
Comissão Geral da Câmara dos Deputados
Brasília, 1º de junho de 2022

POLÍTICA ENERGÉTICA E O DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E SOCIAL



A trava ao desenvolvimento socioeconômico do 
Brasil É UM PROJETO que precisa da crise

Fonte: https://blogs.correiobraziliense.com.br/vicente/voce-tem-que-colocar-o-pais-em-recessao-para-
recuperar-a-credibilidade-diz-campos-neto/

ü Juros abusivos
ü Esterilização de trilhões 

no Banco Central para 
remunerar a sobra de 
caixa dos bancos

ü Entrega de patrimônio 
estratégico: 
ELETROBRAS, 
PETROBRAS, Minérios... 

ü Escassez para o que é 
essencial: teto e cortes
de gastos, 
contrarreformas, 
privatizações

ü Lucro recorde de 
bancos e explosão da 
chamada dívida pública

https://blogs.correiobraziliense.com.br/vicente/voce-tem-que-colocar-o-pais-em-recessao-para-recuperar-a-credibilidade-diz-campos-neto/


Risco de Apagão: SEM ENERGIA NÃO HÁ 
DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO

ü Qual a justificativa para privatizar empresa estratégica, 
com dinheiro em caixa (cerca de R$ 15 bilhões) e quase R$ 

40 bilhões de lucros acumulados nos últimos anos?

Fontes:
§ https://www.canalenergia.com.br/no

ticias/53205658/eletrobras-ve-recuo-
de-11-no-lucro-em-2021

§ https://eletrobras.com/pt/Lists/notici
as/ExibeNoticias.aspx?ID=1172

§ https://canalenergia.com.br/noticias/
53130736/eletrobras-registra-lucro-
de-r-107-bilhoes-em-2019

§ https://canalenergia.com.br/noticias/
53094323/eletrobras-termina-2018-
com-lucro-recorde-de-r-133-
bilhoes#:~:text=A%20Eletrobras%2
0terminou%20o%20ano,j%C3%A1
%20registrado%20em%2020%20an
os

Lucro da Eletrobras

Período Lucro (R$ bilhões)

1o Trim. 2022 2,7

2021 5,7

2020 6,4

2019 10,7

2018 13,3

SOMA 38,8

https://www.canalenergia.com.br/noticias/53205658/eletrobras-ve-recuo-de-11-no-lucro-em-2021
https://eletrobras.com/pt/Lists/noticias/ExibeNoticias.aspx?ID=1172
https://canalenergia.com.br/noticias/53130736/eletrobras-registra-lucro-de-r-107-bilhoes-em-2019
https://canalenergia.com.br/noticias/53094323/eletrobras-termina-2018-com-lucro-recorde-de-r-133-bilhoes


Por que privatizar a ELETROBRAS e, ainda por cima, 
comprometer o país com a contratação de 

termelétricas a gás, com garantia de preço-teto 
atualizado e garantia de consumo?

Possuímos cerca de R$ 5 trilhões disponíveis em caixa 
(https://bit.ly/3vUK7le ) mas tudo isso fica reservado para 

dar garantias aos rentistas.
Qual é a lógica? Entregar a Eletrobras em troca de Precatórios?

https://bit.ly/3vUK7le


PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS - Lei 14.182/21
1º) Oferta de novas ações (*) simultaneamente no Brasil e exterior,
ficando a União proibida de adquiri-las, de tal forma que esse
aumento de capital fique exclusivamente com o setor privado.

2º) Venda de ações de propriedade da União ou de empresa
pública, a fim de garantir a desestatização da Eletrobras.

Decreto 11.028/2022 revela que a empresa pública que venderá
suas ações é o BNDES

ü Papel do BNDES: EXECUTOR DA PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS.
ü Ao mesmo tempo, é parte vendedora de ações de sua propriedade.
ü A Lei 14.182/21 não contém a anotação do Decreto 11.028/2022.

* Valor informado na Resolução CPPI 203/2021 foi de R$ 23,2 bilhões, podendo ser alterado pelo CPPI de 
acordo com as condições do mercado. 



TCU: RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES QUE DEVEM 
PRECEDER A INSANA PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS

- Determinou ao Ministério de Minas e Energia que divulgue os estudos
quanto aos impactos econômicos e financeiros produzidos, em
atendimento à norma que prescreve a ampla divulgação para
salvaguarda do conhecimento público.

- Determinação ao BNDES, que deverá tomar uma série de providências
até a etapa de precificação das ações. Deve ser feita a correção de uma
das avaliações para que seja observado, nas avaliações da Eletronorte e
Eletrosul, o impacto decorrente da repactuação do risco hidrológico.

