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São Paulo, 25/06/2015 - O fim da concessão da usina Jaguara, alvo de julgamento concluído 
ontem pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), pode provocar um rombo bilionário nas contas da 
Cemig. Caso não consiga reverter a decisão judicial ou não chegue a um acordo com o governo 
federal, a estatal mineira pode ser obrigada a repassar à União a receita obtida com a energia 
vendida no mercado livre desde o fim da concessão, em 2013. Segundo o Credit Suisse, esse 
montante soma aproximadamente R$ 4,7 bilhões. O JPMorgan estima em aproximadamente R$ 3,4 
bilhões o ganho, após os impostos.  

De acordo com o advogado Daniel Engel, sócio da área de Infraestrutura do Felsberg Advogados, 
a receita acumulada no período deveria ser considerada em um processo de "encontro de contas" 
com a União. Nessas contas entrariam a receita obtida com a energia, em contrapartida às 
despesas da Cemig com a operação da usina e o valor de uma possível indenização.  

A necessidade de devolução de recursos à União foi confirmada à reportagem do Broadcast por 
uma pessoa próxima ao processo no STJ. E ocorreria justamente em um momento delicado para a 
estatal mineira. Afinal, com o término da concessão das hidrelétricas de Jaguara, São Simão (ambas 
já encerradas) e Miranda (no final de 2016), a Cemig veria o encolhimento de seu parque gerador 
e, consequentemente, de suas margens.  

O analista Gustavo Fingeret, do Itaú BBA, projeta que o lucro líquido da Cemig vai cair de cerca de 
R$ 4 bilhões em 2014 para menos de R$ 1 bilhão em 2015. O Ebitda, por sua vez, encolheria de R$ 
7 bilhões para cerca de R$ 2 bilhões. Já os analistas Vinicius Canheu e Pedro Manfredini, do Credit 
Suisse, projetam que a alavancagem da Cemig, medida pela relação entre dívida líquida, poderia 
chegar a 3,9 vezes, mais de duas vezes o indicador registrado no final do ano passado.  

O cenário adverso e a decisão desfavorável no STJ pressionam a Cemig, que já prometeu recorrer 
da decisão do STJ e cogita, inclusive, encaminhar o tema ao Supremo Tribunal Federal (STF).  

A possibilidade de o caso chegar ao STF, contudo, pode estar vinculada ao andamento das 
negociações entre Cemig e o governo federal, segundo Engel. "Acredito que, se não houvesse 
ocorrido uma mudança política no Estado de Minas Gerais, teríamos um caso com potencial 
bastante relevante para discussão no STF. Mas minha leitura do caso, nesse momento, é de haja 
uma saída mais negociada", afirma Engel.  

A possibilidade de haver uma solução acordada entre as partes tem sido sinalizada pelo presidente 
da Cemig, Mauro Borges, desde que o executivo assumiu o cargo, no início deste ano. Borges foi 
indicado pelo novo governador mineiro Fernando Pimentel, aliado político da presidente Dilma 
Rousseff.  

No mês passado, Borges chegou a minimizar o julgamento da Corte. "Se houver decisão do 
colegiado do STJ, vai afetar o processo de negociação, mas não impede que seja concluído", 
afirmou o executivo em encontro com analistas e investidores. "Temos que respeitar o processo de 
julgamento da Corte. A decisão tem que ser acatada e respeitada e não impede que as partes 
tenham solução nos parâmetros fundamentais de modicidade, do lado da União, e preservação do 
patrimônio da empresa, do nosso lado", complementou Borges.    



  
Um possível acordo, ainda que aceito pela União, pode encontrar entraves, principalmente após a 
conclusão do julgamento pelo STJ.  

Uma alternativa à União seria postergar a assunção do controle de Jaguara enquanto negocia com 
o governo mineiro. A União precisa, a princípio, implementar um processo de reversão e apuração 
dos bens. Ao mesmo tempo, deveria dar andamento ao processo de cálculo da indenização a ser 
paga à Cemig, caso haja, pela incorporação da usina.  

Enquanto isso, a empresa poderia ingressar com uma medida cautelar para suspender os efeitos 
do acórdão do STJ, o que postergaria a efetividade da decisão da Corte. Procurados, Cemig e 
Ministério de Minas e Energia (MME) não comentam o julgamento do STJ. Ontem, a elétrica se 
limitou a sinalizar que recorrerá da decisão da Corte.  

Impasse  
O professor de Direito Administrativo da FGV-SP, Carlos Ari Sundfeld, alerta que, caso tenha 
interesse em chegar a um consenso com a Cemig, o governo federal precisaria editar uma nova 
medida provisória que permitisse a renovação da concessão em condições diferentes.  

Para o advogado Lucas Baggio, do escritório Baggio e Costa Filho, um acordo entre as partes teria 
como fundamento as condições já estabelecidas na Lei 12.783/2013 de renovação de concessões, 
e não a simples renovação sob as condições anteriores, conforme desejava a Cemig. "Se houver 
possibilidade de prorrogação da concessão da Cemig, vai estar atrelada ao novo regime", analisa.  

Nessas condições, a Cemig deve enfrentar dificuldades para cumprir a promessa de intensificar os 
investimentos. Para o analista do Itaú BBA, a perda das concessões também deve afastar a Cemig 
do processo de venda de ativos de geração térmica a ser feito pela Petrobras.  

A estatal mineira já demonstrou no passado o interesse em adquirir ativos de geração a serem 
vendidos pela Petrobras. Além disso, a Cemig e a controlada Light foram os vencedores do leilão 
realizado pelo governo federal para licitar a usina hidrelétrica de Itaocara, no Rio de Janeiro, em 
abril passado. A participação das duas empresas na disputa aconteceu menos de dois anos após as 
sócias rescindirem o contrato de concessão da usina, sob a alegação da existência de problemas 
ambientais. Na oportunidade, o governo de Minas Gerais era comandado pelo PSDB.  

Agora, com a derrota no STJ, a situação pode ficar mais difícil. "A Cemig estava contando com uma 
decisão favorável nos tribunais. É claro quer essa decisão ainda pode ser alterada, a empresa pode 
recorrer, mas agora já há um precedente para outras instâncias", pontua o sócio-diretor da 
empresa especializada no setor elétrico Enecel, Raimundo Batista.  

Baggio também concorda que a decisão do STJ pode ser considerada um indicativo da questão 
jurídica, com possível influência em novos julgamentos sobre a situação das usinas de São Simão e 
Miranda. (André Magnabosco - andre.magnabosco@estadao.com, colaborou Anne Warth - 
anne.warth@estadao.com) 


