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LEILÃO N.º 2/2018-PPI/PND 

ATA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 

Aos 22 dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, deliberaram os membros da 

Comissão de Licitação designados pela Dec. Dir. nº 0154/2018 - BNDES  sobre a 

impugnação ofertada pela ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA ELETROBRÁS- 

AEEL , no âmbito do LEILÃO N.º 2/2018-PPI/PND . 

 

I. TEMPESTIVIDADE 

Nos termos do art. 41, §1º da Lei nº 8.666/1993 e da Seção V do Edital do 

Leilão nº. 2/2018-PPI/PND, qualquer interessado poderá apresentar impugnação ao 

Edital, por violação do que dispõe a Lei n.º 8.666/1993, em até 5 (cinco) dias úteis 

antes da Entrega dos Documentos de Habilitação. 

Considerando que o Edital do Leilão nº. 2/2018-PPI/PND foi publicado em 

15.06.2018, com previsão de Entrega dos Documentos de Habilitação em 

27.08.2018, o prazo para impugnação do referido Edital encerrou em 20.08.2018. 

Tendo em vista que a Impugnação em tela foi apresentada em 16.08.2018, 

tem-se que a mesma é tempestiva. 

 

II. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 

A IMPUGNANTE alega, em apertada síntese, que: 1) não há lei que autorize a 

desestatização das companhias distribuidoras, de forma que o próprio Edital do Leilão 

n.º 2/2018-PPI/PND violaria a Constituição Federal, sobretudo considerando o 

julgamento pelo STF da ADI 234/RJ e ADI 1.348; 2) a perda da eficácia da MP 814/2017 

seria suficiente para suspender o processo de desestatização, conforme, em sua visão, 

determinação do Plenário do TCU; 3) que não teria sido cumpridas as demais 

exigências do TCU, a exemplo: 3.1) da divulgação ao mercado, com auxílio do 

BNDES, dos montantes de investimentos de responsabilidade da Amazonas Energia 

relativos ao Leilão – Aneel 2/2018 e não considerados nos estudos de avaliação; e 3.2) 

a avaliação de formas de promover o compartilhamento de eventuais benefícios futuros 

que os Ativos Imobilizaram em Curso, adquiridos pelas distribuidoras subsidiárias da 
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ELETROBRAS, possam vir a apresentar aos novos concessionários e façam constar 

critérios claros e objetivos no edital do certame que delimitem este compartilhamento. 

Com base nisso, a IMPUGNANTE pleiteia que seja cancelado o processo de 

licitação em tela. 

 

III. DA ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO 

Inicialmente, cumpre destacar que o rito da Impugnação segue ao regramento 

legal, no qual o interessado deve manifestar sua inconformidade com as disposições 

do Edital da Licitação por irregularidade na aplicação da Lei de Licitações 1. E em 

nenhum momento foi atacada qualquer disposição editalícia em vista do regramento 

legal que rege as licitações públicas no âmbito do Programa Nacional de 

Desestatização.  

Tal é o caso da primeira razão apresentada pela Impugnante.  

No que tange às alegações sobre o atendimento à suposta exigência de 

reserva legal como na forma pretendida, não cabe à Comissão de Licitação a análise 

destas matérias, mas sim aos órgãos administrativos competentes, de acordo com 

as leis de regência. 

No entanto, ainda que não seja de competência desta Comissão a análise 

das questões postas, cabe tecer comentários sobre cada um dos pontos levantados 

pela Impugnante, em promoção ao princípio da transparência ativa, cujos contornos 

devem nortear toda a Administração Pública. 

 

IV. DA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PARA A DESESTATIZAÇÃ O DAS 

DISTRIBUIDORAS DA ELETROBRAS 

Cabe informar que o tema fora analisado no âmbito do Poder Judiciário sendo  

corroborado até o momento o entendimento pela legalidade do processo de 

desestatização em tela, a exemplo do TRF2 (Suspensão de Liminar n.º 0007573-

67.2018.4.02.0000), bem como do TST (SLAT n.º 1000593-60.2018.5.00.0000) e, 

principalmente, do STF. 

