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ROMEU DONIZETE RUFINO, ANDRE PEPITONE DA NOBREGA, JOSE JURHOSA JUNIOR,
REIVE BARROS DOS SANTOS, TIAGO DE BARROS CORREIA

DECISÃO

 

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo

da 22ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, nos autos da ação

popular ajuizada por Guilherme da Cunha Andrade contra a União Federal, Agência

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), Romeu Donizete Rufino, André Pepitone da

Nóbrega,  José  Jurhosa  Júnior,  Reive  Barros  dos  Santos  e  Tiago  de  Barros

Correia, em que se busca, liminarmente, a concessão de tutela de urgência, no sentido

de que seja determinada a suspensão do “procedimento para leilão designado para o
dia 22 de setembro de 2017, bem como todo e qualquer ato correlato ao leilão, até o
julgamento em definitivo da demanda, bem como que seja determinada a suspensão do
regime de cotas, por remuneração pelo custo de operação, imposto às Usinas Jaguara,
São Simão, Miranda e Volta Grande, permitindo que a CEMIG comercialize a energia
produzida nessas geradoras”.

O juízo monocrático indeferiu o pedido em referência, com estas letras:

1.  Cuida-se  de  Ação  Popular  proposta  por  Guilherme  da  Cunha
Andrade,  qualificado  na  inicial,  em  face  da  União  Federal,  Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e também em face dos diretores da
ANEEL  Romeu  Donizete  Rufino,  André  Pepitone  da  Nóbrega,  José
Jurhosa Júnior, Reive Barros dos Santos e Tiago de Barros Correia,
insurgindo-se contra a extinção de concessões de usinas hidrelétricas, nos
moldes  da  Medida  Provisória  (MP)  nº  579/12,  convertida  na  Lei  nº
12.783/2013, sem prévia e correta indenização. 

Alega o autor popular, na inicial, que os instrumentos normativos acima
citados, ao excluírem a prorrogação automática das concessões prevista
nos contratos firmados entre a CEMIG e a União, acabaram por promover a
encampação do serviço concedido, gerando para a concessionária o direito
de ser indenizada pelos investimentos não amortizados. 

Todavia, segundo o autor, os réus têm se afastado do regime legal da
encampação  e  dos  ditames  da  MP  nº  579/12,  convertida  na  Lei  nº
12.783/2013, ao estabeleceram, por meio de instrumentos infralegais, como
o  Decreto  nº  7.805/12,  a  Portaria  nº  133/17  do  Ministro  das  Minas  e

Processo Judicial Eletrônico: https://pje2g.trf1.jus.br/pje/Painel/painel_usuario/documentoHTML.s...

1 de 11 21/08/2017 14:12



Energia,  a  Resolução  nº  12/17  do  Conselho  Nacional  de  Política
Energética, e a Resolução Normativa da ANEEL nº 596/13, entre outros,
nova metodologia para aferição da indenização, com base no Valor Novo
de Reposição – VNR, que desconsidera os investimentos não amortizados
feitos pela concessionária. 

Essa nova  metodologia  para  aferir  a  indenização,  segundo  o  autor
popular, não leva em conta os “valores históricos, efetivos e já fiscalizados”,
corrigidos “segundo os parâmetros legais e jurisprudenciais”.  E, “por não
haver cominação legal de precedência”, de acordo com o autor, “Em tese,
poder-se-ia  cogitar  que”  a  “indenização  poderá  se  realizar  a  qualquer
tempo” (conf. parágrafo 29 da inicial). 

