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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MINISTRO NUNES MARQUES, SOBRE A AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE nº 7033.

REQUERENTES:

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA - CNTI

INTERESSADOS:

CONGRESSO NACIONAL e
PRESIDENTE DA REPÚBLICA.

(Processo SF nº 00200.020233/2021-13)

O SENADO FEDERAL, por meio da Advocacia do Senado Federal,
nos termos do art. 52, XIII, da Constituição da República, dos artigos 230, §§ 1º e 5º,
78 e 31 do Regulamento Administrativo do Senado Federal (anexo à Resolução do
Senado Federal nº 13/2018), que recebe comunicações processuais no endereço eletrônico advocacia@senado.leg.br, em atenção ao Ofício n° 18883/2021, de 21 de dezembro de 2021, vem prestar, nos termos do art. 12 da Lei nº 9.868/1999, as seguintes

INFORMAÇÕES
para o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.033, proposta pela
Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria - CNTI.
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I.

SÍNTESE DA DEMANDA

A ação é voltada contra a Lei 14.182/2021, que dispôs sobre a desestatização da empresa Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás).
Aponta violação aos dispositivos constitucionais: art. 1º, parágrafo
único; art. 2º; art. 5º, LIV; art. 6º; art. 7º; art. 37, caput e incs. XIX e XXI, inc. XI; art.
52, V; art. 59, III e V, art. 62, caput; art. 65, art. 66, §§1º e 2º; art. 170; art. 200; art.
201, III; e art. 246 da Constituição Federal.
O Ministro Relator solicitou informações do Congresso Nacional, tendo
adotado o rito do art. 12 da Lei n º 9.868/1999, o que indica que haverá a submissão
do processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a
ação.
Tramita perante o STF as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº
6.929 e 6.932, que tem o mesmo objeto da presente ação e foram propostas pelo partido
político PODEMOS e pelos partidos PSB, PSOL, REDE, PT, PDT e PcdoB, respectivamente. O Presidente do STF, em sede de plantão judiciário, proferiu despacho semelhante nas duas ADI’s, deixando para o relator o exame dos pedidos. O Relator
solicitou informações às autoridades requeridas e abriu vista ao Advogado-Geral da
União e ao Procurador-Geral da República para manifestação.
Nesse sentido as informações aqui prestadas estão em consonância com
as apresentadas pelo Senado Federal nas ADI’s nº 6.929 e 6.932.
É o breve relatório.

II.

CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL

A lei atacada foi aprovada no Congresso Nacional após a avaliação,
estudo e debates sobre o tema. Cumpre fazer um breve histórico da tramitação da matéria no Parlamento.
Inicialmente a matéria surgiu sob a forma da Medida Provisória nº
1031/2021, editada pelo Presidente da República.
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No dia 23/02/2021, a MPV 1031/2021 começou a tramitar no Congresso Nacional. Nos termos do parágrafo único do art. 2º do Ato Conjunto das Mesas
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal n° 1, de 31 de março de 2020, durante
a pandemia de Covid-19, o parecer da Comissão Mista será proferido em Plenário por
parlamentar designado na forma regimental, motivo pelo qual não foi designada Comissão Mista para emissão de parecer antes de a matéria ser submetida aos Plenários
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Nessa fase inicial, foi definido prazo para apresentação de emendas e,
apenas para se ter uma noção sobre o interesse na matéria, foram apresentadas 570
emendas à medida Provisória.
A matéria foi à Câmara dos Deputados em 26/02/2021.
Apesar da impossibilidade de realização de audiências pública em plena
pandemia, foram organizadas pelo relator reuniões com agentes do setor e do Estado
brasileiro, além de investidores do mercado financeiro.1
Em seu parecer2, expressamente o relator concluiu estarem atendidos
os requisitos de relevância e urgência, previstos no art. 62, caput, da Constituição Federal. Concluiu, também, pela constitucionalidade (formal e material), pela juridicidade, pela boa técnica legislativa e pela compatibilidade e adequação financeira e
orçamentária.
No mérito, o parecer foi pela aprovação do texto com modificações provenientes de emendas. A matéria foi a votação em 19/05/2021, tendo sido aprovada
naquela Casa (aprovada a Subemenda Substitutiva Global oferecida ao Projeto de Lei
de Conversão, adotada pelo Relator da Comissão Mista, ressalvados os destaques.
Sim: 313; não: 166; abstenção: 5; total: 484)3 e remetida ao Senado Federal.