                                                           
1 Segundo o §1º do art. 41 da Lei n.º 8.666/1993, “Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por 
irregularidade na aplicação desta Lei  (...)” 
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Conforme decisão exarada pelo MINISTRO DIAS TOFFOLI na Medida 

Cautelar na Reclamação 31.198/RJ, in verbis: 

A alegação de descumprimento de precedente desta Corte inserta na 
presente reclamação já foi objeto de exame pela Presidência desta Corte, 
nos autos da Rcl nº 31198 (que teve por objeto a apontada Suspensão de 
Liminar n. 0007573-67.2018.4.02.0000), tendo a eminente Min. Cármen 
Lúcia bem apontado que a ação reclamatória não se presta a substituir a via 
recursal. Foram suas conclusões:  

 
“9. Nesse exame preliminar e precário, próprio deste momento 
processual, não parece ter a autoridade judiciária reclamada 
desrespeitado a autoridade das decisões proferidas pelo Ministro 
Ricardo Lewandowski nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 
5.624, 5.846 e 5.924, pelas quais conferida interpretação conforme à 
Constituição da República ao art. 29, caput, inc. XVIII, da Lei n. 
13.303/2016, para assentar que a venda de ações de empresas 
públicas, sociedades de economia mista ou de suas subsidiárias ou 
controladas exige prévia autorização legislativa, sempre que se cuide de 
alienar o controle acionário. 
  
10. A decisão reclamada não se afasta dessa exigência. Ao contrário, ao 
examinar os diplomas legislativos correspondentes, assenta a existência 
de autorização legislativa para a alienação do controle acionário das 
distribuidoras elencadas no edital de Leilão n. 2/2018. Eventual 
desacerto nesta avaliação deve ser questionado na via recursal própria, 
não podendo ser sanada pela reclamação”. 

 
Entendo que – ao contrário do quanto apontado na inicial – nenhum novo 
elemento se fez presente na demanda, para justificar nova apreciação pela 
Presidência desta Suprema Corte do mesmo tema. Pelo exposto, indefiro a 
liminar pleiteada. 

  

Portanto, as justificativas apresentadas pelos Autores já foram objeto de 

diferentes decisões pelo Poder Judiciário, restando consolidado o entendimento da 

existência de autorização legislativa para a alienação das companhias distribuidoras 

da Eletrobras.  

 

IV. DO RESPEITO À DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, 

deliberaram sobre a regularidade do processo de privatização das Distribuidoras, 

consolidando seu julgamento no Acórdão n.º 1199/2018 – Plenário.  

Neste ponto, vale transcrever trecho da decisão em tela, a respeito dos 

efeitos da perda de vigência da MP nº 814/2017 na desestatização em tela: 

 

[...] com fundamento no inciso II do art. 250 do Regimento Interno do TCU, 
determinar ao Ministério de Minas e Energia que, na eventualidade de a MP 
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814/2017 não ser convertida em lei e houver modificação de deliberações 
das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. e da Petrobras que possam alterar 
contornos jurídicos, econômicos e financeiros dos estudos ora examinados, 
em especial quanto à anuência da Petrobras à desverticalização da 
Amazonas Energia e à assunção de dívidas das distribuidoras pela 
Eletrobras, abstenha-se de dar continuidade ao processo de desestatização 
em tela e encaminhe novo estudo fundamentado sobre o impacto dessas 
deliberações no processo em exame para apreciação por esta Corte de 
Contas. 

 

Pela leitura da deliberação do TCU, depreende-se que a mera perda de 

eficácia da MP nº 814/2017 não é suficiente para a suspensão do processo das 

Distribuidoras. 

Para chegar a tal conclusão, é importante contextualizar tal determinação do 

TCU. O que motivou a determinação da Corte de Contas foi a possibilidade de a 

perda de vigência motivar a alteração de decisões pretéritas tomadas pelas 

instâncias da Eletrobras com relação ao ajuste de capital que deve ser feito nas 

distribuidoras. A passagem abaixo transcrita do Acórdão é reveladora nesse sentido: 

 

37. Ademais, como já antecipado no item 311 da instrução à peça 28, a 
edição da MP 814/2017 contribuiu decisivamente para a celebração do 
acordo entre as distribuidoras, a Eletrobras e a Petrobras. Porém, notícias 
recentes antecipam que essa Medida Provisória não será convertida em lei. 

Se isso for confirmado, poderão ser alterados os contornos jurídicos, 
econômico e financeiros que viabilizaram a desverticalização da AmE . 
Ainda poderá a caducidade da MP 814/2017, já a partir de 1º/6/2018, 
alterar o impacto da deliberação da Eletrobras sobr e a assunção de 
dívidas das distribuidoras, como anotado no item 28 5 da instrução à 
peça 28 . 

38. Com base nisso, proponho que seja determinado ao MME que, na 
eventualidade de a MP 814/2017 não ser convertida em lei e houver 
modificação de deliberações da Eletrobras e da Petrobras que possam 
alterar contornos jurídicos, econômicos e financeiros dos estudos ora 
examinados, em especial quanto à anuência da Petrobras à 
desverticalização da Amazonas Energia e à assunção de dívidas das 
distribuidoras pela Eletrobras, abstenha-se de dar continuidade ao processo 
de desestatização em tela e encaminhe novo estudo fundamentado sobre o 
impacto dessas deliberações no processo em exame para apreciação por 
esta Corte de Contas.  

