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Eletrobras: novamente o escândalo
do Empréstimo Compulsório

Mais uma vez a Eletrobras apareceu na 
mídia com uma notícia relacionada à má-gestão, 
ou fraude, realizada durante o processo de pri-
vatização. Esse é o resultado da parceria entre 
os prepostos de Jorge Paulo Lemann, da 3G 
Radar, o mesmo do alardeado golpe contábil das 
Americanas, e os “faz-tudo” indicados pelos 
governos de Temer e Bolsonaro à frente da ges-
tão da Eletrobras. A cada momento, surge um 
novo escândalo. Nem surpresa é mais, só se 
espera o próximo!

Dessa vez, o escritório Buffara Bueno 
Advogados acusa a Eletrobras de ocultar de seu 
balanço um passivo bilionário relativo a proces-
sos do empréstimo compulsório. De acordo com 
a reportagem, a Eletrobras “estaria ocultando 
contingências judiciais que somariam cerca 
de R$60 bilhões”. O escritório alegou também 
“não ter sido pago para revisar e reclassificar 
mais de 7 mil processos judiciais”. De acordo 
com a reportagem, o trabalho teria sido proposi-
tal e sorrateiramente interrompido para que o 
relatório não atrapalhasse o processo de privati-
zação.

“Buffara afirmou que o mapeamento das 
contingências levaria a elaboração e apresen-
tação de relatórios financeiros a investidores 
e autoridades, bem como avaliar a análise de 
viabilidade da privatização da companhia.’’ 
(Veja em: ). valor.globo.com/empresas/noticias/ 2023/02/15

Buffara afirma, em seguida, que a Diretoria 
da Eletrobras teria interrompido o pagamento 
para evitar que o relatório do escritório fosse 
entregue, o que obrigaria a companhia a regis-
trar um rombo de R$60 bilhões relativo a essa 
contingência no passivo de seu balanço. Ou 
seja, essa é mais uma acusação de fraude no 
balanço, não por erro ou omissão, mas de forma 
deliberada e conspirada. 

Caso a Eletrobras seguisse com a elabora-
ção do relatório do Buffara e fosse obrigada a 

registrar em seu passivo essa nova provisão de 
R$ 60 bilhões, reduziria muito os R$ 29 bilhões 
recebidos pela União no processo de privatiza-
ção da Eletrobras. Esse registro impediria a con-
tinuidade da privatização e encadearia uma 
série de recusas de bancos e outros órgãos em 
fornecer pareceres, estudos e documentos, que 
também foram articuladamente manipulados 
para desobstruir o caminho da privatização.

Além disso, o registro dessa provisão não 
era do interesse do governo Bolsonaro, que 
desejava um modelo de privatização com arre-
cadação de valores para direcionar esses recur-
sos ao pagamento da dívida pública, agradando 
os amigos de seu ministro Paulo Guedes, 
enquanto jogava para a população um aumento 
da conta de energia, fruto da descotização, 
incorporada ao processo, que ocasionará, a par-
tir de 2024, elevação substancial da receita da 
Eletrobras, sem aumento de custos.

Curiosamente, mesmo sem ter recebido o 
relatório contratado junto ao escritório Buffara, a 
Eletrobras registrou um acréscimo de R$ 9 
bilhões de provisões no terceiro trimestre de 
2021, logo após a aprovação no Congresso da 
MP da privatização da Eletrobras. Mas, se não 
tinha relatório, como pôde registrar esse 
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valor alto? Qual estudo deu embasamento a 
esse registro?

Ademais, o registro de um valor alto de provi-
são permitiria, posteriormente, a reversão des-
sas provisões mediante negociação desses pas-
sivos judiciais. Para os gestores, a negociação 
de contingências judiciais e a antecipação de 
seu pagamento pode representar o registro de 
lucros que não viriam de resultados operacio-
nais, mas da reversão das provisões. Essa 
manobra pode vir a turbinar a remuneração 
variável dos diretores e do conselho de adminis-
tração, bem como da distribuição de dividendos. 
O presidente Wilson Pinto Jr., por exemplo, já 
declarou várias vezes ser adepto da estratégia 
de negociar os passivos e antecipar seu paga-
mento como estratégia para “limpar” o balanço 
(Veja em: www.canalenergia.com.br/noticias/53095060 ) .