Ocorre que, de acordo com a parte autora, há um “limite intransponível
para avaliação dessa indenização, já que, uma vez assumido o serviço, os
bens  e  os  acessórios,  por  um  terceiro,  induvidosamente,  a  atividade
avaliativa  restará,  senão  inviabilizada,  pelo  menos  comprometida.”
(Parágrafo 29 da inicial, fine) 

O autor cita, na inicial, o magistério de Marçal Justen Filho e de Eros
Grau, para quem seria “injurídica a exploração de bens não amortizados por
outro particular, sem prévia indenização”; e decisão do STJ sob a relatoria
da  Ministra  Regina  Helena  Costa,  no  sentido  de  que  a  prorrogação  de
contrato  constitui  um  instrumento  jurídico  idôneo  à  remuneração  de
investimentos reversíveis não amortizados. 

Sustenta a ocorrência de lesão ao patrimônio público, da CEMIG e da
União,  no  caso  desta,  porque “a  bonificação  mínima  prevista  na  norma
editalícia para o lance das concessões das usinas, longe está de remunerar
sequer os valores dos respectivos ativos não amortizados”. 

De acordo com o autor popular, em números absolutos, tomando como
referência  apenas  os  balanços  da  CEMIG  publicados  e  os  indexadores
monetários, chega-se ao quantitativo de R$18.022.200.524,50 (computados
os expurgos inflacionários). 

No entanto os réus, “dilapidando o patrimônio público” (sic), estariam a
valer-se  do  Valor  Novo  de  Reposição  (VNR)  para  apurar  um  “valor  de
indenização pífio (cerca de um bilhão e meio)”, e estabelecendo um lance
mínimo de R$11.055.555.978,54, o qual, a um só tempo, no entender do
autor, ignora a indenização devida à CEMIG e desvaloriza o patrimônio da
União,  que  estaria  deixando  de  computar  o  montante  de
R$18.022.200.524,50 aos ativos das usinas e optando por entrega-los, em
leilão, por um quantitativo de cerca de “sete bilhões a menos”.

É,  pois,  nesse  panorama  –  (i)  de  comprometimento  da  atividade
avaliativa da indenização devida à CEMIG após a concessão do serviço a
terceiros,  e  de  (ii)  possibilidade  de  prorrogação  do  contrato  como
instrumento  jurídico  idôneo  à  remuneração  de  investimentos  não
amortizados, enquanto a CEMIG não é devidamente indenizada – que o
autor fundamenta o seu pedido de tutela provisória de urgência, para
que seja determinado aos réus que “suspendam, no estado em que se
encontram,  o  procedimento  para  leilão  designado  para  o  dia  22  de
setembro de 2017, bem como todo e qualquer ato correlato ao leilão até o
julgamento  em  definitivo  da  presente  demanda,  bem  como  que  seja
determinada a suspensão do regime de cotas, por remuneração pelo custo
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de  operação,  imposto  às  Usinas  Jaguara,  São  Simão,  Miranda  e  Volta
Grande, permitindo que a CEMIG comercialize a energia produzida nessas
geradoras” (Id 1950081, item 5.1).

Inicial  instruída com procuração, certidão de quitação de obrigações
eleitorais em nome do autor, emitida pelo TSE, e outros documentos.

Examino o pedido liminar de tutela de urgência.
De  acordo  com  a  sistemática  instituída  pelo  NCPC,  a  tutela  de

urgência  será  concedida  quando  houver  elementos  que  evidenciem  a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo (art. 300, caput).

Em sumário exame, não vejo na inicial o requisito da probabilidade do
direito.

A questão deduzida nos autos, acerca do direito à prorrogação, sob as
bases  inicialmente  contratadas,  de  concessões  de  serviços  de  energia
elétrica, após o advento da Medida Provisória nº 579/2012, convertida na
Lei nº 12.783/2013, já vem sendo discutida em juízo pela própria CEMIG,
nos autos dos Mandados de Segurança ns. 20432, 21465, 22.032 e 23042,
impetrados  originariamente  perante  o  STJ,  e  na  Medida  Cautelar  nº
3980/DF  proposta  perante  o  STF,  tendo  essas  egrégias  Cortes,  até  o
momento,  reconhecido  a  validade  da  não  prorrogação  dos  contratos,
conforme bem resume a situação a seguinte decisão da eminente Ministra
do STJ Regina Helena Costa, verbis: 

“DECISÃO
Vistos.
Trata-se  de  Mandado  de  Segurança,  com  pedido  de  liminar,

impetrado por CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A, contra ato
do Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia, consubstanciado no
indeferimento da prorrogação do Contrato de Concessão n.  007/97,
com  vencimento  em  23.12.2016,  com  vista  a  permanecer  na
titularidade da Usina Hidrelétrica de Miranda.

