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Wilson Pinto Ferreira Júnior: 

CPF: 012.217.298-10 e RG: 10500091

Currículo Wilson Pinto Ferreira Júnior:

Formado  em  Engenharia  Elétrica  pela  Escola  de  Engenharia  da  Universidade  Mackenzie,

desde  1981,  e  em  Administração  de  Empresas  pela  Faculdade  de  Ciências  Econômicas,

Contábeis  e Administrativas da Universidade Mackenzie,  desde 1983.  Cursou mestrado em

Energia  pela Universidade de São Paulo  (USP) e possui  várias especializações,  dentre as

quais Engenharia de Segurança do Trabalho (Universidade Mackenzie), Marketing (Fundação

Getúlio Vargas) e Administração de Distribuição de Energia Elétrica (Swedish Power Co.). Na

Companhia Energética de São Paulo (Cesp) exerceu diversos cargos, incluindo o de diretor de

Distribuição (1995 a 1998). Foi presidente da RGE de 1998 a 2000, presidente do Conselho de

Administração da Bandeirante Energia S.A. de 2000 a 2001 e presidente da CPFL Paulista

entre 2000 e 2002. Em 2002, tornou-se presidente da CPFL Energia, cargo que ocupou até

2016. Presidiu também a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee)

entre os anos de 2009 e 2010. 

Eletrobras – CNPJ: 00.001.180/0001.26 

Na Eletrobras:

1º/07/2016 –  Wilson Pinto  assumiu  a  presidência  da  Eletrobras  indicado  por

Paulo Pedrosa, ex-secretário executivo do MME do governo Temer quando o Ministro de Minas

e Energia era Fernando Coelho Filho;



1º/01/2019 –  É  convidado  a permanecer  à  frente da companhia  pelo  ministro  de Minas  e

Energia, almirante Bento Albuquerque. Sua condição para aceitar o convite o compromisso de

tocar o processo de capitalização da Eletrobras;

1. BANCO BTG PACTUAL:

Foi contratado sem licitação pela Eletrobras (Gestão Elena Landau presidindo o

Conselho de Administração que renunciou ao cargo em 28 de julho de 2017), para dar

suporte  ao  programa  de  desinvestimento  da  empresa,  principalmente  a  venda  de  suas

participações em SPEs;

Em 26 de maio de 2017, a Eletrobras contratou sem licitação, por R$ 5 milhões,

o  Banco BTG Pactual  com o objetivo  de dar  suporte ao programa de desinvestimento  da

Eletrobras, em particular avaliação de valor e a modelagem de venda de 74 sociedades de

propósito específico (SPEs). 

Enquanto o Banco BTG Pactual trabalhaou na modelagem de venda das SPEs,

a INTESA -Integração Transmissora de Energia, SPE da qual a Eletrobras possuia 49% das

ações, recebeu uma oferta pela Equatorial Energia (sócia majoritária da INTESA com 51%)

visando ficar com a totalidade da SPE. A Intesa opera uma linha de transmissão que liga Belém

(PA) a Brasília (DF), composta pela linha de transmissão 500 kV Colinas/Serra da Mesa 2, 3º

circuito.

Em 24 de maio de 2018, o Tribunal de Contas da União, por meio do Relatório

de  Acompanhamento  TC  031.986/2017-0,  ao  analisar  o  Edital  de  Venda  das  SPEs  da

Eletrobras, fez várias ressalvas que podem gerar riscos na legalidade processual do programa

de  desinvestimentos  das  SPE’s.  Dentre  elas  o  questionamento  quanto  à  escolha  do

assessor/consultor financeiro banco BTG Pactual sem consulta ao mercado e sem licitação.

O fato mais intrigante relatado pelo TCU diz respeito justamente a venda da

participação acionária do Grupo Eletrobras na SPE INTESA ao grupo Equatorial Energia por

R$ 273 milhões no início de 2018. Até então essa alienação era a única em que não seguia a

primeira opção no trâmite de venda do desinvestimento, que no caso seria por meio de Leilão

público na B3 - Brasil Bolsa Balcão. Acontece que o Banco BTG Pactual, consultor financeiro

contratado sem licitação  pela  Eletrobras para  o  desinvestimento  das SPEs,  é  acionista  da

Equatorial Energia, o que no mínimo poderia caracteriza um caso de conflitos de interesses,



tendo  em  vista  que  essa  instituição  financeira  participou  de  processos  estratégicos  no

desinvestimento, como elaboração de relatórios de diagnósticos, valuation e modelagem de

SPEs do Grupo, sendo a INTESA um dos empreendimentos analisados pelo banco. 

Não bastasse a Eletrobras ter contratado sem licitação o banco BTG Pactual,

acionista do Grupo Equatorial Energia, por outro lado o então secretário executivo do MME, Sr.

Paulo Pedrosa, presidía vários conselhos do Grupo Equatorial Energia.

Em 1º de agosto de 2018, o TCU determinou que a Eletrobras não negociasse

sua  participação  na  INTESA  diretamente  com  a  Equatorial.  O  Tribunal  entendeu  que  as

operações negociadas bilateralmente só podem ser feitas quando for comprovado que não há

possibilidade de venda por leilão.  Segundo o TCU, para que a Eletrobras faça essa venda

direta, terá de apontar ao tribunal as razões que inviabilizariam a realização de um leilão.

Atendendo determinação do TCU a Eletrobras incluiu sua fatia de 49% na linha

de transmissão INTESA no leilão das SPEs nº 1/2018. A Equatorial pagou R$ 271,9 milhões

por ela e em 14 de novembro assinou o contrato de compra das ações passando a deter 100%

do capital da Integração Transmissora de Energia (INTESA). 

Em 21 de agosto de 2017, o anúncio da privatização da Eletrobras feito pelo

então  secretário  executido  do  MME,  Paulo  Barbosa,  fez  as  ações  da  estatal  dispararem,

atingindo seu maior patamar desde janeiro de 2011. Na semana anterior, a compra de ações

da Eletrobras cresceu significativamente.  Os três grandes compradores de ações ordinárias

foram Liquidez, Bradesco e Safra; e de ações preferenciais, Morgan Stanley, Citi e banco BTG

Pactual. 

1.1 Liminar do Lewandowski:

Outro questionamento pertinente a essa operação de venda da participação da

Eletrobras em SPEs, objeto do Edital nº 1/2018, diz respeito se ela é conflitante ou não com a

medida cautelar concedida em sede de controle constitucionalidade concentrado (ADI 5.624)

pelo  ministro  Lewandowski  do  STF,  que  estabeleceu  o  requisito  prévio  da  autorização  do

Congresso Nacional  para a alienação de ativos que importem em transferência do controle

acionário de uma empresa estatal. 

Diversas entidades sindicais de trabalhadores da Eletrobras entraram com Ação

Popular questionando o processo de venda das SPEs com base na liminar concedida pelo



ministro do  Lewandowski na ADI 5.624, entendendo-se que tal medida se aplica também no

caso do Edital de Leilão n° 01/2018 da Eletrobras que trata da Venda SPEs.  Processo Nº

5023948-64.2018.4.03.6100.  Também  foram  feitas  representações  no  MPF  e  no  STF  e

denúncia CVM.

1.2 Equatorial Energia:

É uma holding que controla a Cemar, no Maranhão e a Celpa, no Pará, e tem

importante  participação  no  capital  da  Termoelétrica  Geranorte.  De  capital  pulverizado,  a

companhia tem entre seus acionistas a Blackrock, Opportunity e Squadra Investimentos, além

de 69,7% de participação de administradoras e minoritários. 

Em 26 de junho de 2018 a Equatorial Energia comprou a Companhia de Energia

do Piauí (Cepisa),  no 1º leilão de privatização de distribuidoras controladas pela Eletrobras,

pelo valor simbólico de R$ 50 mil. A empresa foi a única a dar lance no leilão. Ao oferecer um

lance com índice de deságio de 119 pontos, a Equatorial abriu mão de toda a flexibilização

tarifária  e  pagará  uma outorga de  R$ 95  milhões  ao governo  para  assumir  o  controle  da

Cepisa. O aporte será de R$ 720 milhões na empresa. O diretor-geral da ANEEL explicou que

a tarifa da Cepisa foi flexibilizada há cerca de 2 anos em 8,52% para corrigir problemas de

custos na concessão. Ao arrematá-la, a Equatorial abriu mão desse "reajuste", o que tornará a

energia mais barata para os consumidores. 

O  leilão  foi  homologado  pela  Diretoria  do  BNDES  em  28/08/2018,  com  a

adjudicação do seu objeto à Equatorial Energia em 30/08/2018. Em 17/10/2018, foi realizada a

transferência do controle acionário da CEPISA,  conforme informado em Fato Relevante da

Eletrobras;

Em 28 de dezembro de 2018 a Equatorial Energia S.A. saiu vencedora do leilão

da Companhia  Energética  de Alagoas  (CEAL),  última das seis  distribuidoras  da Eletrobras

colocadas à venda em 2018, pelo valor simbólico de R$ 50 mil. A proposta da Equatorial foi a

única apresentada pela CEAL. O índice de deságio oferecido foi zero - ou seja, a empresa não

ofereceu  nenhum desconto  de  tarifa  aos  consumidores,  não  abrindo  mão da  flexibilização

anteriormente  promovida  pela  ANEEL.  A empresa vencedora se comprometeu a  fazer  um

aporte de cerca de R$ 545 milhões na distribuidora. A CEAL atende 102 municípios alagoanos

e  1,045  milhão  de  consumidores.  Em 19  de  março  a  ANEEL  assinou com a  Equatorial

Energia o contrato de concessão da Companhia Energética de Alagoas (CEAL). 



2. 3G RADAR:

A 3G Capital foi fundada em 2004, quando Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e

Carlos Alberto Sicupira saíram da GP Investimentos. Os três empresários se conheceram no

final dos anos 70 no banco Garantia, fundado por Lemann, o homem mais rico do país – cuja

fortuna em 2019 é de US$ 22,4 bilhões. Após a venda do Garantia, em 1998, o trio criou a GP

Investimentos, uma administradora de fundos e participações que atuou como investidora junto

à Telemar e outras grandes empresas. 

Nos últimos anos,  a 3G movimentou mais de US$ 40 bilhões em transações

envolvendo marcas globais de alimentos e bebidas, setor em que o trio tem experiência, sendo

acionistas  da AB Inbev,  dona da Budweiser,  e da Ambev.  Seus principais  negócios  são o

Burger King, a Heinz e as Lojas Americanas.

Equatorial  Energia  é  a  controladora  da  Companhia  Energética  do  Maranhão

(Cemar) e da Centrais Elétricas do Pará (Celpa), entre outros investimentos que mantém pelo

país.  Seu controle é exercido por meio do fundo Brasil Energia Fundo I LLC, que detém 55,6%

das ações ordinárias da companhia, e que era controlado pela GP Investimentos e pelo Fundo

PCP, do Pactual, até 2012, quando o GP vendeu sua participação ao Pactual.

3G Radar Gestora de Recursos LTDA, na Eletrobras representa os acionistas:

3G  Radar  Master  Fia,  Normandie  Master  Fia,  Xingó  Fia,  Maliko  Investments  Llc,  Helona

Investments Llc E Manuka Investments Llc.

O 3GT é oriundo do grupo Garantia Partners (fundo private GP Investimentos).

Lembrando  que  o  Paulo  Pedrosa,  ex-secretário  executivo  do MME do  governo  Temer,  foi

Conselheiro da Equatorial Energia – que comprou a Centrais  Elétricas do Pará (CELPA) na

rodada de privatização  de 1998 –,  da própria  CELPA,  da  Centrais  Elétricas  do Maranhão

(CEMAR), da Light Rio (que é controlada pela Equatorial que por sua vez é controlada pela

GP Investimentos) e mais recentemente, em 2018, adquiriu da Eletrobras a CEPISA e a CEAL.

Em 20 de setembro de 2018 - Comunicado ao Mercado da Eletrobras anuncia

que a  3G Radar  aumentou sua participação  para 15,01% do total  das ações preferenciais

classe B; Em 30 de maio de 2018 sua participação de 5,13% de maio de 2017 passou para

10,30%; 



Em  26  de  março  de  2018  a  3G  Radar  indicou  Sra  Elvira  Baracuhy  para  o

Conselho de Administração da Eletrobras. Em 15 de março de 2019  ela assume a Diretoria

Financeira da empresa.

O  Sr.  Wilson  Pinto  adota  em  sua  gestão  uma  política  de  depriciação  do

patrimônio  da  empresa  conforme  noticiado  no  site  de  notícias  GGN

(https://jornalggn.com.br/noticia/privatizacao-da-eletrobras-a-maior-tacada-da-historia-por-luis-

nassif),  na  data  de  13/11/2017,  matéria  jornalística  que  denuncia  estar  em  curso  um

procedimento de avaliação da empresa Eletrobras com vistas ao processo de desestatização,

que utiliza metodologia equivocada, de baixa precisão e confiabilidade, inclusive rechaçada em

procedimentos similares de mercado para fusões e aquisição de empresas, pois não é uma

metodologia apta para uma avaliação fidedigna dos reais valore e potenciais de crescimento da

empresa. 

Segundo a reportagem: 

Os cálculos  e  projeções  apresentados para  avaliar  o  preço se baseiam nos

valores contábeis dos ATIVOS e PASSIVOS de balanço. Trata-se de um engodo

monumental, uma metodologia que a 3G – que elaborou os estudos – jamais

utilizou em qualquer processo de fusão e aquisição de mercado, porque não tem

valor nenhum. O que sempre valeu é a projeção de resultados, ajustados por

fatores como risco e volatilidade das ações. 

O engodo está no fato da Eletrobras ter 184 usinas e produzir 42.000 MW de

energia. E o valor das concessões não entra em seu balanço. 

Para efeito de comparação, a Usina São Simão, da CEMIG, antiga, com 1.710

MW de potência instalada, teve uma concessão vendida há três meses por R$

7,1 bilhões. Esse valor não estava em nenhum balanço. Por uma regra de três

simples, apenas as concessões da Eletrobras deveriam valer R$ 289 bilhões.

Esses valores não entram nas projeções do valor da privatização. Como se não

existem economicamente. 

A  Espanha  não  é  nenhuma  potência  hidrelétrica.  No  entanto,  a  Iberdrola,

segunda empresa elétrica da Espanha, tem valor de mercado equivalente a R$

138 bilhões. Contra R$ 12 a 15 bilhões da Eletrobras. 



2.1 Vicente Falconi Campos: 

Outro importante personagem dessa intricada e promíscua relação da Eletrobras

com a 3GRadar. 

Engenheiro formado pela UFMG e M.Sc. e Ph.D. em Engenharia pela Colorado

School of Mines. Foi professor de Engenharia na UFMG de 1964 a 1992. Trabalhou com a

Union of Japanese Scientists and Engineers (JUSE) em empresas brasileiras. Cofundador e

atual sócio e conselheiro da FALCONI Consultores de Resultado, foi membro da Câmara de

Gestão e do Comitê Gestor da Crise de Energia em 2001 e participou dos Conselhos de várias

empresas. É membro do Conselho de Administração da AmBev.  

