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- lntrodução

A partir de requerimento assinado pelos deputados Durval Angelo, Anderson Adauto e outros,
cumpridas as exigencias regimentais, foi criada a Comissão Parlamentar de Inquerito para, no prazo de 120
(cento e vinte) dias, apurar possIveis irregularidades na alienacao de 33% das açoes da CEMIG.

No seu requerimento, justificam Os autores a necessidade da criacão da CPI pelo fato de ter sido
firmado Acordo de Acionistas entre o Estado - acionista majoritário - e o consórcio de empresas liderado
pela Southern Electric - o chamado "socio estratégico" - em que aparecem indIcios da efetiva perda do
controle acionário por parte do Estado, a revelia da Constituição e das leis que autorizaram a alienação de
parte das açöes da Companhia.

As comissöes parlamentares de inquérito, de acordo corn a Constituicao Federal e corn a Carta
Estadual, são atribuldos poderes de investigação próprios das autoridades judiciãrias. Destinam-se essas
comissôes a operacionalizaçao do controle externo da atividade da adrninistracao pUblica, do qual o Poder
Legislativo e o titular. Acompanhar a atividade administrativa é, portanto, urn poder-dever atribuldo aos
representantes do povo: exercê-lo não é uma faculdade, mas uma obrigacao que se impOe ao Parlarnento.

A existência de indIcios de irregularidades na atividade administrativa determina a abertura do
processo investigatório, a qual, ao seu final, deverã, se for o caso, discriminar Os fatos ilIcitos, apontar a sua
possIvel autoria e delas dar conhecirnento as autoridades competentes, para as medidas cabIveis.

A alienaçao de parcela minoritária das açOes da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
-, autorizada pela Lei n. 9 11.968, de 1/11/95, foi acompanhada pela celebração de Acordo de Acionistas
que, aparentemente, viola o espIrito da mencionada norma jurIdica e contraria, ainda, o art. 14, § 4, II, da
Carta mineira. A criacao de comissão parlamentar de inquérito corn o objetivo especIfico de apurar as
condiçöes em que se deu o Acordo de Acionistas e verificar ainda, a possibilidade de perda, por parte do
Estado, do controle acionãrio efetivo da CEMIG, enquadra-se, assim, nas atribuiçOes constitucionais do
Poder Legislativo.

II - Criacao da Comissão Parlamentar de Inquérito

2.1 Objetivos

Em maio de 1997 fol realizado a leilão de debentures da MGI, que resultou na alienacao de 33% do
capital corn direito a voto da CEMIG, a que corresponde a 14,4% do total do capital social.

o negOcio, inquinado por muitos como ilegal e lesivo aos interesses do Estado, apresentava aspectos
que demandavarn uma investigação cuidadosa.

Visando a constituicão de urna Cornissão Parlarnentar de Inquérito corn o objetivo de apurar possIveis
irregularidades em todo o processo de alienação das acoes, foi apresentado requerimento, tendo como
prirneiro signatário a Deputado Durval Angelo, e, conforme exigência regimental, assinado por mais de urn
terço dos membros da Assembléia.

o requerimento foi deferido pelo Presidente da Assembléia Legislativa na mesma data de sua
apresentacão, 18 de fevereiro de 1999, e publicado no Diário do Legislativo de 20 de fevereiro de 1999.

2.2 Composicao

Foram designados rnembros efetivos da CPI Os Deputados Adelmo Carneiro Ledo, Amilcar Martins,
Antonio Andrade, Bilac Pinto, Chico Rafael, Eduardo Daladier e Eduardo Brandão, tendo coma suplentes,
respectivamente, as Deputados Alencar da Silveira Junior, José Milton, Eduardo Herrneto, Paulo Pettersen,
Ragério Correia e Wanderley Avila.

Constitulda a Comissão, a Deputado Adelmo Carneiro Leão foi eleito seu Presidente, e a Deputado
Bilac Pinto, Vice- Presidente.

0 Deputado Antonio Andrade foi designado relator.

2.3 Prazo de funcionamento

A CPI foi instalada no dia 3 de marco de 1999, tendo corno prazo de funcionamento previsto 0 de
120 dias.

Por rneio de requerimento do relator, Deputado AntOnio Andrade, aprovado pela Comissão, a prazo
foi prorrogado por mais 60 dias, no máximo.



III — Desenvolvimento dos trabaihos

3.1 Depoimentos prestados a Comissão

AComissão procurou ouvir todas as pessoas que pudessem trazer esciarecimentos sobre os fatos
objeto da investigacão.

Aseguir, estão relacionadas as pessoas ouvidas nas reuniöes ordinárias e extraordinárias da CPI:
10/3/99 — Dr. Djalma Bastos de Morals, Presidente da CEMIG;
17/3/99 - Dr. Carlos Eloy Carvaiho Guimarães, ex-Presidente da CEMIG;
24/3/99 - Sr. LUclo Guterres, Coordenador-Geral do Sindicato dos Eletricitários de Minas Gerais;
- Sr. MaurIlio Chaves dos Santos, ex-Coordenador-Geral do Sindicato dos Eletricitários de Minas

Gerais;
- Srs. Marcelo Correia Moura Batista e Alexandre Lisboa, representantes dos trabalhadores no

Conselho de Administração da CEM IG;
- Sr. Ayres Mascarenhas, Presidente do Clube de Investimentos dos Empregados da CEMIG -

CLIC -;
31/3/99 - Dr. Luiz Pinguelli Rosa, Coordenador dos Cursos de Pos-Graduacao da Universidade Federal

do Rio de Janeiro - UFRJ —;
7/4/99 - Dr. José Anchieta da Silva, advogado da Bolsa de Valores de Minas Gerais, EspIrito Santo

e Brasilia;
14/4/99 - Dr. Antonio Carlos Passos de Carvalho, Vice-Presidente da MGI;
20/4/99 - Dr. José Pedro Rodrigues de Oliveira, ex-Superintendente da CEMIG;
28/4/99 - Dr. Eduardo Grebler, advogado;
4/5/99 - Dr. Carlos Ari Sundfeld, Professor da PUC-SP;
5/5/99 — Dr. Celso Barbi Filho, Procurador do Estado;
11/5/99 — Dr. Cláudio Sales, Gerente Delegado da Southern Electric Brasil Participaçoes Ltda.;
18/5/99 - Dr. João Heraldo Lima, ex-Secretário de Estado da Fazenda;
— Dr. Luiz Antonio Athayde, ex-Presidente da MGI;
25/5/99 - Dr. Arésio AntOnio de Almeida Dâmaso e Silva, ex-Procurador-Geral do Estado;
12/6/99 - Dr. David Travesso Neto, Vice-Presidente da CEMIG;
8/6/99 - Dr. Menelick de Carvaiho Neto, Doutor em Direito Constitucional;
9/6/99 - Dr. José Luiz Ladeira Bueno, advogado;
15/6/99 - Deputado Federal Walt rido Silvino dos Mares Guia Neto;
16/6/99 - Dra. Carmem LUcia Antunes Rocha, Procuradora do Estado;
23/6/99 - Dra. Elena Landau, membro do Conselho de Administraçao da CEMIG;

- Dr. Luiz Carlos Mendonca de Barros, ex-Presidente do BNDES;
29/6/99 - Dr. Sergio Luiz Molinari, representante da Cia. Paranaense de Eletricidade - COP EL -;
11/8/99 - Dr. José de Castro Ferreira - Presidente da Comissão Especial de Estudos Avancados

Constitucionais e Legais.

3.2 - Documentos acostados aos autos

Todos os documentos trazidos a CPI foram objeto de análise e se encontram devidamente arquivados.
Consta do Anexo II deste relatOrio a lista dos documentos corn a numeracão da pagina em que se

encontrarn.

IV - A investigação

4.1 — A situacão da CEMIG antes da alienação de suas açöes 	 S

A Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG é uma sociedade de economia mista, criada e
organizada de conformidade corn as Leis Estaduais n e.. 828, de 14/12/51, n p.. 8.655, de 18/9/84, e 12.653,
de 23/10/97. E uma Companhia aberta, corn açOes negociadas no mercado de Bolsa de Valores.

0 Estado de Minas Gerais detinha, anteriormente ao leilao, açOes ordinérias representativas de
83,922% do capital votante da GEM 1G.

Segundo declaracao do Dr. Carlos Eloy, ex-Presidente da CEMIG, a empresa ocupa o quarto lugar
no mundo e o primeiro lugar na America Latina em redistribuição de energia elétrica.

Ate a assinatura do Acordo de Acionistas decorrente do leilão pUblico para venda das debentures
da MGI, transtormadas, pelo resgate, em açOes da CEMIG, 0 Estado de Minas Gerais era o titular absoluto
do controle do capital votante da CEMIG.



4.2 - Cronologia dos fatos objeto do inquérito

Em 1 2 de novembro de 1995, a Lei Estadual n 2 .. 11.968 autorizou a aIienacao de açöes de companhias
controladas pelo Estado de Minas Gerais, estabelecendo, em seu art. 1, § 1, que "excluem-se da alienacao
de que trata este artigo as açöes que asseguram a participaçao majoritária do Estado no capital votante da
CEMIG e do BEMGE".

Em 5 de dezembro de 1995, o Estado de Minas Gerais vendeu açoes ordinárias e preferenciais da
CEMIG para a empresa estatal Minas Gerais ParticipaçOes S.A. - MGI -, com base na media ponderada
das 'ültimas cotaçöes da Bovespa. Foram objeto do negócio, pelo preco de R$250.000.800,00,13.857.000.000
de açoes ON.

Em 6 de dezembro de 1995, foi assinado o Contrato de Sinai e PrincIpio de Pagamento entre o
BNDES e a MGI, registrado no 1 2 Registro de TItulos e Documentos - CartOrio Walmir Pereira - sob o n9..
68.536, em 14/12/95.

Em 19 de dezembro de 1995, o Estado de Minas Gerais ceiebrou Protocolo de Intencôes com a
BNDESPAR, obrigando-se a transferir para a MGI as mencionadas acöes, a fim de que pudesse receber
adiantamento de R$250 miihOes (lastreado em 20% das açoes ordinárias de emissão da CEMIG).

O mesmo Protocolo previu a "conversão das debentures a serern emitidas pela MGI em açoes
ordinárias da CEMIG e a detenção, por esse bloco de açOes, do direito sobre a gestão estrategica da
CE MI G".

Em 1 2 de fevereiro de 1996, foi assinado o Contrato de Resilicão Bilateral, Confissão de DIvida e
Sinai e PrincIpio de Pagamento, entre o BNDES e a MGI, registrado no CartOrio do 4 2 Of Icio de Registro de
TItulos e Documentos, Rio de Janeiro, sob o n 2 .. 75.955, em 29/2/96. Este contrato posteriormente recebeu
3 aditivos.

Pela ciáusula segunda, a MGI reconheceu e confessou ser devedora do BNDES da importância de
R$259.514.132,63 (duzentos e cinqüenta e nove milhöes quinhentos e quatorze mil cento e trinta e dois
reais e sessenta e três centavos), que correspondia aos R$250 milhöes mencionados anteriormente,
corrigidos peIa taxa TJLP mais 8% ao ano.

Pela cláusula terceira, o BNDES adiantou a MGI a importância de R$183.204.407,37 (cento e oitenta
o três rnilhöes duzentos e quatro mil quatrocentos e sete reais e trinta e sete centavos), a tItulo de sinai e
princIpio de pagamento do valor que, em conjunto corn a dIvida confessada na cláusula segunda, seria
utilizado pelo BNDES na subscricao das debentures.

0 total dos empréstimos/adiantamentos foi de R$442.718.540,00 (quatrocentos e quarenta e dois
miihöes setecentos e dezoito mil quinhentos e quarenta reais).

Em cumprimento a cláusula sexta, a MGI comprometeu-se a emitir 18.71 9.600 (dezoito rnilhôes
setecentas e dezenove mil e seiscentas) debentures. Esses tItulos eram transformáveis em açöes ON de
emissão da CEMIG e de propriedade da MGI; eram, portanto, debentures subordinadas.

Em 25 de julho de 1996, a MGI celebrou a Escritura Particular de Emissão de Debentures, com a
previsão (cláusula 9) de as debentures serem resgatadas em "moeda alternativa", consistente em acOes
ordinárias de emissão da CEMIG, na proporcâo de 1.000 açöes para cada debenture.

Em 30 de juiho de 1996, foi assinado o Aditivo n 2 .. 1 ao contrato, o qual, entre outras modificacoes,
na sua ciáusula sexta, trouxe as seguintes caracterIsticas para as debentures:

"Não conversIveis, corn garantia subordinada aos credores quirografários, corn a obrigacão
de a ernitente, nos terrnos do § 5 do art. 58 da Lei das Sociedades por AçOes, não allenar, salvo na
hipOtese referida no item "p" adiante, nern onerar, salvo ern favor do próprio subscritor, as açOes
ordinárias de sua propriedade ernitidas pela CEMIG.".

Em 30 de janeiro de 1997, foi feito o Aditivo n 9 .. 2 ao contrato, no qual está totaimente delineada a
operação de venda das debentures subscritas pela BNDESPAR, os procedimentos da pre-qualificação e
da venda das debentures, em urn bloco ünico, a "sOcio estratégico" do financiamento a ser concedido ao
adquirente.

Nesse aditivo se inseriu a hipOtese de o futuro comprador pagar 50% do valor de venda corn uma
nota promissOria "pro-soluto", além das comissães que seriam devidas a BNDESPAR.

Em 9 de abril de 1997, foi assinado o Aditivo n 2.. 3, que finalmente rezava que o Ieilão pUblico
deveria realizar-se no prazo máximo de 150 dias contados a partir de 30 de janeiro de 1997, portanto,
concedendo mais 60 dias de prazo para o leilão, o qual acabou se realizando no dia 28 de maio de 1997.
Sua Iiquidação financeira ocorreu no dia 18 de junho.

Em 12 de marco de 1997, foi publicado o Edital de Leilão PUblico de debentures resgatáveis, a
critérlo de seu titular, em açOes ordinérias de emissão da CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais,
de emissão da MGI - Minas Gerais Participaçoes S.A., pertencentes a BNDES Participacöes S.A. -
BN D ESPAR.

Foram incluIdas no edital disposiçôes sobre a celebração de Acordo de Acionistas entre 0 adquirente
das debentures resgatáveis em açoes ordinérias da CEMIG e o Estado de Minas Gerais.



Em 21 de maio de 1997, realizou-se a publicacao de aviso atinente a realização do Ieilão, de acordo
corn o item. 4.2 do edital. Tal aviso foi objeto de retificação, publicada no dia 22/5/97, onde fica estabelecida
a data de 15/6/97 como limite para liquidar o Ieilão.

Em 28 de maio de 1997, foi realizado o LeiIão Püblico na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, tendo
as debentures da MGI sido arrematadas, pelo lance mInimo de R$1.130.000.000,00, pela Southern Electric
Brasil ParticipaçOes Ltda., Unica ernpresa a participar do leilão.

Em 18 de junho de 1997, realizou-se a liquidação do leilão, sendo celebrado o Acordo de Acionistas
entre o Estado de Minas Gerais e a Southern Electric Brasil ParticipaçOes Ltda. Nessa data, o Estado
(Tesouro Estadual) recebeu, como parte do pagamento da venda no leilão da BOVERJ, uma nota promissOria
emitida pela Southern Electric Brasil Participacoes Ltda., no valor de R$ 508.546.013,40 (quinhentos e oito
milhOes quinhentos e quarenta e seis mil e treze reais e quarenta centavos), avalizada pelo BNDES. 0
vencimento da nota promissOria estava previsto para 13/6/98. Por endosso, o Estado transferiu a nota
promissOria a MGI que, por sua vez, a endossou e entregou ao BNDES.

Ainda em 18 de junho de 1997, foi realizada a quinta alteração do contrato social da Southern
Electric Brasil ParticipaçOes Ltda, registrada na JUCERJA em 19/6/97. A empresa 524 ParticipacOes S.A.
ingressa na sociedade, mediante a subscricao e integralizacao de 41.009.539 quotas, no valor nominal de
R$ 1,00 cada uma. Surge a exigência de aprovaçao prévia da quotista 524 ParticipaçOes S.A. para
determinadas alteracoes do contrato social.

Em 19 de junho de 1997, fol realizada a sexta alteraçâo do contrato social, registrada na JUCERJA
em 23/6/97. A principal mudanca é o ingresso, na sociedade, da Cayman Energy Traders - constituida sob
as leis das llhas Cayman e com sede em 900 Ashwood Parkway, 500, Atlanta, Estado da Georgia, EUA -,
que adquire a totalidade das quotas ate então pertencentes a Southern Energy International, Inc. 0 ingresso
da Cayman Energy Traders na Southern Electric Brasil ParticipaçOes Ltda. foi realizado conforme cláusulas
e condicOes acordadas entre cedente e cessionário no exterior e nao transcritas no contrato social em tela.

4.3 - Aspectos legais

4.3.1 - A lei autorizativa

A Lei Estadual r1 9 .. 11.698, de 12/11/95, dispOe sobre a alienação de açOes da CEMIG e do BEMGE,
nos seguintes termos:

"Art. 1 - Rca o Poder Executivo autorizado a alienar açOes preferenciais e ordinárias de
propriedade do Estado que integram o capital social da Companhia Energetica de Minas Gerais -
CEMIG e do Banco do Estado de Minas Gerais S.A. - BEMGE.

§ 1— Excluern-se da allenacao de que trata este artigo as açöes que asseguram a participação
majoritária do Estado no capital votante da CEMIG e do BEMGE"

Não ha no texto legal qualquer ref erência ao controle das companhias; apenas a quantidade de
açOes relativa a participação majoritária do Estado de Minas Gerais no capital votante.

0 controle, como bern que e, ainda que intangIvel, integra o patrimônio do seu titular. Detendo-o o
Estado, seria imprescindIvel a autorizaçao legislativa para que ele pudesse ser transferido, ainda que
parcialmente.

Como bern salientou o Dr. José Luiz Ladeira Bueno em seu depoimento:
"A GEM/G6 uma sociedade de econornia mista, criada porlei, autorizada a funcionarporlei. Diante

de urn quadro em que seriarn retirados do Estado a/guns direitos inerentes a sua condicao de acionista
contro/ador, isso a/teraria, de alguma forma, essa estrutura de uma sociedade mista. (..) /sso descaracteriza
uma sociedade rnista. Tanto esse re/acionamento é verdadeiro que apenas através de uma lei especIfica
poderia alterar-se essa conceituacão e natureza jurIdica da CEMIG". (Notas taquigráficas, fis. 1525)

4.3.2 - 0 edital

a) 0 edital publicado em 12/5/97 não se refere a alienação de acOes ordinárias da CEMIG, mas ao
"Leilão Püblico de debentures resgatáveis, a critério de seu titular, em açaes ordinárias de emissão da
CEMIG",a ser promovido por ordem e conta da BNDESPAR, então proprietária das debentures de emissão
da MGI.

Este aspecto e extremamente importante: a "alienacão" das açOes do Estado-membro a iniciativa
privada operou-se por meio de entidade da administração indireta da União. Tratou-se, nitidamente, de
uma operacão jurIdica montada para escapar das restriçOes impostas pela Constituição Estadual. Note-se,
v.g., que não foi o Estado de Minas Gerais que propôs o Acordo de Acionistas; ele apenas o "aceitou" como
cláusula no edital que tinha por objeto a alienacão de elemento de seu patrimônio.
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b) 0 item 1.3 do edital destaca:
"0 adquirente, pela aceitaçao da oferta, na eventualldade do resgate das debentures em

acoes, celebrará corn o Estado de Minas Gerais, acionista controlador da CEMIG, Acordo de
Acionistas estabelecendo Os princIpios gerais de conducão dos negócios da empresa, bern como
sua representação nos órgãos de administracão e no Consetho Fiscal da CEMIG, permanecendo o
Estado de Minas Gerais detentor da maioria das açOes ordinárias e no exercIcio dos poderes de
acionista controlador da CEMIG".
0 item 1.4 do edital contém notIcia sobre a publicação, nos Orgãos oficiais do Estado de Minas

Gerais e da União, do modelo do Acordo de Acionistas.

C) Os itens 8 e 9 do edital tratam especificamente do Acordo de Acionistas.
No primeiro, constam as regras básicas relativas a composição dos orgaos de administracao da

CEMIG. As matérias de competência de tais orgaos, no entanto, nao estão pormenorizadas no edital,
constando apenas no texto do Acordo de Acionistas, inclusive no que toca ao quorum necessário para
aprová-las.

0 item 9 é esciarecedor:
"Após a assinatura do Acordo de Acionistas referido neste Edital, o Estado de Minas Gerais

fará corn que a CEMIG dê o acesso necessário as suas instalacOes e opera cöes ao representante do
sócio estrategico que deverá tornar parte da adrninistração da CEMIG, a fim de que a transição para
a participacão do sOcio estratégico se dê da maneira mais eficiente possIvel".

d) 0 item 3.1 do edital prevê a possibilidade da concessão de financiamento e/ou aval pelo BNDES
em favor do adquirente das debentures.

"3.1-0 adquirente da presente oferta poderá ser financiado e/ou avalizado pelo Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico - BNDES dentro de seus critérios e poilticas, devendo os participantes
pré-qualificados interessados no financiarnento e/ou aval contatar diretamente 0 BNDES.... ".

Já o item 4.5.1 explicita a "forma de pagamento a vista" prevista no item 4.5:
"4.5.1 - 0 adquirente do bloco Unico das debentures poderá, alternativamente, optar pela

llquidaçao de ate 50% (cinqUenta por cento) do preco rnInimo de venda a que se refere o item 4. 1,
mediante a ernissão de 2 (duas) notas promissórias em caráter pro soluto vencIveis no 360
(tricentésimo sexagesirno) dia contado da data da liquidação finance ira determinada pe/as normas da
CLC, acirna referidas, devidamente avalizadas porbanco de primeira linha, aceito, a exciusivo critério
pela BNDESPAR, obsetvada, ainda, a seguinte proporcao:

a) 90% (noventa por cento) do valor em favor do Estado de Minas Gerais; e
b) 10% (dez por cento) do valorem favor da BNDESPAR"
Vale notar que Os itens 3 e 4.5.1 tratam de distintas matérias.
0 primeiro cuida da concessão de financiamento: o preço a ser pago poderá ser financiado segundo

os critérios estabelecidos nas normas do BNDES. Segundo esses critérios, o financiamento não pode
atingir a totalidade do preço. Mas situa-se acima do patamar de 50% do preco do bem cuja aquisicão e
financiada.

