urgência na edição de medida provisória em casos excepcionalíssimos, em
que a ausência desses pressupostos seja evidente.
[ADI 2.527 MC, rel. min. Ellen Gracie, j. 16-8-2007, P, DJ de 23-11-2007.]
Conforme entendimento consolidado da Corte, os requisitos constitucionais
legitimadores da edição de medidas provisórias, vertidos nos conceitos jurídicos
indeterminados de "relevância" e "urgência" (art. 62 da CF), apenas em caráter
excepcional se submetem ao crivo do Poder Judiciário, por força da regra da separação
de poderes (art. 2º da CF) (ADI 2.213, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 23-4-2004; ADI
1.647, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 26-3-1999; ADI 1.753-MC, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, DJ de 12-6-1998; ADI 162-MC, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 19-9-1997).
[ADC 11 MC, voto do rel. min. Cezar Peluso, j. 28-3-2007, P, DJ de 29-6-2007.] = ADI
4.029, rel. min. Luiz Fux, j. 8-3-2012, P, DJE de 27-6-2012

9.
Assim, a regra da separação de poderes insculpida no artigo 2º da Constituição Federal serve
como baliza hermenêutica para atuação jurisdicional, por parte do Supremo Tribunal Federal, quanto à existência
da relevância e urgência da medida provisória editada.
10.
Deste modo, somente em casos de evidente e teratológico desvio de sua função constitucional é
que o instrumento normativo da Medida Provisória pode ser sindicável perante o poder judiciário e considerado
como desprovido de seus pressupostos essenciais de relevância e urgência. Com efeito, em função da separação
dos poderes e por força das normas constitucionais, a Medida Provisória possui uma margem de avaliação
discricionária por parte do Presidente da República, dentro da qual este possui força decisória sem que se incorra
em ilegalidade e/ou inconstitucionalidade.
11.
De qualquer forma, conforme se mostrará adiante, os pressupostos constitucionais de relevância e
urgência se fazem previstos no caso em tela, tal como demonstrado pela assessoria econômica do Ministério de
Minas e Energia por meio da Nota Técnica n. 3/2021/ASSEC e NOTA TÉCNICA Nº 5/2021/ASSEC.
12.
Com efeito, é fato notório que a empresa Eletrobras vem perdendo sua capacidade de
investimento e respectivo "market share", com todas as consequências daí decorrentes em termos de geração de
emprego, renda, dividendos para a União, atual situação das contas públicas e abastecimento do mercado de
energia elétrica. Tal fato, por si só, já se mostra suficiente para o preenchimento dos pressupostos constitucionais
de urgência e relevância da Medida provisória questionada.
13.
Neste ponto, informa-se que a União teve que transferir cerca de R$ 4 bilhões para aumento de
capital da empresa em um contexto de déficit nas contas públicas, recursos esses que poderiam melhor investidos
em setores com maior retorno social, tais como saúde pública e educação básica.
14.

Nesse mesmo sentido, veja-se o teor da NOTA TÉCNICA Nº 5/2021/ASSEC:
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4.3 Além disso, não podemos deixar de mencionar que a Eletrobras tem demandado
recursos públicos para honrar obrigações financeiras; nos últimos cinco anos, a empresa
recebeu R$ 4 bilhões da União para aumento de capital. Diante de uma situação de
restrição fiscal, tais aportes mostram-se demasiadamente indesejados na medida em que
significam que outros setores mais dependentes de recursos públicos, como saúde,
educação e segurança, acabam sendo prejudicados.
4.4. Diante do exposto, a urgência da medida se revela ao se perceber que, acada período
transcorrido sem que se possam iniciar os trâmites necessários para a efetiva
capitalização da empresa, esta perde participação no mercado, deixa de realizar
investimentos e gerar emprego ao mesmo tempo em que a União tem seu patrimônio
menos valorizado com o concomitante risco de ter que direcionar escassos recursos para
o aporte na Companhia.

15.
No mais, a citada Nota Técnica n. 3/2021/ASSEC relata que a Eletrobras, por diversos motivos,
entrou em situação financeira desfavorável, situação esta que levou a empresa a perder participação no setor
elétrico nacional, assim como sua capacidade de investimento e deterioração do valor de seus ativos.
16.
Tais fatos, evidentemente, prejudicam seu acionista majoritário - União Federal - comprometendo
o patrimônio deste ente, ao mesmo tempo em que prejudicam a necessária expansão do setor elétrico, colocando
em risco o fornecimento de energia elétrica em todo o pais.
17.
Atualmente, inclusive, o valor patrimonial da empresa superar o seu valor negociado em bolsa de
valores, a demonstrar a desconfiança dos investidores na capacidade da empresa realizar novos investimentos e
obter lucro com suas atividades empresariais. Neste ponto, colaciona-se trecho da nota técnica em referência:
O total de ativos da empresa somava R$ 181,58 bilhões em 30 de setembro de 2020.
Apesar disso, o valor patrimonial da empresa de R$ R$ 76,37bilhões era superior ao
valor em bolsa da companhia de R$ 47,81 bilhões na mesma data. Ressalta-se que, em
geral, o valor em bolsa de empresas econômica e financeiramente saudáveis é superior ao
valor patrimonial, pois incorpora a expectativa de geração de valor pela companhia, além
da diferença entre ativos e passivos. Uma empresa com valor de mercado inferior ao
valor patrimonial é uma empresa que destrói valor em seus investimentos, na medida em
que não é capaz de recuperar a mercado o valor investido e contabilizado no patrimônio.
Na medida em que o processo da privatização passa a ser desacreditado pelo mercado,
isso se reflete na queda do preço das ações da companhia.

18.
Vale frisar que nos últimos anos a companhia passou por diversas mudanças corporativas que a
fizessem ter mais eficiência em suas atividades. Ainda assim, a situação financeira e operacional da empresa não
se mostra suficiente para que esta traga retornos sociais por meio de suas atividades. Inclusive, por diversos anos
a companhia sequer fora capaz de pagar dividendos para seus acionistas - e, por consequência, para a União
Federal - e também como decorrência de sua situação, arrecadou menos tributos para os cofres federais.
19.
verbis:

Neste ponto, veja-se, mais uma vez, argumentação disposta na nota técnica retromencionada, in

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 seus balanços de
2014 e 2015;
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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 empresas privadas
do setor, conforme dados de balanço em que se verifica que cada R$ 1 gasto com
pessoal na Eletrobras 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.
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20.
Mais uma vez, vale frisar que a empresa vem adotando diversas medidas, nos anos anteriores,
para melhorar sua eficiência e voltar a da retornos sociais por meio de suas atividades. Isso não elide, todavia, a
necessidade de sua desestatização. A perde de mercado que atravessa a empresa, somada as necessidade de
expansão de energia elétrica e a impossibilidade de seu principal acionista - a União - fazer aportes financeiros
devido a crise fiscal (agravada pela Covid-19), impõem que a desestatização ocorra o quanto antes, a fim de que a
Eletrobras volte a contribuir para a expansão do setor e, por tabela, a ter significativos lucros e repartição por
meio de dividendos.
21.
A necessidade de que a empresa volte a contribuir para a expansão do setor restou evidente com a
publicação do novo Plano Decenal de Energia (PDE 2029), especialmente em razão da volta do crescimento
econômico após superada a crise relacionada a pandemia do SARS-COV-2. Quanto a este tema, assim pontua a
nota técnica retromencionada:
4.10 Conforme o aumento de carga previsto no PDE 2029, é importante que o setor
elétrico brasileiro tenha empresas robustas e preparadas para garantir a expansão da
oferta de energia elétrica brasileira de forma sustentável aos meno respreços possíveis. É
certo que a Eletrobras não desempenha mais o papel de planejador do setor, que cabe ao
Poder Concedente, mas é um agente importante para que a expansão da oferta de energia
elétrica se dê com mais competição,beneficiando em última instância os consumidores.
4.11.Contudo, em virtude das dificuldades enfrentadas pela empresa nos últimos anos, a
sua participação na expansão da oferta de energia elétrica tem sido reduzida. No
segmento de geração, a empresa detinha 55% em 1996 e, em 2011,36% de participação
na oferta nacional. Ao final de 2019, essa participação havia caído para 30%. A projeção
para os próximos anos, mantendo-se a capacidade de investimento atual, caso nada seja
feito, é que a Eletrobras atinja a 23% de participação no parque gerador brasileiro em
2029, visto que ela estará fora dos próximos projetos de oferta de energia elétrica, dada a
limitada capacidade de geração de caixa pela empresa, mesmo com as medidas de gestão
já adotadas, bem como a escassez de recursos por parte de seu controlador para realizar
aportes.
4.12.Fenômeno semelhante se observa no segmento de transmissão. A Eletrobras chegou
a deter 56% da rede básica do sistema em 2011, mas ao final de 2019 sua participação
caiu para 45%. E esses números devem cair ainda mais, pois,sem capacidade para novos
investimentos, a Eletrobras deve chegar, em 2029, a32% de participação no mercado.
4.13.Nesse segmento, observa-se que 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 com as seguintes subsidiárias: Furnas, Eletrosul CGTE e Amazonas
GT, 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%, e46,08%, 60,30% e 55,24%
respectivamente
4.14 Por outro lado, nota-se que o retorno da concorrência nos leilões, por meio da
participação de outras empresas, reduz o custo do sistema de transmissãopara os
consumidores de energia elétrica e garante a continuidade dos investimentosno segmento.
4.15.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.
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[...]
4.17 Segundo o Plano Decenal de Energia 2029, o Brasil precisará de R$ 407 bilhões
de investimento para os próximos 10 anos em geração e transmissão de energia.
Assim, apenas para manter a sua participação no mercado, a Eletrobras precisaria
investir aproximadamente R$ 14 bilhões ao ano. Contudo, a empresa não possui
capacidade de levantar esse montante atualmente o que levará a empresa à já mencionada
perda de participação no mercado.

22.
Em suma, há uma necessidade de expansão energética na próxima década e a participação da
empresa Eletrobras se mostra essencial para tanto. Todavia, faz-se necessário recuperar a capacidade de
investimento desta empresa, especialmente diante da crise fiscal que assola o governo federal - seu principal
acionista. Dada a incapacidade de a União Federal fazer aportes financeiros, busca-se, por meio da desestatização,
angariar recurso no mercado financeiro por meio da emissão de novas ações na bolsa de valores.
23.
No mais, como bem se ressalta na nota técnica em questão, a desestatização do Eletrobras faz
parte de todo um movimento do estado brasileiro, no sentido de priorizar os serviços públicos sociais - educação,
saúde, segurança -, assim como em políticas públicas focalizadas - bolsa-família, auxilio-emergencial etc - e
deixar a cargo do setor privado, devidamente regulado e fiscalizado, serviços ligados a infra-estrutura e de caráter
mais econômico, cuja atuação do setor privado se mostra mais eficiente e condizente e gerador de ganhos sociais.
24.
Por fim, não se dever perder de vista que a Medida Provisória em referência já fora convertida em
lei - Lei n. 14.120/2021 - fato este a demonstrar que ocorrera o devido debate no Congresso Nacional, nos termos
do artigo 62 da Constituição Federal, o qual determina que o instrumento normativo da Medida Provisória deve
ser submetido imediatamente ao parlamento. No mais, a conversão em lei revela verdadeira perda de objeto da
presente ação judicial, bem como a refutação dos argumentos de desvirtuação da Medida provisória e ofensa a
separação dos poderes.
25.
Diante disso, também não deve ser acolhido o argumento de que a atual medida provisória serve
como burla ao devido tramite legislativo como intuito de deturpar o poder de agenda inerente ao poder
legislativo. Com efeito, mesmo no instrumento normativo das medidas provisórias, a atuação do congresso é
essencial para sua tramitação, especialmente em razão de que estas perdem sua eficácia se não convertidas em lei
no prazo de sessenta dias (Art. 62, §3, CF).
26.
Além do já exposto no presente momento, argumenta-se também ofensa ao artigo 52, V da
Constituição Federal, assim como violação ao princípio republicano e ofensa a obrigatoriedade de licitação para
delegação de serviços públicos.
27.
No entender da demandante, há inconstitucionalidade material por ofensa ao artigo 175 da
Constituição Federal, segundo o qual o regime de concessão ou permissão deverá sempre ocorrer mediante
licitação. No entender da autora, a interpretação conjugada dos dispositivos acima permite que União conceda
outorgas para prestação do serviço público sem que haja o devido procedimento licitatório previsto na
constituição.
28.
Ocorre que, mediante leitura do artigo 175, parágrafo único, inciso I, verifica-se que a
prorrogação das concessões é regulada mediante lei, não sendo necessário uma nova licitação sempre que ocorrer
a ruptura do atual regime de concessão. Veja-se, neste ponto, o dispositivo constitucional em análise:
Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.
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Parágrafo único. A lei disporá sobre:
I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o
caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de
caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;
[...]

29.
in verbis:

Nesse sentido, assim também se manifesta o Tribunal de Contas da União (TC-003.379/2015-9),

93. O Parágrafo único do art. 175 da CF/88 tem a seguinte redação: ‘Parágrafo único. A
lei disporá sobre: I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços
públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições
de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;’
94. O referido dispositivo deve ser interpretado, em obediência à melhor hermenêutica
constitucional, em acordo com o caput de seu artigo e não isoladamente. Fato é que o
legislador original incluiu no art. 175 a expressão ‘sempre através de licitação’. O
vocábulo ‘sempre’ traduz com força e clareza a obrigação de licitar. Não há coerência em
interpretar o parágrafo único de forma a contradizer o caput. Dessa forma, a prorrogação
a ser disciplinada por lei é a que decorre de contratos de concessão ou permissão já
licitados. O que não se aplica ao caso ora em análise.
95. Ressalte-se, ainda, que não se está questionando a constitucionalidade da Lei
12.783/2013, mas, somente, dando a ela uma interpretação conforme a constituição.
Logo, a referida lei normatiza uma situação excepcional que deve ser caracterizada pelo
poder concedente.
96. Portanto, a autorização legal para a prorrogação não é ampla e irrestrita, mas, sim,
adstrita à fundamentação que comprove a existência de situação que traga efetivos riscos
à continuidade, modicidade tarifária, prestação do serviço adequado ou outros princípios
constitucionais relevantes e aplicáveis ao caso concreto.
97. Desse modo, a decisão do poder concedente de prorrogar concessões nunca antes
licitadas deve sim ser muito bem fundamentada, evidenciando com clareza as vantagens
e desvantagens dessa escolha para cada caso, concessão a concessão. E ao fazê-lo, deverá
assegurar, nos termos do art. 7º da Lei 12.783/2013, ‘a continuidade, a eficiência da
prestação do serviço, a modicidade tarifária e o atendimento a critérios de racionalidade
operacional e econômica’.
98. Entender de forma diversa abriria precedente para prorrogações aos desejos do
eventual administrador público, que, sem qualquer motivação, poderia assim manter
indefinidamente concessões públicas sem licitação, em detrimento de princípios
constitucionais e legais que disciplinam a matéria.

