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DECISÃO

Vistos etc.

Na presente Ação Cível Originária, ajuizada pelo  ESTADO DO PIAUÍ 
contra a UNIÃO, o BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
SOCIAL –  BNDES e  as  CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A  - 
ELETROBRAS, pleiteia o autor, em tutela de urgência, seja determinada a 
imediata  suspensão,  até  o  julgamento  do  mérito,  do  processo  de 
desestatização  da  empresa  distribuidora  de  energia  elétrica  CEPISA 
(ELETROBRAS-PI).

Invocando  a  presença  de  conflito  federativo  a  justificar  a 
competência  desta  Suprema  Corte  nos  termos  do  art.  102,  I,  f,  da 
Constituição Federal, noticia, o Estado autor, em resumo, que no ano de 
1996, seguindo a política de reestruturação administrativa e ajuste fiscal 
imposta  pelo  Governo  Federal  com  esteio  na  Lei  nº  9.496/97  (que 
estabeleceu critérios para a consolidação, a assunção e o refinanciamento, pela  
União, da dívida pública mobiliária e outras que especifica, de responsabilidade  
dos Estados e do Distrito Federal), alienou as ações que integravam o capital 
social da Companhia Energética do Piauí – CEPISA.

Referidas ações,  com autorização da Medida Provisória nº 1.580-3 
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(convertida  em Lei  nº  9.619/98),  foram  adquiridas  pela  ELETROBRAS 
num  processo  que  denomina,  na  inicial,  de  “federalização”,  com  o 
objetivo  único  e  exclusivo  de  promover  a  posterior  privatização  da 
referida empresa.

 Informa  que  dois  instrumentos  foram  firmados  para  tal  fim.  O 
primeiro,  em  19.12.1996,  pelo  qual  vendidas  3.579.544.533  ações 
ordinárias nominativas, com o recebimento, por tais ações, do valor de R$ 
20.003.368,27 (vinte milhões, três mil, trezentos e sessenta e oito reais e 
vinte  e  sete  centavos).  O  segundo,  realizado  em 20.10.1997,  pelo  qual 
vendidas  3.745.551.021  ações  ordinárias  nominativas  e  727.653  ações 
preferenciais  nominativas  do  capital  da  CEPISA,  mais  as  ações 
decorrentes de aumento de capital, e recebido,  por esta venda,  o importe 
de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais).

Por  este  segundo  instrumento  diz  estabelecido  que  a  Eletrobras 
também lhe pagaria  “80% (oitenta por cento) sobre a diferença positiva, se  
houver, entre o valor da alienação e o valor de R$ 120.003.368,27 (cento e vinte  
milhões, três mil, trezentos e sessenta e oito reais e vinte e sete centavos), este  
acrescido de Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP, mais spread de 8% (oito por  
cento)  ao  ano,  desde  a  data  da  efetiva  liberação  das  parcelas  até  a  data  da  
liquidação financeira do leilão de privatização.”

Informa também firmado um terceiro  instrumento  em 20.10.1997, 
pelo qual se alterou o referido percentual para 90% (noventa por cento) e 
se diminuiu o “spread” para 2% (dois por cento) ao ano.

 Ainda, segundo alega, pelo Decreto nº 16/1998 a CEPISA foi incluída 
no Programa Nacional de Desestatização e, sucessivamente, foi realizada 
avaliação  econômico-financeira  da  empresa,  pela  qual  se  chegou,  em 
06.7.2000, à quantia de R$ 260.400.000,00 (duzentos e sessenta milhões e 
quatrocentos mil reais).
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Sustenta  que,  não  obstante,  se  passaram  20  (vinte)  anos  sem  a 
realização  da  almejada  privatização,  tendo  nesse  ínterim  ocorrido 
sucateamento  e  gestão  desastrosa  da  empresa  por  parte  da 
ELETROBRAS.  Acresce  que,  durante  esse  lapso  temporal,  o  Conselho 
Nacional  de Desestatização chegou a excluir,  em 21.01.2010,  a  referida 
empresa do Programa Nacional de Desestatização.  Tal situação, contudo, 
se  reverteu   com  o  advento  da  Lei  nº  13.334/2016  que  qualificou  as 
empresas concessionárias de energia como prioridade nacional para fins 
de desestatização.