1

Consta do Parecer de Plenário à MPV n. 1.031, de 2021, em substituição à Comissão Mista, disponível
em https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/146740
2
Parecer
do
relator
na
Câmara
dos
Deputados
disponível
em
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=node05bk5141sbh5m
19t372xaadjqx3930223.node0?codteor=2013170&filename=Tramitacao-MPV+1031/2021,
consultado em 23/07/2021.
3
Disponível em https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/146740
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No Senado, o relator designado também apresentou parecer4 com conclusões semelhantes, ainda abrangendo a análise de mais 62 emendas ao agora Projeto
de Lei em Conversão.
O posicionamento foi no sentido do cumprimento dos requisitos constitucionais de relevância e urgência da Medida Provisória. Do mesmo modo, o parecer
concluiu pela constitucionalidade (formal e material), juridicidade e boa técnica legislativa do projeto. Finalmente, o relator se manifestou pela adequação financeira e orçamentária do texto, já analisadas as alterações introduzidas pela Câmara dos
Deputados.
No mérito, o parecer foi pela aprovação do texto, também com modificações provenientes de emendas. A matéria foi aprovada pelo Plenário do Senado em
17/06/2021 (aprovado o mérito do Projeto de Lei de Conversão com emendas, nos
termos do Parecer nº 136, de 2021-PLEN/SF, na forma das emendas e dos ajustes redacionais procedidos pelo Relator, com o seguinte resultado: Sim - 42, Não - 37, Pres.
- 1, Total - 80, ressalvados os destaques),5 tendo sido remetida à Câmara para apreciação das modificações feitas.
Nesta Casa, no dia 21/06/2021, o texto foi a votação, tendo sido aprovado e, ato contínuo, encaminhado ao Presidente da República para sanção ou veto.
Em 25/06/2021, após correção de inexatidão no texto antes encaminhado, a Presidência da Câmara enviou nova versão do texto à Presidência. Em 13/07/2021, o texto foi
parcialmente vetado, tendo o texto não-vetado se transformado na Lei 14.182/2021,
ora atacada.
Em que pese a afirmação do autor de ausência de urgência por haver
projeto de lei ordinária em termos quase idênticos em tramitação no Congresso Nacional, os pareceres são expressos quanto ao reconhecimento de tal requisito pelo
Poder Legislativo, cumprindo lembrar que ele foi aprovado pelo plenário das Casas.
Sendo o Congresso Nacional, segundo o art. 62, §5º, da Constituição, responsável por
4

Parecer do relator no Senado Federal disponível em https://legis.senado.leg.br/sdleggetter/documento?dm=8981490&ts=1626295391292&disposition=inline,
consultado
em
23/07/2021.
5
Disponível em https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/146740
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analisar o atendimento dos pressupostos constitucionais das medidas provisórias editadas, cabe a ele a análise final do cumprimento dos requisitos de urgência e relevância.
Cita-se, por pertinente ao tema, as palavras do relator na Câmara dos
Deputados:

O tema se encontra relativamente maduro, considerando que as discussões em torno dessa alternativa vêm sendo debatidas nas Casas legislativas há vários anos, mais recentemente por força da tramitação dos
Projetos de Lei nº 9.463, de 2018, e nº 5.877, de 2019, de teor bastante
similar ao da presente Medida Provisória. Ademais, o início imediato da
vigência da Medida Provisória permite a adoção de medidas preparatórias,
incluindo estudos, para viabilizar o célere andamento do processo de desestatização.

