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Poder Judiciário da União 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS 
TERRITÓRIOS 

4VARCIVBSB 

4ª Vara Cível de Brasília 

Número do processo: 0706848-38.2020.8.07.0018 

Classe judicial: AÇÃO POPULAR (66) 

AUTOR:   

REU: CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA, EDISON ANTONIO 

COSTA BRITTO GARCIA 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 

  

Trata-se de ação popular ajuizada por ... contra ato praticado pela COMPANHIA ENERGÉTICA DE 
BRASÍLIA – CEB, CEB DISTRIBUIÇAO S.A. e por EDISON ANTÔNIO COSTA BRITTO GARCIA. 

Os autores alegam, em apertada síntese, a existência de vício formal no procedimento de alienação por 
parte da primeira requerida da CEB Distribuição S.A. e a lesão ao erário, à moralidade pública e ao 
patrimônio público. 

Tece arrazoado jurídico e ao final requer o “deferimento da tutela liminar, inaudita altera pars, a fim que 
os trâmites da alienação da CEB Distribuição S.A sejam obstados até o julgamento do mérito da 
presenta Ação Popular, ante a comprovação do perigo da demora e da verossimilhança do direito” 

Os autos foram inicialmente distribuídos para o Juízo Fazendário, o qual reconheceu a sua incompetência 
(doc. de ID 74783244). 

  

É o breve relatório. DECIDO. 

  

A competência do juízo é um dos pressupostos processuais de validade da relação processual, sendo dever 
do juiz conhecê-la de ofício a qualquer tempo e grau (art. 485, § 3º, do CPC). 

A par disso, a conexão é uma causa de modificação da competência, objetivando a reunião de processos 
em trâmite, a fim de evitar a prolação de decisões contraditórias. Desta forma, busca a preservação da 
segurança das relações jurídicas. 

Desse modo, tendo em vista a notícia de ação proposta na 23ª Vara Cível de Brasília, passo a analisar a 
ocorrência de conexão entre os feitos. 

É pressuposto para o reconhecimento da conexão a existência de dois ou mais feitos que lhes sejam 
comum o pedido ou a causa de pedir (art. 55 do CPC). 
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Num primeiro momento, não vejo como reconhecer a conexão do com o processo em trâmite no Juízo da 
23ª Vara Cível de Brasília (processo nº 0733041-44.2020.8.07.0001), porquanto a causa de pedir e o 
pedido centram-se na alegação de nulidade do ato de convocação da 103ª Assembleia Geral da primeira 
requerida. 

A pretensão no presente feito é diversa, porquanto postula-se a imposição de necessidade formal de 
obtenção de aprovação legislativa prévia ao ato de alienação. 

Vê-se, numa primeira análise, que são causas de pedir e pedidos distintos, o que afasta o reconhecimento 
de conexão. 

Passo a apreciar o pedido de tutela de urgência. 

O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade 
do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 
processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. 

O fundamento jurídico que dá suporte ao pleito da ação popular encontra amparo na regra do art. 5º, 
inciso LXXIII, da CF/88: “qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular 
ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, 
ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento 
de custas judiciais e do ônus da sucumbência”. 

Encontra-se vigente a norma da lei 4.717/65 que foi recepcionada pela Constituição Federal. 

Neste sentido, o professor Hely Lopes Meirelles assevera que a “ação popular é o meio constitucional 
posto à disposição de qualquer cidadão para obter a invalidação de atos ou contratos administrativos – 
ou a estes equiparados – ilegais e lesivos do patrimônio federal, estadual e municipal, ou de suas 
autarquias, entidades paraestatais e pessoas jurídicas subvencionadas com dinheiro público.” (Mandado 
de segurança. São Paulo: Malheiros, 25ª Ed., p. 121/122) 

Inicialmente, é forçoso reconhecer a ausência de um ato específico de impugnação, pois o que vem se 
vem antecipando o questionamento de uma futura decisão acerca da alienação. 

Trata-se, portanto, de uma ação popular preventiva. 

No tocante à alegação de necessidade de autorização da Câmara Legislativa do Distrito Federal, é forçoso 
reconhecer que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI 5624 disciplinou de forma 
expressa a desnecessidade de autorização legislativa quando da venda da participação acionária de uma 
subsidiária. Vejamos: 

  

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. (ADI 5624 MC-Ref, Relator(a): 
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RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO 
DJe-261 DIVULG 28-11-2019 PUBLIC 29-11-2019) (não consta grifo no original) 

  

Através de uma simples análise, observa-se que a primeira requerida é uma Sociedade de Economia Mista 
e possui participação das seguintes subsidiárias: 

 

  

Ressalto que estas informações foram extraídas do site http://ceb.com.br/index.php/institucional-ceb-
separator/estrutura-societaria-ceb. 

Ou seja, o argumento central da peça inicial é falho e contrário ao entendimento do Supremo Tribunal 
Federal, pois a sociedade requerida pode vender a sua participação acionária nas subsidiárias sem a 
necessidade de autorização legislativa. 

É um precedente obrigatório, nos termos do artigo 927, I, do Código de Processo Civil e não pode este 
Juízo não o observar. 

No tocante a alegação de lesão ao erário, à moralidade pública e ao patrimônio público, vejo que se trata 
de uma argumentação vaga e desprovida uma demonstração. 

Este argumento não pode ser presumido. Pelo contrário, os atos da administração são dotados de boa-fé. 

Assim, para se desconstituir ou evitar a prática de um ato, deverá a parte demonstrar a efetiva lesão. 

Nome Participação 

CEB Distribuição 100 % 

CEB Geração 100 % 

CEB Participações 100 % 

CEB Lajeado 59 ,93% 

Energética Corumbá III S/A 37 ,50% 

Corumbá Concessões S/A 45 ,21% 

BSB Energética 9 % 

CEBGAS 17 % 
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Vê-se, claramente, uma insatisfação dos autos com a política pública de desestatização, mas a insatisfação 
não é fundamento para o impedimento da prática do ato. 

Por fim, não há pertinência subjetiva do terceiro requerido figurar no polo passivo, porquanto este é uma 
pessoa física e que ocupa transitoriamente o cargo de presidente da primeira requerida. Registro que é da 
natureza do cargo de presidente a sua transitoriedade, porquanto não é um cargo de carreira. 

Outrossim, a pretensão exposta na inicial é no sentido de controlar um ato futuro de venda acionária de 
ações de uma subsidiária da primeira requerida e o autor na condição de pessoa física não tem qualquer 
ingerência sobre o ato. 

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, nos moldes postulados. 

JULGO EXTINTO o processo, em relação ao requerido EDISON ANTÔNIO COSTA BRITTO 
GARCIA, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. 

Após o trânsito em julgado da presente decisão, exclua-o do polo passivo. 

Citem-se a primeira e a segunda requerida para a oferta de defesa, no prazo de 20 (vinte) dias, observada a 
regra do art. 231, V, do Código de Processo Civil.  

Atribuo à presente decisão os efeitos de mandado de citação. 

Intime-se o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para que tome ciência e participe do feito, 
caso queira. 

Cite-se e intimem-se. 

  

   

  

GIORDANO RESENDE COSTA 

Juiz de Direito 