30.
Trecho do acórdão acima demonstra, corretamente, a possibilidade de prorrogação dos contratos
de concessão, ainda que nunca licitados, desde que fundamentadamente demonstrada as vantagens da
prorrogação, especialmente os ditames da continuidade, a eficiência da prestação do serviço, a modicidade
tarifária e o atendimento a critérios de racionalidade operacional e econômica.
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31.
No caso em tela, o que determina a Medida Provisória em questão é que a União - na qualidade
de Poder concedente - tem a prerrogativa de prorrogar as outorgas que, no momento anterior a desestatização, já
estavam sobre o controle da Eletrobras. Outrossim, condiciona-se a desestatização a celebração de novos
contratos que alterem o regime de produção para "produtor independente".
32.
Quanto ao primeiro ponto, ver-se que há uma mera possibilidade jurídica de que a União
prorrogue as concessões que já estão sob responsabilidade da empresa Eletrobras. Não se trata, portanto, de novas
concessões a serem concedidas para novos empreendimentos, as quais deveriam certamente atravessar o
procedimento licitatório.
33.
Trata-se, isto sim, de prorrogação de concessões já existentes, as quais podem ser prorrogadas
mediante lei, tal como disposto no artigo 175, parágrafo único, inciso I, e entendimento do TCU acima
colacionado. Não há óbice constitucional, portanto, de que as concessões sejam prorrogadas mediante lei, tal com
ocorre no caso em análise.
34.
Neste ponto, vale frisar que o termo outorga é utilizado de forma atécnica na redação da medida
provisória em questão, mas em conformidade com as demais leis do setor elétrico. Com efeito, a expressão
outorga não significa a designação da execução do serviço público diretamente pelo estado, nem a utilização de
um regime jurídico diferente do regime de concessão. Refere-se, isto sim, a execução do serviço pela empresa que
já é concessionária - Eletrobras - a qual poderá ter suas concessões prorrogadas a critério do poder concedente.
35.
Noutro norte, a celebração de novos contratos que alterem o regime para produtor independente
ocorrerá, evidentemente, no bojo de uma prorrogação ou aditivo contratual. Busca-se, com esta medida, adequar a
concessão já em curso aos novos termos da legislação vigente. Intenta-se, pois, retirar as concessões da Eletrobras
do defasado "regime de cotas" em direção ao modelo atual.
36.
Quanto a este ponto, veja-se explicação conferida pela Assessoria Econômica, na nota técnica
retromencionada:
"....capitalização da Eletrobras está condicionada à renovação dos contratos de concessão
para usina hidrelétricas da Eletrobras alcançadas pelo regime de cotas, alterando o regime
dessas usinas para o regime de produção independente de energia, bem como dá
tratamento à prorrogação da concessão de Tucuruí (artigo 2º da minuta de MP).
5.7.Assim, as empresas controladas pela Eletrobras deixarão de comercializar
compulsoriamente a energia elétrica gerada a um preço fixado pela ANEEL para
negociá-la livremente no mercado regulado ou no mercado livre. Em contrapartida, a
empresa passa a assumir riscos dessa operação, tais como o risco hidrológico, cabendo a
ela adotar a melhor estratégia de comercialização.
5.8.A mudança no regime de comercialização de energia elétrica, mesmo considerando
os riscos envolvidos, adiciona valor ao contrato de concessão, já que a empresa terá
flexibilidade para vender sua energia no mercado regulado ou no mercado livre, podendo
escolher os seus clientes, a preços e prazos definidos por ela e pelo mercado. Essa
mudança, frise-se, está alinhada com os pilares traçados para a Modernização do Setor
Elétrico.
5.9.Inclui-se nesta nova proposta a renovação, como já mencionado, pelo prazo de trinta
anos, contado da data de assinatura dos novos contratos de concessão de geração de
energia elétrica da Usina Hidrelétrica de Tucuruí (art. 1º e inciso IV do art. 2º). O atual
contrato de concessão da Usina vence em 2024 e de acordo com a legislação em vigor
poderá ser renovado em cotas, conforme solicitado pela empresa à ANEEL, por meio das
https://sapiens.agu.gov.br/documento/815499491
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correspondências CE-PR-0041/2019 e CE-PR-0146/2019 (SEI nº 0472683 e nº
0472686), ou licitado por meio de cotas combinado com pagamento de outorga.
Nenhuma das opções guarda coerência coma modernização que se busca para o setor, na
medida em que remuneram o gerador pelos custos e alocam no consumidor o risco
hidrológico da geração, sendo que esse agente não tem capacidade nem meios de se
proteger de tal risco. A segunda opção, a de pagamento de outorga associada à alocação
de parcela da energia em cotas, mostra-se ainda menos possível de ser escolhida na
medida em que significa aumento de custos para o consumidor final. Desse modo,
restaria como tecnicamente defensável, nas competência deste Ministério, indicar apenas
a prorrogação da concessão em cotas sem a arrecadação de outorga para a União e com a
alocação do risco hidrológico no consumidor.

37.
Por fim, vale frisar que o Supremo Tribunal Federal ja apreciou o tema em questão, decidindo
que o processo de desestatização acompanhado de nova outorga não ofende a obrigatoriedade de licitação. Vejase:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO
ARTIGO 191 DA LEI FEDERAL N. 9.472/97. DELEGAÇÃO E CONCESSÃO DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
ORGANIZAÇÃO
DOS
SERVIÇOS
DE
TELECOMUNICAÇÕES. MODALIDADE DE LICITAÇÃO. LEILÃO. PROCESSO
DE DESESTATIZAÇÃO. PRIVATIZAÇÃO. ALIENAÇÃO DO CONTROLE
ACIONÁRIO. AUSÊNCIA DE PROCESSO LICITATÓRIO. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 37, INCISO XXI, E 175, DA
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. INOCORRÊNCIA. 1. As privatizações --desestatizações --- foram implementadas mediante a realização de leilão, modalidade de
licitação prevista no artigo 22 da Lei n. 8.666/93 que a um só tempo transfere o
controle acionário da empresa estatal e preserva a delegação de serviço público. O
preceito impugnado não é inconstitucional. 2. As empresas estatais privatizadas são
delegadas e não concessionárias de serviço público. O fato de não terem celebrado com a
União contratos de concessão é questão a ser resolvida por outra via, que não a da ação
direta de inconstitucionalidade. 3. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada
improcedente.

3.

CONCLUSÃO

38.
Ante o exposto. São estas as informações para atendimento à solicitação de subsídios por parte da
Consultoria-Geral da União.
39.
Finalmente, sugere-se, ainda, o encaminhamento destas informações, juntamente com as
manifestações dos órgãos técnicos, à Procuradoria da União respectiva.
Brasília, 17 de dezembro de 2021.

RAFAEL ESPERIDIÃO DE MELO
Advogado da União - Coordenador Substituto de Assuntos de Energia

https://sapiens.agu.gov.br/documento/815499491

9/10

09/02/2022 14:32

https://sapiens.agu.gov.br/documento/815499491

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL ESPERIDIAO DE MELO, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 815499491 no
endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): RAFAEL ESPERIDIAO DE
MELO. Data e Hora: 27-12-2021 19:05. Número de Série: 13818020. Emissor: Autoridade Certificadora
SERPRORFBv4.

https://sapiens.agu.gov.br/documento/815499491

10/10

07/02/2022 08:55

SEI/ME - 20921560 - Parecer

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Procuradoria-Geral Adjunta de Consultoria de Contratos e Disciplina
Coordenação-Geral de Licitações e Atos Normativos em Contratação Pública

PARECER SEI Nº 19687/2021/ME
Sigilo profissional no exercício da advocacia (art. 7º, inciso II, da Lei nº
8.906, de 1994, c/c art. 22 da Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011).
Pedido de subsídios da Consultoria-Geral da União - CGU/AGU, para fins
de elaboração de informações, a serem prestadas ao Supremo Tribunal
Federal pelo Sr. Presidente da República, na ADI 7.033/DF, ajuizada pela
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA
INDÚSTRIA - CNTI, na qual se sustenta a inconstitucionalidade da Lei nº
14.182, de 12 de julho de 2021. Análise jurídica.
Processo SEI nº 00692.003888/2021-24

I
1.
Vem a esta Coordenação-Geral de Licitações e Atos Normativos em Contratação Pública da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(CGLA/PGFN) os autos do Processo Administrativo SEI nº 00692.003888/2021-24, com pedido de subsídios da Consultoria-Geral da União CGU/AGU, por meio do OFÍCIO Nº 00540/2021-RDA/CONSUNIAO/CGU/AGU (SEI 20785283), para fins de elaboração de informações, a serem
prestadas ao Supremo Tribunal Federal pelo Exmo. Sr. Presidente da República, na ADI 7.033/DF, ajuizada pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL
DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA - CNTI, na qual se sustenta a inconstitucionalidade da Lei nº 14.182, de 12 de julho de 2021.
2.
Consta nos autos, de relevante para a presente análise, os seguintes documentos: i) Processo Administrativo Sapiens (SEI 20785222);
ii) Ofício n. 00540/2021-RDA/CONSUNIAO/CGU/AGU (SEI 20785283); iii) Despacho nº 1107/2021/CAS/PGACFFS/PGFN-ME(SEI 20893408).
3.
Ressalte-se, preliminarmente, que a esta Procuradoria-Geral cabe tão somente o exame dos aspectos estritamente jurídicos, não cabendo
perquirir a conveniência e oportunidade da matéria.
4.
Além disso, conforme atribuições regimentais desta Coordenação-Geral de Licitações e Atos Normativos em Contratação Pública,
serão analisadas no presente parecer as alegações de inconstitucionalidade vinculadas à matéria de contratação pública.
https://sapiens.agu.gov.br/documento/785533777
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É o breve relatório. Passa-se ao mérito do presente parecer.
II

6.
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI, com pedido de liminar, ajuizada pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS
TRABALHADORES NA INDÚSTRIA - CNTI, na qual se sustenta a inconstitucionalidade da Lei nº 14.182, de 12 de julho de 2021, em especial:
2.12. Os fundamentos quanto às inconstitucionalidades formais são: (i) desestatização por meio de MP, em violação ao devido processo
legislativo (art. 59, III e art. 246); (ii) ausência de urgência (art. 62); e (iii) ausência de pertinência temática das emendas com a MP nº
1.031/2021 (contrabando legislativo, artigos 1°, parágrafo único, 2°, caput e 5°, LIV).
2.13. Quanto às inconstitucionalidades materiais, são: separação dos poderes (art. 2º); obrigatoriedade de licitação para delegação de
serviços públicos (artigos 37, XXI e 175); violação ao art. 52, V; princípio republicano (art. 1º); normas constitucionais sociais de proteção
do trabalhador em sintonia com o princípio da vedação do retrocesso.

7.
Dito isso, passamos à análise dos argumentos levantados pela parte autora no tocante à matéria relacionada às atribuições desta
Coordenação-Geral, quais sejam, a relativa à obrigatoriedade de licitação para delegação de serviços públicos (artigos 37, XXI e 175, CF).
8.
Sobre a alegação de violação ao dever de licitar, a análise deve ser dividida em duas partes para melhor compreensão do tema: a) a
exigência de licitação em face da modalidade de desestatização adotada; b) a exigência de licitação em face do disposto no art. 175 da CF.
8.1.

Em relação ao item “a”, pede-se vênia para transcrever trecho do Parecer SEI nº 10317/2021/ME, in verbis:
17. Ao nos atentarmos aos fundamentos apresentados no julgamento da Medida Cautelar na ADI 5624 pelo plenário do Supremo Tribunal
Federal para a exigência de realização de procedimento licitatório nas hipóteses de venda de ações da empresa estatal que impliquem
perda de controle acionário pelo Poder Público, percebe-se que há uma referência expressa às modalidades operacionais, em especial
aquela descrita no art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.491, de 1997, que envolvem a transferência de ativos pertencentes ao ente público ao setor
privado.
18. Nesse sentido confira-se trecho do Voto do Min. Relator Ricardo Lewandowski no julgamento em questão:
(...) Entendi também necessária a concessão da medida cautelar, ad referendum do Plenário, para fixar a interpretação conforme a
Constituição ao dispositivo acima mencionado, segundo a qual a dispensa de licitação só pode ser aplicada à venda de ações que
não importem a perda de controle acionário de empresas públicas, sociedades de economia mista ou de suas subsidiárias ou
controladas. Isso porque convém emprestar relevo à linha argumentativa segundo a qual a Constituição não autorizaria a alienação
direta de controle acionário de empresas estatais, uma vez que a Lei 9.491/1997 (art. 4°, I e § 3°), ainda vigente, exige, nos
procedimentos de desestatizações, que a “alienação de participação societária, inclusive de controle acionário, preferencialmente
mediante a pulverização de ações” dar-se-á por meio de licitação, a qual “poderá ser realizada na modalidade de leilão”.
Ao que parece, as disposições supratranscritas estão em consonância com o caput do art. 37 da CF, o qual dispõe que toda a
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administração pública obedecerá aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.
Nesse sentido, permitir a venda direta de ações, em montante suficiente a perder o controle societário de empresa estatal, de
maneira a impossibilitar a concorrência pública, poderia atentar contra o texto constitucional, o qual consigna que as alienações
serão realizadas “mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes” (art. 37,
XXI).
(...)