Da mesma forma, o parecer apresentado em Plenário pelo Senador Marcos Rogério também reconhece estarem preenchidos os requisitos da relevância e da
urgência, conforme segue:

O caput e o § 5º do art. 62 da Constituição Federal permitem a adoção
de medida provisória pelo Presidente da República nos casos de relevância
e urgência, requisitos apresentados na presente proposição.
Conforme descrito na Exposição de Motivos Interministerial nº 3, de
2021, dos Ministérios de Minas e Energia (MME) e da Economia (ME), o
Projeto de Lei para a capitalização da Eletrobras, encaminhado pelo Poder
Executivo ao Parlamento ainda em 2019, não teve nenhum andamento. Ao
mesmo tempo, a participação de mercado da Eletrobras declina. Apesar de
ser a maior empresa do setor elétrico, a atual situação da Eletrobras a impede de realizar investimentos na escala necessária para prover a expansão
do setor elétrico de forma compatível com as necessidades do desenvolvimento do País, o que coloca em risco a segurança energética nacional.
Diante do exposto, fica evidenciado o cumprimento dos requisitos constitucionais de relevância e urgência da MPV.

Ademais, não há vedação constitucional a que o Presidente da República apresente medida provisória sobre matéria em análise no Congresso Nacional por
meio de projeto de lei, de modo que cabe ao titular da iniciativa, preenchidos os requisitos constitucionais do art. 62, caput, da Constituição, a decisão política de adotar ou
não o instrumento.
No que tange aos temas inseridos no Parlamento, eles estão em linha
com o conteúdo original da Medida Provisória, ao contrário do afirmado pelo autor.

Avenida N2 – Anexo “E” do Senado Federal – 1º piso – CEP 70165-900 – Brasília – DF
Telefone: +55 (61) 3303-4750 – Fax: +55 (61) 3303-2787 – advosf@senado.leg.br

5/15

SENADO FEDERAL
Advocacia do Senado Federal
Núcleo de Assessoramento e Estudos Técnicos – NASSET

Como se sabe, desde o julgamento da ADI 5127 ficou assentado não
ser compatível com a Constituição a apresentação de emendas sem relação de pertinência temática com medida provisória submetida a sua apreciação. Ou seja, contrario sensu, é permitido ao Poder Legislativo modificar o conteúdo de medidas
provisórias desde que no âmbito da mesma matéria, do mesmo tema. E, no caso em
tela, todas as modificações e inserções versam sobre a regulação do setor energético, tema original da Medida Provisória.
Importa ressaltar que, em trabalho acadêmico com pesquisa empírica realizada junto ao Instituto Legislativo Brasileiro / Senado Federal, Cesar Rodrigues Van
der Laan identificou a tendência de uma interpretação adaptativa do Congresso Nacional à nova posição do STF sobre a matéria.
O autor demonstra que, a despeito da redução dos chamados ‘jabutis’, há
uma forte preservação de emendas sobre matérias conexas, assim compreendidas
aquelas cujo objeto específico não é idêntico, mas guarda pertinência ou conexão ao
tema da Medida Provisória:
(...)
(x) Verifica-se o predomínio de apresentação de emendas com matéria “conexa”. Isso é característico de MPs com temas muito específicos, que são
alvo de muitas emendas “conexas” ao grande tema inicialmente veiculado
na MP, mas independente do foco e da finalidade original.
(...)
(xi) De fato, após outubro de 2015, observa-se a prática continuada da apresentação predominante de emendas “conexas”: do total de “jabutis” identificados nas MPs 698/15 a 749/16, 75% são de matéria conexa ao objeto
central da MP, consideradas adotando-se uma visão ampla.
(VAN DER LAAN. A decisão do STF na ADI 5127: uma avaliação dos
efeitos concretos recentes sobre a apresentação de emendas parlamentares nas comissões mistas de medidas provisórias. Orientador Prof. Dr.
Fernando Meneguin. Brasília: Senado, ILB, 2016 (TCC). p. 35. Disponível
em
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/533919/TCC_Cesar%20Rodrigues.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