- O BNDES terá de proceder a revisão dos estudos elaborados, a fim de
retificar a estimativa de resultados declinantes nos últimos períodos dos
fluxos de caixa, e incorporar a premissa de valor em continuidade nos
fluxos de caixa das empresas controladas pela Eletrobras.

Fonte: TCU https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-autoriza-desestatizacao-da-eletrobras-8A81881F7FF0EFD20180FD22810E2B83.htm

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-autoriza-desestatizacao-da-eletrobras-8A81881F7FF0EFD20180FD22810E2B83.htm


TCU: RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES QUE DEVEM 
PRECEDER A INSANA PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS

- Ministério de Minas e Energia, Ministério de Desenvolvimento Regional e
Comitê Interministerial de Governança deverão tomar providências em
relação aos comitês gestores do programa de revitalização dos recursos
hídricos das bacias do Rio São Francisco e do Rio Parnaíba, prevendo
formas de participação nos respectivos comitês de bacia, a fim de
atender os fundamentos, objetivos e diretrizes da Política Nacional de
Recursos Hídricos.

- Entre várias recomendações ao BNDES, o banco deve promover ajustes
nos referenciais de preço de longo prazo utilizados para a projeção das
receitas de geração da Eletrobras. Para tanto, o BNDES terá de se valer
de premissas devidamente fundamentadas, que levem em consideração,
por exemplo, as alterações legais e normativas que vêm sendo
implementadas no setor elétrico brasileiro ou mesmo, se preciso for,
experiências internacionais aplicáveis à nossa realidade.

Fonte: TCU https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-autoriza-desestatizacao-da-eletrobras-8A81881F7FF0EFD20180FD22810E2B83.htm

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-autoriza-desestatizacao-da-eletrobras-8A81881F7FF0EFD20180FD22810E2B83.htm


TCU: RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES QUE DEVEM 
PRECEDER A INSANA PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-autoriza-desestatizacao-da-eletrobras-8A81881F7FF0EFD20180FD22810E2B83.htm

- Comissão de Valores Mobiliários (CVM) deve avaliar a adoção das
medidas sobre a alteração da política contábil de provisionamento de
contingências implementada pela Eletrobras nas suas demonstrações
financeiras do terceiro trimestre de 2021.

- CVM deve atentar para a existência de indícios de que os dividendos
fixos cumulativos devidos pela Eletronuclear à Eletrobras já deveriam ter
sido reconhecidos como passivos nas demonstrações financeiras da
controlada desde o exercício de 2010.

https://monitormercantil.com.br/a-insana-privatizacao-da-
eletrobras-precisa-ser-interrompida/

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-autoriza-desestatizacao-da-eletrobras-8A81881F7FF0EFD20180FD22810E2B83.htm
https://monitormercantil.com.br/a-insana-privatizacao-da-eletrobras-precisa-ser-interrompida/


PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS PROVOCARÁ GRAVE
IMPACTO NA INFLAÇÃO

ü Uso de termelétricas a gás, com garantia de “preço-teto” atualizado, 
significa que os preços de energia irão subir constantemente.

ü “Inflexibilidade de no mínimo 70%” fará com que se use energia das 
termelétricas, ainda que ela esteja muito mais cara que a energia de 
outras fontes.

ü Uso do gás provocará um reflexo turbinado do elevado preço dos 
combustíveis adotado pela Petrobras (PPI - Preço de Paridade de 
Importação aplicado pela Petrobras, como se importássemos todo o petróleo 
consumido no país) nos preços de energia elétrica.

ü Descotização provocará aumento brutal de preços, 
impactando na inflação como um todo.

Banco Central usa essa inflação para justificar
a elevação brutal dos juros  



OS VERDADEIROS PROBLEMAS:

- Erros de política agrícola e agrária; privilégios para o agronegócio de exportação
- Preço de Paridade de Importação (PPI) praticado pela Petrobras, como se

importássemos todo o combustível consumido aqui, o que fictício!
- Refinarias subutilizadas, privatizadas ou cuja construção tem sido paralisada;

fábricas de fertilizantes foram vendidas...

Ø Banco Central já aumentou a Taxa Selic para
12,75% ao ano, sob a falsa justificativa de
combater inflação e já anuncia que vai
aumentar mais!

Ø Aumentar juros NÃO serve para controlar a
inflação que existe no Brasil, pois temos
INFLAÇÃO DE PREÇO (principalmente
combustíveis e alimentos), NÃO DE DEMANDA.
https://bit.ly/3Kuc0EM

https://bit.ly/3Kuc0EM


Qual é a lógica?
Quanto a União irá arrecadar com a privatização da Eletrobras? 