Alega, em síntese, que "já ajuizou dois mandados de segurança
semelhantes  a  este,  nos  quais  também  discute  o  direito  de
prorrogação das concessões das Usinas Hidrelétricas de Jaguara e
São  Simão,  disciplinadas  no  Contrato  de  Concessão  n.º  007/97,
celebrado com a União" (fl. 5e).

Aponta que, após a prolação de liminares positivas nos referidos
mandados de segurança, no julgamento de mérito de um deles a
ordem foi denegada pela 1ª Seção desta Corte (MS n. 20.432-DF),
o que a motivou a interpor recurso ordinário e propor medida cautelar
perante o Supremo Tribunal Federal, visando a atribuição de efeito
suspensivo ao recurso interposto.

Sustenta que o Relator da medida cautelar, Senhor Ministro Dias
Toffoli, deferiu a liminar "para suspender os efeitos do julgamento da
Primeira Seção do egrégio Superior Tribunal de Justiça, que denegou
a ordem requerida no mandado de segurança n. 20.432/DF, mantendo
a CEMIG na titularidade da concessão da Usina de Jaguara, sob as
bases iniciais do Contrato de Concessão n. 007/97, até deliberação em
sentido contrário pela Suprema Corte" (fl. 9e).

A Senhora Ministra Presidente desta Corte, em 21.12.2016, nos
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termos  do  art.  21,  XIII,  c,  do  Regimento  Interno,  deferiu  a  liminar
pleiteada, para que, até a conclusão do julgamento deste mandado de
segurança, a Impetrante permaneça na titularidade da concessão da
Usina de Miranda, nos termos do Contrato de Concessão n. 007/97
(fls. 735/739e).

O  Ministério  Público  Federal  opinou  pela  denegação  da
segurança (fls. 749/755e).

A  União  interpôs  Agravo  Interno  requerendo  a  revogação  da
liminar deferida, porquanto ausentes os requisitos para seu cabimento
e presente o periculum in mora inverso, sob o argumento de que a
concessão da liminar impactaria a redução das tarifas, esperada com a
edição da Medida Provisória n. 579/12, convertida na Lei n.12.783/13,
bem como:

- a manutenção da liminar, em detrimento da legislação em vigor,
além  de  distinguir  injustificadamente  a  usina  em  apreço  de  outros
empreendimentos em situações idênticas  que,  alcançados por  novo
regime jurídico,  aderiram a ele  e prorrogaram suas concessões,  irá
impactar sobremaneira na redução de tarifas esperada pela sociedade
tendo-se presente que a UHE Miranda pertence à Rede Básica do
Sistema Interligado Nacional SIN;

-  Estima-se que a impetrante, somente no ano em curso, caso
mantida a liminar em análise, obterá cerca de R$ 1,3 bilhões de lucro
indevido,  por  conta  da  não submissão  do  seu  contrato  aos  termos
previstos na Lei nº 12.783/2012, sendo esta, inclusive, uma estimativa
inicial,  passível  de  ser  grandemente  ampliada caso a  CEMIG firme
contratos de curto prazo no Ambiente de Contratação Livre ACL;

- Diante da certeza de não prorrogação do contrato de concessão
titularizado pela impetrante, o Governo Federal incluiu a UHE Miranda
no seu planejamento de licitações a serem realizadas no decorrer do
ano em curso.