Nessa toada, ainda segundo suas alegações, tal procedimento “está  
sendo  retomado  em  um  cenário  econômico-financeiro  completamente  diverso  
daquele em que se iniciou e, no qual deveria ter sido ultimado” e “a empresa que  
será oferecida em leilão não se mais se apresenta, sob o ponto de vista contábil, a  
mesma de quando ocorreu a transferência do controle acionário pelo Estado do  
Piauí”.

Sustenta que  “a União,  em patente  conflito  de  interesses,  deliberou na  
Assembleia de Acionistas da Eletrobras realizada em 22/07/2016 por não pleitear  
a renovação da concessão do serviço de distribuição de energia outorgada por ela  
própria  à  CEPISA,  contrariando  recomendação  da  ANEEL,  as  orientações  
técnicas e a manifestação jurídica emitidas na referida oportunidade”

Tal  fato,  segundo  argumenta  citando  expressões  como  “mora  
contratual”,  “alteração  da  realidade  fática”,  falta  de  “tempo  razoável”  e  
“expectativa de que o leilão ocorresse em data próxima à assinatura dos referidos  
acordos”, teria resultado em “extremo prejuízo ao Estado do Piauí que detém,  
por força dos contratos acima mencionados, interesses econômicos no resultado  
do valor a ser obtido em leilão (…)” bem como “o decurso do tempo e a inércia  
da União em realizar o leilão permitiram mudanças do setor elétrico e alteração  
do  interesse  do  mercado;  a  modificação  de  regras  quanto  a  concessão  da  
distribuição  de  energia  e  a  gestão  da  ELETROBRAS tornaram impossível  a  
consecução do objetivo esperado pelo Estado do Piauí, com a inegável redução do  
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valor da empresa.” 

Informa que refinanciou dívidas e adquiriu empréstimos, oferecendo 
o resultado da privatização como garantia de pagamento de tais dívidas, 
tudo isso com fundamento da Lei n.º 9.496/97, no âmbito do Programa de 
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.

Invoca o disposto nos seguintes artigos do Código Civil:  art.  112, 
para defender a preponderância da intenção constante nas declarações de 
vontade em detrimento ao sentido literal da linguagem; art. 186, ante a 
alegação  da  prática  de  ato  ilícito  e;  art.  489,  ante  suposto  arbítrio 
unilateral  na fixação do preço.  Invoca também o disposto no art.  117, 
caput e § 1º da Lei nº 6.404/76 em decorrência de suposto abuso de poder 
do  acionista  controlador,  bem  como  a  incidência  dos  princípios  da 
confiança,  da  segurança  jurídica  e  da  boa-fé  em  face  da  perspectiva 
surgida com os contratos.

  
Ao final,  pede a concessão de tutela de urgência para a imediata 

suspensão do processo de desestatização até  julgamento do mérito  da 
presente ação. Alega presente o  fumus boni iuris “face do direito do Estado  
em resistir a alterações indevidas, caracterizadas no descumprimento de regras  
estipuladas,  ofensa  à  segurança  jurídica  e  à  estabilidade  das  obrigações  
entabuladas, o que impossibilitam a retomada do processo de desestatização da  
CEPISA iniciado há 20 (vinte) anos”.

Quanto ao periculum in mora, reporta-se ao “doc. 13” para justificar a 
iminente realização do leilão - da leitura do referido documento (evento 
14)  se  verifica  tratar-se  de  folheto  de  cronograma  de  projeto  de 
desestatização onde consta o item “Procedimentos para realização do leilão:  
Jul/17-Dez/17”.

