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EXCELENTÍSSIMO(A)  SENHOR(A)  JUIZ(A)  FEDERAL  DA  2ª  DA  SEÇÃO  JUDICIÁRIA  DO

ESTADO DO PIAUÍ

PROCESSO Nº 1000258-26.2018.4.01.4000

AUTOR: PAULO DE OLIVEIRA BEZERRA

RÉU: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS E OUTROS

1. SÍNTESE DOS FATOS

Trata-se  de  Ação  Popular,  ajuizada  por  PAULO  DE  OLIVEIRA  BEZERRA,

cidadão,  consoante  título  de  eleitor  nos  autos,  em  face  das  CENTRAIS  ELÉTRICAS

BRASILEIRAS  S.A.  -  ELETROBRAS,  do  PRESIDENTE  DAS  CENTRAIS  ELÉTRICAS

BRASILEIRAS  S/A,  Wilson  Pinto  Ferreira  Junior,  e  do  PRESIDENTE  DO  CONSELHO  DE

ADMINISTRAÇÃO DAS CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A, José Guimarães Monforte,

em litisconsórcio passivo.

Aduz o demandante que a 170ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada pela

Eletrobras aos 08/02/2018, trataria de proposta manifestamente ilegal, cuja aprovação pelo voto

soberano  do  acionista  controlador,  qual  seja,  a  União,  redundaria  em prejuízos  bilionários  à

Companhia, vez que a assunção de dívidas da ordem de mais de 11 bilhões de reais violaria as

disposições da Lei das Sociedades Anônimas, a qual determina que os contratos firmados por

essas espécies de sociedades empresárias devem ser celebrados em condições equitativas ou

com pagamento compensatório.

Expõe  o  autor,  minunciosamente,  que  por  meio  da  165ª  Assembleia  Geral

Extraordinária, a Eletrobras, por maioria e com aquiescência expressa da União, optou pela não

renovação dos contratos de concessão das Empresas Distribuidoras de Energia Elétrica (EDEs)

nas regiões norte e nordeste, manifestando-se pela adoção de providências necessárias para a

liquidação das EDEs caso:
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(I) não ocorresse a alienação das ações de tais empresas até 31.12.2017; ou

(II) as EDEs deixassem de receber, diretamente da União ou por meio de tarifa, até sua

transferência ao novo controlador, os recursos e as remunerações necessárias para operar,

manter  e  fazer  investimentos  relacionados  aos  serviços  públicos  prestados,  vedado

qualquer novo aporte de recursos pela Eletrobras.

Posteriormente, o BNDES submeteu à sua Diretoria uma proposta de modelo

para a desestatização das EDEs, a qual envolve:

(I) a alienação da participação societária, inclusive do controle acionário (art. 4º, I, da Lei nº

9.491/1997); combinada com

(II) a outorga da concessão de serviço público (art. 4º, VI, da Lei nº 9.491/1997).

 No  intuito  de  assegurar  a  viabilidade  econômica  e  a  atração  de  potenciais

interessados,  o desenho apresentado pelo  BNDES imporia  à Eletrobras a assunção de parte

relevante  das  dívidas  das  EDEs,  ou  a  sua  conversão  em capital  social.  Ademais,  teria  sido

sugerido  que  o  controle  acionário  de  cada  uma das  Distribuidoras  fosse  vendido  pelo  valor

simbólico de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O mencionado modelo proposto pelo BNDES teria sido acolhido pelo Decreto nº

9.192/2017, que regulamentou a Lei nº 12.783/2013, para dispor sobre a licitação de concessões

de  distribuição  e  de  transmissão,  associadas  à  transferência  de  controle  de  pessoa  jurídica

prestadora de serviço público de energia elétrica. O aludido Decreto, em seus §§ 10 e 11, art. 4º,

obrigaria a Eletrobras a aprovar a adoção das recomendações decorrentes dos estudos quanto à

alienação das EDEs, especificamente no que se refere às medidas necessárias para tornar seu

valor atrativo.

