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 EXCELENTISSÍMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO  

DO LEILÃO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA ASSOSSIADA A ALIENAÇÃO DE AÇÕES DAS 

DEISTRIBUIDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA (i) AMAZÔNAS 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (ii) BOA VISTA (iii) COMPANHIA DE 

ELETRIC ELÉTRICA DE ALAGOSA (v) COMPANHIA ELETRICA DO PIAUÍ 

(vi) CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. 

leilão.distribuidoras@bndes.gov.br 

 

 

 

 

 

FERREIRA E BORGES CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÕES LTDA 

(ELETRO RURAL), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 

nº 23.444.233/0001-89, representada pelo seu sócio-administrador, Sr. Jaime 

Ferreira, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 262.555 SSP/RO, 

inscrito no CPF sob o nº 220.940.082-15, ambos com endereço na Av. Flor do 

Ipê, 2578 - Setor 04, Ariquemes/RO, CEP 76.873-420,  

TIAGO DOS SANTOS DE LIMA, brasileiro, casado, advogado inscrito 

na OAB/RO 7199,  inscrito no CPF sob o nº 952.820.502-00,  escritório 

profissional situado a Av. GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, n. 2797, Setor 

02, MONTE NEGRO/RO. vem, muito respeitosamente, protocolar: 

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LEILÃO EDITAL DO LEILÃO Nº 

2_2018-PPI_PND. 

Com fulcro no art.41, §1º da Lei 8.666/93 (Lei Geral de Licitação) e 

respaldado no item 1.20 e seguintes do EDITAL DO LEILÃO Nº 2_2018-

PPI_PND.  
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I. I - DA TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO  

 

O item 1.20 do Edital de Leilão supramencionado possui a seguinte 

redação:  

 1.20. Eventual impugnação deverá ser encaminhada à Área de 

Desestatização e Estruturação de Projetos do BNDES, para o e-mail 

leilao.distribuidoras@bndes.gov.br ou para o endereço Av. República do Chile 

nº 100, Área de Desestatização e Estruturação de Projetos, Centro, Rio de 

Janeiro - RJ, CEP 20.031- 917, com até 5 (cinco) dias úteis de antecedência à 

Entrega dos Documentos. 

O item 9.21 traz informação que o prazo final para apresentação de 

impugnação é o dia 12/07/2018. 

 

I. II - DOS FATOS E FUNDAMENTOS 

A Constituição Federal no artigo 37 enumera os princípios positivados de 

observância obrigatória por toda à Administração Pública:  

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  

O princípio da legalidade tem como principal finalidade trazer segurança 

jurídica ao ordenamento. Apenas as situações previstas em lei podem legitimar 

a prática de atos por parte do Poder Público.  

O impugnante segundo recente entendimento manifestado pelo 

Supremo Tribunal Federal esclarece que existe há situação de dependência 

normativa, em que as regras impugnadas interagem umas com as outras, e 

que, por isso, se faz necessária a impugnação conjunta do art. 29, caput, XVIII, 

da Lei 13.303/2016, e do Decreto 9.188/2017. 

Esclarece ainda que, diante da propalada autonomia do decreto, pode 

ser objeto da ação direta de inconstitucionalidade,  como também poderia ser 

declarado inconstitucional por arrastamento. 
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Ademais, como a criação de empresas públicas e sociedades de 

economia mista deve dar-se por meio de lei, também a alienação da 

sociedade, que corresponde à retirada do Estado do domínio econômico, deve 

ocorrer da mesma forma.  

A autorização legislativa esta exigida pela Constituição, no que toca à 

alienação de ativos das sociedades de economia mista e suas subsidiárias ou 

controladas, é necessária quando tal alienação implicar a perda do controle 

estatal da sociedade objeto da operação de venda. A Constituição exige 

autorização legislativa para que o Estado ingresse no terreno da atividade 

econômica – seja pela criação de sociedade de economia mista. 

Com efeito, o art. 173 da CF prevê a exploração direta de atividade 

econômica pelo Estado, quando necessária aos imperativos da segurança 

nacional ou a relevante interesse coletivo. Essa exploração poderá dar-se pela 

constituição de empresas públicas e sociedades de economia mistas, bem 

como de subsidiárias destas, as quais desenvolverão atividade econômica de 

produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços. 

Ocorre que, nos termos do art. 37, XIX, da CF, somente por lei 

específica poderá ser autorizada a instituição de empresa pública e de 

sociedade de economia mista. Ademais, prevê o texto constitucional que 

depende de autorização legislativa a criação das respectivas subsidiárias, 

assim como a participação de qualquer delas em empresa privada (art. 37, XX). 

Como se vê, a Carta de 1988 exige sempre a aquiescência do Poder 

Legislativo aos processos de criação de entidade governamental dessa 

espécie, ainda que tenha sido criada para explorar atividade econômica em 

sentido estrito. 