19. No mesmo sentido, confira-se trecho do voto do Min. Edson Fachin:
(...) Em meu modo de ver, aqui também peço vênia à divergência para acompanhar o eminente Ministro-Relator, e entendo que o
art. 29, XVIII, da Lei 13.303 não revogou as exigências constantes da Lei 9.491, que disciplina atualmente o programa de
desestatização dos ativos da União. E, de acordo com esse diploma, a venda de ações, se a ela há atração da modalidade de leilão,
diz o art. 4º desta Lei 9.491:
"As desestatizações serão executadas mediante as seguintes modalidades operacionais" - vem o conjunto das modalidades. (...)
"§3º Nas desestatizações executadas mediante as modalidades operacionais previstas nos incisos. I, IV, V e VII deste artigo" quais são essas modalidades?
"I - alienação de participação societária, inclusive de controle acionário, preferencialmente mediante a pulverização de ações" pulverização essa que já foi objeto de arguta observação de Sua Excelência, o eminente Ministro-Relator; portanto, o inc. I,
alienação de controle acionário;
"IV, alienação, arrendamento ou locação" - e aqui se refere a bens e instalações. E assim por diante, são os diversos incisos,
inclusive, alienação de seus ativos, diz o inc. V, o VI e o VII, que também se referem a ativos imobilizados. Portanto, nessas
hipóteses, diz o § 3º do art. 4º desta Lei: "A licitação poderá ser realizada na modalidade de leilão". E aqui, evidentemente, temos
uma certa latitude hermenêutica que precisa ser enfrentada. O tempo e o verbo utilizado poderão estar em qual direção? Entendo
que esse vocábulo utilizado pela Lei não está a indicar a faculdade de o legislador em relação à licitação, mas sim à modalidade.
20. Ainda na mesma linha de entendimento, transcreve-se trecho do voto da Min. Rosa Weber:
"Há, portanto, a necessidade, sob a ótica do art. 37, XXI, da Magna Carta, aplicável a toda administração pública, direta e indireta,
inclusive às empresas estatais, de resolver o conflito aparente de normas entre o art. 29, XVIII, da Lei nº 13.303/2016 e o art. 4º, §
3º, da Lei nº 9.491/1997, em favor deste último preceito legal, no caso de alienação de controle societário de empresa pública ou
sociedade de economia mista inserida no contexto do Programa Nacional de Desestatização. A sinalização desta Suprema Corte
na resolução do mencionado conflito aparente de normas, à luz de parâmetro diretamente extraído do texto constitucional (art. 37,
XXI, da Magna Carta), está justificada pela própria necessidade de promover a imprescindível segurança jurídica, nas operações
de alienação de controle societário de empresas estatais que venham a ser implementadas."

21. Verifica-se, portanto, que não é a simples perda do controle acionário da empresa estatal que justificaria a necessidade de realização de
certame licitatório no âmbito das desestatizações reguladas pela Lei nº 9.491, de 1997, mas a própria alienação da participação societária
que garante esse controle.
22. No caso das modalidades operacionais previstas nos incisos II (abertura de capital) e III (aumento de capital com renúncia de
subscrição) isso não ocorre, já que a perda do controle acionário pelo ente público não decorre da transferência do montante de suas ações
https://sapiens.agu.gov.br/documento/785533777
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a terceiros, mas da diluição de sua participação frente ao aumento de capital realizado. O valor auferido com a emissão de novas ações da
empresa é revertido totalmente ao caixa da própria companhia, não havendo pagamentos aos seus acionistas (oferta primária de ações).
23. Vale ressaltar, ainda, que, por envolver oferta primária de ações, o preço das ações emitidas na abertura ou aumento de capital é fixado
previamente, não havendo disputa entre os interessados em relação ao valor a ser pago na aquisição das novas ações emitidas pela
empresa. Nesse sentido, vale conferir o teor do art. 23 da Instrução Normativa CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, bem como o item
3.2.2 do Anexo III da referida IN, que dispõe sobre as ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários, nos mercados primário ou
secundário:
Art. 23. O preço da oferta é único, mas a CVM poderá autorizar, em operações específicas, a possibilidade de preços e condições
diversos consoante tipo, espécie, classe e quantidade de valores mobiliários ou de destinatários, fixados em termos objetivos e em
função de interesses legítimos do ofertante, admitido ágio ou deságio em função das condições do mercado.
3.2.2 No caso de emissão primária de ações, justificativa do preço de emissão dos valores mobiliários a serem distribuídos, bem
como do critério adotado para a sua fixação.
24. Tal constatação explica o porquê da exclusão dos incisos II e III no rol do § 3º do art. 4º da Lei nº 9.491, de 1997, que trata da
exigência de licitação, facultada a utilização da modalidade leilão, para as demais modalidades operacionais.
25. Nesse sentido, observa-se que nem todas as modalidades operacionais descritas no art. 4º da Lei nº 9.491, de 1997, irão demandar a
realização de certame licitatório para sua implementação. Exemplo prático disso é o procedimento adotado na desestatização da empresa
IRB Brasil Resseguros S.A., promovida a partir de aumento de capital com renúncia do direito de subscrição por parte da União, com a
subscrição das novas ações restrita aos acionistas que integravam o capital social da empresa, devidamente aprovada pelo Tribunal de
Contas da União por meio do Acórdão nº 1306/2013 – Plenário:
Sumário
DESESTATIZAÇÃO. APROVAÇÃO DO PRIMEIRO, SEGUNDO, TERCEIRO E QUARTO ESTÁGIOS DO PROCESSO DE
DESESTATIZAÇÃO DO IRB BRASIL RESSEGUROS S.A., NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA TCU N.º
27/1998. COMUNICAÇÕES. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À UNIDADE TÉCNICA PARA PROSSEGUIMENTO DA
ANÁLISE DO QUINTO ESTÁGIO.
Acórdão
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento do processo de desestatização do IRB Brasil Resseguros S. A.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 258, inciso
II, do Regimento Interno do TCU, combinado com art. 4º da Instrução Normativa TCU n.º 27/1998, e diante das razões expostas
pelo Relator, em:
9.1. aprovar o primeiro, segundo, terceiro e quarto estágios de acompanhamento do processo de desestatização do IRB Brasil
Resseguros S.A., conforme art. 2º, incisos I a IV, da Instrução normativa TCU nº 27/1998;
9.2. dar ciência da presente deliberação ao Ministério da Fazenda, ao IRB Brasil Resseguros S.A. (IRB Brasil Re) e ao Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES);
9.3. restituir aos autos à Secretaria de Fiscalização de Desestatização e Regulação de Transporte, para análise do quinto estágio do
processo de desestatização.
26. Destaca-se abaixo trecho do voto do Min. Relator Valmir Campelo:
https://sapiens.agu.gov.br/documento/785533777
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4. Impende mencionar, ab initio, a complexidade da fiscalização levada a efeito nos presentes autos, por extrapolar aquela
ordinariamente observada em processos de privatização. É que a desestatização ora avaliada apresenta ineditismo quanto à sua
modalidade, que se dará por aumento de capital, com renúncia de direitos de subscrição (art. 4º, inciso III, da Lei n.º 9.491/1997 –
Lei do Programa Nacional de Desestatização), e com participação preestabelecida de entidade integrada exclusivamente por
entidades fechadas de previdência complementar de empresas estatais na composição acionária pretendida para o IRB (o FIP
Caixa Barcelona).

8.2.
Já em relação ao item “b”, é preciso, preliminarmente, esclarecer certas peculiaridades existentes no tocante às concessões de geração
de energia no setor elétrico.
8.3.
A geração de energia elétrica pode ser feita tanto pelo concessionário de serviço público como pelo produtor independente e pelo
autoprodutor de energia elétrica, os quais recebem uma concessão de uso de bem público, com fundamento no art. 20, VIII, c/c art. 176, § 1º, ambos
da CF, e não no art. 175, da CF.
8.4.
O produtor independente tem na geração de energia a sua mercadoria de comércio (com todos os riscos inerentes à atividade
comercial), cujo consumidor pode ser tanto o concessionário de serviço público como o usuário final, observados os dispositivos da Lei nº 9.074, de
1995, artigos 11 a 16.
8.5.
Já o autoprodutor, ao revés, tem na energia apenas um insumo para sua atividade: é custo, pois ele produz para seu próprio consumo
(art. 4º, III, da Lei nº 9.074, de 1995), deixando de consumir do sistema público, que ganha, então, uma folga. Por esta via, amplia-se a oferta sem o
emprego de recursos públicos.
8.6.
Daí ter a Lei nº 9.074, de 1995, reconhecido as três figuras, com características distintas, como forma de ampliar a oferta de energia e a
competividade entre os produtores.
8.7.

Sobre o tema, vale citar trecho de artigo produzido por Luiz Egon Richter e Neiva Cristina de Araújo:
“A geração é a fase de produção, “e pode ser realizada pelo concessionário, pelo produtor independente, ou pelo autoprodutor de
energia elétrica”, sendo estas modalidades regulamentadas pelo artigo 20, inciso VIII da Lei nº 9.074/95 e pelo artigo 176 da
Constituição Federal 1988. Hoje esta modalidade tem três regimes legais distintos (sendo que cada um deles gera distintas
implicações, as quais não serão aqui aprofundadas):
Dois, mais tradicionais, precedentes ao próprio Código de Águas de 1934, que são o regime de serviço público, voltado ao
atendimento do público em geral, da comunidade, de toda sociedade, e o regime de autoprodução, que visa ao autoconsumo pelo
particular das utilidades que produzir, ou seja, utilizar energia elétrica para finalidades próprias, geralmente em atividades
industriais. O terceiro regime — o da produção independente de energia elétrica — é mais recente, tendo sido introduzido no
sistema jurídico brasileiro pela Lei 9.074/95 (art.6º). O produtor independente tem regras próprias e pode produzir energia elétrica
para consumo próprio ou para comercializar, por sua conta e risco.
(...)
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“Somente a transmissão e a distribuição de eletricidade se caracterizariam como serviços públicos, visto que utilizam sistemas e redes
públicos para o atendimento direto do consumidor”45. A partir desta premissa, percebe-se que há uma cisão das quatro
modalidades de exploração do serviço público de energia elétrica, ficando duas no grupo que se caracteriza como serviço público
e duas (geração e comercialização) ficando fora deste grupo, por motivos que a seguir serão esmiuçados. (Revista de Direito
Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte, ano 10, p. 219-239, out/dez. 2010) [Destaques nossos]

8.8.
Dito isso, vale observar que a Lei nº 14.182, de 2021, estabelece, em seu art. 3º, inciso II, como condição para a desestatização da
Eletrobras a “celebração dos novos contratos de concessão de geração de energia elétrica de que trata o art. 2º desta Lei, em substituição aos
contratos vigentes na data de publicação desta Lei, com a alteração do regime de exploração para produção independente, nos termos da Lei nº
9.074, de 7 de julho de 1995”[destacou-se].
8.9.
Nesse sentido, não se tratando de concessão de serviço público, mas de concessão de bem público, não se aplica às novas outorgas de
concessão de energia previstas na Lei nº 14.182, de 2021, o disposto no art. 175 da CF, e sim os arts. 20, inciso VIII, e 176 da CF. Tanto é assim, que o
próprio regramento infraconstitucional acerca do tema prevê a possibilidade, inclusive, da utilização de autorização na outorga de geração de energia
elétrica a produtor independente, o que seria inviável do ponto de vista constitucional caso se entendesse pela aplicação do art. 175 da CF. Nesse
sentido, transcreve-se abaixo o art. 11 da Lei nº 9.074, de 1995, e o art. 1º do Decreto nº 2.003, de 1996:
Lei nº 9.074, de 1995
Art. 11. Considera-se produtor independente de energia elétrica a pessoa jurídica ou empresas reunidas em consórcio que recebam
concessão ou autorização do poder concedente, para produzir energia elétrica destinada ao comércio de toda ou parte da energia
produzida, por sua conta e risco.
Decreto nº 2.003, de 10 de setembro de 1996
Art. 1° A produção de energia elétrica, por produtor independente e por autoprodutor, depende de concessão ou autorização, que
serão outorgadas na forma da legislação em vigor e deste Decreto.

9.
Em face do exposto, observa-se que a exigência de licitação no caso de concessão de geração de energia elétrica a produtor
independente decorre do disposto no art. 37, inciso XXI, da CF, não tendo por fundamento o art. 175 da CF, aplicável às concessões de serviços
públicos. Assim, verifica-se a existência de autorização, no próprio dispositivo constitucional, para que, por lei, criem-se hipóteses de exceção à regra
geral da licitação. Nesse sentido:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de
licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. [destacou-se]

https://sapiens.agu.gov.br/documento/785533777
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10.
É justamente isso que a Lei nº 14.182, de 2021, faz ao prever como condição para a realização da desestatização da Eletrobras a outorga
de novas concessões com mudança de regime de exploração dos contratos, indicados no art. 2º da referida Lei, para produtor independente: cria uma
hipótese legal de contratação direta em prol da viabilização da desestatização da Eletrobras.
11.
Nesse sentido, mostra-se descabida a alegação de inconstitucionalidade material da Lei nº 14.182, de 2021, sob o fundamento de
violação aos arts. 37, inciso XXI, e 175 da CF.
III
12.
Ante o exposto, nos limites das competências regimentais desta Coordenação-Geral de Licitações e Atos Normativos em Contratação
Pública (CGLA/PGFN), são estes os subsídios jurídicos que entendemos pertinentes à defesa dos atos normativos impugnados na presente ADI.
À consideração superior, com proposta de encaminhamento do expediente à Consultoria- Geral da União - CGU/AGU, em
prosseguimento.
Brasília, 09 de dezembro de 2021.
Documento assinado eletronicamente
LUCÍOLA GOMIDES DUTRA
Procuradora da Fazenda Nacional
De acordo. À consideração superior.
Assinado eletronicamente
LUCIANO MOREIRA CARVALHO
Coordenador-Geral de Licitações e Atos Normativos em Contratação Pública
Aprovo. Encaminhe-se o expediente à CGU/AGU, consoante proposto.
Assinado eletronicamente.
VITOR JUNQUEIRA VAZ
Procurador-Geral Adjunto de Consultoria de Contratos e Disciplina
https://sapiens.agu.gov.br/documento/785533777
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Documento assinado eletronicamente por Vitor Junqueira Vaz, Procurador(a)-Geral Adjunto(a), em 09/12/2021, às 11:16, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Luciola Gomides Dutra, Procurador(a) da Fazenda Nacional, em 09/12/2021, às 11:23, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Luciano Moreira Carvalho, Coordenador(a)-Geral, em 09/12/2021, às 11:38, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 20921560 e o código CRC D9E9B95E.