- Ela foi inserida, inclusive, no Decreto nº 8.893/2016, como
um empreendimento a ser tratado como prioridade nacional. Com
isso, estimava-se o percebimento de importante receita decorrente do
bônus de  outorga,  aspecto absolutamente relevante  diante  da  crise
econômica que viceja no país;

- A continuidade do serviço público está garantida em qualquer
cenário, pela escolha de um executor provisório até a definição de um
novo concessionário por procedimento licitatório;

-   Os compromissos firmados pela ora  impetrante referentes à
energia  gerada pela  UHE Miranda após  o  vencimento do  prazo da
concessão da usina (23/12/2016)  foram assumidos por sua conta e
risco, eis que ela não poderia ter firmado, enquanto agente do sistema
elétrico, contratos de entrega de energia que ultrapassassem o prazo
de concessão de suas usinas.

Anota,  ainda,  que,  em  21.03.2017,  foi  revogada  a  liminar
concedida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da mencionada
ação cautelar.

Assim,  tomando  ciência  da  decisão  da  Senhora  Ministra
Presidente desta Corte  (fls.  735/739e) em razão da interposição do
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Agravo Interno (fls. 759/812e), passo a apreciar, pela vez primeira, o
pleito liminar.

É o relatório. Decido. 
Embora o mérito já tivesse sido analisado pela 1ª Seção desta

Corte, nos autos de outro mandado de segurança (MS n. 20.432/DF),
a Senhora Ministra Presidente deferiu a liminar sob o fundamento de
que o tema estava sendo debatido no Supremo Tribunal Federal (MC
n. 3.980/DF), tendo o Ministro Dias Toffoli  suspendido os efeitos do
acórdão daquela ação mandamental e, por consequência, mantido a
Impetrante  na  titularidade  de  outra  usina  hidrelétrica  objeto  de
concessão.

Ademais,  anotou  a  existência  de  "tratativa  conciliatórias  (...)
iniciadas com a convocação de audiência de conciliação pela Suprema
Corte".

A título  de periculum in mora,  a  Ministra  Presidente apontou o
termo final do Contrato de Concessão n. 007/97 em 23.12.2016.

Ocorre  que,  em 21.03.2017,  o Senhor  Relator,  no Supremo
Tribunal Federal, revogou a liminar concedida na Medida Cautelar
n. 3.980/DF, consoante decisão publicada no DJe de 23.03.2017,
sob os seguintes fundamentos: i) comunicação da União quanto à
inviabilidade de acordo; ii) ausência de fumus boni iuris na pretensão
da  Impetrante,  uma  vez  que  a  "prorrogação  contratual  é,  por  sua
própria  natureza,  elemento do ajuste que se submete à apreciação
discricionária  da  Administração  Pública  e  assim  é  reconhecido  nas
normas atinentes aos contratos administrativos"; iii)  o art. 19 da Lei n.
9.074/95,  que  estabelece  normas  para  outorga  das  concessões  e
permissões  de  serviço  público,  bem  como,  o  art.  1º  da   Lei  n.
12.783/13,  que  tratou  das  concessões  do  setor  elétrico,  dispõem
acerca  da  discricionariedade  da  Administração  na  prorrogação
contratual;  e  iv)  "nem  mesmo  eventual  disposição  contratual  em
sentido contrário  (o  que não vislumbro ocorrer  no caso dos autos),
poderia se sobrepor às previsões legislativas".

Diante de tal decisão, não mais subsistem os fundamentos
da liminar deferida nestes autos. 

Outrossim, o art. 19 da Lei n. 9.074/95, que dispõe sobre normas
para  outorga  das  concessões  e  permissões  de  serviço  público,
estabelece que a prorrogação contratual constitui discricionariedade da
Administração Pública, como segue:

Art.  19.  A  União  poderá,  visando  garantir  a  qualidade  do
atendimento aos consumidores a custos adequados,  prorrogar,  pelo
prazo de até vinte anos, as concessões de geração de energia elétrica,
alcançadas pelo art. 42 da Lei no 8.987, de 1995, desde que requerida
a  prorrogação,  pelo  concessionário,  permissionário  ou  titular  de
manifesto  ou  de  declaração  de  usina  termelétrica,  observado  o
disposto no art. 25 desta Lei.