Nesse sentido, note-se que este exame de compatibilidade se insere no mérito
legislativo e na seara de atividade própria das Comissões ou Casas do Congresso Nacional e, portanto, somente em hipóteses teratológicas, de grave descompasso, é que
pode ser alvo do controle exercido pelo Poder Judiciário.
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Em outras palavras, o parâmetro de controle não pode ser de estrita identidade, mas deve ser lato – vale dizer, de compatibilidade em sentido amplo –, de modo
a permitir que as atividades legislativa e política tenham o seu fluxo democrático preservado.
O próprio relator na Câmara dos Deputados asseverou que:

(...) mais do que lançar as bases para a desestatização, entendemos preferível aproveitar a janela de oportunidade gerada pelos debates em torno da
matéria e concluir o processo, viabilizando os benefícios dele advindos,
tanto para os consumidores como para a sociedade como um todo.

Na mesma linha, o parecer apresentado em Plenário pelo relator no Senado Federal, que demonstra a pertinência temática das emendas apresentadas pela
Câmara dos Deputados e também pelo Senado Federal. Veja-se trecho:6

(...) A partir dessa proposição coesa e bem estruturada enviada pelo Poder Executivo, iniciou-se na Câmara dos Deputados intensa, democrática e
transparente discussão da MPV, inclusive com a realização de audiências
públicas. A construção participativa do PLV nº 7, de 2021, resultou na sua
aprovação com o expressivo apoio de 313 Deputadas e Deputados.
O PLV acrescentou dispositivos que julgamos acertados e da maior relevância. Gostaríamos de destacar, entre as inovações introduzidas pelos
Deputados, aquelas de cunho social, como as previsões de recolocação dos
trabalhadores da Eletrobras em outras empresas estatais e o direito de compra de ações da empresa pelos trabalhadores. Ainda na seara social, o PLV
determina a realocação das moradias próximas às linhas de transmissão,
para moradias dignas e em locais de menor risco e insalubridade. Não menos importante é a previsão de que parte dos excedentes econômicos de
Itaipu seja destinada a programas sociais, imprescindíveis para resgatar a
parcela da população brasileira que vive abaixo da linha de pobreza.
No tocante à expansão da geração, julgamos corretas as medidas do
PLV que garantem a diversificação da matriz elétrica brasileira. Afinal, a
atual crise hídrica vem nos alertar dos riscos causados por um parque gerador excessivamente dependente de hidrelétricas. As potências previstas no
PLV são plenamente compatíveis com o planejamento do setor elétrico e
contribuirão efetivamente para a segurança energética. Também haverá
economia para os consumidores, ao contrário do que se propala na imprensa. A contratação de termelétricas a gás natural e pequenas centrais
hidrelétricas, somada à prorrogação dos contratos do Proinfa, resultará na
diminuição da tarifa de energia elétrica. Simulações detalhadas, executadas
pelo Ministério de Minas e Energia, apontam para uma queda de até 2,65%
da tarifa em razão do efeito combinado dessas três medidas.
6

