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Serviços Públicos e Intervenção do Estado no Domínio
Econômico. Lei nº 14.182/2021, que dispõe sobre a desestatização
da Eletrobras. Preliminar. Ausência de legitimidade ativa. Mérito.
A Medida Provisória nº 1.031/2021 atendeu aos pressupostos de
relevância e urgência necessários à sua edição. O texto
constitucional não veda edição de medida provisória sobre tema
objeto de outros projetos de lei, mas tão somente de medidas sobre
matéria disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso
Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República
(artigo 62, § 1º, inciso IV). A Medida Provisória nº 1.031/2021 não
regulamenta o artigo 176, § 1º, da Constituição, de modo que não
há ofensa ao artigo 246 da Carta. As alterações decorrentes de
emendas parlamentares na conversão da medida provisória em lei
detêm pertinência temática com o texto original. A jurisprudência
dessa Suprema Corte entende que o procedimento de
desestatização pode contemplar, inclusive, a formalização de
novas outorgas, sem que isso caracterize mácula ao preceito
estabelecido nos artigos 37, inciso XXI; e 175 da Constituição.
Ausência de ofensa ao princípio da vedação ao retrocesso social.
Não há, na lei impugnada, qualquer dispositivo que trate de
direitos trabalhistas – seja para ampliá-los, assegurá-los ou
reduzi-los. A desestatização em si não tem o condão de acarretar
a perda de direitos trabalhistas, pois, à toda evidência, os
empregados da Eletrobras permanecem resguardados pela
legislação laboral aplicável ao seu regime trabalhista.
Manifestação pelo não conhecimento da ação direta e, no mérito,
pela improcedência dos pedidos.

Egrégio Supremo Tribunal Federal,
O Advogado-Geral da União, tendo em vista o disposto no artigo
103, § 3º, da Constituição da República, bem como na Lei nº 9.868, de 10 de
novembro de 1999, vem, respeitosamente, manifestar-se quanto à presente ação
direta de inconstitucionalidade.