Na mesma linha, a Lei n. 12.783/13, ao versar sobre concessões
de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, disciplinou:

Art.  1º A partir  de 12 de setembro de 2012, as concessões de
geração de energia hidrelétrica alcançadas pelo art. 19 da Lei nº 9.074,
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de 7 de julho de 1995, poderão ser prorrogadas, a critério do poder
concedente,  uma única  vez,  pelo  prazo de  até  30  (trinta)  anos,  de
forma a assegurar a continuidade, a eficiência da prestação do serviço
e a modicidade tarifária.

Por outro lado, o Contrato de Concessão n. 007/97 (fls. 67/84),
em sua cláusula n. 4º e subcláusula 1ª, dispõe que a prorrogação da
avença deve ser realizada nos termos do art. 19 da Lei n. 9.074/95,
observando-se, dessa forma, a discricionariedade administrativa.

Ademais,  o Supremo Tribunal Federal  firmou entendimento
no sentido de que, nos termos do art. 175, caput, da Constituição
da República,  "é imprescindível  a realização de licitação para a
prorrogação dos contratos de concessão de serviço público" (v.g.
ARE n. 724.396/RS, 2ª T.,  Rel.  Min. Dias Toffoli,  j.  25.08.2015, DJe
25.09.2015).

Por fim, registro que a revogação da liminar do Supremo Tribunal
Federal  enseja a aplicação da orientação da 1ª Seção desta Corte,
estampada no Mandado de Segurança n. 20.432/DF, assim ementado:

 
PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  ATO  DE  AUTORIDADE.   RELAÇÃO
CONTRATUAL  COM  O  PODER  PÚBLICO.   CONTRATO  DE
CONCESSÃO.  GERAÇÃO  DE  ENERGIA  ELÉTRICA.
ALTERAÇÃO  LEGISLATIVA  ACERCA  DAS  CONDIÇÕES
EXIGIDAS  PARA  A  CONTINUIDADE  DA  PRESTAÇÃO  DO
SERVIÇO (LEI 12.783/2013).
1.  Na relação contratual  privada,  a  interpretação que uma das
partes faz do contrato não se sobrepõe à interpretação atribuída
pela outra. Se não for dirimida pelo consenso ou por uma solução
de  compromisso,  a  controvérsia  será  decidida  pelo  Judiciário
quando  provocado.   Na  relação  administrativa  de  natureza
contratual,  prevalece  a  interpretação  adotada  pela
Administração Pública.
Trata-se do que a doutrina chama de "prerrogativa da decisão
unilateral  executória",  a  revelar  a  subordinação  de  quem
contrata  com  o  Poder  Público.  Em  se  tratando  do  setor
elétrico,  a  subordinação  do  concessionário  em relação  ao
poder  concedente  se  revela  também  pela  natureza  do
sistema.  A  geração  é  só  uma  das  fases  do  processo  de
fornecimento  de  energia.  Quem a explora  depende de quem
controla o todo. Com efeito, a geração da energia só tem sentido
se puder ser transmitida, distribuída e comercializada.
Quid, se o poder concedente desfizer a integração no sistema da
geradora de energia? A usina não terá meios de operar. Por isso,
indeferindo o pedido de prorrogação, o poder concedente deve
assumir, "imediatamente, a operação das centrais geradoras, para
garantir a sua continuidade e regularidade" (nona subcláusula da
cláusula décima terceira - e-stj, fl. 96).
2.  O  contrato  de  concessão,  modalidade  de  contrato
administrativo, é flexível, estando sujeito a alterações segundo as
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exigências do serviço público. Trata-se de contrato de adesão,
ao qual são inerentes as chamadas cláusulas exorbitantes,
decorrentes da supremacia  do interesse  público.   O  Poder
Público pode a qualquer tempo impor essas alterações sempre
que for conveniente à prestação do serviço concedido. Não há
ato jurídico perfeito (no sentido de que sua execução possa
ser exigida judicialmente) quando se trata de concessão de
serviço  público,  restando  ao  concessionário  que  se  julga
prejudicado cobrar do poder concedente eventual reparação
econômica dos prejuízos e, quem sabe, de eventuais lucros
cessantes. Prevalência da Lei 12.783/2013 sobre o contrato de
concessão celebrado pelas partes.
3.  Ordem  denegada,  insubsistência  da  medida  liminar,
prejudicado o Agravo Regimental.  (MS 20.432/DF, Rel.  Ministro
ARI  PARGENDLER,  Rel.  p/  Acórdão  Ministro  HERMAN
BENJAMIN,  PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em  24/06/2015,  DJe
15/02/2016).
 