A Resolução  CPPI  nº  20/17  teria  aprovado,  logo  em seguida,  o  modelo  de

transferência  do  controle  acionário  das  Distribuidoras,  associada  à  outorga  da  concessão,  e

encampado as recomendações do BNDES, prevendo o valor de R$ 50.00,00 (cinquenta mil reais)

pela alienação do controle acionário dessas EDEs, além da necessária assunção da dívida das

EDEs,  cujo  montante,  considerando  apenas  os  débitos  líquidos,  ultrapassaria  os  R$

11.200.000.000,00 (onze bilhões e duzentos milhões de reais), desconsiderando as dívidas das
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Contas de Consumo de Combustível (CCC) e Contas de Desenvolvimento Energético (CDE), as

quais elevariam esse valor à casa dos R$ 19,7 bilhões de reais.

Defende o demandante que tal valor não poderia ser assumido pela Eletrobras

sem comprometer sua própria viabilidade econômico-financeira.

A deliberação a respeito da transferência do capital acionário da Eletrobras, que

deveria  ter  sido  realizada  na  Assembleia  Geral  Extraordinária  nº  169,  agendada  para  28  de

dezembro de 2018,  não  o  foi.  Tal  fato  se  deu,  segundo  expõe o  demandante,  em razão de

opiniões contrárias exaradas em pareceres jurídicos de renomados juristas brasileiros. 

Por  unanimidade,  os  pareceristas  teriam  reputado  ilegal  a  modelagem

apresentada  pelo  BNDES,  argumentando  que  a  assunção  de  dívidas  das  EDEs  levaria  a

Eletrobras  a  assumir  um  valor  exacerbadamente  elevado,  sem  a  necessária  contrapartida,

impactando substancialmente  seu fluxo  de caixa,  colocando  em risco  a própria  existência  da

sociedade  empresária  e  ocasionando  a  responsabilização  dos  próprios  sócios  pelos  danos

causados à Eletrobras e seus acionistas.

Asseveram os pareceristas que, por se tratar de Sociedade de Economia Mista,

com ações negociadas em bolsa de valores e ADR's emitidos no exterior e negociados na Bolsa

de Valores de New York, estaria submetida à Lei nº 6.404/76 (Lei das S/A) e à Lei nº 6.385/76 (Lei

da CVM)  e,  portanto,  à Comissão de Valores  Mobiliários.  Desse  modo,  a  União não poderia

obrigar a Eletrobras a assumir dívidas sem a devida compensação de suas controladas, a fim de

torná-las atrativas ao mercado, onerando a Eletrobras sem contrapartidas, sem comutatividade.

Verberam, ainda, que a realização de medida que ignore esses deveres legais

poderia  atrair  a  ação  fiscalizatória  da  Comissão  de  Valores  Mobiliários,  bem  como  gerar  a

incidência da Lei de Improbidade Administrativa.

Por fim, em seus pareceres, teriam sustentado como imperativa e necessária, a

liquidação das EDEs, nos termos da Lei nº 8.029/09, de modo que caberia à União,  e não à

Eletrobras, suceder as Distribuidoras, cuja extinção também teria sido apresentada por eles como

sendo a única via legal a ser seguida.

Em virtude  dos  respeitáveis  posicionamentos  exarados  pelos  pareceristas,  o

Conselho Fiscal da Eletrobras teria opinado pela não aprovação da modelagem proposta pela

referida sociedade empresária.

Entretanto, em dezembro de 2017, o Conselho de Administração da Eletrobras
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teria  aprovado  e  publicado  Edital  convocando  a  170ª  Assembleia  Geral  Extraordinária,  para

deliberar  conclusivamente  sobre  a  transferência  do  controle  acionário  das  EDEs  ou  sua

liquidação. Segundo expõe o autor, tal Conselho, por maioria e contrariando os posicionamentos

adotados  pelos  pareceristas,  recomendaria  a  assunção  da  dívida  de  R$  11,2  bilhões  pela

Eletrobras, a alienação das ações das Distribuidoras nos exatos termos da Resolução CPPI nº

20/2017 e a rejeição da dissolução e liquidação das Distribuidoras, consoante dispõe a Lei nº

8.029/90.