I – DA AÇÃO DIRETA
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de
medida cautelar, proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da
Indústria – CNTI, tendo por objeto a Lei nº 14.182, de 12 de julho de 2021, que
“dispõe sobre a desestatização da empresa Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
(Eletrobras); altera as Leis nos 5.899, de 5 de julho de 1973, 9.991, de 24 de julho
de 2000, 10.438, de 26 de abril de 2002, 10.848, de 15 de março de 2004, 13.182,
de 3 de novembro de 2015, 13.203, de 8 de dezembro de 2015, 14.118, de 13 de
janeiro de 2021, 9.648, de 27 de maio de 1998, e 9.074, de 7 de julho de 1995; e
revoga dispositivos da Lei nº 3.890-A, de 25 de abril de 1961”. Eis o teor do
diploma impugnado:
CAPÍTULO I
DA DESESTATIZAÇÃO DA ELETROBRAS
Art. 1º A desestatização da companhia Centrais Elétricas Brasileiras
S.A. (Eletrobras) ocorrerá nos termos da Lei nº 9.491, de 9 de setembro
de 1997, e do § 1º deste artigo e estará condicionada à outorga de novas
concessões de geração de energia elétrica para os Contratos de
Concessão nº 007/2004-Aneel-Eletronorte, firmado pela União e
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte), e nº 004/2004Aneel/Furnas, especificamente para a Usina Hidrelétrica (UHE)
Mascarenhas de Moraes, firmado pela União e Furnas Centrais
Elétricas S.A. (Furnas), observadas as regras e as condições
estabelecidas nesta Lei.
§ 1º A desestatização da Eletrobras será executada na modalidade de
aumento do capital social, por meio da subscrição pública de ações
ordinárias com renúncia do direito de subscrição pela União, e será
realizada a outorga de novas concessões de geração de energia elétrica
pelo prazo de 30 (trinta) anos, contado da data de assinatura dos novos
contratos referidos no caput deste artigo, e será realizada a contratação
de geração termelétrica movida a gás natural pelo poder concedente, na
modalidade de leilão de reserva de capacidade referida nos arts. 3º e 3ºA da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, no montante de 1.000 MW
(mil megawatts) na Região Nordeste nas regiões metropolitanas das
unidades da Federação que não possuam na sua capital ponto de
suprimento de gás natural na data de publicação desta Lei, no montante
de 2.500 MW (dois mil e quinhentos megawatts) na Região Norte
distribuídos nas capitais dos Estados ou região metropolitana onde seja
viável a utilização das reservas provadas de gás natural nacional
existentes na Região Amazônica, garantindo, pelo menos, o suprimento
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a duas capitais que não possuam ponto de suprimento de gás natural na
data de publicação desta Lei, no montante de 2.500 MW (dois mil e
quinhentos megawatts) na Região Centro-Oeste nas capitais dos
Estados ou região metropolitana que não possuam ponto de suprimento
de gás natural na data de publicação desta Lei, com inflexibilidade de,
no mínimo, 70% (setenta por cento) para o gás natural, para entrega da
geração térmica a gás natural de 1.000 MW (mil megawatts) no ano de
2026, de 2.000 MW (dois mil megawatts) no ano de 2027, e de 3.000
MW (três mil megawatts) no ano de 2028, com período de suprimento
de 15 (quinze) anos, ao preço máximo equivalente ao preço-teto para
geração a gás natural do Leilão A-6 de 2019, com atualização desse
valor até a data de publicação do edital específico pelo mesmo critério
de correção do Leilão A-6 de 2019, e no montante de 2.000 MW (dois
mil megawatts) na Região Sudeste, dos quais 1.250 MW (mil duzentos
e cinquenta megawatts) para Estados que possuam ponto de suprimento
de gás natural na data de publicação desta Lei e 750 MW (setecentos e
cinquenta megawatts) para Estados na Região Sudeste na área de
influência da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(Sudene) que não possuam ponto de suprimento de gás natural na data
de publicação desta Lei, com inflexibilidade de, no mínimo, 70%
(setenta por cento) para o gás natural, para entrega da geração térmica
a gás natural de 1.000 MW (mil megawatts) no ano de 2029, para
Estados que possuam ponto de suprimento de gás natural na data de
publicação desta Lei, e de 1.000 MW (mil megawatts) no ano de 2030,
dos quais 250 MW (duzentos e cinquenta megawatts) para Estados que
possuam ponto de suprimento de gás natural na data de publicação desta
Lei e 750 MW (setecentos e cinquenta megawatts) para Estados na
Região Sudeste na área de influência da Sudene que não possuam ponto
de suprimento de gás natural na data de publicação desta Lei, com
período de suprimento de 15 (quinze) anos, ao preço máximo
equivalente ao preço-teto para geração a gás natural do Leilão A-6 de
2019, com atualização desse valor até a data de publicação do edital
específico pelo mesmo critério de correção do Leilão A-6 de 2019, e a
prorrogação dos contratos do Programa de Incentivos às Fontes
Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa) por 20 (vinte) anos, assim
como à contratação nos Leilões A-5 e A-6 de, no mínimo, 50%
(cinquenta por cento) da demanda declarada das distribuidoras, de
centrais hidrelétricas até 50 MW (cinquenta megawatts), ao preço
máximo equivalente ao teto estabelecido para geração de Pequena
Central Hidrelétrica (PCH) do Leilão A-6 de 2019 para
empreendimentos sem outorga, com atualização desse valor até a data
de publicação do edital específico pelo mesmo critério de correção do
Leilão A-6 de 2019, conforme estabelecido nos arts. 20 e 21 desta Lei.
§ 2º O aumento do capital social da Eletrobras poderá ser acompanhado
de oferta pública secundária de ações de propriedade da União ou de
empresa por ela controlada, direta ou indiretamente, respeitado o
previsto no § 6º deste artigo.
§ 3º Fica o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) responsável pela execução e pelo acompanhamento do
processo de desestatização da Eletrobras.
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§ 4º O BNDES poderá contratar os serviços técnicos especializados
necessários ao processo de desestatização da Eletrobras.
§ 5º O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI) da
Presidência da República poderá estabelecer atribuições ao BNDES e à
Eletrobras, necessárias ao processo de desestatização de que trata esta
Lei.
§ 6º (VETADO).
§ 7º (VETADO).
§ 8º (VETADO).
§ 9º A desestatização da Eletrobras de que trata o caput deste artigo
não impedirá a continuidade das obras de infraestrutura destinadas à
geração de energia elétrica do Linhão de Tucuruí, e caberá à União
promover a interligação de sistemas isolados dos Estados ao Sistema
Interligado Nacional (SIN).
§ 10. Para os fins de que trata o § 9º deste artigo, uma vez concluído o
Plano Básico Ambiental-Componente Indígena (PBA-CI), traduzido na
língua originária e apresentado aos indígenas, fica a União autorizada a
iniciar as obras do Linhão de Tucuruí.
§ 11. Cumprida a formalidade de que trata o § 10 deste artigo, em razão
do disposto na Resolução nº 1, de 27 de fevereiro de 2019, do Conselho
de Defesa Nacional, fica a União autorizada a iniciar imediatamente as
obras do Linhão de Tucuruí para atendimento do interesse da defesa
nacional.
Art. 2º Para a promoção da desestatização de que trata esta Lei, a União
fica autorizada a conceder, pelo prazo previsto no § 1º do art. 1º desta
Lei, 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, que:
I - tenham sido prorrogadas nos termos do art. 1º da Lei nº 12.783, de
11 de janeiro de 2013;
II - sejam alcançadas pelo disposto no inciso II do § 2º do art. 22 da Lei
nº 11.943, de 28 de maio de 2009;
III – sejam alcançadas pelo disposto no § 3º do art. 10 da Lei nº 13.182,
de 3 de novembro de 2015;
IV – tenham sido outorgadas por meio do Contrato de Concessão nº
007/2004-Aneel-Eletronorte; e
V – tenham sido outorgadas por meio do Contrato de Concessão nº
004/2004-Aneel-Furnas, especificamente para a UHE Mascarenhas de
Moraes.
CAPÍTULO II
DAS CONDIÇÕES PARA A DESESTATIZAÇÃO DA
ELETROBRAS
Art. 3º A desestatização da Eletrobras fica condicionada à aprovação,
por sua assembleia geral de acionistas, das seguintes condições:
I - reestruturação societária para manter sob o controle, direto ou
indireto da União, empresas, instalações e participações, detidas ou
gerenciadas pela Eletrobras, especificamente Eletrobras Termonuclear
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S.A. (Eletronuclear) e Itaipu Binacional;
II - 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, inclusive quanto às condições de extinção das
outorgas, da encampação das instalações e das indenizações, bem como
a assunção, a contratação e a administração, pela empresa resultante da
reestruturação societária definida no inciso I deste caput, das
obrigações relativas aos contratos do Proinfa;
III - alteração do estatuto social da Eletrobras para:
a) vedar que qualquer acionista ou grupo de acionistas exerça votos em
número superior a 10% (dez por cento) da quantidade de ações em que
se dividir o capital votante da Eletrobras;
b) vedar a realização de acordos de acionistas para o exercício de
direito de voto, exceto para a formação de blocos com número de votos
inferior ao limite de que trata a alínea a deste inciso; e
c) criar ação preferencial de classe especial, de propriedade exclusiva
da União, nos termos do § 7º do art. 17 da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, que dará o poder de veto nas deliberações sociais
relacionadas às matérias de que trata este inciso;
IV - manutenção do pagamento das contribuições associativas ao
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel), pelo prazo de 6 (seis)
anos, contado da data da desestatização;
V - desenvolvimento de projetos que comporão os programas de:
a) revitalização dos recursos hídricos das bacias do Rio São Francisco
e do Rio Parnaíba, diretamente pela Eletrobras ou, indiretamente, por
meio de sua subsidiária Companhia Hidrelétrica do São Francisco
(Chesf) ou de unidades do Exército brasileiro;
b) redução estrutural de custos de geração de energia na Amazônia
Legal e para navegabilidade do Rio Madeira e do Rio Tocantins,
diretamente pela Eletrobras ou, indiretamente, por meio de sua
subsidiária Eletronorte; e
c) revitalização dos recursos hídricos das bacias hidrográficas,
definidas conforme o inciso V do caput do art. 1º da Lei nº 9.433, de 8
de janeiro de 1997, na área de influência dos reservatórios das usinas
hidrelétricas de Furnas, cujos contratos de concessão são afetados por
esta Lei, diretamente pela Eletrobras ou, indiretamente, por meio de sua
subsidiária Furnas;
VI - assunção de responsabilidade subsidiária quanto ao cumprimento
dos programas estabelecidos nos arts. 6º, 7º e 8º desta Lei; e
VII – (VETADO).
§ 1º O CPPI, no uso da competência de que trata o inciso II do caput
do art. 6º da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, poderá estabelecer
condições adicionais às previstas no caput deste artigo para aprovação
pela assembleia geral da Eletrobras para a sua desestatização, sem,
contudo, alterar os princípios estabelecidos nesta Lei.
§ 2º A eficácia das medidas estabelecidas no caput e no § 1º deste
artigo fica condicionada à desestatização de que trata o art. 1º desta Lei.
§ 3º A Eletrobras permanecerá responsável pela recomposição de
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dívida e de recursos perante a Reserva Global de Reversão (RGR), de
que trata o art. 21-A da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013.
§ 4º A contribuição associativa de que trata o inciso IV do caput deste
artigo deverá:
I - no primeiro ano após a entrada em vigor desta Lei, corresponder, no
mínimo, ao valor efetivamente pago pela Eletrobras e por suas
subsidiárias no ano de 2019 corrigido pelo Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou por outro índice que
vier a substituí-lo;
II - ser reduzida, a partir do segundo ano após a entrada em vigor desta
Lei, em até 1/6 (um sexto) ao ano, aplicado o critério de correção
indicado no inciso I deste parágrafo.
§ 5º Será dado à contribuição associativa de que trata o inciso IV
do caput deste artigo o mesmo tratamento a que se refere o § 3º do art.
4º da Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000.
§ 6º Fica vedado à União exercer, direta ou indiretamente, nas
deliberações da assembleia geral de acionistas da Eletrobras que
antecedam a desestatização, o direito de voto nas matérias de que tratam
os incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput e os §§ 1º e 4º deste artigo.
Art. 4º São condições para as novas outorgas de concessão de geração
de energia elétrica de que trata o art. 2º desta Lei:
I - o pagamento pela Eletrobras ou por suas subsidiárias, na forma
definida pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), à
Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), de que trata a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, correspondente a 50% (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 50% (cinquenta por cento) do valor
adicionado à concessão pelos novos contratos abatidos das seguintes
parcelas:
a) despesas relacionadas à revitalização dos recursos hídricos das
bacias do Rio São Francisco e do Rio Parnaíba, nos termos da
alínea a do inciso V do caput do art. 3º desta Lei;
b) despesas relacionadas ao desenvolvimento de projetos na Amazônia
Legal com vistas a reduzir estruturalmente os custos de geração de
energia e para a navegabilidade do Rio Madeira e do Rio Tocantins, de
acordo com o disposto na alínea b do inciso V do caput do art. 3º desta
Lei;
c) despesas relacionadas aos projetos na área de influência dos
reservatórios das usinas hidrelétricas de Furnas, cujos contratos de
concessão sejam afetados por esta Lei, nos termos da alínea c do inciso
V do caput do art. 3º desta Lei; e
d) despesas para ressarcir o valor econômico do fornecimento de
energia elétrica para o Projeto de Integração do Rio São Francisco com
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (PISF), conforme
tratado no § 6º do art. 6º desta Lei;
III - a alteração do regime de exploração para produção independente,
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nos termos da Lei nº 9.074, de 7 de julho 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 da 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 28 de
maio de 2009, e no § 3º do art. 10 da Lei nº 13.182, de 3 de novembro
de 2015, preservará as obrigações estabelecidas no art. 22 da Lei nº
11.943, de 28 de maio de 2009, e no art. 10 da Lei nº 13.182, de 3 de
novembro de 2015, respeitadas as condições e a vigência dos atuais
contratos de venda de energia elétrica de que tratam os referidos artigos,
observado que a energia proveniente das obrigações estabelecidas
no art. 22 da Lei nº 11.943, de 28 de maio de 2009, e no art. 10 da Lei
nº 13.182, de 3 de novembro de 2015, não poderá ser objeto de revenda,
de comercialização ou de cessão no Ambiente de Contratação Livre
(ACL), e o seu uso deverá restringir-se aos consumidores integrantes
dos 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, e a quota de que trata o inciso I
do caput deste artigo será creditada integralmente em favor das
concessionárias e permissionárias de distribuição de energia elétrica,
para fins de modicidade tarifária no Ambiente de Contratação Regulada
(ACR), distribuída de forma proporcional aos montantes
descontratados em decorrência da alteração do regime de exploração
para produção independente de que trata o inciso III do caput deste
artigo.
Art. 5º Caberá ao CNPE estabelecer o valor adicionado pelos novos
contratos de concessão de geração de energia elétrica e fixar os valores
de que tratam os incisos I e II do caput do art. 4º desta Lei.
§ 1º Para o cálculo do valor adicionado à concessão, serão
consideradas:
I - a alteração do regime de exploração para produção independente;
II – a dedução dos créditos relativos ao reembolso pelas despesas
comprovadas com aquisição de combustível, incorridas até 30 de junho
de 2017, pelas concessionárias que foram controladas pela Eletrobras e
titulares das concessões de que trata o art. 4º-A da Lei nº 12.111, de 9
de dezembro de 2009, que tenham sido comprovadas, porém não
reembolsadas, por força das exigências de eficiência econômica e
energética de que trata o § 12 do art. 3º da referida Lei, incluídas as
atualizações monetárias, hipótese em que a compensação ficará
limitada a R$ 3.500.000.000,00 (três bilhões e quinhentos milhões de
reais);
III - a descontratação da energia elétrica contratada nos termos do art.
1º da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, para atender ao
estabelecido no inciso III do caput do art. 4º desta Lei, de forma gradual
e uniforme, no prazo mínimo de 5 (cinco) anos e máximo de 10 (dez)
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anos; e
IV - (VETADO).
§ 2º Para o cálculo do valor adicionado à concessão, poderão ser
considerados os ajustes de que trata a alínea b do inciso II do caput do
art. 6º da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, desde que sejam
relativos a obrigações reconhecidas pela União perante a Eletrobras.
§ 3º O reconhecimento dos créditos de que trata o inciso II do § 1º deste
artigo implicará a sua quitação.
§ 4º Caberá ao Ministério de Minas e Energia e ao Ministério da
Economia propor os valores que serão fixados de acordo com o
estabelecido no caput deste artigo.
Art. 6º Constituirá obrigação das concessionárias de geração de energia
elétrica localizadas na bacia do Rio São Francisco, cujos contratos de
concessão sejam afetados por esta Lei, para o cumprimento da medida
de que trata a alínea a do inciso V do caput do art. 3º desta Lei, o aporte
de R$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais) anuais,
pelo prazo de 10 (dez) anos, atualizados pelo IPCA, divulgado pelo
IBGE, ou por outro índice que vier a substituí-lo, a partir do mês de
assinatura dos novos contratos de concessão.
§ 1º A forma de aplicação do valor a que se refere o caput deste artigo
e os projetos que irão compor o programa de revitalização dos recursos
hídricos das bacias do Rio São Francisco e do Rio Parnaíba que
receberão o aporte de recursos para o cumprimento da medida de que
trata a alínea a do inciso V do caput do art. 3º desta Lei serão
estabelecidos por comitê gestor, presidido por representante indicado
pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Regional, a ser instituído
em regulamento do Poder Executivo federal, com foco em ações que
gerem recarga das vazões afluentes e ampliem a flexibilidade operativa
dos reservatórios, sem prejudicar o uso prioritário e o uso múltiplo dos
recursos hídricos.
§ 2º A Eletrobras fica obrigada a aportar anualmente a totalidade do
valor a que se refere o caput deste artigo em conta específica em
instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do
Brasil.
§ 3º A conta de que trata o § 2º deste artigo não integrará o patrimônio
da Eletrobras para nenhum fim.
§ 4º As obrigações do aporte do valor a que se refere o caput deste
artigo e da efetiva implementação dos projetos estabelecidos pelo
comitê gestor constarão dos contratos de concessão de geração de
energia elétrica relativos aos empreendimentos localizados nas bacias
do Rio São Francisco e do Rio Parnaíba e estarão sujeitas à regulação e
à fiscalização pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), nos
termos da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996.
§ 5º Ao final de 15 (quinze) anos, contados a partir do mês de assinatura
dos novos contratos de concessão, os recursos da conta de que trata o §
2º deste artigo não comprometidos com projetos contratados ou
aprovados pelo comitê gestor serão revertidos em favor da CDE, de que
trata o art. 13 da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, sem prejuízo das
penalidades administrativas aplicadas pela Aneel.
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§ 6º Em adição ao aporte especificado no caput deste artigo, as
concessionárias de geração de energia elétrica localizadas nas bacias do
Rio São Francisco, cujos contratos de concessão sejam afetados por esta
Lei, deverão disponibilizar energia elétrica em um montante anual de
85 MWmed (oitenta e cinco megawatts médios), pelo prazo de 20
(vinte) anos, a partir da data de publicação desta Lei, pelo preço de R$
80,00/MWh (oitenta reais por megawatt-hora), a ser corrigido pelo
IPCA, ou por outro índice que vier a substituí-lo, por meio de contrato
específico diretamente ao Operador Federal das instalações do PISF.
§ 7º O montante anual previsto no § 6º deste artigo poderá ser
modulado ao longo dos meses de cada ano, para atender à otimização
da operação do uso da água pelas operadoras estaduais das bacias
receptoras abastecidas pelo PISF.
§ 8º (VETADO).
Art. 7º Constituirá obrigação da concessionária signatária do Contrato
de Concessão nº 007/2004-Aneel-Eletronorte, observado o disposto
no caput do art. 1º desta Lei, para o cumprimento da medida de que
trata a alínea b do inciso V do caput do art. 3º desta Lei, o aporte de R$
295.000.000,00 (duzentos e noventa e cinco milhões de reais) anuais,
pelo prazo de 10 (dez) anos, atualizados pelo IPCA, divulgado pelo
IBGE, ou por outro índice que vier a substituí-lo, a partir do mês de
assinatura do novo contrato de concessão, para aplicação no programa
de redução estrutural de custos de geração de energia na Amazônia
Legal e, no mínimo, 20% (vinte por cento) em ações para garantir a
navegabilidade do Rio Madeira e 10% (dez por cento) em ações para
garantir a navegabilidade do Rio Tocantins.
§ 1º A forma de aplicação do valor a que se refere o caput deste artigo
e os projetos que irão compor o programa de redução estrutural de
custos de geração de energia na Amazônia Legal e de navegabilidade
do Rio Madeira e do Rio Tocantins que receberão o aporte de recursos
para o cumprimento da medida de que trata a alínea b do inciso V
do caput do art. 3º desta Lei serão estabelecidos por comitê gestor,
presidido por representante indicado pelo Ministro de Estado de Minas
e Energia, a ser instituído em regulamento do Poder Executivo federal,
considerados, para a geração de energia na Amazônia Legal, para o
desenvolvimento de projetos de energia renovável ou a partir de
combustível renovável e para as interligações de localidades isoladas e
remotas.
§ 2º A Eletrobras fica obrigada a aportar anualmente a totalidade do
valor a que se refere o caput deste artigo em conta específica em
instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do
Brasil.
§ 3º A conta de que trata o § 2º deste artigo não integrará o patrimônio
da Eletrobras para nenhum fim.
§ 4º As obrigações de aporte do valor a que se refere o caput deste
artigo e da efetiva implementação dos projetos estabelecidos pelo
comitê gestor constarão do novo contrato de concessão de que trata
o caput deste artigo e estarão sujeitas à regulação e à fiscalização pela
Aneel, nos termos da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996.
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§ 5º Ao final de 15 (quinze) anos, contados a partir do mês de assinatura
dos novos contratos de concessão, os recursos da conta de que trata o §
2º deste artigo não comprometidos com projetos contratados ou
aprovados pelo comitê gestor serão revertidos em favor da CDE, de que
trata o art. 13 da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, sem prejuízo das
penalidades administrativas aplicadas pela Aneel.
Art. 8º Constituirá obrigação das concessionárias de geração de energia
elétrica localizadas na área de influência dos reservatórios das usinas
hidrelétricas de Furnas, cujos contratos de concessão são afetados por
esta Lei, para o cumprimento da medida de que trata a alínea c do inciso
V do caput do art. 3º desta Lei, o aporte de R$ 230.000.000,00
(duzentos e trinta milhões de reais) anuais, pelo prazo de 10 (dez) anos,
atualizados pelo IPCA, divulgado pelo IBGE, ou por outro índice que
vier a substituí-lo, a partir do mês de assinatura dos novos contratos de
concessão.
§ 1º A forma de aplicação do valor a que se refere o caput deste artigo
e os projetos que irão compor o programa de revitalização dos recursos
hídricos das bacias hidrográficas na área de influência dos reservatórios
das usinas hidrelétricas de Furnas, cujos contratos de concessão sejam
afetados por esta Lei, que receberão o aporte de recursos para o
cumprimento da medida de que trata a alínea c do inciso V do caput do
art. 3º desta Lei serão estabelecidos por comitê gestor, presidido por
representante indicado pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento
Regional, a ser instituído em regulamento do Poder Executivo federal,
com foco em ações que gerem recarga das vazões afluentes e ampliem
a flexibilidade operativa dos reservatórios, sem prejudicar o uso
prioritário e o uso múltiplo dos recursos hídricos.
§ 2º A Eletrobras fica obrigada a aportar anualmente a totalidade do
valor a que se refere o caput deste artigo em conta específica em
instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do
Brasil.
§ 3º A conta de que trata o § 2º deste artigo não integrará o patrimônio
da Eletrobras para nenhum fim.
§ 4º As obrigações do aporte do valor a que se refere o caput deste
artigo e da efetiva implementação dos projetos estabelecidos por comitê
gestor constarão dos contratos de concessão das usinas hidrelétricas de
Furnas afetados por esta Lei e estarão sujeitas à regulação e à
fiscalização pela Aneel, nos termos da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro
de 1996.
§ 5º Ao final de 15 (quinze) anos, contados a partir do mês de assinatura
dos novos contratos de concessão, os recursos da conta de que trata o §
2º deste artigo não comprometidos com projetos contratados ou
aprovados pelo comitê gestor serão revertidos em favor da CDE, de que
trata o art. 13 da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, sem prejuízo das
penalidades administrativas aplicadas pela Aneel.
§ 6º O programa de revitalização de que trata o § 1º deste artigo deve
contemplar a execução das obras de derrocamento do canal de
navegação a jusante da UHE de Nova Avanhandava, que deverá ser
realizada até o primeiro semestre de 2024.
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Art. 9º Para fins do disposto no inciso I do caput do art. 3º desta Lei, a
União fica autorizada a criar sociedade de economia mista ou empresa
pública, caso não exerça o controle direto das empresas.
§ 1º A sociedade de economia mista ou a empresa pública a que se
refere o caput deste artigo terá por finalidade:
I - manter sob o controle da União a operação de usinas nucleares, nos
termos do inciso V do caput do art. 177 da Constituição Federal;
II - manter a titularidade do capital social e a aquisição dos serviços de
eletricidade da Itaipu Binacional por órgão ou por entidade da
administração pública federal, para atender ao disposto no Tratado entre