0 segundo abre a possibilidade de financiamento, sem custo para o adquirente, concedido pelo
Estado de Minas Gerais, pelo prazo de urn ano, de valor equivalente ao montante de 50% do preco de
aquisição.

DaI se ye que o adquirente das debentures nada precisaria desembolsar, no ato da compra, para
tornar-se proprietário de 14% do capital da CEMIG, isto é, de aproximadarnente, 33% do capital votante e
compor, em conjunto corn o Estado de Minas Gerais, o grupo controlador da empresa.

4.3.3 - 0 Acordo de Acionistas

a) A operação de alienacão das açOes ordinárias representativas de aproxirnadamente 33% do
capital votante da CEMIG compreendeu várias etapas, das quais a mais significativa e que suscita inümeras
indagacOes e, sem düvida, a referente ao Acordo de Acionistas.

Os depoimentos do Procurador-Geral do Estado, Dr. Arésio Antonio de Airneida Dâmaso e Silva, e
do Prof. Celso Barbi evidenciam que a elaboracão das diversas minutas, que redundaram na versão final
do Acordo de Acionistas que integrou o edital de Ieilão das debentures da MGI, deu-se fora dos quadros da
Procuradoria-Geral do Estado, a qual foi instada a rnanifestar-se, sernpre a posteriori, sobre textos elaborados
em escritOrio de advocacia contratado pela MGI.

0 depoimento da Procuradora do Estado, Dra. Carrnem LUcia Antunes Rocha, é bastante
esclarecedor sobre as circunstâncias clue cercaram a elaboracao do Acordo de Acionistas. Veja-se, por
exernplo, sua manifestação a propOsito da reunião que teve corn o advogado que elaborava a minuta do
Acordo de Acionistas, realizada a pedido do Dr. Arésio:
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"Não e cornum a Procuradoria-Geral do Estado, nem o Procurador, receber ninguOm, nem
empresa, nern interessado, nern entidade, porque vamos emitir urn parecer. Nesse caso, então, o Dr.
Eduardo Grebler, acompanhado do Dr. Luiz Ricardo Gomes Aranha, esteve na minha sala na
Procuradoria-Geral do Estado. Eu estava corn o Dr. Ce/so Barbi e coloquei-me a disposição para
ouvir o que o Dr. Eduardo quisesse falar. Ele me disse que queria explicar por que ha via contestado.
Nessa reunião falei que não era uma situacao nern habitual, nern quejamais tivesse visto de haver
urna contestacão de parecer da Procuradoria-Geral do Estado, porque o Governador nao fica vinculado
a ele. Então, bastava que o Governador não cumprisse. Disse que era muito incomum contratar urn
advogado para contestar parecer da Procuradoria-Geral do Estado, pois ela e urn órgão

;constituciOnaIrnente previsto. 0 Dr. Eduardo expllcou que estava contratado pela MG1 e não pelo
Estado e que fazia parte de urn grupo de trabatho. Inclusive fazia parte desse grupo de trabalho o
Secretário Adjunto da Fazenda" (Notas taquigraficas, fis. 1759)

0 depoimento do Dr. Eduardo Grebler deixa bern clara a participacão dos então potenciais
adquirentes das acoes ordinárias da CEMIG na formulaçao do Acordo de Acionistas da CEMIG:

"Portanto, em inOrneras oportunidades, ouvirnos e ate pedimos que nos dessem contribuicOes
várias. E elas vierarn das várias fontes que mencionei, de órgaos do Estado, da Procuradoria-Geral
do Estado e ate rnesrno de potenciais candidatos, que rnanifestavarn o que era de seu interesse.

(...)
Essa empresa, que finairnente veio a ser a vencedora da Iicitação, sern düvida foi a que

rnanffestou mais interesse. Foi ela quern rnandou o rnaior nümero de pedidos, sugestôes e idéias.
(...)
Como Ia disse antes, a Southern foi urna das que mais sugestôes apresentou, mas houve

sugestöes apresentadas por uma empresa que se charna AGS; outras, pela SE/A (...), algumas
vieram da COPEL e nos chegararn por intermédio da Secretaria da Fazenda. Mas várias chegaram
sern origem identificáveL" (Notas taquigráficas, fis. 825 e 859)

Sendo assim, parece correta a conclusão de que a atuaçao do escritOrio particular deu-se corn o
propOsito de viabilizar a consecucao dos anseios dos potenciais adquirentes das acöes. Seguramente, não
se explica a supressão da competência legal e constitucional da Procuradoria-Geral do Estado para atribuir-
se a urn escritório particular de advocacia a função de avaliar o que seria ou nao aceitável em matéria de
interesse pUblico.

Relembre-se que a MGI participou da operacão para viabilizar o adiantamento dos recursos para o
Estado de Minas Gerais, como se verifica da leitura dos contratos celebrados corn a BNDESPAR, e impedir
a interferência de outros acionistas minoritários na venda de açoes ordinárias, fazendo, pela forma como foi
realizada a operaçao, a alienaçao obrigatória de urn Unico lote de açöes, sem possibilidade de outros
acionistas ofertarem também as suas açOes.

A MGI, portanto, foi usada tao somente como instrumento para a venda das acöes, sem que nenh urn
pretexto ou explicacao possa se prestar a justificar o papel, que também desempenhou, de avaliador do
interesse do Estado-membro na qualidade de controlador da CEMIG. Note-se que a MGI nao mantinha
qualquer Acordo de Acionistas corn o Estado.

Ora, a presenca da MGI na operação, como urn biombo a ocultar alguma circunstância, não afasta
o interesse pUblico envolvido na contratacao, cuja satisfacao e acatarnento e responsabilidade do Estado-
membro.

Por isso, e inteiramente despropositado atribuir, a urn escritOrio particular, a avaliacao do que, no
caso, era ou não era adequado a satisfacao do interesse pübtico. De mais a mais, certamente nao carecern
de conhecimento jurIdico Os membros da Procuradoria-Geral do Estado de Minas Gerais em matéria de
Acordo de Acionistas, como evidenciam Os depoimentos jã citados.

b) Os itens 1.3, 1.4, 8 e 9 do edital do Ieilão pUblico das debentures da MG  tratarn especificamente
do Acordo de Acionistas, cuja minuta foi colocada a disposição dos interessados, dando-se notIcia da
publicacão de seu modelo.

Cumpre relembrarmos que a Lei Estadual n 2 .. 11.968, de 1 2/11/95, nao tratou, direta ou indiretamente,
do controle da CEMIG ou do BEMGE. Cogitou apenas da quantidade de açoes que assegurasse participação
majoritária no capital votante daquelas companhias.

Assim, o que a lei autorizou foi tão-somente a venda das açöes ordinárias corn os direitos a elas
inerentes, não se Ihes agregando privilegios outros alérn dos inerentes aos acionistas minoritários detentores
de açOes ordinárias de qualquer cornpanhia.

C) São, contudo, os seguintes Os principals direitos conferidos pelo Acordo de Acionistas ao "sOcio
estratégico", adquirente das açôes ordinárias:
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1) eleger 4 dos 11 membros do Conseiho de Administração e 3 dos 8 membros da Diretoria;

2) vetar em relacao ao conjunto das matérias contidas na cláusula 4 do Acordo de Acionistas, que
compreende todas as matérias que constituem o conteUdo da administracao da empresa, bern como
em relacao a sua polItica operacional e estrategia de ação, e a aprovacao de decisöes atinentes a
tais matérias, ou seja, TUDO estará SEMPRE sujeito a CONCORDANCIA do sócio "estratégico".
Para exemplificar, poder-se-ia citar a alInea "e" do item 4.6 do Acordo de Acionistas, a qual determina
ser da competência do Conselho de Adrninistracão deliberar, por proposta da Diretoria Executiva,
sobre empréstirnos, financiamentos e outros negOcios jurIdicos a serern celebrados pela Companhia,
de valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Por sua vez, a cláusula 4.7.1 do mesmo
acordo determina dependerem de quorum qualificado, isto é, do voto de 8 conselheiros, as decisöes
sobre tais matérias;

3) receber, no mInimo, 50% dos dividendos da Companhia.

d) Havia autorizacão legal para vender açöes, não o controle. As açôes ordinárias seriam validamente
alienadas ate o limite quantitativo autorizado pela lei, mas a elas foram agregados direitos que não erarn
pertinentes aos 33% transferidos ao socio estratégico. Tanto não tinharn pertinência com aquele bbco de
acöes que, para que passassem a t6-la, foi necessário acrescentar-se algo NOVO, o Acordo de Acionistas.
o Acordo de Acionistas foi necessário para transformar as puras e simples açöes ordinárias, cuja venda
estava autorizada, em açOes do GRUPO controlador.

Em relacao ao controle, contudo, jamais foi autorizada qualquer rnodificacão. Vale frisar que 0

Estado era o titular absoluto do controle da CEMIG, e o era em cumprimento as regras legais e a Constituicao
do Estado de Minas Gerais.

A lei estadual autorizou a venda de açoes ordinárias ate o limite quantitativo dentro do qual ficasse
assegurado ao Estado o controle ja existente da CEMIG, ou seja, o Estado de Minas Gerais
ISOLADAMENTE detendo o controle da sociedade.

0 Acordo de Acionistas entretanto, importou em que fosse transferidas, do patrirnônio pUblico para
o do adquirente, uma quantidade rnaior de direitos do que a autorizada pela lei. Senão vejamos: em urn
primeiro momento havia urn conjunto de valores, qual seja, determinada quantidade de acOes mais os
direitos inerentes ao titular Unico das mesmas açOes.

Em urn segundo momento, o mesmo conjunto é subdividido em dois subconjuntos, de tal modo que,
a partir dal, somente urn e outro, isto é, so ambos, conjuntamente, podern exercer o privilégio do qualificativo
exponencial que é o poder de decisão.

Portanto, pode-se concluir que aquele que anteriorrnente era titular absoluto transferiu algo alérn de
certa quantidade de açOes (ainda que fosse apenas urna) para que o titular do segundo subconjunto tambérn
gozasse do qualificativo exponencial.

Torna-se claro, então, que o Acordo de Acionistas irnportou na alienaçao parcial do poder de controle
da sociedade.

e) 0 argumento do compartilhamento, definido por alguns, nao procede, mesmo porque a prOpria
palavra compartllhar denota hipOtese na qual mais de urn sujeito se encontra em uma mesma situação
(situacao jurIdica, no caso).

Ora, se no momento anterior apenas urn se encontrava em determinada situação jurIdica e, a despeito
de qualquer alteração na sua base quantitativa [base fática], a mesma situação passa a ser compartilhada
por dois sujeitos de direito, isso se dá porque ao novo sujeito transferiram-se privilégios que erarn do
primei ro.

Examine-se, a propOsito, o próprio Acordo de Acionistas, no que dispöe em sua cláusula 8:
"8.2.1 - Em qualquer hipótese de CESSAO, pelo Estado, de AOES de sua propriedade,

deverá serpreviamente assegurado que o adquirente se submeterá aos termos do presente Acordo,
devendo subscrevê-lo no ato da transferência das AOES para seu nome, de modo a preseivar o
cumprimento dos direitos e obrigaçães aqui contempIados"

f) 0 Acordo de Acionistas criou severas lirnitacöes para o Estado de Minas Gerais.
Anteriormente a alienacao das açôes ordinárias, as decisöes no âmbito da Cornpanhia não sofriam

quaisquer restricoes ou lirnitacoes, senão as constantes das regras atinentes as leis que regulam a
organizacão e funcionamento das sociedades anônimas, das empresas estatais em geral e dela, CEMIG,
em particular.

A nova composiçao acionária importou em que tenharn sido criadas determinadas regras em favor
de urn acionista minoritãrio, a Southern. Diante disso, torna-se inteiramente insustentável o argumento de
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que não houve alteracao no exercIcio do poder de controle da Companhia. Veja-se que tais regras implicam
IimitaçOes abrangentes e completas para toda a administracao da CEMIG, pois, praticamente sern qualquer
exceção, tudo o que é fundamental ha de ser decidido pelo Conselho, mediante o voto favorável de oito
membros, sendo que apenas seis são indicados pelo Estado.

g) 0 Acordo de Acionistas foi o instrumento urdido para que o novo sOcio passasse a deter
indisfarçavel poder na administração da CEMIG, poder que, nao fosse esse instrumento, nao seria por
ele detido. Tal acordo implicou transferência, a SOUTHERN, de parte do poder de controle que o
Estadode Minas Gerais detinha sobre a CEMIG, sem que estivesse o Executivo autorizado a transferi-
Io, em. flagrante desrespeito a Constituição Estadual e a lei que autorizou a alienacao de parte das
açOes ordinárias. E, pois, nulo de pleno direito.

4.3.4. - A opcao pela venda por meio do Iancamento de debentures da MGI

a) A operacão de adiantamento de recursos do BNDES para a MGI configurou urn empréstimo,
visto terem sido eles entregues àquela entidade em razão da subscricao de debentures emitidas. A
debenture é tItulo pebo qual a sua emissora recebe recursos sob as regras de empréstimo. Veja-se o
art. 52 da Lei n 2 .. 6.404, de 15/12/76:

"Art. 52— A Companhia poderá ernitir debentures que con ferirão aos seus titulares direito de
crédito contra ela, nas condicoes da escritura de ernissão e do certificado"

0 montante correspondente a emissão de debentures é escriturado no passivo exigIvel da companhia
emissora desses tItulos.

Resulta evidenciado, a partir de tudo quanto foi apurado e da anáIise dos contratos envolvendo o
Estado, o BNDES e o BNDESPAR, bern assim a MGI, que a causa da transferência das açôes da CEMIG,
de propriedade do Estado de Minas Gerais, para a MGI foi o fato de o Estado, necessitado de recursos,
sornente poder endividar-se corn autorizacao do Senado Federal. DaI ter-se urdido o esquema da compra
das açOes pela MGI, que pagaria o preco, ao Tesouro Estadual, corn recursos captados, por empréstimo,
junto ao BNDES, mediante emissão das debentures.

A despeito de inexistir controvérsia sobre serem as debentures tItubo rnediante o qua[ a sociedade
que as emite toma empréstimo, o Dr. Waif rido dos Mares Guia debateu-se, em seu depoimento, para dizer
exatamente o oposto. Não ha corno, no entanto, pretender-se negar esse fato, rnesrno porque o texto do art.
52 da lei e suficientemente claro.

A propOsito, afirrnou aquele depoente, em resposta a uma indagacao sobre o tema:
"Ora, se V. Ex.a. acha que houve, estamos em dois pontos diferentes. Digo que não houve

empréstirno, e pronto, porque dei toda a argurnentacão. Al V. Ex.a., do alto de sua cornpetência de
relator, diz que houve empréstirno, sirn, que o dinheiro foi tornado e que isso é urn empréstimo. Eu
digo: o dinheiro não foi tornado por ernpréstimo; foi urn adiantarnento de urn contrato legal, legltimo,
feito, publicado, conhecido por meio de urn processo de ernissão de debentures subscritas
integralmente por urn Banco pübllco, ern urn processo absolutamente transparente, igual a todo rnundo
no Brasil. Agora não vim aqui convencer V. Ex.a. de suas conviccOes ou da sua ideologia; vim aqui
para esclarecer o que sei. E digo a V. Ex. a. que rneu depoirnento deve ser colocado entre aspas: não
houve ernpréstirno; e, pela lei, não houve". (Notas taquigráficas, f/s. 1634).

A leitura da Lei das Sociedades por Açoes, no.. 6.404/76, art. 52, transcrito, porérn, evidencia ser
inteiramente equivocado o depoimento do Dr. Waif rido dos Mares Guia.

Alias, em seu depoimento, a Dra. Elena Landau, que a época era da diretoria do BNDES, atirmou
categoricamente que se tratara de empréstimo concedido ao Governo de Minas Gerais, denominando a
operacao de fornecimento de recursos ao Estado como "antecipacão de receita" (modalidade de empréstimo
püblico). E afirma, ao tentar explicar que não havia imposicão de privatizar ou de vender ativos do Estado,
que, se o Estado tivesse pago o emprestimo ao BNDES, não se cogitaria da venda das açoes que garantiarn
o empréstirno (Notas taquigraficas f is. 1837).

Sobre o mesmo assunto assim se manifestou o Dr. José Luiz Ladeira Bueno:
"0 segundo aspecto, ou seja, o fato de se contornar a obrigaçao constitucional de urn Estado

se endividar sern autorização do Senado, essa parece-me urn pouco mais problernática. Recordo-me
tarnbérn que, a época da Cornissão Parlarnentar de lnquérito no Senado Federal, corn re/a ção aos
farnosos tItu/os dos precatôrios que envolverarn o Estado de Santa Catarina e Pernambuco mais
plenarnente, o Senador Roberto Requião e o ex-Senador Esperidião Arnirn chegararn a insinuar
que tambérn essa opera cao de emprOstirno da MGI para o BNDES teria sido urna forma artificiosa
de descurnprir a regra constitucional da autorizacao legislativa. Concordo corn arnbos os
Senadores. Acho que, eticarnente, pode-se justificar a opera ção, mas, legalmente, o que se fez
foi urna opera çao simulada.
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Charnarnos de simulado aquele que, na aparência, parece ser o negocio jurIdico pretendido,
mas que, na realidade, busca urn outro objeto ou finalidade. Nitidamente, a interferência da MG! foi no
sentido de que não se obtivesse a autorização do Senado. Não houve, a meu sentir, nenhurna razão
para que essas açöes fossem para a MGI, pois cia nunca quis comprar acOes da CEMIG ou vendê-
las, sendo apenas urn do de ligacao, para que, artificiosarnente, se montasse a desnecessidade da
autorizacão do Senado. 0 BNDES concordou corn isso e, sob o aspecto moral, esse procedirnento

- não pode ser comparado a ernissão dos famosos tItulos de precatórios, mas evitou a aprovacão do
Senado, o que e urn fato indiscutIvel" (Notas taquigraficas f/s. 1518).

Aqul, pois, já uma primeira conclusão se impöe: as debentures foram emitidas para permitir suprimento
de caixa para o Estado de Minas Gerais, de forma que nao fosse necessária a autorizacão do Senado
Federal para o endividarnento.

• b) Além de a operacao viabilizar o endividamento sem autorização do Senado Federal, o depoimento
do Dr. Eduardo Grebler esclarece ter se prestado essa mesma operacao de ernissão de debentures a
contornar dificuldades corn acionistas rninoritários da CEMIG. lmpôe-se a esta altura a transcricao de parte
de seu depoirnento:

"Ern fins de 1995, foi celebrado entre a MGI e o BNDES urn instrurnento denorninado Contrato
de Sinai e PrincIpio de Pagamento. E, em 1 12 de fevereiro de 1996, esse contrato foi sucedido por urn
outro denorninado Contrato de Resilicão Bilateral, Con fissão de DIvida e Sinai e PrincIpio de
Pagamento, no qual foi pre vista a obrigacão de a MGI emitir debentures, no prazo de 90 dias contados
daquela data, debentures estas que seriam integrairnente subscritas pc/a BNDES PARTIC!PA0ES
S.A. - que e urna subsidiária do BNDES - e que norma/mente se denornina de BNDESPAR. Estas
debentures dariam ao debenturista a prerrogativa especial de transforrná-las nas açOes ordinárias da
CEMIG que haviarn sido vincuiadas a essas debentures. Essa transforrnaçao se dana na proporcao
de 1.000 acoes por urna debenture. A BNDESPAR, como subscritora dessas debentures, poderia
vender essas acoes peia media do preco apurado nos ültirnos 20 pregOes da bolsa, e apiicar 0

resuitado para liquidar as debentures. o saldo remanescente, se houvesse, seria repartido corn o
Estado de Minas Gerais, na proporcão de 70% para o Estado e 30% para a BNDESPAR. Creio que
tenha ficado claro que a BNDESPAR transformaria debentures ern acaes, venderia as acoes, e se
pagaria pelo valor e a/gum saldo eventual positivo que houvesse seria repartido em 70% para o
Estado e 30% para a BNDESPAR. (..)

Verificando-se, posteriorrnente, que a transforrnação, pura e simples, das debentures em
açães poderia não ser o rneihor interesse do Estado, pois poderia resultar que as açOes fossem
alienadas por valor inferior ao do mercado, - já que quern conduziria esse processo nao seria o
Estado de Minas Gerais, mas sirn, a BNDESPAR, o Estado obteve a concordância do BNDES para
modificar o contrato, o que foi feito mediante o Aditivo n. 1 a esse contrato, antes referido, que foi
celebrado, em 30 de julho de 1996. 0 que dizia esse Aditivo n o.. 1? Ele a/terou pro fundamente a
estrutura iniciai concebida. Ao invés de a BNDESPAR transforrnar as debentures em açôes do capital
da CEMIG, liquidar o débito, a própria MGI é que passou a ter o direito de efetuar a venda. E o produto
dessa venda resgataria as debentures.

Essa nova estrutura - e por isso foi concebida - permitiria nao apenas que o Estado atraIsse
urn sôcio corn experiência ern energia elétrica, que contribuiria para a preparação da CEMIG para o
ambiente de competição, mais ainda, foi negociado que o Tesouro de Minas passaria a ficar não mais
corn 70% da diferenca eventua/rnente positiva, rnas sirn, corn 90% da diferença positiva. Isto é, a
BNDESPAR reduziu a sua participação nesse eventual proveito de 30% para 10%". (Notas
taquigráficas, fis. 797)
o Dr. Eduardo Grebler tenta justificar o recurso a venda das debentures nos seguintes terrnos:

"Assirn estruturada a opera cão, o Estado, contudo, se deparou corn urna dificuidade, suscitada
pela Bolsa de Va/ores Minas-EspIrito Santo-Brasilia. (..) E que a/guns acionistas rninoritários da
CEMIG - que Os tern em grande quantidade - manifestaram a intencao também de vender as suas
açOes, em conjunto corn a MGI, pelo mesmo preco e nas rnesrnas condiçôes que esta viesse a obter.
Seria uti/izado urn rnecanismo de bolsa conhecido como interferência vendedora, que estabelece,
quando ha urna oferta sirnu/tânea de açôes por diferentes vendedores, que o comprador fica obrigado
a efetuar rateio entre todos Os ofertantes, não podendo se/ecionar urn Unico.

Como consequencia disso, a MGI poderia nao conseguir vender a totalidade de suas açôes.
Poderia ficar corn urna sobra, o que não The conviria, se essa sobra fosse excessiva. Houve sucessivas
reuniOes corn representantes da Bolsa de Valores de Minas - Espirito Santo - Brasilia tentando se
estabelecer urn acordo sobre a quantidade minima de açoes que a MGI considerava viáve/ vender.
Em princIpio, o Governo estabeleceu que seriarn 16.400.000.000 de açöes. Portanto, de urn total de
18.700.000.000, açOes a MGI aceitaria ir ao mercado e vender, desde que vendesse pelo menos
16.400. 000. 000  açöes (os outros minoritários venderiam a diferenca).
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Entretanto, esse acordo nao se concretizou porque houve dificuldades de ajustes entre as
partes."