Diante  de  tal  quadro,  ausente  o  fumus  boni  iuris  para

manutenção da tutela de urgência anteriormente deferida.
Isto  posto,  revogo  a  decisão  de  fls.  735/739e  e  indefiro  a

liminar pleiteada.
Posteriormente,  tornem os autos conclusos para apreciação da

segurança e do Agravo Interno (fls. 759/812e).
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Brasília (DF), 28 de março de 2017.
MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Relatora”  (Mandado  de  Segurança  Nº  23.042  -  DF

(2016/0336082-7),  Impetrante:  Cemig  Geração  e  Transmissão  S/A,
Impetrado: Ministro de Estado de Minas e Energia – Destaques meus)
 
Tratando-se de  pleito  que vem sendo sistematicamente  negado por

nossas Cortes Superiores, em ações movidas pela própria CEMIG, não há
o  requisito  da  probabilidade  do  direito  para  o  deferimento  da  liminar
requerida  pelo  autor  popular,  no  sentido  de  que  sejam  suspensos  atos
praticados com base na Lei nº 12.783/13, relativos (i) à não prorrogação de
concessões cujos concessionários – como no caso dos autos – não tenham
manifestado aceitação expressa às novas regras estabelecidas pelo poder
concedente e (ii) à realização de licitação das concessões não prorrogadas.

Nessa senda, os argumentos do autor no sentido de que os leilões
devem ser suspensos, enquanto não apurada a indenização supostamente
devida à CEMIG, e de que, após a concessão das usinas a terceiros, será
dificultada tal apuração, não se sustentam diante da necessidade de análise
aprofundada da  prova,  envolvendo cifras bilionárias,  incompatível  com o
atual momento processual.

Por outro lado, verifico a existência de periculum in mora inverso, com
o risco  de  eventual  concessão da  liminar  impactar  de  forma negativa  o
sistema  de  geração,  transmissão  e  distribuição  de  energia  elétrica
engendrado pelo poder concedente.
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A meu ver, em sumário exame, o autor popular adianta-se, de forma
injustificada, à própria concessionária das usinas (que por sua vez já vem
discutindo  em  juízo  a  questão,  como  visto),  pleiteando  ao  Judiciário  a
adoção de medidas de grande repercussão no sistema energético, sem ao
menos  comprovar  o  interesse  e  a  possibilidade  operacional  atuais  da
CEMIG de  manter  o  funcionamento  das  usinas  hidrelétricas,  segundo  o
regime de remuneração eleito na inicial.

Prevalência,  neste momento processual  da lide,  das presunções de
legalidade e legitimidade de que gozam os atos administrativos em geral,
não afastadas pelo autor.