a República Federativa do Brasil e a República do Paraguai para o
Aproveitamento Hidrelétrico dos Recursos Hídricos do Rio Paraná,
Pertencentes em Condomínio aos Dois Países, desde e Inclusive o Salto
Grande de Sete Quedas ou Salto de Guairá até a Foz do Rio Iguaçu,
promulgado pelo Decreto nº 72.707, de 28 de agosto de 1973;
III - gerir contratos de financiamento que utilizem recursos da RGR
celebrados até 17 de novembro de 2016 e administrar os bens da União
sob administração da Eletrobras previstos no Decreto-Lei nº 1.383, de
26 de dezembro de 1974, e manter direitos e obrigações relativos ao
Proinfa e sua prorrogação; e
IV - administrar a conta-corrente denominada Programa Nacional de
Conservação de Energia Elétrica (Procel), de que trata a Lei nº 9.991,
de 24 de julho de 2000.
§ 2º A Eletronuclear fica autorizada a incluir nas suas finalidades
aquelas estabelecidas no § 1º deste artigo, na hipótese de a União não
criar a empresa pública ou a sociedade de economia mista de que trata
o caput deste artigo.
§ 3º A sociedade de economia mista ou a empresa pública de que trata
o caput deste artigo fica autorizada a se associar ao Cepel.
Art. 10. Atendidas as condições estabelecidas no art. 3º desta Lei, fica
vedado à União subscrever novas ações da Eletrobras na sua
desestatização, direta ou indiretamente, por meio de empresa por ela
controlada.
Art. 11. Para fins do disposto no inciso III do § 1º do art. 9º desta Lei,
a sociedade de economia mista ou a empresa pública de que trata
o caput do art. 9º desta Lei reembolsará à RGR, no prazo de 5 (cinco)
dias, contado da data de pagamento estabelecida em cada contrato de
financiamento, os recursos referentes à:
I - amortização;
II - taxa de juros contratual; e
III - taxa de reserva de crédito.
§ 1º Durante a vigência dos contratos de financiamento de que trata
o caput deste artigo, a sociedade de economia mista ou a empresa
pública responsável por sua gestão fará jus à taxa de administração
contratual.
§ 2º Na hipótese de eventual inadimplemento contratual por parte do
agente devedor, o reembolso à RGR deverá ocorrer após o pagamento
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efetivo pelo agente devedor à sociedade de economia mista ou à
empresa pública gestora dos contratos de financiamento de que trata
o caput deste artigo, e o valor será acrescido dos juros e da multa,
recolhidos conforme previsão contratual, devidos até a data do
pagamento.
§ 3º Na hipótese de não ser efetuado o reembolso das parcelas no prazo
estabelecido, a sociedade de economia mista ou a empresa pública
gestora dos contratos de financiamento de que trata o caput deste artigo
restituirá à RGR os valores devidos, acrescidos dos juros e da multa
previstos em contrato, observado o disposto no § 2º deste artigo.
§ 4º Eventuais responsabilidades e obrigações relativas à gestão da
RGR originárias de fatos anteriores à data de entrada em vigor desta Lei
não serão assumidas pela sociedade de economia mista ou pela empresa
pública gestora dos contratos de financiamento de que trata
o caput deste artigo.
§ 5º A sociedade de economia mista ou a empresa pública gestora dos
contratos de financiamento de que trata o caput deste artigo não será
responsável pela recomposição de dívida ou pelos eventuais valores de
que trata o art. 21-A da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013.
§ 6º A sociedade de economia mista ou a empresa pública gestora dos
contratos de financiamento de que trata o caput deste artigo não será
responsável, em qualquer hipótese, pelo risco de crédito relativo aos
empréstimos que usem recursos da RGR.
CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS
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 desta Lei, ficando a
Eletrobras e as suas subsidiárias obrigadas a manter a garantia oferecida
a terceiros, em contratos firmados anteriormente à desestatização de
que trata esta Lei.
Art. 13. O art. 4º da Lei nº 5.899, de 5 de julho de 1973, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 4º Fica a União autorizada a designar órgão ou entidade da
administração pública federal para a aquisição da totalidade dos
serviços de eletricidade da Itaipu Binacional, do Proinfa e sua
prorrogação.
Parágrafo único. O órgão ou a entidade da administração pública
federal de que trata o caput deste artigo será o agente
comercializador de energia e ficará encarregado de realizar a
comercialização da totalidade dos serviços de eletricidade, nos
termos da regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel).” (NR)
Art. 14. Os arts. 4º e 5º-A da Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000,
passam a vigorar com as seguintes alterações:
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“Art. 4º ...............................................................................................
§ 5º As empresas que atuam nos segmentos de geração, de
transmissão e de distribuição de energia elétrica, no atendimento de
sua obrigação regulatória de aplicação em pesquisa e
desenvolvimento,
poderão
destinar,
alternativamente
a
investimentos em projetos nos termos do inciso II do caput deste
artigo, percentual de sua opção dos recursos de que trata o referido
inciso, na forma de aporte para suporte e desenvolvimento de
instituições de pesquisas e tecnologia vinculadas ao setor elétrico,
assim reconhecidas pela Aneel, não se aplicando nesta hipótese o
disposto no inciso II do caput do art. 5º desta Lei.” (NR)
“Art. 5º-A ...........................................................................................
§ 6º Os recursos previstos na alínea b do inciso I do caput do art. 5º
desta Lei serão depositados pelas concessionárias e permissionárias
de serviços públicos de distribuição de energia elétrica na contacorrente denominada Procel, a ser administrada pela sociedade de
economia mista ou pela empresa pública originada da reestruturação
de que trata o caput do art. 9º da lei resultante da conversão
da Medida Provisória nº 1.031, de 23 de fevereiro de 2021, e
fiscalizada pela Aneel, conforme regulamentado em ato do Poder
Executivo federal.” (NR)
Art. 15. O art. 13 da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 13 ...............................................................................................
XV - prover recursos para fins de modicidade tarifária no Ambiente
de Contratação Regulada (ACR) por meio de créditos em favor das
concessionárias e permissionárias de distribuição de energia elétrica;
XVI – promover incentivo ao agrupamento de outorgas de que trata
o art. 4º-E da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995.
§ 1º .....................................................................................................
V - das quotas anuais pagas por concessionárias de geração de
energia elétrica cuja obrigação esteja prevista nos respectivos
contratos de concessão de que trata a lei resultante da conversão
da Medida Provisória nº 1.031, de 23 de fevereiro de 2021;
VI - (VETADO).
............................................................................................................
§ 15. Os recursos de que trata o inciso V do § 1º deste artigo somente
poderão ser destinados à finalidade especificada no inciso XV
do caput deste artigo, na forma do § 2º do art. 4º da lei resultante da
conversão da Medida Provisória nº 1.031, de 23 de fevereiro de
2021.” (NR)
Art. 16. Os arts. 2º e 2º-B da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004,
passam a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2º ...............................................................................................
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§ 8º .....................................................................................................
II - .......................................................................................................
a) geração oriunda de empreendimentos concessionários,
permissionários, autorizados e aqueles de que trata o art. 8º da Lei nº
9.074, de 7 de julho de 1995, conectados no sistema elétrico da
distribuidora compradora, observados, nos termos definidos em
regulamento, as condições técnicas, as formas de contratação e os
limites de repasse às tarifas;
.................................................................................................” (NR)
“Art. 2º-B Na contratação da geração prevista na alínea a do inciso
II do § 8º do art. 2º desta Lei, para fins de repasse de custo devem
ser observados os Valores Anuais de Referência Específicos (VRES)
definidos pelo Ministério de Minas e Energia e a regulação da Aneel,
não podendo a concessionária ou permissionária de distribuição
contratar nessa modalidade mais que 10% (dez por cento) da sua
necessidade de expansão anual.
§ 1º O VRES será calculado pela Empresa de Pesquisa Energética
(EPE), considerados as condições técnicas, os preços de mercado e
as características de cada fonte de geração, e será aprovado pelo
Ministério de Minas e Energia.
§ 2º O VRES será definido para cada fonte de geração, entre as quais
as seguintes:
I - biogás;
II - biomassa dedicada;
III - biomassa residual;
IV - cogeração a gás natural;
V - eólica;
VI - pequenas centrais hidrelétricas e centrais geradoras
hidrelétricas;
VII - resíduos sólidos; e
VIII - solar fotovoltaica.
§ 3º A Aneel, para fins de repasse dos custos de aquisição de energia
elétrica prevista na alínea a do inciso II do § 8º do art. 2º desta Lei,
estabelecerá regulação específica, considerado o preço resultante da
chamada pública.
§ 4º A contratação da geração pelo agente de distribuição ao qual
está conectado o empreendimento deverá ser efetuada por meio de
chamada pública, observadas:
I – a competição entre empreendimentos instalados em qualquer
local na área de concessão ou permissão da distribuidora;
II – a possibilidade de escolha das fontes de geração concorrentes;
III – a definição do preço-teto do certame em conformidade com o
disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo; e
IV – a atualização monetária do contrato com base no Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou em outro
índice que vier a substituí-lo.
§ 5º Para fins do disposto no inciso III do § 4º deste artigo, será
considerado o VRES vigente no ano de realização da chamada
pública.
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§ 6º O preço resultante da chamada pública será atualizado
monetariamente nos termos do inciso IV do § 4º deste artigo, até a
data de início de suprimento.” (NR)
Art. 17. (VETADO).
Art. 18. A Lei nº 13.203, de 8 de dezembro de 2015, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 2º-A ...........................................................................................
§ 4º A compensação de que trata o caput deste artigo, a ser
promovida para todos os titulares das usinas hidrelétricas
participantes do MRE na proporção dos montantes de energia
assegurada fixados para as respectivas usinas, incluídas aquelas que
foram qualificadas como empreendimentos estruturantes, deverá
considerar a atualização do capital despendido, tanto pelo IPCA
como pela taxa de desconto de que trata o § 2º do art. 1º desta Lei, e
dar-se-á mediante extensão do prazo de outorga dos
empreendimentos participantes do MRE, limitada a 7 (sete) anos,
calculada com base nos valores dos parâmetros aplicados pela Aneel
para as extensões decorrentes do inciso II do § 2º do art. 1º desta Lei,
dispondo o gerador livremente da energia.
.................................................................................................” (NR)
“Art. 2º-B ...........................................................................................
§ 9º Para o período anterior ao início de vigência da repactuação de
risco hidrológico, a integralidade da garantia física da usina será
considerada como parcela de energia não repactuada para fins de
aplicação do inciso II do caput deste artigo.
.................................................................................................” (NR)
Art. 19. (VETADO).
Art. 20. O poder concedente contratará reserva de capacidade, referida
nos arts. 3º e 3º-A da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, no
montante de 1.000 MW (mil megawatts) na Região Nordeste nas
regiões metropolitanas das unidades da Federação que não possuam na
sua capital ponto de suprimento de gás natural na data de publicação
desta Lei, no montante de 2.500 MW (dois mil e quinhentos megawatts)
na Região Norte distribuídos nas capitais dos Estados ou região
metropolitana onde seja viável a utilização das reservas provadas de gás
natural nacional existentes na Região Amazônica, garantindo, pelo
menos, o suprimento a duas capitais que não possuam ponto de
suprimento de gás natural na data de publicação desta Lei, no montante
de 2.500 MW (dois mil e quinhentos megawatts) na Região CentroOeste nas capitais dos Estados ou região metropolitana que não
possuam ponto de suprimento de gás natural na data de publicação desta
Lei, com inflexibilidade de, no mínimo, 70% (setenta por cento) para o
gás natural, para entrega da geração térmica a gás natural de 1.000 MW
(mil megawatts) no ano de 2026, de 2.000 MW (dois mil megawatts)
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no ano de 2027, e de 3.000 MW (três mil megawatts) no ano de 2028,
com período de suprimento de 15 (quinze) anos, ao preço máximo
equivalente ao preço-teto para geração a gás natural do Leilão A-6 de
2019, com atualização desse valor até a data de publicação do edital
específico pelo mesmo critério de correção do Leilão A-6 de 2019, e no
montante de 2000 MW (dois mil megawatts) na região Sudeste, dos
quais 1.250 MW (mil duzentos e cinquenta megawatts) para Estados
que possuam ponto de suprimento de gás natural na data de publicação
desta Lei e 750 MW (setecentos e cinquenta megawatts) para Estados
na Região Sudeste na área de influência da Sudene que não possuam
ponto de suprimento de gás natural na data de publicação desta Lei, com
inflexibilidade de, no mínimo, 70% (setenta por cento) para o gás
natural, para entrega da geração térmica a gás natural de 1.000 MW (mil
megawatts) no ano de 2029, para Estados que possuam ponto de
suprimento de gás natural na data de publicação desta Lei, e de 1.000
MW (mil megawatts) no ano de 2030, dos quais 250 MW (duzentos e
cinquenta megawatts) para Estados que possuam ponto de suprimento
de gás natural na data de publicação desta Lei e 750 MW (setecentos e
cinquenta megawatts) para Estados na Região Sudeste na área de
influência da Sudene que não possuam ponto de suprimento de gás
natural na data de publicação desta Lei, com período de suprimento de
15 (quinze) anos, ao preço máximo equivalente ao preço-teto para
geração a gás natural do Leilão A-6 de 2019, com atualização desse
valor até a data de publicação do edital específico pelo mesmo critério
de correção do Leilão A-6 de 2019.
§ 1º O leilão para entrega de geração termelétrica movida a gás natural
em 2026 de 1.000 MW (mil megawatts) por 15 (quinze) anos deverá
privilegiar o consumo de gás nacional produzido na Região Amazônica.
§ 2º O leilão para entrega de geração termelétrica movida a gás natural
em 2027 de 2.000 MW (dois mil megawatts) por 15 (quinze) anos
deverá privilegiar a Região Nordeste e a Região Norte, nessa ordem,
garantindo preferência à contratação térmica com gás natural de origem
nacional na Região Nordeste e gás natural produzido na Região
Amazônica para a Região Norte, assegurando a instalação de térmicas
objeto desta Lei, em duas capitais ou regiões metropolitanas de Estados
que não possuam ponto de suprimento de gás natural na data de
publicação desta Lei.
§ 3º O leilão para entrega de geração termelétrica movida a gás natural
em 2028 de 3.000 MW (três mil megawatts) por 15 (quinze) anos
deverá privilegiar a instalação de 2.500 MW (dois mil e quinhentos
megawatts) na Região Centro-Oeste divididos igualmente nas capitais
dos Estados ou regiões metropolitanas que ainda não possuam
suprimento de gás na data de publicação desta Lei, e a instalação de 500
MW (quinhentos megawatts) na Região Norte, assegurando a
instalação de térmicas objeto desta Lei, em capital ou região
metropolitana de Estado que não possua ponto de suprimento de gás
natural na data de publicação desta Lei, deverá garantir a preferência de
contratação com a utilização de gás produzido no Brasil.
§ 4º Os leilões para entrega de geração termelétrica movida a gás
natural em 2029 e em 2030, de 2.000 MW (dois mil megawatts) por 15
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(quinze) anos na região Sudeste, dos quais 1.250 MW (mil duzentos e
cinquenta megawatts) para Estados que possuam ponto de suprimento
de gás natural na data de publicação desta Lei e 750 MW (setecentos e
cinquenta megawatts) para Estados na Região Sudeste na área de
influência da Sudene que não possuam ponto de suprimento de gás
natural na data de publicação desta Lei, deverão garantir a preferência
de contratação com a utilização de gás produzido no Brasil.
Art. 21. Os Leilões A-5 e A-6 deverão destinar, no mínimo, 50%
(cinquenta por cento) da demanda declarada pelas distribuidoras à
contratação de centrais hidrelétricas até 50 MW (cinquenta megawatts),
até o atingimento de 2.000 MW (dois mil megawatts).
§ 1º Após a contratação dos 2.000 MW (dois mil megawatts)
estabelecidos no caput deste artigo, o percentual de destinação deverá
ser reduzido para 40% (quarenta por cento) da demanda declarada pelas
distribuidoras dos Leilões A-5 e A-6 realizados até 2026.
§ 2º As contratações estabelecidas no caput deste artigo serão por 20
(vinte) anos, ao preço máximo equivalente ao teto estabelecido para
geração de PCH do Leilão A-6 de 2019, atualizado esse valor até a data
de publicação do edital específico pelo mesmo critério de correção do
Leilão A-6 de 2019.
§ 3º Os leilões de que trata o caput deste artigo deverão ter critérios de
contratação que priorizem, preferencialmente, os Estados com maior
número de projetos habilitados, não podendo nenhum Estado ter mais
de 25% (vinte e cinco por cento) da capacidade total contratada.
§ 4º Os empreendimentos contratados nos leilões referidos
no caput deste artigo não terão direito aos descontos previstos no § 1º
do art. 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996.
Art. 22. Eventual excedente econômico oriundo da revisão do Anexo
C ao Tratado referido no inciso II do § 1º do art. 9º desta Lei, será
direcionado:
I – até o ano de 2032:
a) 75% (setenta e cinco por cento) dos recursos para a CDE;
b) 25% (vinte e cinco por cento) dos recursos para a União aplicar em
programa de transferência de renda do governo federal; e
II - do ano de 2033 em diante:
a) 25% (vinte e cinco por cento) dos recursos para a sociedade de
economia mista ou para a empresa pública de que trata o caput do art.
9º desta Lei com vistas à execução das obrigações estabelecidas nos
arts. 6º, 7º e 8º desta Lei;
b) 50% (cinquenta por cento) dos recursos para a CDE; e
c) 25% (vinte e cinco por cento) para a União aplicar em programa de
transferência de renda do governo federal.
Art. 23. A sociedade de economia mista ou a empresa pública de que
trata o caput do art. 9º desta Lei deverá assumir a titularidade dos
contratos de compra de energia do Proinfa, de que trata o art. 3º da Lei
nº 10.438, de 26 de abril de 2002, vigentes na data de publicação desta
Lei, observado que:
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I - caso haja a manifestação de concordância do gerador contratado, em
até 90 (noventa) dias após a publicação desta Lei, os contratos poderão
ser prorrogados por período de 20 (vinte) anos após a data de
vencimento atual, mediante apuração pela Aneel dos benefícios
tarifários;
II - caso ocorra a prorrogação dos contratos de que trata o inciso I
deste caput, os atos de outorga deverão ser prorrogados pelo órgão
competente, pelo mesmo período de vigência dos contratos
prorrogados;
III - os contratos resultantes da prorrogação de que trata o inciso I
deste caput terão preço igual ao preço-teto do Leilão A-6 de 2019,
corrigido pelo IPCA até a data de publicação desta Lei, e, a partir dessa
data, serão reajustados pelo mesmo índice ou outro que vier a substituílo;
IV - os empreendimentos que aderirem à prorrogação dos contratos
existentes não terão direito aos descontos previstos no § 1º do art. 26 da
Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996; e
V - a aceitação da prorrogação prevista no inciso I deste caput implicará
a renúncia da correção dos contratos existentes ao Índice Geral de
Preços do Mercado (IGP-M) de 2020 para 2021, que deverá ser
substituído pelo IPCA.
Art. 24. Os comitês gestores de que tratam os arts. 6º, 7º e 8º desta Lei
deverão enviar, com periodicidade semestral, ao Tribunal de Contas da
União e à Controladoria-Geral da União, relatórios de prestação de
contas com informações sobre a destinação dos valores, sobre os
critérios utilizados para seleção de projetos e sobre os resultados das
ações no âmbito dos respectivos programas de que tratam os arts. 6º, 7º
e 8º desta Lei.
Art. 25. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, nos termos da Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, a incorporação das Indústrias
Nucleares do Brasil S.A. (INB) pela empresa resultante da
reestruturação acionária prevista no inciso I do caput do art. 3º desta
Lei.
Art. 26. (VETADO).
Art. 27. As desestatizações de empresas controladas diretamente pela
União, pelos Estados e pelos Municípios poderão ser executadas
mediante alienação de participação societária, inclusive de controle
acionário, abertura ou aumento de capital, com renúncia ou cessão, total
ou parcial, de direitos de subscrição, desde que a operação seja realizada
mediante pregão em bolsa de valores ou oferta pública de distribuição
de valores mobiliários nos mercados primário ou secundário,
observadas as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), respeitada a exigência de autorização legislativa nos casos que
couber.
Art. 28. A ANA estabelecerá as regras operativas dos reservatórios de
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usinas hidrelétricas do SIN, situados no Rio Grande e no Rio Paranaíba,
a começar pelos reservatórios de cabeceira com capacidade de
regularização sazonal, anual e plurianual, observado o disposto no § 3º
do art. 4º da Lei 9.984, de 17 de julho de 2000.
§ 1º A ANA publicará, no prazo de 60 (sessenta) dias, sua agenda
regulatória a fim de atender ao disposto no caput deste artigo.
§ 2º As regras operativas de que trata o caput deste artigo serão
definidas com base nas seguintes faixas:
I – faixa de operação normal: corresponde à porção superior do
reservatório, definida pelo percentual do volume útil acima do qual há
garantia de atendimento pleno à geração hidrelétrica e demais usos
múltiplos;
II – faixa de operação de atenção: corresponde à porção intermediária
do reservatório, limitada pelos percentuais do volume útil em que há
restrição à geração hidrelétrica e aos demais usos múltiplos;
III – faixa de operação de restrição: corresponde à porção inferior do
reservatório, definida pelo percentual do volume útil do reservatório
abaixo do qual a geração hidrelétrica será autorizada de forma
excepcional.
§ 3º (VETADO).
§ 4º (VETADO).
§ 5º (VETADO).
Art. 29. (VETADO).
Art. 30. Sem prejuízo das regras desta Lei aplicáveis ao Rio Grande e
ao Rio Paranaíba, o Poder Executivo deverá elaborar, em até 12 (doze)
meses a contar da data de vigência desta Lei, plano para viabilizar a
recuperação dos reservatórios de regularização do País, ao longo de até
10 (dez) anos.
§ 1º Para elaboração do plano de que trata o caput deste artigo deverão
ser consideradas as seguintes diretrizes:
I – priorização para a dessedentação humana e animal;
II – garantia da segurança energética do SIN;
III – segurança dos usos múltiplos da água;
IV – curva de armazenamento de cada reservatório de acumulação a ser
definida anualmente; e
V – flexibilização da curva de armazenamento dos reservatórios em
condições de escassez definida pela ANA, em articulação com o ONS.
§ 2º Para a execução do plano de que trata o caput deste artigo, poderão
ser utilizados os recursos previstos nos arts. 6º e 8º desta Lei para as
bacias hidrográficas alcançadas pelos respectivos dispositivos.
Art. 31. A Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, passa a vigorar acrescida
do seguinte art. 4º-E:
“Art. 4º-E A concessionária de serviço público de distribuição de
energia elétrica que adquirir prestadora de serviço público de
distribuição de energia elétrica com mercado próprio inferior a 700
GWh/ano (setecentos gigawatts por ano), da qual é supridora, total
ou parcialmente, terá direito, pelo prazo de 10 (dez) anos, a:
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I – 25% (vinte e cinco por cento) do valor da subvenção de que trata
o inciso XIII do caput do art. 13 da Lei nº 10.438, de 26 de abril de
2002, recebida pela prestadora de serviço público de distribuição de
energia elétrica adquirida; ou
II – 55% (cinquenta e cinco por cento) do ganho econômico
proporcionado aos consumidores atendidos pela prestadora de
serviço público de distribuição de energia elétrica adquirida.
§ 1º O ganho econômico de que trata o inciso II do caput deste
artigo corresponde ao resultado da multiplicação do mercado anual
da prestadora de serviço público de distribuição de energia elétrica
adquirida pela diferença entre a sua tarifa média de fornecimento e a
tarifa média, considerando todo o País, de fornecimento das
concessionárias do serviço público de distribuição de energia
elétrica.
§ 2º Os valores de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo
serão:
I – apurados no ano em que ocorrer a aquisição; e
II – corrigidos pela variação média anual das tarifas, considerando
todo o País, de fornecimento de energia elétrica praticadas pelas
concessionárias do serviço público de distribuição de energia
elétrica.
§ 3º O incentivo de que trata este artigo é condicionado ao
agrupamento das outorgas na forma do art. 4º-B desta Lei.”
Art. 32. Ficam revogados:
I - os seguintes dispositivos da Lei nº 3.890-A, de 25 de abril de 1961:
a) art. 7º; e
b) art. 12; e
II – o § 1º do art. 31 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004.
Art. 33. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Após defender sua legitimidade para ingressar com a presente ação
direta, a requerente alega que o diploma impugnado, resultado da conversão em
lei da Medida Provisória nº 1.031/2021, padeceria de múltiplos vícios emanados
do processo legislativo que a originou.
Nessa linha, sustenta que o artigo 1º, § 1º, da lei atacada teria redação
incompatível com a legalidade e a boa técnica legislativa, o que violaria o disposto
no artigo 37, caput, da Carta Republicana1.

