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V O T O

O Senhor Ministro Ricardo Lewandowski (Vogal): Trata-se de petição
apresentada pela Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa
Econômica Federal - FENAEE e pela Confederação Nacional dos
Trabalhadores do Ramo Financeiro – CONTRAF/CUT, autuada como
reclamação, na qual é apontado o descumprimento da decisão proferida
pelo plenário desta Suprema Corte, nos autos da ADI 5.624-MC-Ref/DF, de
minha relatoria, que ratificou, parcialmente, a medida cautelar que deferi, 

 ad referendum , em acórdão assim ementado:

“MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. CONCESSÃO PARCIAL
MONOCRÁTICA. INTERPRETAÇÃO CONFORME À
CONSTITUIÇÃO. ART. 29,  CAPUT , DA LEI 13.303/2016. VENDA DE
AÇÕES. ALIENAÇÃO DO CONTROLE ACIONÁRIO DE EMPRESAS
PÚBLICAS, SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA OU DE SUAS
SUBSIDIÁRIAS E CONTROLADAS. NECESSIDADE DE PRÉVIA
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA E DE LICITAÇÃO. VOTO MÉDIO.
MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE PELO PLENÁRIO.

I - A alienação do controle acionário de empresas públicas e
sociedades de economia mista exige autorização legislativa e licitação
pública.

II - A transferência do controle de subsidiárias e controladas não
exige a anuência do Poder Legislativo e poderá ser operacionalizada
sem processo de licitação pública, desde que garantida a
competitividade entre os potenciais interessados e observados os
princípios da administração pública constantes do art. 37 da
Constituição da República.

III - Medida cautelar parcialmente referendada pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal.”

Naquela decisão o Plenário da Corte conferiu interpretação conforme à
Constituição ao art. 29,  caput , XVIII, da Lei 13.303/2016, para afirmar 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 assim 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.
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No caso dos autos, as reclamantes sustentam, em suma, que

“[a] decisão referida foi descumprida por decisão do Ministro
 Presidente do Superior Tribunal de Justiça no âmbito da SLS nº 2.461 ,

bem como pela Diretoria Executiva da PETROBRAS que, no dia 17 de
janeiro de 2019, publicou comunicado ao mercado no qual anunciou a
retomada, sem prévia autorização legal e sem prévio processo
licitatório previsto no ordenamento jurídico brasileiro, da alienação do
controle acionário de suas subsidiárias TAG (Transportadora
Associada de Gás S.A) e ANSA (Araucaria Nitrogenados S.A) e a
formação de Parcerias em Refino” (pág. 2 do documento eletrônico 1;
grifei).

Ao final, requerem que seja explicitado o

“[...] alcance da decisão para que todas as empresas públicas,
sociedades de economia mista ou de suas subsidiárias ou controladas
se abstenham de levar adiante alienação de seu controle acionário sem
a existência prévia de autorização legislativa, bem como que se
abstenham de dispensar o processo licitatório nas hipóteses de venda
de ações que importem a perda de controle acionário de empresas
públicas, sociedades de economia mista ou de suas subsidiárias,
incluindo a alienação do controle acionário da TAG (Transportadora
Associada de Gás S.A), da ANSA (Araucaria Nitrogenados S.A) e a
formação de Parcerias em Refino” (pág. 12 do documento eletrônico
141).

Outrossim, pedem que a Petrobras seja notificada para abster-se,

“[...] até o julgamento do mérito da ADI 5.624, de adotar
quaisquer medidas tendentes a promover, sem a autorização
legislativa prévia, a alienação de controle acionário de suas
subsidiárias ou a realização de parcerias, em que se caracterize perda
de controle, e a alienação de ativos, mediante a formação de parcerias
com agentes privados, sem a realização prévia de licitação nos termos
do art. 37, XXI e inciso III, §1º do art. 173 da Carta Magna” (pág. 12 do
documento eletrônico 1).