Disponível
em
https://legis.senado.leg.br/sdleggetter/documento?dm=8981490&ts=1628716574221&disposition=inline
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Cabe aqui ressaltar o papel fundamental que as termelétricas cumprirão.
Este vai além da segurança energética e da modicidade tarifária. Inclui
igualmente fomentar a interiorização do gás natural. O Brasil foi aquinhoado com gigantescas reservas desse combustível, porém elas são concentradas numa pequena porção de nosso litoral. O fluxo do gás natural Brasil
adentro, tendo Minas Gerais como o grande hub de gasodutos, permitirá
que regiões atualmente de baixo dinamismo econômico possam desfrutar
de maior progresso e bem-estar. Nunca nos esqueçamos que um dos objetivos fundamentais de nossa República, insculpido na Constituição Federal,
é reduzir as desigualdades sociais e regionais.
Ainda com relação ao gás natural, reconhecido mundialmente como o
combustível da transição energética, seu uso trará benefícios ambientais
significativos, pois permitirá a substituição de termelétricas a diesel e a óleo
combustível, muito mais poluentes e caras. Com essa substituição, a participação das energias fósseis em nossa matriz elétrica continuará reduzida.
Também com o intuito de reforçar a sustentabilidade do nossoparque gerador, apoiamos sem ressalvas a prorrogação do Programa de Incentivo às
Fontes Alternativas de Energia Elétrica –PROINFA.
Quanto às modificações realizadas pelo PLV nos programas previstos
na MPV, consideramos de grande mérito. Ao ampliar o escopo, acrescentando a revitalização da bacia hidrográfica do Rio Parnaíba e a navegabilidade do Rio Madeira, o PLV, mais do que tudo, reforça os objetivos básicos
dos programas: a defesa do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável das bacias hidrográficas impactadas por reservatórios de
hidrelétricas. A governança dos programas também foi aprimorada, tanto
pela determinação de que os presidentes dos comitês gestores sejam indicados por Ministros de Estado quanto pela obrigatoriedade do envio de relatórios de prestação de contas semestrais para o TCU e a CGU. Essas
medidas permitirão, respectivamente, tirar maior proveito das sinergias
existentes entre os programas e as ações ministeriais e controlar o resultado
e a lisura dos projetos executados no âmbito dos programas. De igual relevância é a destinação, a partir de 2033, quando cessarão os aportes da Eletrobras, de recursos do excedente econômico de Itaipu para custear esses
programas. Assim, eles ganham uma fonte permanente de custeio, o que é
compatível com suas atribuições, que certamente continuarão necessárias
para além dos dez anos inicialmente previstos na MPV.
Para encerrar esta análise do PLV, realçamos mais duas medidas para a
redução das tarifas de energia elétrica. Elas favorecem principalmente os
consumidores do mercado cativo, composto, na sua maioria, por unidades
residenciais. A primeira estabelece que os aportes da Eletrobras na CDE
sejam integralmente direcionados para a modicidade tarifária dos consumidores cativos, o que propiciará uma redução da tarifa de até 0,51%. Enquanto a segunda destina recursos do excedente econômico de Itaipu para
a CDE, favorecendo todos os consumidores, sejam do mercado cativo, sejam do mercado livre. A redução tarifária graças à destinação dada pelo
PLV ao excedente econômico de Itaipu é calculada em 4,2% pelo Ministério de Minas e Energia. (...)