 

Como se vê, além da perda da eficácia da MP nº 814/2017, seria necessária 

a modificação de deliberações da ELETROBRAS que pudessem alterar as decisões 

de ajuste de capital tomadas. E isso não ocorreu.  

Recentemente a ELETROBRAS ratificou a decisão pela venda das 

Distribuidoras de Energia.  Na 171ª AGE da Companhia, realizada após a análise do 
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TCU, os acionistas da ELETROBRAS prorrogaram o prazo de venda da Amazonas e 

demais distribuidoras até 31 de dezembro de 2018, restando vigentes as demais 

condições de venda das distribuidoras aprovadas na 170ª AGE, de 08.02.2018, 

dentre elas a assunção de dívidas pela Eletrobras. 

Além disso, trazemos a conhecimento o fato de que, em 21.08.2018, a 

ANEEL atestou o cumprimento pelas empresas AMAZONAS GERAÇÃO E 

TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. – AmGT e AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA S.A. – AmD, da exigência do envio dos documentos citados no §2º do art. 

3º da Resolução Autorizativa no 4.244, de 16 de julho de 2013, anuindo com o 

processo de desverticalização da Amazonas Distribuidora de Energia S. A – AmE, 

conforme Despacho nº 1.885, de 21 de agosto de 2018. 

Portanto, não se concretizou até o presente momento evento que 

modificasse as condições de venda das Distribuidoras, razão pela qual não se faz 

necessária a suspensão do certame. 

Quanto à divulgação ao mercado dos montantes de investimentos de 

responsabilidade da Amazonas Energia relativos ao Leilão Aneel 2/2018 e não 

considerados nos estudos de avaliação, cabe informar que o referido Edital da 

ANEEL para implantação de Linhas de Transmissão, não implica em investimentos 

de responsabilidade da Amazonas Energia. Deve-se enfatizar que as instalações 

localizadas no estado do Amazonas foram retiradas do objeto do Leilão ANEEL 

2/2018.   

Por fim, em relação à avaliação de formas de promover o compartilhamento 

de eventuais benefícios futuros que os Ativos Imobilizados em Curso, adquiridos 

pelas distribuidoras subsidiárias da ELETROBRAS, possam vir a apresentar aos 

novos concessionários, após discussões sobre o tratamento do tema junto ao 

Ministério de Minas e Energia – MME e a ANEEL, foi inserto regramento nas minutas 

dos Contratos de Compra e Venda de Ações, para atender à determinação do TCU, 

cuja mandamento principal se reproduz abaixo: 

 
5.3. O Comprador, na qualidade de acionista majoritário da Distribuidora, 
deverá fazer com que a Distribuidora ressarça a Vendedora pelos AICs 
Ressarcíveis mencionados no subitem (xxi) da Cláusula 5.1. acima, sendo 
que o montante do ressarcimento devido à Vendedora a título de 
pagamento pelos AICs Ressarcíveis corresponderá a 50% (cinquenta por 
cento) da contribuição de cada um dos ativos na base de remuneração 
líquida, conforme definição vigente nos Procedimentos de Regulação 
Tarifária - PRORET da ANEEL, desconsideradas eventuais contabilizações, 
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posteriores à data-base do laudo de avaliação indicado na tabela acima, de 
investimentos necessários à imobilização desses ativos em curso. 

 

Por fim, com relação à correção do ponto incial de deságio de flexibilização 

tarifária referente CEAL, antes calculado em 99,2%, o Edital observou referida 

correção, visto que consta no item 3.5 do Anexo 13 ao Edital - APLICAÇÃO DO 

ÍNDICE COMBINADO DE DESÁGIO NA FLEXIBILIZAÇÃO TARIFÁRIA E 

OUTORGA o novo patamar de deságio inicial do leilão da CEAL correspondente a 

45,47% (quarenta e cinco inteiros e quarenta e sete centésimos por cento), em razão 

do desfecho do acordo judicial referente ao Plano Bresser.  

Esclarecemos ainda que, por força da Instrução Normativa nº 27/1998, a 

fiscalização do TCU é realizada concomitantemente ao processo de desestatização. 

Essa é a razão, inclusive, do encaminhamento periódico de documentos à Corte de 

Contas, de modo a possibilitar o controle do TCU pari passu ao desenrolar do 

processo. 

 

V. DECISÃO 

Pelas razões acima expostas, nos termos do art. 1.22 do Edital do Leilão n.º 

2/2018-PPI/PND, a Comissão Especial de Licitação decide NEGAR PROVIMENTO à 

Impugnação apresentada, por entender ausente qualquer ilegalidade no instrumento 

convocatório, mantendo-o nos seus devidos termos. 
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