O Ministro Edson Fachin, Relator do feito, propõe o deferimento da
liminar, até o julgamento do mérito desta reclamação, para “suspender a
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criação e a alienação de subsidiárias com o desmembramento da empresa-
matriz com o simples intuito de alienação dos ativos”. Para tanto, sustenta
que

“No julgamento da medida cautelar, ponderou-se que essa
autorização para a criação de subsidiárias estaria prevista no art. 64 da
Lei n.º 9.478/97 para o ‘estrito cumprimento de atividades de seu
objeto social que integrem a indústria do petróleo. Eis a finalidade
legal de criação de subsidiárias. Em vários momentos do debate,
ponderou-se sobre o risco de desvio:

[…]
Esse desvio, se ocorrer, não será explícito ou mesmo doloso. Mas,

entre a alienação do controle acionário, para a qual, nos termos do
paradigma, se exige autorização específica, e a transferência do
controle de subsidiárias, que a dispensa, há outros tantos atos que se
inserem numa zona cinzenta, uma zona de aparente exceção, que
tenta escapar da norma. E assim descreve o reclamante os atos
reclamados:

[...]
Ou seja, ao menos em juízo de cognição sumária, a criação da

subsidiária não serve ‘ao estrito cumprimento de atividades de seu
objeto social que integrem a indústria do petróleo’. Ao contrário. Serve
apenas à venda dos ativos da empresa-mãe.

[...]
Dessa forma, entendo não ser possível a livre criação de

subsidiárias com o consequente repasse de ativos e posterior venda
direta no mercado. [...]

[…]
Ressalto que, tanto na presente Reclamação como na decisão

paradigma, está-se diante de um juízo de cognição sumária, a
demandar a ponderação em relação ao perigo de dano irreparável –
revelado pela iminência de alienação dos ativos, que poderá
futuramente ser realizada, sendo, portanto, reversível – e a
probabilidade do direito – que indicia o desvio de finalidade na
criação da subsidiária, não para a realização do objeto social, mas para
a mera venda de ativos da empresa-mãe.”

Com efeito, conforme consignei no voto proferido na ADI 5.624-MC-Ref
//DF, “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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Pois bem. Ainda que o Plenário desta Suprema Corte tenha entendido
que a autorização legislativa e a licitação pública se mostra obrigatória
apenas nos casos de alienação do controle acionário das empresas públicas
e sociedades de economia, ficando exoneradas dessa exigência as
subsidiárias e controladas, parece-me, ao menos num exame perfuntório,
próprio desta fase processual, que a criação de subsidiárias, como se tem
verificado, unicamente com a finalidade de vender parte dos seus bens e
ativos pertencentes às primeiras nomeadas, não só afronta a Constituição e
o quanto decidido pelo Plenário desta Suprema Corte, nos autos da AD
5.624-MC-Ref/DF, como também aparenta configurar expediente
empregado para frustrar o controle da operação por parte do Congresso
Nacional.

Nesse sentido, observo que o  caput do art. 28 da Lei 13.303/2016, em
consonância com o texto constitucional, exige, expressamente, que a
alienação de bens e ativos integrantes do patrimônio da empresa estatal
será precedida de licitação nos termos do referido diploma legal,  verbis :

“Art. 28. Os contratos com terceiros destinados à prestação de
serviços às empresas públicas e às sociedades de economia mista,
inclusive de engenharia e de publicidade, à aquisição e à locação de
bens, à alienação de bens e ativos integrantes do respectivo
patrimônio ou à execução de obras a serem integradas a esse
patrimônio, bem como à implementação de ônus real sobre tais bens, 
serão precedidos de licitação nos termos desta Lei, ressalvadas as

 hipóteses previstas nos arts. 29 e 30 ” (grifei).