Em 28 de abril de 2017 assume mandado de dois anos como membro efetivo do

Conselho de Administração  da Eletrobras representando o acionista controlador, ou seja, foi

indicado pela União. Na 59ª AGO de 29 de abril de 2019, o governo reconduziu Falconi como

membro do Conselho. Ele já ocupou esse cargo em 2016, logo no início do governo Temer.

Portanto está será sua terceira recondução ao cargo de conselheiro.

Vicente  Falconi  se  destacou  no  mundo  das  consultorias  por  ser  um  dos

introdutores da qualidade total no país, transformou-a na coqueluche das grandes empresas

brasileiras, em objetivo único, deixando de lado investimentos em inovação, visão estratégica,

adaptação às novas tecnologias e hábitos de consumo. Um dos princípios da qualidade total é

não  repetir,  no  orçamento  do  ano  que  entra,  os  valores  do  ano  anterior.  Todos  os

departamentos têm que refazer o orçamento com foco no corte de custos.

No  artigo  “Xadrez  do  fim  da  mística  de  Lemann  e  Falconi”  no  GGN,  de

14.03.2019,  o  jornalista  Luis  Nassif  aborda  com  detalhes  essa  história  e  os  resultados

desastrosos do foco único em custos e a subordinação total ao financeiro:

“Falconi  encantou os empresários  com gráficos indicando  a  economia

obtida com a reformulação de processos internos. Sua arte consistia em

transformar  pequenas  vitórias  sobre os custos  em tacadas mágicas  e

salvadoras”.



O autor do artigo usa a Sadia como exemplo do desastre da apliacação dos

ensinamentos de Falconi.

“Não  se  ouviu  mais  falar  de  grandes  inovações  da  velha  Sadia,

otimizando  a  produtividade  de  sua  cadeia  de  criadores  de  frango  e

suínos.  Pensou-se  no  custo  dos  uniformes  e  deixou-se  de  lado  o

essencial: o diretor financeiro que aplicava em derivativos era o mesmo

que analisava os riscos da operação. Como as operações davam lucro

no  curto  prazo,  descuidou-se  de  qualquer  ação  preventiva.  Quando

sobreveio a crise de 2008, a Sadia quebrou e precisou ser adquirida pela

Perdigão, gerando a BRF”.

Segundo o relator do processo da Sadia na CVM:

“as pessoas envolvidas com o sistema de gerenciamento de riscos não

podem  estar  unicamente  subordinadas  aos  executivos  responsáveis

pelas operações. Executivos financeiros possuem interesses conflitantes

com a gestão de riscos e devem ser monitorados de forma independente.

Além  disso,  o  diretor  financeiro  não  se  reportava  ao  CEO,  mas  ao

presidente  do  Conselho  da  companhia.  Nos  balanços,  a  companhia

apresentava apenas os ganhos com derivativos como se fossem ganhos

operacionais,  ocupando  perdas  ainda  não  realizadas”.  E  Furlan

comemorando a economia na lavagem de uniformes.

2.2 Jorge Paulo Lemann e a 3G

A relação de Falconi e Lemann remonta da década de 90 do século passado

quando  se  conheceram  e  ele  deu  consultoria  em  companhias  brasileiras  de  cerveja de

propriedade de Lemann.

Numa rápida pesquisa no  Wikipédia encontramos a trajetória  de  Jorge Paulo

Lemann  que  nasceu  no  Rio  de  Janeiro  em  1939.  Economista  formado  pela  Harvard  é

empresário suiço-brasileiro. Em 2019, foi considerado pela Revista Forbes como o segundo

homem mais rico do Brasil, com uma fortuna estimada em US$ 23 bilhões. 



Seu pai fundou a fábrica de laticínios Leco, abreviatura de Lemann & Company.

Lemann iniciou  sua trajetória  de  empreendedor,  em 1971,  com a compra da corretora  de

valores Garantia,  juntamente com os sócios inseparáveis  Marcel  Telle e Beto Sicupira.  Em

1982, compraram as Lojas Americanas e em 1989, a Brahma que deu origem à Ambev, após a

fusão com a Antarctica, em 1999.

Com a venda do banco Garantia, em 1998, Jorge Paulo Lemann e os sócios

Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira passaram a investir em participações em companhias

por meio da GP Investimentos, primeira empresa de private equity do Brasil, com participações

expressivas na Telemar, Gafisa, América Latina Logística, entre outras. Vendeu parte da GP

Investimentos em 2003. Juntamente com seus sócios fundou em 2004, a 3G Capital.

No mesmo ano, a Ambev e a belga Interbrew anunciaram fusão, formando a

InBev.  Quatro  anos  mais  tarde,  a  companhia  adquiriu  a  Anheuser-Busch,  dona  da  marca

Budweiser, criando a maior cervejaria do mundo, a AB Inbev. Em 2015, o grupo concretizou a

aquisição da SABMiller, companhia originada na África do Sul, fortalecendo a liderança da AB

Inbev no setor.

Em 2010, a 3G adquiriu a rede de  fast food  Burger King. Quatro anos depois,

anunciou o nascimento da Restaurant  Brands International,  responsável  pela operação das

marcas Burger  King e Tim Hortons. Em fevereiro de 2017,  a RBI anunciou a aquisição da

Popeyes, rede de fast food norte-americana. 

Na Eletrobras a 3G Radar Gestora de Recursos LTDA representa os acionistas:

3G  Radar  Master  Fia,  Normandie  Master  Fia,  Xingó  Fia,  Maliko  Investments  Llc,  Helona

Investments Llc E Manuka Investments Llc.

Em  20  de  setembro  de  2018  a 3G  Radar  aumentou  sua  participação  para

15,01% do total das ações preferenciais classe B; Em 2017 essa participação era de 5,13%. 

Em  parceria  com  a  Berkshire  Hathaway,  pertencente  ao  investidor  Warren

Buffett,  a  3G  adquiriu,  em  fevereiro  de  2013,  a  fabricante  norte-americana  de  Ketchup

H.J.Heinz Company por US$ 23,2 bilhões. Em 2015, aconteceu a fusão com a Heinz, criando a

KraftHeinz.



Além da 3G, Lemann também investe nos fundos Gera Venture Capital e Innova

Capital.  O  Innova  potencializa  startups  e  já  investiu  na  brasileira  Movile,  líder  em

desenvolvimento  de  plataformas  de  comércio  e  conteúdo  móvel  na  América  Latina,  e  na

sorveteria Diletto. A Gera Venture é focada em educação e, além de investir em startups, deu

origem à holding  Eleva Educação,  focada na construção de uma rede de escolas  de alta

qualidade acadêmica. Em janeiro de 2017, foi aberta a Escola Eleva em Botafogo, no Rio de

Janeiro.

A KraftHeinz, controlada pelo 3G, contabilizou uma redução de US$ 15,4 bilhões

no  valor  de  alguns  ativos  e  das  marcas  Kraft  e  Oscar  Meyer,  revelou  que  está  sendo

investigada pela SEC - Securities and Exchange Commission – SEC (CVM americana) e cortou

severamente  dividendos  dos  acionistas,  causando  queda  de  quase  28% no  valor  de  suas

ações.

O anuncio em fevereiro de 2019 de que a SEC está investigando as políticas

contábeis suspeitas na Kraft Heinz, abalou a imagem do trio de investidores e sócios: Jorge

Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira – reunidos na empresa de private equity

3G Capital.  De acordo com a Kraft  Heinz,  ela foi  autuada em US$ 25 milhões por não ter

declarado custos com ingredientes e outras despesas no balanço. A empresa teve um prejuízo

de US$ 12,6 bilhões no 4º trimestre de 2018. No mesmo período do ano anterior, a Kraft Heinz

havia registrado um lucro líquido de quase US$ 8 bilhões.

A 3G se tornou o carro-chefe do orçamento base zero (ZBB, na sigla em inglês),

uma estratégia  contábil  criada  na década de 1960 e  com a parceria  do consultor  Vicente

Falconi  na década de 90,  o guru da qualidade  total,  que a 3G aperfeiçoou e popularizou,

primeiro com a aquisição, por seus fundadores, de companhias brasileiras de cerveja, e, mais

tarde,  no  cenário  mundial.  Essa  estratégia  parece  estar  desmoronando  com  a  perda  de

interesse dos consumidores por marcas tradicionais de comida dos EUA e com a mudança nos

hábitos alimentares, com o aumentoda procura por alimentos mais saudáveis, com foco em

ingredientes naturais e orgânicos, dizem os expecialistas.

No livro biografia de Falconi – “O que importa é o resultado”, o trio de sócios da

3G escreve o prefácio onde a relação entre eles é chamada de “simbiose perfeita”. O livro traz

dezenas de fotos de Falconi com executivos da 3G, caso de Alexandre Behring, chamado de

seu discípulo. 



Ao longo da presença de Falconi no Conselho de Adminstração da Eletrobras a

3G passou de uma representação de aproximadamente 5% para 15% das ações preferenciais

da companhia. E Falconi que possuia 2,2 milhões de ações preferenciais da Eletrobras passou

para 2,4 milhões de ações, tudo num fundo exclusivo chamado Stars Tours, segundo nota de

rodapé da tabela sobre titularidade de ações de conselheiros extraída dos relatórios 20 F de

2016 e 17.

Entidades representativas dos trabalhadores da Eletrobras entraram com Ação

Ordinária pedindo a suspensão da AGE 170/2018. Processo n.º 0015306-10.2018.4.02.5101.

“Trata-se de proposta manifestamente ilegal,  cuja aprovação pelo voto

soberano  da  acionista  controlador,  a  União,  redundará  em  prejuízos

bilionários à Companhia, uma vez que a assunção de dívidas da ordem

de mais de 11 bilhões de reais viola inequivocamente as disposições da

Lei  das S.A que determinam que contratos devem ser celebrados em

condições  equitativas  ou  com  pagamento  compensatório;  afronta  o

interesse social da Companhia, colocando em risco a manutenção das

suas atividades diante de uma conta insanável; gera prejuízo ao interesse

dos sócios minoritários; e, principalmente, prejudica o interesse público

uma  vez  que  a  decisão  afeta  diretamente  a  continuidade  do  serviço

público prestado pelas empresas controladas. 

Assim,  a  presente  ação busca a declaração de nulidade  do Edital  de

Convocação e Proposta da Administração para a 170ª Assembleia Geral

Extraordinária da Eletrobras, razão pela qual impõe-se o cancelamento

da assembleia,  eis que seu objeto de deliberação padece de nulidade

insanável”.

2.3 Paulo Pedrosa (ver também Itens - BTG Pactual e 3G Radar):

Ex-secretário executivo do MME do governo Temer quando o Ministro de Minas

e Energia era Fernando Coelho Filho. Deixou o MME em abril/2018.

Engenheiro  mecânico  graduado  pela  universidade  de  Brasília,  possui

especialização em turbinas hidráulicas e projetos de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs),

além de  um MBA pela  Fundação  Instituto  de  Administração  (FIA-USP).  Foi  professor  dos



cursos de MBA em Energia do IBMEC-Rio e da FGV-SP, e da Pós-Graduação em Direito da

Energia da Universidade Cândido Mendes. Entre 2001 e 2015 foi diretor da Agência Nacional

de Energia Elétrica (Aneel) tendo atuado também na Eletronorte (projeto de usinas), na Chesf

(presidência) e na Comissão de Infraestrutura do Senado Federal.  Também ocupou o cargo de

conselheiro  do  Operador  Nacional  do  Sistema  Elétrico  (ONS),  presidiu  a  Associação  de

Grandes  Consumidores  de  Energia  e  de  Consumidores  Livres  –  ABRACE  e  Associação

Brasileira de Comercializadores de Energia (Abraceel). Já foi diretor da Equatorial e da Light

Rio, além de conselheiro de diversas empresas do Grupo Equatorial. 

Deixou o MME em abril/2018, quando o então ministro Fernando Coelho também

saiu para se desincompatibilizar para concorrer às eleições e Moreira Franco assume como

Ministério.

1º de fevereiro de 2019 volta à presidência da Abrace, de onde saiu, em 2016,

para assumir o cargo de secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia. 

Como secretário-executivo  do  MME,  cedeu  ao lobby do governo inglês  para

mudar as regras de exploração do petróleo, em benefício de multinacionais como a Shell e a

BP. O governo inglês, segundo o jornal britânico The Guardian, enviou para o Brasil  o seu

ministro do Comércio, Greg Hands, que manteve reuniões com Pedrosa (ler Saiba: “Quem é

Paulo Pedrosa, que cedeu ao lobby da Shell” - Brasil 247 – 19/11/2017).

Também  foi  o  responsável  pela  condução  das  Consultas  Públicas  nº  32  "

Princípios  para  Reorganização  do Setor  Elétrico  Brasileiro"  e  33/2017  "Proposta  de

medidas legais que viabilizem o futuro do setor elétrico com sustentabilidade a longo

prazo",  com  o  objetivo  de  promover  uma  nova  reforma  do  SEB  -  Setor  Elétrico

Brasileiro,  atendendo em grande parte os anseios do mercado.  (ver  Nota  Técnica nº

05/2017/AEREG/SE do MME).

 

Anúncio  da  privatização  da  eletrobras  -  O  anúncio  da  privatização  da

Eletrobras  feito  por  Paulo  Barbosa,  em  21  de  agosto  de  2017,  fez  as  ações  da  estatal

dispararem, atingindo seu maior patamar desde janeiro de 2011. 

Na semana anterior,  a  compra de ações da Eletrobras cresceu significativamente.  Os três

grandes  compradores  de  ações  ordinárias  foram  Liquidez,  Bradesco  e  Safra;  e  de  ações

preferenciais, Morgan Stanley, Citi e banco BTG Pactual.



Há  ainda  outra  séria  denuncia  veiculada  em  28/08/2017,  no  site

(https://jornalggn.com.br/noticia/a-3g-e-o-negocio-do-seculo-com-a-eletrobras-por-luis-nassif),

que trata de tráfico de influências e conflito de interesses no interior da Eletrobras, levado à

cabo por Paulo Pedrosa, então Secretário Executivo do Ministério de Minas e Energia. 

Essa  situação  também  possui  potencial  altamente  lesivo  aos  interesses  da

empresa e seus acionistas. Vejamos a denuncia veiculada na mídia: 

“A 3G e o negócio do século com a Eletrobras”, por Luís Nassif –

GGN – 28/08/2017

“Pedrosa  é  ligado  ao  fundo  de  private  equity  GP Investimentos,  que

nasceu  das  entranhas  do  Banco  Garantia  para  administrar  parte  dos

ativos,  quando  os  três  fundadores  embarcaram  na  grande  aventura

Ambev. 

GP é Garantia Partners, que comprou a Cemar (Centrais Elétricas do

Maranhão) quando essa estava sob intervenção da Aneel depois de ter

sido  devolvida  pela  Pennsylvania  Power  and  Light,  que  perdeu  330

milhões  de  dólares  na  primeira  privatização  da  Centrais  Elétrica  do

Maranhão e a entregou de volta por 1 dólar. 