Deste modo, não há que se falar em “contrabando legislativo” ou em
“jabutis”, pois as inserções têm afinidade, pertinência ou conexão com o tema
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inicialmente tratado (art. 7º da LC n. 95/98) e, deste modo, estão em consonância
com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.
De fato, as emendas parlamentares dispõem sobre a regulação do setor
energético no Brasil e disciplinam questões que se relacionam ou são impactadas pelo
processo de desestatização da Eletrobrás, como claramente se evidencia do parecer do
Senador Marcos Rogério. As emendas aprovadas na análise da medida provisória, a
exemplo da exigência legal de contratação de energia proveniente de pequenas centrais
hidrelétricas e de usinas termelétricas a gás natural, constituem ação da União no sentido de garantir à população brasileira uma cobertura e um padrão de qualidade mínimos ao serviço público em todas as regiões brasileiras.
Nesse sentido, as emendas não apenas guardam pertinência com o objeto da medida provisória, como também se destinam a concretizar importantes princípios constitucionais relacionados aos serviços públicos, como a adequação, a
continuidade, a generalidade e a modicidade das tarifas.
Sobre a alegação de não observância de boa técnica legislativa, trata-se
de alegação que não tem o condão de sustentar uma decisão de inconstitucionalidade
das normas apreciadas e aprovadas em ambas as casas do Parlamento e sancionadas
pelo Presidente da República. Mesmo longo, é possível tecnicamente se extrair do
texto o seu sentido e o comando inequívoco nele encerrado. Ressalte-se que os pareceres aprovados concluíram pela boa técnica legislativa, de modo que, uma vez mais,
restou vencida no Parlamento a tese do autor.
Destaca-se, conforme afirmado pelo próprio autor, que eventual não observância da técnica legislativa preconizada na Lei Complementar nº 95/98 não torna
a Lei nº 14.182/21 inconstitucional, mas ilegal por estar não estar em consonância com
norma infraconstiotucional.
No mesmo sentido, a afirmação de que o poder de veto do Presidente
da República teria sido violado carece de fundamento. Isso porque o Chefe do Poder
Executivo fez uso de seu poder de veto no caso em exame, sancionando somente as
normas que, segundo sua perspectiva, estariam em acordo com a Constituição (controle prévio de constitucionalidade) ou que entendeu serem convenientes.
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Caso entendesse haver dispositivos mal redigidos, o veto poderia ter se
estendido, apresentando-se a mesma justificativa trazida pelo autor da presente ação.
O titular do poder de veto não entendeu haver violação a quaisquer de suas competências constitucionais, o que reforça que o processo legislativo seguiu normalmente o
seu trâmite.
No que diz respeito à vedação contida no art. 246 da Constituição, o STF,
em situação similar, decidiu no julgamento da ADI 3090:

Em princípio, a medida provisória impugnada não viola o art. 246 da Constituição, tendo em vista que a Emenda Constitucional n° 6/95 não promoveu alteração substancial na disciplina constitucional do setor elétrico, mas
restringiu-se, em razão da revogação do art. 171 da Constituição, a substituir a expressão "empresa brasileira de capital nacional" pela expressão
"empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no país", incluída no § 1º do art. 176 da Constituição. Em verdade,
a Medida Provisória n° 144/2003 não está destinada a dar eficácia às modificações introduzidas pela EC n° 6/95, eis que versa sobre a matéria tratada no art. 175 da Constituição, ou seja, sobre o regime de prestação de
serviços públicos no setor elétrico. Vencida a tese que vislumbrava a
afronta ao art. 246 da Constituição, propugnando pela interpretação conforme a Constituição para afastar a aplicação da medida provisória, assim
como da lei de conversão, a qualquer atividade relacionada à exploração
do potencial hidráulico para fins de produção de energia. 4. Medida cautelar indeferida, por maioria de votos7.

Considerando o teor da Medida Provisória em análise, percebe-se que o
seu objeto está alinhado com aquele da MP tratada na ementa transcrita, qual seja regime de prestação de serviços públicos no setor elétrico, de modo que as razões do
julgamento citado são aplicáveis a este caso, no sentido de que já se admitia, antes da
Emenda Constitucional n. 32/2001, que alterou o § 1º do art. 176 da Constituição, a
exploração dos potenciais de energia hidráulica mediante autorização ou concessão da
União, por brasileiros ou por pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras, não
se verificando alteração normativa significativa a acarretar a incidência da vedação.
O autor afirma que “ a ausência de normas de transição que preservem a
conquista dos trabalhadores do Sistema Eletrobras” causa o “esvaziamento de direitos
sociais” e viola “o princípio constitucional da vedação ao retrocesso social”.
7

ADI 3090 MC/ DF, Relator Ministro Gilmar Mendes. DJE de 26/10/2007.
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Aduz que os §§ 6º e 7º do artigo 1º, vetados pelo Presidente da República,
permtiam aos trabalhadores da companhia o direito de adquirir até 1% das ações da
Eletrobras, podendo inclusive fazer uso dos recursos advindos de eventual demissão
que venham a sofrer durante o processo de privatização, pagando, para isso, o valor
das ações no dia 18 de fevereiro de 2021.
Transcreve-se o motivo do veto aos dispositivos citados:
“(...) embora se reconheça o mérito da proposta, a medida contraria o interesse público, haja vista que a definição prévia de oferta cuja fixação de
preço ocorreria com desconto em relação ao praticado no mercado poderia
causar distorção no processo de precificação das novas ações a serem emitidas e gerar redução dos recursos a serem captados na capitalização da
companhia Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras.”