1

“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: (...)”
ADI nº 7033, Rel. Min. Nunes Marques

20

Acrescenta que tal dispositivo teria esvaziado o poder de veto do
Presidente da República, previsto no artigo 66, §§ 1º e 2º, da Carta Republicana2,
pois a forma como foi redigido inviabilizaria seu pleno exercício pelo Chefe do
Poder Executivo, tendo em vista que o veto parcial deve abranger texto integral
de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.
Em outra vertente, alega que teria ocorrido a inserção de dispositivos
que não guardariam relação de pertinência com o objeto da medida provisória, o
que configuraria “contrabando legislativo” e vulnerando, no seu entender, os
artigos 1º, parágrafo único; 2º; e 5º, inciso LIV, da Constituição Federal3.
Afirma, outrossim, que a redação final do Projeto de Lei de
Conversão nº 7/2021, que originou o diploma sob invectiva, teria sido alterada
unilateralmente pelo Presidente da Câmara dos Deputados, após o seu teor ter sido
aprovado pelas duas Casas Legislativas e enviado para sanção presidencial, sem
que tenha havido submissão do novo teto a deliberação, em afronta ao devido
processo legislativo (artigo 65 da Constituição Federal4).
Sustenta, também, que a matéria não seria passível de
regulamentação através de medida provisória, em razão do disposto nos artigos

2

“Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República,
que, aquiescendo, o sancionará.
§ 1º Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao
interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento,
e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto.
§ 2º O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.”
3

“Art. 1º. (...)
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente,
nos termos desta Constituição.”
“Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.”
“Art. 5º. (...)
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;”
4

“Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação,
e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.
Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa iniciadora.”
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59, inciso III, e 246 da Carta de 19885.
Aduz que a Medida Provisória nº 1.031/2021 não atenderia aos
pressupostos de relevância e urgência exigidos para a edição de tal espécie de ato
normativo, razão pela qual ofenderia o caput do artigo 62 e o artigo 59, inciso V,
da Constituição Republicana6. A esse respeito, menciona, mais adiante, a
existência de projeto de lei em trâmite no Congresso Nacional sobre a matéria
para concluir que “a demora na tramitação de um projeto de lei não representa
razão jurídico-constitucional a justificar a proposição de uma medida provisória
para tal fim”, eis que o Presidente poderia, nos termos do artigo 64, § 1º, da Lei
Maior7, solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa (fl. 10 da
petição inicial).
A autora aponta ainda a existência de vícios de inconstitucionalidade
material. Nesse ponto, alega, primeiramente, que haveria violação à separação dos
Poderes (artigo 2º da Constituição Republicana8), pois “o STF já reconheceu que
a não observância dos requisitos formais na edição de medida provisória
constitui violação ao princípio da separação dos poderes”; e aos princípios da
moralidade, da eficiência, da probidade administrativa e da primazia da licitação
5

“Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de:
(...)
III - leis ordinárias;”
“Art. 246. É vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição cuja redação
tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1º de janeiro de 1995 até a promulgação desta emenda,
inclusive.”
6

“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.”
“Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de:
(...)
V - medidas provisórias;”
7

“Art. 64. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal
Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados.
§ 1º - O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.”
8

“Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.”
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(artigos 37, caput e inciso XXI, e 175 da Carta de 19889). A esse respeito, afirma
que os artigos 1º, § 1º; 4º; 20 e 37 da lei atacada desrespeitariam tais princípios,
diante da obrigatoriedade de licitação para a delegação de serviços públicos.
Ademais, questiona a “ausência de normas de transição que
preservem as conquistas dos trabalhadores do Sistema Eletrobras”. Nesse ponto,
assevera que “o mais grave vício da Lei nº 14.182/2021 é promover uma drástica
mudança no plexo de direitos dos empregados públicos do Sistema Eletrobras
sem que em reação tenha apresentado quaisquer salvaguardas, normas de
transição ou regras de calibração que amenizem a erosão de direitos de índole
trabalhista constitucionalmente previstos e integrantes do que se reconhece como
vedação do retrocesso social” (fl. 17 da petição inicial).
Alega que os vetos presidenciais aos artigos 1º, §§ 6º, 7º e 8º; e 3º,
inciso VII, da norma objurgada, vulnerabilizariam a situação dos trabalhadores ao
remover “as regras de calibração que impediriam um odioso retrocesso social na
condição conquistada por esses trabalhadores” (fl. 19 da petição inicial).
Acrescenta que “a Lei nº 14.182/2021, após os vetos presidenciais, também
deixou de fazer menção ao destino dos postos de trabalhos hoje ocupados na
9

“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.”
“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.
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;
II - os direitos dos usuários;
III - política tarifária;
IV - a obrigação de manter serviço adequado”
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holding Eletrobras, tampouco prevê algum desfecho para o Fundo de Pensão dos
empregados da empresa” (fl. 22 da petição inicial).
Com fulcro nesses fundamentos, a requerente pede, em sede de
medida cautelar, a suspensão da eficácia da Lei nº 14.182/2021, com efeitos ex
tunc, e, no mérito, a declaração de sua inconstitucionalidade.
O processo foi distribuído ao Ministro NUNES MARQUES, que, nos
termos do rito previsto pelo artigo 12 da Lei nº 9.868/1999, solicitou informações
às autoridades requeridas, bem como determinou a oitiva do Advogado-Geral da
União e do Procurador-Geral da República.
A