Foi  dada de graça a esse grupo apesar de haver  uma proposta com

dinheiro a vista do grupo americano Franklin Park, operador do Fundo

Guggenheim, um dos maiores fundos de private equity americanos. Mas

foi um leilão de cartas marcadas, no qual o trunfo do comprador estava

na facilidade em renegociar os passivos da empresa com a Eletrobrás. 

Daí nasceu a Equatorial Energia, que depois comprou a Celpa (Centrais

Elétricas do Pará). 

Denunciei  essa  operação  quando  colunista  da  Folha  de  São  Paulo,

através  das colunas  onde  mostrava  a  influência  do  grupo  de  ACM e

Sarney e dos movimentos incompreensíveis da Eletrobras. 

O Ministério Publico da Suíça tem um dossiê sobre as operações com a

Cemar, e chegou a investigar o episódio através da Embaixada da Suíça



em Washington. Mas, depois que perderam, os americanos preferiram

não se envolver. 

Em todo caso,  se  o  MPF brasileiro  pedir  o  dossiê,  é  possível  que o

Ministério Público suíço colabore. Na época, tinham rastreado o dinheiro

da propina e chegado ao beneficiário final. 

A Equatorial faz parte do grupo de controle da Lighr Rio. 

Paulo Pedrosa foi Conselheiro da Equatorial, da Celpa, da Cemar e da

Light,  portanto  ligado  ao  grupo  Equatorial  que  é  controlado  pelo  GP

Investimentos, hoje com novo nome de 3 G. 

O fundo 3G é hoje o segundo maior acionista privado da Eletrobrás e foi

um  dos  grandes  compradores  de  ações  na  véspera  do  anuncio  da

privatização. A CVM está investigando. Para não aparecer, o 3G usou o

J.P.Morgan e mais dois bancos como fachada. 

Há vários meses há um grupo de trabalho interno da 3G debruçado sobre

os ativos e passivos da Eletrobrás. 

A  meta  é  assumir  o  controle  da  Eletrobrás,  o  grande  alvo  do  grupo

Equatorial.  Se  bem  sucedido,  seria  um  negócio  do  "padrão  GP".  A

Eletrobrás,  companhia com ativos avaliados em 400 a 600 bilhões de

reais, com dividas de 39 bilhões e passivos ocultos de 64 bilhões, mas

que podem ser liquidados por um terço disso e cujo controle pode ser

comprado por R$15 bilhões. 

Seria  o  negocio  do  século.  Com R$  15  bilhões,  o  3G compraria  um

patrimônio liquido real de 300 a 350 bilhões de reais, uma operação na

escala da AMBEV e melhor ainda que esta. 

Há pouco tempo o grupo 3G tentou comprar o controle da UNILEVER, e

foi  barrada  pelo  Governo  britânico,  desconfiado  do  estilo  corsário  do

grupo. 



É  um  conflito  de  interesses  gigantesco.  Paulo  Pedro,  o  Secretario

Executivo do Ministério de Minas e Energia, o idealizador do anúncio de

privatização da Eletrobras. Sendo conselheiro de todas as empresas do

Grupo Equatorial por trás do qual está a 3G”. 

Em 28 de novembro de 2017, o Ministério de Minas e Energia lançou a Nota

Informativa  Nº  3/2017/AEPED,  que  presta  esclarecimentos  em  referência  à  proposta  de

desestatização da Centrais Elétricas Brasileiras SA (Eletrobras). Segundo a nota, as primeiras

movimentações neste sentido ocorreram em 21 de agosto de 2017:

Em  21  de  agosto  de  2017,  já  após  o  encerramento  da  fase  de

contribuições  da  CP  33,  o  Presidente  da  Eletrobras  enviou  carta  ao

Ministro  de  Minas  e  Energia,  (...)  Ao  fim  da  carta,  o  Presidente  da

Eletrobras propõe a desestatização da companhia, entendendo que “esta

seja  talvez  a  única  alternativa  possível  de  preservação  de  uma

Corporação  efetivamente  brasileira”,  conciliando  competitividade,

valorização  da  empresa  e  desoneração  dos  contribuintes,  evitando  o

desperdício  de  recursos  públicos  escassos  no  pagamento  de

ineficiências. O Presidente da Eletrobras lista ainda alguns atributos para

o modelo de desestatização.

Em 21 de agosto de 2017,  o Exmo. Sr. Ministro de Estado de Minas e

Energia  comunicou  à  Eletrobras  a  sua  decisão  de  propor  a

desestatização da empresa  ao Conselho do  Programa de Parcerias de

Investimentos da Presidência da República -- CPPI, observadas algumas

condições.

No  dia  23  de  agosto  de  2017,  o  Conselho  do  Programa  de  Parcerias  de

Investimentos – PPI (Lei 13.334/2016) emitiu Resolução 13/ 2017, recomendando ao Exmo.

Presidente da República a desestatização da Eletrobrás, incluindo essa empresa no PND -

Programa Nacional de Desestatização (Lei 9.491/1997). No entanto, a intenção de privatizar os

recursos elétricos estatais precede a carta supracitada.

Segundo matéria do jornal Estado de S. Paulo, publicada em 22 de maio de

2016,  “Um dia  antes  de anunciar  que  seria  secretário  executivo  do Ministério  de Minas  e

Energia, Paulo Pedrosa disse ao Estado acreditar em uma “mudança de postura” no ministério.



“O setor vive um conjunto de problemas que resulta de uma agenda intervencionista”, afirmou.

“Agora,  com  esgotamento  de  recursos  via  Tesouro  Nacional  ou  via  contribuinte,  não

poderemos ter soluções do passado. O ministro parece ter ciência disso e vai buscar solução

de confiança.”

Em  entrevista  concedida  em  agosto/2017  (Governo  apresenta  proposta  de

privatização  da  Eletrobras.  Disponível  em:

https://www.canalenergia.com.br/noticias/53031401/governo-apresenta-proposta-de-

privatizacao-da-eletrobras),  Paulo  Pedrosa  afirmou  que  a  discussão  da  proposta  de

privatização ficou restrita a um grupo formado pelo Ministério de Minas e Energia, a Eletrobras

e  a  Fazenda,  para  evitar  possíveis  vazamentos.  Esta  asserção  foi  posta  em  dúvida  pelo

articulista Luís Nassif, que denunciou, em matéria publicada em 28 de agosto daquele ano (A

3G  e  o  negócio  do  século  com  a  Eletrobras,  por  Luís  Nassif.  Disponível  em:

https://www.canalenergia.com.br/noticias/53031401/governo-apresenta-proposta-de-

privatizacao-da-eletrobras), o conflito de interesses central à desestatização. 

Para entendermos a denúncia  veiculada,  precisamos ter  em conta que a 3G

Capital  foi  fundada em 2004,  quando Jorge Paulo Lemann, Marcel  Telles e Carlos Alberto

Sicupira que saíram da GP Investimentos, uma administradora de fundos e participações. A 3G

Radar, criada em 2013 pela 3G Capital, é uma casa de gestão especializada em fundos de

ações  de  companhias  locais.  Em  julho  de  2017,  a  gestora  detinha  5,13%  das  ações

preferenciais da Eletrobras.

Confirmado  em  17  de  maio  de  2016  como  novo  secretário  executivo  do

Ministério  de  Minas  e  Energia,  Paulo  Pedrosa  era,  até  então,  presidente  executivo  da

Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia e Consumidores Livres (Abrace),

desde 2010, e membro do Conselho de Administração da Equatorial Energia, desde 2006. Seu

currículo inclui passagens como presidente da Associação Brasileira dos Comercializadores de

Energia (Abraceel), entre 2005 e 2010, e atuação como Conselheiro da Cemar, da Celpa e da

Light.

Equatorial Energia, grupo cujo Conselho de Administração incluiu Paulo Pedrosa

como membro por dez anos, é a controladora da Companhia Energética do Maranhão (Cemar),

da  Centrais  Elétricas  do  Pará  (Celpa),  Companhia  de  Energia  do  Piauí  (CEPISA)  e  a

Companhia Energética de Alagoas (CEAL), entre outros investimentos elétricos que mantém

pelo país. Seu controle é exercido por meio do fundo Brasil Energia Fundo I LLC, gerido até

https://www.canalenergia.com.br/noticias/53031401/governo-apresenta-proposta-de-privatizacao-da-eletrobras
https://www.canalenergia.com.br/noticias/53031401/governo-apresenta-proposta-de-privatizacao-da-eletrobras


2012 pela GP Investimentos e pelo Fundo PCP, do Banco BTG Pactual, quando o GP vendeu

sua participação ao Pactual.

Desde então, o BTG Pactual tem reduzido progressivamente sua participação na

Equatorial, chegando a cerca de 0,7% das ações da companhia em março de 2017 – data na

qual  o banco enviou carta aos cotistas (BTG Pactual  vê Equatorial  'bem posicionada'  para

investir.  Disponível  em:  http://www.valor.com.br/empresas/4916546/btg-pactual-ve-equatorial-

bem-posicionada-para-investir),   anunciando  que  a  Equatorial  estaria  “extremamente  bem

posicionada" para participar de novas oportunidades de investimento, como na privatização das

distribuidoras da Eletrobras e nos leilões de transmissão.

Apesar  deste  interesse  direto  na  privatização,  o  banco  BTG  Pactual  foi

contratado pela Eletrobras, em maio/2017, para prestar serviços de consultoria especializada

em suporte a seu programa de desinvestimentos. O trabalho era de avaliação de valores e

definição da modelagem de venda de um grupo de parques eólicos e linhas de transmissão

(SPEs).

Na publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União, em 22 de maio

de 2017, não foram detalhados os serviços a serem realizados ou divulgadas informações a

respeito do valor do contrato, já que este foi fechado sem licitação. 

Segundo  Luís  Nassif,  em  denúncia  veiculada  em  13  de  novembro/2017

(Privatização  da  Eletrobras,  a  maior  tacada  da  história,  por  Luis  Nassif.  Disponível  em:

https://jornalggn.com.br/noticia/privatizacao-da-eletrobras-a-maior-tacada-da-historia-por-luis-

nassif), a metodologia empregada é manipulativa. Diz o articulista:

“Os cálculos e projeções apresentados para avaliar o preço se baseiam

nos valores contábeis dos ATIVOS e PASSIVOS de balanço. Trata-se de

um engodo monumental, uma metodologia que a 3G – que elaborou os

estudos – jamais utilizou em qualquer processo de fusão e aquisição de

mercado,  porque  não  tem  valor  nenhum.  O  que  sempre  valeu  é  a

projeção de resultados, ajustados por fatores como risco e volatilidade

das ações. O engodo está no fato da Eletrobras ter 184 usinas e produzir

42.000 MW de energia.  E o valor  das concessões não entra em seu

balanço. Para efeito  de comparação,  a Usina São Simão,  da CEMIG,

antiga,  com  1.710  MW  de  potência  instalada,  teve  uma  concessão

http://www.valor.com.br/empresas/4916546/btg-pactual-ve-equatorial-bem-posicionada-para-investir
http://www.valor.com.br/empresas/4916546/btg-pactual-ve-equatorial-bem-posicionada-para-investir


vendida há três meses por R$ 7,1 bilhões.  Esse valor  não estava em

nenhum balanço. Por uma regra de três simples, apenas as concessões

da Eletrobras deveriam valer R$ 289 bilhões.  Esses valores não entram

nas  projeções  do  valor  da  privatização.  Como  se  não  existem

economicamente.  A Espanha não é nenhuma potência hidrelétrica. No

entanto, a Iberdrola, segunda empresa elétrica da Espanha, tem valor de

mercado equivalente a R$ 138 bilhões. Contra R$ 12 a 15 bilhões da

Eletrobras.”

Na ocasião da proposta de privatização da Eletrobras pelo Ministério de Minas e

Energia,  em  agosto/2017,  o  BTG  avaliou  a  manobra  como  um  “empurrão  necessário”

(Privatização  da  Eletrobrás  é  o  que  o  Brasil  precisa,  diz  BTG  Pactual.  Disponível  em:

https://br.advfn.com/jornal/2017/08/privatizacao-da-eletrobras-e-o-que-o-brasil-precisa-diz-btg-

pactual), reforçando:

"A Eletrobrás tomou inúmeras decisões ruins, com retornos financeiros

baixos  e  as  vezes  até  negativos!  Privatizar  a  empresa  é,  portanto,  o

impulso que o país precisa". 

Segundo informe do Jornal do Brasil, da mesma semana (Compra de ações da

Eletrobras  teve  aumento  signficativo  semana  passada.  Disponível  em:

http://www.jb.com.br/informe-jb/noticias/2017/08/23/compra-de-acoes-da-eletrobras-teve-

aumento-signficativosemana-passada/), o anúncio da privatização da Eletrobras fez as ações

da  estatal  dispararem,  atingindo  seu  maior  patamar desde  janeiro  de  2011.  Entre  os  três

maiores compradores de ELET PNB (ações preferenciais) estava o BTG Pactual.

Já na Equity Research publicada pela BTG Pactual Global Research em 9 de

novembro/2017,  o  banco  estabelece  como  “obvious  contenders”  (candidatos  óbvios)  à

aquisição  da  Eletrobras  as  empresas  Equatorial,  Energisa,  Enel  e  Neoenergia.  Em  seu

apêndice,  o  documento  esclarece  que  o  banco  realizou  serviços  de  investimento  à  Enel,

Energisa e Equatorial, e que é market maker (formador de mercado) nas duas últimas.

Em suma, resta óbvio o conflito de interesses de posicionar Paulo Pedrosa como

idealizador  do  projeto  de  desestatização  da  Eletrobras,  considerando  que  o  secretário

executivo do MME representou, por mais de uma década, o grupo Equatorial Energia,  cujo



interesse direto na privatização foi reiterado continuamente pelo banco BTG Pactual ao longo

deste ano.

Da mesma forma, o próprio BTG Pactual é interessado na privatização, tendo

adquirido grande número de ações preferenciais em agosto, como apontado acima, ao mesmo

tempo em que detinha posição de consultoria no programa de desinvestimento da Eletrobras.

Considerando as denúncias formuladas pelo jornalista Luís Nassif em relação à

longeva ligação entre Paulo Pedrosa e o setor elétrico privado e à metodologia desatualizada

empregada na precificação da Eletrobras, observamos a possível ocorrência de dois crimes

contra o mercado de capitais, sendo o uso indevido de informação privilegiada e a manipulação

do mercado.

2.4 Elvira Baracuhy Cavalcanti Presta – Diretora Financeira da Eletrobras

Foi  noticiado no site  jornalístico  Agência  Spotlight  informações a respeito  da

nova Diretora Financeira e de Relação com os Invesidores da Eletrobras,  Elvira Baracuhy

Cavalcanti Presta. A Companhia divulgou Comunicado ao Mercado no dia 15 de fevereiro de

2019 informando que a posse da nova diretora ocorrerá em trinta dias, bem como publicizando

seu currículo. 

A equipe  jornalisítica  do site  apresentou informação a  respeito  de suspostas

ligações entre a nova diretora eleita e um dos principais acionistas de empresas, e que atua no

processo de privatização da Eletrobras como interessado. 

