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LEILÃO N.º 2/2018-PPI/PND 

ATA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 

Aos 17 dias do mês de julho de dois mil e dezoito, deliberaram os membros 

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

impugnação ofertada por FERREIRA E BORGES CONSULTORIA E 

INTERMEDIAÇÕES LTDA (ELETRO RURAL) e TIAGO DOS SANT OS DE LIMA , 

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 

19.07.2018, o prazo para impugnação do referido Edital se encerrará em 

12.07.2018. 

Portanto, tendo em vista que a Impugnação foi apresentada por FERREIRA E 

BORGES CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÕES LTDA (ELETRO RU RAL) e 

TIAGO DOS SANTOS DE LIMA,  em 12.07.2018, tem-se que a mesma é 

tempestiva. 

 

 

II. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 

Os IMPUGNANTES alegam, em apertada síntese, que: 1) o entendimento 

proferido recentemente pelo Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação 

conforme à Constituição ao art. 29, caput, XVIII, da Lei 13.303/2016, afirmando 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 
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de alienar o controle acionário, bem como que a dispensa de licitação só pode ser 

aplicada à venda de ações que não importem a perda de controle acionário de 

empresas públicas, sociedades de economia mista ou de suas subsidiárias ou 

controladas; e 2) a Lei n.º 9.491/1997 (art. 4°, I e § 3°), ainda vigente, exige, nos 

procedimentos de desestatizações, que a “alienação de participação societária, 

inclusive de controle acionário, preferencialmente mediante a pulverização de ações” 

dar-se-á por meio de licitação, a qual “poderá ser realizada na modalidade de leilão”, 

devendo esta ser autorizada por lei. 

Com base nisso, os IMPUGNANTES afirmam que resta clara a ilegalidade do 

certame, pela carência de procedimento legal imprescindível para a sua realização, 

requerendo a suspensão/adiamento do procedimento de leilão, tendo em vista a 

necessidade de prévia autorização legislativa. 

 

 

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. 

Contudo, a Impugnação ora analisada sequer questionou qualquer disposição 

editalícia. 

Não obstante, pela análise dos fatos veiculados na Impugnação ora em 

exame, depreende-se que o Impugnante insurge-se contra o objeto do Leilão n.º 

2/2018-PPI/PND, em virtude de, na sua visão, não haver autorização legislativa para 

a alienação das ações das Distribuidoras de Energia. Seu inconformismo não 

procede. 

O Edital, em suas disposições, encontra-se indene de qualquer ilegalidade, 

construído a partir das condições aprovadas pelo CPPI2 e pela controladora das 

                                                           
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  (...)” 
2 Resoluções CPPI nº 03/2016, de 13.09.2016, nº 20, de 08.11.2017, nº 28, de 22.11.2017, nº 29 de 28.12.2017 e nº 36 de 
12.06.2018. 
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Distribuidoras3, em observância aos arts. 6º, II4 e 155 da Lei n.º 9.491/1997 e à Lei 

n.º 12.783/2013. 

Lembre-se 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 . E em nenhum 

momento foi atacada qualquer disposição editalícia. 

Ademais, no que tange aos pressupostos atinentes à aprovação do 

instrumento convocatório, não cabe à Comissão de Licitação análise desta matéria, 

mas sim aos órgãos competentes, salvo quando houve ilegalidades que acometam o 

instrumento convocatório. E não é o caso. A título informativo, a decisão cautelar 

proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski na ADI nº 5624/DF não contém 

qualquer impeditivo ao prosseguimento da desestatização contra a qual se insurgem 

os IMPUGNANTES. 

A decisão em comento merece transcrição da sua parte dispositiva, para 

corroborar o entendimento desta Comissão Especial de Licitação: 

 

Diante do exposto, com base no art. 10, § 3º, da Lei 9.868/1999, e no art. 
21, V, do RISTF, concedo parcialmente a medida cautelar pleiteada, ad 
referendum do Plenário deste Supremo Tribunal, para, liminarmente, 
conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 29, caput, XVIII, da Lei 
13.303/2016, afirmando que a venda de ações de empresas públicas, 
sociedades de economia mista ou de suas subsidiária s ou controladas  
exige prévia autorização legislativa , sempre que se cuide de alienar o 
controle acionário, bem como que a dispensa de licitação só pode ser 
aplicada à venda de ações que não importem a perda de controle acionário 
de empresas públicas, sociedades de economia mista ou de suas 
subsidiárias ou controladas. 

 

Pela leitura do comando acima, a decisão - de caráter vinculante a toda a 

Administração Pública por força do art. 10, § 3º, da Lei n.º 9.868/1999 – exige que a 
                                                           
3 Ata da 170ª Assembleia Geral Extraordinária da ELETROBRAS, realizada em 08.02.2018. 
4 “Art. 6º Compete ao Conselho Nacional de Desestatização: 

(...) 