Câmara

dos

Deputados

enfrentou

as

alegações

de

inconstitucionalidade formal, demonstrando a urgência capaz de justificar a
edição da Medida Provisória nº 1.031/2021 e o descabimento da alegação de
ofensa ao disposto no artigo 246 da Constituição Federal. Acerca da ocorrência
do suposto “contrabando legislativo”, enfatizou que a pertinência temática das
emendas apresentadas “foi objeto de análise detalhada desta Casa, tanto por seu
corpo técnico de assessores, quanto pelos Deputados Federais quando da
apreciação do tema pelo Plenário” (fl. 05 das informações prestadas). Refutou a
possibilidade de controle abstrato de constitucionalidade diante de inobservância
da técnica legislativa e, ademais, esclareceu que não houve alteração da redação
final por ato unilateral da Mesa da Câmara dos Deputados, mas sim mera correção
de inexatidão no texto, conforme previsto pelo regimento interno.
O Presidente da República defendeu a constitucionalidade do
diploma impugnado, tendo suscitado, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da
autora. Afirmou a afinidade temática entre as emendas apresentadas e o diploma
impugnado e ressaltou a presença dos requisitos necessários à edição da Medida
Provisória nº 1.031/2021. Sustentou, ainda, a ausência de vedação constitucional
à edição dessa espécie normativa na hipótese, eis que não houve desobediência ao
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teor do artigo 246 da Carta de 1988, e não há projeto de lei aprovado pelo
Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto presidencial. Demonstrou o
respeito ao dever de licitar e, por fim, esclareceu que a desestatização, por si só,
não resulta em qualquer prejuízo ao núcleo essencial dos direitos dos
trabalhadores, de modo que não há que se falar em violação ao princípio da
vedação ao retrocesso.
O Senado Federal mencionou o reconhecimento do requisito da
urgência pelo Poder Legislativo à época da tramitação da Medida Provisória nº
1.031/2021 e refutou os demais argumentos de inconstitucionalidade formal.
Quanto às alegações de vício material, apontou as justificativas dos vetos apostos
pelo Presidente da República aos §§ 6º, 7º e 8º do artigo 1º da Lei nº 14.182/2021,
mencionando a manifestação favorável do Congresso Nacional, e frisou que “os
prejuízos causados aos empregados da empresa devem ser debatidos na esfera
cível-administrativa” (fl. 12 do documento eletrônico nº 27). Por fim, afirmou que
“as outras alegações do autor podem ser agrupadas como manifestações de nãoconcordância 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” (fl. 13 do documento eletrônico nº 27).
Na sequência, vieram os autos para manifestação do AdvogadoGeral da União.
II – PRELIMINAR: DA AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA
Cumpre registrar, primeiramente, que a requerente não logrou
demonstrar sua legitimidade para o ajuizamento da presente ação direta de
inconstitucionalidade.
De fato, segundo a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal,
a legitimidade das confederações sindicais para a instauração de processo de
ADI nº 7033, Rel. Min. Nunes Marques

25

fiscalização normativa abstrata está condicionada ao preenchimento do requisito
da pertinência temática, ou seja, da relação de pertinência entre o objeto da ação
e as atividades institucionais da autora. Confira-se:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO INTERNO DO TRT
DA 5ª REGIÃO. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE.
AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AUTORA. INEXISTÊNCIA
DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE O OBJETIVO
INSTITUCIONAL DA POSTULANTE E O CONTEÚDO DA
NORMA IMPUGNADA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que o reconhecimento da legitimidade ativa das
confederações para incoar o controle concentrado de
constitucionalidade demanda a comprovação da pertinência
temática entre os objetivos institucionais da postulante e o conteúdo
da norma impugnada. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se
nega provimento.
(ADI nº 5919 AgR, Relator: Ministro EDSON FACHIN, Órgão Julgador:
Tribunal Pleno, Julgamento em 07/08/2018, Publicação em
22/08/2018; grifou-se);
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
ARGUIÇÃO
DE
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL.
ENTIDADE DE CLASSE. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS
EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS
- NTU.
PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE
ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STF exige, para a caracterização da
legitimidade ativa das entidades de classe e das confederações
sindicais para as ações de controle concentrado, a existência de
correlação entre o objeto do pedido de declaração de
inconstitucionalidade e os objetivos institucionais da associação. 2.
No caso, não há pertinência temática entre as normas impugnadas,
que cuidaram de inaugurar e disciplinar o veto popular como
instrumento de participação popular no processo legislativo no âmbito
do Município de Aracaju, e os objetivos institucionais perseguidos pela
autora (NTU), que estão voltados para a proteção dos interesses de
empresas de transportes urbanos. O liame mediato, indireto, não
satisfaz o requisito da pertinência temática. Precedentes: ADI 5.023AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Pleno, DJe 6/11/2014; ADI 4.722, Rel.
Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 14/2/2017. 3. Agravo regimental
a que se nega provimento.
(ADPF nº 385 AgR, Relator: Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Órgão
Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em 16/10/2017, Publicação em
25/10/2017; grifou-se).
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No caso, a requerente congrega e representa trabalhadores da
“categoria profissional dos industriários de seu plano” e de “entidades
representativas dos trabalhadores na indústria” (documento nº 3 do processo
eletrônico). Entretanto, o diploma sob invectiva não trata de tema relacionado a
tal categoria profissional, tampouco de seus direitos ou interesses, mas sim da
desestatização da Eletrobras.
Ocorre que essa Suprema Corte considera que o vínculo de afinidade
temática somente se configura caso o objeto da ação seja de interesse específico
e próprio da categoria profissional ou econômica representada pela confederação.
Caso não envolva interesse direto e de caráter corporativo da categoria
respectiva, como ocorre no presente caso, a entidade sindical carece de
legitimidade ativa.
Esse entendimento foi acolhido, em mais de uma ocasião, pelo
Plenário desse Supremo Tribunal Federal, para recusar legitimidade a
confederações quanto ao ajuizamento de ações diretas que tinham por objeto
normas que não se relacionavam, de modo específico e direto, a interesses de seus
representados. Vejam-se, a propósito, os seguintes precedentes:
AGRAVO
REGIMENTAL.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
ENTIDADE
SINDICAL.
LEGITIMAÇÃO ATIVA ESPECIAL. PERTINÊNCIA TEMÁTICA
ENTRE O CONTEÚDO DO ATO IMPUGNADO E A FINALIDADE
INSTITUCIONAL DA ENTIDADE SINDICAL. AUSÊNCIA.
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO REGIMENTAL
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À falta de estreita relação entre o
objeto do controle e os interesses específicos da classe profissional
representada, delimitadores dos seus objetivos institucionais,
resulta carecedora da ação a confederação sindical autora, por
ilegitimidade ad causam. Agravo regimental conhecido e não provido.
(ADI nº 5023 AgR, Relatora: Ministra ROSA WEBER, Órgão Julgador:
Tribunal Pleno, Julgamento em 16/10/2014, Publicação em
06/11/2014; grifou-se);
Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade.
Confederação dos Servidores Públicos do Brasil e Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Ausência de
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pertinência temática. 1. Não há pertinência temática entre o objeto
social da Confederação Nacional dos Servidores Públicos do Brasil,
que se volta à defesa dos interesses dos servidores públicos civis, e
os dispositivos impugnados, que versam sobre o regime de
arrecadação denominado de “Simples Nacional”. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento.
(ADI nº 3906 AgR, Relator: Ministro MENEZES DIREITO, Órgão
Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em 07/08/2008, Publicação em
05/09/2008; grifou-se);
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 12.529/2011. ATUAÇÃO
ADMINISTRATIVA
DE
ÓRGÃOS
DO
CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA - CADE.
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA – CNI.
PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE
ATIVA AD CAUSAM. LIAME INDIRETO. INSUFICIÊNCIA DE
MERO INTERESSE DE CARÁTER ECONÔMICO-FINANCEIRO.
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A
jurisprudência do STF exige, para a caracterização da legitimidade
ativa das entidades de classe e das confederações sindicais em ações
de controle concentrado, a existência de correlação direta entre o
objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os
objetivos institucionais da associação. 2. No caso, não há pertinência
temática entre as normas impugnadas, que cuidaram de disciplinar a
atuação administrativa de órgãos do Conselho Administrativo de
Defesa da Concorrência - CADE, e os objetivos institucionais
perseguidos pela requerente (CNI), voltados, especificamente, para a
proteção dos interesses das empresas industriais. O liame mediato,
indireto, não satisfaz o requisito da pertinência temática.
Precedentes: ADI 5.023-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Pleno, DJe
6/11/2014; ADI 4.722, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de
14/2/2017. 3. A mera potencialidade geral de dano, de caráter
econômico-financeiro, não é suficiente para estabelecer a relação de
pertinência temática entre os objetivos estatutários da agravante e
as normas impugnadas. Precedentes: ADI 1.157 MC, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 17/11/2006. 4. Agravo Regimental
conhecido e não provido. (ADI nº 4474 AgR, Relator: Ministro
ALEXANDRE DE MORAES, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento
em 18/12/2017, Publicação em 02/02/2018; grifou-se).

No caso em análise, a inicial se insurge contra “a ausência de normas
de transição que preservem as conquistas dos trabalhadores do Sistema
Eletrobras” (fl. 17 da petição inicial), mencionando, na tentativa de respaldar sua
pretensão, os vetos presidenciais apostos aos §§ 6º, 7º e 8º do artigo 1º da lei
atacada, os quais continham previsões relacionadas aos empregados da Eletrobras.
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Como se nota, a Lei nº 14.182/2021 não versa sobre tema de interesse específico
ou corporativo dos trabalhadores industriais.
Cumpre observar, de todo modo, que a desestatização em si não tem
o condão de acarretar a perda de direitos trabalhistas, pois, à toda evidência, os
empregados da Eletrobras permanecem resguardados pela legislação laboral
aplicável ao seu regime trabalhista.
Destarte, por não existir vínculo específico e direto entre o objeto da
ação direta e as atividades institucionais da autora, constata-se a ausência de
pertinência temática e, por conseguinte, de legitimidade ativa ad causam, o que
impõe o não conhecimento o presente feito.
III – DO MÉRITO
Como visto, a requerente sustenta a inconstitucionalidade formal e
material da Lei nº 14.182/2021, resultado da conversão em lei da Medida
Provisória nº 1.031/2021, que dispõe sobre a desestatização da Eletrobras.
A pretensão inicial, no entanto, mostra-se insubsistente, como se
passa a demonstrar.
III.1 – Da configuração dos pressupostos para edição de medida provisória
A princípio, cumpre observar que a confederação autora, ao sustentar
o descumprimento dos requisitos previstos no artigo 62, caput, da Constituição,
pretende que essa Suprema Corte examine o mérito de decisão políticoadministrativa efetuada pelo Presidente da República, o qual considerou ser
relevante e urgente a edição da medida provisória posteriormente convertida no
diploma questionado.
Todavia, a avaliação de tais circunstâncias, enquanto ato de
governabilidade, constitui atribuição do Presidente da República, encontrando-se
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sujeita, por expressa disposição do texto constitucional, à apreciação do
Congresso Nacional. Descabe ao Poder Judiciário, portanto, o exame do mérito
do referido ato, ressalvados os casos de evidente excesso ou abuso, sob pena de
violação ao princípio da separação de Poderes.
Com efeito, a aferição dos requisitos de urgência e relevância das
medidas provisórias pelo Poder Judiciário, em sede de controle abstrato, não tem
sido admitida pela jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal. O controle
judicial somente é possível, e ainda assim em caráter excepcional, quando se
verifica, mediante análise objetiva, que a Chefia do Poder Executivo incorreu em
abuso manifesto. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados dessa Corte
Suprema:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO
E
CONSTITUCIONAL.
RENOVAÇÃO
AUTOMÁTICA
DE
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, § 7°, da Constituição Federal. III – Agravo regimental a que se
nega provimento.
(RE nº 994739 AgR, Relator: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI,
Órgão Julgador: Segunda Turma, Julgamento em 29/06/2018,
Publicação em 06/08/2018; grifou-se);
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
PROVISÓRIA 398/2007, CONVERTIDA NA LEI 11.652/2008.
AUTORIZAÇÃO PARA A CRIAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO. POSTERIOR REVOGAÇÃO E EXAURIMENTO
DA EFICÁCIA DE PARTE DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA
PARCIAL DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS
REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE RELEVÂNCIA E
URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL QUE
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PRESSUPÕE FLAGRANTE ABUSO NA EDIÇÃO DE MEDIDA
PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 246 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISPOSITIVOS QUE NÃO VISAM A
REGULAMENTAR TEXTO CONSTITUCIONAL ALTERADO
POR EMENDA. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA
POR MEDIDA PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE CONHECIDA E,
NESTA PARTE, JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. 1.
O controle jurisdicional da interpretação conferida pelo Poder
Executivo aos conceitos jurídicos indeterminados de urgência e
relevância deve ser restrito às hipóteses de zona de certeza negativa
da sua incidência, o que não se verifica no caso concreto. (...) 8. Ação
direta parcialmente conhecida e, nesta parte, julgados improcedentes os
pedidos.
(ADI nº 3994, Relator: Ministro LUIZ FUX, Órgão Julgador: Tribunal
Pleno, Julgamento em 23/08/2019, Publicação em 09/09/2019; grifouse).