Como se sabe, a transferência da Companhia para o controle privado depende

de lei aprovada pelo Congresso Nacional, nos termos da medida cautelar concedida na ADI n°

5624, de relatoria do Ministro Lewandovski, e da própria Constituição Federal.

A  lei  em  questão  não  foi  sequer  votada,  de  modo  que  a  privatização  da

Eletrobrás segue sendo trabalhada exclusivamente no âmbito interno do Governo Federal e

dos gestores indicados por ele para ocupar os cargos da empresa.

Nesse sentido, é evidente que qualquer tentativa de nomeação de profissionais

com  relações  diretas  ou  indiretas  com  acionistas  interessados  na  privatização  deve  ser



encarada como abuso de poder por parte do acionista controlador, a União Federal, já que

existe impedimento legal para quaisquer atos de desestatização da empresa. 

Segundo a reportagem 

(http://agenciasportlight.com.br/index.php/2019/02/17/com-as-atencoes-do-pais-voltadas-para-

o-bebbianogate-eletrobras-antecipou-nomeacao-de-preposta-de-jorge-paulo-lemann-na-

direcao-da-estatal/) que denuncia suposta ligação entre a nova diretora e um dos investidores

interessados na privatização da Eletrobras:

“No apagar das luzes da última sexta-feira, enquanto as atenções do país

estavam todas voltadas para o “Bebbianogate” que se desenrolava em

Brasília,  o  presidente  de  Eletrobras  oficializou  uma  nomeação  de

expressivo significado e que aponta para os planos de privatização da

empresa.

Elvira  Baracuhy  Cavalcanti  Presta  foi  escolhida  para  a  Diretoria

Financeira e de Relações com Investidores da estatal.

A  nomeação  de  Elvira  Baracuhy  Cavalcanti  Presta  (foto  abaixo)  é

estratégica  nos  movimentos  do  presidente  Wilson  Pinto  Jr,  que  vem

trabalhando  desde  a  nomeação  no  governo  Michel  Temer  para  a

privatização  da  empresa.  Chegando, como  mostrou  reportagem  da

Agência Sportlight de Jornalismo Investigativo em 24 de abril de 2018, a

pagar uma agência de comunicação para que a grande imprensa falasse

mal da estatal, acelerando assim o processo. A nova diretora financeira é

o braço dentro da estatal  do homem mais rico do Brasil,  Jorge Paulo

Lemann, que tem interesses na privatização da empresa. E que emplaca

agora a diretora financeira da estatal.

A presença da nova diretora como preposta de Jorge Paulo Lemann veio

de  forma  gradual.  Em  27  de  março  de  2018,  foi  nomeada  para  o

Conselho de Administração da Eletrobras pela gestora de recursos 3G

Radar, de Lemann. No último 11 de janeiro, o Conselho de Administração

escolheu  Elvira  para  a  diretoria  financeira  mas  sem  comunicar  ao

mercado.

Dezoito  dias  depois  da  nomeação  silenciosa,  em  29  de  janeiro,  a

Eletrobrás  anunciou  que  a  3G  Radar  aumentou  sua  participação  na

http://agenciasportlight.com.br/index.php/2018/04/24/atual-gestao-da-eletrobras-pagou-quase-r-2-milhoes-para-que-falassem-mal-da-propria-empresa/
http://agenciasportlight.com.br/index.php/2018/04/24/atual-gestao-da-eletrobras-pagou-quase-r-2-milhoes-para-que-falassem-mal-da-propria-empresa/
http://agenciasportlight.com.br/index.php/2019/02/17/com-as-atencoes-do-pais-voltadas-para-o-bebbianogate-eletrobras-antecipou-nomeacao-de-preposta-de-jorge-paulo-lemann-na-direcao-da-estatal/
http://agenciasportlight.com.br/index.php/2019/02/17/com-as-atencoes-do-pais-voltadas-para-o-bebbianogate-eletrobras-antecipou-nomeacao-de-preposta-de-jorge-paulo-lemann-na-direcao-da-estatal/
http://agenciasportlight.com.br/index.php/2019/02/17/com-as-atencoes-do-pais-voltadas-para-o-bebbianogate-eletrobras-antecipou-nomeacao-de-preposta-de-jorge-paulo-lemann-na-direcao-da-estatal/


empresa, antes na casa dos 10%, e que passou a deter naquela data

38.886.500  (trinta  e  oito  milhões,  oitocentas  e  oitenta  e  seis  mil  e

quinhentas)  ações  preferenciais,  aproximadamente  14,65% das  ações

preferenciais da companhia.

Nesta última sexta-feira, 15 de fevereiro, anunciou a representante da 3G

no Conselho  de Administração para o cargo de diretora financeira  da

estatal.

Cronologia

26/3/2018 – Elvira Presta é nomeada para o Conselho de Administração

da  Eletrobras  pela  gestora  de  recursos  3G  Radar,  de  Jorge  Paulo

Lemann

11/01/2019- Conselho de Administração escolhe Elvira pra diretoria.

29/1/2019 – A Eletrobrás comunica ao mercado que a 3G Radar passou

a  deter  naquela  data  38.886.500  (trinta  e  oito  milhões,  oitocentas  e

oitenta e seis mil  e quinhentas) ações preferenciais,  aproximadamente

14,65% das ações preferenciais da companhia.

15/2/2019- A Eletrobras oficializa sem maiores alardes Elvira Baracuhy

Cavalcanti Presta para o cargo de Diretora Financeira e de Relações com

Investidores:

De acordo com apurado pela reportagem, a oficialização na última sexta-

feira  sem  maiores  alardes  de  uma  nomeação  que  estava  guardada

discretamente na mesa de Onyx Lorenzoni, ministro da Casa Civil, desde

o dia 11 de janeiro foi acelerado pelo receio do presidente da estatal de

que o cargo vago na Diretoria Financeira e de Relações com Investidores

da empresa viesse a ser usado em alguma barganha eventual com o até

aqui ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gustavo

Bebbiano. Para afastar o temor, anunciou-se a nomeação.

Outro lado:

A reportagem enviou para Eletrobras, através da assessoria de imprensa,

questões  sobre  eventual  conflito  de  interesses  na  nomeação  da

representante de um acionista privado para a diretoria financeira. E ainda

procurou saber a razão do anúncio feito no fim de uma sexta-feira. Segue

a resposta:



“Não há qualquer incompatibilidade na nomeação de Elvira Presta como

Diretora Financeira e de Relações com Investidores. A Eletrobras possui

um processo de avaliação de candidatos aos cargos de direção muito

robusto e todos os diretores e conselheiros atendem rigorosamente à Lei

13.303. O anúncio foi feito na sexta-feira por ter sido este o menor prazo

possível  após  a  conclusão  de  todas  as  etapas  do  processo  de

elegibilidade de diretores: análise de integridade e conflito de interesses,

aprovação  dos  órgãos  federais  –  MME e  Casa  Civil  -,  aprovação  do

comitê de elegibilidade do Conselho de Administração, e aprovação do

Conselho de Administração”.

Observe-se que, entre a eleição da nova diretora e o Comunicado ao Mercado

publicado pela Eletrobras, a empresa 3G Radar, controlada acionariamente por Paulo Lemann,

aumentou em aproximadamente 50% sua participação acionária na Eletrobras. 

Trata-se  de  movimentação  absolutamente  não  transparente  que  pode  afetar

profundamente  todos  os  acionista,  principalmente  o  majoritário,  a  União,  que  enseja  a

necessidade de apuração. 

3. Impugnação da CVM de Manoel Arlindo Zaroni Torres para o Conselho

Administração da Eletrobras

Comunicado ao Mercado da Eletrobras do dia 25 de maio de 2018 informa a

posse  do  Sr.  Manoel  Arlindo  Zaroni  Torres  como membro  do Conselho  de  Administração,

indicado pelo acionista majoritário, eleito pela 58ª AGO, realizada em 27 de abril de 2018. 

A  nomeação  de  Lazaroni  foi  questionada  na  CVM  por  sindicatos  de

trabalhadores  da Eletrobras  como conflito  de interesses,  uma vez que o  executivo  é  vice-

presidente do Conselho de Administração da Engie, líder em capacidade instalada de geração

de energia elétrica entre investidores privados no país, rival e concorrente da Eletrobras e que

já declarou interesse em ativos da companhia. 

O Conselho é um órgão que vai, por exemplo, opinar em todo o processo de

privatização e Lazaroni terá acesso a informações privilegiadas que podem ser repassadas a

Engie influenciando na definição de estratégia de investimentos da concorrente.



Quase um ano depois da denúncia, em 15 de março de 2019, a agência Reuters

noticiou  que  a  Comissão  de  Valores  Mobiliários  (CVM)  concluiu  que  a  nomeação  do

engenheiro Arlindo Zaroni Torres para cargo no conselho de administração da Eletrobras foi

“irregular”,  uma  vez  que  o  executivo  é  também  vice-presidente  do  conselho  da  unidade

brasileira  da  elétrica  francesa  Engie.  Apesar  disso,  a  CVM  decidiu  não  aplicar  sanção  à

Eletrobras, uma vez que o tema era matéria “sem precedentes por parte da CVM e envolta em

controvérsia jurídica  para a qual  não seria inconcebível  chegar-se à conclusão diversa”.  O

mandato de Zaroni se encerra no dia 29 de abril de 2019, quando a 59ª AGO da Eletrobras

elegerá novo Conselho de Administração.

Segundo a CVM, tanto a Superintendência de Relações com Empresas quanto a

Procuradoria do órgão regulador entenderam que “pessoas que ocupem cargos em sociedades

concorrentes ou estejam sujeitas a conflito de interesse não podem ser eleitas para cargos de

administração em sociedades de economia mista”, não cabendo nesses casos a aplicação de

um mecanismo que permite à assembleia geral de acionistas dispensar algumas exigências

para os conselheiros, entre as quais a relacionada ao conflito de interesses.

4. Conselho Administração da Eletrobras – Mandato 2019-2021

Em 27 de março de 2019 a Eletrobras  publicou o edital  de convocação 59ª

Assembleia Geral Ordinária de acionistas a ser realizada na sede da Companhia, em Brasília,

no dia 29 de abril de 2019, às 14 horas, para deliberar, dentre outros assuntos:

3. Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia

e designar, dentre os membros eleitos, o Presidente;

4. Eleger os membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes;

O  Anexo  4  da  Proposta  da  Administração  que  acompanha  o  Edital  de

convocação,  o  “EXTRATO  DA  ATA  DA  VIGÉSIMA  SÉTIMA  REUNIÃO  DO  COMITÊ  DE

GESTÃO,  PESSOAS E ELEGIBILIDADE DA ELETROBRAS”,  informa que os membros do

Comitê de Gestão, Pessoas e Elegibilidade – CGPE, no uso de suas atribuições legais, e com

arrimo nos artigos 14 e 64, §1º, do Decreto n.º 8.945/16, e no Ofício Circular n.º 842/16-MP,

proferiram  seus  votos  com  base  na  documentação  apresentada,  tendo  opinado,  por

unanimidade,  e  exclusivamente  sob  a  ótica  dos  requisitos  legais  de  investidura,  pela

elegibilidade das indicações a seguir:



Para o cargo de conselheiro de administração:

a)  MME –  indicação  de  Wilson  Ferreira  Jr.  para  o  cargo  de  conselheiro  de

administração da Eletrobras;

b) MME – indicação de Vicente Falconi Campos para o cargo de conselheiro

de administração da Eletrobras;

c) MME – indicação de José Guimarães Monforte para o cargo de conselheiro

de administração da Eletrobras;

d) MME – indicação de Mauro Gentile Rodrigues da Cunha para o cargo de

conselheiro de administração da Eletrobras;

e)  MME – indicação de Bruno Eustáquio Ferreira Castro de Carvalho para o

cargo de conselheiro de administração da Eletrobras;

f) MME – indicação de  Ruy Flaks Schneider para o cargo de conselheiro de

administração da Eletrobras;

g) MME – indicação de Thaís Márcia Fernandes Matano Lacerda para o cargo

de conselheiro fiscal titular da Eletrobras;

h) MME – indicação de José Roberto Bueno Junior para o cargo de conselheiro

fiscal titular da Eletrobras;

No  caso  de  Ruy  Flaks  Schneider para  o  cargo  de  conselheiro  de

administração, o Departamento de Governança informou que o candidato

em  questão  possui  uma  condenação  em  processo  administrativo

sancionador aberto e julgado pela CVM, e que tal decisão foi objeto de

interposição de recurso administrativo com efeito suspensivo. Registrou

ainda  que  a  penalidade  aplicada  pela  CVM ao candidato  diz  respeito

apenas à sanção pecuniária de multa, nos termos do art. 11, inciso II, da

Lei  nº.  6.385/76, não havendo qualquer  proposta ou decisão quanto à

sanção de inabilitação temporária.  Neste sentido, a assessoria jurídica

interna da Eletrobras, após consulta formalizada pelo Departamento de

Governança,  ratificou  entendimento  de  que  a  decisão  proferida  pela

CVM,  além  de  não  ter  sido  objeto  de  trânsito  em  julgado  na  esfera

administrativa, não tem o condão de afetar a elegibilidade do candidato

em questão.

Para o cargo de conselheiro fiscal:



g) MME – indicação de Thaís Márcia Fernandes Matano Lacerda para o

cargo de conselheiro fiscal titular da Eletrobras;

h)  MME –  indicação  de  José  Roberto  Bueno  Junior  para  o  cargo  de

conselheiro fiscal titular da Eletrobras;

i) MME – indicação de Dario Spegiorin Silveira para suplente do cargo de

conselheiro fiscal da Eletrobras;

j) MME – indicação de Lorena Melo Silva Perin para suplente do cargo de

conselheiro fiscal da Eletrobras;

k)  ELETROSUL  –  Indicações  para  o  Conselho  Fiscal  da  SPE

Transmissora  Sul  Brasileira  de  Energia  S.A.  –  TSBE.  RES-128  de

18.03.2019.  Titulares:  Múcio  Althoff  de Medeiros;  Marialba dos Santos

Coelho;  Wanderlei  Grisard.  Suplentes:  Ernesto  Stodieck  Neto;  Edson

Augusto Buch; Jorge da Silva Mendes.

O CGPE alertou que todas as indicações ora analisadas, com exceção da

Sra. Thaís Márcia Fernandes Matano Lacerda, não contemplam, até a

data da presente reunião, manifestação da Casa Civil a respeito de sua

aprovação  prévia,  nos  termos  do  art.  22,  inciso  II,  do  Decreto  nº.

8.945/16. O Comitê consignou ainda que, em caráter excepcional, acatou

deliberar sobre a elegibilidade desses candidatos, a despeito do disposto

na Resolução CGPAR nº. 24/2018, uma vez que a companhia é obrigada

a  indicar  na  proposta  de  administração  da  AGO  as  indicações  do

acionista  controlador  aos  cargos  de  conselho  de  administração  e

conselho fiscal, além da opinião prévia quanto à sua elegibilidade, nos

termos  da  Instrução  Normativa  CVM  nº.  481/2009,  com  alterações

posteriores, e à luz do Ofício-Circular CVM nº. 003/2019.