Então, caracterizou-se urn impasse. Diante dele, a MGI e o Estado de Minas Gerais, em
• comurn acordo corn a BNDESPAR, estabeleceram que, ao inves de realizar urn Iellão de açöes, no

• .. qual essa tal interferência vendedora fatairnente ocorreria, seria realizado urn !ellão de debentures,
onde essa interferência nao poderia ocorrer, porque sO a BNDESPAR tinha debentures. Portanto,
não ha via possibilidade de ninguém trazer debentures para exercer a interferência vendedora. Al é
que se celebraram dois aditivos aqueles contratos, chamados Aditivos fl-°. .s 2 e 3, no qual foi desenhada
a opera cão na forma como fina!rnente se realizou. E foi !avrada a escritura de ernissão de debentures
e seus respectivos aditarnentos, de forma correspondente". (Notas taquigraficas, fis. 799).

- Dal se segue que duas importantes ordens de regulacao de direitos restaram fraudadas mediante
o recurso a emissão de debentures: as regras constitucionais atinentes ao endividamento dos Estados e
regras que, no caso, asseguram aos acionistas minoritários também optarem pela venda de suas açöes.

Relativamente a primeira irregularidade, seria passIvel de nulidade a transferéncia, pelo Estado,
das açoes ordinárias de emissão da CEMIG para a MGI porque, por essa via, ter-se-ia perpetrado fraude as
regras constitucionais relativas ao endividarnento pUblico.

c) Acrescente-se ainda, relativarnente as debentures, que inexiste no direito brasileiro a
"transformacao" da debenture em bern do ativo da emissora.

o mUtuo debenturIstico deve ser pago em dinheiro. Disso apenas se poderia escapar se tivesse
sido pré-contratada a daçao em pagamento das açOes ordinárias da CEMIG, detidas pela MGI. Ainda
assirn, o passivo correspondente a emissão das debentures estaria se prestando exclusivamente a viabilizar
a retirada das açöes ordinárias da CEMIG do patrimônio do Estado.

o que poderia ter sido feito (e nao fol) seria a emissão de debentures conversiveis em açöes da
CEMIG, dentro da sistemática da Lei n 9.. 6.404.

Formulou-se o negOcio da emissão de debentures pela MGI como dIvida (empréstimo debenturIstico)
garantida por açöes ordinárias da CEMIG. Ora, o credor (BNDESPAR, ou quern o sucedeu, a Southern)
nao poderia ficar corn o bern dado em garantia porque isso consubstanciaria o pacto comissOrio. 0 bern
deveria ser vendido em Ieilão pUblico, aplicando-se os recursos a satisfaçao do crédito garantido, corno
bern salientou o Dr. José Luiz Ladeira: "aI a nulidade da alienacao das açOes para resgate das debentures".

4.3.5. - 0 Ieilão das debentures - o valor de venda

a) Apesar de ter sido formalmente realizado Ieilâo para a venda de debentures de propriedade do
BNDESPAR, de ernissão da MGI, efetivamente o conteUdo de valor dessas debentures era o valor de cada
acão ordinária da CEMIG em que se "transforrnariam" as debentures da MGI.

Sern que se pretenda entrar no mérito da metodologia adotada para avaliacao, que, segundo consta
dos documentos elaborados pelo BNDES, consistiu na apuracão do "fluxo de caixa descontado", e importante
destacar que, na tentativa de fundamentar-se porque os minoritários não deveriam se favorecer da
interferência vendedora no caso de a venda das açOes ser feita pela MGI, demonstra-se que a "mais valia"
do Iote de açöes alienado para a Southern decorria do Acordo de Acionistas. Segue-se que o acordo
"agregou" algo alérn das açães em si mesmo consideradas; agregou poder politico na Companhia,
obviarnente reduzindo o do Estado de Minas Gerais.

Veja-se a exposicão do Dr. Eduardo Grebler, em seu depoimento:
"0 preco rnlnimo fixado para a venda do !ote de açOes pressupunha que 0 Estado de Minas

Gerais auferiria urn beneffcio que The era rnuito particular e peculiar, que decorria do fato de haver urn
Acordo de Acionistas, onde o Estado convida urn novo grupo a contribuir e influir tecnicamente na
conducao da nova etapa da CEMIG. Esse Acordo de Acionistas agregou as acoes, que erarn de
propriedade do Estado inicialmente e, depois, da MG!, urn valor especlfico, rnas muito peculiar ao
Estado de Minas Gerais. Não faria sentido, e esse foi o principal ponto de discOrdia na ocasião, que
a!guns acionistas minoritários, detentores de grandes b!ocos de açöes, se beneficiassern dessa mais
valia das açOes, que não era decorrente da sua cotacao de bolsa que, na a!tura, era em tomo de R$
20,00 por !ote de mil açOes, quando, na verdade, o Estado pretendia obter R$ 60,00 por lote de rnll
acoes. Não era razoáveL Não pareceu razoável a todos os que analisaram essa situação que Os
rninoritãrios se beneficiassem dessa mais va/ia, que deveria caber exc!usivarnente ao Estado de
Minas Gerais, que era quem ce!ebraria o Acordo de Acionistas".

E continua:
"Mas dal não se segue, necessariamente, que ele estivesse vendendo o contro!e. Sucede

que e/e estava transacionando uma qualldade especial que detinha. Não, necessariarnente, o controle."
(Notas taquigráficas fis. 806).
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b) Disso resuita que o critério do fluxo de caixa descontado, alardeado como o universalmente
adotado para investimentos (depoimento do Dr. Waif rido dos Mares Gula, fls. 1587), nâo contemplou qualquer
"mais vafla" relativamente ao intangIvel constituIdo pelo Acordo de Acionistas.

E que apenas se cornparou o valor apurado pelo critério do fluxo de caixa descontado corn a cotação
em bolsa. Como o mercado de bolsa já sofrera significativa desvalorização desde a implantaçao do Piano
Real, essa comparacão nada representa de significativo.

Em face dos critérios de avaliacao do art. 170, § l, da Lei n 2. 6.404 (rentabilidade futura, cotação
em bolsa e patrirnônio da sociedade) verifica-se que o valor mInimo estipulado para o leilão praticamente
situou-se no mesrno patamar da avaliação patrimonial.

Afirma-se, por urn lado, que haveria urn intangIvel no bloco negociado, daI a negociaçàojustificar-
se como sendo de urn bloco Unico, a fim de que nao houvesse aproveitamento, pelos minoritários do intangIvel
incluso no-valor das acöes do Estado.

Por outro lado, ao explicar-se como foi fixado o valor mInimo, ternos que a adquirente nada a mais
pagou pelo Acordo de Acionistas além do fluxo de caixa descontado. Apesar disso, todos os depoentes que
participaram direta ou indiretamente da alienacão afirmaram que o valor pago ao Estado compreendia a "mais
valia" do Acordo de Acionistas. Enfim, ha incongruência na fixacão do valor mInimo estipulado para o leilão.

C) Quanto ao preco mInimo, e preciso enfatizar que, financeiramente, foi objeto de marcante redução.
E isso porque, ainda que, nominalrnente, o Ieilão tenha sido liquidado pelo preço rnInimo, o montante

efetivo da liquidação situou-se muito abaixo, visto que 50% dele fol objeto de pagamento corn nota promissória
vencIvel no prazo de urn ano da liquidação do leilão, sem quaisquer juros ou acréscimos a qualquer
tItulo; outros 50% foram financiados pelo BNDES a Southern, pelo prazo de dez anos, corn juros de 3,35%
ao ano, taxa imensarnente menor do que qualquer outra cobrada no mercado financeiro no Brasil, em
qualquer modalidade creditIcia.

4.3.6 - As taxas de juros definidas nos contratos MGI/BNDES

a) 0 ernpréstimo concedido ao Estado de Minas Gerais mercê da operacao de lancamento de
debentures da MGI, cujo respaldo patrimonial eram as acoes ordinárias da CEMIG, foi contratado a juros
calculados pela taxa TJLP mais 8% ao ano.

A margem de risco do ernpréstimo para o BNDES estava coberta pelas acoes da CEMIG, avaliadas
pelo próprio BNDES em montante muito acima dos desembolsos concedidos ao Governo de Minas Gerais.
0 prazo do empréstimo ficou automaticamente limitado ao tempo necessário para o leilão pUblico das
debentures.

Comparativamente, o financiamento concedido pelo mesmo BNDES a Southern, adquirente das
açOes da CEMIG, foi contratado a juros de 3,35% ao ano, corn prazo de dez anos.

De outra parte, o pagamento do preco das debentures pela Southern relativamente aos 50% que
nao foram diretamente financiados pelo BNDES foi efetivado mediante a entrega de notas promissOrias,
para resgate em urn ano, sem quaisquer juros.

Neste sentido, o Sr. Mendonca de Barros, em seu depoimento, disse que não se pode comparar
taxas de juros praticados no mercado internacional corn as taxas de juros internos. Afirrnou ainda que a
taxa de TJLP + 8% foi padrão para todos os processos de privatizacão ocorridos na época e financiados
pelo BNDES.

Já o Sr. Moura e Castro, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em seu
voto sobre a regularidade dos contratos celebrados entre a MGI e o BNDES, em sessão daquela Corte de
19/3/97, criticou enfaticarnente os juros celebrados entre as duas entidades. Opinou o Conselheiro: "Os
juros pactuados no contrato são ilegais e abusivos, ressaltando-se que, além do spreadou taxa de juros de
longo prazo - TJLP -, incidirã urn plus de 8% ao ano. Ou seja, os juros cobrados pelo BNDES estão rnuito
acirna das taxas internacionais, ou mesmo das taxas de empréstimos bancários de longo prazo ou spread.
Segundo notIcia da revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundacao Getülio Vargas, estes juros giram
em tomb de 10,3% a.a., entre os rneses de marco e maio deste ano, corn tendência a cair".

b) No que concerne ao risco de crédito da Southern Electric Brasil, esse permaneceu,
substancialrnente, idêntico ao da MGI, pois as rnesmas acôes ordinárias da CEMIG continuaram a
consubstanciar o seu lastro.

C) 0 argurnento de que o Estado teria ganho irnportante diferenca sobre os juros se tivesse aplicado
a juros do SELIC os recursos recebidos por empréstimo do BNDES nao pode nem sequer ser considerado,
porque nao e lIcito ao Estado endividar-se para especular corn taxas de juros; o Estado tomou os recursos
efetivarnente para atender seus compromissos, suas necessidades de dispêndios, conforme determinou a
Lei n9. 11.968, que autorizou o Poder Executivo a alienar açOes da CEMIG.
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4.3.7 - A Iiquidação

A Iiquidacao do leilão ficou condicionada, de conformidade corn a retificaçao do aviso publicada em
22 de maio de 1997, a apresentação da minuta do contrato de concessão pelo poder concedente, tendo
como data limite 15 de junho de 1997.

A Iiquidação, de conformidade corn as normas da Caixa de Liquidacao e Custódia, dá-se em 3 dias
após a operacao; tendo sido suspenso o prazo para a apresentacão da minuta do contrato de concessão e
definido o dia 15 de junho corno data limite, o dia 18 de junho foi o dia em que de fato dever-se-ia efetivar
a Iiquidação do Leilão Püblico das debentures da MGI.

4.4 —0 novo sôcio da CEMIG

4.4.1 - A alienacao pela Southern de parte das acöes adquiridas

a) Urn dos itens previstos no edital de Ieilão pUblico de debentures resgataveis em açoes da CEMIG
estipulava que o eventual comprador deveria ter qualificação técnica no setor de energia elétrica. Por esse
motivo fol chamado de "sOcio estratégico".

De acordo corn a documentacao analisada, percebe-se que isso já era urn direcionamento do
processo de venda de açOes. Em diversos depoimentos a CPI, ficou claro que, desde o comeco, do processo
a intencao era vender as açOes em bloco e para urn sócio estratégico. Tal diretriz foi determinada pelo
Governo federal.

Realizado o Ieilão, em 28/5/97, foi vencedora a empresa Southern Electric Brasil Participaçaes
Ltda., representante no Brasil da Southern Energy Internacional, empresa forte-americana. A Southern
Electric Brasil Participaçôes Ltda. foi constitulda, em 1994, por duas empresas do grupo Southern.

Entretanto, em 18/6/97, dia da liquidação financeira do leilão, ocorreu a 5,3 contratual da
Southern Electric Brasil, entrando como acionista a empresa 524 Participaçöes S.A. corn 9% das cotas. A
524 ParticipaçOes tern como principal sOcio o Opportunity AFMIA (fundo de carteira Iivre do Banco
Opportunity).

Já no dia 19/6/97, ocorre a 64 alteração contratual da Southern Electric Brasil, e o sOcio Southern
Energy Internacional transferiu as quotas remanescentes de sua propriedade no capital da Southern Electric
Brasil a Cayman Energy Traders (Iigada a Southern Energy International, Inc.).

A Cayman Energy Traders assim tern dividido seu capital: 51% dele corn a Southern Energy
International, Inc. e 49% corn a AES. Esta AES e urna das ernpresas que estariam interessadas em adquirir
as açOes da CEMIG, mas não compareceu ao leilão, apesar de pré-qualificada.

Atualmente a Southern Electric Brasil tern como sócios: a Cayman Energy Traders, corn 90,6% do
capital, e a 524 Participacoes S.A. (Opportunity), corn 9,4%.

b) Em virtude das modificaçOes no quadro acionário da Southern Electric Brasil, sobretudo de sua
controladora, a Southern Energy International, todas as alteracoes que modificaram sobremaneira a
qualificação dos titulares diretos e indiretos deveriam ter sido comunicadas ao Estado pela Southern Electric
Brasil.

Mercê da redução total da participaçao direta da Southern Energy Internacional, Inc. no capital da
Southern Electric Brasil, que passa a deter 51% da Cayman Energy Traders, e da adrnissão da 524
ParticipacOes na prOpria Southern Electric Brasil, a controladora dessa Southern Electric Brasil, ernpresa
que firmou o Acordo de Acionistas corn o Estado de Minas Gerais, deixou de ser a majoritária absoluta de
seu capital, passando a deter participaçao indireta ponderada de 46,2% no capital da Southern Electric
Brasil.

Ora, de conformidade corn a sistemática estabelecida pelo Acordo de Acionistas, particularrnente
em sua cláusula 8.7, as alteraçöes havidas na estrutura societária da Southern Electric Brasil Participaçöes
e de sua controladora deveriam ter sido comunicadas ao Estado em 30 dias apOs a transferência, para que
este manifestasse, sua anuência. Mesmo em virtude do disposto na clãusula 8.7.3, que atribui a Southern
Electric Brasil o exagerado poder que a ela mesma perrnite cornprovar a inaplicabilidade da suspensão do
acordo, tarnbém o Estado deveria ter sido por ela comunicado de todas aquelas ocorrèncias.

Dispôe essa cláusula 8.7:
"Permanecerão suspensas as disposiçoes da cláusula terceira do presente Acordo, bern corno

aquelas que assegurarn a SOCIEDADE o direito de indicar integrantes para o Conseiho de
Administraçao, Diretoria Executiva e Consetho Fiscal da COMPANHIA, na ocorrência de qualquer
das seguintes hipóteses:

(...)
b) caso, sem prévia anuência do ESTADO, seja transfer/do o controle acionár/o de empresa

controladora, controlada ou que esteja sob controle cornurn corn a SOCIEDADE, cuja qualificaçao
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econOmico-financeira ou qualificação técnica tenha sido utillzada para pré-qualificar a SOCIEDADE
no processo de aquisição das AcOES" (Notas taquigráficas, fis. 831)

4.5.2 - A qualidade dos serviços

a) 0 depoimento do Prof. Luiz Pinguelli Rosa e sobremaneira esciarecedor a propOsito deste tema:
"Outra coisa é o controle de grandes grupos arnericanos e europeus, no Brasil, encontrados

em vérias ernpresas. Por exemplo, o grupo que está presente na CEMIG está tambérn na Light e a
IDF esta presente na Light e na Eletropaulo. Re fez-se o rnonopóio da antiga Light, que tinha a major
fatia de distribuição de energia elétrica do Brasil, corn urna Light ern São Paulo, e urna .Light no Rio de
Janeiro, pertencentes a urn grupo Unico - americano e canadense. Depois de estatizada, subdividiu-
se numa cornpanhia estadual paulista e numa cornpanhia federal do Rio de Janeiro. Atualmente,
essas duas estão sob o mesrno controle da empresa estatal francesa IDF.

A falta de investimento de expansão e o grande problerna. Esta é a razão do apagão. Não
houve raio a/gum. E uma falsa informacão, porque não caiu nenhum raio em Bauru. Todas as
inforrnacöes técnicas disponIveis mostram que não caiu raio. 0 que houve foi urna perturbacão no
sisterna, que está muito vulnerável. /sto está acontecendo porque está havendo falta de investirnento,
falta de geração e falta de transrnissão. 0 sisterna está corn risco de colapso. Pelos dados do próprio
setor elétrico federal, esse risco ja rnais que dobrou.

A qualidade do servico - como püblico - piorou. No ano passado, no Rio de Janeiro, já salmos
correndo atrás do prejuIzo. Aos primeiros colapsos - bastante amp/os - em bairros inteiros, criamos
uma cornissão por uma agência independente de fiscalizaçao. Porque a ANEEL ainda não estava
constitufda. Ela se constituiu correndo atrás do prejuIzo da Light. 0 Rio de Janeiro ja estava sem Iuz
e a ANEEL estava sendo formada. Tarnbém agora, a ONS está sendo constituIda atrás do prejuIzo da
falta de energia, em nIvel nacional. No dia em que cafrarn os sisternas do Centro-Sul e Sudeste, a
ONS tinha apenas 10 a 12 dias de constituIda. A qualidade do serviço pUblico e o atendimento,
inclusive social, são problernas complicados, na medida em que acreditarnos que a energia elétrica
deva ser levada a todos Os brasileiros" (Notas taquigraficas, fis. 443)

Em outro ponto de seu depoimento, instado a aprofundar sua análise a respeito da perda de qualidade
dos serviços, assim se manifestou o Prof. Luiz Pinguelli Rosa:

"E ha Os Indices. Cansei ate de ter debates corn a Light. Eles diziam que os Indices estavam
me/horando. Mas é igual ao construtor daquele ediflcio da Barra que caiu, que falava que o ediffcio
era Otirno; so deu azar porque caiu. Não é possIvel um edifIcio que cai ser ótimo, como também não
e posslvel urn setor elétrico que apaga a luz estar methorando. 0 que estão fazendo é uma maquia gem.
(..)

0 que as companhias estão fazendo é mudar os Indices, criando a rnaior con fusão" (Notas
taquigréficas, fis. 477 e 478)

b) 0 Sr. MaurIlio Chaves dos Santos, ex-Coordenador-Geral do Sindicato dos Eletricitários de Minas
Gerais, em seu depoimento a cp i, discorreu sobre o crescimento das reclamacoes de consumidores da
CEMIG em 1998, nos seguintes termos:

"Deputado, na CEMIG, sempre pregamos a importáncia do leiturista. Sernpre dissemos que o
leiturista era o cartão de visita da CEMIG, pelo fato de ser o contato direto com o consumidor da
empresa. (..) Em nome do lucro, deliberou-se por extinguir o cargo de leiturista na ernpresa e contratar
terceiros para realizar essa atividade. ConseqUenternente, o nümero de rec/arnaçoes por parte do
consurnidor residencial cresceu de forma assustadora. Tivernos a oportunidade de ver na irnprensa
filas e rnais fi/as nas agências de atendimento da empresa em face do péssirno atendirnento concedido
por esses terceiros. Por causa de urn pessoal desqualificado para a função, houve urn
superdirnensionamento das contas de energia elétrica, ou seja, os terceirizados não iam ao local
proceder a leitura, que era feita por estimativa. Essa conduta trouxe grande transtorno para a maioria
dos consurnidores da CEMIG, não so em Belo Horizonte, mas em todo o Estado. Isso trouxe
conseqüências muito graves para a empresa, não sO pelo fato de ela ter de refaturar essas contas,
mas pelo tempo perdido pelo consumidor indo as agendas da empresa reclarnar o faturamento de
sua conta de energia, o que resu/tou num desgaste rnuito grande para a Cornpanhia" (Notas
taquigráficas, fis. 355)

Da mesma forma, o Sr. Lücio Guterres, discorrendo sobre o fechamento de postos de atendimento
ao consumidor, destacou a priorização do grande consumidor em detrimento do pequeno:

"No Sindicato, temos uma fita em que o representante da Southern, da AES e do Banco Opportunity
expôe a diretoria do sindicato, corn a maior afronta, que a CEMIG atualmente se interessa por
consumidores acima de 300kw. Depois da chegada dos estrangeiros, o atendimento passou a serum
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detathe. 0 atendimento aos pequenos consurnidores tern que deixar de existirporque onera Os cofres
da empresa. Essa é a filosofla dos sOcios estrangeiros, que se endividaram para comprar as açOes
da CEMIG.(..) E uma das coisas que a ernpresa tern - ou tinha, ate então -, 6 urn born atendimento.
0 atendimento as pequenas cidades, a fazenda do senhor e a fazenda dos outros senhores, ao
pequeno proprietário rural, as favelas, as vilas, as periferias onerarn os cofres da empresa. (..) 0
grande consurnidor e atendido pelo Presidente da CEMIG, enquanto 0 pequeno consumidor não tern
nem uma portinha, nem urn eletricista ern sua cidade para atendê-lo. As vezes, esse atendirnento
está 100, 200, 250 km distante da cidade pequena. 0 atendirnento está prejudicado em nome do
lUcro. Tern de dar lucro" (Notas taquigráficas, fis. 356)

C) Essas consideracOesautonzm a conclusão de que, seja no que toca a qualidade dos serviços
decorrente da capacidade de geracão e transmissão - que está altamente comprometida em face da ausência
de investimentos -, seja em relacao a qualidade dos serviços para o pUblico em geral (inclua-se al ate o
faturamento da empresa), a situação e péssima. Houve, nitidamente, grande perda de qualidade em razão
da busca do lucro financeiro.

Lembre-se, por outro lado, que praticamente 100% dos lucros gerados pela CEMIG vêm sendo
distribuIdos, a tItulo de dividendos, aos acionistas.