Referência: Processo nº 00692.003888/2021-24

https://sapiens.agu.gov.br/documento/785533777

SEI nº 20921560

8/8

07/02/2022 08:58

SEI/ME - 20977817 - Nota Técnica

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos
Assessoria Especial

Nota Técnica SEI nº 59734/2021/ME

Assunto: Desestatização da Empresa Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS. Solicitação de subsídios a serem prestadas ao
Supremo Tribunal Federal pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
7.033/DF, requerente Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria (CNTI).
Senhora Secretária Especial da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos,

SUMÁRIO EXECUTIVO
1.
A Consultoria-Geral da União da Advocacia Geral da União, por meio do Ofício nº º 00540/2021-RDA/CONSUNIAO/CGU/AGU,
solicita informações desta Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos – SEPPI para subsidiar a elaboração de Informações
Presidenciais a serem prestadas ao Supremo Tribunal Federal pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, nos autos da Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 7.033/DF, requerente Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria (CNTI).
ANÁLISE
2.
A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria – CNTI propôs ação direta de inconstitucionalidade com pedido cautelar para
que seja declarada a inconstitucionalidade da integralidade da Lei federal nº 14.182, de 12 de julho de 2021.
3.

Alega o Autor que:
a. Quanto à legitimidade, é entidade sindical que congrega grupo diretamente afetado pela desestatização da Eletrobras, já que não há clausulas de
transição;
b. Vícios no processo legislativo de aprovação da Lei 14.182/2021, de modo que há inconstitucionalidades formais no pertinente à:
i. desestatização por meio de MP, em violação ao devido processo legislativo (art. 59, III e art. 246);

https://sapiens.agu.gov.br/documento/793415733
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ii. ausência de urgência (art. 62); e
iii. ausência de pertinência temática das emendas com a MP nº 1.031/2021 (contrabando legislativo, artigos 1°, parágrafo único, 2°, caput e
5°, LIV).
c. Quanto às inconstitucionalidades materiais, foram alegadas violações às seguintes normas:
i. princípio da separação dos poderes (art. 2º);
ii. obrigatoriedade de licitação para delegação de serviços públicos (artigos 37, XXI e 175);
iii. art. 52, V;
iv. princípio republicano (art. 1º);
v. atendimento às normas constitucionais sociais de proteção do trabalhador em sintonia com o princípio da vedação do retrocesso.
4.
Com exceção da alegação de inconstitucionalidade relativa ao princípio da vedação do retrocesso, todos os demais itens já foram objeto
de análise por Secretaria Especial reporta-se quando da oferta de subsídios por meio da Nota Técnica SEI nº 34630/2021/ME. Referida Nota Técnica
tratou das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 6.929 e 6.932, nas quais a alegação de inconstitucionalidade encontra quase que exata identidade
com a causa de pedir da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.033 – à exceção, como dito, da alegação de violação ao princípio da vedação do
retrocesso.
5.
Portanto, ora se anexa a esta manifestação cópia da Nota Técnica SEI nº 34630/2021/ME, cujos fundamentos se aplicam à discussão
trazida no bojo da ADI 7.033.
6.
No que diz respeito à alegação de violação ao princípio da vedação do retrocesso, sustenta o Autor que a norma impugnada seria
inconstitucional por não contemplar normas de transição que preservassem conquistas dos trabalhadores da Eletrobras e porque “deixou de fazer
menção ao destino dos postos de trabalhos hoje ocupados na holding Eletrobras, tampouco prevê algum desfecho para o Fundo de Pensão dos
empregados da empresa”.
7.
Como se nota, a alegação de inconstitucionalidade em comento se daria em razão de omissão na proteção de direitos dos empregados
da companhia.
8.
No entanto, inexiste omissão que dê azo a qualquer inconstitucionalidade, já que tais trabalhadores estão protegidos não só pela
legislação trabalhista vigente, mas também pela própria Constituição Federal. Qualquer alteração nos contratos de trabalhos deverá respeitar direitos
adquiridos dos trabalhadores, inclusive previdenciários – já que constitucionalmente protegidos.
9.
Aliás, o Autor não mencionara, de modo claro, qualquer situação concreta que a ausência de regulamentação específica pela Lei nº
14.182/2021 estaria a ofender os direitos dos trabalhadores da Eletrobras ou por quais razões haveria algum retrocesso. Toda a alegação esboçada na
petição inicial revela, tão somente, um mero sentimento de que a situação hoje existente dos trabalhadores mudará radicalmente em detrimento dos
direitos até então conquistados.
10.
Ressalte-se que a desestatização da Eletrobras está sendo concretizada por meio de aumento de capital social da companhia (art. 1º, §
1º, da Lei nº 14.182/2021), com perda do controle acionário da União. O intento, aqui, é o de pulverização do controle da Eletrobras. O controle será
pulverizado entre inúmeros acionistas minoritários, tornando a Eletrobras uma verdadeira corporation. Não haverá, portanto, alienação de seu controle
ou venda direta das ações a um novo controlador.
https://sapiens.agu.gov.br/documento/793415733
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11.
Assim, não há que se falar em “em absoluto menoscabo aos direitos dos empregados públicos da Eletrobras” pela edição da Lei nº
14.182/2021. É desnecessário que previsão deste tipo conste da legislação que trata da modelagem da desestatização da Eletrobras quando a proteção
buscada já está abarcada em legislação própria – previdenciária e trabalhista – e na própria Constituição.
CONCLUSÃO
12.
Pelo exposto, entende-se que não merecem ser acolhidas as alegações de inconstitucionalidade veiculadas nas ações diretas de
inconstitucionalidade tratadas nesta nota técnica, de maneira a compreender-se hígida a constitucionalidade da Lei nº 14.182/2021, mormente no que
diz respeito à desestatização da Eletrobras.
Documento assinado eletronicamente
NATASCHA VERIDIANE SCHMITT
Assessora

De acordo.
Documento assinado eletronicamente
FREDERICO MUNIA MACHADO
Secretário de Parcerias em Energia, Petróleo, Gás e Mineração

Documento assinado eletronicamente por Frederico Munia Machado, Secretário(a), em 15/12/2021, às 20:21, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Natascha Veridiane Schmitt, Assessor(a), em 20/12/2021, às 11:52, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 20977817 e o código CRC B917AD36.
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MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
NOTA TÉCNICA Nº 5/2021/ASSEC
PROCESSO Nº 00692.000494/2021-14
INTERESSADO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA E OUTROS.
1.

ASSUNTO

1.1.
Resposta à Nota n.
00095/2021/CONJUR-MME/CGU/AGU
(SEI
nº 0479999), de 1º de março de 2021, que solicitou elementos que ajudem na defesa
da União de Ação Direta de Inconstitucionalidade (SEI nº 0479998) com pedido de
medida cautelar, da Medida Provisória nº 1.031, de 2 de fevereiro de 2021, impetrada
pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, que trata da desestatização da empresa
Centrais Elétricas Brasileiras S.A - ELETROBRAS S.A.
2.

REFERÊNCIAS

2.1.

Nota n. 00095/2021/CONJUR-MME/CGU/AGU (SEI nº 0479999).

2.2.

Ação Direta de Inconstitucionalidade (SEI nº 0479998).

2.3.

Nota Técnica nº 3/2021/ASSEC (SEI nº 0472704).

3.

SUMÁRIO EXECUTIVO

3.1.

A mencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade alega que:
"no mérito, denuncia-se a inconstitucionalidade da MP nº 1.031/2021 tanto sob
aspecto formal, na medida em que, mediante fraude ao inciso III do artigo 59 da
Constituição, não preenche o pressuposto de urgência qualiﬁcada para sua
edição (CF, art. 62); bem como, na perspectiva material, com relação aos artigos
2º, 3º, II, 4º, e 12, agora da MP nº 1.031/2021, encerra-se violação da
obrigatoriedade de licitação para delegação de serviços públicos (CF, art. 175) e,
no último caso, do artigo 52, V, da Constituição e do princípio republicano (CF,
art. 1º)."

4.

ANÁLISE

4.1.
Em relação ao que o Partido Democrático Trabalhista - PDT, autor da
mencionada ADI, alega a respeito do pressuposto de urgência que deve estar
presente quando da edição de qualquer medida provisória, cabe mencionar que a
Medida Provisória 1.031, de 2021, conforme destacado na Nota Técnica nº
3/2021/ASSEC (SEI nº 0472704), trata da capitalização da Eletrobras. Esta vem
notoriamente perdendo capacidade de investimento. A empresa não se sagra
vencedora de processo licitatório do setor elétrico há sete anos. Assim, a cada ano
que passa, percebe-se que a empresa perde participação tanto no mercado de
geração quanto no mercado de transmissão de energia elétrica. Junto a isso, a
empresa reduz sua capacidade de geração de emprego.
4.2.
Ainda como mencionado na Nota, a empresa possui valor de mercado
bastante aquém do valor de empresas semelhantes. Tal valor acaba sendo majorado
diante de expectativa de privatização e reduzido caso contrário. Desse modo, a
privatização da empresa tem o potencial de aumentar o valor pertencente à União,
mesmo após a diluição do capital na medida em que permanecerá como acionista
relevante da empresa.
Nota Técnica 5 (0480513)
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4.3.
Além disso, não podemos deixar de mencionar que a Eletrobras tem
demandado recursos públicos para honrar obrigações ﬁnanceiras; nos últimos cinco
anos, a empresa recebeu R$ 4 bilhões da União para aumento de capital. Diante de
uma situação de restrição ﬁscal, tais aportes mostram-se demasiadamente
indesejados na medida em que signiﬁcam que outros setores mais dependentes de
recursos públicos, como saúde, educação e segurança, acabam sendo
prejudicados.
4.4.
Diante do exposto, a urgência da medida se revela ao se perceber que, a
cada período transcorrido sem que se possam iniciar os trâmites necessários para a
efetiva capitalização da empresa, esta perde participação no mercado, deixa de
realizar investimentos e gerar emprego ao mesmo tempo em que a União tem seu
patrimônio menos valorizado com o concomitante risco de ter que direcionar
escassos recursos para o aporte na Companhia.
4.5.
No que se refere à "violação da obrigatoriedade de licitação para
delegação de serviços públicos", já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal,
quando da apreciação da ADI 1863 DF, de forma que o processo de privatização, na
medida em que envolve oferta pública de ações estaria atendendo aos requisitos
constitucionais de licitação. Isso, entendemos, deve ser mais bem analisado pela
prórpia Consultoria Jurídica deste Ministério.
5.

CONCLUSÃO

5.1.
Esses são, portanto, os elementos que temos a oferecer conforme
solicitado pela Conjur/MME na Nota n. 00095/2021/CONJUR-MME/CGU/AGU.
Documento assinado eletronicamente por Leila Przytyk, Assessor(a), em
03/03/2021, às 15:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Renata Rosada da Silva, Chefe
da Assessoria Especial de Assuntos Econômicos Substituto(a), em
03/03/2021, às 15:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://www.mme.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0480513 e o código CRC 177320C3.
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MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
NOTA TÉCNICA Nº 38/2021/ASSEC
PROCESSO Nº 00692.002428/2021-89
INTERESSADO: APOIO - CONJUR, SECRETARIA-EXECUTIVA DO MME
1.

ASSUNTO

1.1.
Trata-se da prestação de subsídios técnicos solicitados pela Conjur/MME
por meio da Nota n. 00423/2021/CONJUR-MME/CGU/AGU (SEI nº 0524884).
2.

REFERÊNCIAS

2.1.

Nota n. 00423/2021/CONJUR-MME/CGU/AGU (SEI nº 0524884).

2.2.

Nota Técnica nº 5/2021/ASSEC (SEI nº 0480513).

3.

SUMÁRIO EXECUTIVO

3.1.
A Nota n. 00423/2021/CONJUR-MME/CGU/AGU (SEI nº 0524884) diz
respeito à ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo partido político Podemos
em face da Lei nº 14.182, de 12 de julho de 2021.
3.2.

A ADI trata de:
"Inconstitucionalidade formal por: a) ausência de urgência na edição de Medida
Provisória (art. 62, caput da CRFB/88); b) impossibilidade de regulamentação da
matéria por Medida Provisória (art. 246 da CRFB/88); c) violação à separação dos
poderes (art. 2º da CRFB/88), e;
Inconstitucionalidade material por: a) inserção de dispositivos estranhos ao
objeto da Lei – prática do “contrabando legislativo” (art. 1º, parágrafo único e art.
2º da CRFB/88); b) violação do poder de veto do Presidente da República (art. 66,
§2º da CRFB); c) violação ao dever de licitar (art. 37, XXI e art. 175 da CRFB); d)
violação à exigência de lei complementar para a construção do Linhão de Tucuruí
e violação aos direitos das populações indígenas (art. 231, §6º e art. 225 da
CRFB/88); e) violação à reserva legal para instituição de empresas públicas (art.
37, XIX e art. 48 da CRFB/88); f) violação aos princípios da livre concorrência e
competência legislativa do Senado Federal (art. 5º, caput, art. 52, VIII e art. 170,
V da CRFB/88)."

4.