No mérito requer seja considerado o valor estabelecido na avaliação 
econômico-financeira realizada no ano de 2000 (R$ 260.400.000,00) como 
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preço mínimo da empresa para fins de pagamento da diferença devida 
ou, sucessivamente, “que se destine ao autor o resultado do leilão da empresa,  
bem como da outorga de concessão do serviço de distribuição de energia” e sejam 
os  réus  condenados  a  indenizar  o  autor  em  razão  do  prejuízo  pela 
demora  na  finalização  do  processo  de  desestatização,  no  valor 
equivalente ao preço mínimo da avaliação realizada no ano 2000, tudo 
devidamente corrigido pelos critérios contratuais, acrescido de ágio a ser 
apurado pela média dos percentuais de ágio obtidos na venda à época de 
empresas de porte equivalente.

Por  despacho  (evento  19),  determinei  a  intimação  dos  requeridos 
para se manifestarem sobre o pedido de tutela de urgência.

Veio  aos  autos  a  União (evento  28)  sustentando  ausentes  os 
requisitos  para  a  concessão  da  liminar.  Alega  “evidente  que  as  partes  
convencionaram que apenas e tão somente na ocorrência de um evento futuro e  
incerto – qual seja, a efetiva privatização da CEPISA – caberia à Eletrobras pagar  
ao Estado do Piauí eventual diferença positiva. Ou seja, tratava-se de um valor  
apenas estimado, passível ou não de confirmação.”

 Sustenta também que “o autor não demonstra que a desestatização da  
CEPISA não foi concluída à época da primeira tentativa por fato que possa ser  
imputado à União”.  Alega que,  ao contrário dessa situação,  logo após a 
celebração do negócio jurídico de transferência do controle acionário pelo 
autor,  incluiu  a  empresa  no  Plano  Nacional  de  Desestatização,  o  que 
demonstra a boa-fé e afasta a mora, incidindo o disposto nos arts. 395 e 
396 do Código Civil.

 Assevera que  eventual recebimento, pelo autor,  do percentual de 
90% sobre a diferença positiva, após o leilão, está vinculado a condição 
futura,  qual  seja,  a  desestatização da  Companhia.  Conclui  tratar-se  de 
condição suspensiva, porquanto fundada em evento futuro e incerto.
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Quanto à obrigação de realizar o leilão,  nega a existência de data 
preestabelecida como limite temporal máximo, o que lhe permite cumprir 
voluntariamente sua obrigação, sendo justamente o que tenciona realizar 
no  tempo  presente.  Invoca  o  disposto  no  art.  8º,  §  1º-A,  da  Lei  nº 
12.783/2013 para afastar a alegação do autor de que a CEPISA ostenta 
atualmente  a  qualidade  de  “concessionária  de  serviço  público”  pois, 
segundo diz, foi deliberada pela 165ª Assembleia Geral Extraordinária da 
ELETROBRAS  a  reprovação  da  prorrogação  da  concessão  de  seis 
distribuidoras – dentre elas a CEPISA -, e aprovada a transferência do seu 
controle  acionário  até  31.12.2017,  estando  atualmente  o  serviço  de 
distribuição  de  energia  no  Piauí  sob  regime de  mera  designação,  nos 
termos do art. 9º, § 1º, da Lei nº 12.783/2013.

Rebate  os  pleitos  de  indenização  e  de  destinação,  ao  autor,  do 
resultado  do  leilão,  bem  como  sustenta  ser  a  titular  da  concessão  do 
serviço  nos  termos  do  art.  21,  XII,  “b”,  da  Constituição  Federal, 
obedecendo o regramento do art. 175 da Carta Política, de todo descabido 
destinar ao autor bonificação pela outorga, o que caracterizaria medida 
inconstitucional.

Por  fim,  repele  a  alegação  da  presença  de  periculum  in  mora  ao 
argumento  de  que apenas  com a efetiva  realização do  leilão é  que se 
verificará  a  existência  de  eventual  saldo  positivo  a  fazer  incidir  o 
percentual  de  90%  sobre  a  diferença  do  apurado  e  o  montante  já 
adiantado.  Invoca,  outrossim,  a ocorrência de perigo de dano inverso, 
ante  a  urgência  do  Poder  Concedente  em  regularizar  a  adequada 
prestação do referido serviço público de natureza essencial.