Entretanto, não se vislumbra, na espécie, a excepcionalidade
necessária para viabilizar o controle jurisdicional acerca dos requisitos previstos
pelo artigo 62, caput, da Lei Maior.
É que, diversamente do sustentado pela requerente, a disciplina
instituída pela Medida Provisória nº 1.031/2021 – e, consequentemente, pela lei
ora atacada – reveste-se, efetivamente, da relevância e urgência demandadas para
sua edição, conforme restou demonstrado na exposição de motivos que
acompanha o referido diploma normativo (documento eletrônico nº 09), em
especial no seguinte excerto:
2. A proposta consubstancia a política de capitalização da Eletrobras
que vem sendo divulgada desde 2019 como uma das prioridades da
agenda energética e econômica deste Governo.
3. O objetivo desta política é 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.
4. Observa-se que, em virtude das dificuldades enfrentadas pela
Eletrobras nos últimos anos, a sua participação na expansão da oferta
de energia elétrica tem sido reduzida. No segmento de geração, a
empresa detinha, em 2011, trinta e seis por cento de participação na
oferta nacional. Ao final de 2019, essa participação havia caído para
trinta por cento. Fenômeno semelhante se observou no segmento de
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transmissão. A Eletrobras chegou a deter cinquenta e oito por cento da
Rede Básica do Sistema, em 2012, e, ao final de 2019, sua participação
caiu para quarenta e cinco por cento.
5. As perspectivas da empresa no segmento também são tímidas. Desde
2015 a Eletrobras e suas subsidiárias não arrematam nenhum Lote nos
Leilões de Transmissão. De 2016 a 2019, seja por dificuldades
financeiras, seja por decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica Aneel, as empresas do Grupo Eletrobras estiveram impedidas de
concorrer. No Leilão de 2020, a empresa participou por meio de suas
subsidiárias, mas não arrematou nenhum Lote. Os Leilões de 2016,
2017, os dois de 2018, o de 2019 e de 2020, registraram alto índice de
sucesso, com mais de 95% dos Lotes arrematados e deságios médios de
36,7%, 40,46%, 55,26%, e 46,08%, 60,30% e 55,24% respectivamente.
6. É evidente, pois, que a situação econômico-financeira da Eletrobras
restringe sua atuação na expansão da oferta de geração e transmissão de
energia elétrica, diminuindo a sua capacidade de competir no mercado
no qual é um agente relevante.
7. Para os brasileiros, por outro lado, levando-se em conta as
expectativas de necessidade de investimento na expansão dos parques
de geração e de transmissão de energia nos próximos anos, da ordem de
R$ 407 bilhões até 2030, é imprescindível que existam no setor
empresas pujantes, capitalizadas e de experiência reputada, como pode
se tornar a Eletrobras após a conclusão do processo cujo modelo ora se
propõe.
8. Além disso, nota-se que o retorno da concorrência nos Leilões, por
meio da participação de um número crescente de empresas, reduz o
custo do sistema de transmissão para os consumidores de energia
elétrica com garantia dos investimentos em expansão no segmento. A
Eletrobras precisa, assim, estar apta a participar, com mais
flexibilidade, desse ambiente mais competitivo também em prol dos
consumidores
9. A sociedade na qualidade de acionista, por sua vez, vem recebendo
menos dividendos e tributos com os atuais resultados da Companhia
que poderiam alcançar outros patamares com a capitalização da
Empresa.
10. A proposta de capitalização da Eletrobras reflete, ainda, o
reconhecimento de que o Estado brasileiro deve priorizar gastos em
áreas em que a sua atuação é essencial como educação, saúde e
segurança pública.
11. O setor elétrico brasileiro é reconhecido pela sua maturidade e
segurança regulatória e institucional, características que garantem as
condições para atração do capital privado e prestação de serviços de
qualidade à população. Assim, a proposta de capitalização da Eletrobras
é um sinal de que a sociedade prefere destacar recursos para as áreas de
saúde, educação e segurança em lugar de alocá-los na capitalização de
uma Empresa Estatal para realizar investimento no segmento de energia
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elétrica, coisa que já́́́́ foi provado que o investidor privado, com os
incentivos corretos, tem interesse em fazer.

As Informações nº 376/2021/CONJUR-MME/CGU/AGU, prestadas
pela Consultoria Jurídica junto ao Ministério de Minas e Energia para subsidiar a
manifestação presidencial (fls. 17/26 do documento eletrônico nº 25), igualmente,
apontam dados significativos, capazes de evidenciar a urgência na edição do
diploma objurgado.
De fato, consta da referida manifestação que, a despeito das diversas
mudanças corporativas realizadas para buscar maior eficiência nas atividades
desempenhadas pela Eletrobras, a situação financeira e operacional da empresa
não se mostra suficiente para que apresente retornos sociais por meio de suas
atividades, não tendo sequer pagado dividendos para os seus acionistas por
diversos anos. Veja-se:
Nos últimos anos, a Eletrobras tem passado por situações não
condizentes com a importância e com o porte da empresa. São
exemplos:
a) a negociação das ações da Eletrobras na Bolsa de Nova York foi
suspensa em maio de 2016 pelo fato de a empresa não ter conseguido
apresentar os seus balanços de 2014 e 2015;
b) o seu patrimônio líquido no final de 2015 registrava uma queda de
45,9%, em valores nominais, em relação ao valor no balanço de 2011;
c) entre 2004 e 2011, antes portanto da edição da Medida Provisória nº
579, de 2012, e sem considerar as perdas das distribuidoras e da
Eletronuclear, ou seja, focando apenas no que é tido como o negócio
principal da empresa, a perda para o País com a ineficiência da
Eletrobras chegava a R$ 122 bilhões, considerando impostos e
dividendos não pagos pelo desempenho econômico insatisfatório da
empresa quando comparada a pares privados (valor estimado pela
equipe do Ministério, ajustando algumas premissas da contribuição
enviada pela 3G Radar na CP 33, conforme dados das demonstrações
financeiras do período), valor que chega a R$ 165 bilhões até 2016;
d) a empresa apresenta custos elevados em seus investimentos –
sobrecusto estimado em R$ 24 bilhões, incompatíveis com seus pares
privados, sem que isso represente melhor qualidade na prestação do
serviço;
e) baixa produtividade do gasto em pessoal em comparação com as
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empresas privadas do setor, conforme os 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.
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 perda de mercado que atravessa a
empresa, somada as necessidades 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.

Como se vê, a Eletrobras vem gradualmente perdendo participação
nos mercados de geração e de transmissão de energia elétrica e, para fazer frente
a suas obrigações financeiras, a União tem injetado na estatal vultosos recursos
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públicos, os quais poderiam ser redirecionados a setores essenciais e altamente
carentes de investimentos, tais como saúde, educação e segurança pública.
Atualmente, a Eletrobras explora boa parte de seus ativos de geração
hidrelétrica sob o regime de Cota de Garantia Física, instituído pela Lei nº
12.783/2013, no qual a empresa cede às concessionárias e permissionárias de
distribuição de energia cotas da garantia física atribuídas às suas usinas
hidrelétricas e recebe, em contrapartida, somente a receita suficiente e necessária
para a cobrir seus custos de operação e manutenção.
As condições gerais para a desestatização da Eletrobras, fixadas pela
norma impugnada, permitirão a reversão dessa tendência, preservando o valor e
importância da companhia e lhe dando as condições necessárias para voltar a
competir no mercado.
Registre-se que tampouco merece prosperar o argumento da
requerente no sentido de que a ausência de urgência na propositura da medida
provisória decorreria da existência de projetos de lei em trâmite no Congresso
Nacional que disporiam sobre o mesmo tema, de modo que o Presidente da
República poderia solicitar urgência na sua apreciação, nos termos do artigo 64,
§ 1º, da Carta de 198810.
Isso porque o texto constitucional somente veda a edição de medidas
provisórias sobre matéria disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso
Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República, segundo se
depreende do artigo 62, § 1º, inciso IV, da Lei Maior. A propósito, confira-se a
redação desse dispositivo:
Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República
poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê10

“Art. 64. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo
Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados.
§ 1º - O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.”
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las de imediato ao Congresso Nacional.
§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:
(...)
IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional
e pendente de sanção ou veto do Presidente da República.

Não é esse, contudo, o caso dos autos, em que o projeto de lei
apresentado pelo Presidente da República, que trata da capitalização da Eletrobras
(PL nº 5877, de 2019), não foi sequer aprovado pelo Congresso Nacional, de
modo que não se vislumbra vulneração à separação dos Poderes ou ao devido
processo legislativo diante da edição da Medida Provisória nº 1.031/2021.
Assim, resta configurada a urgência e relevância quanto à edição da
Medida Provisória nº 1.031/2021, o que afasta a alegada ofensa ao artigo 62,
caput; e 59, inciso V, da Constituição Federal.
III.2 – Da observância dos postulados da legalidade, do devido processo legal e
da separação dos poderes
Sobre a alegação de que o artigo 1º, § 1º, da lei atacada teria redação
incompatível com a legalidade e a boa técnica legislativa, além de ter ocasionado
violação ao poder de veto do Presidente da República, previsto no artigo 66, § 2º,
da Carta Republicana, é de se destacar que eventual desacordo com os preceitos
de técnica legislativa estatuídos na Lei Complementar nº 95/1998 não tem o
condão de configurar vício de inconstitucionalidade, eis que imprescindível a
apreciação de legislação ordinária. Todavia, é cediço que a ação direta de
inconstitucionalidade não se destina à aferição de eventual contrariedade
meramente indireta à ordem constitucional.
Assim se pronunciou a Câmara dos Deputados acerca desse tópico
da impugnação (fls. 05/06 do documento eletrônico nº 22):
21. Como se sabe, não existe, em nosso ordenamento jurídico,
inconstitucionalidade por má técnica legislativa. É cediço que as
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diretrizes de boas práticas na arte de legislar não têm natureza
propriamente jurídica – e menos ainda constitucional - para servir de
parâmetro de controle da validade das leis.
22. A própria Lei Complementar n. 95/1998, que confere as balizas
acerca da técnica legislativa no Direito brasileiro, é clara ao afirmar, em
seu art. 18, que eventual inexatidão da norma elaborada por meio de
processo legislativo regular não pode servir de escusa para o seu
descumprimento.
23. No mesmo sentido, o Regimento Interno da Câmara dos Deputados
estabelece, em seu art. 32, IV, 'a', que compete a Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania - CCJC - a apreciação dos
aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica
legislativa de projetos, emendas ou substitutivos sujeitos à apreciação
da Câmara ou de suas Comissões. Não obstante, em seu art. 54, I, e
determinado que somente será terminativo o parecer da CCJC quanto a
constitucionalidade ou juridicidade da matéria. Assim, um parecer da
CCJC que conclua pela inconstitucionalidade ou injuridicidade de
determinada proposição faz com que sua tramitação se encerre ali
mesmo. Já um parecer que conclua meramente pela má técnica
legislativa não impede a continuação de seu regular trâmite, o que
reforça que diretrizes de boa técnica legislativa não servem de
parâmetro para controle de validade de normas.

Na mesma linha, não se vislumbra vício formal em razão de suposta
inserção de normas carecedoras de pertinência temática com o texto original da
medida provisória após a sua conversão em lei.
O poder de emenda é prerrogativa institucional inerente ao exercício
da atividade legislativa e, especificamente em relação à tramitação legislativa das
medidas provisórias, tem previsão expressa no artigo 62, § 12, da Constituição da
República. Confira-se:
Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República
poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetêlas de imediato ao Congresso Nacional.
(...)
§ 12. Aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto original
da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que
seja sancionado ou vetado o projeto. (Grifou-se).
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Não há dúvida, portanto, sobre a possibilidade de emendas
parlamentares no processo legislativo de aprovação das medidas provisórias. Essa
faculdade, entretanto, não se reveste de caráter absoluto, mas deve respeito aos
postulados que conformam o devido processo legislativo.
Forte nessa premissa, esse Supremo Tribunal Federal, a partir do
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5127, estabeleceu que as
emendas parlamentares apresentadas durante a análise de medidas provisórias
deveriam guardar pertinência com a matéria originalmente versada. Observe-se,
a propósito, o teor da ementa do referido julgado:
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE. EMENDA PARLAMENTAR EM
PROJETO DE CONVERSÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI.
CONTEÚDO TEMÁTICO DISTINTO DAQUELE ORIGINÁRIO DA
MEDIDA PROVISÓRIA. PRÁTICA EM DESACORDO COM O
PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO E COM O DEVIDO PROCESSO
LEGAL (DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO). 1. Viola a
Constituição da República, notadamente o princípio democrático e
o devido processo legislativo (arts. 1º, caput, parágrafo único, 2º,
caput, 5º, caput, e LIV, CRFB), a prática da inserção, mediante
emenda parlamentar no processo legislativo de conversão de
medida provisória em lei, de matérias de conteúdo temático
estranho ao objeto originário da medida provisória. 2. Em atenção
ao princípio da segurança jurídica (art. 1º e 5º, XXXVI, CRFB),
mantém-se hígidas todas as leis de conversão fruto dessa prática
promulgadas até a data do presente julgamento, inclusive aquela
impugnada nesta ação. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada
improcedente por maioria de votos.
(ADI nº 5127, Relatora: Ministra ROSA WEBER, Relator para
Acórdão: Ministro EDSON FACHIN, Órgão Julgador: Tribunal Pleno,
Julgamento em 15/10/2015, Publicação em 11/05/2016; grifou-se).

No voto que prevaleceu na oportunidade, o Ministro EDSON FACHIN
afirmou que o papel de controle das medidas provisórias exercido pelo Congresso
Nacional incluiria, também, a modificação de seu texto normativo. Veja-se:
Como é sabido, o procedimento de conversão em lei da Medida
Provisória tem no processo legislativo de conversão o seu instrumento
de realização. Neste, o poder Legislativo pode aprovar emendas à
medida provisória, sejam elas aditivas, modificativas ou supressivas
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(CLÈVE, Clèmerson Merlin. Medidas Provisórias. 3ª Ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2010. p. 249 e p. 252).
Nesse quadrante, ao Poder Legislativo é cabível não apenas o controle
de edição da Medida Provisória, mas também a modificação de seu
texto normativo.