4.4.3 - 0 reinvestimento dos lucros

a) A cláusula sétima do Acordo de Acionistas - PolItica de Reinvestimentos e Dividendos - evidencia,
corn enorme clareza, a ausência de qualquer poiltica de reinvestimento de lucros, cabendo aqui sua
transcrição:

"7.1. 05 recursos da COMPANHIA serão geridos de modo a assegurar o major retorno possIvel
para seus acionistas, obseivados os padröes de seguranca e os investimentos previstos no Piano
QuinqUenal de negOcios e no orcamento anual da Companhia.

7.2. As partes se comprometern a votar, nas assembléias gerais da COMPA NH/A que
deilberarem sobre a distribuição de dividendos, no sentido de aprovar a distribuiçao do dividendo
anual obrigatório nos termos do Estatuto e da Lei das Sociedades AnOnirnas.

7.2.1. Desde que no balanco do exercIcio social subm etido a aprovação da assembiéia geral,
a COMPANHIA tiver apresentado patrimônio lIquido não inferior ao existente no exercIcio encerrado
em 31 de dezembro de 1996, as PARTES se comprornetern a votar distribuicao de dividendo
complementar aquele previsto no ESTATUTO de modo a atingir, em conjunto corn o dividendo
obrigatOrio, pelo menos 50% do lucro lIquido da COMPANHIA, ajustado na forma da lei.

7.2.2. A/em do dividendo compiementar referido no subitem precedente, as PARTES se
comprometem a deilberar a distribuicao, corno dividendo adicional, de parcela do lucro lIquido que
não for necessário a investimentos destinados a manutencao da capacidade operacional da Cornpanhia
e ao curnprimento das obrigaçães por ela assurnidas, previstos no Piano QuinqUenal de negócios e
no orçamento anual. Caso a Companhia decida que tais investimentos e obrigacoes serão financiados
mediante a emissão de tItulos ou obtençao de empréstirnos, as PARTES poderão, de comum acordo,
deliberar a distribuiçao das parcelas adicionais do lucro lIquido a tItulo de dividendos".

b) Note-se bern a manifestacao do Sr. Cláudio José Dias Sales, respondendo a indagação a respeito
da distribuicao de lucros e reinvestimento de lucros na CEMIG apOs o ingresso do "sOcio estratégico".

"Corn re/a ção aos dividendos, acho que o irnportante SãO OS nümeros de dividendos da CEMIG,
que, para o ano de 1997, tern nUmeros aproxirnados de R$ 272. 000. 000, 00 de dividendos e, para o
ano de 1998, R$ 557.000.000,00 de dividendQs. A parte da Southern Electric Participaçoes Ltda. é de
14,4% disso, ou seja, referente ao ano de 1997, R$ 39.160.000,00, e relativa ao ano de 1998, R$
80.200.000,00.

A 524 Participaçoes S.A. recebe, na sua proporcão, 9,4%, e a Cayman Traders recebe 90,6%
desse valor. (..) a 524 Participaçoes S.A. e urna ernpresa brasileira - e isso e pago diretamente aqui.
Para a Cayman Traders, empresa internacional, isso e pago através de uma transferência, enfim,
contrato de câmbio protocolado junto ao Banco Central. E importante que se diga que, de acordo
corn as regras do Banco Central, a cada remessa desse tipo, e obrigatOrio que seja apresentado,
inclusive, o registro de capital estrangeiro no Brasil, e o balanço da Companhia. Tudo isso faz parte
de urn dossiê para o Banco Central autorizar. A remessa e feita por urn dos Bancos comerciais no
Brasil autorizados pelo Banco Central para fazer essa remessa". (Notas taquigráficas, fis. 1119)

Em resposta a outra indagacao a propósito da distribuiçao do lucro no ano de 1998, o depoente
Cláudio José Dias Sales confirmou que teriam sido distribuIdos 100% dos lucros, a tItulo de dividendos. Na
verdade, a notIcia veiculada pela imprensa dava conta de terem sido distribuIdos 97,5% dos lucros. 0
remanescente, 2,5% dos lucros, teria sido aplicado em investimento, a despeito do limite mInimo de 5%
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dos lucros determinado pela cláusula sexta do Acordo de Acionistas. Nessa oportunidade, foi dito pelo
depoente que o Programa Quinquenal de Investimentos previa R$ 500.000.000,00 de investimentos. Isto
nao e congruente, pois para o lucro de 1998 teriarn remanescidos apenas R$ 27,9 milhöes sem distribuicão
para dividendos, havendo, portanto, insuficiência superior a R$ 70 milhöes em face do prograrna de
investimentos, e de R$ 27,9 em relacao a determinacao do Acordo de Acionistas para a destinação de
lucros para investimento.

c) As cláusulas do Acordo de Acionistas transcritas neste item 4.4.3 deixam claro o vies estritamente
financeiro conferido a adrninistração da CEMIG. A "maximizacão" de resultados financeiros decorrente da
distribuicao de dividendos, de no mInimo 50% a ate 100% dos lucros da CEMIG, ilustra bern a ausência de
qualquer compromisso de crescimento da Companhia.

Essa conclusão é inarredável, impondo-se em virtude das jã referidas cláusulas do Acordo de
Acionistas e do comportamento da adrninistracao da Companhia, seja no que toca a distribuiçao efetiva da
quasetotalidade dos lucros aos acionistas, seja em relacão a economias forcadas, que foram adotadas
para aumentar ainda mais os lucros, em detrimento - nem se diga dos investimentos, que são ausentes -
mas do padrão de qualidade nos serviços, já cornentado neste relatOrio.

Adernais, relela-se a cláusula 7.2.1 do Acordo de Acionistas, cuja redacão deixa clara a
obrigatoriedade de se distribuIrern dividendos adicionais, todos os anos em que o patrimônio lIquido da
CEMIG ultrapassar o valor de referenda do patrimônio lIquido de 1996.

Se, por exernplo, houver uma simples reavaliaçao de bens, ou incorporação de resultados de
equivalência patrimonial positiva decorrente, por exemplo, do investimento na INFOVIAS, estarã configurada
a hipOtese de mais uma distribuição de dividendos.

Completa-se o quadro corn a referência, na clãusula 7.2.2, a investimentos para manutencao da
capacidade operacional da CEMIG. Não se busca fazer investimentos para o desenvolvimento da Companhia,
mas apenas preservar o nIvel operacional já existente.

Assim, condena-se a CEMIG a uma constante horizontalidade e estagnacao, contrariando-se o
clima de competitividade do "mercado de energia", que teria justificado a presenca do "sOcio estratégico" na
CEMIG. Questiona-se, pois, como a empresa vai enfrentar a realidade dos mercados (que os mentores da
operação tao enfaticamente alardearam em seus depoimentos a CPI, justificando a presenca do "sOcio
estrategico"), se ate os dispêndios de manutenção serão distribuIdos corno dividendo adicional.

V - CONCLUSOES

Esta Comissão Parlamentar de Inquérito, depois de ouvir todas as pessoas que pudessem trazer
esclarecirnentos sobre os fatos objeto da investigação e apOs exame de toda a vasta documentação acostada
aos autos, sente-se em condicoes de apresentar suas condlusöes, as quais serão tematicamente
relacionadas.

Parece-nos evidenciado que a alienaçao das acöes da CEMIG não se realizou dentro dos padröes
éticos, constitucionais e legais que devem nortear o trato da coisa pUblica.

Entretanto, nunca e demais relembrar que a atuação da Assembléia Legislativa, tratando-se de
Comissão Parlamentar de lnquérito, não vai além da apuracão dos fatos, cabendo, de agora em diante, ao
Poder Executivo, ao Poder Judiciário, ao Tribunal de Contas e ao Ministério Püblico adotar as medidas
judiciais e administrativas pertinentes.

1) 0 Acordo de Acionistas

O edital de venda das debentures da MGI ja mencionava o Acordo de Acionistas, a ser celebrado
corn o Estado de Minas Gerais pelo adquirente das debentures, após seu resgate em acôes ordinárias da
CEMIG. Tal Acordo foi, contudo, desde a sua origem, eivado de vIcios.

Em primeiro lugar, nao se explica, validamente, a circunstância de atribuir-se a um escritOrio particular
de advocacia a funçao de elaborar a minuta do edital e do Acordo de Acionistas, e o fato de ter sido a MGI
usada como instrumento para a venda das açöes não justifica o papel menor desempenhado pelos
Procuradores do Estado em todo o processo. Os membros da Procuradoria eram chamados apenas a
opinar sobre as propostas apresentadas, embora nao Ihes faltasse o necessário conhecimento técnico
para assumir a tarefa delegada ao particular.

Ora, se o que se discutia era rnatéria de interesse pUblico, tanto assim que a Procuradoria-Geral do
Estado era chamada a se manifestar, nao se justifica que o Acordo fosse elaborado fora do âmbito
daquele Orgão publico.

Entretanto, a contratacao do escritOrio particular teve, ao que parece, a função de tornar possIvel a
ingerência dos possIveis adquirentes das açöes na elaboracao das minutas do edital e do Acordo. E fato
sobejamente demonstrado, seja por documentos (fls. 2907 e ss), seja por depoimentos, que a empresa que
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veio a ser vencedora da licitaçâo fol a que manifestou major interesse em participar da elaboracao das
referidas minutas. Foi ela quem mandou o major nUmero de pedidos, sugestOes e idéias, o que, a luz do
princIpio constitucional da moralidade que deve nortear a administração pUblica, é, absolutamente,
inaceitável.

Quanto ao conteUdo do Acordo de Acionistas, foi esse contrato o instrumento utilizado para que o
adquirente das açöes passasse a participar das decisOes mais importantes da Companhia, tornando-se
parte do grupo controlador.

Havia autorizaçao legal para a venda de determinada quantidade de açoes desde que fosse mantido
o controle da empresa. Alias, nao poderia ser outro o comando legal, a menos que se pretendesse extinguir
a sociedäde de economia mista.

Como bém explica o eminente Prof. 'ErbS Gräu em seu parecer söbre a matéria, "essa situacão
jurIdica na qual investido o Estado de Minas Gerais näo resultou de mera decisão empresarial, mas da
aplicacão, a CEMIG, do regime de direito especIfico a que se submetem as sociedades de economia
mista". Isto e, de conformidade com a lei que autorizou a organizacão da CEMIG, o investimento püblico
realizou-se com o desIgnio de se criar um ente determinado na administração pUblica indireta e não apenas
mais uma sociedade mercantil.

o controle da empresa é, segundo o Prof. Eros Grau, a forma de operacionalizar a supremacia do
Estado para gerir a empresa nao por razöes "meramente empresariais, mas para atender o interesse coletivo
ou a seguranca nacional que deram causa a sociedade de economia mista".

E mais adiante afirma:
"No caso de sociedade de economia mista, como o é a CEMIG, evidentemente que o poder (a

interferência) do Estado na esfera jurIdica da Companhia não é apenas decorrente da composicão do
quadro acionário, mas se afigura algo indispensável a prOpria existência, válida e leg Itima, da sociedade de
economia mista. A pessoa de direito püblico autorizada pela lei a constituir sociedade de economia mista
incumbe nao apenas deter a maioria do capital votante, mas usar efetivamente o poder que daI decorre, a
tim de realizar o interesse püblico."

Na CEMIG, o Estado de Minas Gerais era o acionista controlador, sO ele detinha o poder
de interferir efetivamente na estera jurIdica da Companhia. ApOs a celebracao do Acordo de
Acionistas, entretanto, o Estado passou a sofrer severas limitaçôes em seu poder de mando,
dependendo do outro acionista para os atos de gestao e operacao da Companhia, conforme já
dernonstrado neste relatOrio. Ora, corno bern assinala o ilustre parecerista, "o Estado, ainda na
condicao de Estado-acionista controlador da Companhia, nao pode submeter-se a vontade de
qualquer particular; está sujeito unicamente a legalidade. Rompido esse princIpio, perecerá a
sociedade de economia mista; e, na ausência de autorização legal para tanto, o ato que operou
esse rompimento será inválido".

0 inciso XIX do art. 37 da Constituiçao da Repüblica exige lei especIfica para a criação de
empresa pUblica, sociedade de economia rnista, autarquia ou fundaçao püblica em todos os nIveis de
governo.

Por sua vez, o inciso II do § 49 do art.14 da Constituição do Estado quando deterrnina depender de
lei, em cada caso, a autorizacao para instituir ou extinguir sociedade de economia mista e empresa püblica
e para alienar açöes que garantam, nestas entidades, o controle do Estado, em parte nada mais faz do que
dar densidade no nIvel estadual ao comando da Constituicao Federal, como bern afirma o Prof. Menelick
de Carvaiho Neto.

Na realidade, nao houve autorizacão legislativa para o que ocorreu corn as açOes da CEMIG.
Seria por dernais ingênuo imaginar-se que a ressalva contida na Lei n p 11.968 quanto as acöes que
asseguram a participação majoritária do Estado no capital votante da CEMIG diz respeito meramente
ao nürnero de açOes da Cornpanhia que o Estado deve manter em seu patrimônio. 0 legislador quis
preservar exatamente o poder de mando na Companhia, que o Acordo de Acionistas, em flagrante
desrespeito a lei e a Constituicao, pos a perder.

Por tudo isto, podernos coricluir que o Acordo de Acionistas é nulo de pleno direito. Sobre esse
Acordo, o Prof. Eros Grau elaborou parecerjurIdico em resposta a consulta formulada por esta CPI. 0
mencionado parecer, do qual extraImos algumas citacoes, é parte integrante deste relatório por
concordarmos totalmente corn suas conclusöes.

2) A opcao de venda das ago- es por meic da emissâo de debentures da MGI

Esta CPI, conforme já ficou dito no subitem 4.3.4 deste relatOrio, chegou a conclusão de que as
debentures foram emitidas para permitir suprimento de caixa para o Estado de Minas Gerais de forma que
nao fosse necessária a autorizacao do Senado Federal para o endividamento.

A emissão de debentures prestou-se tarnbém para evitar que acionistas minoritários da CEMIG
vendessem suas açôes em conjunto corn a MGI, pelo mesmo preco e nas mesmas condicoes, valendo-se
de urn mecanismo de bolsa conhecido como interIerência vendedora, segundo o qual o cornprador é obrigado

22



a efetuar rateio entre todos Os ofertantes quando ha oferta simultânea de açOes por diferentes vendedores.
Optando-se pela venda por meio do mecanismo das debentures, afastou-se a possibilidade de que

os acionistas minoritários exercessem seus direitos, porque somente o BNDESPAR possula debentures
transforrnáveis em açöes da CEMIG.

3) 0 valor da venda

Consideramos que o valor de R$ 1.130.000.000,00 (urn bilhão cento e trinta milhöes de reals),
apurado corn a alienacao das açoes da CEMIG, foi baixo, tendo em vista os seguintes fatores:

- as açöes foram arrematadas pelo preco minimo estipulado no edital do leilão. Tal valor foi apurado
apósdetalhados cálculos dos técnicos do BNDES, que utilizaram a técnica de fluxo de caixa descontado
para alcancá-lo. Não houve, pois, nenhuma "mais valia" em decorrência dos benefIcios concedidos pelo
Acordo de Acionistas;

- nao foi considerada, no valor de venda, a relacao custo/oportunidade, ern razão dos ganhos
futuros que a CEMIG poderá vir a ter corn as empresas GASMIG e INFOVIAS, sociedades coligadas a
CEMIG. As duas empresas representarn urn potencial de crescimento que deveria ser considerado para o
cálculo do preco de venda;

- o pagarnento pela venda foi negociado em condiçoes extremamente favoráveis para o comprador.
A Shoutern financiou metade do valor da compra em 10 anos, em financiamento tornado junto ao BNDES,
corn juros de 3,5% a.a., taxa bastante baixa se considerarmos Os juros praticados no mercado interno e
mesmo no mercado internacional. A outra metade foi paga através de uma Nota PromissOria assinada em
favor do Estado de Minas Gerais, corn vencimento no prazo de urn ano a partir da data da liquidação do
leilão e sern quaisquer juros ou acréscimos a qualquer tItulo. Se considerarrnos ainda que o Acordo de
Acionistas estabeleceu urn aurnento no valor de distribuição de dividendos para urn percentual de, no
rnInimo, 50% do lucro lIquido, e analisando os dividendos recebidos pelos sOcios estratégicos durante Os

anos de 1997 e 1998, percebe-se que boa parte do valor da Nota PromissOria foi pago corn recursos
oriundos da prOpria compra, sem a necessidade de urn rnaior'sacrifIcio financeiro por parte da ernpresa
compradora.

4) A taxa de juros

A taxa de juros de TJLP + 8% a.a., pactuada entre o BNDES e a MGI no contrato de venda de
debentures foi, de acordo corn voto do Conselheiro Moura e Castro, do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais, "ilegal e abusiva". De fato, os juros cobrados pelo BNDES e acatados pela MGI foram muito
acima das taxas internacionais ou mesmo das taxas internas para empréstimos a Iongo prazo. A alegação,
levantada por alguns dos depoentes, de que as taxas internas levam em conta vários fatores, inclusive o
fator risco, não procede, haja vista que a margem de risco do empréstimo para o BNDES estava coberta
pelas açöes da CEMIG, avaliadas pelo prOprio BNDES em montante muito acirna dos desernbolsos
concedidos ao Governo de Minas Gerais.

5) A uiquidação do leiião

A liquidação, de conformidade corn as normas da Caixa de Liquidação e CustOdia, dar-se-ia 3
dias apOs o leilão das debentures. Entretanto, a liquidaçâo do leilão ficou condicionada, conforrne
deterrninou a retificacao do aviso publicada em 22 de maio de 1997, a apresentacao da minuta do
contrato de concessâo pelo poder concedente, tendo como data limite 15 de junho de 1997.
Efetivarnente, a liquidaçao ocorreu no dia 18 de junho de 1997, 20 dias apOs o leilão.

De acordo corn informacöes do Sr. Antonio Carlos Carvaiho, atual Vice-Presidente da MGI, tal
prorrogação causou urn prejuIzo para o Estado de mais de R$4,5 rnilhOes.

Ressalte-se que esses tipos de contratos de concessão são prorrogados autornaticamente, caso
• nao haja manifestacao entre as partes (como inclusive consta nos atuais contratos de concessão celebrados

entre a CEMIG e o Governo Federal). Assim mesmo, dificilmente tais contratos de concessão seriarn
cancelados, em virtude de o sistema estar todo interligado e dos prejuIzos que a rnedida poderia acarretar

-	 para toda a populacao.
Considerarnos, pois, que a retificacao do edital do Ieilão, vinculando a liquidacao ao contrato de

concessão, prejudicou desnecessariamente o Estado de Minas Gerais.

6) A destinacao dos recursos

A Lei Estadual n2. 11.968, de 1 2 de novembro de 1995, que autorizou a alienação das acOes da
CEMIG, estabeleceu que os recursos auferidos na venda seriam aplicados no pagarnentO da dIvida pübIica
e na execucao dos programas socials previstos no Piano Plurianual de Acão Governarnental.
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Entretanto, esta CPI apurou que nada foi destinado aos investimentos previstos no PPAG, ou seja,
o total dos recursos auferidos foi utilizado para pagarnento de dIvidas do Estado.

De acordo corn alguns dos depoentes, o Tribunal de Contas já havia analisado e aprovado a
destiriação de recursos da CEMIG. Todavia, conforme documentação anexa, a decisão do Tribunal de
Contas e no sentido de se considerarem regulares os contratos entre a MGI e o BNDES, remetendo,
porém, ao exame da Prestacao de Contas do Governador, a responsabilidade daquela Casa pela análise
do "cumprimento da vinculaçao da receita de vendas aos objetivos definidos na lei autorizativa, em que
pese a falta de definicao precisa de tais objetivos, vez que não indicados Os quantitativos destinados ao
pagamento de dIvida püblica e aos programas sociais", conforme. voto do Conseiheiro Nelson Cunha.

O prOprio Presidente da CEMIG a ,época, DrCarIos Eloy, em seu depoimento, declara que a operacão
fol feita para "tapar urn buraco no caixa do Estado".

Analisando a prestacao de contas do Governador, de 1997, verifica-se que uma das irregularidades
levantadas pelo Tribunal de Contas do Estado refere-se justamente a düvida sobre a destinacao dos recursos
oriundosda venda da CEMIG.

7) Os sócios estratégicos

Quanto a natureza da palavra "estratégico", foi revelado na CPI que o motivo de tal denominação
deveu-se ao aporte tecnológico que o sOcio estrangeiro traria a estatal mineira. Não obstante, concluImos
que ate agora nada foi aportado. Urn dos rnotivos é que a empresa compradora tern pouca experiência no
setor hidrelétrico, principal fonte de geracão de energia da CEMIG. Segundo alguns depoimentos, vern
ocorrendo justamente a contrário: a CEMIG acaba transferindo tecnologia ao sOda estrangeiro, uma vez
que é uma das mais modernas empresas do mundo no setor hidroenergetico.

Quanto a mudanca de sOcios, ficou demonstrado haver claros indIcios de que houve cartelização
na venda da entidade, senão vejamos. No dia seguinte a liquidaçao do leiIão, a empresa AES, pre-
qualificada a participar do leilão como integrante de urn consOrcio que desistiu do mesrno, entra como
sOda da Southern Electric Brasil, por meio de urna empresa denominada Cayman Energy Traders,
resultante de urna associaçao entre a Southern Energy Internacional e a AES.

o Dr. Mendonca de Barros, em seu depoimento, admite a possibilidade de cartelização e afirma
que esta prática e difIcil de ser evitada numa operacão deste vulto e desta natureza.

Outro ponto que nos chamou a atenção foi a participaçao do Fundo de Carteira Livre do Banco
Opportunity, por intermédio da empresa 524 Participaçoes S.A., na compra das açOes da CEMIG. Também
estã claro que a entrada desta empresa já estava toda articulada desde antes da compra, uma vez que a
524 Participacoes entra como sOcia da Southern Electric Brasil na mesma data da liquidação do leilão, dia
18 de junho de 1997.

Chamou-nos a atençao também a fato de a Dra. Elena Landau, uma das diretoras do BNDES, que
participou do processo de venda das açoes da CEMIG, ter sido indicada, logo apOs a venda, como
representante da Southern Electric Brasil, no Conselho de Administracao da CEMIG. Questionada a este
respeito, a depoente comentou que a ética é um valor interno de cada pessoa.