ANÁLISE

4.1.
Cabe informar, inicialmente, que a presente Nota apresentará subsídios a
respeito dos itens afetos a esta Assessoria, uma vez que boa parte do que se está
alegando tem cunho eminentemente jurídico.
4.2.
A respeito da alegada ausência de urgência na edição da MP 1.031,
de 2021, cabe mencionar que a edição da MP buscou permitir que o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES pudesse dar início à contratação
dos estudos necessários para efetivar a desestatização da Eletrobras. A própria MP,
entretanto, trouxe dispositivo esclarecendo que a desestatização somente poderia
ser realizada após sua aprovação pelo Congresso Nacional.
4.3.
Sobre essa questão, é importante salientar que, a cada período que
passa sem que a empresa seja privatizada, sua relevância no setor é reduzida uma
vez que não há geração de recursos suﬁcientes para investir em níveis que a permita
manter sua participação no mercado, tampouco disponibilidade orçamentária para
Nota Técnica 38 (0524964)
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que o acionista controlador realize os aportes necessários para isso.
4.4.
Ademais, como já mencionado na Nota Técnica nº 5/2021/ASSEC (SEI
nº 0480513), o aporte de recursos públicos, cada vez mais escassos, na empresa,
não parece ser a melhor opção de alocação.
Além disso, não podemos deixar de mencionar que a Eletrobras tem demandado
recursos públicos para honrar obrigações ﬁnanceiras; nos últimos cinco anos, a
empresa recebeu R$ 4 bilhões da União para aumento de capital. Diante de uma
situação de restrição ﬁscal, tais aportes mostram-se demasiadamente
indesejados na medida em que signiﬁcam que outros setores mais dependentes
de recursos públicos, como saúde, educação e segurança, acabam sendo
prejudicados.

4.5.
No que concerne à pretensa violação ao dever de licitar, repisa-se o
que foi mencionado na Nota Técnica nº 5/2021/ASSEC (SEI nº 0480513) para
avaliação da Conjur/MME.
No que se refere à "violação da obrigatoriedade de licitação para delegação de
serviços públicos", já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, quando da
apreciação da ADI 1863 DF, de forma que o processo de privatização, na medida
em que envolve oferta pública de ações estaria atendendo aos requisitos
constitucionais de licitação. Isso, entendemos, deve ser mais bem analisado pela
própria Consultoria Jurídica deste Ministério.

4.6.
No que se refere à suposta violação aos princípios da livre
concorrência cabe mencionar que o funcionamento do setor elétrico ocorre
baseado em atividades reguladas e a energia no mercado regulado bem como os
serviços de transmissão e distribuição são contratados pelo Poder Concedente por
meio de leilões em que concorrem as mais diversas empresas, inclusive de capital
estrangeiro. De toda forma, o setor, assim como outros, sofre a atuação
do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, que tem por
atribuição zelar pela livre concorrência no mercado. Entende-se, portanto, que a
atuação do CADE será suﬁciente para garantir a livre concorrência, como tem sido
nas diversas áreas da economia brasileira.
5.

CONCLUSÃO

5.1.
Diante do exposto, consideram-se prestadas as informações afetas a
esta Assessoria no auxílio à Conjur/MME na sua atuação na ações em tela.
Documento assinado eletronicamente por Leila Przytyk, Assessor(a), em
19/07/2021, às 19:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Renata Rosada da Silva, Chefe
da Assessoria Especial de Assuntos Econômicos Substituto(a), em
19/07/2021, às 19:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://www.mme.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0524964 e o código CRC 8C7EFBCB.

Referência: Processo nº 00692.002428/2021-89
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA-GERAL
SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS
Nota SAJ nº 61 / 2021 / CGIP/SAJ/SG/PR
Interessado:
Assunto:
Relator:
Processo :

Consultoria-Geral da União

ADI 6.702. Desestatização da empresa Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
(Eletrobras). MP nº 1.031/2021.
Ministro Nunes Marques
00692.000494/2021-14

Senhor Subchefe,

I. RELATÓRIO

1.
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.702, com pedido de liminar, que visa impugnar as medidas de desestatização relacionadas à
empresa Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras), por meio da alienação das respectivas ações pertencentes à União Federal.
2.
Sustenta o autor, em síntese, que a Medida Provisória nº 1.031/2021 é inconstitucional, formal e materialmente. Aduz que a MP não preenche o
requisito constitucional de "urgência". Assevera que a norma importa em violação da obrigatoriedade de licitação para delegação de serviços públicos. Impugna
os arts. 2º, 3º, II, 4º, e 12 da MP nº 1.031/2021, sob o fundamento de que estariam sendo violados os princípios republicano e da separação dos poderes,
mormente os arts. 1º, 2º, 37, caput, 52, V, 59, III, e 175 da Constituição Federal de 1988.
3.
Ao final, requer a declaração de inconstitucionalidade total da MP nº 1.031/2021 ou dos seus artigos 2º, 3º, II, 4º, da MP, bem como a
interpretação conforme do seu artigo 12, na forma requerida.
4.

É o breve relatório.

II. ANÁLISE JURÍDICA

II.1. PRELIMINARMENTE. DA INÉPCIA DA EXORDIAL. VIOLAÇÃO REFLEXA/INDIRETA À CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE TODOS OS PRESSUPOSTOS FORMAIS DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL E DA LEI N° 9.868/99

5.
Segundo a doutrina do professor Daniel Assumpção, as ações de controle concentrado de constitucionalidade, do qual é espécie a ADI, devem
conferir observância aos requisitos do Código de Processo Civil e, no particular, à Lei n° 9.868/99, por serem vias de estrito direito, em particular, com a
indicação expressa da lei ou ato normativo impugnado e do parâmetro constitucional ofendido, sem os quais não se há falar em existência de uma válida causa
de pedir/pedido:
“Segundo o art. 3º, I, da Lei 9.868/1999, a petição inicial indicará o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em
relação a cada uma das impugnações” (In Ações Constitucionais, Ed. Juspodivm, 3ª ed., 2017, p. 36).

6.
Com efeito, a parte autora aponta de forma desconexa normas e princípios de estatura constitucional sem dizer, ao certo, em que ou onde houve
violações à Constituição Federal. Em outras palavras, não há correlação adequada e individual entre o texto da norma impugnada e a suposta
inconstitucionalidade apontada, com fundamento jurídico singularmente apresentado.
7.
Consoante a jurisprudência dessa Suprema Corte, é insuficiente à efetiva alegação de uma QUESTÃO CONSTITUCIONAL (causa de pedir apta à
inauguração da via do Recurso Extraordinário ou do controle concentrado de constitucionalidade) a singela invocação de ofensa a princípios (republicano,
separação dos poderes, legalidade etc), sem a precisa demonstração de seu aproveitamento no caso concreto, o que revelaria, no máximo, ofensa reflexa à Lei
Fundamental, sendo, por outro lado, inepta a exordial, por ausência de causa de pedir. Vejamos os seguintes precedentes dessa Corte sobre o assunto:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REMISSÃO AO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO RAZÃO DE DECIDIR.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A REPERCUSSÃO GERAL NÃO DISPENSA O PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, LIV, E 93, IX, DA
CF. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. LEGITIMIDADE. INVIABILIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.(...). 3. Os princípios da legalidade, o do devido processo legal, o da ampla defesa e do contraditório, bem como a verificação dos limites da
coisa julgada e da motivação das decisões judiciais quando a verificação da violação dos mesmos depende de reexame prévio de normas infraconstitucionais,
revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. (Precedentes: AI n. 804.854, 1ª Turma, Relatora
a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18.08.10 e AI n. 756.336-AgR, 2ª Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 25.10.10). (...).(RE 614967 AgR, Relator(a):
Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 18-03-2013 PUBLIC 19-03-2013)
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“Da leitura e análise da petição inicial, observa-se que o requerente não demonstra quais preceitos dos textos normativos estariam em confronto com a
Constituição do Brasil, nem os analisa de forma correlacionada aos artigos constitucionais supostamente violados. Necessário lembrar que a Lei n. 9.868, de 10
de novembro de 1999, preconiza que a peça inaugural das ações diretas indicará o dispositivo da lei ou do ato normativo atacado e os fundamentos jurídicos do
pedido em relação a cada uma das impugnações (art. 3º). Por não observar essa determinação legal, o requerente deixa de obedecer à técnica imprescindível ao
conhecimento da ação. A inicial não se reveste das formalidades a ela inerentes. Enseja a declaração da inépcia da peça por faltar-lhe requisitos essenciais.
No caso específico, a exordial não foi elaborada segundo as regras e o estilo constantes em lei própria, destinada a disciplinar o processo e julgamento das ações
diretas de inconstitucionalidade. Ao contrário, tem-se pedido genérico e inespecífico (ADI 2.561, rel. min. Eros Grau, decisão monocrática, julgamento em 15-122004, DJ de 1º-2-2005.)” (g.n.)

8.
Ademais, o autor impugna apenas alguns dispositivos da MP nº 1.031/2021, mas, ao final, requer sejam suspensos, integralmente, todos os
artigos da Medida Provisória, ainda que estes não tenham qualquer conexão ou interdependência com os primeiros. Não há portanto, entre a causa de
pedir e o pedido, correlação precisa.
9.
Por esta mesma razão, não se depreende da leitura da exordial qual seria a causa petendi de índole constitucional que desafiaria a ADI, certo de
que o reconhecimento de uma pretensa inconstitucionalidade não pode ocorrer a partir de uma proposta empírica de convencimento do magistrado, mas de
argumentos sólidos sobre ofensa direta a normas de natureza constitucional, o que não se verifica no caso concreto.
10.

Logo, é patente a inépcia da inicial.

II.2. DO MÉRITO. DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.031/2021
II.2.1 – DO CONTEXTO DA DESESTATIZAÇÃO DA ELETROBRAS
11.
Conforme consignado em sua Exposição de Motivos, a MP nº 1.031/2021 tem como finalidade a desestatização da empresa Centrais Elétricas
Brasileiras S.A. (Eletrobras), pela modalidade de aumento do capital social, por meio da subscrição pública de ações ordinárias com renúncia do direito de
subscrição pela União.
12.
A Eletrobras é uma sociedade de economia mista de capital aberto, controlada pela União, e tem como objeto social principal a realização de
estudos, projetos, construção e operação de usinas geradoras de energia elétrica e de linhas de transmissão de energia elétrica, além de praticar atos
negociais decorrentes de tais atividades.
13.
Busca-se, com a desestatização, obter novos recursos para que a Eletrobras possa continuar contribuindo para a expansão sustentável do setor
elétrico, em novos empreendimentos de geração e de transmissão de energia elétrica.
14.
A atual situação econômico-financeira da empresa acaba por restringir sua expansão na oferta de geração e transmissão de energia elétrica, sendo
que, nos últimos anos, notou-se clara incapacidade de a empresa concorrer nos leilões de transmissão de energia. Nessa linha, é necessário que a Eletrobras capte
recursos no mercado financeiro a fim de investir grande monta de capital na expansão dos parques de geração e de transmissão de energia, o que não consegue
fazer atualmente.
15.
A medida também tem como objetivo aumentar a concorrência entre as empresas do setor e, por fim, diminuir os custos da energia para o
consumidor final. Da mesma forma, o país deixaria de empregar vultosa soma de recursos na empresa, priorizando áreas mais sensíveis à população, como
saúde, segurança e educação.
16.
O efeito esperado da operação é gerar valor econômico para a empresa, o que impactará positivamente na remuneração paga à União, em
decorrência da maior receita de dividendos. Ou seja, pretende-se ao fim de toda operação ter uma empresa mais rentável para a União, o que trará benefícios de
todas as ordens e em todos os setores.
17.

A Constituição Federal, em seu artigo 21, XII, “b”, preceitua que:
"Art. 21. Compete à União:
XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
(...)
b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais
hidroenergéticos";

18.

Por outro lado, a Lei n. 9.491/97 estabelece o Programa Nacional de Desestatização, e no art. 2º previu as balizas da “desestatização”, 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;
II - empresas criadas pelo setor privado e que, por qualquer motivo, passaram ao controle direto ou indireto da União;
III - serviços públicos objeto de concessão, permissão ou autorização;
IV - instituições financeiras públicas estaduais que tenham tido as ações de seu capital social desapropriadas, na forma do Decreto-lei n° 2.321, de 25 de fevereiro de
1987.
V - bens móveis e imóveis da União. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.161-35, de 2001).
§ 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;
b) a transferência, para a iniciativa privada, da execução de serviços públicos explorados pela União, diretamente ou através de entidades controladas, bem como
daqueles de sua responsabilidade.
c) a transferência ou outorga de direitos sobre bens móveis e imóveis da União, nos termos desta Lei. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.161-35, de 2001)

19.
O Programa Nacional de Desestatização, previsto na Lei nº 9.491, de 1997, aduz que compete ao Conselho Nacional de desestatização
"recomendar, para aprovação do Presidente da República, meios de pagamento e inclusão ou exclusão de empresas, inclusive instituições financeiras, serviços
públicos e participações minoritárias, bem como a inclusão de bens móveis e imóveis da União no Programa Nacional de Desestatização". As atribuições
previstas no art. 6º da citada Lei são exercidas atualmente pelo Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos - CPPI, por força do art. 7º da Lei nº 13.334,
de 2016.
20.
Entende-se, para fins de materialização do Plano Nacional de Desestatização e da própria definição de seu alcance, que há expressa autorização
legal para a desestatização das instituições nela citadas. Nessa quadra, não há necessidade de autorização legal específica, caso a caso. Esse é o entendimento
https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2716484&i…
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firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1703 MC.
21.
No mencionado Acórdão, o Relator Ministro Ilmar Galvão aduz que a necessidade de autorização legislativa específica para alienação de ações de
sociedade de economia mista, empresas públicas e instituições pertencentes ao sistema financeiro público do Estado, é inconstitucional, na medida em que
invade competência do Chefe do Poder Executivo, cuja missão é administrar a coisa pública e ordenar a vida econômica do Estado.
22.
Tal entendimento foi corroborado na ADI 6.241, que buscava suspender o processo de privatização de várias estatais federais, assentando que,
para privatização ou a extinção de empresas estatais, é suficiente a autorização genérica prevista em lei que veicule programa de desestatização. Em notícia
divulgada no sítio eletrônico do STF, destacou-se:
"O foco da discussão foi a autorização de inclusão de empresas estatais no Plano Nacional de Desestatização, prevista no artigo 2º e no artigo 6º, inciso I e parágrafo
1º, da Lei 9.491/1997. Em voto seguido pela maioria, a ministra Cármen Lúcia, relatora, explicou que, para a criação de sociedades de economia mista e empresas
públicas, há necessidade de autorização em lei específica, conforme o inciso XIX do artigo 37 da Constituição Federal, e que a titularidade da competência para
decisões de intervenção estatal na economia, nesses casos, é do Poder Legislativo. Entretanto, a Constituição não é explícita quanto à forma legislativa a ser adotada
no desempenho da competência para a desestatização.
A ministra destacou que o STF reconhece a constitucionalidade da edição de lei geral para fins de privatização e a desnecessidade de lei específica para a
autorização de desestatização de estatais (ADIs 3577 e 3578). Segundo a relatora, no entanto, a autorização legislativa genérica não corresponde à delegação
discricionária e arbitrária ao chefe do Poder Executivo. Ela deve ser pautada em objetivos e princípios que têm de ser observados nas diversas fases do processo de
desestatização. A retirada do Poder Público do controle acionário de uma empresa estatal ou sua extinção é consequência de política pública autorizada pelo
Congresso Nacional em previsão legal pela qual se cria o Programa de Desestatização. 'A atuação do chefe do Poder Executivo vincula-se aos limites e condicionantes
legais previstos', assinalou.
Por fim, ela acrescentou que, nos casos das estatais cuja lei instituidora tenha previsto, expressamente, a necessidade de lei específica para sua extinção ou
privatização, é necessário que o administrador público observe a norma legal".