Desse modo, o autor, no exercício dos direitos que lhes são constitucionalmente

garantidos, ajuizou a presente ação, requerendo, liminarmente:

A) suspensão imediata da 170ª Assembleia Geral Extraordinária da Eletrobras, convocada

para o dia 08 de fevereiro de 2018;

B)  alternativamente,  na  eventualidade  da não suspensão da  realização  da mencionada

Assembleia, o deferimento da ordem cautelar para que os(as) Conselheiros(as) acionistas

se abstenham de deliberar acerca de qualquer proposta de assunção de dívida das EDEs e,

em especial, da CEPISA, bem como no tocante à modelagem de venda dessas empresas,

até decisão final nesta ação;

C) subsidiariamente,  caso não concedida a medida liminar pleiteada e ocorrendo a 170ª

Assembleia Geral Extraordinária aos 08/02/2018, requereu que seus efeitos e quaisquer

decisões porventura tomadas ficassem sobrestadas até o julgamento final desta ação.

Por fim, requereu fosse julgada procedente a presente demanda, para declarar a

nulidade da 170ª Assembleia Geral Extraordinária da Eletrobras. Subsidiariamente, em não sendo

declarada sua nulidade, pugnou pela anulação das decisões referentes a aludida Assembleia,

especificamente em relação à CEPISA.

Em manifestação prévia, a União solicitou seu ingresso no feito, na condição de

assistente simples da Eletrobras. 

Na oportunidade, a União Federal explanou que o processo de desestatização

das EDEs passou a ser possível em razão da inserção do §1º-A ao art. 8º da Lei nº 12.783/12 pela

Medida  Provisória  nº  735/161.  Isso  porque  a  mencionada  Medida  Provisória  (posteriormente

1 Art.  8º  As  concessões  de  geração,  transmissão  e  distribuição  de  energia  elétrica  que  não  forem
prorrogadas, nos termos desta Lei, serão licitadas, na modalidade leilão ou concorrência, por até 30 (trinta)
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convertida na Lei  nº  13.360/17)  teria  facultado à União,  no caso do prestador de serviço ser

pessoa jurídica sob seu controle direto ou indireto, promover a licitação de que trata o art. 8º da

referida  lei,  associada  à  transferência  de  controle  da  pessoa  jurídica  prestadora  do  serviço,

outorgando novo contrato de concessão ao novo controlador. Foi nesse contexto que teve início a

análise quanto à não prorrogação das concessões da Eletrobras.

Asseverou  que,  diante  da  decisão  da  Companhia  e  considerando  o  risco  à

continuidade  do  serviço,  o  Decreto  nº  8.893/16  qualificou  vários  empreendimentos  públicos

federais como de prioridade nacional no setor de energia2, dentre eles inclui-se a Companhia de

Energia do Piauí – CEPISA.

Sustentou  o  ente  federativo  que  a  proposta  de  modelagem  para  a

desestatização foi elaborada visando proteger não somente as EDEs, mas também os acionistas,

o poder público e o próprio consumidor.

Consignou  que,  ao  contrário  do  que  afirma  o  autor  na  inicial,  haverá  uma

contrapartida para que a Eletrobras assuma eventuais dívidas de obrigações das distribuidoras,

de modo que não restaria violado o art. 245 da Lei das S/As3. Isso porque alega que a aplicação

do  mencionado  dispositivo  não  se  pautaria  em  uma  comutatividade  matemática,  mas  na

necessidade  de  que  se  mantenha  um  equilíbrio  entre  as  transações  celebradas  entre  as

sociedades do mesmo grupo, a partir da realização de negócio em condições justas, consideradas

as  especificidades  do  caso  em concreto.  Nesse  sentido,  considera  que  a  comutatividade  foi

analisada e respeitada.