II - aprovar, exceto quando se tratar de instituições financeiras: 

a) a modalidade operacional a ser aplicada a cada desestatização; 

b) os ajustes de natureza societária, operacional, contábil ou jurídica e o saneamento financeiro, necessários 
às      desestatizações; 

c) as condições aplicáveis às desestatizações;” 
5 “Art. 15. O preço mínimo de alienação das ações deverá ser submetido à deliberação do órgão competente do titular das 
ações.” 
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alienação de estatais seja precedida de autorização legislativa, por força da teoria da 

simetria. Ocorre que o entendimento firmado naquela decisão não afeta a 

desestatização das Distribuidoras de Energia qualificadas no Programa de Parcerias 

de Investimentos – PPI, uma vez que todas possuem a necessária autorização 

legislativa. 

Neste ponto, cabe esclarecer que a autorização legislativa para a alienação 

do controle acionário das Distribuidoras foi concedida pelas Leis n.º 9.491/19976, n.º 

12.783/20137 e 13.334/20168, por si sós suficientes para atender ao comando na 

decisão proferida na ADI nº 5624/DF. Na esteira deste entendimento, há diversas 

decisões emanadas pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema, as quais são 

colacionadas a seguir, para conhecimento9: 

 

STF: ADI nº 562-DF 

Tribunal Pleno - Voto do Ministro Ilmar Galvão - Ju lgado em 01/07/1998 
- DJ nº 16/10/1998.  

A autorização legislativa específica, indispensável ao mero destaque de 
recursos orçamentários, por via de específica consignação na lei de meios, 
não poderia ser dispensada quando está em jogo o surgimento de mais um 
ente da administração. 

A partir, entretanto, do momento em que o referido ente cumpriu os seus 
objetivos, tornou-se inviável, ou já não se justifica a sua manutenção, a 
privatização e a extinção afloram como alternativas inevitáveis, nada 
impedindo que, uma ou outra, possa ser posta em prática segundo regras 
de caráter geral, já que inexistente razão de ordem constitucional, legal ou, 
mesmo, de ordem prática, que determine tratamento diferenciado, para esta 
ou aquela espécie de empresa. 

Definida, pelo legislador constituinte, a opção pel o regime capitalista 
de produção, e estabelecidas as únicas hipóteses de  atuação do 
Estado na exploração de atividade econômica (quando  o exigir a 
segurança nacional ou interesse coletivo relevante – art. 173), nada 
mais natural do que a iniciativa do legislador ordi nário, no sentido de 
instituir um programa de privatização para as cente nas de empresas 
dedicadas a atividades não excepcionadas, como fez,  editando a Lei nº 

                                                           
6 Lei do Programa Nacional de Desestatização. 
7 “Art. 8o  As concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica que não forem prorrogadas, nos termos 
desta Lei, serão licitadas, na modalidade leilão ou concorrência, por até 30 (trinta) anos.  

(...) 

§ 1o-A.  É facultado à União, quando o prestador do serviço for pessoa jurídica sob seu controle direto ou indireto, promover a 
licitação de que trata o caput  associada à transferência de controle da pessoa jurídica prestadora do serviço, outorgando 
contrato de concessão ao novo controlador pelo prazo de 30 (trinta) anos. 
8 Lei que cria o Programa de Parcerias de Investimentos – PPI. 
9 Na mesma linha do entendimento das decisões colacionadas, há também outros precedentes do Supremo Tribunal Federal 
que afastam a necessidade de lei especifica para a desestatização de empresas estatais (v.g , ADI 1703-MC, Galvão, 
27/11/97, DJ 13/08/99; ADI 1724-MC, Néri, RTJ 171/410; ADI 1549-MC, Rezek, 16/12/96; ADI 1724-MC, Néri, 11/12/97, DJ 
22/10/89).   
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8.031/90, de modo a obviar os inconvenientes de pro vidências 
casuísticas de efeito retardativo . (grifo nosso) 

 

STF: ADI nº 234-1/RJ: 

Tribunal Pleno – Julgado em 22/06/1995 – Relator Mi nistro Néri da 
Silveira – DJ 15/09/1995 

Voto do Ministro Marco Aurélio 

Agora onde leio que compete à lei criar a sociedade de economia mista, não 
posso acrescentar que também o afastamento do cenário jurídico da 
sociedade de economia mista dependa de lei. Por que? Porque tenho o 
inciso XIX do artigo 37 como a consubstanciar uma exceção. E distingo, 
perdoem-me aqueles que entendem de forma diversa, criação de extinção. 
A partir do momento em que criada a sociedade de economia mista, o que 
temos é a regência dessa sociedade pelo disposto no § 1º do artigo 173 da 
Constituição Federal, preceito que revela que ‘a empresa pública, a 
sociedade de economia mista e outras entidades que explorem atividade 
econômica sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, 
inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias’. (...) Quanto às 
sociedades de economia mista, volto a dizer que a C onstituição 
Federal somente requer lei para criá-las. Seria mui to simples inserir-se 
no inciso XIX a referência também à extinção dessas  pessoas jurídicas 
de direito privado, dessas sociedades anônimas. Não  houve alusão e, 
por isso mesmo, ousei dizer que o que nele se conté m no tocante às 
sociedades de economia mista, encerra uma exceção a o poder de 
administrar atribuído ao Executivo. 