Ora, quanto ao possível desvio de finalidade ou de poder, insinuado no
voto do ilustre Relator, leciona Hely Lopes Meirelles que este se verifica

“[...] quando a autoridade, embora atuando nos limites de sua
competência, pratica o ato por motivos ou com fins diversos dos
objetivados pela lei ou exigidos pelo interesse público. O desvio de
finalidade ou poder é, assim, a violação ideológica da lei, ou, por
outras palavras, a violação moral da lei, colimando o administrador
público fins não queridos pelo legislador, ou utilizando motivos e
meios imorais para a prática de um ato administrativo aparentemente
legal”.
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O referido doutrinador acrescenta, ainda, que “[o] ato praticado com
desvio de finalidade – como todo ato ilícito ou imoral – ou é consumado às
escondidas ou se apresenta disfarçado sob o capuz da legalidade e do
interesse público. Diante disso, numa análise ainda precária dos autos,
penso que convém emprestar o devido relevo à linha argumentativa
formulada pelas Mesas do Congresso Nacional, do Senado e da Câmara dos
Deputados.

Como fez ver o eminente Relator, também registro que a possibilidade
da ocorrência de desvio de finalidade na alienação de subsidiárias foi objeto
de debates durante o julgamento da cautelar deferida na ADI 5.624.
Transcrevo abaixo excertos da discussão travada naquela deliberação:

“O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - […] Se,
eventualmente, investir e constituir uma subsidiária de turismo, por
exemplo, sem nenhuma relação aqui, obviamente há o desvio de
finalidade da autorização genérica legislativa concedida pelo Poder
Legislativo.

[…]
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (RELATOR)

- Eu quero pontuar também que, em nenhum momento, na minha
liminar, eu disse isso. Agora, o que também é causa de preocupação, o
que também já foi trazido a este Relator, é o perigo de se fatiar uma
empresa de primeiro grau, uma estatal, uma empresa pública ou de
economia mista, de tal maneira a ir criando subsidiárias até se
esvaziar completamente o patrimônio dessa empresa. É uma forma de
desfazer-se dela contornando a exigência, uma, de autorização legal,
outra, de eventualmente desencadeamento do processo licitatório, etc.
Então, são questões interessantes.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES – Ministro
Lewandowski, permite-me um aparte do meu aparte mesmo?
Concordo com Vossa Excelência. Neste caso, haveria um desvio de
finalidade em relação à autorização genérica.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (RELATOR)
- Exatamente isso.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Aí é
patologia!

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (RELATOR)
- Perfeito. Então, isso é preciso ficar bem claro depois. Em nenhum
momento, se nós adotarmos essa tese de que pode haver uma
autorização genérica que crie e também, em decorrência disso,
viermos a admitir que a lei pode genericamente estabelecer
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determinadas condições, como fez a Lei 9.491, nós devemos deixar
bem claro que, eventualmente, o fatiamento de uma empresa estatal
mediante a criação de subsidiárias controladas ou a venda de
participações nessas entidades de molde a esvaziar completamente o
patrimônio da empresa-mãe, como chama Vossa Excelência, ou de
primeiro grau, isto representará um desvio de finalidade.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Destruindo
a empresa-mãe. Se destruir a empresa-mãe, seria, a meu ver, desvio de
finalidade. […]

[…]
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER: […] Vale dizer, não se

exige, data venia, na minha compreensão, lei específica para cada caso
de criação – ou extinção - de subsidiária, desde que haja autorização
legislativa genérica, ainda que, por óbvio, necessária autorização
específica se inexistente a genérica na lei autorizadora da criação da
empresa estatal matriz e ressalvada sempre a hipótese de eventual
patologia no fatiamento de estatais, a caracterizar intolerável desvio
de finalidade.

Isso posto, acompanho o douto Relator e voto pelo deferimento da
liminar para suspender a criação de subsidiárias e, consequentemente, a sua
alienação, com o simples intuito de alienar ativos, até o julgamento de
mérito da presente reclamação.