Também  veio  aos  autos  o  BNDES (evento  35),  apresentando 
diretamente sua contestação à ação e, em seu bojo, repelindo a concessão 
da tutela de urgência sob alegação da ocorrência de  periculum in mora  
inverso “pois a paralisação do procedimento causará um prejuízo irreparável ao  
erário federal,  consistente na manutenção e financiamento da CEPISA, assim  
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como para os usuários dos serviços de distribuição de energia elétrica do Piauí,  
que  deixarão  de  auferir  os  benefícios  que  a  privatização  certamente  lhes  
propiciará“. Sustenta também que, diante dos argumentos do autor feitos 
“de  forma  totalmente  contraditória”  e  “a  despeito  da  incongruência  de  se  
reclamar  pela  demora  na  adoção  de  medidas  e  ao  mesmo  tempo  se  pedir  a  
paralisação destas  mesmas ações”,  provada estaria  a ausência de risco ou 
perigo  na  demora  pois  “o  Estado  do  Piauí  esperou  mais  de  20  anos  para  
ajuizar esta ação” sem que, nesse ínterim “tenha havido qualquer notificação,  
comunicado ou demanda judicial”.  Alega ausentes  provas ou argumentos 
que evidenciem a ocorrência de danos efetivos em decorrência da demora 
no processo de desestatização. 

Por fim, sustenta o BNDES que estão em andamento os estudos para 
que a transferência de controle acionário ocorra até 31.12.2017 e, “caso a  
desestatização seja paralisada, haverá o comprometimento de todo o cronograma,  
fazendo  caducar  a  autorização  de  transferência  de  controle  emitida  pela  
Assembleia de Acionistas da ELETROBRAS e, por conseguinte, inviabilizando a  
desestatização da CEPISA”. 

É o relatório do essencial. 
Decido a respeito da liminar.

I.  De início, assento a competência originária do Supremo Tribunal 
Federal para processar e julgar esta causa, uma vez caracterizada situação 
de conflito federativo determinante da incidência da norma inscrita no 
art. 102, I, “f”, da Constituição da República.

Não obstante  a  evolução na interpretação do dispositivo  por  esta 
Suprema Corte, trata-se de questão a envolver o Programa de Apoio à 
Reestruturação  e  ao  Ajuste  Fiscal  dos  Estados,  cujos  critérios  foram 
estabelecidos pela Lei nº 9.496/97.

Sobre  esta  questão  assim já  decidi  na  ACO  2059  (DJe  29.9.2015), 
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ainda que naquela hipótese se tratasse de ação coletiva, levando em conta 
os demais motivos ali esposados:

Ora,  na  mesma  medida  em  que  a  jurisprudência  desta 
Suprema  Corte  evoluiu  para  superar  a  questão  meramente 
formal  dos  sujeitos  da  lide,  a  fim de  restringir  o  âmbito  de 
incidência  do  art.  102,  I,  f,  da  Constituição  às  hipóteses  de 
conflito que importam em potencial desestabilização do pacto 
federativo,  deve  também  superar  o  mesmo  formalismo 
processual para enxergar o conflito federativo em hipóteses nas 
quais os entes federados não se encontrem em polos opostos da 
demanda,  muito  embora  se  encontrem  em polos  opostos  da 
lide.

É o que verifico nos presentes autos, por certo.
Consoante  já  esclarecido  no  relatório  acima,  o  contrato 

cuja revisão ora se requer foi firmado no âmbito do Programa 
de  Apoio  à  Reestruturação  e  ao  Ajuste  Fiscal  dos  Estados, 
atendendo  à  Lei  nº  9.496,  de  11  de  setembro  de  1997,  que, 
segundo  sua  ementa,  estabelece  critérios  para  a  consolidação,  a  
assunção  e  o  refinanciamento,  pela  União,  da  dívida  pública  
mobiliária e outras que especifica, de responsabilidade dos Estados e do  
Distrito Federal. A ação, no entanto, não foi ajuizada pelo Estado 
signatário  do  contrato,  mas  pela  Ordem  dos  Advogados  do 
Brasil, Seccional do Rio Grande do Sul, que comparece em juízo 
à alegação de tutela dos direitos individuais homogêneos de toda a  
população do Estado do Rio Grande do Sul, diante dos prejuízos que  
decorrem do Contrato nº 014/98/STN/COAFI (sic, evento 1, fls. 03).