Ainda,  pontua  que a  sociedade  empresária  em questão experimentaria  mais

anos. 
(…) 
§ 1º-A. É facultado à União, quando o prestador do serviço for pessoa jurídica sob seu controle direto ou
indireto, promover a licitação de que trata o caput associada à transferência de controle da pessoa jurídica
prestadora do serviço, outorgando contrato de concessão ao novo controlador pelo prazo de 30 (trinta)
anos. (Incluído pela Lei nº 13.360, de 2016)
2 Art. 1º Ficam qualificados como prioridade nacional nos setores de energia e mineração os seguintes
empreendimentos públicos federais, nos termos dos art. 1º, art. 4º, caput, inciso II, e art. 5º da Lei nº 13.334,
de 13 de setembro de 2016:
(…)
VIII - Companhia de Energia do Piauí e a concessão do serviço público de distribuição de energia elétrica da
qual era titular;
3 Art.  245.  Os administradores não podem,  em prejuízo  da  companhia,  favorecer  sociedade coligada,
controladora ou controlada, cumprindo-lhes zelar para que as operações entre as sociedades, se houver,
observem condições estritamente comutativas, ou com pagamento compensatório adequado; e respondem
perante a companhia pelas perdas e danos resultantes de atos praticados com infração ao disposto neste
artigo.
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prejuízos  econômico-financeiros  caso  decidisse  pela  liquidação  das  Distribuidoras  em vez  de

avançar na apreciação da alternativa proposta no modelo de desestatização.

Ao final, conclui que a atuação estatal no sentido de realizar a desestatização é

regular, revelando-se, na verdade, como medida menos onerosa à Companhia, pelo que requer o

indeferimento do pedido liminar ante a ausência dos seus requisitos legais.

Por fim, os autos vieram ao Ministério Público Federal.

Era o que havia para relatar.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Na espécie, vislumbra-se dois caminhos distintos em que pairam dúvidas acerca

de qual deles se revelaria menos gravoso à Companhia: 

(I) a desestatização, com consequente assunção de elevadas dívidas por parte da Eletrobras;

ou

(II) a liquidação das subsidiárias de distribuição.

Em razão da alegada onerosidade excessiva que a escolha pela desestatização

acarretaria, o autor popular requereu a concessão, em caráter liminar, de medida cautelar, a fim

de proteger, mediatamente, o bem da vida objeto desta ação. Apesar de não ter sido concedida

inaudita altera parte, destaque-se que não houve o esvaziamento da pretensão do requerente, de

modo que, no momento, passa-se à análise do pedido cautelar.

Da medida cautelar pleiteada

Os  pedidos  de  deferimento  de  medida  cautelar  para  suspensão  da  170ª

Assembleia Geral, bem como para determinar que os Conselheiros acionistas se abstivessem de

deliberar acerca da assunção de dívida das Empresas Distribuidoras de Energia Elétrica (EDEs),

encontram-se visivelmente prejudicados, em razão da realização da mencionada assembleia no

dia 08 de fevereiro de 2018.

Resta, todavia, a análise do pedido liminar de sobrestamento dos efeitos das

decisões firmadas no âmbito da referida Assembleia.

Segundo  divulgado  pelas  Centrais  Elétricas  Brasileira  S/A  (Eletrobras),  os

acionistas presentes à 170ª Assembleia deliberaram, em suma:
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A) pela  aprovação e venda da maioria  das ações referentes às EDEs,  no  valor  de R$

50.000,00 (cinquenta mil reais), associada à outorga de concessão pelo Poder Concedente

pelo prazo de 30 (trinta) anos, incluindo a assunção, pela Eletrobras, de dívidas da referida

Distribuidora e/ou conversão de dívidas da Distribuidora em aumento de capital em valores

bilionários;

B) pela aprovação a que a Eletrobras assuma direitos de algumas das EDEs referentes à

Conta de Consumo de Combustíveis – CCC e a Conta de Desenvolvimento Energético –

CDE, devendo a Eletrobras assumir, em contrapartida, obrigações em valores equivalentes;

C) pela reprovação da dissolução e liquidação das EDEs;

D) pela aprovação da dissolução e liquidação da respectiva distribuidora cuja transferência

do controle acionário for aprovada nos termos dos itens 1, 4, 7, 10, 13 e 15 do sumário das

decisões, em caso de não cumprimento das condicionantes previstas nos itens 10 e 15 ou

do prazo  estabelecido  pela  169ª  Assembleia  Geral  Extraordinária  para  a  assinatura  do

contrato de transferência do controle acionário detido pela Eletrobras nas distribuidoras.