8) A qualidade dos servicos

De acordo corn os depoimentos prestados, percebe-se que, seja no que toca a qualidade dos
servicos decorrente da capacidade de geracão e transmissão - que está altamente comprometida em face
da ausência de investimentos - seja em relaçao a qualidade dos servicos para 0 püblico em geral, a situacao
piorou corn a entrada do sOcio estrangeiro. Houve, nitidamente, grande perda de qualidade em funçao da
perseguicão do lucro financeiro. Isso fica claro se considerarmos que a quase totalidade dos lucros gerados
pela CEMIG vêm sendo distribuldos, a tItulo de dividendos, aos acionistas.

Vale salientar que umas das grandes discussOes em nIvel mundial sabre os processos de privatizacao
trata justarnente da chamada "auditoria pOs-privatização", na qual compete ao Estado, como agente
controlador, verificar a atuação da entidade privatizada, uma vez que a responsabilidade social continua
sendo do Estado e geralrnente se contrapöe a visão da inidiativa privada, que busca sempre o major lucro.

5.1 - PROPOSTAS

Esta CPI solicita:
- ao Presidente da Assembléia que encaminhe cOpia deste relatOrio ao Governador do Estado, ao

Ministério PUblico Federal em Minas Gerais, ao Ministério PUblico do Estado e ao Tribunal de Contas;
- ao Governador do Estado que determine ao Procurador-Geral do Estado a adoçao das medidas

judiciais que considerar necessárias, especialmente a que vise a dedlaracao de nulidade do Acordo de
Acionistas;
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- ao Governador do Estado que tome as medidas administrativas necessárias para restabelecer as
princIpios constitucionais e legais lesados pelo Acordo de Acionistas;

- ao Ministério Püblico Federal em Minas Gerais que, tendo em vista o empréstimo contraldo sem
a autorizacão do Senado, violando corn isso a Constituicao Federal, promova a responsabilizacão dos
agantes pUblicos estaduals e federais envolvidos na operacão;

- ao Ministério Püblico do Estado que instaure inquérito civil pUblico e proponha, se for o caso, ação
de responsabilizacão dos gestores püblicos envolvidos em todo o processo de alienacao das açOes da
CEMIG, corn base na Lei flP• 8.429, de 1992, Lei de Improbidade Administrativa.

- ao Tribunal de Contas que se manifeste, a quanto antes, sobre Os processos n2.s 446.253-3 e
447.932, que tratam de irregularidades no processode alienaçao das acoes da CEMIG.

Sala das Comissöes, 8 de setembro de 1999.
Presidente

relator

ANEXOS

6.1 - Resumo dos depoimentos

10/3/99 - Dr. Djalma Bastos de Morals, Presidente da CEMIG
0 Sr. Djalma de Morais iniciou sua exposição afirmando que, desde sua posse, ha quase dois

meses, tentava evitar a dissensão entre a Estado e as sOdas estrangeiros. Afirmou ainda que a CEMIG
esteve ausente do processo de venda de parte de suas acoes e que esse processo foi viabilizado pela
Procuradoria-Geral do Estado e pela MGI.

Apesar de a empresa estar trabalhando de acordo corn o programa estabelecido no piano quinquenal,
o Sr. Djalrna considerou como desconfortável a posição do Estado na direcão da CEMIG, em razão da
necessidade de quorum privilegiado para algurnas decisöes. Ele disse acreditar que, por esse motivo,
alguns dos investimentos sociais da empresa paderiam ser dificultados.

Indagado sobre quais investimentos seriam classificados pela CEMIG como sociais, declarou que,
em primeiro lugar, a atendimento a população de baixa renda, citando a eletrificação rural corno exemplo.
Afirmou também que não tinha conhecimento, ate o momenta, de nenhurn veto dado pelo sOda estratégico
a investirnentos sociais, assim como de nenhum atraso ou dificuldade no cumprimenta das açães
programadas.

Respondendo a pergunta sobre transferência de tecnologia entre a sócio estratégico e a CEMIG, 0

expositor afirmou desconhecer qualquer agregação de tecnalogia, por parte dos sOdas, aos projetos da
CEMIG, o que considerou desnecessária, uma vez que o quadra técnico da ernpresa e de excepcional
qualidade. Afirmou ainda acreditar que o Acordo de Acionistas nao traz impedimento a transferência de
tecnologias desenvolvidas pela empresa ao sOcio estratégico e que a Southern tern conhecimento de todo
o desempenho tecnologico da CEMIG.

Indagado sabre a distribuiçãa de lucros pela CEMIG, a Sr. Djalma Morals afirmou que é possIvel
que tenha havido urn aumento na participação do Estado nos lucros, mas que isso não deve ser confundido
corn a resultado da ação social da empresa. Segundo ele, nao e possIvel mensurar a atendimento social
efetuado pela empresa e este pode ser rnaior do clue as lucros destinados ao Estado. Declarou ainda que
o acordo prevê investimentos sociais mInimos de 5% dos lucros e que investimentos acima desse valor sO
podem ser efetuados cam a concordância dos sócias.

- Respondendo a pergunta sabre o quorum privilegiado, a expositor concordou que este é exigido apenas
para decisöes clue estejam além do orcarnenta anual da CEMIG, mas que issa nâa diminui a desconforto do
Estado. Quando éxiste uma variacaa cambial, mesmo despesas ja constantes do orçarnenta devern ser discutidas
pela diretoria e podern então ser rejeitadas par meio do quorum especial. Além disso, a arçarnenta nao pode ser
feito sem a participacão do sOcio minoritária e depende do quorum privilegiado para sua apravacão.

0 expositor concordou corn a afirmação de que as Indices de desempenho da CEMIG são muita
bons, rnas nãa atribuiu esse desempenha a administracão efetuada pela governo anterior. Isso se deve,
segundo disse, a qualidade da empresa, desde sua fundação e ao desenvolvimento tecnolOgica alcançado.
Segundo ele, a CEMIG tern, inclusive, condicoes de crescer sern a sOcia estrategico.

Indagado sobre possiveis aurnentos no preço do kw, a Sr. Djalma Morais afirmou que esse preco é
fixado de forma centralizada pela AN EEL, sem a participacão do Estado ou do sócio estrategico, e que é
possIvelque tenham ocorrido aumentos nos ültimos dais anos.

Questionado sobre a influência do Acordo de Acionistas sobre uma passivel futura privatização da
CEMIG, a Sr. Djalrna Morals disse acreditar que a acordo dificultaria a interesse de qualquer outra investidor
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na empresa. Declarou ainda desconhecer outra empresa na qual urn sOcio corn 14% de participacâo no
capital tenha poder de veto na diretoria.

A propósito do adiantamento da distribuição de dividendos pela CEMIG, o Sr. Fernando Alves Pimenta
afirmou que foram feitas várias antecipaçães sob a forma de juros sobre o capital prOprio em relacao ao
lucro, pagos a todos os acionistas ao longo de 1998.

Indagado sobre a formacao da empresa INFOVIAS, o Sr. Djalma Morais afirmou que o corpo da
CEMIG nao participou da form ulacao do acordo para sua criação, cuja formulacão se devia a Procuradoria-
Geral do Estado. Segundo o Sr. Djalma, a nova empresa pode ser muito rentável e importante para a
CEMIG. No entanto, declarou não concordar corn a composição acionária da INFOVIAS, que deve ser de
49,75% para o sOcio estrategico, 48,75% para a CEMIG e pouco menos de 1% para Os funcionários da
empresa. Acredita o expositor que a maioria das acoes deveria ser de propriedade da CEMIG, que entraria
corn a maior parte do patrimônio.

A propOsito dessa subsidiária da CEMIG, o expositor não concorda ainda que os sócios estrangeiros
tenham a rnaioria na composição do Conseiho de Administracão e que a Presidência da INFOVIAS seja
preenchida por indicação desses sOcios. Segundo ele, o Estado deveria ter o controle da empresa e estariam
sendo feitas negociacöes para que isso aconteça. 0 Sr. Djalma Morais declarou ainda que não é necesséria
a participação de sôcios estrangeiros para a implantação da INFOVIAS, mas que é interessante a
possibilidade de se dividirem Os riscos do investimento.

Quanto a GASMIG, o Sr. Djalma não ye maiores problemas e informou que o sócio estrategico
participa corn cerca de 33% do capital, indicando urn dos diretores da empresa, que deve contar ainda corn
25% de participação da BR.

17/3/99 - Dr. Carlos Eloy Carvalho Guimarâes, ex-Presidente da CEMIG
O Sr. Carlos Eloy iniciou sua exposicao declarando que assumiu a Presidência da CEMIG em 1991,

quando esta passava por uma séria crise financeira. Segundo ele, em sua gestão Os problemas financeiros
foram contornados, e, a partir de 1993, a CEMIG passou a fazer investimentos vultosos em várias obras e a
subsidiar a eletrificacão, por meio do "Prograrna Mutirão", depois transformado no "Programa Luz de Minas".
Frisando o sucesso administrativo conseguido na CEMIG, afirrnou que durante sua gestâo, ate 1998, diminuiu-
se o nümero de empregados, que baixou de 18.483 para 11.961, sem demissöes em massa, automatizou-se e
racionalizou-se a empresa, que se transforrnou em urna "máquina de fazer dinheiro" para o Estado.

o depoente expressou a convicção de que a CEMIG é indispensável ao Estado, uma vez que este
precisa dos recursos que a empresa pode gerar. Acha justo que os dividendos sejarn distribuldos como
forma de auxiliar o Estado no momento de dificuldades financeiras por que passa, e que o major interessado
na distribuição dos dividendos da CEMIG seja o prOprio Governo, nâo os novos sOcios.

Indagado sobre a participacao da Diretoria da CEMIG na elaboracao do edital de venda, o Sr.
Carlos Eloy declarou que nao houve participação da empresa no processo, uma vez que as açöes vendidas
eram de propriedade do Estado. No entanto, como deferência particular, o Governador do Estado, os
Secretários e os membros da Comissão de Desestatização o mantiveram informado sobre o andarnento do
negOcio. Segundo ele, o Governo tomou a decisão de vender parte da CEMIG porque estava precisando
de dinheiro.

Em resposta a perguntas sobre a inclusão no edital da cláusula que exigia experiência prévia do
comprador na area de energia elétrica, e sobre a possIvel diminuiçao do valor da venda, pela exclusão de
concorrentes, o depoente afirmou concordar corn a restriçao colocada no edital. Declarou que a cláusula
era necessária para que não houvesse problemas corn as concessôes dadas pelo Governo Federal para a
exploracao de energia elétrica.

Segundo o ex-Presidente, osOcio estrategico não fez novos investirnentos ou acrescentou tecnologia
A já dominada pela empresa, mas trouxe o seu aval a administraçao e ao piano de investirnentos, uma vez
que todas as suas decisöes forma aprovadas pelo Conselho de Administracao, por unariirnidade.

O Sr. Carlos Eloy afirmou que Os Diretores indicados pelo sócio estratégico tinham o perlil adequado
A direção da CEMIG e que sua contribuicão nao gerou nenhum problerna. Por esta razão, ele nunca teve
necessidade de usar qualquer dispositivo do Acordo de Acionistas, que era necessário porque nenhum
investidor colocaria tanto dinheiro em uma empresa sem poder influenciar na sua direcao. No entanto, Os

sOcios aprovaram todas as propostas de interesse da empresa e do Estado, sern que se recorresse ao
Acordo.

Os investirnentos em programas da area social, por exemplo, foram apoiados pelos sOcios
arnericanos, em valores superiores aos 5% do lucro constantes no Acordo. No orcamento de 1998,
foram incluIdos 13,95% para os projetos socials, e executados 9,74%, em urn total de 48 milhôes de
reals, quase o dobro, portanto, do previsto no Acordo. AIém desses recursos, foram inciuldas no
orcarnento, também corn a aprovação dos sócios, despesas de apoio cultural, no valor de R$
3.000.000,00 destinadas a programas da Secretaria de Cultura.
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Indagado sobre a avaliacao pela CEMIG Para determinar o valor de venda das açöes, 0 depoente
apontou inicialmente a dificuldade de se proceder a essa avaliação, em razão de ser a CEMIG a quarta
empresa do mundo em redistribuiçao de energia, e a primeira na America Latina. Diante desta dificuldade,
o Governo pediu a colaboracao do BNDES e do BNDESPAR. 0 BNDESPAR afirmou, então, o ponto de

-vista de que os 36% da empresa que jam ser vendidos tinham o valor mInimo de R$ 941.000.000,00 e
máximo de R$ 1.227.000.000,00. Diante disso, a Comissão de Desestatizacao fixou, em reuniâo realizada
no dia 24 de janeiro de 1997, o valor de R$ 1.130.000.000,00 pelo qual a participação na empresa foi
vendida. Assim, segundo o Sr. Carlos Eloy, o negócio teria sido muito born, porque feito acima do valor
mInimo.

Sobre o destino dos recursos conseguidos corn a venda, o depoente afirmou desconhecer sua
aplicacão, mas que esta ja teria sido aprovada pelo Tribunal de Contas do Estado. Segundo ele, nenhuma
parte dos recursos foi aplicada na CEMIG, porque o dinheiro nao e da empresa, mas do Estado. 0 Sr.
Carlos Eloy declarou ainda que, Para que a empresa pudesse continuar ajudando financeiramente o Estado,
foi adotada por ele uma polItica de parceria corn empresas privadas Para os novos investimentos. A CEMIG
passou a participar sempre como acionista minoritária Para nao dificultar a obtençäo de financiamentos e
desonerar o Estado. A empresa INFOVIAS, por exemplo, so poderia ser viabilizada corn financiamentos
que nao estariam acessIveis a urna empresa estatal.

Afirmou o depoente que o limite de R$ 2.000.000,00, acima do qua[ o Presidente da CEMIG não
pode autorizar despesas sern a aprovação da Diretoria, nao irnpöe qualquer constrangimento ao Estado.
Na verdade, o lirnite foi ampliado, pois antes do Acordo era de R$ 500.000,00, e, de qualquer modo, o
Presidente so autoriza as despesas previstas no orcamento, que e aprovado pelo Conseiho de Administração.
0 depoente concordou que não é possIvel aprovar o orcarnento se todos os votos do sOcio minoritário
forem contrãrios, mas considera isto born, porque evita a concentracao excessiva de poder na empresa.

0 Sr. Carlos Eloy negou que Os sócios americanos tenham permanecido na CEMIG durante oito
meses antes da realização do leilão. Segundo ele, o sOcio teve o mesrno tratarnento dispensado a outros
interessados na compra, tendo acesso aos mesmos documentos. Afirrnou ainda não acreditar que 0 Acordo
de Acionistas tenha influenciado na queda do valor das açöes da empresa na Bolsa.

Indagado sobre uma entrevista dada a urn canal de TV, em que afirmou que em 1998 teriam sido
distribuldos ao sOcio a quantia de R$ 400.000.00,00 em dividendos, disse que esta declaracao, se realmente
feita, foi equivocada.

Questionado sobre a possibilidade de o sOcio estrangeiro absorver tecnologias desenvolvidas pela
CEMIG, o Sr. Carlos Eloy afirmou que, Para que isso acontecesse, seria necessário que a Southern comprasse
este conhecimento, que se encontra protegido por patentes.

Quanto aos acordos feitos corn a União Para a divisão da CEMIG, em troca da renovação das
concessôes, o depoente afirmou que foram resultado da imposição do interesse do concessionário. Para
ele, os contratos de concessão nao alteram a situacao da CEMIG e não se destinam a provocar sua
privatizacao, mas apenas a dividir a Companhia e permitir a entrada de novos concorrentes, possivelmente
empresas federais, no mercado de transrnissão de energia. Segundo afirmou, os contratos são benéficos a
CEMIG, urna vez que resguardarn sua participaçao nos lucros da transmissão.

24/03/99 - Extrato dos depoimentos dos Srs. Ayres Mascarenhas, Presidents do Clube de
Investimentos dos Empregados da CEMIG, LUcio Guterres, Coordenador—Geral do Sindicato dos
Eletricitários de Minas Gerais, MaurIlio Chaves dos Santos, ex-Coordenador—Geral do Sindicato dos
Eletricitãrios de Minas Gerais, Alexandre Lisboa e Marcelo Correia Moura Batista, representantes
dos trabalhadores no Conselho de Administracao da CEMIG.

0 Sr. Ayres Mascarenhas informou inicialrnente que o Clube de Investimentos dos Empregados da
CEMIG foi fundado em 1996, corn a participação de empregados da CEMIG e suas coligadas e controladas,
a partir de uma taxa de adesão minima de R$ 30,00. 0 Clube conta hoje corn 7 mil sOcios e é, efetivamente,
urn fundo de investimentos.

Urn dos objetivos constantes do estatuto da entidade e a compra de açOes ordinárias da CEMIG
Para que o Clube ocupe lugares nos Conseihos de Adrninistraçao da empresa e suas subsidiárias e venha
a se constituir em forca politica capaz de influir sobre os destinos da empresa. Os membros do Clube
esperam assim contribuir Para que a CEMIG seja rentável e competitiva, valorizando o patrirnônio dos seus
sOcios.

Segundo o depoente, o Clube se constituiu muito tarde Para influir no leilão das açOes que foram
adquiridas pelo sOcio estratégico, rnas conseguiu participar da formacao da INFOVIAS. Segundo ele, a
participação do sOcio estratégico e bern vinda, pois ela é convergente corn as propostas de rentabilidade e
competitividade que eles defendem Para a empresa.

Indagado sobre quais as areas estratégicas em que os novos sOcios poderiam auxiliar no
desenvolvirnento da CEMIG, o Sr. Ayres Mascarenhas afirmou que eles poderiam ajudar na implantação de
projetos de geracão de energia termelétrica, na qual a CEMIG tern pouca experiência. Acrescentou ainda
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que o aporte financeiro teito pelo sOcio estrangeiro toi importante para sinalizar o interesse de investidores
privados na empresa.

o depoente considera ainda que o Acordo de Acionistas é interessante para a CEMIG, pois impede
que haja influência poiltica sobre as decisöes da diretoria, garantindo decisôes empresariais voltadas para
a maior eficiência.

Questionado sobre a flutuaçao das açöes da CEMIG nos perIodos imediatamente anterior e posterior
ao leilão, o Sr. Ayres afirmou não ter condicoes de prestar qualquer esclarecimento.

o Sr. MaurIlio Chaves dos Santos afirmou, em sua exposicâo, que o Sindicato dos Eletricitários
procurou mobilizar os trabalhadores e a populacao do Estado para impedir o leilão. Além disso, o Sindicato
procurou a via judicial para demonstrar que o Ieilão seria lesivo ao patrimonio do Estado. 0 Sr. MaurIlio
colocou em dUvida, ainda, acontribuição do sócio estrategico no desenvolvimento tecnolOgico e financeiro
da CEMIG, apresentado como justificativa para a realizacao do leilão.

o Sr. Alexandre Lisboa iniciou sua exposicao indicando o tamanho e a complexidade da atuação da
CEMIG. Ele destacou a capacidade demonstrada pela empresa na conduçao dessas atividades e, por isto,
colocou em dUvida a necessidade de urn sOcio estratégico.

o depoente afirmou que a Southern AES divulgou na Internet comunicado no qual declarava ter
conseguido diretorias estrategicas corn o Acordo de Acionistas. Acrescentou ainda que, depois do Acordo,
por meio de medidas de reestruturação, as diretorias dominadas pelo sócio estratégico, ganharam ainda
mais poder. Como exempb da influência do sOcio estrategico ele apontou a decisão de nâo mais privatizar
a GASMIG, que foi subordinada a uma das diretorias cuja designaçao é da sua competência.

o Sr. Alexandre se declarou ainda preocupado corn a queda dos investimentos na CEMIG, a partir
de 1997, segundo documento atribuIdo ao ex-Presidente José da Costa, e corn a diminuicao do quadro de
empregados da empresa.

o Sr. Marcelo Batista afirmou em sua exposicâo clue o Estado perdeu, em razão do Acordo de
Acionistas, o controle da CEMIG. Segundo ele, além da necessidade de quorum privilegiado para a tomada
de uma série de decisOes importantes, o acordo ainda determinou mudancas na estrutura da empresa que
privilegiaram as diretorias dominadas pelo sôcio estratégico. Apresentou também dUvidas quanto ao interesse
do sOcio estratégico de reinvestir os lucros na empresa, acreditando que é mais provével que ela prefira
recolher os dividendos. Finalmente, informou que várias assessorias da CEMIG, em diretorias reservadas,
em princIpio, ao Estado, estão sendo ocupadas por pessoas indicadas pelo sOcio estratégico.

o Sr. LUcio Guterres apresentou um relato cronolOgico dos atos efetuados pelo Governo do Estado
e pelo BNDES para a venda de parte das açoes da CEMIG. Ele questionou a validade do Acordo de
Acionistas, uma vez que a autorizacão da Assembléia para a venda definia que o controle da empresa
deveria permanecer corn o Estado. Ao final da exposicão, o Sr. Guterres encaminhou uma série de
documentos a Comissão, destacando algumas atas da Comissão Estadual de Desestatizacao e uma carta
do BDMG solicitando a avaliação econômico-financeira da CEMIG que, segundo afirmou, demonstravam a
participação do ex-Presidente Carlos Eloy Guimaraes no processo de venda das açOes da empresa.

Indagados sobre a qualidade do atendimento aos consumidores, Os Srs. Lücio Guterres e MaurIlio
Santos afirrnararn que houve um aumento de reclamaçôes contra a CEMIG no PROCON, e que o sindicato
possuIa uma fita na qual Os representantes do sOcio estratégico declaram sO ter interesse em consumidores
acima de 300 kw, e que, portanto, o pequeno consumidor nao seria prioritário para a empresa.

0 Sr. Alexandre Lisboa afirmou que a Southern esteve presente na CEMIG, avaliando o desempenho
da empresa e mantendo técnicos em todos as suas areas essenciais, cerca de nove meses antes da
reunião anunciada nos jornais, acontecida no dia 16 de janeiro de 1997. Afirmou também que, na rnesma
epoca, foi expedida circular aos funcionários da CEMIG proibindo a divulgacao de informacoes sobre o
funcionamento da empresa.

0 Sr. Marcelo Batista esclareceu que o Conselho de Administração da CEMIG é formado por 11
integrantes, sendo seis representantes do Governo, quatro do sOcio estratégico e urn dos sócios minoritários.
Segundo afirmou, Os representantes dos trabalhadores estão na cota do Governo, por forca de urn acordo
feito durante a campanha eleitoral. Ele afirrnou também que o Conseiho é competente para aprovar projetos
corn valor superior a R$ 1.000.000,00 e alteraçoes nas atribuiçoes das diretorias, mas que estas decisôes
dependem de quorum qualificado.