4.1 Eleição do Sr. Mauro Gentile Rodrigues da Cunha 

A respeito do Sr. Mauro Gentile Rodrigues da Cunha para membro efetivo do

Conselho  de  Administração  identifica-se  conflito  de  interesse  decorrente  de  sua  atuação

simultânea  como  Conselheiro  da  Eletrobras  e  Presidente,  desde  2012,  da  Associação  de

Investidores no Mercado de Capitais – AMEC.



A AMEC reúne 60 investidores institucionais, locais e estrangeiros, que possuem

mandatos  de  investimento  no  mercado  brasileiro  de  ações  de  aproximadamente  R$  700

bilhões.

Tendo em vista a necessidade de tratamento isonômico a todos os investidores,

base da legislação brasileira de mercado de capitais, a sua função de representação e porta

voz de interesses coletivos de um seleto grupo o coloca numa situação grave de conflito de

interesses, haja vista o seu acesso a informação privilegiada. Vale frisar que a Eletrobras tem

milhares de investidores pessoas físicas e investidores institucionais que merecem ser tratado

com  igualdade  e  o  Conselho  de  Administração  trata,  dentre  diversos  assuntos,  de  temas

relacionados  a  Previdência  Complementar  e  a  AMEC  conta  com  diversos  fundos  de

previdência no seu quadro associativo.

Ao fazer o cruzamento da indicação do Sr. Mauro pela União e o Estatuto Social

da AMEC, fica nítido o conflito de interesse e o paradoxo de ser nomeado por um investidor

controlador,  que  segundo  finalidade  da  AMEC,  deve  ser  relegado  a  um  segundo  plano,

enquanto o interesse de minoritários assume um caráter prioritário.

A AMEC atuará com a finalidade precípua de promover ações para o

desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil, de estimular as boas

práticas de governança corporativa, de defender os direitos e interesses

de  investidores  no  mercado  brasileiro  de  capitais,  em  especial  de

investidores detentores de ações não integrantes do bloco de controle de

companhias abertas ou outros valores mobiliários, bem como promover a

colaboração com a atividade dos gestores de fundos de investimentos

(Estatuto Social AMEC)

Os associados da AMEC são os fundos/entidades como: 3G Radar, Aberdeen,

Artisan, Atmos, AZQuest, BB DTVM, BlackRock, BNDESPar, Bozano, Bradesco DTVM, Brasil

Capital,  BTG Pactual,  Deutsche Bank,  Fator,  Franklin  Templeton,  Gap Prudential,  Geração

Futuro, Itaú, JGP, Leblon Equities, Mauá Capital, Newfoundland, Onyx, Opportunity, Robeco,

Santander, SPX Equities, Squadra, T. Rowe Price, UBS, Votorantim, XP, dentre outros.   Vários

destes são acionistas da Eletrobras e de concorrentes da Eletrobras no setor elétrico brasileiro,

o que potencializa o conflito de interesse desta nomeação e o risco de acesso a informação

reservada. 



Ao ser eleito em vaga da União, acreditamos haver um claro descumprimento da

lei 12.813/13 (artigos 3, 4 e 5) e Lei das Estatais 13.303/16 (artigo 17), em razão dos seus

fortes vínculos com seleto grupo de investidores que operam no mercado de capitais do Brasil,

simultaneamente a sua nomeação pela União.

4.2 Eleição do SR. VICENTE FALCONI

A respeito do Sr. Falconi o mesmo também não poderia ter sido indicado pelo

acionista majoritário em razão de conflito de interesse, haja vista a sua relação íntima com a

3G Radar, acionista minoritária, conforme Item 2.1 deste documento.

4.3 Eleição do SR. JOSÉ MONFORTE

Ao  ser  eleito  em  vaga  da  União  para  a  Eletrobras  novamente  há  um claro

descumprimento da Lei 12.813/13 (artigos 3, 4 e 5) e Lei das Estatais 13.303/16 (artigo 17),

haja vista os seus vínculos históricos com fundos de investimento nacionais e estrangeiros,

simultaneamente a sua nomeação pela União.

Sr. Monforte representa fundos nacionais e internacionais: fundos Aberdeen do

Brasil  Gestão  de  Recursos,  APG  Asset  Management,  British  Columbia  Investment

Management Corporation., AMUNDI Asset Management, MN Services N.V., USS Investments

Management, Hermes Equity Ownership Services Limited, F&C Management Limited e State of

Board of Administration of Florida (ver lista de candidatos 2014).

A União,  na posição  de acionista  majoritário,  é  quem define  a  estratégia  de

mercado, ou seja, é responsável por indicar pessoas que definirão qual o posicionamento da

empresa e seus rumos.  Ao indicar  pessoas com nítido conflito  de interesses em razão de

posição anteriormente ocupada ou por relacionamentos estreitos com concorrentes, o indicado

terá acesso a informações privilegiadas, poderá especular o mercado, jogar o jogo do grupo

que tem relações, prejudicando os acionistas minoritários e a própria Eletrobras.

4.4 Eleição do SR. RUY FLAKS SCHNEIDER

A eleição do Sr.  Ruy Flaks Schneider  contraria a própria ATA do Comitê de

Elegilibidade da Eletrobras, datada de 27 de Março de 2019, que informou que o candidato em



questão possui uma condenação em processo administrativo sancionador aberto e julgado pela

CVM, conforme transcrito acima.

4.5 Eleição do SR. RICARDO BRANDÃO SILVA

Sequer  esta indicação constava da pauta de deliberação da 59ª  AGO e não

consta informação que tenha sido aprovada pelo Comite de Elegilibidade da Eletrobras.

O Sr Brandão é Procurado Federal cedido pela AGU – Advocacia Geral da União

para a Eletrobras através da Portaria nº 483/2018, para exercer o cargo de Consultor Jurídico

Geral. Enquanto procurador já defendeu causas na Justiça contra a Eletrobras. 

5. Contratação do escritório de advocacia Hogan Lovells Us Llp e Angra 3

A  Hogan  Lovells  é  um  escritório  de  advocacia  internacional  co-sediado  em

Londres  e  Washington,  D.C,  tem  cerca  de  2.500  advogados  trabalhando  em  mais  de  40

escritórios nos Estados Unidos, Europa, América Latina,  Oriente Médio e Ásia.  No Brasil  o

escritório tem endereço no Rio de Janeiro e em São Paulo.

A contratação do escritório  remonta ao início  do ano de 2015,  em razão da

associação  da  Companhia  com delações  premiadas  no  âmbito  Operação  Lava-Jato,  mais

especificamente com a delação do ex-presidente da construtora Camargo Corrêa envolvendo o

consórcio  de  empresas  contratados  para  a  montagem  mecânica  da  usina  de  Angra  3  e

pagamentos ao CEO da subsidiária integral, a Eletrobras Termonuclear S.A. - Eletronuclear.

Em  10  de  junho  de  2015,  a  Eletrobras  publicou  Comunicado  ao  Mercado

informando aos acionistas e ao mercado em geral que contratara o escritório de advocacia

internacional Hogan Lovells, especializado em investigação corporativa, para avaliar a eventual

existência de irregularidades que violem a Lei norte- americana Foreign Corrupt Practices Act

1977, a Lei anticorrupção brasileira número 12.846/2013 e o Código de Ética das Empresas

Eletrobras,  em  empreendimentos  nos  quais  as  Empresas  Eletrobras  participam  de  forma

corporativa ou, minoritariamente, através de sociedades de propósito específico.

Segundo  a  Eletrobras  o  procedimento  investigatório  seguiu  os  princípios

adotados pela Securities and Exchange Commission (SEC) e Department of Justice (DOJ),



para procedimentos desta natureza, em vista de que, após 2008, quando a Eletrobras passou a

ser listada na Bolsa de Valores de Nova York por meio de ADR’s – American Deposit Receipts,

tornou-se sujeita às leis norte-americanas que regulam o mercado de capitais, em especial, a

toda  a  regulamentação  fixada  pelo  U.S.  Securities  and  Exchange  Act.  Dentre  essas  leis

encontra-se a Foreign Corrupt Practices Act – FCPA que, em síntese, criminaliza os atos de

corrupção, tais como o pagamento a funcionários de governos estrangeiros, partidos políticos,

candidatos a cargos políticos estrangeiros em troca de vantagens comerciais ou econômicas.

Ato seguinte, em 9 de julho de 2015, outro Comunicado ao Mercado dá conta de

que  “a Eletrobras está adotando providências para criação de Comissão Independente para

Gestão da Investigação (“Comissão”)  para supervisionar  as investigações que estão sendo

realizadas pelo escritório de advocacia internacional Hogan Lovells”  e que “O Conselho de

Administração da Eletrobras aprovará a criação da mencionada Comissão que será composta

por membros independentes em relação à administração e ao acionista controlador”. 

O Relatório  de Administração e Demonstrações Financeiras  de 2015 informa

que:

Mensagem da Administração

(…)

Além da adaptação à Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), lei  norte-

americana contra práticas de corrupção, a Eletrobras deu seguimento à

adequação à Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, conhecida como

Lei Anticorrupção Brasileira. Cada uma de suas empresas subsidiárias

conta com pelo menos um gerente de Compliance e um assistente.  Ao

longo  de  2015,  o  escritório  Hogan  Lovells  atuou  de  maneira

independente,  investigando  eventual  existência  de  irregularidades  que

violem a Lei norte-americana Foreign Corrupt Practices Act de 1977, a

Lei  Anticorrupção  Brasileira  e  o  Código  de  Ética  das  Empresas

Eletrobras,  em  empreendimentos  nos  quais  as  Empresas  Eletrobras

participam  corporativamente  ou  através  de  Sociedades  de  Propósito

Específico. As investigações continuam em 2016 e são acompanhadas

por uma comissão externa formada por pessoas de grande saber jurídico

e técnico. 



A contratação se estende durante o ano de 2016, com cifras exorbitantes, de

acordo com o que se pode observar de extratos do Diário Oficial da União, Comunicados ao

Mercado e de notícias veiculadas na grande mídia.

O  Relatório  de  Administração  e  Demonstrações  Financeiras  de  2016  da

Eletrobras  se  preocupa  em  apontar  sumariamente  os  resultados  obtidos  no  curso  da

investigação:

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

O  ano  de  2016  para  a  Eletrobras  pode  ser  resumido  em  uma  só

expressão, ele foi um turning point, ou uma reviravolta, para a história da

companhia,  que  completa  55  anos  em  2017.  Ao  começar  2016,  a

Eletrobras  estava  diante  do  enorme  desafio  de  protocolar  junto  à

Securities and Exchange Comission os formulários 20-F de 2014 e de

2015, sob pena de ter suas ações deslistadas da Bolsa de Valores de

Nova Iorque (Nyse). Foi necessária uma intensa mobilização dos nossos

colaboradores,  consultores  contratados  e  do  escritório  Hogan  Lovells,

que conduziu uma investigação independente para apurar denúncias de

irregularidades  em obras  e empreendimentos  que a Eletrobras  possui

participação acionária, como reflexo da Operação Lava-Jato.

Em 11  de  outubro,  o  trabalho  logrou  êxito,  com o  arquivamento  dos

documentos, que tratavam em seu conteúdo dos reflexos da conclusão

da  investigação  independente  nos empreendimentos  que a  Eletrobras

possui participação. Como consequência desse processo de investigação

iniciado em 2014, foi criada em 2016, a Diretoria de Conformidade, com o

objetivo explícito de reforçar nossos controles internos, nossos canais de

denúncia  e  a  cultura  da  ética,  da  integridade  e  da  transparência  na

companhia.

(…)

A Companhia não identificou quaisquer contratos após 31 de dezembro

de 2015 que possam ter  sido afetados pelo  esquema de sobrepreço.

Sendo assim, em 30 de setembro de 2016, a Eletrobras registrou como

baixa de custos capitalizados no ativo imobilizado o total de R$ 211.123



mil representando valores estimados pagos indevidamente em períodos

anteriores,  desse montante,  R$ 143.957 mil  já  havia sido reconhecido

como impairment em períodos anteriores, ocasionando a reversão desta

provisão. Houve também uma perda de R$ 91.464 mil no resultado de

investimento na Norte Energia S.A., SPE não controlada pela Eletrobras

e avaliada pelo método de equivalência patrimonial.

O resumo desses ajustes ao balanço patrimonial individual e consolidado

e à demonstração do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de

2016 é o seguinte:

As medidas de remediação e ressarcimento que vem sendo adotadas

e/ou implementadas pela Eletrobras são resumidas a seguir:

 Estão sendo estudadas as possibilidades de ressarcimento face

às  empreiteiras  que  tenham  lesado  as  companhias  das  quais  a

Eletrobras  participe,  seja  por  força  de  corrupção  ativa,  mediante

pagamento  de  vantagens  indevidas  aos  executivos  de  controlada,  ou

mediante cobrança de sobrepreço nas obras realizadas pelas empresas

investidas, bem como ressarcimentos e medidas de responsabilização de

ex-executivos condenados nas operações Radioatividade e Pripyat, a fim

de recompor, na medida do possível, os danos sofridos em razão de tais

condutas ilícitas.

(…)



Entretanto, ainda que tenha havido a conclusão da etapa da investigação

independente  com  vistas  ao  reconhecimento  contábil  de  atos  ilícitos,

procedimentos adicionais relacionados ao processo investigatório ainda

estão  em andamento,  especialmente  para  atendimento  aos  requisitos

das comissões de Enforcement da SEC e DOJ.

9.5 Despesas Operacionais

(…)

As  despesas  operacionais  foram  influenciadas  pelo  resultado  da

investigação  independente  realizada  pelo  Hogan  Lovells,  no  montante

bruto de R$ 300 milhões e no montante líquido de R$ 211 milhões, na

conta outras despesas operacionais, considerando que houve reversão

de  impairment  anteriormente  registrados  em  determinados

empreendimentos,  que  foram  baixados  no  3T16  como  despesas,

conforme tabela a seguir, e o registro dos achados da SPE Norte Energia

(UHE Belo Monte) foi registrada, na conta de participações societárias.

Importante  destacar,  que  nos  Formulários  20F  de  2014  e  2015,  os

referidos achados foram registrados em períodos diversos (quais sejam,

R$ 4 milhões no 20F 2014 e R$ 154 milhões no 20F 2015), considerando

que  os  registros  decorrentes  da  investigação  independente  foram

realizados em cada localidade de emissão na respectiva demonstração

financeira que se encontrava em aberto. Para efeito de demonstrações

financeiras  arquivadas  na  CVM,  os  registros  foram  integralmente

efetuados no 3T16.



Como já indica o próprio Relatório de 2016, a contratação do escritório Hogan

Lovells foi prorrogada também para o ano de 2017, fato que se comprova novamente através

de notícias veiculadas na mídia, Comunicado ao Mercado e extratos do DOU.