Observa-se,  portanto,  que  as  deliberações  realizadas  na  mencionada

Assembleia  resultaram  na  escolha  pelo  procedimento  de  desestatização.  Os  documentos

acostados  aos  autos,  entretanto,  parecem revelar  que  a  eleição  dessa  alternativa  mostra-se

deveras perigosa.

Isso porque os pareceres externos solicitados pela própria Eletrobras indicam

um comprometimento da viabilidade econômico-financeira da referida sociedade empresária na

hipótese de assunção pela Companhia das dívidas das Distribuidoras.

Nesse sentido, expõe um dos pareceristas, em resposta ao quesito formulado

pela própria Eletrobras acerca a licitude ou não da assunção de dívidas das EDEs com terceiros,

sem contrapartida, verbis:

Não  é  lícito  à  Eletrobrás  a  assunção  de  dívidas  das  EDES  com
terceiros, sem a correspondente compensação. A circunstância de as
EDEs estarem inseridas num contexto de desestatização regulado por lei e
atos  normativos  da  Chefia  do  Poder  Executivo  não  afasta  as
responsabilidades  inerentes  da  União  enquanto  acionista  controladora,
como decorre do art. 235 da Lei no 6.404/1976, nem aquelas dirigidas ao
Conselho  de  Administração  da  companhia.  Como  toda  sociedade  de
economia mista, a Eletrobras é sociedade anônima (art. 5º, II, Dec. Lei no
200/1967  e  art.  4º,  Lei  no  13.303/2016).  Por  essa razão,  aplica-se  à
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hipótese o art. 245 da LSA, cuja literalidade impõe que as operações
realizadas  entre  a  Consulente  e  suas  controladas  sejam
obrigatoriamente  realizadas  em  condições  equitativas  e  com
compensação adequada. (grifos não constam do original)

Em resposta ao mesmo quesito, outro parecerista consultado pela Companhia

afirmou, ipsis litteris:

Na  linha  do  que  acima  exposto,  a  assunção  de  dívidas  das
DISTRIBUIDORAS  pela  ELETROBRAS  será  medida  extremamente
gravosa ao funcionamento da empresa e à sua saúde financeira. Essa
assunção  de  dívidas  sem  a  necessária  contrapartida,  por  ser  ato
objetivamente prejudicial  à companhia, poderá servir  de motivo para
a  responsabilização  de  seus  acionistas  e  administradores  que
adotarem atos e providências nesse sentido. O art. 245 da Lei das S/A,
é,  por  si  só,  no  que  tange  à  responsabilidade  dos  administradores,
coerente resposta a esse quesito, uma vez que lá se exige que a relação
entre empresas coligadas e controladas seja comutativa. Por outro lado,
é preciso que essa comutatividade esteja presente diante de crédito
ou  contrapartida  justa,  plena  e  líquida  ou  “ contraprestações
recíprocas equivalentes  ou equilibradas” , sob risco  de configuração
de  mero  simulacro  de  substituição  de  dívida  por  crédito  que,  em
realidade,  é  incerto  ou  mesmo  inexistente. (grifos  não  constam  do
original)

Ainda,  quando questionado acerca de como se comportariam as dívidas das

Distribuidoras na hipótese de serem estas dissolvidas em vez de alienadas, um dos pareceristas

explica que a incidência da Lei nº 8.029/1990 abrange a aplicabilidade de seu art. 234, de modo

que não remanescerá para a Eletrobras a responsabilidade pelas dívidas das EDEs em que figura

como garantidora. 