Questionado sobre o aumento dos Indices de satisfação do consumidor da CEMIG, o Sr. Maurillo
Chaves concordou que estes Indices estão em elevacao desde antes da entrada do sOcio estrategico, mas 	 -
questionou a metodologia ernpregada. Segundo ele, o mndice mede a satisfacao dos consumidores industrial
e comercial, sem refletir a avaliação do consurnidor residencial em geral. Além disto, as notas baixas dadas
na avaliaçao seriam expurgadas do resultado final. 0 Sr. Alexandre Lisboa acrescentou ainda que os
Indices de todo o setor elétrico do Brasil apresentam urna tendência de alta, em funçao da meihoria
tecnolOgica, mas que o Indice da CEMIG apresentou urn crescimento menor de 1997 para 1998. 0 Sr.
Lücio Guterres afirrnou ainda que, dependendo da definiçao dada a propriedade rural, o Indice de eletrificacao
rural em Minas Gerais varia de 60 a 80%.
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31/3/99 - Dr. Luiz Pingueuli Rosa, da Universidade Federal do Rio de Janeiro
o Dr. Luiz Pinguelli Rosa foi convidado pela CPI corn a finalidade de fazer uma exposicão sobre a

organização do sisterna elétrico brasileiro.
Utilizando-se da projecão de transparências, ele iniciou a exposição afirmando que o sistema elétrico

brasileiro é urn dos malores do mundo não desenvolvido, sendo baseado principalmente na hidroeletricidade.
o sistema e interligado e cooperativo, comunicando-se pela agua dos rios de urna mesma bacia e

pela rede elétrica de transrnissão e distribuicao, que permite uma operacão otimizada, rnuito complicada,
na qual a energia gerada por urna empresa é distribuida por todo o sistema. Atualmente existem dois
grandes subsistemas em processo de interligacao, urn atendendo o Centro-Sul do Pals, e outro o Norte e
Nordeste.

As empresas eram verticalizadas, corn a geracão, transmissão e distribuicao integradas, sob a
coordenaçao da ELETROBRAS e de urn Orgão colegiado do qual participavam as ernpresas estaduais,
entre elas a CEMIG, que o Dr. Luiz aponta como uma das empresas do Pals.

A privatizacao de urna boa parte do setor de energia levou a necessidade do reordenarnento do
sistema, segundo rnodelo concebido a partir da consultoria prestada pela empresa Cooper's Library, que o
expositor considerou equivocado do ponto de vista técnico. Trata-se de urn modelo cornpetitivo adaptado
ao uso predorninante de energia termoelétrica, que não leva em consideracao as condicoes brasileiras, em
que o uso de energia hidroelétrica exige muito maior coordenaçao, em razão do regime hIdrico das bacias.

A reforma do sistema foi feita por melo de urn novo marco regulatorio, corn a criação de novos
Orgãos reguladores e a definicao de várias funçöes, como as estratégicas, regulatorias e integrativas. A
idéia e que essas funçoes sejam desempenhadas por diferentes agentes. Decorre dal a necessidade de
desverticalizacão das empresas, corno forma também de permitir o acesso a rede de transmissão dos
geradores independentes, e a criacão de mecanisrnos de concorrência entre as empresas do sisterna. 0
novo sistema, caso não opere de forma coordenada, pode causar a perda de 24% da capacidade do setor,
e a problema, então, e como nao se perder a vantagern de ter cooperacão em urn ambiente competitivo.
Contraditoriamente, a prOpria ernpresa de consultoria que propos o modelo desverticalizado para o Brasil
defende, em urn relatOrio apresentado em seminário internacional a integracão vertical para o meihor
funcionamento do setor elétrico.

o expositor afirmou que a privatizacao piorou a rendimento do setor elétrico, afetando a qualidade
dos servicos e aurnentando o valor das tarifas. A tarifa residencial é hoje uma das mais altas do mundo, e a
falta de investimento em expansão é urn grande problema, que coloca a sistema sob o risco de colapso.
Não ha nada que obrigue a empresa privada a investir na medida certa. Se o negOcio não for atrativo, não
surgirão novos produtores independentes, que são investidores preocupados em obter a meihor remuneração
possivel para o capital investido. Não ha como programar a crescimento da oferta, sendo que a investimento
atual é menor do que a necessário.

o Dr. Luiz afirmou que acha interessante a modelo da CEMIG, como forma alternativa a
desverticalização. Ele defendeu a necessidade de se encontrar meios de participacão da iniciativa privada
em investimentos de expansão e, ao mesmo tempo, garantir a presenca estatal. 0 Estado deve estar
presente para que exista a preocupaçao corn o interesse pUblico nas decisöes de investimento, de modo
que estas nao estejam subordinadas apenas a existência de urn mercado comprador de energia.

A respeito da possibilidade de aproveitamento do gas natural para a geracao de termo eletricidade,
o expositor disse que o que estimula esta opcão é a baixo investimento inicial necessãrio, que e atraente
para o capital privado. Segundo ele, no entanto, existem várias dificuldades para o uso do gas natural,
como a inexistência de estoque suficiente para urn crescimento sustentãvel da geracão, a dependencia de
fornecimento internacional, a que o torna vulnerável a interrupcOes e importacaes corn altos custos em
dOlar, e os danos ao rneio ambiente, que são menores que as de outros combustIveis, mas não desprezIveis.

- Indagado sobre possiveis prejulzos decorrentes da presenca de sOcios estrangeiros em uma empresa
geradora de tecnologia, o Dr. Luiz Pinguelli afirmou que a corihecimento especIfico desenvolvido no Brasil
se encontra na area de gerência, de dimensionamento, de projetos e de obras de energia hidroelétrica,
particularmente em regimes hidricos tropicais. Quern conhece os problemas energéticos do Pals são os
engenheiros brasileiros, que dominam esta tecnolagia. A associaçao corn ernpresas estrangeiras pode ser
bem-vinda, desde que a controle seja da empresa que detérn a maior conhecirnento, para que não surjam
dificuldades técnicas, coma as que surgiram no Rio de Janeiro depois da privatizacão da Light. 0 sisterna
elétrico brasileiro requer conhecimento especializado para sua gestao. Os sOcios estrangeiros não querem
atrapaihar, mas nao conseguem realizar seu objetivo corn o conhecimento técnico que tern e corn 0
investimento que estão dispostos a fazer.

Respondendo a pergunta sabre os motivos pelos quais tinha apontado a modelo da CEMIG como
exemplo de .associacão do capital püblico corn o privado, a expositor afirmou que a modelo da CEMIG é
interessante porque a Estado não sai completamente do setor e pode retomar o controle da empresa, ao
contrário do que aconteceu corn as empresas totalmente privatizadas. Segundo ele, ate do ponto de vista
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tinanceiro o negOcio foi melhor. Mas o Acordo de Acionistas deve ser mudado para que Os parceiros cooperem
no que interessa a CEMIG, participando de forma proporcional ao capital. 0 sOcio privado deve ter a
participação que queremos, não a que ele quer. E preciso ter uma estratégia de atuação pUblica no setor
elétrico, devido a sua complexidade. Esta estratégia pode, inclusive, contemplar a participacâo de sOcios
privados estrangeiros, por exemplo na geracão de termo eletricidade, que deve ser mais usada no futuro.

7/4/99 - Dr. José Anchieta da Silva, advogado da Bolsa de Valores de Minas Gerais, Espirito
Santo e Brasilia

0 Dr. José Anchieta tornou a iniciativa.de mover urna ação popular visando a anular a operacão de
conversãode debentures da MGI em açöes da CEMIG, em nome dealguns acionistas minoritários e de.
diretores do Sindicato dos Eletricitários. Prornoveu ainda a notificacao das autoridades envolvidas, para
que estas cessassem a prática dos atos componentes da operacâo, sob pena de responsabilidade pessoal.

Declarou o depoente que apresentou representacao junto ao Ministério Püblico Estadual, que iniciou
açao civil pUblica corn o mesmo objeto da ação por ele patrocinada, e junto ao Tribunal de Contas do
Estado, que recebeu o nUmero 00446253.

lnformou o Sr. José Anchieta que a ação popular que promove teve a liminar que pedia a suspensao
do leilão concedida e posteriormente cassada pelo Tribunal de Justica do Estado e encontrava-se, aquela
data, pendente de juntada de citaçao ao BNDESPAR.

Segundo o depoente, o controle acionário da CEMIG foi afetado pelo Acordo de Acionistas. 0
Estado, apesar de controlar pouco mais de 50% das açOes ordinárias da CEMIG, não usa o poder que the
confere esse controle para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento da empresa, porque está
impedido pelo acordo. Dessa forma, o Estado nao preencheria todas as condiçoes estabelecidas no art.
116 da Lei de Sociedades Anônimas para caracterizar o acionista controlador.

0 Acordo de Acionistas implica a perda da individualidade dos acionistas acordantes. Estabelece-
se urn contrato no qual se deterrnina que não é mais a vontade dos acionistas, mas sim a vontade coletiva
do Acordo de Acionistas, que passa a controlar a empresa. 0 voto Unico do acordo não é mais o voto do
Estado e, segundo o item 4.2.1 do contrato assinado, esse voto deve ser acertado corn 48 horas de
antecedência entre os acordantes. Se houver discordância quanto ao voto, não haverá deliberacao, porque
o rninoritário tern poder de veto.

Como exernplo de atividade impedida pelo acordo, o depoente apontou a impossibilidade de a
CEMIG contratar corn o Estado sem a aprovação do acionista minoritário, em decorrência do item 4.7.1 do
Acordo de Acionistas.

Indagado sobre as razöes que levaram a realizaçao do leilão na Botsa de Valores do Rio de Janeiro,
o depoente afirmou que se cogitou, inicialmente, a realização de leilão pUblico de acOes da CEMIG na
Bolsa de Minas Gerais, mas não soube dizer a razão da nao-realizacao deste leilão. Fez, no entanto, a
inferência de que esta operacão certarnente teria a interferência de terceiros. A acão dos acionistas
rninoritários e de urn nUmero maior de interessados na compra poderia interferir no valor das açoes e no
seu destino.

0 Sr. José Anchieta nao tornou conhecimento dos argumentos usados para a transferência da
operação para a Bolsa de Valores do Rio. Afirmou, no entanto, que foi aI que se deu a interferência do
BNDESPAR junto a Comissão de Valores Mobiliários para que se fizesse a venda de debentures da MGI,
que não é companhia aberta e tern pouco interesse para o mercado, transforrnáveis em açoes da CEMIG.
0 depoente frisou a imprecisão jurIdica, que julgou proposital, do termo transformável, nao previsto na Lei
das Sociedades Anônirnas ou na lei que autorizou a venda de parte das açoes da CEMIG, assim corno o
fato de que seria normal a venda de debentures da prOpria CEMIG.

Indagado sobre o andamento da representação apresentada contra a alienacao das açäes da CEMIG
no Tribunal de Contas, o depoente afirmou que esta ainda não tinha sido julgada e que sua representacão
nao se confunde corn outra, versando sobre contrato que envolvia o Estado, a MGI e o BNDESPAR, cuja
legalidade já havia sido declarada.

0 Sr. José Anchieta declarou nao ser contra, em princIpio, a venda das açôes da CEMIG, ou de seu
controle, desde que isto se desse dentro da legalidade. No entanto, ete considerou ilegal o Acordo de
Acionistas, uma vez que tat acordo contorna a autorização dada pela Assembléia Legislativa para a venda
das açoes, que impede a entrega do controle da empresa.

Além de ilegal, o depoente considerou a venda urn mau negOcio, do ponto de vista financeiro.
Segundo ele, o preço obtido foi muito baixo e as condicoes foram muito favoráveis ao novo sOcio, tanto em
razão do financiamento obtido junto ao BNDES como pelo fato dos dividendos estatutários da CEMIG
terem sido dobrados. 0 edital determinou que os dividendos passariam de 25% para. 50% do lucro lIquido,
valor que o depoente considerou extraordinário no Brasil. 0 Dr. José Anchieta estranhou, ainda, que esses
dividendos tenharn sido pagos a partir de janeiro, perIodo no qual o sOcio estratégico nâo era sequer
acionista..
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1414199 - Dr. Antonio Carlos Passos de Carvaiho, oficiat da Marinha e Vice-presidente da MGI SIA
0 Sr. Antonio Carlos Passos de Carvaiho declarou inicialmente nâo ser especialista em assuntos

do setor elétrico.
Em primeiro lugar, o depoente discorreu sobre a estrutura do sistema energetico norte-americano,

salientando a baixa participaçao da geraçâo de energia hidrelétrica, em tomb de 10% a 12% do total. As
empresas privadas produtoras de energia elétrica funcionam sob forte regulamentacao do Governo e o
sistema pode ser visto corno urn conjunto harrnônico de empresas de capital privado e de estatais, em
competição. Analisando o grupo Southern, controlador da empresa vencedora do leilão de venda de
debentures de emissão da MGI resgatáveis em açöes da CEMIG, o Sr. Antonio Carlos apresentou as
empresas geradoras deenergia elétrica integrantes do grupo individual mente e concluiu pela baixa produçao
de energia hidrelétrica em comparação corn a gerada pela CEMIG, empresa integrada e modelo do setor
energético brasileiro.

Em seguida, fez uma breve apresentacao da MGI, dizendo que é uma sociedade anônima de capital
fechado controlada pelo Estado de Minas Gerais, cujo objetivo social é participar do capital acionário de
empresas e de órgãos colegiados de desenvolvimento regional, entre outros. A MGI tern 15 funcionários,
capital social de R$ 23 milhOes e patrimOnio lIquido de R$ 67 milhOes em dezembro de 1998.

Passando a questão do processo de emissão das debentures, disse que a operaçao teve inIclo em
19/12/95, corn a assinatura do protocolo de cooperação técnica entre o Governo do Estado e o BNDES , no
qual o BNDES assume o compromisso de emprestar R$ 250 milhOes, corn a garantia de alienacao fiduciária
de açOes da CEMIG. Posteriormente, coloca-se que esse bloco de açOes, a partirda conversão de debentures,
passará a ter direito sobre a gestão estratégica da CEMIG, nos termos de urn futuro Acordo de Acionistas a
ser definido entre o BNDESPAR e o Governo do Estado. No dia 6/12/95, portanto 13 dias antes, a MGI
havia assinado urn contrato de empréstimo corn o BNDES no valor de R$ 250 rnilhOes, mediante o
cornpromisso de emissão das debentures. Simultaneamente, a MGI celebrou corn o Tesouro urn contrato
de compra e venda das açOes a serem oferecidas em garantia ao BNDES. Considerando a transferência
dos recursos para o Tesouro e a proibição de endividamento do Estado, o depoente questionou a legalidade
da operacão e a necessidade de urna análise jurIdica detaihada, por tratar-se de urn artifIcio para a tornada
de recursos financeiros pelo Estado.

Reportando ao art. 60 da Lei no 6.404, conhecida corno Lei das Sociedades Anônimas, o Sr. Antonio
Carlos menciona que o limite legal para a emissão de debentures é o valor do capital social, exceto no caso
de debentures subordinadas, ou seja, tItulos que nao adrnitem garantia acessória. Comparando-se o capital
social da MGI, de R$ 90 milhOes, corn o valor do empréstirno, o depoente deduz o caráter de subordinaçao
das debentures ernitidas.

No dia 1 0 de fevereiro de 1996, a MGI assinou urn contrato de resilicao bilateral, confissão de dIvida
e sinai em princIplo de pagamento, no qual recebe mais R$ 183 rnilhOes, confessando urna dIvida total de
R$ 442 milhOes. Da mesma forma anterior, a MGI cornprou acoes da CEMIG de propriedade do Estado corn
o objetivo de caucioná-las junto ao BNDES. Novamente, a MGI se compromete a emitir debentures, valor
agora acrescido do acordado no prirneiro adiantamento.

o primeiro aditivo contratual aconteceu em 30/7/96 e estabelecia que as debentures teriarn garantia
subordinada aos credores, porém corn obrigacao pelo emitente de não alienar as açOes de sua propriedade
salvo em favor do próprio subscritor. 0 ref erido dispositivo permitia a possibilidade do resgate antecipado

facultativo , criando-se urn calendãrio para o leilão das açOes, e a possibilidade da identificacao de urn sOcio
estrategico de capital privado para contribuir na rnodernizacao da ernpresa.

0 aditivo nLi 2, datado de 30/1/97, faz referência a uma série de correspondéncias trocadas entre 0
Governador, o Presidente do BNDES, o Secretário da Fazenda e o Presidente da MGI e introduz a figura do
leilâo das debentures, em bloco Unico, pelo BNDES. A forma de pagamento seria: parte em moeda (50%) e
parte corn urna nota prornissória pro soluto (50%), corn prazo de vencimento de urn ano. Celebrava tarnbém
que caberia ao BNDES 10% do ágio obtido na venda das acOes.

0 terceiro e ültirno aditivo tinha a finalidade de alterar o prazo do leilâo para 150 dias a contar de 30/
1/97, sendo que nessa ocasião foram escrituradas as debentures, conforme determina a lei. 0 Ieilâo aconteceu
em 28/5/97 e a Iiquidação financeira em 18/6/97.

0 Sr. AntOnio Carlos questionou o método utilizado para a avaliacao do preco de venda, o do fluxo
de caixa descontado, tecendo consideracOes sobre a capacidade técnica da CEMIG, possuidora de 33
usinas hidrelétricas, 20 mil quilOmetros de linhas de transmissão e de uma rede de distribuicao que atende
a quase totalidade do Estado de Minas Gerais. Finalmente, inforrnou que a Comissâo Estadual de
Desestatizacão fixou o preco rnInirno em R$ 1.130.000,00, dentro da faixa definida pelo BNDES, valor
aprovado pelo Governador e constante no edital.

No dia 28/10/96, o Governador Eduardo Azeredo enviou uma correspondência ao Presidente do
BNDES, Luiz Carlos Mendonça de Barros, solicitando prorrogacão do prazo acordado para o primeiro
resgate antecipado facultativo, que na prãtica seria urn Ieilão parcial das açOes. Essa carta foi respondida

KE



em 19/12/96 corn a exigência do Ieilão em bloco Unico, introduzindo a qualificação técnica e financeira do
adquirente e o Acordo de Acionistas. No dia 9/1/97, o BNDES enviou a CVM - Comissão de Valores
Mobiliários - solicitaçao de dispensa de abertura de capital da MGI, uma vez que esta é uma empresa de
capital fechado.

0 edital do leilão, amplamente divulgado nos meios de cornunicacão, estabelecia que o controle
acionário da empresa controladora, apresentado para fins de comprovação da qualificacao técnica, não
poderia ser transferido a terceiros sem a anuência expressa do Estado, salvo nos casos em que , nos
termos do Acordo de Acionistas, a referida anuência fosse dispensada. Por sua vez, a liquidacao firianceira
deveria obedecer as normas da Câmara de Liquidação-e Custódia, que, segundo a instrucao nLJ 221, de
22/9/94, dispöe que a liquidação deve ser efetuada ate o terceiro dia ütil subsequente ao do fechamento da
operação. Dessa forma, o depoente questionou o porquê da liquidacão ter ocorrido em 18/6/97, embora
reconhecendo a existência de urn aviso püblico que prorrogava tal evento. Das cinco empresas pré-
qualificadas, apenas a Southern Electric Brasil Participaçöes Ltda. apresentou oferta, pelo preco mInimo.
• •. 0 Sr. Antonio Carlos teceu, então, consideracOes sobre o valor efetivamente recebido pelo Estado,
entrando em detaihes sobre o desconto da nota promissOria emitida pela Southern e negociada corn o
BNDES. Essa operacão se fez necessária para o resgate das debentures , uma vez que o valor da dIvida
somava R$ 589 rnilhOes, contra urn recebimento a vista de R$ 565 milhOes. Do produto dessa operacão, o
Estado obteve a quantia lIquida de R$ 480 milhOes e pagou no vencimento a quantia de R$ 537,6 milhOes.

Em seguida, o depoente analisou a cornposicão e o capital social da Southern Electric Brash
Participaçaes Ltda., concluindo que, no dia do leilâo, a Southern Energy não constava como sócia da
empresa brasileira, fato que veio a ocorrer sornente dois dias antes da liquidaçäo financeira, quando seu
capital social foi aumentado de R$ 20 mil para R$ 395 mu. Nessa data, uma ernpresa brasileira, denorninada
524 ParticipaçOes integraliza o capital de R$ 41 milhOes. Em 19/6/97, a Southern Energy transfere suas
cotas para a Cayman Energy Traders, empresa constitulda sob as leis das llhas Cayman e corn sede em
Atlanta, Estados Unidos. Nessa ocasião, o Sr. AntOnio Carlos formulou várias indagacaes sobre a legalidade
da operação a luz da legislaçao americana , a composição do seu capital , sua capacidade técnica e a
prévia anuência do Estado para a transferência citada.

Encerrando sua exposição, o depoente, reconhecendo a existência de opiniOes diferentes sobre a
questão , afirrnou que a alienacao das açOes e a assinatura do Acordo de Acionistas representou a perda
do controle decisOrio do Estado no Conselho de Administracao, ainda que o Estado detenha 51% das
açOes ordinárias.

20/4/99 - Dr. José Pedro Rodrigues de Oliveira, ex-Superntendente da CEMIG
0 Dr. José Pedro Rodrigues de Oliveira afirmou, inicialmente, que desde 1992 o Estado de Minas

vem reduzindo sua participação no controle acionário da CEMIG, por meio de várias operacOes que não
foram revertidas em investimentos nos prograrnas de geração, transmissão e distribuiçao de energia elétrica,
e destacou ainda a eficiência e o born desempenho econOmico e financeiro da empresa, mesmo medidos
por padrOes internacionais.

Segundo o expositor, os prirneiros contatos entre a Southern Electric e a CEMIG realizaram-se em
1995, e, a partir daI, a empresa americana passou a conhecer toda a situaçao administrativa da CEMIG.

Baseado em matérias jornalIsticas, que encaminhou a CPI, o Sr. José Pedro iniciou a descricao do
processo de alienacão das açOes da CEMIG, chamando a atenção para a determinacao do BNDES de que
o adquirente dos debentures a serem convertidos em açOes deveria ser uma empresa do ramo de energia.
Expressou então a dUvida de que a Southern Electric Brasil ParticipaçOes preencha esse requisito técnico,
o que, segundo seu ponto de vista, torna ilegal a compra, por esta, dos debentures.

Ainda de acordo corn matérias jornalIsticas lidas durante o depoimento, procurou demonstrar que
várias providências foram sendo tomadas corn o intuito de transformar o leilão pUblico de açaes em urn
Ieilão privado e de criar obstáculos a participacao de outros potenciais cornpradores.