Assim, não poderia o Estado abrir mão da exploração de determinada 

atividade econômica, expressamente autorizada por lei, sem a necessária 

participação do seu órgão de representação popular, porque tal decisão não 

compete apenas ao Chefe do Poder Executivo. 
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Nessa esteira, leciona José dos Santos Carvalho Filho, com base na 

teoria da simetria, que “a extinção das empresas públicas e das sociedades de 

economia mista reclama lei autorizadora”, uma vez que 

“[...] o Poder Executivo, a que são normalmente 

vinculadas, não tem competência exclusiva para dar fim 

às entidades” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. 

Manual de direito administrativo. 30 ed. rev., atual. e ampl. 

São Paulo: Atlas, 2016, p. 527). 

Na mesma direção é o escólio de Carlos Ari Sundfeld, para o qual. 

“[o] Direito Constitucional Brasileiro impõe a concordância 

prévia do Legislativo para todas as alterações na estrutura 

da Administração que envolvam aquisição ou perda da 

personalidade governamental. Deveras, é necessário 

acionário, preferencialmente mediante a pulverização de 

ações” dar-se-á por meio de licitação, a qual “poderá ser 

realizada na modalidade de leilão”. 

 

 

 A alienação de participação societária, inclusive de controle acionário, é 

forma clássica de privatização. A temática da alienação do controle acionário 

das sociedades de economia mista e da indispensabilidade da autorização 

legislativa já foi amplamente discutida nas vias judiciais. 

 Com efeito, há farta jurisprudência no sentido da imprescindibilidade da 

autorização legislativa para transferência de poder de controle de sociedades 

de economia mista, como a ADI 1.703/SC, julgada em novembro de 2017, em 

que, por unanimidade, O STF confirmou sua jurisprudência já pacificada 

anteriormente. 

“No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 

234/RJ, ao apreciar dispositivos da Constituição do Rio de 

Janeiro que vedavam a alienação de ações de 

sociedades de economia mista estaduais, o Supremo 
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Tribunal Federal conferiu interpretação conforme à 

Constituição da República, no sentido de serem admitidas 

essas alienações, condicionando-as à autorização 

legislativa, por lei em sentido formal, tão somente quando 

importarem em perda do controle acionário por parte do 

Estado. Naquela assentada, se decidiu também que o 

Chefe do Poder Executivo estadual não poderia ser 

privado da competência para dispor sobre a organização 

e o funcionamento da administração estadual. (ADI 

1348/RJ, DJe 7/3/2008) A autorização legislativa exigida 

‘há de fazer-se por lei formal, mas só será necessária, 

quando se cuide de alienar o controle acionário da 

sociedade de economia mista’ e demais estatais. (ADI 

234 QO/RJ, DJe de 9/5/1997)”. 

 

 

Destarte, a prerrogativa do controle legislativo decorre da relevância 

atribuída, pela Constituição, aos preceitos imperativos que regem a atuação do 

Poder Público, conforme art. 173 da Constituição (segurança nacional ou 

relevante interesse coletivo), bem como o art. 37, XIX, do mesmo diploma, o 

qual, ao dispor que “somente por lei específica poderá ser criada autarquia e 

autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e 

de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas 

de sua atuação”, aplica-se também à alienação do controle acionário por força 

do princípio do paralelismo das formas. 

Embora a redação dos artigos impugnados da Lei 13.303/2016 não 

tratem expressamente da dispensa da autorização legislativa, é justamente a 

ausência de menção a esta indispensável medida prévia que pode gerar 

expectativas ilegítimas e, consequentemente, insegurança jurídica, sobretudo 

no contexto da flexibilização da alienação de ações de que tratam os 

dispositivos atacados. 
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Por isso, tenho por indispensável a suspensão do presente certame, 

para que, desde já, se confira interpretação conforme à Constituição ao art. 29, 

caput, XVIII, da Lei 13.303/2016, para afirmar que a venda de ações das 

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. 

Bem como para fixar a interpretação conforme à Constituição ao 

dispositivo acima mencionado, segundo a qual a dispensa de autorização legal 

só pode ser aplicada apenas 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. 

Isso porque convém emprestar relevo à linha argumentativa segundo a 

qual a Constituição não autorizaria a alienação direta de controle acionário de 

empresas estatais, uma vez que a Lei 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. 

 

 

III – DA CONCLUSÃO  

 

 

 Diante do exposto acompanhando entendimento proferido recentemente 

do supremo Tribunal federal, que 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 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 
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de controle acionário de empresas públicas, sociedades de economia mista ou 

de suas subsidiárias ou controladas. 

 Resta clara a ilegalidade do certame pois esta carente de procedimento 

legal imprescindível para a sua realização. Restando como única medida a 

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

de prévia autorização legislativa, 

 

Nestes Termos,  

Pede Deferimento,  

Monte Negro - Rondônia em 12 de julho de 2018 

 

 

 

TIAGO DOS SANTOS DE LIMA 

 Advogado OAB/RO 7199 

  