A peculiaridade da hipótese em estudo advém, em grande 
medida, de se tratar de ação coletiva, não proposta por quem 
titulariza  materialmente  o  direito  defendido.  A Ordem  dos 
Advogados põe-se,  aqui,  como legitimada extraordinária,  em 
regime de substituição processual, na defesa de direito alheio, 
titularizado  pelo  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul  e  por  sua 
população.

Nesse ótica, se estão União e Rio Grande do Sul juntos, a 
compor o polo passivo da demanda, isto se dá em função, tão-
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somente,  da  disciplina  processual  das  ações  coletivas,  que 
permite  a  defesa  de  direitos  transindividuais  e  individuais 
homogêneos  por  legitimados  extraordinários,  bem  como  da 
norma  processual  que  determina  a  citação  de  todos  os 
litisconsortes necessários, tendo a OAB sido obrigada a incluir o 
Estado do Rio Grande do Sul no polo passivo, não obstante a 
defesa da tese trazida aos autos pelo autor beneficiar, em caso 
de procedência, diretamente o erário estadual.

Anoto, por importante, que o Estado réu não defendeu o 
contrato  impugnado  pela  OAB/RS,  tendo  deixado 
expressamente de contestar os pedidos exordiais, utilizando-se 
da faculdade que lhe confere o §3º do art. 6º da Lei nº 4.717, de 
29 de junho de 1965, que invoca para tal permissivo razões de 
interesse público. Com esta postura, materialmente, coloca-se o 
Estado do Rio Grande do Sul, em alguma medida, em posição 
de antagonismo à União. Confira-se o dispositivo mencionado:

Art. 6º. (...) § 
3º. A pessoa jurídica de direito público ou de direito 

privado,  cujo  ato  seja  objeto  de  impugnação,  poderá 
abster-se de contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado 
do  autor,  desde  que  isso  se  afigure  útil  ao  interesse 
público,  a  juízo  do  respectivo  representante  legal  ou 
dirigente. 

(Grifo inovado) 

De  outro  flanco,  ressalto  que  o  entendimento  aqui 
esposado não contraria a firme jurisprudência do Plenário da 
Corte, que assentou estar submetida a regime de direito estrito 
a competência do STF, razão pela qual prossegue limitando o 
uso de ações cíveis não previstas expressamente no art. 102, I, 
da Constituição Federal.

O  entendimento  ora  exarado  atende,  ao  contrário,  à 
jurisprudência  da  Casa  segundo  a  qual  compete  ao  STF  o  
gravíssimo  dever  de  velar  pela  intangibilidade  do  vínculo  
federativo  e  de  zelar  pelo  equilíbrio  harmonioso  das  relações  
políticas entre as pessoas estatais que integram a Federação brasileira  
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(ACO  1.048-QO,  Rel.  Min.  Celso  de  Mello,  j.  30/08/2007,  DJ 
31/10/2007).

E  não  há  que  se  perder  de  vista  que,  na  hipótese,  há 
potencialidade  lesiva  no  conflito  em  tela,  no  qual  está  em 
análise,  afinal,  a  higidez  das  finanças  estaduais  e  a  suposta 
dependência  excessiva  do  Rio  Grande  do  Sul  em  relação  à 
União,  credora  de  bilhões,  não  se  podendo  esquecer  que  a  
dependência financeira acaba sempre descaracterizando o federalismo,  
com o qual é incompatível a dependência política que aquela provoca  
(ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Comentário ao art. 1º. 
In:  CANOTILHO, J.  J.  Gomes; MENDES, Gilmar F.;  SARLET, 
Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição  
do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. p. 112.

Configurada  desta  forma  a  situação  de  litigiosidade 
evidente  entre  duas  unidades  da  Federação,  tenho  que  o 
reconhecimento da competência do STF nesta hipótese também 
homenageia  o  entendimento  firmado  na  Corte  de  que  a  
Constituição da República, ao prever a competência originária para  
julgar as causas e os conflitos entre as entidades estatais integrantes  
da  Federação  (art.  102,  I,  f),  utilizou  expressão  genérica,  cuja  
latitude revela-se apta a  abranger todo e qualquer procedimento  
judicial, especialmente aquele de jurisdição contenciosa. (MS 21.041, 
Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-6-1991, Plenário, DJ 
de 13-3-1992, grifos inovados).