Ou seja, sem um relatório competente a 
empresa ficou à mercê das disputas de interes-
ses poderosos. Se de um lado havia a pressão 
do Governo para que nada atrapalhasse a priva-
tização, ou seja, para que não ocorresse o regis-
tro dessa provisão gigantesca no passivo; de 
outro lado havia pressão dos acionistas privados 
para que o valor da provisão aumentasse, ainda 
que não fosse com base em estudos ou em um 
relatório detalhado. 

Todo esse imbróglio deixa claro o caráter 
subjetivo dos números apresentados, que pare-
cem se movimentar de acordo com as conve-
niências políticas e interesses escusos. Nesse 
caso, mais uma vez, parece que a técnica, a ciên-
cia e análises mais profundas foram deixadas de 
lado em nome da conciliação entre interesses 
dos acionistas privados e do antigo governo, os 
urubus e os abutres. 

Não nos surpreende também ver novamente 
a passividade da PWC e da CVM frente a esses 
graves problemas, lembrando aqui da Deloitte, a 
grande prestadora de serviços ligados à elabo-
ração de balanço contábil, aquela dos contratos 
e aditivos mal explicados com a Eletrobras. O 
TCU, mesmo diante da solicitação do excelentís-
simo Ministro Vital do Rego para que ocorresse 
uma investigação sobre os registros relaciona-
dos ao empréstimo compulsório, decidiu seguir 
com o processo de privatização, antes mesmo 
de ter concluída sua investigação. Foi uma 
macro articulação, multi-institucional!

Mas o caso do empréstimo compulsório não 
é o único em que relatórios importantes para a 
correta avaliação da operação de privatização 

foram deixados de lado. Outros relatórios finan-
ceiros que deveriam ter sido apresentados a 
investidores e autoridades também não foram 
entregues ou foram interrompidos de forma ile-
gal para que o processo de privatização prosse-
guisse. Um dos exemplos disso foi o cancela-
mento do pregão 09, de contratação de uma ins-
tituição especializada independente para reali-
zar o estudo sobre o processo de transferência 
do controle de Itaipu e Eletronuclear.

A Eletrobras, que entrou na justiça para ter o 
direito de contratar a empresa, logo depois de 
conquistar judicialmente esse direito, desistiu da 
contratação alegando falta de tempo hábil. Ou 
seja, a Diretoria da Eletrobras decidiu descum-
prir a lei, as exigências da Instrução Normativa 
CVM 514 e a própria Política de Transações com 
Partes Relacionadas da empresa, ao cancelar a 
licitação para o estudo independente que trata-
ria o processo de transferência do controle de 
Itaipu e Eletronuclear. Ou seja, todo o processo 
de privatização foi maculado pela falta de estu-
dos e análises necessários para a correta avalia-
ção da operação.

Assim como os bancos credores estão ques-
tionando judicialmente a 3G Radar, a PWC e a 
atuação da CVM, os sindicatos e associações 
de trabalhadores também estão questionando 
as maracutaias praticadas por essa gestão pre-
datória da Eletrobras, fruto da dobradinha 3G 
Radar e governo Bolsonaro, especialmente os 
absurdos praticados durante o processo de pri-
vatização.

Uma pergunta a ser respondida por todos os 
aspones da Eletrobras: Se na época já existia na 
Eletrobras holding, uma diretoria Riscos e 
Conformidade, em que uma das “principais fun-
ções é identificar a probabilidade de eventos que 
possam afetar negativamente as operações e os 
resultados da empresa”, como essas e outras 
aberrações passaram?

O Coletivo Nacional dos Eletricitários – 
CNE, na qualidade de defensor dos interes-
ses dos trabalhadores do setor elétrico, 
não vai se calar diante de todas as irregula-
ridades que foram cometidas durante a pri-
vatização até que esse processo seja revis-
to e a empresa reestatizada!

E continuaremos na luta para que 
todos aqueles que compactuaram com 
essas manobras paguem caro por seus 
erros! Enquanto há vida, há luta!
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