Nesses fundamentos, indefiro a tutela de urgência pleiteada.
2. Intime-se o autor para que preste os seguintes esclarecimentos, a

fim  de  possibilitar  o  exame  do  pedido  pelo  Judiciário,  no  prazo  de  15
(quinze) dias, sob as penas da Lei (art. 341 do NCPC):

2.1. Contra quem é dirigido o pedido de indenização a partir dos ativos
reais  das  Usinas  de  Jaguara,  São  Simão,  Miranda  e  Volta  Grande,
formulado nos itens 5.6.1 e 5.6.3 do Id 1950081.

2.2. Justificar a inclusão dos Diretores da ANEEL no polo passivo da
lide, esclarecendo se há algum pedido contra os mesmos e formulando-o
expressamente em caso afirmativo.

 

Em suas razões recursais, insiste o recorrente na suspensão do leilão descrito

nos autos, reiterando os fundamentos deduzidos perante o juízo monocrático.

Inicialmente,  reservei-me  para  apreciar  o  pedido  de  antecipação  da  tutela

recursal formulado na inicial após a resposta dos recorridos, no prazo legal.

O agravante interpôs agravo interno, cumulado com pedido de reconsideração,

insistindo na apreciação do aludido pleito, destacando que, na espécie, em virtude do

prazo  de  que  dispõem os  recorridos  para  fins  de  contrarrazões,  encontrar-se-ia  na

iminência de ter perecido o direito alegado na inicial,  diante da proximidade da data

designada para a realização do referido leilão.

***

Com  vistas  nas  razões  expostas  pelo  recorrente,  em  sede  de  pedido  de

reconsideração, passo, logo, ao exame do pedido de antecipação da tutela recursal

formulado na inicial,  restando prejudicado, por conseguinte, o agravo interno por ele

interposto.

Como visto, o pedido de tutela de urgência, formulado pelo autor popular no feito

de origem, engloba dois  pleitos distintos,  quais sejam: 1)  suspensão do Leilão para

Outorga de Concessões das Usinas Hidrelétricas Jaguara, São Simão, Miranda e Volta

Grande,  a  que se reporta  a Portaria  133/2017,  editada pelo Ministério  das Minas e
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Energia; e 2) suspensão do regime de cotas, por remuneração pelo custo de operação,

imposto às referidas usinas, permitindo que a CEMIG comercialize a energia produzida

nessas geradoras.

Nos presentes autos, a pretensão recursal deduzida pelo agravante limita-se ao

primeiro pleito (suspensão do referido leilão), não se estendendo ao segundo pedido

(suspensão do regime de cotas e permissão para que a CEMIG comercialize a energia

produzida pelas mencionadas usinas,  razão por que o exame da tutela recursal  em

referência  se  restringirá  aos  limites  do  pedido,  aqui  veiculado,  no  pleito  de

reconsideração.

Ainda  em  sede  preliminar,  impõe-se  consignar  que,  a  despeito  do  registro

constante  da  decisão  agravada,  no  sentido  de  que  os  pedidos  de  prorrogação  do

contrato de concessão celebrados pela CEMIG e pelo poder público já se encontram

submetidos  à  apreciação  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  e  do  Supremo  Tribunal

Federal, com decisões desfavoráveis às teses defendidas pela referida concessionária,

a discussão travada nos autos da ação popular de onde foi extraído o presente agravo

de instrumento tem suporte fático-jurídico distinto daquele em que repousam as ações

mandamentais em curso nas referidas Cortes,  como assim também são distintos os

pedidos veiculados nos respectivos feitos.

Com  efeito,  enquanto  nas  mencionadas  ações  mandamentais  discute-se  um

suposto  direito  à  prorrogação  do  contrato  de  concessão  de  energia  elétrica  em

referência, a ação popular tem por pedido a suspensão do leilão das usinas já referidas,

ao argumento de que o mesmo estaria a causar lesão ao patrimônio público (CF, art. 5º,

LXXIII).

Vê-se,  assim,  que  os  julgados  proferidos  nos  aludidos  mandamus  em nada

interfere  na  pretensão  deduzida  pelo  autor  popular,  a  despeito  do  pedido  de

prosseguimento da comercialização, por parte da CEMIG, da energia elétrica produzida

pelas referidas usinas, que, repita-se, não é objeto de discussão nos autos do presente

agravo de instrumento.