Ora,  se  é  possível  pôr  ao  abrigo  da  norma  inclusive 
procedimentos de jurisdição voluntária, que é o que se infere, a 
contrario  sensu,  do  trecho  acima  transcrito,  o  quê  dizer  da 
hipótese  dos  autos,  de  jurisdição  contenciosa,  com  todas  as 
características já acima esmiuçadas? Somente se pode concluir 
pela competência desta Suprema Corte, e as razões expostas no 
voto  do  eminente  Ministro  Decano  no  já  citado  MS  21.041, 
adiante  transcritas,  têm  inteira  aplicação  no  caso.  São  seus 
termos:

(...)
Não se pode desconhecer, a propósito da norma de 

competência inscrita no art. 102, I, f, da Constituição que é, 
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essencialmente, reprodução de preceito constante de todas 
as  nossas  Constituições  Federais  que  a  ratio  a  ela 
subjacente diz com a necessidade de outorgar a um órgão 
judiciário  de  dimensão  nacional  (o  Supremo  Tribunal 
Federal, enquanto Tribunal da Federação) a competência 
para  dirimir  controvérsias  entre  as  unidades  federadas, 
subtraindo-as, desse modo, caso prevalecessem, as regras 
ordinárias  de  competência,  à  jurisdição  doméstica  de 
qualquer  dos  Estados  interessados  ou  diretamente 
envolvidos no litígio.

Esse aspecto da questão, que reflete um dos temas 
centrais  das  relações  político-institucionais  que  se 
estabelecem no âmbito  da Federação,  tem sido realçado 
pelo  magistério  doutrinário.  Assim,  MANOEL 
GONÇALVES  FERREIRA  FILHO  (Comentários  à 
Constituição Brasileira,  p.  471/472,  5ª ed.,  1984, Saraiva), 
comentando  a  função  desta  Corte  na  solução  de  tais 
litígios,  observa  que  reponta  aqui  o  papel  do  Supremo 
Tribunal  Federal  como  órgão  de  equilíbrio  do  sistema 
federativo, eis que consoante adverte JOÃO BARBALHO 
(Constituição Federal Brasileira Comentários, p. 237, 1902, 
Rio) As questões entre dois ou mais Estados não poderiam 
ser decididas pela justiça de algum deles. Interessando o 
caso a mais de um e sendo todos iguais em categoria, com 
que  direito  ficaria  a  este  ou  àquele  decidi-lo  por  seus 
Tribunais? Cabe isso à União, que superintende as relações 
interestaduais e muito bem se enquadra essa competência 
na jurisdição originária e privativa do Supremo Tribunal 
federal, visto o caráter dos litigantes.

A  Constituição  da  República,  ao  prever  a 
competência originária do Supremo Tribunal Federal para 
processar e julgar as causas e os conflitos entre entidades 
estatais  integrantes da Federação (art.  102,  I,  f),  utilizou 
expressão  tão  genérica,  cuja  latitude  revela-se  apta  a 
abranger  todo  e  qualquer  procedimento  judicial, 
especialmente aquele de jurisdição contenciosa, que tenha 
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por  objeto  uma  situação  de  litígio  envolvendo,  como 
sujeitos processuais, dentre outras pessoas públicas, dois 
ou mais Estados-membros, alcançada com isso, a hipótese 
de mandado de segurança impetrado por Estado-membro 
em  face  de  atos  emanados  de  Governador  de  outra 
unidade da Federação.
(...)
Materialmente inequívoca a posição jurídica oposta entre 

a União e o Estado do Rio Grande do Sul nos presentes autos, 
reconheço  a  existência  de  conflito  federativo  apto  a  atrair  a 
incidência  da  regra  de  competência  do  art.  102,  I,  f,  da 
Constituição Federal. (Decisão monocrática na ACO 2059, sob 
minha relatoria, DJe 29.9.2015)

Não  bastasse,  trata-se  de  conflito  decorrente  da  exploração  de 
serviço público de energia elétrica, de competência da União como dispõe 
o art. 21, XII, “b”, da Constituição Federal, serviço prestado em rede de 
âmbito nacional, bem como de suposta ocorrência de danos ou existência 
de créditos resultantes de atos praticados sob a égide do Programa de 
Apoio  à  Reestruturação  e  ao  Ajuste  Fiscal  dos  Estados,  cujos  critérios 
foram estabelecidos pela Lei nº 9.496/97.