Enquanto isso, a cada 1% de aumento na Selic pelo Banco Central, 
o gasto com juros anuais da dívida aumenta em R$ 34,9 bilhões!
De março/2021 a maio/2022: aumento de quase R$ 400 bi!

https://auditoriacidada.org.br/conteudo/pressione-parlamentares-pela-abertura-de-uma-cpi-do-banco-central/

Fonte: https://www.bcb.gov.br/content/estatisticas/hist_estatisticasfiscais/202202_Texto_de_estatisticas_fiscais.pdf

https://auditoriacidada.org.br/conteudo/pressione-parlamentares-pela-abertura-de-uma-cpi-do-banco-central/
https://www.bcb.gov.br/content/estatisticas/hist_estatisticasfiscais/202202_Texto_de_estatisticas_fiscais.pdf


O ENGODO DO “PPI”: Preço de Paridade de 
IMPORTAÇÃO

O BRASIL POSSUI CAPACIDADE PARA PRODUZIR E 
REFINAR TODOS OS SEUS COMBUSTÍVEIS

GASOLINA:
- Em 2021, o consumo brasileiro de Gasolina “C” (com 27% de etanol

anidro) foi de 247,2 milhões de barris.
- Em 2014 foram produzidos no Brasil o equivalente a 248,8 milhões de

barris de Gasolina “C”. Fonte: AEPET https://www.aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7536-cinco-falacias-sobre-o-preco-
paritario-de-importacao-ppi-praticado-pela-direcao-da-petrobras

- Existe capacidade instalada e provada de se produzir no Brasil a
demanda pela Gasolina C. O problema está no desmonte da Petrobras e
na falta de investimentos, enquanto lucros bilionários são distribuídos e o
BNDES investe em privatizações em vez de investir em nosso
desenvolvimento socioeconômico!

https://www.aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7536-cinco-falacias-sobre-o-preco-paritario-de-importacao-ppi-praticado-pela-direcao-da-petrobras


O BRASIL POSSUI CAPACIDADE PARA PRODUZIR E 
REFINAR TODOS OS COMBUSTÍVEIS

ÓLEO DIESEL:

- Em 2021, o consumo brasileiro de diesel foi de 343,4 milhões de barris.
- Em 2014 foram produzidos 312,4 milhões de barris de diesel no Brasil. A

expansão da RNEST (refinaria de Pernambuco), que entrou em operação
em dezembro de 2014, permitiu a produção de mais 27,4 milhões de
barris de Diesel por ano.

- O “2º trem” da RNEST que pode dobrar sua produção do diesel e demais
combustíveis está em fase avançada de construção e pode ser concluído
em prazo relativamente curto, mas sua implantação foi interrompida por
decisão da direção da Petrobras.

Fonte: AEPET https://www.aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7536-cinco-falacias-sobre-o-preco-paritario-de-importacao-ppi-praticado-pela-direcao-da-petrobras

https://www.aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7536-cinco-falacias-sobre-o-preco-paritario-de-importacao-ppi-praticado-pela-direcao-da-petrobras


BRASIL DESCENDO 
A LADEIRA

NO RANKING 
INTERNACIONAL

• Perda de patrimônio 
estratégico e lucrativo e 
com apoio do BNDES

• Política monetária suicida
• Povo desesperado: 

desemprego, fome, 
barbárie

• Desmonte da estrutura do 
Estado, arrocho e escassez 

• Lucros recordes dos bancos 
e grandes corporações 



DESMONTE DO ESTADO E FARRA DOS JUROS ALTOS 
BANCO CENTRAL ENTERRANDO A ECONOMIA BRASILEIRA

/

https://auditoriacidada.org.br/conteudo/pressione-parlamentares-pela-abertura-de-uma-cpi-do-banco-central/


GASTO COM DÍVIDA 
PÚBLICA FEDERAL 
QUASE DOBROU DE 

2019 A 2021

R$ 1,96 TRILHÃO 
para JUROS e 

AMORTIZAÇÕES em 
2021

DÍVIDA SEM 
CONTRAPARTIDA 

EM INVESTIMENTOS 
SOCIAIS

“ROLAGEM”: A 
FALÁCIA DOS 
NEOLIBERAIS

https://auditoriacidada.org.br/conteudo/gasto-
com-divida-publica-sem-contrapartida-quase-

dobrou-de-2019-a-2021/

https://auditoriacidada.org.br/conteudo/gasto-com-divida-publica-sem-contrapartida-quase-dobrou-de-2019-a-2021/


Muito grata
Maria Lucia Fattorelli