Reforçando os impactos menos gravosos à Eletrobras em um hipotético cenário

de dissolução, o parecerista revela ainda, verbis:

Considerando-se que a dissolução  das  EDEs  encontra amparo  em
decisão  tomada pela 165ª AGE e na legislação, não  se vislumbram
impactos significativos na esfera jurídica dos seus administradores e
administradores  da  Eletrobras.  Os  administradores  devem,  é  claro,

4 Art. 23.  A União sucederá a entidade, que venha a ser  extinta ou dissolvida, nos seus  direitos  e
obrigações  decorrentes  de  norma  legal,  ato  administrativo  ou  contrato,  bem  assim  nas  demais
obrigações pecuniárias. 
§ 1° O Poder Executivo disporá, em decreto, a respeito da execução dos contratos em vigor, celebrados
pelas  entidades  a  que  se  refere  este  artigo, podendo,  inclusive,  por  motivo  de  interesse  público,
declarar a sua suspensão ou rescisão.
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tomar o cuidado de observar as normas aplicáveis, notadamente os arts.
208 e  210 a 218 da Lei  nº  6.404/1976,  referidos  no art.  21  da Lei  nº
8.029/1990, contexto em que suas ações estarão resguardadas.

Ao que parece, portanto, a predileção pela desestatização das EDEs ostenta

caráter de ameaça ao patrimônio público, mostrando-se, a princípio, como caminho mais gravoso

à Eletrobras. Ao revés, a dissolução das Distribuidoras se apresentaria, num primeiro momento,

como opção menos onerosa à Companhia.

A priori,  portanto, é de cautela o sobrestamento dos efeitos das deliberações

firmadas no âmbito da 170ª Assembleia  Geral  Extraordinária até julgamento  final  desta ação,

oportunidade  na  qual  decidir-se-á,  em sede de juízo  de cognição exauriente,  acerca da  real

existência dos riscos apontados.

Assim,  em juízo  de  cognição  sumária  e  pelo  cotejo  inicial  das  informações

trazidas  pelo  autor  e  pelo  assistente  simples,  verifica-se  configurados o  fumus boni  iuris  e  o

periculum in mora essenciais para a concessão de medida cautelar.

Da decisão liminar cassada pelo STF

No  julgamento  das  Reclamações  29.477/PE  e  29.478/PE,  a  Suprema Corte

determinou a cassação da decisão liminar proferida da Ação Popular 0800056.23.2018.4.05.8300,

e extinção da referida ação, para reestabelecer  a eficácia do art.  3º,  I,  da Medida Provisória

814/2017, o qual prevê a revogação § 1º, do art. 31, da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004,

permitindo a  inclusão  no  Programa Nacional  de  Desestatização  –  PND da  empresa Centrais

Elétricas Brasileiras S/A – ELETROBRAS e suas controladas.

Segundo o STF, a decisão do magistrado naquel'outra ação popular usurpou a

competência do Supremo, por declarar a inconstitucionalidade do referido ato normativo em face

da  Constituição  Federal,  retirando-o  do  ordenamento  jurídico  com  efeitos  erga  omnes,

ultrapassando os limites do controle difuso de constitucionalidade em sede de ação popular.

Destaque-se, entretanto, que não é o caso desta ação, que discute a existência

ou  não  de  lesividade  ao  patrimônio  público  na  deliberação  dos  conselheiros  acionistas  em

assembleia, de modo que não haverá conflito com a decisão exarada pelo STF, encontrando-se a

lide, in casu, albergada pelas hipóteses que legitimam o ajuizamento da ação popular.
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3. CONCLUSÃO

Ante  todo o exposto,  o  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL manifesta-se  pela

concessão  da medida cautelar de sobrestamento dos efeitos das decisões tomadas na  170ª

Assembleia Geral Extraordinária, para que se abstenham de praticar os atos ali deliberados.

Teresina, 26 de fevereiro de 2018

ALEXANDRE ASSUNÇÃO E SILVA

Procurador da República
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