Por  estes  fundamentos,  reconheço  a  competência  desta  Suprema 
Corte, forte no art.  102, I, f,  da Constituição Federal,   para processar e 
julgar a lide.

II.

No  que  pertine  ao  pleito  de  tutela  de  urgência,  não  vislumbro 
presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O  autor,  aos  20.10.1997,  sob  o  manto  do  “Programa  de  Apoio  à 
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados” (Lei nº 9.496/97), vendeu 
ações  da  empresa  responsável  pelo  serviço  de  distribuição  de  energia 
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elétrica no Estado do Piauí – CEPISA – para a ELETROBRAS e recebeu, 
em  contrapartida,  a  quantia  total  de  R$  120.003.368,27  (cento  e  vinte 
milhões, três mil, trezentos e sessenta e oito reais e vinte e sete centavos ).

Após  20  anos  desta  venda,  amparado  em  avaliação  da  empresa 
CEPISA feita por empresa privada contratada pelo BNDES nos idos do 
ano 2.000,  pela qual se chegou à quantia de R$ 260.400.000,00 (duzentos e 
sessenta  milhões  e  quatrocentos  mil  reais),   o  autor  sustenta  presente 
nesta ação o  periculum in mora  decorrente da iminência da realização de 
leilão  de  desestatização  da  empresa,  ao  argumento  de  que,  caso  tal 
certame  ocorra  por  estes  tempos,  estaria  o  preço  da  empresa  muito 
inferior àquele avaliado no ano 2.000,  a ensejar,  a seu favor,  pouco ou 
nenhum retorno financeiro decorrente da seguinte obrigação contratual:

"Por  ocasião  do  leilão de  privatização  da  CEPISA,  a  
ELETROBRÁS deverá pagar ao ESTADO 90% sobre a diferença  
positiva  se  houver,  entre  o  valor  da  alienação e  o  valor  de  
120.003.368,27” . (página 4 da petição inicial, evento 1)

Ora,  é  do  próprio  autor  a  informação  da  existência  de  cláusula 
contratual contendo obrigação: a) condicionada a evento futuro sem data 
certa (“por ocasião do leilão”) e; b) condicionada a evento futuro e incerto (a 
existência de “diferença positiva”).

Nesta toada, não vislumbro a probabilidade do direito para efeito de 
concessão da tutela de urgência, uma vez que, ao que se deduz, a União 
está a tentar cumprir obrigação contratual de realização de leilão.

As alegações do autor, em  análise perfuntória própria da apreciação 
de medida liminar, não trazem elementos que permitam concluir eivada 
de  dolo  ou má-fé  a  demora  para  a  realização  do  leilão.  Consigno ser 
irrazoável presumir a má-fé de ente estatal.

Lado outro,  também não vislumbro  fumus  boni  juris  a  justificar  a 
suspensão de leilão de desestatização sob alegação de eventual e suposta 
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disputa de valor a se concretizar, se e somente se ocorrer o questionado 
leilão.

Nesse contexto,  não se viabiliza o deferimento da medida liminar 
pleiteada, por ausência dos requisitos a justificá-la.

Indefiro,  portanto,  a  liminar  requerida,  sem  prejuízo  de  melhor 
análise  da  matéria  submetida  a  esta  Corte  Suprema,  em  cognição 
exauriente.

Publique-se. Intimem-se .

Brasília,  23 de outubro de  2017.

Ministra Rosa Weber
Relatora

14 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13923644.


		2017-10-23T17:29:17-0200
	ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA:54
	Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13923644.