Na página 38 do Relatório de Adminstração e Demonstrações Financeiras/2017

essa informação é confirmada:

Em dezembro de 2017, foi celebrado um novo contrato com o escritório

norte-americano Hogan Lovells,  visando o encerramento das ações de

investigação independente e a resolução do tema perante as autoridades

norte-americanas Departament of Justice (“DOJ”) e Securities Exchange

Commission  (“SEC”),  por  um  prazo  máximo  de  08  (oito)  meses.  O

escopo contratual, previamente discutido com a Comissão Independente

de  Gestão  da  Investigação  (“CIGI”),  SEC  e  DOJ,  contemplou  a

finalização  de procedimentos  de investigação  que foram iniciados e à

época  não  estavam  concluídos,  o  acompanhamento  das  medidas  de

remediação,  especialmente  a  implementação  do  programa  de

compliance,  bem  como  as  interações  necessárias,  com  autoridades

brasileiras  e  americanas,  com  vistas  à  resolução  de  ações  de

investigação em curso. 

Em 2 de dezembro de 2017, notícia da celebração de novo contrato repercutiu

sobremaneira, e a coluna RADAR da Revista Veja noticiou:

“Uma investigação na Eletrobras vem chamando a atenção dos órgãos

de  controle  em  Brasília.  Para  descobrir  os  desvios  da  Lava-Jato,  a

empresa contratou o escritório Hogan Lovells.

A conta deu quase 400 milhões de reais. E os desvios? 300 milhões.”

Diante da denúncia de que o valor pago para a apuração das irregularidades foi

maior do que o efetivamente encontrado pela consultoria durante praticamente três anos de

contrato, a CVM pediu esclarecimentos à Eletrobras. 

Em resposta, a Companhia publicou, em 7 de dezembro de 2017, Comunicado

ao Mercado no qual faz uma defesa da contratação do escritório Hogan Lovells apresentando

uma síntese dos resultados da consultoria independente, elencando valores pagos no processo



para  todos  os  contratados  envolvidos  na  consultoria  e  apontando  valores  quantificáveis

relativos a achados da investigação.

Em resumo, o Comunicado ao Mercado dá conta de que o total das despesas da

Eletrobras com o processo de investigação desde 2015 até 30/09/2017 é de R$ 340 milhões.

Enquanto  que  os  registros  contábeis  relativos  aos  achados  da  investigação  perfazem  um

montante de R$ 302 milhões.

Para justificar tamanhas despesas com resultados contábeis aquém dos valores

pagos a titulo de investigação, a Eletrobras afirma que “os motivadores para a contratação da

investigação  e  demais  atividades  que  cercam o  tema não  estão relacionados  apenas  aos

achados quantitativos, mas envolve a manutenção da listagem da Companhia perante a New

York  Stock  Exchange  -  NYSE,  indenizações  ao  erário  público  e  também  aos  aspectos

qualitativos de prevenção e detecção de fraude e corrupção através da melhoria do ambiente

de controles internos da Eletrobras”. 

Diante  de  cifras  exorbitantes  pagas  ao  escritório  Hogan  Lovells,  importante

ressaltar que, de acordo com o observado nos extratos publicados no Diário Oficial da União,

todos os contratos firmados são fundamentados no art. 25, II e parágrafo primeiro, combinado

com o art. 13, III, da Lei 8.666/93. Isso quer dizer que a Eletrobras contratou o escritório Hogan

Lovells de forma direta, por inexigibilidade de licitação.

A contratação do escritório  Hogan Lovells  foi  realizada  por  inexigibilidade  de

licitação em razão da especialidade dos serviços prestados, na área de consultoria técnica e

auditoria financeira e tributária. 

Corroborando com este entendimento, já se posicionou o Tribunal de Contas da

União. Por meio do Acórdão nº 1.437, publicado em 03 de junho de 2011, o TCU aprovou a

Súmula nº 264, com o seguinte teor:

A inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços técnicos com

pessoas físicas ou jurídicas de notória especialização somente é cabível

quando se tratar  de serviço de natureza singular,  capaz de exigir,  na

seleção do executor de confiança, grau de subjetividade insuscetível de

ser medido pelos critérios objetivos de qualificação inerentes ao processo

de licitação, nos termos do art. 25, inciso II, da Lei nº 8.666/93.



Portanto, no que diz respeito a inexigibilidade de licitação,  é inevitável  que a

escolha do contratado seja realizada por critério subjetivo baseado no grau de confiança que a

notória especialização propicia.

Sobre  os  conceitos  e  explicações  acima formuladas,  pode-se concluir  que a

Eletrobras  dispendeu  quantia  exorbitante  de  quase  400  milhões  de  reais  em  3  anos  de

contratação do escritório Hogan Lovells.

Todas  as  contratações  foram  realizadas  por  inexigibilidade  de  contratação,

diante  da especialidade que,  em tese,  o contratado possui  para a realização  dos serviços

sensíveis que estão sendo prestados, que incluem “limpar” a Eletrobras das relações com a

Operação Lava-Jato.

Não  obstante  a  enorme  quantia  paga,  o  escritório  apontou  irregularidades

contábeis em um valor menor dos que recebeu pela realização da auditoria.  No entanto, a

Eletrobras  continua  defendendo  a  contratação  do  Escritório  sob  a  justificativa  de  que  os

serviços prestados não se resumem a apuração de irregularidades contábeis  e tem outras

motivações que elevam o valor da Companhia.

Realmente,  o  ordenamento  jurídico  brasileiro  permite  a  contratação  por

inexigibilidade  de  licitação  quando  é  necessária  contratação  de  serviços  de  notória

especialização. Não obstante, é inevitável que a escolha do contratado para a prestação dos

serviços  seja  realizada  por  critério  subjetivo  baseado  no  grau  de  confiança  que  a  notória

especialização do candidato propicia.

De qualquer maneira, os valores pagos por inexigibilidade de licitação são tão

altos que é aconselhável que sejam justificados concretamente pela companhia, tendo em vista

que os resultados objetivos apurados são inferiores aos contratados.

Além  disso,  o  Comunicado  ao  Mercado  de  7  de  dezembro  de  2017,  em  7

páginas nas quais aponta valores e resultados da consultoria realizada, não é suficiente para

apurar a regularidade da contratação nem tampouco a justificativa dos valores dispendidos

frente aos resultados obtidos.

O Relatório  de  Adminstração  e  Demonstrações  Financeiras/2018,  página  50,

informa:



Em 30 de abril de 2018, foi encerrada a ação investigativa independente,

iniciada  em  2015,  pelo  escritório  Hogan  Lovells,  após  denúncias  no

âmbito  da  Operação  Lava  Jato.  A  partir  desta  data,  todos  os  novos

assuntos  relacionados  ao  tema,  são  conduzidos  internamente,  pela

própria  Eletrobras,  por  intermédio  de  sua  Diretoria  de  Conformidade.

Para  isso  a  Companhia  vem  adotando  as  medidas  necessárias  para

viabilização de estrutura dedicada, com o aprimoramento do processo de

gestão e tratamento de denúncias coordenado pelo Comitê do Sistema

de Integridade (CSI) criado em 2017, juntamente com a contratação de

um  canal  de  denúncias  externo,  bem  como  a  capacitação  de  seus

empregados para apuração de denúncias de corrupção.

Ano - 2019

Na página 214 do Relatório de Adminstração e Demonstrações Financeiras/2017

encontramos:

No decorrer  de 2015 e 2016, no âmbito da "Operação Lava Jato",  as

operações Radioatividade e Pripyat resultaram no indiciamento de seis

ex-executivos da Eletronuclear,  bem como de outros envolvidos. Muito

embora  os  processos  ainda  se  encontrem  em  andamento,  já  foram

proferidas  sentenças  condenatórias  contra  quatro  desses  ex-

funcionários,  ainda  não  transitadas  em  julgado.  A  Eletrobras  vem

cooperando  com as  autoridades  no  compartilhamento  de  informações

levantadas pela investigação independente, participando, inclusive, como

assistente de acusação contra os réus nestes processos criminais.

Em relação aos empregados e diretores envolvidos em questões éticas

identificadas na investigação, a Eletrobras tomou medidas punitivas na

esfera administrativa, incluindo a suspensão do contrato de trabalho e o

desligamento  dos  envolvidos.  Atualmente,  estão  sendo  estudadas  as

possibilidades  jurídicas  de  responsabilização  e  ressarcimento  de

potenciais prejuízos causados à Companhia, frente aos ex-executivos e

fornecedores  acusados  de  corrupção,  na  esfera  cível,  tendo  sido

protocolado  pela  Eletronuclear  –  a  quem  cabe  adotar  as  medidas

judiciais de ressarcimento de prejuízos - protesto judicial para interrupção



da  prescrição,  em  relação  às  empresas  integrantes  do  Consórcio

Angramon (Construtora Norberto Odebrecht S/A, UTC Engenharia S/A,

Techint  Engenharia  e  Construção  S/A,  Construtora  Andrade  Gutierrez

S/A, Empresa Brasileira de Engenharia S/A - EBE, Construtora Queiroz

Galvão  S/A  e  Construções  e  Comércio  Camargo  Correa  S/A),  para

preservação de direitos. 

Em outubro de 2016,  a investigação independente  completou a etapa

que  tinha  como  objetivo  identificar  atos  ilícitos  que  pudessem causar

eventuais  distorções  significativas  nas  demonstrações  contábeis  da

Companhia, levando em consideração fatos e circunstâncias conhecidos

até  aquele  momento.  Nessa  etapa  foram considerados  certos  valores

estimados como relacionados a ilícitos oriundos da prática de cartel  e

propinas que teriam sido pagas, desde 2008, por certos empreiteiros e

fornecedores contratados por subsidiárias e por algumas das SPEs em

que a Eletrobras não é controlador majoritário. 

Passados 4 anos do início das investigações de envolvimento da Eletrobras no

ambito da Lava Jato e todos seus esforços em promover investigação interna, o que consumiu

mais de 400 milhões de reais de seu orçamento, no dia 21 de março de 2019 o ex-presidente

Michel Temer e o ex-ministro de Minas e Energia,  Moreira Franco,  foram presos  pela força-

tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro. Ambos diretamente ou indiretamente responsáveis até

31 de dezembro de 2018, pelas investigações envolvendo a Eletrobras no ambito da mesma

operação.

Michel Temer assumiu o cargo de presidente em 12 de maio de 2016, após o

impeachment da presidente Dilma Rousseff, e ficou até o término do mandato, dezembro de

2018.  

A denúncia envolvendo os dois é de desvios na Eletronuclear relacionados às

obras da Usina Nuclear de Angra 3 e teve como base a delação de José Antunes Sobrinho,

dono da Engevix. 

O empresário disse à Polícia  Federal  que pagou R$ 1 milhão em propina a

pedido do coronel João Baptista Lima Filho (amigo de Temer), do ex-ministro Moreira Franco e

com o conhecimento do ex-presidente. A Engevix fechou um contrato em um projeto da usina



de Angra 3, que ainda não teve as obras concluídas. Segundo o Ministério Público Federal

(MPF), a Engevix foi subcontratada porque as empresas que haviam vencido a licitação não

tinham "pessoal e expertise suficientes para a realização dos serviços". Os vencedores eram a

AF Consult do Brasil e a Argeplan, empresa do coronel Lima, amigo do ex-presidente Temer,

também preso na operação. “No curso do contrato, conforme apurado, o coronel Lima solicitou

ao sócio da empresa Engevix o pagamento de propina, em benefício de Michel Temer", diz

nota do MPF. 

A força-tarefa da Lava Jato diz que a propina foi paga no final  de 2014 com

transferências totalizando R$ 1,09 milhão da empresa Alumi Publicidades para a empresa PDA

Projeto e Direção Arquitetônica, controlada pelo coronel Lima. As empresas fizeram contratos

fictícios para justificar as operações financeiras.

As investigações apontam que os pagamentos feitos à empresa AF Consult do

Brasil causaram o desvio de R$ 10,8 milhões, ao se levar em conta que a empresa não tinha

capacidade técnica para cumprir o contrato.

O Ministério Público Federal (MPF) fez duas denúncias contra o ex-presidente

Michel  Temer,  o  ex-ministro  e  ex-governador  do Rio  Moreira  Franco  e  outras  12 pessoas

investigados por desvios na Eletronuclear. A primeira denúncia, contra Temer, seu amigo João

Baptista Lima Filho, o Coronel Lima, e mais 10, é pelos crimes de corrupção ativa e passiva,

peculato – desvio de dinheiro público para uso próprio – e lavagem de dinheiro. Segundo a

denúncia, foram desviados pelo menos R$ 18 milhões das obras da usina nuclear de Angra 3. 

De acordo com o MPF,  entre  os  denunciados  estão o  Almirante  Othon Luiz

Pinheiro da Silva, ex-presidente da Eletronuclear, e suas filhas Ana Cristina da Silva Toniolo e

Ana Luiza Barbosa da Silva Bolognani. Eles são acusados de evasão de divisas e lavagem de

dinheiro. Os procuradores apontam que os três mantinham contas no exterior onde ocultavam

cerca de R$ 60 milhões (15 milhões de francos suíços).

A segunda denúncia por corrupção e lavagem de dinheiro trata do pagamento de

R$ 1,1 milhão em propina envolvendo Temer, Moreira e mais seis pessoas.

MPF diz que o consórcio responsável pela obra de Angra 3 pagou propina ao

grupo de Temer. Reforma no imóvel da filha de Temer, Maristela, teria sido uma das formas



usadas  para  disfarçar  a  propina  e  que  Temer  é  o  "líder  da  organização  criminosa"  e

"responsável por atos de corrupção".

Cabe agora ao juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, decidir

se eles viram réus.

No dia 28 de março de 2019 o ex-presidente Temer virou réu por corrupção

passiva em outro caso, o da mala de R$ 500 mil da JBS. O juiz da 15ª Vara da da Justiça

Federal em Brasília, Rodrigo Bentemuller, acolheu denúncia do Ministério Público. 

Dia 29 de abril de 2019, a Justiça Federal de Brasília aceitou a denúncia que a

força-tarefa Greenfield ratificou contra o ex-presidente Michel Temer no caso do Decreto dos

Portos,  acusado  por  corrupção passiva  e lavagem de dinheiro  no âmbito  do inquérito  dos

Portos, que apura se houve favorecimento as empresas do setor portuário na edição de um

decreto de 2017. 

5.1 Leonam dos Santos Guimarães – Presidente da Eletronuclear

As investigações no âmbito  da Lava Jato seguem apontando a presença de

pessoas que compõe o atual governo. É o caso do presidente da Eletronuclear, Leonam dos

Santos  Guimarães.  No  início  de abril  de  2019,  a  força-tarefa  da  Operação  Lava  Jato  Rio

apontou ao Tribunal  Regional  Federal  da 2ª Região (TRF-2),  em recurso para que volte à

prisão o ex-presidente Michel Temer (MDB), "fato concreto de continuidade de exercício do

poder de influência" dos investigados por desvios nas obras da usina nuclear de Angra 3, no

Rio. Os procuradores anexaram ao documento um e-mail, de 2011, no qual o então presidente

de Eletronuclear, almirante Othon Luiz Pinheiro da Silva, indicou um nome para a diretoria de

Operações da subsidiária da Eletrobrás: Leonam dos Santos Guimarães, atual presidente da

estatal. 

Leonam  dos  Santos  Guimarães  foi  assistente  da  Presidência  da  Eletrobrás

Eletronuclear de outubro de 2005 a agosto de 2013, periodo em que o almirante Othon Luiz

Pinheiro da Silva foi presidente da empresa.

