MPV 1031
00088 ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

DATA
24/02/2021

CD/21790.02196-00

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.031, de 2021.
AUTOR
DEPUTADO WOLNEY QUEIROZ

Nº PRONTUÁRIO

TIPO
1 () SUPRESSIVA 2 ( ) SUBSTITUTIVA 3 (X) MODIFICATIVA 4 () ADITIVA 5 ( ) SUBSTITUTIVO GLOBAL
PÁGINA

ARTIGO

PARÁGRAFO

INCISO

ALÍNEA

Acrescente-se, onde couber, artigo com a seguinte redação:
“Art. A desestatização da Eletrobras ou de suas subsidiárias e controladas, ficará
condicionada a apresentação de estudo técnico econômico, financeiro, contábil,
orçamentário e patrimonial das empresas.
§1º Finalizado o estudo técnico previsto no caput, será marcada audiência pública, com
data divulgada com antecedência de no mínimo 30 dias, onde serão apresentados os
resultados para que seja avaliada a necessidade de venda do patrimônio público.
§2º O estudo em comento deverá ser submetido ao do Tribunal de Contas da União
(TCU), que deverá se manifestar sobre os resultados na audiência pública, através de
parecer opinativo sobre a conveniência e necessidade da venda e estipulando o valor
para a venda.
JUSTIFICATIVA
O Governo Federal, através da presente Medida Provisória, está conduzindo, de
forma dissimulada e ilegal, a alienação de ativos do Sistema Eletrobras, ferindo
preceitos fundamentais do nosso ordenamento jurídico como a Soberania Nacional e a
prevalência do interesse público que deve pautar a atividade administrativa do estado.
A Eletrobras possui importância estratégica do setor elétrico. É a maior holding
do setor elétrico da América Latina, a 16ª maior empresa de energia do mundo e uma
das cinco maiores geradoras hidrelétricas do mundo em capacidade instalada.

No âmbito da distribuição, a Eletrobras possui hoje 4,3 milhões de clientes no
setor de distribuição de energia elétrica, com 258 mil quilômetros de Rede. Como
reflexo dessas dimensões, a empresa é a maior empregadora do setor elétrico
brasileiro1.
Mesmo diante desses dados, o Governo trabalha-se pela privatização da
Eletrobras – holding e distribuidoras – “como saída para melhorar a prestação de
serviços aos consumidores, reduzir os impactos regulatórios negativos sobre o setor
elétrico e sanar problemas da empresa, cujos impactos financeiros e orçamentários
recaem parcialmente sobre a União, implicando despesas significativas, da ordem de
bilhões ao ano”.
Para que a sociedade possa ter os números reais sobre a Eletrobras, sugerimos a
obrigatoriedade de apresentação de estudo técnico-econômico-financeiro, análise
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das empresas envolvidas
na privatização para que ela ocorra, com a posterior discussão sobre os resultados, em
audiência pública acompanhada pelo TCU, para que se comprove a necessidade de
venda da Estatal.
Diante do exposto, e tendo em vista a relevância da matéria, contamos com o
apoio dos nobres Pares para o acatamento da presente emenda.

Sala da Comissão, em 24 de fevereiro de
2021.
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1 1 https://transicao.planejamento.gov.br/wp-content/uploads/2018/11/14_Privatiza%C3%A7%C3%A3o-
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Além disso, a empresa detém 30,7% da capacidade de geração do Brasil (47 GW
instalados, em 239 Usinas) e 70,3 mil quilômetros de Linhas de Transmissão, que
representam 51,7% do total no Sistema Elétrico Nacional.