23.
Nessa linha, cabe ao Poder Executivo o juízo de conveniência e de oportunidade quanto a dispor do controle acionário da empresa, bem como
transferir tal controle.
24.
Além disso, pela interpretação do art. 173 da Constituição Federal, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida
quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Logo, a lei pode indicar quais
setores serão explorados por empresas estatais ou por empresas privadas.
25.
Sob tal prisma, não merece amparo a alegação Partido quando aponta, em sua causa de pedir, suposta ofensa ao art. 37, caput, da Constituição
Federal, pois a proposta de desestatização da Eletrobras está em perfeita sintonia com os princípios administrativos.
26.
Com efeito, tem-se que a Resolução n. 13, de 23 de agosto de 2017, do Conselho de Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da
República – PPI recomendou a inclusão da Eletrobras no Programa Nacional de Desestatização, conforme se verifica abaixo:
"O CONSELHO DO PROGRAMA DE PARCERIAS DE INVESTIMENTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe conferem o art.
7º, caput, incisos I e V, alínea “c”, da Lei no 13.334, de 13 de setembro de 2016 e o art. 6º, caput, inciso I, da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997,
Considerando a necessidade de permitir que a administração pública federal concentre seus esforços nas atividades em que a presença do Estado seja fundamental para
a consecução das prioridades nacionais;
Considerando a necessidade de ampliar as oportunidades de investimento, emprego e renda no País e de estimular o desenvolvimento tecnológico e industrial
nacional;
Considerando a necessidade de expandir a qualidade da infraestrutura pública e de conferir aos projetos de relevo o tratamento prioritário previsto na legislação;
Considerando a necessidade de assegurar a oferta de energia elétrica de forma eficiente e pelo menor preço para a sociedade brasileira e de viabilizar o fluxo de
investimentos no setor elétrico;
Considerando a necessidade de aperfeiçoar a governança da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras;
Considerando a necessidade de valorizar o patrimônio da União; Considerando a necessidade de valorizar e desenvolver o mercado de capitais, elemento estratégico
para a economia brasileira; e
Considerando a necessidade de aumentar a participação direta da sociedade brasileira no capital da Eletrobras;
RESOLVE:
Art. 1º Opinar favoravelmente e submeter à deliberação do Presidente da República, para qualificação no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos - PPI, as
medidas de desestatização relacionadas à Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras.
Art. 2º Recomendar, para aprovação do Presidente da República, a inclusão da Eletrobras no Programa Nacional de Desestatização - PND.
Parágrafo único. O processo de desestatização previsto nos art. 1º e art. 2º será executado sem prejuízo das eventuais medidas de desinvestimento em curso da
Eletrobras ou das empresas por ela controladas.
Art. 3º As medidas de desestatização de que tratam o art. 1º e o art. 2º considerarão:
I – o retorno financeiro à União;
II – os mais elevados requisitos de governança corporativa do mercado de capitais;
III – a limitação do poder de voto dos acionistas com maior participação acionária, a fim de garantir a democratização do capital no controle da Eletrobras;
IV – a necessidade de redução de encargos do setor de energia elétrica, com direcionamento prioritário para o custeio da Tarifa Social de Energia Elétrica;
V -– a comercialização de energia elétrica em regime de produção independente;
VI - a ação de classe especial do capital social da Eletrobras à União, que lhe confira poderes especiais em relação a alterações da razão social, objetos sociais ou
sedes da Eletrobras ou empresas por ela controladas;
VII - a oferta de parte das ações representativas do capital da Eletrobras aos seus empregados e aos empregados das empresas por ela controladas direta ou
indiretamente; e
VIII - o desenvolvimento, direta ou indiretamente por meio de sua subsidiária Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF, de programa de revitalização dos
recursos hídricos da Bacia do São Francisco".

27.
Em suma, o ato de desestatização da Eletrobras não é simplesmente um ato administrativo, mas, sobretudo, um ato político, que se insere na
direção maior e geral do Estado. De tal sorte que não se vê nenhuma inconstitucionalidade. Há apenas o juízo de conveniência e oportunidade na função política
do Chefe do Poder Executivo, que decorre diretamente da Constituição.
II.2.2. DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL: DA DEMONSTRAÇÃO DO REQUISITO DE URGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº
1.031/2021
28.
Como visto, a Medida Provisória em análise, ao dispor sobre a desestatização da Eletrobras, se enquadra em matéria inserida entre as
competências legislativas privativas da União, nos termos da alínea "b" do inciso VII do art. 21 da CF.
29.
Consoante estabelecido em seu preâmbulo, a MP é fundamentada no art. 62 da Carta Maior. No tocante à possibilidade de previsão do tema pela
via eleita, observa-se que a proposta não dispõe sobre nenhuma das matérias que não podem ser tratadas pela via provisória (art. 62, § 1º, da CF); não implica em
instituição ou majoração de impostos (art. 62, § 2º, da CF); não reedita medida que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo

https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2716484&i…

3/9

10/12/2021 12:43

SEI/PR - 2415596 - Nota SAJ

(art. 62, § 10, da CF); tampouco se enquadra nas hipóteses abarcadas pelo art. 246 da Constituição Federal; e muito menos está tratando de matéria já
disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República.
30.
O fato de haver outros projetos de lei em trâmite no Parlamento com teor semelhante, não impede o Presidente da República de
editar Medida Provisória e submetê-la ao Congresso Nacional, haja vista que não há qualquer vedação constitucional nesse sentido.
31.
Ademais, a conformidade da via eleita também se fundamenta na clara presença dos requisitos constitucionais de relevância e de urgência que
caracterizam a situação fática alcançada pela MP. Cumpre destacar que o preenchimento desses critérios insere-se no âmbito de discricionariedade política
privativa do Presidente da República, sendo excepcionalíssima a revisão de tais pressupostos por parte do Poder Judiciário, como se verá a seguir.
32.
No presente caso, para justificar a existência dos requisitos de relevância e de urgência para a edição da medida provisória, após discorrer sobre as
razões que embasam as disposições veiculadas no texto, eis o que foi consignado na Exposição de Motivos:
"Diante do exposto, entende-se justificada a urgência e relevância da medida pelo fato de o Projeto de Lei apresentado pelo Poder Executivo, em 2019, que trata da
capitalização da Eletrobras, se encontrar sem encaminhamento no Congresso Nacional, e, ao mesmo tempo, em que a empresa perde participação no setor elétrico e
consequentemente tem seu valor deteriorado.
Além disso, como mencionado, para que o País possa retomar seu projeto de crescimento, haverá a necessidade de investimentos em montante expressivo,
notadamente no setor elétrico, os quais a empresa, em sua configuração atual, é incapaz de realizar.".

33.
Com efeito, não é demais lembrar que, em meio à pandemia global, o Brasil teve que investir em medidas de controle da doença, no financiamento
da saúde, bem como no custeio de auxílio emergencial para população da baixa renda que perdeu o emprego após medidas de enfrentamento da pandemia de
COVID-19. Estas despesas chegaram na faixa de R$ 509.000.000.000,00 (quinhentos e nove bilhões de reais) apenas no ano de 2020¹.
34.
Nesse cenário de incertezas, a desestatização da Eletrobras indica um caminho que o Brasil quer seguir rumo à redução dos gastos públicos e
à maior eficiência do Estado.
35.
Logo, tem-se que não há qualquer afronta a normas constitucionais, mas, ao contrário, plena implementação do texto constitucional, sobretudo no
tocante ao afastamento do Estado como "agente empresarial", situação que é vedada pelo art. 173, caput, da CF2, salvo hipóteses excepcionais.

II.2.3. DA MEDIDA PROVISÓRIA. DOS REQUISITOS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO APENAS
EM CARÁTER EXCEPCIONAL
36.
Como visto, o preenchimento dos requisitos de relevância e urgência insere-se no âmbito de discricionariedade política privativa do Presidente da
República, sendo excepcionalíssima a revisão de tais pressupostos por parte do Poder Judiciário.
37.

Nessa linha, esse Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico:
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS. MEDIDA PROVISÓRIA 446/2008. REQUISITOS DE RELEVÂNCIA
E URGÊNCIA. EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO APENAS EM CARÁTER EXCEPCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A verificação pelo Poder Judiciário da presença dos requisitos de relevância e urgência para a adoção de medida provisória apenas pode ser realizada em
hipóteses excepcionais, nas quais seja constatado evidente abuso do Poder Executivo. II – A concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social – CEBAS no período de vigência da Medida Provisória 446/2008 não exime a entidade beneficiária de implementar os demais requisitos legais para fruição da
imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 994.739-AgR/RS, Rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. CERTIFICADO DE ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). MEDIDA PROVISÓRIA 446/2008. EXAME JUDICIAL DOS PRESSUPOSTOS DE URGÊNCIA E
RELEVÂNCIA. EXCEPCIONALIDADE. APENAS EM CASO DE NOTÓRIO ABUSO DE PODER. PRECEDENTES. (RE 1181550, Min. Celso de Mello,
Julgamento 07/02/2019, Publicação 19/02/2019)

38.
O ajuizamento da presente ADI tem, em verdade, o potencial de esvaziar o debate legislativo que precisa ser instaurado, no âmbito correto, que é o
do processo legislativo, ou seja, no Congresso Nacional, para análise e validação ou não dos termos da Medida Provisória.
39.
Sobre o tema, de acordo com notícia divulgada no site do STF, é possível perceber a deferência que se deve ter com o debate político de
construção da norma jurídica, inclusive sob pena de violação ao princípio da separação de poderes. In verbis:
“Ministro nega liminares para suspender tramitação da reforma da Previdência. Em decisão tomada na sexta-feira (26), o ministro Gilmar Mendes, do Supremo
Tribunal Federal (STF), indeferiu pedido de liminar formulado em três mandados de segurança (MS 36438, 36439 e 36442) impetrados por parlamentares visando à
suspensão da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 6/2019, que trata da reforma da Previdência. (...) Ao indeferir os pedidos de liminar, o ministro Gilmar
Mendes explicou que, segundo a jurisprudência do STF, o mandado de segurança preventivo impetrado por parlamentar é cabível em apenas duas hipóteses: flagrante
desrespeito ao devido processo legislativo constitucional ou quando a proposição legislativa contiver disposição que vise abolir cláusula pétrea da Constituição
Federal. (...) O relator lembrou ainda que a proposição possui longo caminho a percorrer nas casas legislativas, sendo passível de inúmeras emendas, debates e
discussões. ‘O deferimento prematuro da medida poderia configurar ingerência indevida do Poder Judiciário no âmbito do Poder Legislativo, hipótese nociva à
separação dos Poderes’, concluiu”[1] (g.n.).