 

Voto do Ministro Nelson Jobim, na Medida Cautelar n a ADI nº 1.649/DF 
–Julgado em 29/10/1997 - DJnº 08/09/2000 

O disposto no art. 37, inciso XIX da Constituição, foi exatamente a forma 
pela qual criou-se restrições para que o Estado pudesse intervir na atividade 
econômica. Se a atividade econômica, estabelecida no art. 173 da 
Constituição, era restrita a determinados casos, ou seja, ‘aos imperativos da 
segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em 
lei’, é que se exigiu lei específica (...). Essa é a razão do dispositivo. É por 
isso que não se exige lei para excluir ou extinguir  uma empresa. Só se 
exigiu lei para criar, porque na criação da entidad e pública é que se 
interviria na atividade econômica; para sair da ati vidade econômica 
não haveria a necessidade. (grifo nosso) 

 

A doutrina especializada adere ao entendimento acima, como se depreende 

das lições de Marcos Juruena Villela Souto10:  

 

a lei não precisa nomear uma a uma as empresas priv atizáveis, eis que 
já há autorização para tanto na Lei nº 8.031/90, al terada pela Lei nº 
9.491/97; ao Chefe do Poder Executivo cabe, tão som ente, incluir as 
empresas no processo administrativo de avaliação e modelagem,  uma 
vez que , nos termos do art. 84, II, da Constituição Federal, a ele cabe 
exercer a direção superior da Administração Federal, o que implica dizer 
que a ele cabe definir a estrutura dos serviços centralizados e a técnica de 

                                                           
10 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Desestatização. Privatização, Concessões, Terceirizações e Regulação. 4ª Ed. Lumen 
Juris, 2001, p. 62. 
 



 Classificação: Controlado até a publicação da Ata de Julgamento 
Restrição de Acesso: BNDES, MME e Comissão de Licitação do Leilão n.º 2/2018-PPI/PND 
Unidade Gestora: ADEP/DEPROF 

 

6 
 

descentralização – mantendo entidades na Administração Indireta ou 
contratando com particulares o desempenho de atividades de interesse 
público, sob sua fiscalização. Trata-se de mera aplicação da clássica noção 
de poder hierárquico e de poder discricionário. (grifo nosso) 

 

Especificamente em relação à desestatização de subsidiárias, vale a leitura 

do seguinte julgado do Tribunal de Contas da União: 

 

TCU: Tomada de Contas nº 013.056/2016-6 - Acórdão n º 442, de 2017 

50. Assim, diante do tratamento diferenciado dado pela Constit uição 
Federal à criação de subsidiária e à participação e m empresa privada, 
para as quais não houve reserva à lei específica (i nciso XX, art. 37, CF), 
posiciona-se pelo entendimento de que não haveria n ecessidade de 
autorização legislativa para a alienação desse tipo  de ativo (subsidiária 
e participação em empresa privada). Reforça essa te se o argumento de 
que, se para a sociedade de economia mista foi conf iada, mediante 
autorização legal, discricionariedade para decidir sobre a criação de 
subsidiária e sobre a sua participação em empresa p rivada, com a 
finalidade de dar cumprimento as suas atividades ne gociais, 
consectário lógico é supor que a ela também caberá decidir sobre 
alienação ou desconstituição de subsidiária ou de p articipação, com o 
mesmo fim.   

(...) 

52. Em virtude dessas considerações, e respondendo de forma objetiva a 
uma questão de auditoria erguida na presente representação, entende-se 
que não haveria necessidade de autorização legislat iva para a 
alienação de subsidiária e de participação em empre sa privada  por 
parte da Petrobras, como a maior parte das vendas que vêm ocorrendo no 
âmbito do programa de desinvestimentos da Estatal, haja vista a ausência 
de reserva à lei específica, nos termos do inciso XX, art. 37, CF. Argumento 
reforçado pela tese de que, se para a sociedade de economia mista foi 
confiada, mediante autorização legal, discricionari edade para criar 
subsidiária e participar de empresa privada, não ha veria razão para 
que, no exercício de cumprimento de suas atividades  negociais, esta 
sociedade não pudesse dispor desses ativos sem prév ia autorização 
em lei específica . (grifos nossos) 

 

 

Portanto, questões exógenas ao processo licitatório e à aplicação da Lei de 

Licitações devem ser discutidas no foro competente, que não o da alçada desta 

Comissão de Licitação. 
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IV. 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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