Quanto a discussão sobre a perda ou não do controle da CEMIG pelo Governo do Estado, o expositor
afirmou sua convicção de que o controle fol perdido. Para ele, apenas o controle acionãrio não foi transferido,
havendo perda de controle administrativo e gerencial pelo Estado. Como fundamento de sua posicão,
apresentou os termos do Acordo de Acionistas, no qual o Estado e a empresa rninoritária passam a votar
em bloco na assernbléia, quando esta delibera sobre apuracao de resultados, emissão de debentures,
fusão, cisao, incorporação e distribuicao de dividendos. Determina ainda o acordo a divisão da composicao
do Conseiho de Administracao da Cornpanhia entre representantes do Estado e do sOcio estratégico, em
proporção que impede que Os representantes do Estado tornem sozinhos as decisOes relativas ao que o
expositor considerou como matérias essenciais em uma empresa de energua.

Considerou o expositor que os cargos da diretoria destinados pelo acordo ao sOcio rninoritário,
particularmente o de Vice-P reside nte, foram reforçados pelo novo estatuto, que destinou a eles as funçOes
e decisOes vitais da empresa. Registrou ainda que o docurnento interno CRD 764/97, de 4 de novernbro de
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1997, transferlu para diretorias sob controle do sócio minoritário funcöes essenciais, como a contratacão de
qualquer serviço ou obra, transferida a Diretoria de Suprimento de Matenais, e o controle do setor de
engenharia eletromecânica de obras, transferido a Diretoria de Geracao e Transmissão. Considerou grave
ainda a subordinacao da GASMIG a Vice- Presidência, também decidida sem que o Acordo de Acionistas o
determinasse. Essas transferências teriam sido decididas em resposta a urn relatOrio de consultoria
organizacional, entregue pelo expositor a CPI, contratado pelo sOcio estratégico a ernpresa americana
Scott Madden.

Afirmou o Dr. José Pedro que o preco pago pelas açoes da CEMIG foi o mais baixo entre todas as
empresas de energia elétrica privatizadas no Pals, como demonstrou em quadro cornparativo encaminhado
à.CPI. Segundo ele, o agio conseguido na vendaem. leilOespUblicos das empresas de energia da Bahia e
do Rio Grande do Sul, por exemplo, foi muito major do que o conseguido pela CEMIG, gracas a participação
de mais candidatos a compra.

Em seguida, o expositor abordou o que considera como a futura extincao da CEMIG, que se
comprometeu corn o Governo Federal, por intermédio do Ministério de Minas e Energia, a se dividir em seis
ernpresas: quatro empresas de distribuição, abrangendo cada uma o leste, o oeste, o norte e o suP do
Estado, uma empresa de transmissão e uma de geracão. Segundo os contratos, também entregues a CPI,
o atual Acordo de Acionistas deverá ser estendido a todas essas empresas.

Indagado se acreditava que tenha havido acordo entre as empresas que anteriormente se declaravam
interessadas em participar do Ieilão para que ao final apenas uma delas participasse, respondeu que foram
realizadas açães no sentido de que so houvesse urn candidato a compra, rnas que nao sabia como isso foi
feito.

Em resposta a pergunta sobre a rentabilidade da empresa, afirmou o expositor que a CEMIG sempre
distribuiu dividendos, que no entanto sempre foram devolvidos a empresa em forma de investimentos. 0
objetivo da CEMIG seria obter lucro suficiente para promover o desenvolvimento das regiôes menos
favorecidas do Estado. A ótica de obtenção dos maiores lucros possIveis, que atualmente orienta as açöes
da empresa, nao corresponde, segundo o Sr. José Pedro, aos deslgnios para Os quais ePa foi fundada.

Respondendo a pergunta, o Sr. José Pedro afirmou que foram feitas as contas necessárias para
permitir a comparacão dos valores pagos pela venda total de empresas de energia privatizadas e pelos
debentures convertidos em 33% das açöes ordinárias da CEMIG.

Indagado a respeito de perseguiçôes politicas aos funcionários da CEMIG, durante o Governo Newton
Cardoso, segundo denUncia do Sr. Lücio Guterres, o expositor afirmou desconhecer o fato.

Em resposta a pergunta sobre a existência de cláusulas prevendo punição ao Estado no caso de
descumprimento dos contratos de divisão da CEMIG em empresas de distribuição, geração e transmissão,
respondeu que nao encontrou nenhuma cláusula nesse sentido na leitura que fez, rnas que estas poderiam
ser decorrentes da Iegislacao vigente. 0 expositor apontou, então, a conveniência de que estes contratos
fossem renegociados, nao sabendo dizer, no entanto, se eles foram assinados em decorrência da poiltica
energética adotada pela Agenda Nacional de Energia Elétrica - AN EEL.

28/4/99 - Dr. Eduardo Grebler, advogado
o depoente apresentou-se como advogado militante, tendo assessorado alguns aspectos da

operação sob exame desta CPI. Além disso, integra o escritOrio contratado para defender a MGI - Minas
Gerais Participacöes S.A. - em ação popular em curso na V Vara da Fazenda da Capital, requerida por
Maurllio Chaves dos Santos, a qual versa sobre a mesma matéria que está sendo analisada pelo Legislativo
estadual.

o depoente iniciou a sua exposicão tecendo consideracöes gerais sobre a relacao entre acionistas
rnajoritários e minoritários a Iuz da Lei de Sociedade por Acoes, destacando a virtude dos acordos de
acionistas na proteção dos interesses destes em relaçao aqueles.

Salientou, ainda, que, tratando-se de empresas de economia mista, a mencionada Iegislacão
estabelece que os deveres e responsabilidades dos administradores são os mesmos dos administradores
das companhias abertas.

Afirmou o depoente que o Acordo de Acionistas que possibilitou a venda das açOes da CEMIG não
implicou perda, pelo Estado de Minas Gerais, de sua qualidade de controlador dessa Companhia, quer do
ponto de vista formal, quer do ponto de vista substancial. Apenas deu a Companhia a estabilidade necessária
para receber urn novo acionista corn significativa participacao acionária, preservando-a de rnudancas que
o controlador poderia, unilateralmente, impor a sociedade, alterando assim os compromissos que serviram
de base para atração do novo acionista, disposto a pagar urn preco cerca de 300% acima da cotação das
açöes em bolsa na ocasião da venda.

Seguiu sua exposicão lembrando os trés req uisitos estabelecidos pela Lei de Sociedades por Acoes
para caracterizar o controlador de uma sociedade anônima: a) ser titular da rnaioria dos votos nas assembléias
gerais da Companhia; b) ter o poder de eleger a maioria dos adrninistradores da Companhia; C) usar
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etetivamente esse poder para dirigir as atividades sociais e orientar o tuncionamento dos Orgaos da
Companhia. Salientou que as crIticas dos que se opöem ao Acordo de Acionistas reside no descumprimento
desse ültimo quesito, posicionamento corn o qual nao concorda o depoente.

Depois de enumerar as matérias que dependem de prévio consenso dos novos acionistas minoritários,
reonheceu o depoente que o controlador poderia alterã-las livremente, caso não existisse o Acordo de
Acionistas em exame. Mas este não impede que o Estado de Minas Gerais dirija as atividades sociais e
oriente o funcionamento dos Orgãos da Companhia, desde que mantenha a realizacao das finalidades da
empresa como eram cumpridas no momento da venda das açöes ao novo acionista.

Ressaltou que os temas em que o Estado aceitou limitar sua hegemonia através do Acordo de
Acionistas não caracterizam a direçao das atividades sociais e a orientacão dos orgãos da Companhia.

Lembrou, ainda, que mesmo antes do Acordo de Acionistas em exame, o Estado de Minas Gerais já
não podia efetuar urn conjunto de alteraçôes de forma unilateral, sob pena de sujeitar a Companhia a retirada
de açães pelos acionistas minoritários, que jazem jus, nessa hora, ao valor patrimonial de suas ago-es.

Acrescentou, em seguida, que nern os administradores eleitos pelo Estado nem aqueles eleitos
pelos acionistas minoritários podem agir como mandatários de seus respectivos grupos, a quem nao devem
obediência, de acordo corn a Lei de Sociedade por AcOes. Assim, o Estado de Minas Gerais não perdeu o
controle da CEMIG por não mais comandar seus adrninistradores, pois, na verdade, nunca os comandou,
por expressa vedacao legal.

Ressaltou que a (mica forma eficaz de assegurar a participacao de grupos minoritários é fazer corn
que certas deliberaçOes requeiram quorum qualificado.

ApOs descrever as situacaes que requerern quorum qualificado no Conselho de Administracao, o
depoente afirrnou que elas não interferem na condução ordinária dos negOcios, mas em situacOes que
podem repercutir negativamente nos resultados da Companhia.

Na Diretoria Executiva, a lista de deliberaçöes que exigem a aprovacão de seis diretores refere-se
A gestão orcamentária e financeira da Companhia, cuja repercussao sobre os resultados recomenda a
participacao afirmativa da maioria qualificada.

ApOs reiterar que o Acordo de Acionistas nao acarreta a perda do controle pelo Estado de Minas
Gerais, o depoente destacou a existência dos seguintes documentos e medidas judiciais: a) parecer, nesse
mesmo sentido, do prof. Arnoldo Wald; b) carta do Estado de Minas Gerais enderecada a Comissão de
Valores Mobiliários, em que faz mencão ao Acordo de Acionistas que ainda seria elaborado, preservando a
sua qualidade de acionista controlador da CEMIG; C) parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais (Proc. n. 442942); d) artigo do Sr. Luis Nacif, elogiando o referido acordo (Folha de São
Paulo, 3/6/97).

Ressaltou, ainda, que a matéria se encontra sub judice, por intermédio da ja referida ação popular,
bern como da ação civil pUblica levada ao Poder Judiciário pela Promotoria de Justica Especializada na
Defesa do Patrimônio Püblico.

Passou, em seguida, a analise da emissão e do leilão de debentures da MGI, iniciando pela evolucao
das negociaçöes entre MGI, BNDES e o Estado de Minas Gerais. Ressaltou que o contrato e os termos
aditivos que possibilitaram a venda das acöes da CEMIG foram considerados regulares pelo Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais. Esse orgao considerou regular também a aplicacao dos recursos que
foram transferidos para o Tesouro de Minas em decorrência da venda das debentures.

Questionado pelo Presidente sobre qual a justiticativa para o fato de as açôes vendidas serem
diferenciadas em relacao as dos demais sócios minoritários, o depoente respondeu que o Estado de Minas
Gerais estava convidando urn acionista para colaborar na conduçao da CEMIG nessa nova etapa, o que
nao implica dizer que o Estado estivesse transferindo controle. Transacionou uma qualidade especial que
detinha, não o controle. Os candidatos foram pré-qualificados, não se tratando de acionistas cornuns, pois
estes tern deveres perante a Companhia.

Lernbrou a depoente que a questão em exame se encontra sub judice em duas açôes que estão em
curso, sendo que uma já foi julgada aprovando a validade da transação.

Perguntado se estariarn englobadas, praticarnente, todas as possIveis açoes da CEMIG, corn a
possibilidade extremamente estreita de qualquer saIda, o depoente respondeu que a aspecto fundamental
é manter a CEMIG como existente na data da venda das açães. A CEMIG é urna Companhia voltada para
produção, distribuição e transmissão de energia elétrica, atividade que ela desenvolve independentemente
de qualquer interlerência decorrente do Acordo de Acionistas.

Esclareceu o depoente que seu escritOrio foi contratado pela MGI, que é uma empresa püblica
pertencente ao Estado de Minas Gerais, corn o objetivo de estruturar a operacao de venda das açôes.
Depois, seu escritOrio foi novamente contratado para a defesa em juízo de uma das mencionadas açôes
judiciais. 0 valor do primeiro contrato foi em torno de R$250.000,00.

Reconheceu o depoente que o caso especIfico da CEMIG deu ensejo a controvérsia, pois juristas
corihecidos manifestaram o entendirnento de que sO haveria controle se fosse controle absoluto. Outros
entre os quais se inclui a depoente, entendem, que o controle nao é, necessariamente, o controle absoluto.
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o depoente concordou corn o relator da CPI em que o Acordo de Acionistas valorizou em 300% as
açOes da CEMIG.

Questionado pelo relator sobre qual o representante da Southern Electric que participou da elaboraçao
do Acordo de Acionistas, o depoente esclareceu que o processo de elaboracao desse docurnento envolveu
entre 20 e 25 versOes, tendo por base técnica, linguagem e estrutura o padrão adotado por seu escritOrio.
Durante esse processo receberam inUmeras solicitaçOes, predorninantemente do Secretário da Fazenda,
do Secretário Adjunto da Fazenda, do Presidente da MGI e de técnicos do BDMG. Destacou as contribuiçoes
da Procuradoria-Geral do Estado de Minas Gerais e as opiniOes dos potenciais candidatos, que visitaram o
vendedor, que e o Estado. Dentre esses candidatos, toi.a Southern quern mandou o major nUmero de
pdidos, sugestOes e idéias. Reconheceu que, quando o seu escritOrio, assurniu a. assessoria da MGI, jã
havia ate mesmo uma minuta formulada por essa empresa, que não era absolutamente aceitável.

Sobre a cláusula 82 do Acordo de Acionistas, que estabelece que o Estado sO pode ceder suas
açOes da CEMIG em bloco Unico, alegou o depoente que nao haveria nada mais suicida para o Estado de
Minas Gerais do que vender 1% de suas açöes, porque, hoje, tern 50,9%. SO interessará vender sua parte
em bloco, porque so assim elas serão valorizadas.

Esclareceu o depoente que a cláusula 821 - a chamada cláusula de sucessão - é totalmente
corriqueira em contratos do gênero, e impede que o Estado utilize o estratagema de vender suas açOes
para, por exemplo, a MGI, desobrigando-se de respeitar o acordo de acionista.

o depoente afirmou que so tomou conhecimento da transferência do controle acionãrio da Southern
Electric Brasil Participaçães para a empresa Cayman Energy Traders, sem anuência do Estado, por meio
dos depoimentos que antecederam o seu, nao podendo confirmar esse fato. Mas entende, em tese, que se
trata de uma violacao essencial ao Acordo, que implica na suspensão das cláusulas que outorgam
prerrogativas especiais a esse sócio dito estrategico.

Solicitou o Deputado Amilcar Martins esclarecimentos sobre o papel efetivo da Procuradoria-Geral
do Estado. Esclareceu o Dr. Eduardo Grebler que seu escritOrio elaborou as primeiras minutas, que foram
encaminhadas ao Procurador-Geral, que as passou ao Procurador Celso Barbi Filho, especialista na matéria.
Este desaprovou diversos pontos da minuta. Corn o propOsito de evitar pontos de vista discrepantes, buscou-
se conjuntamente uma solucao que atendesse as exigências da Procuradoria-Geral do Estado. Para o
procurador acima referido, o prazo do Acordo de Acionistas era excessivo, rnas esta decisão ficou a cargo
do Governo de Minas Gerais.

Esclareceu o depoente que a sociedade que comprou as acoes da CEMIG foi aprovada na fase de
pré-qualificaçao, corn determinada cadeia de controle. 0 Acordo de Acionistas estabelece que as condiçoes
usadas para pré-qualificar devem ser mantidas integras, sob pena de suspensão das prerrogativas especiais.

o Deputado Amilcar Martins questionou se o Acordo de Acionistas não representaria urn mecanismo
para impor limites a eventuais desmandos na CEMIG. Respondendo a essa questão, o Dr. Eduardo Grebler
chamou a atencao para a cláusula sexta do acordo, que estabelece Os limites gerais de conducao dos
negOcios sociais da empresa, que deverão pautar a conduta dos acordantes.

Na opinião do depoente, o Acordo de Acionistas não representa impedirnento a investimentos sociais
feitos pela CEMIG. Lembrou que ele estabelece que 5%, no rnlnimo, do lucro lIquido ajustado da CEMIG
fosse reservado para investimentos sociais.

Esclareceu o depoente que o Acordo de Acionistas incorporou sugestao apresentada por seu
escritório no sentido de que o comprador das açôes da CEMIG renunciaria ao direito assegurado pela
Iegislaçao que criou a empresa, qual seja, se a CEMIG nao der dividendos de 6% ao ano sobre o investimento,
o Tesouro Estadual pagaria esse dividendo.

Reiterou o depoente que a Southern foi urna das candidatas que mais sugestoes apresentou, mas
não foi a Unica.

Esclareceu o Dr. Eduardo que 90% dos contratos que envolvem relacao dessa magnitude possuem
clãusula de arbitral, que adota a Câmara de Comércio Internacional de Paris corno forma de solução
extrajudicial. A competência dessa corte de arbitragem e dirimir controvérsias entre Os signatários do acordo,
não entre diretores da empresa ou membros do Conseiho de Administracao.

lnformou o depoente que controle cornpartilhado ocorre quando nenhum grupo detém,
individualmente, rnais de 50% dos votantes na assernblOia geral, e não e isso o que ocorre corn a CEMIG.

Indagado sobre a concepcão de sOcio estratégico, o depoente disse que a questão não é de sua
area de domlnio. Mas, pelo que ouviu durante a elaboraçao do acordo, supoe que decorre de uma
preocupaçao do Governo corn a CEMIG no contexto de cornpetitividade que se estrutura no pals. Assim,
buscou-se uma forma de atrair sOcio capaz de contribuir para o crescimento da ernpresa.

4/5/99 - Dr. Carlos Ari Sundfeld, Professor da PUC - São Paulo
0 depoente esclareceu, inicialmente, que examinou o Acordo de Acionistas da CEMIG a pedido da

Southern Electric, para emissão de parecer.
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Salientou que a venda de acôes a urn sOcio estratégico é urn tipo de operacão que se tornou
frequente na Europa, quando o Estàdo nao pretende desestatizar a empresa mas percebe a necessidade
de ref orrná-la para atuar em urn contexto de competitividade. Cita, como exemplo, o Ultimo governo socialista
frances, que, por meio de acordos de acionistas, adrnitiu sOcio minoritário na administraçao de empresas.
Nestes casos, na opiniao do depoente, e rnantido o controle da empresa pelo Estado, por rneio da
preponderância de votos, rnas é dado ao acionista privado o poder etetivo de influir.

lnformou o professor Carlos Ari que alguns Estados e municIpios também adotaram essa formula,
admitindo em suas sociedades acionistas estratégicos, que nao entram apenas corn o capital, mas corn
"know-how", dando a sua contribuicao para a administraçao da empresa.

Segundo o depoente, a adoção desse procedirnento é ,irnportante, sobretudo nos setores em que
estão.ocorrendo rnudancas na regulação, corno na energia elétrica e nas telecomunicaçöes, porque está
sendo implantada a cornpetiçao. A nova regulaçao do setor elétrico criou a figura do produtor independente
deenergia elétrica, que vem para disputar a rnercado. Assim, na opinião do depoente, a empresa estatal
desse setor que não se oxigenar, não adquirir agilidade empresarial, terá grande dificuldade na competicão
e entrará ern decadência.

Observou o depoente que, na década de 70, foram criados dois modelos diferentes de sociedade
de economia mista. 0 prirneiro e urna sociedade mista de fantasia, já que a empresa é controlada 99,9%
pelo Estado. Ha muitas empresas desse tipo, especialrnente nos municIpios. 0 outro tipo de sociedade de
economia mista criado naquela época é aquele cujo modelo é a TELEBRAS, que obrigava as compradores
de linha telefônica a adquirir açOes. A União manteve a controle absolutista, total, dessa empresa ate a sua
desestatizacao no ano passado, porque nenhum acionista privado tinha o rnenor poder de influir, embora
as acionistas privados tossern a rnaioria.

Lembrou o depoente que tivemos sociedades de economia rnista no Brasil que tinham urn pert il
parecido corn o da CEMIG hoje, em que o Estado se associa a parceiros estratégicos que tern urn papel na
empresa, como, por exemplo, indicar diretores. Estas ernpresas eram do setor petroquIrnico e acabaram
entrando naprimeira onda de privatização.

Mas, para o depoente, estávamos acostumados, no Brasil, a urn modelo de sociedade de economia
mista em que, embora houvesse capital privado, as acionistas privados não tinharn absolutarnente nenhum
tipo de intluência. A rnedida que determinados setores foram expostos a competicao, surgiu a idéia de
utilizar no Brasil algo que na Franca já vinha sendo realizado corn sucesso: a admissão de urn sOcio
estratégico, dando-Ihe poder de influir na empresa. Na opinião do depoente, esse negOcio nao irnplica
transferência do controle da empresa pelo Estado, porque este mantém preponderância nas deliberacoes
sociais. 0 Acordo de Acionistas visa, cornurnente, a proteger a acionista privado, de modo que a empresa
estatal nao possa ser desvirtuada de seu papel.

Alertou a depoente para o fato de que, no Brasil, ternos a tradição de usar a empresa estatal como
urna mao longa da adrninistracao direta, fazendo corn que aquela se desvie das finalidades para as quais
toi criada. Assirn, o professor Carlos Ari frisou a irnportância de se limitar o poder absolutista que o Estado
exerceu nos (iltimos 30 anos nas ernpresas de econornia mista. Ressaltou, ainda, que a sOcio estratégico
deve contribuir para a rnodernizacao da ernpresa. Para o depoente, essas caracterIsticas constam no
Acordo de Acionistas da CEMIG. Assirn, o sOcio estrategico que participa da CEMIG deverã trazer a seu
"know-how" para o dia-a-dia da empresa, para que ela nao seja apanhada no contrape, nesse momenta em
que o setor elétrico vern se transforrnando. Mas, se esse sOcio perder a qualiticaçao técnica que tern e que
perrnitiu a sua habilitacao na licitacao feita, ele perde o direito assegurado no Acordo de Acionistas.

Destacou a depoente que, no caso da CEMIG, o poder de tutela ou de supervisao do Estado foi
preservado; a Estado continua no controle, quer dizer, continua tendo a tutela. 0 Tribunal de Contas tern a
poder e a clever de fiscalizar as contas da ernpresa e o Poder Executivo exerce a seu poder de supervisao
sabre a ernpresa.

0 depoente passou então a responder as indagaçöes dos integrantes da CPI.
Sobre a expressao sOcio estratégico, afirmou o depoente que ela soma duas caracterIsticas: a)

alguérn que some aporte de capital importante e b) que entre corn o dever de influir na administracao social
da empresa. Esse sOcio arrisca seu prOprio capital nos palpites que dá, a que a diferencia do consultor, que
arrisca dinheiro de terceiros. Na sua opinião, essas caracterIsticas não a tornarn sócio controlador.