No dia 4 de abril de 2019, a Eletrobras em Comunicado ao Mercado informa que

o atual presidente da Eletronuclear, Leonam Guimarães, não é suspeito em nenhum dos casos

de corrupção nas obras da usina de Angra 3 e que implicaram nas prisões de ex-presidentes e



diretores da estatal nuclear e mais recentemente, do ex-presidente da república Michel Temer

e do ex-ministro Moreira Franco:

1. No curso da investigação independente contratada pela Eletrobras e

conduzida pelo escritório de advogados Hogan Lovells entre o início de

2015 e o final de 2018, o Sr. Leonam dos Santos Guimarães, ex Diretor

de Planejamento, Gestão e Meio Ambiente e atual diretor-presidente da

Eletronuclear,  foi  custodiante,  assim  como  todos  os  diretores  das

empresas Eletrobras à época da investigação, tendo passado por todos

os procedimentos investigativos, a saber: coleta de dispositivos e revisão

de  documentos  relacionados  aos  mesmos,  realização  de  background

check e entrevista;

2. Os procedimentos de investigação não detectaram qualquer suspeição

sobre  a  conduta  do  Sr.Leonam  dos  Santos  Guimarães  ou  qualquer

envolvimento  deste  com  o  esquema  de  corrupção  encontrado  na

Eletronuclear;

3.  A  Eletrobras  realizou  investigação  abrangente  na  Eletronuclear  e

cooperou  com  o  Ministério  Publico  Federal,  o  que  resultou  na

condenação  de  ex-executivos  da  Eletronuclear  em  decorrência  da

Operação Pripyat. O Exmo. Sr. Juiz Marcelo Bretas reconheceu o apoio

da Eletrobras,  que atuou como assistente da acusação,  na respectiva

ação criminal;

4.  Os  atos  ilícitos  referentes  a  Eletronuclear,  relacionados  a  Usina

Nuclear de Angra 3, identificados na investigação independente, foram

objeto de medidas administrativas cabíveis, tais como encerramento de

contratos e exoneração de executivos envolvidos, bem como o registro

de perdas da ordem de R$ 141.313 mil;

5. Por fim, a Eletrobras informa que continua acompanhando as ações

em curso da “Operação LavaJato”,  no Rio de Janeiro,  para avaliar  se

deve adotar alguma medida adicional.

Em 2 de janeiro/2019, 3 meses antes da prisão do ex-presidente Temer, Fato

Relevante da Eletrobras informa que a empresa assinou, em 31 de dezembro de 2018, o termo

de  adesão  ao  Acordo  de  Leniência,  firmado  entre  o  Ministério  da  Transparência  e

Controladoria-Geral da União (“CGU”) e a Odebrecht S/A (“Odebrecht”), com a interveniência

da  Advocacia  Geral  da  União  (“AGU”),  para  fins  de  ressarcimento,  em  relação  a

empreendimentos dos quais participa, direta ou indiretamente, por meio de suas controladas.



As  empresas  Eletrobras  que  serão  beneficiadas  pelo  referido  Acordo  de

Leniência e os respectivos valores a receber, em 21 (vinte e uma) parcelas anuais, a serem

corrigidas pela SELIC, a partir de outubro de 2019, estão descritos no quadro abaixo:

Os  valores  a  receber  consideram  as  participações  acionárias  das  empresas

Eletrobras nos empreendimentos das Usinas Hidroelétricas de Santo Antônio e de Belo Monte,

para  os  quais  já  haviam  sido  registradas  perdas  oriundas  dos  achados  da  investigação

independente, contratada pela Eletrobras, nos valores de R$122.841 mil e de R$91.464 mil,

respectivamente, até 31 de dezembro de 2017. 

Novamente  não  identificamos  valores  referentes  a  Angra  3,  objeto  de

investigação e prisão do ex-presidente Temer e do ex-ministro de minas e energia, Moreira

Franco.

No dia 27 de março/2019 o STF decide que nomeação de Moreira Franco como

ministro de Temer foi inconstitucional ao julgarem medida provisória baixada por Temer que

deu status de ministério à Secretaria Geral da Presidência da República. Posteriormente ele

assume o Ministério de Minas e Energia. Em ambos cargos foi responsável pela condução e

execução do programa de privatização das seis distribuidoras do sistema Eletrobras, concluído

em dezembro de 2018. Quando Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência

da  República  presidiu  o  Conselho  do  PPI  -  Programa  de  Parcerias  de  Investimentos  da

Presidência da República. 

Em 21 de março de 2019 o TCU  -Tribunal  de Contas da  União confirmou a

condenação  anterior  de  algumas  empresas  participantes  de  licitação  da  Eletrobras

Termonuclear  S/A  para  montagem  da  usina  de  Angra  III.  Elas  haviam  sido  declaradas

inidôneas para participarem, durante cinco anos, de licitação na administração pública federal

por fraude à licitação e conluio. Apesar de terem entrado com recurso junto ao TCU, elas não



apresentaram novos elementos que pudessem sanar as irregularidades. Em função disso, o

Tribunal negou o recurso e confirmou a condenação anterior.

Wellington Moreira Franco conhecido como “gato angorá” na lista da Odebrecht

e citado na delação do presidente da Andrade Gutierrez, foi nomeado em 12 de maio de 2016

para a função de Secretário do Programa de Parcerias de Investimentos do Brasil, mas com

status de ministério,  garantindo assim o foro privilegiado.  Em 3 de fevereiro de 2017 virou

Ministro-Chefe da Secretaria-Geral da Presidência do Brasil, onde ficou até o último 6 de abril

de 2018, quando assumiu o Ministério de Minas e Energia. 

O ex-presidente Temer agora é réu em cinco ações penais. Responde a dois

processos perante a Justiça Federal em Brasília, um em São Paulo e dois no Rio. 

A Eletrobras Termonuclear S.A. é controlada integral da Companhia, tem como

atividade principal a construção e operação de usinas nucleares, e a realização de serviços de

engenharia correlatos, sendo essas atividades regulamentadas e fiscalizadas pela ANEEL. As

usinas Angra 1 e Angra 2, têm potência nominal de 1.990 MW e Angra 3 está em construção,

cuja expectativa de sua conclusão e previsão de data de entrada em operação foi alterada para

01de janeiro de 2025. Em dezembro de 2016, esta previsão era de dezembro de 2022. 

A partir de 1º de janeiro de 2013, a energia elétrica gerada pela Termonuclear foi

rateada entre todas as concessionárias, permissionárias ou autorizadas de serviço público de

distribuição no Sistema Interligado Nacional – SIN.

Em 31 de dezembro de 2017, apresentou um capital circulante líquido negativo

de  R$ 504.766  (R$  627.954  em 31  de  dezembro de  2016),  prejuízos  acumulados  de  R$

11.495.803  (R$  10.952.863  em 31  de dezembro de  2016)  e  passivo  a  descoberto  de  R$

5.147.539 (patrimônio líquido de R$ 4.511.861 em 31 de dezembro de 2016) e depende do

suporte financeiro da Eletrobras.

Desta maneira, temos pontos sensíveis a serem analisados quanto:

▪ Se  o  escritório  Hogan  Lovells  possui  de  fato  notória  especialização  para

desenvolver o tipo de consultoria e auditoria que realizou por mais de tres anos

na  Eletrobras  que  justificasse  a  inexigibilidade  de  licitação  em  razão  da

especialidade dos serviços prestados;



▪ Se os recursos gastos de aproximadamente R$ 340 milhões com a contratação

do escritório Hogan Lovells se justificam diante da identificação de desvios de

cerca  de  R$  302  milhões,  fruto  de  processos  de  corrupção  envolvendo  a

Eletrobras;

▪ A discrepancia entre os R$ 302 milhões apurados pelo escritório Hogan Lovells

como  frutos  de  desvios  praticados  no  periodo  investigado  com  os  valores

apresentado  pelo  Ministério  Público  Federal  (MPF)  como  parte  das  duas

denúncias contra o ex-presidente Michel Temer, o ex-ministro e ex-governador

do  Rio  Moreira  Franco  e  outras  12  pessoas  investigados  por  desvios  na

Eletronuclear.

▪ Se a apuração realizada pelo escritório Hogan Lovells identificou o envolvimento

do ex-presidente Michel  Temer e do ex-ministro de Minas e Energia  Moreira

Franco;

▪ Se  os  trabalhos  realizados  pelo  escritório  Hogan  Lovells  foram  ou  estão

contribuido com as investigações no ambito da Lava Jato;

▪ Se a permanencia  do Sr.  Leonam dos Santos Guimarães na presidência  de

Eletronuclear não compromete as investigações, uma vez que ele é citado na

operação Lava Jato;

▪ Se  a  permanencia  do  Wilson  Pinto,  indicado  pelo  ex-presidente  Temer,  na

presidência da Eletrobras, não compromete as investigações em curso;

6. Contratação da FBS Comunicação:

Segundo  o  extrato  de  inexigibilidade  de  licitação  contrato  nº  ECE-DJS-

1252/2017, publicado no Diário Oficial da União do dia 17 de outubro de 2017, nº 199, seção 3,

página 89, na sessão “Extratos de Dispensa de Licitação”, a Eletrobras contratou no dia 20 de

setembro de 2017 a RP Brasil Comunicações Ltda. (FSB Comunicação), maior assessoria de

imprensa  do  país,  por  R$  1,8  milhão  para  consultoria  estratégica  de  Comunicação,  com

fundamento legal  baseado no Art.  25,  inciso II,  combinado com o art.  13,  inciso III  da Lei

8.666/1993.  Vigência do contrato é de oito meses. Em 20 de março/2018,  contou com um

aditivo de R$1,63 milhão, totalizando algo em torno de R$3,43 milhões.



Segundo Wilson Pinto,  FSB Comunicação foi  contratada pela Eletrobras para

atuar  na  grande  mídia  e  nas  redes  sociais  para  ajudar  a  empresa  a  informar  melhor  a

sociedade sobre os benefícios da desestatização proposta pelo Executivo no Projeto de Lei

9.463/2018, privatização da Eletrobras. 

Na prática a estratégia por tras da contratação FSB Comunicação foi de veicular

sistematicamente conteúdos negativos para a imagem da Eletrobras, divulgando um cenário de

mazelas e problemas, tudo em busca de uma mobilização da opinião pública e formação de

ambiente favorável para a privatização, o que gerou impactos negativos no valor de mercado

da empresa. 

Os detalhes dessa contratação são revelados em matéria veiculada no dia 24 de

abril de 2018, pela Agência Sportlight de Jornalismo Investigativo:

(…)

A FSB Comunicação, iniciais de Francisco Soares Brandão, é a maior

agência de comunicação do Brasil. O dono foi protagonista de um perfil

sobre  assessorias  de  imprensa  no  Brasil,  escrito  por  Luiz  Maklouf

Carvalho para a Revista Piauí em 2015. De acordo com a reportagem, os

números então eram de “700 funcionários e 200 clientes, entre os quais

meia  dúzia  de  ministérios,  estatais  como  a  Petrobras,  os  governos

estadual e municipal do Rio, além de algumas outras prefeituras, como a

de Campinas, e dezenas de grandes empresas do setor privado”,  com

sede  no  Rio  e  filiais  em  São  Paulo,  Brasília  e  Campinas,  além  de

escritório  em  Nova  Iorque.  Com  faturamento  de  R$  200  milhões  em

2014,  de  acordo  com a  reportagem.  Mais  da  metade  vindo  do  setor

público. 

(…)

De acordo com o perfil, foi na era de Sérgio Cabral, ex-governador do Rio

e atualmente preso por corrupção, que a FSB deu o salto de tamanho.

De pouco mais de 100 funcionários, multiplicou em sete vezes. “Em seus

governos, Cabral na prática terceirizou a comunicação do estado para a

FSB. A agência mandava em tudo – da estratégia de comunicação aos

funcionários que cada secretaria teria. Pelo menos setenta jornalistas da



FSB passaram a trabalhar  alocados nas principais  pastas do governo

estadual”, diz o texto. 

A supremacia da FSB também se deu nas prefeituras de Eduardo Paes,

onde dominou a comunicação. A empresa está citada na Lava Jato. Em

acordo  de  delação  premiada,  o  publicitário  Renato  Pereira  relatou  ter

atuado para direcionar o contrato de comunicação da prefeitura do Rio à

FSB Comunicação em 2015,  um ano antes da Olimpíada do Rio.  Em

função desse contrato, o marqueteiro diz ter recebido cerca de 30% dos

lucros da FSB. Em reportagens sobre o tema publicadas na ocasião, o

ex-prefeito  Eduardo  Paes  negou  direcionamento  do  contrato  de

comunicação da prefeitura. Já a FSB, de acordo com nota publicada no

jornal  O Globo na ocasião,  reconheceu trabalhos  em conjunto  com a

empresa  de  Renato  Pereira,  a  partir  de  “relações  absolutamente

legítimas”. 

(…)

Quanto ao contrato com a Eletrobras a reportagem segue traçando os

detalhes da estratégia:

(…)

Em  busca  de  uma  mobilização  da  opinião  pública  e  formação  de

ambiente  favorável  para  a  privatização,  a  empresa  traçou  como

estratégia  a  divulgação  de  um  cenário  de  mazelas  e  problemas  da

estatal. Para tal, era preciso acionar os chamados formadores de opinião,

imprensa,  soltar  notas  em colunas  de  jornais,  municiar  comentaristas

economicos, pautar a mídia em geral, mostrando sempre um cenário que

tornasse  urgente  tal  privatização,  acelerada  pela  pressa  do  governo

federal em concretizar o negócio. 

(...)

De acordo com o plano desenhado no contrato, foi feita uma “análise do

cenário”,  passando  em  seguida  para  o  chamado  “mapeamento  dos

stakeholders”,  ou seja, definição de quem é o público estratégico alvo

das mensagens a serem enviadas.  Em um segundo momento,  veio a

chamada “mobilização dos influenciadores”, item discriminado com custo



de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil)  dentro do milhão e oitocentos

reais do projeto total. 

A Lei  nº 8.666,  de 1993 conta com dispositivo  específico acerca de serviços

publicitários e de divulgação,  expressamente excluindo-os das causas de inexigibilidade de

licitação,  ainda  que  por  pressuposta  inviabilidade  de  competição  ou  para  além  do  valor

contratado. 

Algumas  atribuições  da  empresa  de  comunicação  contratada,  segundo  seu

Projeto Básico são:

“Acompanhamento  da evolução  dos debates,  no Congresso  Nacional,

Associações da Sociedade Civil e Mídia, com foco especial nas mídias

sociais.”

“Produção  de  roteiros  de  conversação  para  mobilização  de

influenciadores das classes C, D e E.”

“Produção  e  publicação  de  textos,  posts  para  ambientes  digitais,  tais

como redes sociais, blogs, sites, intranet, entre outros, a partir de pauta

previamente aprovada. Envolve a criação do texto, edição de imagens,

tagueamento.  Deve ser dada especial  atenção às questões de grande

potencial  de mobilização contrária,  como a que já  se antecipa para o

caso Chesf/Nordeste/Rio São Franscisco.”