Não se contesta, portanto, a premissa de que as emendas
parlamentares devem guardar relação de pertinência com o objeto da medida
provisória original. Entretanto, a estreiteza da pertinência temática invocada pela
autora parece não se mostrar compatível com a jurisprudência desse Supremo
Tribunal Federal.
Com efeito, na referida Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
5127, questionava-se a alteração de dispositivos do Decreto-lei nº 9.295/1946, a
fim de extinguir a profissão de técnico em contabilidade, no bojo do processo de
conversão da Medida Provisória nº 472/2009. Essa Medida Provisória,
originalmente, instituía o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento
de Infraestrutura da Indústria Petrolífera nas Regiões Norte, Nordeste e CentroOeste - REPENEC; criava o Programa Um Computador por Aluno - PROUCA e
instituía o Regime Especial de Aquisição de Computadores para uso
Educacional - RECOMPE; prorrogava benefícios fiscais; constituía fonte de
recursos adicional aos agentes financeiros do Fundo da Marinha Mercante - FMM
para financiamentos de projetos aprovados pelo Conselho Diretor do Fundo da
Marinha Mercante - CDFMM; dispunha sobre a Letra Financeira e o Certificado
de Operações Estruturadas; alterava a redação da Lei no 11.948, de 16 de junho
de 2009; ajustava o Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV; e dava outras
providências.
Como se vê, não havia nenhum liame de conteúdo entre a Medida
Provisória nº 472/2009 e a extinção da profissão de técnico em contabilidade.
Também no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
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5012 questionou-se acréscimo à Medida Provisória nº 472/2009, consistente em
alteração de limites de unidade de conservação, matéria completamente estranha
ao seu objeto, já detalhado anteriormente. Apesar de julgada improcedente pelo
caráter prospectivo da tese fixada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
5127, essa Suprema Corte reconheceu violação ao devido processo legislativo e
ao princípio democrático11.
Da análise dos referidos casos, percebe-se que esse Supremo
Tribunal Federal considerou não haver pertinência temática em hipóteses de
evidente dissociação entre o conteúdo original das medidas provisórias e a
matéria objeto de emenda parlamentar. O objetivo da análise da pertinência
temática é, assim, evitar que matérias completamente alheias ao assunto tratado
por medida provisória, cuja tramitação é diferenciada, sejam aprovadas sem o
debate democrático pertinente.
Entretanto, a exigência dessa correlação de conteúdos não tem
aptidão para tolher, de forma absoluta, o poder de emenda no curso do processo
legislativo de análise das medidas provisórias. Essa faculdade do legislador, aliás,
é ínsita ao controle democrático daqueles atos do Poder Executivo e pode

11

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 113 A 126 DA LEI Nº 12.249/2010. CONVERSÃO
DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 472/2009. DISPOSITIVOS INCLUÍDOS POR EMENDA PARLAMENTAR.
AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA COM O OBJETO ORIGINAL DA MEDIDA PROVISÓRIA.
INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO
DEMOCRÁTICO E AO POSTULADO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ARTS. 1º, CAPUT, 2º, 5º, LIV, 62 E
84, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Inclusão, por emenda parlamentar, dos arts. 113 a 126,
versando sobre alteração de limites de unidades de conservação, na redação final da Lei nº 12.249/2010,
conversão da Medida Provisória nº 472/2009. 2. Afronta ao princípio democrático, ao postulado da separação
entre os Poderes e à garantia do devido processo legislativo, à ausência de pertinência temática entre a matéria
veiculada na emenda parlamentar e o objeto da medida provisória submetida à conversão em lei. 3. Em
15.10.2015, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, embora reconhecendo formalmente inconstitucional, a teor
dos arts. 1º, caput e parágrafo único, 2º, caput, e 5º, LIV, da Carta Política, a inclusão de emenda, em projeto de
conversão de medida provisória em lei, versando conteúdo divorciado do seu objeto originário, ao julgamento da
ADI 5127, forte no princípio da segurança jurídica, afirmou a validade dos preceitos normativos resultantes de
emendas a projetos de lei de conversão, ainda que sem relação com o objeto da medida provisória, aprovados
antes da data daquele julgamento. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI nº 5012,
Relatora: Ministra Rosa Weber, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em 16/03/2017, Publicação em
01/02/2018).
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significar acréscimos ou modificações em seu texto.
No presente caso, embora se reconheça que tenha havido alterações
substanciais no teor da norma sob invectiva, tais modificações detêm correlação
estreita com a matéria disciplinada, que é a desestatização da Eletrobras. É
oportuno ressaltar, inclusive, que a inicial sequer aponta quais dispositivos
configurariam, no seu entender, o denominado “contrabando legislativo”. Assim,
não há, como pretende a autora, uma dissociação absoluta dos conteúdos, mas o
exercício regular do poder de emenda dos parlamentares.
Frise-se, neste ponto, que a adoção da estreitíssima noção de
pertinência temática invocada pela autora teria como consequência prática o
engessamento da atividade legislativa de apreciação das medidas provisórias, em
evidente afronta ao artigo 62, § 12, da Constituição da República e à própria
jurisprudência dessa Suprema Corte.
A autora sustenta, outrossim, que a redação final do Projeto de Lei
de Conversão nº 7/2021, que originou o diploma sob invectiva, teria sido alterada
unilateralmente pela Câmara dos Deputados, após a sua redação ter sido aprovada
pelas duas Casas Legislativas e enviada para sanção presidencial, em afronta ao
devido processo legislativo (artigo 65 da Constituição Federal).
A esse respeito, a Câmara dos Deputados esclarece o seguinte (fls.
06/07 do documento eletrônico nº 22):
25. Por fim, a autora alega que ato monocrático do Presidente da
Câmara dos Deputados alterou o texto dos autógrafos enviado a sanção,
sem que o novo texto tivesse sido submetido ao Plenário.
26. Não houve, na verdade, alteração unilateral da redação final. Houve,
isso sim, correção de inexatidão do texto encaminhado à sanção
presidencial, conforme decisão da Presidência da Câmara dos
Deputados lida em Plenário no dia 6 de julho de 2021.
27. Tal procedimento, diferentemente do alegado pelos autores,
encontra amparo técnico e regimental.
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28. Regimentalmente, tal procedimento é previsto no art. 199, caput, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que assim dispõe:
Art. 199. Quando, após a aprovação de redação final, se verificar
inexatidão do texto, a Mesa procederá à respectiva correção, da qual
dará conhecimento ao Plenário e fará a devida comunicação ao
Senado, se já lhe houver enviado o autógrafo, ou ao Presidente da
República, se o projeto já tiver subido à sanção. Não havendo
impugnação, considerar-se-á aceita a correção: em caso contrário,
caberá a decisão ao Plenário. (original sem grifos)
29. Como se vê, o dispositivo regimental prevê que, caso algum
Deputado Federal discorde do procedimento, pode impugnar a correção
para que o Plenário decida. Outrossim, não havendo impugnação como no caso em tela -, considera-se aceita a correção.
30. Assim, não houve, diferentemente do alegado pelos autores,
alteração da redação final por ato unilateral da Mesa ou do Presidente
da Câmara dos Deputados. O que ocorreu foi a correção de inexatidão
no texto, conforme previsto pelo Regimento Interno, com a anuência do
Plenário da Casa, visto que não houve impugnação.
31. Sob o ponto de vista técnico, tal correção encontra suporte na Nota
Técnica elaborada no âmbito da Consultoria Legislativa da Câmara dos
Deputados, objeto da solicitação de trabalho de n. 9.947/2021.

Portanto, além de não haver nenhuma evidência de falha no curso do
processo legislativo, a pretensão da autora demandaria o exame de normas
regimentais das Casas Legislativas, o que constitui matéria interna corporis –
atribuição conferida ao Parlamento, em respeito ao postulado da separação dos
poderes.
De fato, embora as linhas gerais do processo legislativo, bem como
as exigências básicas para o seu regular desenvolvimento, estejam disciplinadas
no corpo da Constituição Federal, o Congresso Nacional, as Assembleias
Legislativas e as Câmaras Municipais dispõem de autonomia para disciplinar as
minúcias referentes à tramitação de atos legislativos.
Dessa forma, desde que respeitados os pressupostos de validade
constitucionalmente estabelecidos, o Poder Judiciário deve se abster de avaliar
pormenores que dizem respeito a disciplinas internas de tramitação. Isso porque,
no processo legislativo, os agentes públicos eleitos, no exercício de sua função
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principal, são os protagonistas na elaboração de normas que se aplicarão genérica
e abstratamente.
Além disso, o exame da questão passa necessariamente pela
interpretação do conteúdo dos Regimentos Internos da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal, o que não cabe à esfera judicial, eis que compete ao próprio
Poder Legislativo. Assim tem decidido essa Suprema Corte de forma reiterada,
como se vê, exemplificativamente, do seguinte precedente:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE
SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE ATRIBUÍDA AO
PRESIDENTE
DA
CÂMARA
DOS
DEPUTADOS.
INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS DO
REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
ASSUNTO
INTERNA
CORPORIS.
SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. Não é possível o controle jurisdicional em
relação à interpretação de normas regimentais das Casas
Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao
próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão
regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de
ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão
política do Judiciário no Legislativo. 2. É pacífica a orientação
jurisprudencial desta SUPREMA CORTE no sentido de que, a proteção
ao princípio fundamental inserido no art. 2º da CF/1988, segundo o
qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o
Legislativo, o Executivo e o Judiciário, afasta a possibilidade de
ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de
interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais. 3.
Recurso de agravo a que se nega provimento.
(MS nº 36662 AgR, Relator: Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Órgão
Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em 25/10/2019, Publicação em
07/11/2019; grifou-se).

No presente caso, a autora, apesar de indicar como parâmetro de
controle o artigo 65 da Constituição da República, pretende confrontar a forma de
condução do processo legislativo que culminou na conversão da Medida
Provisória nº 1.031/2021 na Lei nº 14.182/2021.
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Essa matéria, entretanto, é ínsita à disciplina interna da Casa
Legislativa, como já reconheceu esse Supremo Tribunal Federal. Confira-se:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO
PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. INSTALAÇÃO E
COMPOSIÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL. SUPOSTA
NECESSIDADE
DE
PLENO
FUNCIONAMENTO
DAS
COMISSÕES
PERMANENTES.
INTERPRETAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS REGIMENTAIS DA CASA LEGISLATIVA. ATO
INTERNA CORPORIS, NÃO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL.
SEPARAÇÃO DE PODERES. ORDEM DENEGADA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. 1. O Poder Judiciário não possui
competência para sindicar atos das Casas Legislativas que se
sustentam, unicamente, na interpretação conferida às normas
regimentais internas. Precedentes: MS 25.144 AgR, Relator Min.
Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 28.02.2018; MS 31.951 AgR,
Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.08.2016, MS 24.356,
Relator Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 12.09.2003. 2. A
inexistência de fundamento constitucional no ato emanado do Poder
Legislativo, cujo alicerce decorre unicamente da exegese do Regimento
Interno das Casas Legislativas, revela hipótese de ato interna corporis
insindicável pelo Poder Judiciário. 3. In casu, a despeito de o
impetrante invocar o art. 58, caput, da CRFB/1988, para amparar
seu direito líquido e certo, o ato coator está baseado na
interpretação dos arts. 33, §§ 1º e 2º, e 34, § 1º do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, que só deve encontrar solução no
âmbito do Poder Legislativo, não ficando sujeito à apreciação do
Poder Judiciário. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.
(MS nº 35581 AgR, Relator: Ministro LUIZ FUX, Órgão Julgador:
Tribunal Pleno, Julgamento em 15/06/2018, Publicação em
22/06/2018; grifou-se).

Carece de respaldo, igualmente, a alegação da autora no sentido de
que a matéria não seria passível de regulamentação através de medida provisória,
em razão do disposto nos artigos 59, inciso III; e 246 da Carta de 1988. Veja-se,
a propósito, o teor do último dispositivo constitucional mencionado:
Art. 246. É vedada a adoção de medida provisória na regulamentação
de artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de
emenda promulgada entre 1º de janeiro de 1995 até a promulgação desta
emenda, inclusive.

Frise-se, de logo, que a inicial sequer especifica o dispositivo que
teria sido objeto de emenda constitucional promulgada no período dentro do qual
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incide a vedação acima. Supõe-se, todavia, que a autora considere, para formular
tal argumento, o § 1º do artigo 176 da Constituição Federal, que foi objeto da
Emenda Constitucional nº 06, de 15 de agosto de 1995, e, portanto, não poderia
ser objeto de regulamentação por medida provisória. Cumpre transcrever, por
oportuno, o teor do citado dispositivo:
Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os
potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do
solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União,
garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra.
(...)
§ 1º A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos
potenciais a que se refere o "caput" deste artigo somente poderão ser
efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse
nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e
que tenha sua sede e administração no País, na forma da lei, que
estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se
desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas.12

Ocorre que a vedação estipulada pelo artigo 246 da Lei Maior impede
tão somente a regulamentação de dispositivo constitucional através de medida
provisória, na hipótese de seu teor ter sido modificado através de emenda
promulgada entre 1º de janeiro de 1995 e 11 de setembro de 2001. Porém, embora
realmente o § 1º do artigo 176 da Carta Republicana tenha sido alterado nesse
período (1º/1/1995 e 11/09/2001), não se pode considerar que a Medida Provisória
nº 1.031/2021 tenha regulamentado tal norma constitucional.
Esse é o entendimento adotado por essa Excelsa Corte sobre o tema.
Confira-se:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
PROVISÓRIA 398/2007, CONVERTIDA NA LEI 11.652/2008.
AUTORIZAÇÃO PARA A CRIAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE
12

Redação anterior à EC nº 06/1995: “§ 1º A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos
potenciais a que se refere o "caput" deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou
concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa brasileira de capital nacional, na forma
da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira
ou terras indígenas.”
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COMUNICAÇÃO. POSTERIOR REVOGAÇÃO E EXAURIMENTO
DA EFICÁCIA DE PARTE DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA
PARCIAL DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS
REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE RELEVÂNCIA E
URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL QUE
PRESSUPÕE FLAGRANTE ABUSO NA EDIÇÃO DE MEDIDA
PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 246 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISPOSITIVOS QUE NÃO
VISAM A REGULAMENTAR TEXTO CONSTITUCIONAL
ALTERADO POR EMENDA. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA
ORÇAMENTÁRIA POR MEDIDA PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADOS
IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. 1. O controle jurisdicional da
interpretação conferida pelo Poder Executivo aos conceitos jurídicos
indeterminados de urgência e relevância deve ser restrito às hipóteses
de zona de certeza negativa da sua incidência, o que não se verifica no
caso concreto. 2. O artigo 246 da Constituição Federal veda a adoção
de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição
cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada
entre 1º de janeiro de 1995 e a data da promulgação da EC 32/2001.
3. In casu, a medida provisória em exame não visou a densificar o
conteúdo do texto constitucional abrangido pela vedação contida
no artigo 246 da CRFB, mas sim a dar cumprimento às
determinações constitucionais constantes dos artigos 21, XII, a, e
175, caput, da Carta Maior, mediante expedição de autorização
normativa para a criação de empresa estatal voltada à exploração
de serviços de radiodifusão pública. (...)
(ADI nº 3994, Relator: Ministro LUIZ FUX, Órgão Julgador: Tribunal
Pleno, Julgamento em 23/08/2019, Publicação em 09/09/2019; grifouse).