No mesmo sentido o requerente entende que o veto presidencial ao § 8º do
art. 1º causou prejuízos aos empregados da Eletrobrás por ir de encontro “com direitos
sociais fundamentais, com as normas constitucionais de proteção do trabalho, do princípio da proporcionalidade e do primado da vedação ao retrocesso social.” Ademais,
levando-se em consideração os vetos presidenciais a Lei nº 14.182/2021 deixa de prever o destino dos postos de trabalho atualmente ocupados e de regulamentar o Fundo
de Pensão dos empregados da empresa.
Eis a justificativa do veto:
“(...) em que pese o mérito da proposta, o dispositivo ao prever uma forma
de reingresso na administração pública federal diversa do concurso público,
por meio de aproveitamento em outros cargos em empresas públicas federais, viola o princípio do concurso público, estabelecido no inciso II do caput do art. 37 da Constituição, nos termos do entendimento do Supremo
Tribunal Federal - STF constante da Súmula Vinculante nº 43. Além disso,
também usurparia a competência privativa de iniciativa legislativa do Presidente da República, em ofensa ao disposto na alínea “c” do inciso II do §
1º do art. 61 e no inciso I do caput do art. 63 da Constituição, conforme
fundamentos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.681 (relator
Min. Celso de Mello, DJE de 25 de outubro de 2013). Geraria também potencial aumento de despesa.
Ademais, viola o disposto no inciso II do § 1º do art. 173 da Constituição,
em razão do tratamento distinto na esfera trabalhista, sem justa razão, ao
prever direitos e obrigações não extensíveis aos demais agentes econômicos do setor privado.
Por fim, a propositura legislativa também contraria o interesse público, por
inverter o postulado da supremacia do interesse público sobre o privado,
além de criar incentivos indesejados, com prejuízo ao controle do gasto
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público e à insegurança jurídica em processos de desestatização futuros,
além de comprometer o planejamento das empresas estatais federais.”