Em  primeiro  de  maio  de  2018,  uma  campanha  publicitária  veiculada  pelo

Ministério  de  Minas  e  Energia  gerou  muita  polêmica  e  reação,  principalmente  entre  os

trabalhadores da Eletrobras que ficaram indignados com a imagem negativa que foi passada

da Eletrobras, além de informações e dados distorcidos.

Aproveitando o feriado prolongado do 1º de Maio, as contas oficiais do Ministério

de Minas e Energia veicularam as seguintes postagens c: 

“Sabe porque a sua conta de luz está alta? Porque você assumiu desde

2012  um  reajuste  de  499%  na  sua  tarifa,  tendo  ainda  milhares  de

funcionários  desnecessários  da  Eletrobras  (e  suas  distribuidoras)  e

outros cheios de privilégios recebendo salários fora do padrão #MME;



(postagem  no  Twitter  oficial  do  Ministérios  de  Minas  e  Energia,

posteriormente suprimindo a expressão “funcionários desnecessários”);

Com a modernização da Eletrobras, a empresa vai se tornar eficiente e a

conta  de  energia  pode  cair  até  12%.  Vale  ou  não  vale  a  pena

#rumoamodernizaçãodaeletrobras 

Quem quer energia mais barata? 

#mme  #segurançaenergética  #modernização  #eletrobrasmodernizada

(Conta oficial no Facebook do Ministério de Minas e Energia);

Faça chuva ou faça sol,  você sempre paga caro pela energia elétrica.

Com a modernização  da Eletrobras,  essa história  de mudar  a cor  da

bandeira  vai  acabar.  #RumoaEletrobrasDoFuturo  #MME

#SegurançaEnergética#QueremosPreçoJusto,  com  a  manchete  “Você

por  acaso é  sócio  da Eletrobras? Preço justo  já.”  –  (Conta  oficial  no

Facebook do Ministério de Minas e Energia); 

O governo federal não vai poupar esforços para recuperar essa empresa

que já foi motivo de orgulho nacional #RumoaModernizaçãoDaEletrobras;

(Conta oficial no Twitter do Ministério de Minas e Energia); 

“Sabe porque a sua conta de luz está alta? Porque você assumiu desde

2012  um  reajuste  de  499%  na  sua  tarifa,  tendo  ainda  milhares  de

funcionários  desnecessários  da  Eletrobras  (e  suas  distribuidoras)  e

outros cheios de privilégios recebendo salários fora do padrão #MME”;

(postagem  no  Twitter  oficial  do  Ministério  de  Minas  e  Energia,

posteriormente suprimindo a expressão “funcionários desnecessários”);

Trata-se  de  flagrante  propaganda  institucional  em  desvio  de  finalidade  da

publicidade institucional, na medida em que não esclarece todos os aspectos do setor elétrico

nacional, de como a Eletrobras funciona hoje, nem como se dará o projeto de desestatização

do governo, consubstanciadas no PL n° 9463/2018 que tramitava na época.

Trata-se de publicidade dita governamental que objetiva transmitir uma visão de

futuro para a Eletrobras sem esclarecer os objetivos e necessidades das mudanças propostas,

veiculando  apenas  números  grandiosos  (bilhões),  ameaças,  diretas  e  subliminares,  que



incutem  na  população  a  falsa  ilusão  de  que  a  entrega  da  empresa  à  iniciativa  privada

significará automaticamente a modernização do setor elétrico nacional. 

Em nenhum dos materiais veiculados não há a informação de que se trata de um

projeto enviado pelo Poder Executivo e ainda em tramitação no Poder Legislativo. Tal omissão

tenta emplacar a ideia de que a privatização da Eletrobras já é fato consumado, não estando

submetida ao debate público. Não se trata de campanha elucidativa de interesse social, como

preconiza o texto constitucional orientador da propaganda institucional.  

Os conteúdos veiculados durante o feriado prolongado do Dia dos Trabalhadores

foram  posteriormente  removidos  ou  alterados  das  mídias  sociais,  o  que  caracterizou  um

flagrante ainda maior quanto a estratégia adotada: veicular os conteúdos durante um feriado

prolongado, período no qual as pessoas têm mais tempo para acessar suas redes sociais, e,

logo após, retirar a propaganda incontroversamente ilegal. Uma propaganda só precisa ser lida

uma vez para ser assimilada, de modo que a sua retirada espontânea após o fim do feriado

representa a confirmação de que os envolvidos na campanha conheciam o caráter ilegal e

abusivo dos conteúdos em questão. 

Em contradição à estratégia de comunicação adotada pela empresa e Ministério

de  Minas  e  Energia  em 2018  de  depreciar  a  empresa  para  justificar  sua  privatização,  os

resultados da Eletrobras referentes a 2018 não trazem dúvidas quanto a sua saúde financeira.

É a empresa mais lucrativa do setor elétrico brasileiro com um lucro de R$13,3

bilhões. No ranking geral aparece em quinto lugar entre as mais lucrativas perdendo apenas

para a Petrobras, Vale, Iatú e Bradesco. E pensar que o governo pretendia vende-la por algo

em torno de R$12 bilhões.

7. Alexandre Vaghi de Arruda Aniz - Diretor Jurídico da Eletrobras

Em  24  de  fevereiro  de  2018  –  Comunicado  ao  Mercado  informa  que  Sr.

Alexandre Vaghi de Arruda Aniz, Diretor Jurídico e de Gestão Corporativa da Eletrobras, deixou

o cargo sem dar muitas explicações. Havia divergências do Diretor com membros do Conselho

de Aministração principalmente quanto aos pareceres jurídicos da 170ª AGE ocorrida em oito

de  fevereiro  de  2018,  que  aprovou  a  modelagem de  venda  das  distribuidoras  do sistema

Eletrobras.



Segundo notícias veiculadas na época, Aniz é tido como o responsável por um

parecer  jurídico  que  convenceu  o  conselho  de  administração  da  Eletrobras  a  orientar  os

acionistas a votarem pela não assunção de créditos (ou débitos) das suas distribuidoras junto a

fundos setoriais,  no contexto da privatização das concessionárias,  objeto de deliberação da

170ª AGE. A União contrariou a orientação do conselho e votou para que a holding assumisse

R$ 11,2 bilhões em dívidas,  além de R$ 8,5 bilhões em créditos com os fundos setoriais.

Dependendo  de  uma  decisão  da  Agência  Nacional  de  Energia  Elétrica  (ANEEL),  esses

créditos, que agora estão com a holding, poderão se transformar em R$ 4 bilhões em dívidas.

Sindicatos  representantes  dos  trabalhadores  da  Eletrobras  entrou  com  ação

popular pedindo a anulação da AGE 170.

8. Reajuste de 40% no salário do presidente da Eletrobras

Com um salário mensal de R$ 52 mil o presidente da Eletrobras, Wilson Pinto,

propôs,  em 14  de março de  2018,  um aumento  na própria  remuneração,  de  acordo  com

documento encaminhado à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais –

SEST. Na proposta para revisão da remuneração, Wilson Pinto, sugere que o salário de R$

52.355,71  seja  reajustado  para  R$  76.610,66,  ou  seja,  um reajuste  superior  a  40%.  Uma

proposta totalmente descabida para uma empresa deficitária e inoperante, como é a imagem

difundida pelo presidente da Eletrobras aos quatro cantos do país.

Diante da forte crise orçamentária o governo não autorizou o reajuste pretendido.

Em 2019 ao presidente da Eletrobras propôs um reajuste menor, de 12,15% nos

salários de sua diretoria executiva. O TCU – Tribunal de Contas da União, proibiu até mesmo

esse  reajuste.  A  decisão  foi  durante  análise  de   auditoria  específica  do  tribunal  sobre  os

repasses do governo feitos a estatais que são classificadas como independentes. No caso da

Eletrobras, há dúvidas se os recursos repassados a ela caracterizariam ou não a dependência

e, portanto, se a lei que limita o teto salarial a uma estatal dependente de R$39,3 mil se aplica

ou não a ela.



9. Os negócios privados do Sr. Wilson Pinto

Segundo notícia veiculada pela agência Sportlight de Jornalismo Investigativo no

dia 24 de abril de 2018, intitulada “Atual gestão da Eletrobras pagou quase R$ 2 milhões para

que falassem mal da própria empresa”, do jornalista Lúcio de Castro, o Sr. Wilson Pinto, no

mesmo dia  em que  foi  nomeado para  a  presidência  da  Eletrobras,  22  de  julho  de  2016,

promoveu um enorme aumento de capital social em duas de suas empresas aberta apenas um

mês  antes  de  sua  nomeação.  Ver  em:

http://agenciasportlight.com.br/index.php/2018/04/24/atual-gestao-da-eletrobras-pagou-quase-r-

2-milhoes-para-que-falassem-mal-da-propria-empresa/

Segundo a repostagem:

Wilson Pinto Ferreira Júnior, de 58 anos, assumiu a Eletrobras com uma

missão  específica  dada  por  Michel  Temer:  conduzir  o  processo  de

privatização. Começou a vida profissional na Companhia Energética de

São Paulo (CESP) e foi alçado a gerente de distribuição da empresa na

primeira gestão de Mário Covas como governador de São Paulo (1995).

Em 1998 passou para a iniciativa privada como o primeiro presidente da

Rio Grande Energia, criada após a privatização parcial da distribuição de

energia elétrica no estado do Rio Grande do Sul pelo então governador

Antônio Britto. Assumiu a presidência da empresa CPFL em março de

2000 e, desde 2002 presidiu a holding. 

A nomeação de Wilson Pinto Ferreira Júnior por Michel Temer foi em 22

de  julho  de  2016.  Cerca  de  um  mês  antes  da  nomeação,  mais

exatamente no dia 16 de junho de 2016,  Wilson Pinto Ferreira Júnior

abriu duas empresas: a Kalimantan Empreendimentos e Participacoes,

tendo como atividade principal a “compra e venda de imóveis próprios” e

a Wilpifer Participacoes Ltda, com atividade de “holding de instituições

não financeiras”. 

Exatamente no mesmo dia em que foi nomeado para a presidência da

Eletrobras, 22 de julho de 2016, o executivo promoveu um aumento de

capital  social  da  Kalimantan  Empreendimentos  e  Participacoes,

passando de R$ 1.000,00 (mil  reais)  para R$ 3.596.705 (três milhões,



quinhentos e noventa e seis mil e setecentos e cinco reais), e também na

Wilpifer Participacoes, onde o capital social sai de R$ 1.000,00 (mil reais)

para  R$  7.232.698,00  (sete  milhões,  duzentos  e  trinta  e  dois  mil,

seiscentos e noventa e oito reais). A reportagem enviou questões para o

presidente  da  Eletrobras  sobre  a  coincidência  de  datas  através  da

assessoria de imprensa. (ver resposta abaixo em “Outro Lado”). 

(…)

Outro Lado:

A  reportagem  enviou  através  da  assessoria  de  impresa  as  questões

abaixo para a Eletrobras. Veja as respostas:

Pergunta:

5- Wilson Pinto Ferreira Júnior foi nomeado como presidente em 22 de

julho de 2016. Cerca de um mês antes da nomeação, mais exatamente

no dia  16 de junho  de 2016,  Wilson Pinto  Ferreira  Júnior  abriu  duas

empresas: a Kalimantan Empreendimentos e Participacoes, tendo como

atividade principal a “compra e venda de imóveis próprios” e a Wilpifer

Participacoes  Ltda,  com  atividade  de  “holding  de  instituições  não

financeiras”. E no mesmo dia em que é nomeado, 22 de julho de 2016, o

sr Wilson Pinto Ferreira Júnior promove um aumento de capital social da

Kalimantan Empreendimentos e Participacoes, passando de R$ 1.000,00

(mil reais) para R$ 3.596.705 (três milhões, quinhentos e noventa e seis

mil  e setecentos e cinco reais),  assim como na Wilpifer  Participacoes,

onde o capital social sai de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 7.232.698,00

(sete milhões, duzentos e trinta e dois mil,  seiscentos e noventa e oito

reais). Qual a razão para ter promovido tal aumento de capital nas duas

empresas no mesmo dia em que assumiu a Eletrobras? 

Resposta:– As duas referidas empresas foram criadas por orientação dos

advogados  do  presidente  Wilson  por  se  constituírem  estruturas

societárias mais eficientes para a sucessão. Tendo dois filhos, de dois

casamentos diferentes, com uma grande diferença de idade entre eles (5

e 21 anos), a opção de transferir para as empresas os bens imóveis que

adquiriu  ao  longo  de  sua  trajetória  teve  por  objetivo  assegurar  uma

sucessão tranquila. O aumento de capital a que se refere a pergunta foi



realizado  quando  os  bens  imóveis,  devidamente  registrados  na

declaração de imposto de renda, foram transferidos da pessoa física para

a pessoa jurídica. Quanto à data de realização da operação, não tem

qualquer relação com sua entrada na Eletrobras, até porque se trata de

uma operação que já vinha sendo preparada anteriormente. 



Conclusão:

Desde  que  assumiu  a  presidencia  da  Eletrobras  o  Sr.  Wilson  Pinto  tem

demonstrado  que  não  defende  os  interesses  públicos  ou  corporativos  da  Eletrobras,  pois

deprecia constantemente o valor dos ativos da empresa, haja visto que pretendia vender em

2018 por R$12 bilhões uma empresa que obteve um lucro de R$13,3 bi.

O  Sr.  Wilson  Pinto  adota  em  sua  gestão  uma  política  de  depreciação  do

patrimônio da empresa ao utilizar  metodologia de baixa precisão e confiabilidade,  inclusive

rechaçada em procedimentos similares de mercado para fusões e aquisição de empresas, pois

não é uma metodologia apta para uma avaliação fidedigna dos reais valores e potenciais de

crescimento da empresa, mas indicada pelo banco BTG Pactual,  consultoria contratada pelo

sem licitação;

Há indicativos que desde que assumiu a presidencia da Eletrobras o Sr. Wilson

Pinto usa e abusa dos processos de contratação por inexigibilidade de licitação. Por exemplo,

em  2013,  as  contratações  dos  Escritórios  de  Advocacia  por  inexigibilidade  de  licitação

totalizaram R$ 1.120.000,00, e em 2016, ano de sua chegada na empresa, o valor gasto pela

companhia com esse tipo de contratação foi algo em torno de R$17.371.810,00, indicando um

crescimento  de  1.451%.  Em  2013  as  contratações  de  Consultorias  por  inexigibilidade  e

dispensa de licitação totalizaram R$ 2.242.956,00, enquanto que no ano de 2016 o montante

contratado foi de R$ 20.868.606,70, representando um crescimento de 830%.

Há fortes indicativos de uma atuação prosmícua do Sr. Wilson Pinto enquanto

gestor  da  empresa  em  flagrante  conflito  de  interesses  em  suas  indicações  para  cargos

executivos ou do conselho de administração e contratações por inegibilidade,  que pode se

configurar em improbidade administrativa, conflito de interesses, uso indevido de informações

privilegiadas,  tráfico de influências e demais possibilidades de envolvimento em atos ilícitos

quando investigadas.

Atenciosamente

Equipe Advocacia Garcez

03/05/2019