Assim, o fato de o ato normativo provisório ter tratado de tema
relacionado à exploração de recursos naturais não é suficiente para caracterizar a
regulamentação da matéria.
Vale mencionar que essa Suprema Corte, ao apreciar a validade
formal da Medida Provisória nº 144, de 11 de dezembro de 200313, que dispunha
sobre a comercialização de energia elétrica, entendeu que o ato normativo não
violava o disposto no artigo 246 da Constituição, pois não regulamentava a
disciplina constitucional do setor elétrico. Veja-se o teor do acórdão do referido

13

Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/Antigas_2003/144.htm>. Acesso em 17 fev. 2022.
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julgado:
Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. Medida
Provisória nº 144, de 10 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a
comercialização de energia elétrica, altera as Leis nºs 5.655, de 1971,
8.631, de 1993, 9.074, de 1995, 9.427, de 1996, 9.478, de 1997, 9.648,
de 1998, 9.991, de 2000, 10.438, de 2002, e dá outras providências. 2.
Medida Provisória convertida na Lei n° 10.848, de 2004. Questão de
ordem quanto à possibilidade de se analisar o alegado vício formal da
medida provisória após a sua conversão em lei. A lei de conversão não
convalida os vícios formais porventura existentes na medida provisória,
que poderão ser objeto de análise do Tribunal, no âmbito do controle de
constitucionalidade. Questão de ordem rejeitada, por maioria de votos.
Vencida a tese de que a promulgação da lei de conversão prejudica a
análise dos eventuais vícios formais da medida provisória. 3.
Prosseguimento do julgamento quanto à análise das alegações de vícios
formais presentes na Medida Provisória n° 144/2003, por violação ao
art. 246 da Constituição: "É vedada a adoção de medida provisória na
regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido
alterada por meio de emenda promulgada entre 1º de janeiro de 1995
até a promulgação desta emenda, inclusive". 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 votos.
(ADI nº 3090 MC, Relator: Ministro GILMAR MENDES, Órgão Julgador:
Tribunal Pleno, Julgamento em 11/10/2006, Publicação em
26/10/2007; grifou-se).

Superados os obstáculos formais, cumpre explicitar os principais
aspectos que envolvem a proposta legislativa para implementar a desestatização
da Eletrobras.
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III.3 – Da legitimidade da aplicação do procedimento de desestatização à
Eletrobras
O Programa Nacional de Desestatização – PND foi iniciado com a
edição da Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990, e posteriormente aprimorado por
meio da Lei nº 9.491, de 09 de setembro de 1997. Seus objetivos fundamentais
encontram-se insculpidos no artigo 1º desse último diploma legal, cujo teor é o
seguinte:
Art. 1º O Programa Nacional de Desestatização – PND tem como
objetivos fundamentais:
I - reordenar a posição estratégica do Estado na economia, transferindo
à iniciativa privada atividades indevidamente exploradas pelo setor
público;
II - contribuir para a reestruturação econômica do setor público,
especialmente através da melhoria do perfil e da redução da dívida
pública líquida;
III - permitir a retomada de investimentos nas empresas e atividades
que vierem a ser transferidas à iniciativa privada;
IV - contribuir para a reestruturação econômica do setor privado,
especialmente para a modernização da infra-estrutura e do parque
industrial do País, ampliando sua competitividade e reforçando a
capacidade empresarial nos diversos setores da economia, inclusive
através da concessão de crédito;
V - permitir que a Administração Pública concentre seus esforços nas
atividades em que a presença do Estado seja fundamental para a
consecução das prioridades nacionais;
VI - contribuir para o fortalecimento do mercado de capitais, através do
acréscimo da oferta de valores mobiliários e da democratização da
propriedade do capital das empresas que integrarem o Programa.

Embora o País tenha passado por períodos de superávit fiscal, a
situação econômico-financeira da União após o ano de 2016 voltou a patamares
críticos, o que foi severamente agravado em razão da pandemia de COVID-19.
Tal cenário tornou insustentável a manutenção, por meio de aportes pelos cofres
públicos, de empresas que, nos últimos anos, têm apresentados déficits e
desvalorização de patrimônio.
Especialmente no tocante à Eletrobras, observou-se uma contínua
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perda participação no setor elétrico nacional, bem como de capacidade de
investimento, o que acarreta a deterioração do valor de seus ativos. Além de
comprometer o patrimônio da União, na qualidade de acionista majoritária da
empresa, esse estado de coisas precário prejudica a expansão do setor elétrico, o
que pode colocar em risco o fornecimento de energia elétrica no território nacional
Esse foi o contexto em que editada a Medida Provisória nº
1.031/2021, posteriormente convertida na Lei nº 14.182/2021, cujo artigo 17
revogou o disposto no artigo 31, § 1º, da Lei nº 10.848/200414, viabilizando a
reinclusão da Eletrobras no PND.
Ressalte-se que o processo de desestatização proposto pelo diploma
vergastado alinha-se às normas contidas na Lei nº 9.491/1997, que prevê, em seu
artigo 2º, inciso I, que poderão ser objeto de desestatização “as empresas,
inclusive instituições financeiras, controladas direta ou indiretamente pela
União, instituídas por lei ou ato do Poder Executivo”, como é o caso da
Eletrobras.
Nessa esteira, insta salientar que, quanto à alegada incompatibilidade
dos artigos 1º, § 1º; 4º; 20 e 37 da Lei nº 14.182/2021 com os artigos 37, caput e
inciso XXI; e 175 da Carta Republicana, também não assiste razão à requerente.
A esse respeito, a autora alega que as disposições referidas, ao
preverem a desestatização da Eletrobras por meio de aumento de capital com
renúncia de direitos de subscrição pela União, violariam os preceitos
constitucionais acima mencionados, diante da obrigatoriedade de licitação para a

14

“Art. 31. Fica revogado o art. 5º da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, assegurados os direitos constituídos
durante sua vigência, em especial as atividades autorizadas em seus incisos II e IV.
§ 1º Ficam excluídas do Programa Nacional de Desestatização - PND a empresa Centrais Elétricas Brasileiras
S/A - ELETROBRÁS e suas controladas: Furnas Centrais Elétricas S/A, Companhia Hidro Elétrica do São
Francisco - CHESF, Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - ELETRONORTE e Empresa Transmissora de
Energia Elétrica do Sul do Brasil S/A - ELETROSUL e a Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica –
CGTEE.”
ADI nº 7033, Rel. Min. Nunes Marques

49

delegação de serviços públicos.
Ocorre que, como bem esclarecido pela Consultoria Jurídica junto ao
Ministério de Minas e Energia nas Informações nº 00376/2021/CONJURMME/CGU/AGU, anexo às informações presidenciais (fls. 17/26 do documento
eletrônico nº 25), o processo de desestatização possui natureza concorrencial, o
que denota a ausência de vulneração ao artigo 175 da Constituição de 1988.
Confira-se:
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
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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 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.

Assim, embora o ato normativo questionado não preveja a realização
de um leilão, a modalidade operacional eleita, denominada aumento de capital,
consiste em procedimento concorrencial e público, que ofertará a possibilidade de
aquisição de ações da companhia por particulares, acionistas ou não, modificando
o seu controle acionário.
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Observe-se que essa Suprema Corte declarou a constitucionalidade
do artigo 27, incisos I e II, da Lei federal nº 9.074, de 07 de julho de 199515, em
que se discutiu questão similar à ora posta em análise16. Referido dispositivo prevê
a promoção de privatização simultaneamente com a outorga de nova concessão
ou com a prorrogação das concessões existentes, nos casos em que os serviços
públicos forem prestados por pessoas jurídicas sob controle direto ou indireto da
União. Na oportunidade, assim se pronunciou o Ministro CARLOS VELLOSO em
seu voto condutor:
O que está na norma impugnada é isto: a privatização de pessoa jurídica
sob controle direto ou indireto da União, prestadora de serviço público,
com a outorga de nova concessão ou com a prorrogação das concessões
existentes, salvo quanto aos serviços de telecomunicações, poderá ser
feita na modalidade leilão (...).
Sustenta-se, então, que o leilão de ações ou quotas implicaria a
transferência, via delegação, da concessão ou permissão do serviço
público à empresa privada sem observar a licitação específica posta no
art. 175 da Constituição.
Abrindo o debate, esclareça-se que, o que está no art. 175 da
Constituição, é que ao poder público incumbe, na forma da lei,
diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, sempre através
de licitação, a prestação de serviços públicos. É dizer, ao poder público
incumbe, na forma da lei, a prestação de serviços públicos. Poderá fazêlo diretamente ou mediante concessão ou permissão, precedidas, a
concessão ou a permissão, de licitação.
A Constituição, está-se a ver, não fornece as modalidades de licitação.
O conceito de licitação e suas modalidades estão previstas na lei
específica, a Lei 8.666, de 21.6.93. (...) Em síntese, a licitação objetiva
garantir o princípio da isonomia e a selecionar a proposta mais
vantajosa para a Administração.
(...)
É certo que o § 5º do art. 22, da Lei 8.666/93, estabelece os casos em
15

“Art. 27. Nos casos em que os serviços públicos, prestados por pessoas jurídicas sob controle direto ou indireto
da União, para promover a privatização simultaneamente com a outorga de nova concessão ou com a
prorrogação das concessões existentes a União, exceto quanto aos serviços públicos de telecomunicações,
poderá:
I - utilizar, no procedimento licitatório, a modalidade de leilão, observada a necessidade da venda de quantidades
mínimas de quotas ou ações que garantam a transferência do controle societário;
II - fixar, previamente, o valor das quotas ou ações de sua propriedade a serem alienadas, e proceder a licitação
na modalidade de concorrência.”
16

ADI nº 1582, Relator: Ministro CARLOS VELLOSO, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em 07/08/2002,
Publicação em 06/09/2002.
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que ocorrerá o leilão. Ali não menciona a venda de ações. Indaga-se:
isto serviria para indicar inconstitucionalidade na norma do art. 27, I e
II, da Lei 9.074/95? Penso que não. A uma, porque não se interpreta a
Constituição no rumo da lei ordinária; a duas, porque a norma do § 5º
do art. 22 é norma de lei ordinária. Assim, norma igual poderia alterar
o citado § 5º do art. 22, nele excluindo ou incluindo bens que poderiam
ser objeto de licitação na modalidade leilão.

Na mesma linha foram os posicionamentos dos Ministros MARCO
AURÉLIO e NELSON JOBIM, quando esse Supremo Tribunal Federal indeferiu a
medida cautelar pleiteada na referida ação direta17. Confira-se, respectivamente:
Ministro MARCO AURÉLIO:
A Carta Federal não define, em si, a modalidade a ser observada.
Apenas indica como próprio o procedimento gênero que é o da
licitação.
(...)
Atente-se para o objetivo visado pela norma constitucional, que outro
não é senão, em certame no qual guardada absoluta equidistância,
venha-se, em face à participação igualitária de terceiros, chegar-se à
concessão ou permissão, afastando-se, destarte, tratamento
diferenciado e passível de contrariar interesses públicos. Houvesse a lei
atacada previsto a venda do controle acionário de forma direta,
considerando este ou aquele adquirente, sem a abertura
viabilizadora de ampla participação e salutar política de mercado,
não teria a menor dúvida em concluir pelo cabimento da liminar.
Aí, sim, ter-se-ia quadro normativo extravagante, dissociado do
mandamento constitucional.
(...)
O que cumpre indagar é se, na previsão de transferência, via
alienação do controle acionário, observa-se o ditame constitucional.
A resposta, conforme evidenciado em simples cotejo, é positiva, no
que as normas dos incisos I e II do artigo 27 da Lei nº 9.074/95 remetem
a mecanismos de venda compreendidos no gênero licitação. (Grifouse).
Ministro NELSON JOBIM:
A solução dada pela lei foi exatamente uma licitação, de acordo com a
linha do art. 175 da Constituição, que envolva, simultaneamente, o
controle da empresa e a outorga ou prorrogação de concessão. É a única
forma de uma empresa pública, exploradora de serviço público, ser
17

ADI nº 1582 MC, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em
28/04/1997, Publicação em 27/06/1997.
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privatizada.

Como se vê, a jurisprudência dessa Suprema Corte entende que o
procedimento de desestatização pode abranger a formalização de novas outorgas
ou a prorrogação de concessões, desde que a alienação do controle acionário não
seja realizada de forma direta, sem que isso caracterize mácula ao preceito
estabelecido no artigo 175 da Constituição Federal.
Acerca do tema, vale, outrossim, transcrever o seguinte excerto do
Parecer SEI nº 19687/2021/ME (fls. 27/34 do documento eletrônico nº 25), que
aborda a questão da geração de energia no regime de produção independente, nos
termos do artigo 3º, inciso II, da Lei nº 14.182/2021:
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
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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.
(...)
“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. 219239, 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
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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]
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. (grifouse)

Em suma, como o produtor independente atua sob o regime de direito
privado, comercializando energia por sua conta e risco, ele recebe mera
autorização para gerar energia, e não concessão/outorga, de modo que a matéria
possui regime constitucional diverso do alegado pelo requerente.
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III.4 – Da ausência de ofensa ao princípio da vedação ao retrocesso social
Por fim, a autora questiona a “ausência de normas de transição que
preservem as conquistas dos trabalhadores do Sistema Eletrobras” (fl. 17 da
petição inicial). Alega, a esse respeito, que os vetos presidenciais aos artigos 1º,
§§ 6º, 7º e 8º; e 3º, inciso VII, da norma objurgada, vulnerabilizariam a situação
dos trabalhadores ao remover “as regras de calibração que impediriam um odioso
retrocesso social na condição conquistada por esses trabalhadores” (fl. 19 da
petição inicial). Acrescenta, ainda, que “a Lei nº 14.182/2021, após os vetos
presidenciais, também 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” (fl. 22 da petição inicial).
Todavia, como se depreende da própria argumentação deduzida na
inicial, não há, na lei impugnada, qualquer dispositivo que trate de direitos
trabalhistas – seja para ampliá-los, assegurá-los ou reduzi-los. Não é à toa,
portanto, que a requerente menciona, na tentativa de respaldar a sua pretensão, os
vetos presidenciais apostos aos §§ 6º, 7º e 8º do artigo 1º da Lei nº 14.182/2021,
os quais continham previsões relacionadas aos empregados da Eletrobras.
Consoante se frisou na preliminar suscitada, a desestatização em si
não tem o condão de acarretar a perda de direitos trabalhistas, pois, à toda
evidência, os empregados da Eletrobras permanecem resguardados pela
legislação laboral aplicável ao seu regime trabalhista. Transcreva-se, por
pertinente, o seguinte excerto da Nota Técnica SEI nº 59734/2021/ME, da
Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos do Ministério da
Economia (fls. 35/37 do documento eletrônico nº 25), que acompanha as
informações presidenciais:
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
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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.
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.

Ademais, como mencionado na manifestação do Presidente da
República, “os respectivos contratos de trabalho não se alteram automaticamente
com a desestatização” (fl. 20 do documento eletrônico nº 23), o que evidencia o
temor infundado da autora.
Pelas razões acima declinadas, constata-se a ausência de
contrariedade entre a Lei nº 14.182/2021 e o texto constitucional.
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IV – CONCLUSÃO
Por todo o exposto, o Advogado-Geral da União manifesta-se,
preliminarmente, pelo não conhecimento da presente ação direta e, no mérito, pela
improcedência dos pedidos formulados na inicial.
São essas, Excelentíssimo Senhor Relator, as considerações que se
tem a fazer até o momento, cuja juntada aos autos ora se requer.
Brasília,
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