40.
Nesta perspectiva, registre-se que a tramitação das proposições legislativas segue um rito nem sempre linear. No caso específico das medidas
provisórias, passa-se pela comissão mista e depois pelo plenário da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, para só depois ser remetido ao Presidente da
República para que este exerça seu juízo de sanção e veto, sendo certo que, neste último caso, o tema ainda precisaria retornar ao Parlamento.
41.
E em cada uma dessas etapas, a redação da MP pode sofrer modificações e dentro dessa construção política, pela via do debate de ideias, ir
aparando-se eventuais arestas do projeto, eliminando-se eventuais inconstitucionalidades e definindo-se o texto que melhor represente o consenso político
alcançado. Aliás, é por esta razão que dentro desse iter processual o debate deve ser o mais amplo possível, pois essa é a expressão da democracia. As ideias e as
propostas devem circular livremente, sem censuras prévias, para que se construa o texto de consenso ou pelo menos algo próximo disso.
42.
Por outro lado, obstar a mera discussão da matéria, via ADI, pode representar ingerência de um poder no outro. Nesse sentido, em brilhante lição,
eis a síntese do pensamento do Ex-Ministro do STF Teori Zavascki, expressado no Mandado de Segurança nº 62.033/DF:
“8. Outra relevante consequência da prematura intervenção do Judiciário em domínio jurídico e político de formação dos atos normativos em curso no
Parlamento é a de subtrair, dos outros Poderes da República, sem justificação plausível, a prerrogativa constitucional que detém de, eles próprios, exercerem
o controle preventivo da legitimidade das normas. Convém enfatizar que a manutenção e a preservação do Estado Constitucional de Direito é poder-dever comum
aos três Poderes, a ser exercido e exaurido no âmbito das suas correspondentes atividades, no seu devido tempo e segundo seus métodos e sua pauta. Não há dúvida
que a antecipada intervenção do Judiciário no processo de formação das leis, ressalvadas as excepcionais hipóteses antes indicadas e justificadas, retira do Poder
Legislativo a prerrogativa constitucional de ele próprio, através do debate parlamentar, aperfeiçoar o projeto e, quem sabe, sanar os seus eventuais defeitos. Reside
justamente nesse debate a tipicidade e a essência da atividade parlamentar, com sua lógica e sua logística peculiares, que, embora diferentes das do Judiciário, devem
ser igualmente respeitadas e preservadas. Não se pode desacreditar ou dispensar, por antecipação, a eficácia depuradora e enriquecedora da função parlamentar. O
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mesmo se diga, aliás, da prerrogativa de controle de constitucionalidade que a Constituição atribui ao Presidente da República, investido que está do poder, do qual
não pode ser destituído por antecipação, de apor vetos a projetos inconstitucionais (CF, art. 66, § 1º).
9. Em suma, ainda que se reconheça – e se reconhece, a plausibilidade da alegação de inconstitucionalidade material do projeto de lei aqui atacado, e ainda que se dê
crédito à afirmação do Impetrante – de que a aprovação do projeto é de interesse da maioria hegemônica do Parlamento e da Presidência da República e que, portanto,
é elevada a probabilidade de sua transformação em lei –, isso não justifica, no meu entender, que se abra precedente com tão graves consequências para a relação
institucional entre os Poderes da República, que é o de inaugurar e universalizar a tutela jurisdicional da atividade parlamentar mediante controle de
constitucionalidade material de projetos de lei, tudo fundado na presunção de que, tanto o Legislativo quanto o Executivo, permitirão que a
inconstitucionalidade se concretize. Aliás, quanto mais evidente e grotesca for a inconstitucionalidade material de projetos de leis – como seriam as dos exemplos
trazidos no voto do relator (instituição de pena de morte, descriminalização da pedofilia ou instituição de censura aos meios de comunicação) – menos ainda se deverá
duvidar do exercício responsável do papel do Legislativo, de negar-lhe aprovação, e do Executivo, de apor-lhe veto, se for o caso. Partir da suposição contrária
significaria menosprezar por inteiro a seriedade e o senso de responsabilidade desses dois Poderes do Estado. Mas, se, por absurdo, um projeto assim viesse a ser
transformado em lei, ainda não ficaria de modo algum comprometida a eficácia do controle repressivo pelo Judiciário, para negar-lhe validade, retirando-a do
ordenamento jurídico” (g.n.).

43.
Assim, sob a ótica da separação dos poderes (art. 60, § 4º, III, da CF) e sempre tendo em vista a prevalência do princípio democrático (art. 1º,
caput, da CF), observa-se que a presente ADI busca apenas obstar, a priori, a discussão do tema em âmbito legislativo, tolhendo-o prematuramente, sem que haja
vício formal e/ou material efetivamente concretizado. E pior: pretende transformar o STF em mero instrumento de obstrução do debate político por parte
daqueles que tão somente não concordam com os termos de eventual projeto legislativo. No ponto, a doutrina [LENZA, Pedro. Curso de Direito Constitucional.
Pág. 278.] esclarece:
“Com esse entendimento, a Corte evitou a universalização do controle preventivo e a necessidade de enfrentamento judicial precoce de questões políticas, que
encontram um ambiente muito mais adequado de discussão, que é a Casa Legislativa.
(..)
Conforme estabeleceu o Min. Fux, em seu voto, ‘essa aparente contradição entre os valores albergados pelo Estado Democrático de Direito impõe um dever de cautela
redobrado o exercício da jurisdição constitucional. Com efeito, certo é que os tribunais não podem asfixiar a autonomia pública dos cidadãos, substituindo as escolhas
políticas de seus representantes por preferências pessoais de magistrados não eleitos pelo povo, como aliás, testemunhado pela história constitucional norte-americana
durante a cognominada Era da Lochner (1905-1937), período em que a Suprema Corte daquele país freou a implantação do Estado Social a parr de uma exegese
inflacionada da cláusula aberta do devido processo legal (CHEMERINSKY, Erwin, Constitucional Law: principles and policies. New York: Wolters Kluwer Law &
Business, 2011. P. 630-645’
E delimitou com precisão: ‘no caso vertente, não se sabe se o projeto de lei será arquivado, alterado ou aprovado. A questão deve permanecer em discussão, sob pena
de um paternalismo judicial ou, para ulizar uma expressão bastante em voga, uma supremocracia. Na realidade, tutelar o direito dos parlamentares de oposição,
diversamente do que abreviar a discussão, como pretende o Impetrante, é permitir que os debates sejam realizados de forma republicada, transparentes e com os canais
de participação abertos a todos os que queiram dele participar. Esse sim é o modelo de atuação legislativa legítima, tal qual concebido por John Hart Ely’ (fls. 19 de
seu voto)” (negritos do original, grifos nossos).

44.
Nesse sentido, a pretensão autoral de negar ao espaço congressual de debate a discussão plena da matéria, como é próprio do processo legislativo,
é contrária ao ordenamento jurídico.
II.2.4. DA CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL: ARTS. 2º, 3º, II, E 4º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.031/2021
45.

O art. 175 da CF/88 dispõe:
"Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços
públicos".

46.

Por outro lado, os artigos impugnados asseveram:
"Art. 2º Para a promoção da desestatização de que trata esta Medida Provisória, a União fica autorizada a conceder, pelo prazo de trinta anos, contado da data de
assinatura dos novos contratos, novas outorgas de concessões de geração de energia elétrica sob titularidade ou controle, direto ou indireto, da Eletrobras:
I - que tenham sido prorrogadas nos termos do disposto no art. 1º da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013;
II - alcançadas pelo disposto no inciso II do § 2º do art. 22 da Lei nº 11.943, de 28 de maio de 2009;
III - alcançadas pelo disposto no § 3º do art. 10 da Lei nº 13.182, de 3 de novembro de 2015; e
IV - outorgada por meio do Contrato de Concessão nº 007/2004-Aneel-Eletronorte.
(...)
Art. 3º A desestatização da Eletrobras ﬁca condicionada à aprovação, por sua assembleia geral de acionistas, das seguintes condições:
(...)
II - celebração dos novos contratos de concessão de geração de energia elétrica de que trata o art. 2º, em substituição aos contratos vigentes na data de publicação desta
Medida Provisória, com a alteração do regime de exploração para produção independente, nos termos do disposto na Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, inclusive
quanto às condições de extinção das outorgas, da encampação das instalações e das indenizações;
(...)
Art. 4º São condições para a nova outorga de concessão de geração de energia elétrica de que trata o art. 2º:
I - o pagamento, pela Eletrobras ou por suas subsidiárias, ao longo do período de concessão, de quota anual, em duodécimos, à Conta de Desenvolvimento Energético
- CDE, de que trata a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, correspondente a cinquenta por cento do valor adicionado à concessão pelos novos contratos;
II - o pagamento, pela Eletrobras ou por suas subsidiárias, de boniﬁcação pela outorga de novos contratos de concessão de geração de energia elétrica correspondente a
cinquenta por cento do valor adicionado à concessão pelos novos contratos;
III - a alteração do regime de exploração para produção independente, nos termos do disposto na Lei nº 9.074, de 1995, inclusive quanto às condições da extinção das
outorgas, da encampação das instalações e das indenizações; e
IV - a assunção da gestão do risco hidrológico, vedada a repactuação nos termos do disposto na Lei nº 13.203, de 8 de dezembro de 2015.
§ 1º O novo contrato de concessão de geração das usinas alcançadas pelo disposto no inciso II do § 2º do art. 22 da Lei nº 11.943, de 2009, e no § 3º do art. 10 da Lei
nº 13.182, de 2015, preservará as obrigações estabelecidas no art. 22 da Lei nº 11.943, de 2009, e no art. 10 da Lei nº 13.182, de 2015, respeitadas as condições e a
vigência dos atuais contratos de venda de energia elétrica de que tratam os referidos artigos.
§ 2º O disposto no art. 7º da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, não se aplica aos novos contratos de concessão de geração de energia elétrica de que trata este
artigo".

47.
Na inicial, o autor sustenta que os arts. 2º, 3º, II, e 4º da MP nº 1.031/2021 violam a obrigatoriedade da licitação para delegação de serviços
públicos. No entender do autor, quando a MP diz que "a União fica autorizada a conceder, pelo prazo de trinta anos, contado da data de assinatura dos novos
contratos, novas outorgas de concessões de geração de energia elétrica sob titularidade ou controle, direto ou indireto, da Eletrobras", a norma teria excluído
a obrigatoriedade de licitação, haja vista que o termo técnico que deveria ser empregado seria "delegação", e esta somente se dá mediante licitação.
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48.
Na visão do autor, quando se emprega o termo "outorga", está-se diante de "prestação direta de serviços públicos pelo Poder Público", sem
licitação e, quando se emprega o termo "delegação", a lei prevê a transferência da execução de serviços públicos com licitação.
49.
Conclui o autor, portanto, que haveria na MP autorização para concessão de energia elétrica, sem licitação, o que não se coaduna com a realidade.
Senão vejamos.
50.
Pois bem, cabe ressaltar que a MP nº 1.031/2021 cuida de informar que a desestatização da Eletrobras se dará nos termos do disposto na Lei nº
9.491/1997. Portanto, a referida Medida Provisória não trata do tema "licitação", tampouco dispensa-a. Apenas remete o procedimento para a Lei nº
9.491/1997, verbis:
"Art. 1º A desestatização da empresa Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras ocorrerá nos termos do disposto na Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, e
estará condicionada à outorga de nova concessão de geração de energia elétrica para o Contrato de Concessão nº 007/2004-Aneel-Eletronorte, firmado pela União e as
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A., pelo prazo de trinta anos, contado da data de assinatura do novo contrato, observadas as regras e as condições estabelecidas
nesta Medida Provisória".

51.
Como bem reconhece o próprio Partido Político, na exordial, não há na doutrina convergência sobre o conceitos dos termos "outorga" e
"delegação". Assim, não é incomum a utilização de um termo pelo outro na técnica legislativa.
52.

Nessa linha, a Lei nº 9.491/1997, que dispõe sobre os procedimentos relativos ao Programa Nacional de Desestatização, assevera:
"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;
(...)

§ 4° Na hipótese do parágrafo anterior, a licitação para a outorga ou transferência da concessão do serviço a ser desestatizado poderá ser realizada na modalidade de
leilão".

53.

Da mesma forma o faz a Lei n° 12.783:
"Art. 8º As concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica que não forem prorrogadas, nos termos desta Lei, serão licitadas, na
modalidade leilão ou concorrência, por até 30 (trinta) anos.
(...)
§ 1º-A. É facultado à União, quando o prestador do serviço for pessoa jurídica sob seu controle direto ou indireto, promover a licitação de que trata
o caput associada à transferência de controle da pessoa jurídica prestadora do serviço, outorgando contrato de concessão ao novo controlador pelo prazo de 30
(trinta) anos.
(...)
§ 1º-C. Quando o prestador do serviço for pessoa jurídica sob controle direto ou indireto de Estado, do Distrito Federal ou de Município, é facultado à União outorgar
contrato de concessão pelo prazo de 30 (trinta) anos associado à transferência de controle da pessoa jurídica prestadora do serviço, desde que:
I - a licitação, na modalidade de leilão ou de concorrência, seja realizada pelo controlador até 30 de junho de 2021;

54.
Ademais, consta no Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico (MCPSE) da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) o conceito do
que venha a ser outorga de serviço de energia elétrica3:
"Outorga de concessão de serviço público de energia elétrica
É a delegação de sua prestação, feita pela ANEEL, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre
capacidade para o seu desempenho, por sua conta e por prazo determinado".

55.
Como visto, as referidas leis e o manual empregam a expressão "licitação para outorga", o que contraria a argumentação do autor de que, se
houver outorga, estará afastado o procedimento de licitação.
56.

Outrossim, Celso Antônio Bandeira de Mello assevera4:

"a licitação é o procedimento administrativo pelo qual uma pessoa governamental, pretendendo alienar, adquirir ou locar bens, realizar obras ou
serviços, outorgar concessões, permissões de obra, serviço ou de uso exclusivo de bem público, segundo condições por ela estipuladas previamente,
convoca interessados na apresentação de propostas, a fim de selecionar a que se revele mais conveniente em função de parâmetros antecipadamente
estabelecidos e divulgados"

57.
Assim, o fato de a Medida Provisória ter utilizado a expressão "outorga" não quis afastar a obrigatoriedade da licitação, haja vista que, como dito
alhures, é plenamente aplicável a licitação à outorga de serviços públicos.
58.

Logo, não se há falar em qualquer inconstitucionalidade, tampouco em violação da obrigatoriedade de licitação.

II.2.5. DA CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL: ART. 12 DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.031/2021. INTERPRETAÇÃO CONFORME À
CONSTITUIÇÃO. EXIGÊNCIA DE NORMA PLURISSIGNIFICATIVA. INEXISTÊNCIA DE SENTIDO INCONSTITUCIONAL NA NORMA
59.
No presente ponto, o autor assevera que o art. 12 da referida MP possui inconstitucionalidade parcial, na medida que assegura a manutenção de
garantias concedidas pela União à Eletrobras, anteriormente à sua desestatização. Sustenta que a manutenção de tais garantias, caso sejam operações externas de
natureza financeira, seriam inconstitucionais, por ofensa ao artigo 52, V, da Constituição Federal e ao princípio republicano.
60.

O art. 12 da MP nº 1.031/2021 prevê:
"Art. 12. Ficam mantidas as garantias concedidas pela União à Eletrobras e às suas subsidiárias e à sociedade de economia mista ou à empresa pública de que trata
o caput do art. 9º em contratos ﬁrmados anteriormente à desestatização de que trata esta Medida Provisória".

61.

Por outro lado, o art. 52, V, da CF dispõe:
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"Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:
(...)
V - autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;"

62.
Pretende o autor, como depreende-se de seus pedidos, a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 12 da MP nº
1.031/2021, assim como a utilização, pelo Supremo Tribunal Federal, da técnica de inconstitucionalidade em interpretação conforme à Constituição, com vistas a
extrair, do texto legal, determinado sentido por ele desejado.
63.

Entretanto, não se deve confundir as duas técnicas de decisão no controle abstrato de constitucionalidade de normas.