A irresignação do autor da presente ação parece adentrar ao campo da responsabilidade civil e administrativa e ser estranho à temática do controle abstrato de
constitucionalidade.
O § 4º do artigo 66 da Constituição Federal estabelece que o veto será
apreciado em sessão conjunta, dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores. A manutenção do veto implica na conclusão de que o Congresso Nacional, considerando as
regras constitucionais de processo legislativo, aceita as alterações feitas pelo Chefe do
Poder Executivo.
Assim sendo, as alterações feitas pelo Presidente da República quando do
exercício do direito de veto somente foram mantidas após a manifestação favorável do
Poder Legislativo.
Ademais, os prejuízos causados aos empregados da empresa devem ser
debatidos na esfera cível-administrativa. A Eletrobras tem natureza jurídica de sociedade de economia mista, sendo que sua relação com seus empregados é regida pela
Consolidação das Leis do Trabalho não sendo aplicável ao caso o artigo 37 da Constituição ou o Estatudo dos Servidores Públicos Federais (Lei nº 8.112/90).
O inconformismo dos trabalhadores com a forma de pagamento da indenização por recisão do contrato de trabalho, qual seja a impossibilidade de comprar ações
da empresa com o preço em até cinco dias antes da piblicação da MP nº 1.301.21, pode
gerar discussões acerca dos valores e da forma da indenização devida a cada trabalhador, mas não acerca da inconstitucionalidade da escolha feita ao final do processo legislativo.
Já a irresiganção quanto ao não aproveitamento dos empregados em empresas públicas federais parece carecer de fundamento legal, tendo em vista que estes
trabalhadores não são servidores públicos em sentido estrito e não gozam das prerrogativas previstas na Lei nº 8.112/90, em especial da disponibilidade e do aproveitamento, previstos nos arts. 30 e seguintes do referido diploma legal.
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Por fim, as outras alegações do autor podem ser agrupadas como manifestações de não-concordância com o modelo trazido pela lei, ou seja, como discordância
do conteúdo das normas, o que não é apto a sustentar uma declaração de inconstitucionalidade.
Da tramitação legislativa, nota-se que foram apresentadas mais de 600
emendas pelos parlamentares. Houve um claro processo de reflexão, de sopesamento, e de aprimoramento legislativo do projeto, aliás já debatido há anos, ao contrário do que afirmado na petição inicial.
A presente ação, ao que parece, é uma tentativa de impor judicialmente a
opinião do autor sobre o que seria mais adequado quanto à regulamentação do tema.
Contudo, o desejo de manter a atual sistemática de regulação do setor energético não
pode servir de base para considerar a regulamentação como inconstitucional, visto que
elaborado em obediência a todas as normas constitucionais relativas ao processo
legislativo, pelos órgãos que detêm atribuição constitucional para fazê-lo.
Mais ainda. A desestatização da Eletrobrás, pela sua posição central no
setor energético brasileiro, e as decorrentes modificações no marco regulatório são
matérias de competência legislativa da União e que, dentro dos parâmetros constitucionais, podem (e devem) ser objeto de emendamento parlamentar. A definição do sistema adequado deve ser fruto de debate em que seja possível a ampla participação dos
interessados, motivo pelo qual é o Poder Legislativo o ambiente propício e constitucionalmente adequado para essa escolha e delimitação.
Em resumo, houve participação da sociedade no debate e, ao fim, foi tomada a decisão que os representantes da população brasileira entendiam a melhor possível sobre a regulação no âmbito do modelo energético.
Por todo o exposto, e face à aprovação no Poder Legislativo de texto legal,
mesmo com opção que os requerentes reputam menos adequada, o texto da lei deve
ser considerado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a observância dos princípios e regras constitucionais, a separação dos Poderes, bem como
preservando-se a presunção de constitucionalidade das leis e a legitimidade da opção
aprovada pelo Parlamento.
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III.

DO

REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS

AUTORIZADORES.

Há requerimento de medida cautelar na petição inicial que, no caso dos
autos, deve ser negado.
Não há fumus boni juris necessário ao deferimento da medida solicitada.
Na esteira de todo o exposto anteriormente, deferir a liminar é abonar uma solução em
detrimento das várias propostas no Congresso Nacional, além de se constituir em inconstitucional interferência nas atribuições do Poder Legislativo.
Tampouco há periculum in mora, visto tfque adotado pelo Ministro Relator o rito abreviado para a apreciação da presente ação direta, com o intuito de
se decidir definitivamente a questão.

IV.

DOS PEDIDOS

No mérito, por todos os motivos acima demonstrados, além de que a interferência do Poder Judiciário nas funções típicas do Poder Legislativo só pode ser tolerada em casos excepcionalíssimos e constitucionalmente permitidos, o que não ocorre
na ação em tela, requer sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na presente ação.
Requer-se a denegação da medida cautelar.
São estas as considerações necessárias ao atendimento da solicitação contida no Ofício n° 18883/2021, de 21 de dezembro de 2021, do Presidente do Supremo
Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, e ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.033.
Brasília – DF, 10 de fevereiro de 2022.
[vide assinatura eletrônica]
BRENO RIGHI
Advogado do Senado Federal
OAB/MG 110.378
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[vide assinatura eletrônica]
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OAB/DF 31.546

[vide assinatura eletrônica]
THOMAZ GOMMA DE AZEVEDO
Advogado-Geral do Senado Federal
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