A todo modo, segundo informações constantes da página eletrônica do Supremo

Tribunal Federal, tanto a Ação Cautelar nº 3980 como o Recurso Ordinário em Mandado

de  Segurança  nº  34203,  em  que  se  discute  o  direito  à  prorrogação  da  aludida

concessão,  já  se  encontram  pautados  para  julgamento,  desde  o  dia  03  de  agosto

corrente.

No mais, em que pese os fundamentos em que se amparou a decisão agravada,

vejo presentes,  na espécie, os pressupostos do art.  1.019, I,  do CPC, a autorizar a
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concessão da almejada antecipação da tutela recursal, na estreita dimensão do pedido

de  reconsideração,  ora,  formulado,  mormente  em  face  do  seu  caráter  nitidamente

precautivo e, por isso, compatível com a tutela cautelar  do agravo, manifestada nas

letras e na inteligência do referido dispositivo legal, neste ponto, evitando-se, assim, a

possível  transferência  da  outorga  de  concessão das  sobreditas  usinas  hidrelétricas,

antes mesmo do pronunciamento judicial acerca da alegada lesividade ao patrimônio

público, que alcançaria a vultosa quantia de cerca de R$ 7.000.000.000,00 (sete bilhões

de reais), decorrente da forma supostamente equivocada da metodologia para aferição

da indenização, com base no Valor Novo de Reposição – VNR, que desconsidera os

investimentos não amortizados feitos pela concessionária ou até mesmo em face do

pronunciamento final da Suprema Corte (STF), nos recursos processuais que, ali, se

encontram na pendência de julgamento.

A defasagem indenizatória decorreria da circunstância de que tais investimentos

não teriam sido atualizados pelos índices dos expurgos inflacionários ocorridos durante

o lapso temporal desde a celebração do contrato de concessão em destaque, matéria

essa a ser aferida durante a instrução processual, no juízo singular, inclusive, mediante

a realização de competente prova pericial, para o esclarecimento da lide.

De ver-se, ainda, que, em princípio, não se vislumbra, na espécie, o suposto

periculum  in  mora  inverso,  reportado  na  decisão  agravada,  tendo  em  vista  que,

independentemente da realização, ou não, do leilão das aludidas usinas, a energia por

elas gerada continuará sendo disponibilizada para o setor elétrico.

Assim  posta  a  questão,  impõe-se  a  concessão  da  medida  postulada,  sem

prejuízo  de  melhor  exame  da  questão,  após  a  manifestação  dos  recorridos  e  do

julgamento dos feitos acima referidos, perante o colendo Supremo Tribunal Federal.

***

Com estas considerações,  defiro o pedido de antecipação da tutela  recursal

formulado na inicial, na estreita dimensão, aqui, proposta no pleito de reconsideração,

para determinar, si et in quantum a suspensão do Leilão para Outorga de Concessões

das Usinas Hidrelétricas Jaguara, São Simão, Miranda e Volta Grande, a que se reporta

a Portaria 133/2017, editada pelo Ministério das Minas e Energia, designado para o dia

22 de setembro de 2017, até ulterior deliberação judicial.

Intime-se,  com urgência, via e-mail,  o Sr.  Presidente da Agência Nacional  de

Energia  Elétrica  –  ANEEL,  para  fins  de  ciência  e  cumprimento  desta  decisão,

cientificando-se, também, o juízo monocrático, na dimensão eficacial do art. 1008 do
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CPC vigente.

Intimem-se os agravados, nos termos e para as finalidades do art. 1019, II, do

referido  diploma  legal,  abrindo-se  vistas,  após,  à  douta  Procuradoria  Regional  da

República, na forma regimental.

Publique-se

Brasília-DF., em 18 de agosto de 2017

Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE

Relator
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