64.
De fato, ambas as técnicas possuem, na essência, o mesmo objetivo, qual o seja o de preservar uma norma no ordenamento jurídico, desde que a
ela possa ser conferido determinado sentido em consonância com o texto constitucional.
65.
Não há dúvida de que os institutos representam importantes mecanismos “corretivos” da atividade legislativa, seja do Poder Legislativo, da
atividade normativa proveniente do Poder Executivo, bem como dos atos normativos oriundos dos tribunais da República.
66.

Contudo, essas técnicas distinguem-se quanto ao modo de correção dos vícios de inconstitucionalidade. Vejamos.

67.
Com base na técnica da “interpretação conforme a Constituição”, o STF poderá declarar a constitucionalidade de uma interpretação de norma
jurídica, em virtude de ela estar em consonância ou estar compatível (adequada) com a Constituição, afastando as demais interpretações e garantindo a norma no
ordenamento. Nela, o órgão de controle elimina a inconstitucionalidade excluindo determinadas “hipóteses de interpretação” (exclui um ou mais sentidos
inconstitucionais) da norma, para lhe emprestar aquela interpretação (sentido) que a compatibilize com o texto constitucional.
68.
Referida técnica de decisão somente é aplicável em face de normas polissêmicas ou plurissignificativas, ou seja, que ensejam diferentes
possibilidades de interpretação. Aqui, no entanto, a norma impugnada não possui sentido plúrimo, mas sim unívoco, não sendo, à toda evidência, permeável a
várias interpretações, o que impede a aplicação da mencionada técnica de decisão de controle de constitucionalidade.
69.
Já a técnica da “declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto” tem sido utilizada para afastar determinadas “hipóteses de
aplicação ou incidência” da norma, que aparentemente seriam factíveis, mas que a levaria a uma inconstitucionalidade, porém sem proceder a qualquer alteração
do seu texto normativo. Aqui já não se está afastando meros sentidos interpretativos da norma, mas subtraindo da norma determinada situação, à qual ela em tese
se aplicaria.
70.
Ainda, impende salientar que a introdução desses institutos no ordenamento jurídico, mais especificamente no art. 28, parágrafo único, da Lei
9.868/99, não significa dizer que o Judiciário poderá se transformar em legislador positivo. O instituto da interpretação conforme e os demais mecanismos
hermenêuticos não têm o condão de transformar o Poder Judiciário em um órgão que está acima da Constituição.
71.
Note-se que a interpretação conforme a Constituição não pode contrariar o objetivo insofismavelmente pretendido pelo legislador com a produção
normativa, sob pena de violação à separação dos poderes. E é justamente isso que pretende o requerente mediante impugnação a texto legal não sujeito à margem
interpretativa, o que não se pode admitir.
72.
No presente caso, o mens legis da Constituição Federal, ao condicionar as operações externas de natureza financeira à previa autorização do
Senado Federal (art. 52, V, da CF/88), foi de evitar o endividamento externo dos entes federativos sem o conhecimento e o controle prévios por parte do
Parlamento: Ensina a doutrina abalizada na obra "Comentários à Constituição do Brasil"5:
"A origem histórica do dispositivo em análise liga-se ao fato de que, à égide da Carta de 1969, o Executivo, celebrando discricionariamente contratos e acordos com
bancos e entidades estrangeiras, acabou por agravar sobremaneira a dívida externa brasileira, sem o conhecimento e o controle do Parlamento. O Senado
Federal não havia, à época, competência para autorizar tais operações externas, o que só veio ocorrer com a Carta de 1988 que, corrigindo o problema, lhe atribuiu
esse poder".

73.
Como visto, o art. 12 da MP nº 1.031/2021 não possui sentido plúrimo. Consigna apenas uma solução adequada para as garantias que já
haviam sido concedidas pela União à Eletrobras. Não se trata, portanto, de garantias novas, mas apenas da manutenção das garantias já existentes.
74.
Assim, ainda que tenha sido concedida garantia por meio de operações externas, não se pode afirmar que a manutenção de tais garantias se
daria sem o conhecimento e o controle prévios do Parlamento, pois é evidente que, como se trata apenas de manutenção de garantias (garantias já concedidas),
eventuais autorizações já foram realizadas, nos termos do art. 52, V, da CF/88).
75.

Logo, não se há falar em qualquer inconstitucionalidade.

II.2.6. DA GARANTIA SOBERANA. FORÇA NORMATIVA DOS CONTRATOS. PERSISTÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO NA AMPLIAÇÃO
DO POTENCIAL ENÉRGICO MESMO APÓS A DESESTATIZAÇÃO
76.
Na forma do art. 52, V, da CF/88, o Senado Federal tem competência privativa para autorizar operações externas de natureza financeira de
interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. A Constituição Federal também outorgou ao Senado Federal a
competência para dispor, mediante resolução, sobre os limites globais e as condições para as operações de crédito externo e interno (art. 52, VII) e as condições
para a concessão de garantia da União (art. 52, VIII), in verbis:
"Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:
(...)
V - autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;
(...)
VII - dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas
autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público federal;
VIII - dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno";

77.
No plano infraconstitucional, os regramentos sobre as formalidades prévias à contratação de operação de crédito e de prestação de garantia estão
previstos no Decreto-Lei n° 1.312/1974 e na Lei Complementar n° 101/2001 (Lei de Responsabilidade Fiscal — LRF), além de atos normativos regulamentares.
Sobre o tema, cumpre destacar os seguintes dispositivos da LRF:
"Art. 40. Os entes poderão conceder garantia em operações de crédito internas ou externas, observados o disposto neste artigo, as normas do art. 32 e, no caso da
União, também os limites e as condições estabelecidos pelo Senado Federal.
§ lo A garantia estará condicionada ao oferecimento de contragarantia, em valor igual ou superior ao da garantia a ser concedida, e à adimplência da entidade que a
pleitear relativamente a suas obrigações junto ao garantidor e às entidades por este controladas, observado o seguinte:
I - não será exigida contragarantia de órgãos e entidades do próprio ente;
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II - a contragarantia exigida pela União a Estado ou Município, ou pelos Estados aos Municípios, poderá consistir na vinculação de receitas tributárias diretamente
arrecadadas e provenientes de transferências constitucionais, com outorga de poderes ao garantidor para retê-las e empregar o respectivo valor na liquidação da dívida
vencida.
§ 2o No caso de operação de crédito junto a organismo financeiro internacional, ou a instituição federal de crédito e fomento para o repasse de recursos externos, a
União só prestará garantia a ente que atenda, além do disposto no § 1o, as exigências legais para o recebimento de transferências voluntárias.
(...)
5o É nula a garantia concedida acima dos limites fixados pelo Senado Federal.
§ 6o É vedado às entidades da administração indireta, inclusive suas empresas controladas e subsidiárias, conceder garantia, ainda que com recursos de fundos.
§ 7o O disposto no § 6o não se aplica à concessão de garantia por:
I - empresa controlada a subsidiária ou controlada sua, nem à prestação de contragarantia nas mesmas condições;
II - instituição financeira a empresa nacional, nos termos da lei.
§ 8o Excetua-se do disposto neste artigo a garantia prestada:
I - por instituições financeiras estatais, que se submeterão às normas aplicáveis às instituições financeiras privadas, de acordo com a legislação pertinente;
II - pela União, na forma de lei federal, a empresas de natureza financeira por ela controladas, direta e indiretamente, quanto às operações de seguro de crédito à
exportação.
§ 9o Quando honrarem dívida de outro ente, em razão de garantia prestada, a União e os Estados poderão condicionar as transferências constitucionais ao
ressarcimento daquele pagamento.
§ 10. O ente da Federação cuja dívida tiver sido honrada pela União ou por Estado, em decorrência de garantia prestada em operação de crédito, terá suspenso o acesso
a novos créditos ou financiamentos até a total liquidação da mencionada dívida".

78.
O contexto legal acima abordado aponta para a chamada "garantia soberana", ou seja, garantia concedida pela União em operações de crédito
interno ou externo de outras entidades.
79.
Como visto no ponto anterior, a Medida Provisória em questão não previu a concessão de novas garantias, mas apenas a manutenção das garantias
já concedidas.
80.
Assim, deve prevalecer a força normativa derivada dos contratos de empréstimo anteriormente celebrados, enquanto atos jurídicos perfeitos, em
conformidade com as disposições vigentes à época em que foram perfectibilizados. Logo, uma vez concedida a operação de crédito e dada a garantia pela União,
está-se diante de ato jurídico perfeito que não poderá ser modificado unilateralmente pela União.
81.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal leciona acerca da extensão do conceito de ato jurídico perfeito:
"LEI Nº 8.030/90. EFEITOS RETROATIVOS SOBRE CONTRATOS ANTERIORES A SUA EDIÇÃO. ART. 5º, XXXVI, DA CF/88. OFENSA DIRETA. 1. O
controle de constitucionalidade exercido em hipóteses de ofensa ao princípio da irretroatividade das leis (art. 5º, XXXVI, da CF/88) pressupõe a interpretação da lei
ordinária, cuja validade se pretende questionar, não havendo que se falar em ofensa indireta. 2. O despacho agravado fundou-se em jurisprudência consolidada deste
Supremo Tribunal, no sentido de que, no nosso ordenamento jurídico, a legislação infraconstitucional, ainda quando de ordem pública, não pode retroagir
para alcançar ato jurídico perfeito. 3. Agravo regimental a que se nega provimento". (1ª Turma, RE 263161 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, julg. 06.12.2002.)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CADERNETA DE POUPANÇA - CONTRATO DE DEPÓSITO VALIDAMENTE CELEBRADO - ATO JURÍDICO PERFEITO
- INTANGIBILIDADE CONSTITUCIONAL - CF/88. ART. 5º, XXXVI - INAPLICABILIDADE DE LEI SUPERVENIENTE À DATA DA CELEBRAÇÃO DO
CONTRATO DE DEPÓSITO, MESMO QUANTO AOS EFEITOS FUTUROS DECORRENTES DO AJUSTE NEGOCIAL - RE NÃO CONHECIDO.
CONTRATOS VALIDAMENTE CELEBRADOS - ATO JURÍDICO PERFEITO - ESTATUTO DE REGÊNCIA - LEI CONTEMPORÂNEA AO MOMENTO DA
CELEBRAÇÃO. - Os contratos submetem-se, quanto ao seu estatuto de regência, ao ordenamento normativo vigente à época de sua celebração. Mesmo os
efeitos futuros oriundos de contratos anteriormente celebrados não se expõem ao domínio normativo de leis supervenientes. As conseqüências jurídicas que
emergem de um ajuste negocial válido são regidas pela legislação em vigor no momento de sua pactuação. Os contratos - que se qualificam como atos jurídicos
perfeitos (RT 547/215) - acham-se protegidos, em sua integralidade, inclusive quanto aos efeitos futuros, pela norma de salvaguarda constante do art. 5º, XXXVI, da
Constituição da República. Doutrina e precedentes. INAPLICABILIDADE DE LEI NOVA AOS EFEITOS FUTUROS DE CONTRATO ANTERIORMENTE
CELEBRADO - HIPÓTESE DE RETROATIVIDADE MÍNIMA - OFENSA AO PATRIMÔNIO JURÍDICO DE UM DOS CONTRATANTES INADMISSIBILIDADE. - A incidência imediata da lei nova sobre os efeitos futuros de um contrato preexistente, precisamente por afetar a própria causa
geradora do ajuste negocial, reveste-se de caráter retroativo (retroatividade injusta de grau mínimo), achando-se desautorizada pela cláusula constitucional
que tutela a intangibilidade das situações jurídicas definitivamente consolidadas. Precedentes. LEIS DE ORDEM PÚBLICA - RAZÕES DE ESTADO MOTIVOS QUE NÃO JUSTIFICAM O DESRESPEITO ESTATAL À CONSTITUIÇÃO - PREVALÊNCIA DA NORMA INSCRITA NO ART. 5º, XXXVI, DA
CONSTITUIÇÃO. - A possibilidade de intervenção do Estado no domínio econômico não exonera o Poder Público do dever jurídico de respeitar os postulados que
emergem do ordenamento constitucional brasileiro. Razões de Estado - que muitas vezes configuram fundamentos políticos destinados a justificar, pragmaticamente,
ex parte principis, a inaceitável adoção de medidas de caráter normativo - não podem ser invocadas para viabilizar o descumprimento da própria Constituição. As
normas de ordem pública - que também se sujeitam à cláusula inscrita no art. 5º, XXXVI, da Carta Política (RTJ 143/7224) – não podem frustrar a plena eficácia da
ordem constitucional, comprometendo-a em sua integridade e desrespeitando-a em sua autoridade". (1ª Turma, RE 205193, Rel. Min. Celso de Mello, julg.
25.02.1997.)

82.
Logo, a vigência das garantias deve observar o princípio da obrigatoriedade da convenção, de modo que, enquanto válidos e hígidos os contratos
de empréstimo, remanescem válidas e irrevogáveis as garantias concedidas.
83.
Ademais, a manutenção das garantias dadas pela União possui interesse público direto, pois a desestatização tem como objetivo aumentar o
parque energético nacional.
84.
O fato de a União não possuir mais a maioria do capital social com direito a voto (após a desestatização) não quer dizer que não tenha legítimo
interesse direto no resultado positivo da empresa. Ao contrário, a própria desestatização visa captar recursos no mercado financeiro a fim de investir grande
monta de capital na expansão da geração e da transmissão de energia, o que, por conseguinte, gerará maior desenvolvimento do Brasil.
85.

Nesse sentido, o art. 12 da Medida Provisória nº 1.031/2021 estabelece que ficam mantidas as garantias concedidas pela União.

86.
Desse modo, não se há falar em qualquer inconstitucionalidade do art. 12 da MP nº 1.031/2021, tampouco em ofensa a princípios e normas
constitucionais.
III. CONCLUSÃO
87.

Isso posto, entende-se pelo não cabimento da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade e, no mérito, pela improcedência dos pedidos.

88.

Encaminhe-se a presente Nota à Consultoria-Geral da União, em resposta ao OFÍCIO n. 00085/2021/CONSUNIAO/CGU/AGU.

Brasília, 10 de março de 2021.
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