E irnportante, na opinião do depoente, que a sOcio estratégica arrisque recursos e tenha capacidade
tecnolOgica, e o edital em questão exigiu que as ernpresas interessadas dernonstrassem que tinharn essa
capacidade. Salientou, contudo, que esta precisa encontrar-se na cadeia de controle da empresa que se
torna sOcio estrategico, e não necessariarnente nela própria.

Sobre a criacaa da INFOVIAS, o depoente alegou que nao conhece a realidade dessa empresa,
mas manifestou a seu entendimento de que, em tese, não constitui desvio de tuncao da CEMIG, informando
que a regulação do setor de telecornunicaçôes assegura o acesso aos pastes e cabos, estabelecendo uma
relaçao deste corn as setores de energia elétrica e transporte. Não pode haver exciusividade na exploracao
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daquela infra-estrutura. Outras empresas que a queiram utilizar tern o direito garantido pela regulacao do
setor de telecomunicacoes.

Indagado se nao seria melhor ter o controle social em vez do controle exercido pela empresa
multinacional como socio estratégico protegido por urn Acordo de Acionistas, o depoente respondeu que
estaé uma avaliaçao poiltica, fugindo de sua area de especializacao. Mas, na sua opiniao, é importante
que grandes empresas, inclusive prestadoras de servico pUblico, diante da globalização e do crescimento
da competitividade, tenham parceiros estratégicos internacionais, lembrando que o setor de energia elétrica
entra em uma nova era, que é a da competicão. Sob o ponto de vista jurIdico, poder-se-ia restringir a
participacão corno socio estratégico apenas a empresas nacionais. Contudo, no Brasil, as empresas corn
reais possibilidades de acrescentar "know-how" são também empresas estatais ou empresas que trabalhavam
num modelo de mercado sem cornpeticão.

Na opinião do depoente, o Acordo de Acionistas não trouxe prejuIzo ao controle que o Estado
exerce sobre a empresa ou ao funcionamento desta. Apenas conferiu o indispensável para garantir que a
empresa continuasse destinada a cumprir a funcao para a qual foi criada. Alegou que a caracterIstica
fundamental do poder de controle é a predorninância nas deliberacöes sociais, mas não a exclusividade na
influência sobre essas deliberacoes. A existência de acordos de acionistas se destina justamente a diminuir
os possIveis pontos de atrito.

A opinião do depoente sobre o futuro das empresas de economia mista que nao buscarem sOcios
estratégicos é de que deverão encontrar rnecanismos para se integrarem ao processo competitivo, sob
pena de ficarem prejudicadas no mercado.

Observou o depoente que a regulamentação do setor elétrico foi aperfeiçoada pelo Governo Federal
na metade do segundo semestre do ano passado, corn a edicao do decreto que criou o mercado atacadista
de energia elétrica.

Indagado se o Acordo de Acionistas seria a semente de urna futura privatizacão, o professor Carlos
Ari respondeu que não necessariamente. Salientou que, por evidente, na medida em que se usa uma
estrategia para preparar a empresa para estar afinada corn as tendências contemporâneas, isso serve
corno elernento importante para a desestatizacao. Mas o Acordo de Acionistas estabelece as regras de
convivência entre as partes, supondo que o status quo será rnantido.

Lembrou o depoente que quando o Estado decide realizar uma atividade econômica por meio de
uma sociedade de economia rnista, estã partindo do pressuposto de que é possivel atingir o interesse
pUblico tendo socios privados, porque, se a atividade e de natureza tal que torna isso impossIvel, o modelo
da sociedade de economia mista não serve. Nesse caso, o modelo correto é o da empresa püblica.

o depoente citou, ainda, o exemplo do rnunicIpio de Ribeirão Preto, em que a administração do
Partido dos Trabaihadores decidiu fazer a venda de todo o capital sobejante, tendo sido celebrado Acordo
de Acionistas segundo o qual a empresa privada tern o direito de preferência na aquisição das açöes, na
hipOtese da sua desestatizacao, não sabendo informar sobre outros poderes do acionista protegido pelo
reterido acordo. Mencionou, ainda, a empresa de energia elétrica do Rio Grande do Sul, que adrnitiu urn
sócio estratégico corn poder de veto ern algumas matérias, rnuito parecido corn esse rnodelo da CEMIG.
Essa empresa gaücha jã foi privatizada, no bojo do processo federal.

Na opinião do depoente, o Acordo de Acionistas é contrato de direito privado, sujeitando-se ao
regime do Codigo Civil. Assirn, se uma das partes entende que este e nub, deverá propor uma ação judicial
para anulacao do contrato corno urn todo, pois nao e possIvel anulá-lo apenas em parte. Se, porventura, o
contrato vier a ser anulado, o acionista privado tern o direito de receber de volta o investirnento feito e, em
segundo lugar, tern que ser indenizado pebo prejuIzos causados pela nulidade. A jurisprudencia, segundo o
depoente, estabelece que nao é possIvel haver enriquecirnento ilicito de urna das partes em decorréncia da
nulidade do contrato.

Reiterou o depoente o entendimento de que o Acordo de Acionistas contém disposiçOes que procurarn
assegurar, de algurn rnodo, que alguns objetivos sociais que a CEMIG tern continuem sendo realizados,
lernbrando cláusula que assegura que, no rnInirno, 5% do lucro liquido devem ser aplicados na expansao
de rede para atender aos consurnidores de baixa renda. Isso sO se justifica ern função do fato de se tratar de
uma empresa estatal.

5/5/99 - Dr. Celso Barb! Filho, Procurador do Estado
0 Dr. Celso iniciou seu depoimento destacando que houve uma opçao polItico-administrativa para

que a operacão de venda das açaes da CEMIG e a celebraçao do Acordo de Acionistas tossern coordenados,
do ponto de vista juridico, por urn escritório especializado, e não pela Procuradoria-Geral do Estado. A
atuação deste Orgão foi incidental.

Sua participacao no processo iniciou-se em julho de 1996, quando Ihe foi distribu Ida urna rninuta de
Acordo de Acionistas para sobre eta ernitir parecer. Essa minuta era uma sugestão da empresa Southern
Electric interessada nas açOes da CEMIG, e o parecer do depoente foi totalrnente contrário a rninuta.
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Dois meses depois, recebeu urn telefonema do Dr. Eduardo Grebler, que Ihe informou ter sido
contratado pela MGI para coordenar urn grupo de trabalho responsável pelos aspectos jurIdicos do processo
de venda das açöes da CEMIG, e que Ihe encarninharia uma rninuta do novo Acordo de Acionistas para a
análise do depoente, corno de fato o fez. Tendo-Ihe sido solicitado que ernitisse urn parecer sobre essa
rniouta, entendeu que ela modificava a titularidade do poder de controle da Cornpanhia, ferindo, pois as leis
estaduais de 1995 que tratarn dessa rnatéria.

Tendo em vista a oposicao frontal entre o escritOrio do Dr. Eduardo Grebler e a Procuradoria-Geral
do Estado, aquele solicitou uma reunião para debater os pontos divergentes. Nessa reunião, pedlu-se ao
depoente que formalizasse, por escrito, sua divergência sobre cada uma das objeçöes apontadas no seu
parecer. 0 documento foi encaminhado ao Procurador-Geral do Estado, cujo despacho determinou que o
depoente participasse das reuniöes que fossern realizadas sobre o tema.

Nessas reuniOes, o depoente, acompanhado de outros procuradores, apresentou o que entendia
sernecessário alterar naminuta. Esclareceu o convidado que o Dr. Eduardo exarninava as sugestoes dos
procuradores e decidia se elas deveriam ser acolhidas ou não.

0 procurador destacou que todas as suas rnanifestaçOes, expressas em pareceres e verbalmente
nas reuniöes, foram contrárias ao âmago da operacao no que se refere ao problema da alienacao de
controle. Admitiu, todavia, que a controvérsia entre a Procuradoria-Geral do Estado e o escritório contratado
pela MGI representou urn aperfeicoarnento do Acordo de Acionistas, pois diversas ponderacoes que
apresentou foram acatadas, a saber: a alteracao na apresentacao formal dos ternas de voto conjunto; a
inclusão da previsão de não-comparecirnento do outro acordante na reunião prévia da Assembléia, dando
ao Estado, nesse caso, liberdade para votar segundo seu prOprio critérlo; a inclusão da previsão da
contribuição tecnológica e gerencial a ser proporcionada pelo novo sOcio a CEMIG; a supressão da preferência
do novo sOcio para a aquisição de direito de subscricao e de aumento de capital não subscrito pelo Estado;
a reducao de 50 para 30 anos do prazo de vigência, e o desdobramento de alguns itens e subitens, de
forma a facilitar a leitura. Ficou ainda acertado que o pagamento de dividendos de 25% do lucro IIquido -
regra do edital - sO poderia se dar caso o patrimOnio IIquido da Companhia se mantivesse inalterado. Mas
a questao do compartilhamento do controle não fol alterada.

Destacou o convidado que sua contribuiçao na elaboraçao do edital se Iimitou a três reunlOes e a
dois pareceres.

ApOs a opção do governo pela tese do Dr. Eduardo, o Procurador-Geral do Estado encaminhou ao
Secretário da Fazenda of Icio no qual conclula que a documentação estava correta e autorizava a realizacao
da operacão.

Depois disso, informou o depoente que foi designado para participar de reunião no Rio de Janeiro
para ajustar detalhes do edital, também elaborado pelo escritOrio do Dr. Eduardo, ocasião em que o Acordo
de Acionistas ja estava concluldo.

Em seguida, foi convocado pelo Procurador-Geral do Estado para presidir a Comissão de Licitação
de pré-qualificação. Ao dizer ao Procurador-Geral que a posicão nao Ihe era confortável em virtude de ter
assumido posicão contrária, este [he respondeu que a questão do Acordo de Acionistas estava encerrada,
e que falar do controle agora sO seria possIvel na Justica. A Comissão concluiu que os cinco candidatos
interessados em participar do Ieilão possu lam as condicoes técnicas e econômicas.

Depois disso, o depoente informou que so voltou a se manifestar no atual governo, quando Ihe foi
solicitado urn estudo sobre toda a operação.

A seguir, passou o convidado a responder as perguntas e as consideracoes dos membros da CPI,
atendendo a uma solicitacao do Presidente para explicar sua tese sobre o Acordo de Acionistas. Esclareceu,
então, entender que nao houve alienacão, mas compartilhamento do controle, na rnedida em que se celebrava
corn o novo sOcio urn Acordo de Acionistas para exercer o controle da Companhia. 0 Estado continuou
controlador, mas junto corn o novo sOcio. Lembrou o Dr. Celso que a prirneira sentenca judicial jé proferida
não o acompanha neste entendimento. 0 governo fez uma opcao politica: adotar a tese e defendê-la
posteriormente.

Ressaltou o depoente que houve participação da Procuradoria-Geral do Estado, mas que os
procuradores de carreira não integrararn o grupo de trabaiho encarregado de elaborar o acordo e de montar
a operação. Reconheceu, porém, que o Procurador-Geral do Estado rubricou o texto final do Acordo de
Acionistas.

Esclareceu, ainda, que foram dois os pontos em que houve divergencia entre os procuradores do
Estado e o escritOrio do Dr. Eduardo, ficando a critério do governo decidir sobre o compartilharnento do
controle e o prazo de duracao.

Em relaçào ao despacho que o depoente expediu, dirigido ao Dr. Arésio, no qual afirma que Os
documentos poderiam ser assinados pelo Governador, esclareceu o convidado que já havia sido vencido
em sua tese, não podendo deixar de aprovar o documento. Rejeitada a sua tese, o documento não
apresentava outra ilegalidade. Aprovou a minuta final em relação aos demais aspectos formais e legais.
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Afirmou o Dr. Celso que, no que tange as intervencôes da Procuradoria-Geral do Estado, elas
evoluiriam corno minutas tendentes a preservar o interesse pUblico, como, por exemplo, uma cláusula
prevendo a obrigação de aporte tecnolOgico e de "know-how".

Sobre a contratação do escritOrio do Dr. Eduardo Grebler, disse o convidado que nao conhecia o
contrato, mas não via impedimento ético na contratacão desse escritório para a defesa das acöes que
questionararn o edital.

Afirmou o depoente que a Unica notIcia que teve da participação especIfica da Southern foi na
primeira minuta apresentada, e, se esta provar que mostre que essa contribuicao conduziu o Estado para
uma conclusão, é Obvio que as responsabilidades daquela empresa poderiam existir.

Em relacao a transferência do controle acionário da Southern para uma empresa corn sede nas
lihas Cayman, o depoente disse que tern conhecimento do fato apenas pelos noticiários de jornal. Se a fato
noticiado for verIdico, o Acordo de Acionistas não estará rescindido, mas as direitos dos minoritários ficarão
suspensos, conforme estipula a próprio Acordo.

0 depoente não soube prestar nenhuma inforrnacao a respeito do preco mInimo fixado no edital,
uma vez que este dada foge a sua area de competência. Não soube informar, ainda, se apenas urna
empresa apresentau proposta, pois nAo participau do processo do leilão.

Esclareceu o depoente que as suas manifestacoes eram no sentido de que o Acordo de Acionistas
ofendia a lei estadual que autorizava a venda de açöes, mas isto não representa necessariamente dando
ao patrimônio pUblico, aspecto sobre a qual não se manifestou. Admitiu que a Governo tentou incrementar
a idéia de sociedade de econornia mista, ou seja, receber recursos e partilhar lucros.

lnformou o depoente que a questão da arbitragem fol urn dos pontos em que fol convencido pelo Dr.
Eduardo, que Ihe apresentau decisão do Supremo Tribunal Federal admitindo como válida a cláusula de
arbitragern em cantrato firmado pelo Poder PUblico.

Esclareceu a depaente que a fato de a Assembléla Legislativa adotar a sua tese não gera a nulidade
do Acordo de Acionistas, que deverá ser apreciado pelo Judiciário, como de fato está sendo.

11/5/99 - Dr. Cláudio José Dias Sales, Gerente Delegado da Southern Electric do Brasil
Participacöes Ltda.

0 Sr. Cláudio Sales apresentou-se como gerente-delegado da Southern Electric Brasil Participaçôes
Ltda., empresa que participou e saiu vencedora do Ieilão de debentures da MGI resgatáveis em acoes da
CEMIG, representativas de 33% das acoes ordinárias daquela Companhia, correspondentes a 14,4% do
capital total.

Inicialmente, a depoente descreveu a Southern corno a rnaior empresa do setor elétrico forte-
americana, sendo uma empresa integrada corn geracao, transrnissão, distribuicao e cornercialização de
energia elétrica. Em nümeros aproximados, a Southern possui ativos de US$ 35 bhlhöes, fatura US$ 11
bilhöes por ano e gera 36.000 MW de energia, nUmero bastante significativo comparado corn a capacidade
total instalada brasileira, que é de 60.000 MW.

A Southern começou a estudar investirnentos no Brasil em 1993, açao considerada pelo seu Conselho
de Administração como estrategicamente impartante para sua expansao. Desde então, estudou vários
projetos e oportunidades de negOcios, sempre analisados em conjunto corn investimentos em outras partes
do mundo, competitivos entre si e limitados pelo montante dos recursos definidos para investirnento. Dentro
desse contexto, foi criada a empresa Southern Electric Brasil Participacoes Ltda., em 1994, corn o objetivo
ünico de se tornar urn veIculo de participacão em empresas brasileiras, atuação conhecida por "holding".
Sua pré-qualificação técnico-financeira foi aceita em funcao do grupo ao qual pertence. Posteriormente ao
leilão, a Southern admitiu, coma sócio-quotista, a empresa 524 ParticipacOes S/A, detentora de 9,4% do
capital da Southern Electric Brasil ParticipacOes, que tern como principal sOcio a Fundo de Acoes de Carteira
Livre Opportunity AFMIA, constitu Ida por investidores institucionais. A sexta alteração contratual da Southern
Brasil introduziu a Cayman Energy Traders coma detentora de 90,6 % da empresa brasileira possuidora
das açães da CEMIG. 0 Sr. Clãudio esclareceu, corn bastante ênfase, que a Cayman Energy Traders é
uma ernpresa constituida em Cayman Islands, corn participacao de 51% da Southern Energy International
Inc. e 49% da AES e corn escritOrios na sede da Southern, em Atlanta, Estados Unidos. Esse fato, em
função do qual a Southern Company e sua subsidiária Southern Energy International Inc. passaram a
cantrolar indiretarnente a Southern Electric Brasil ParticipaçOes Ltda., é ato de rnera gestao empresarial e
esté inteirarnente no âmbito permitido pelo edital e pelo Acordo de Acionistas, tendo sido comunicado ao
Estado de Minas Gerais. A principal razão para essa operacao de planejamento tributária, perfeitarnente
legal segundo as leis americanas, e evitar a bi-tributacâo nos Estados Unidos. E irnportante salientar que a
Southern Brasil ira pagar todos as impostos previstos pela legislaçao brasileira.

0 gerente-delegado da Southern explicou a liquidação financeira do leilão ocorrida em 18/6/97, em
função da vinculação desta corn a renovaçAo dos contratos de concessão celebrados entre a DENAF -
Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica, hoje ANEEL, e a CEMIG. Uma regra explIchta da
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Câmara de Liquidação e Custódia estabelecia o prazo mãximo de 15/6/97 para a apresentacao dos termos
finais do referido contrato de concessão. Em 18/6/97, então data oficial e regulamentar para a Iiquidação
financeira do leilão, a Southern Brasil pagou a Câmara de Liquidação e CustOdia a importância de R$
565.051.026,00 e emitiu duas notas promissórias, a primeira em favor do Estado de Minas Gerais, no valor
de R$ 508.546.013,40, e a segunda em favor do BNDES, no valor de R$ 56.505.112,00, ambas corn
vencirnento em 13/6/98. Nesse mesmo, ato foi assinado o Acordo de Acionistas, cujo teor constava do
edital previamente divulgado.

Perguntado se a Southern tinha participado da elaboracao do Acordo de Acionistas, o Sr. Cláudio
afirmou que a empresa apresentou sugestöes, que foram totalmente rejeitadas pelo Estado, e somente
tomou conhecimento do documento quando da publicação do edital.

o volume da distribuicao de dividendos estã limitado pelo estatuto da CEMIG em 50 % do lucro
lIquido e o percentual de 14,4 % que cabe a Southern Brasil foi totalmente remetido aos sOcios-quotistas,
em conformidade corn a legislacao brasileira, a qual exige o fechamento de urn contrato de câmbio e a
apresentacao do certificado de registro de capital estrangeiro.

Analisando o papel estratégico da Southern na gestão da CEMIG, o Sr. Cláudio discorreu sobre a
grande mudança em curso no sistema elétrico brasileiro, destacando a passagem de urn modelo estatal,
corn inexistência de competicao, para um modelo aberto, no qual o preco da energia pode variar de hora
em hora. 0 sistema elétrico brasileiro necessita de investimentos anuais estimados em US$ 8 bilhães, ou
seja, em dez anos sera investido urn volume de recursos major que o necessário para construirmos a atual
capacidade instalada. Além das tecnologias conhecidas de construcao de barragens e transmissão de
energia, que serão continuamente aprimoradas, o novo setor elétrico requer tecnologias de complexas
estruturaçöes financeiras para montagem de projetos e empreendimentos pelo menor custo, ainda
indisponIveis no Brasil. Nesse contexto, a Southern, Ilder mundial no conceito de "traders" de energia,
poderá contribuir para a diminuicão dos custos futuros de geracão e comercialização de energia e para a
atracao dos investirnentos absolutamente importantes para a expansão do setor.

o Sr. Cláudio fez questão de salientar que o acionista controlador da CEMIG é o Estado de Minas
Gerais e que a Southern não exerce controle nenhum dentro da empresa, além da indicação de três membros
para a diretoria e de quatro membros para o Conselho de Administração. Uma vez indicadas, a
responsabilidade dessas pessoas é corn a Companhia; nao podem agir no interesse dos acionistas sob
pena de ferir a lei.

Finalmente, o depoente afirmou que os investimentos da Southern na CEMIG são realizados corn
a parte do lucro não destinada a dividendos, em outras palavras, a prática contábil em vigor determina que
Os valores integrantes do programa de investimentos são destacados antes do lucro lIquido final colocado
A disposiçao da assembléia de acionistas. 0 gerente delegado da Southern confirmou a continuidade do
audacioso pIano de investirnentos da Companhia, no valor de R$ 500 milhöes, e a destinacao de 5% do
lucro lIquido para investimentos sociais , conforme estipulado no Acordo de Acionistas.

18/5/99 - Dr. João Heraldo Lima, ex-Secretário de Estado da Fazenda
O Sr. João Heraldo Lima, economista corn vários anos de experiência de trabalho no setor püblico

federal, estadual e municipal, exerceu o cargo de Secretário da Fazenda no Governo Eduardo Azeredo,
participando ativamente do processo de venda das açoes da CEMIG representativas de 14,4 % do capital
total e 33% das açôes ordinárias.

Segundo o depoente, a referida operacao foi realizada rigorosamente dentro dos trâmites legais,
tendo o seu transcorrer entre dezembro de 1995 e junho de 1998. Considerando o grande espaço de tempo
gasto para a sua concretizaçao, sot reu uma enorme exposicão a mIdia, fato que reforca a transparência de
todo o processo. Baseado no mais rigoroso e conservador raciocInio econômico-financeiro, o depoente
afirmou que a operacão foi altamente benéfica para o Tesouro do Estado de Minas Gerais, conduzida corn
a participaçao harmonica e competente de vários Orgãos estaduais.

o Sr. João Heraldo salientou a importância do contexto da decisão do Governo mineiro ocorrida no
segundo semestre de 1995. ApOs uma grande discussão no interior do Governo, fol tomada a decisão de
nao privatizar a Companhia e admitir urn sócio corn determinadas caracterIsticas, que recebeu o nome de
estratégico. Na ocasião, havia urn forte e generalizado sentimento de que uma mudanca profunda iria
acontecer no setor elétrico brasileiro, não apenas pela privatização das concessionárias estaduais como
também pela desregulamentação do setor. lsso representava o abandono do sisterna rnonopolizado, vigente
durante décadas, e a introducao de urn ambiente de competição nos trés segmentos: geração, distribuição
e transrnissão de energia elétrica. A pergunta que se fazia e como a CEMIG, empresa mais valiosa e
irnportante do Governo de Minas, iria se comportar nesse ambiente, que exige vultosos e constantes
investimentos para a sua rnanutençao no mercado. A desregulamentação do setor trará enorrnes
oportunidades de negOcios para a empresa, citando-se a distribuiçao do conhecimento através das redes
e a utilizacao do gas natural na matriz energetica rnineira, item que mereceu atenção especial na elaboração
do Acordo de Acionistas.
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O Acordo de Acionistas assinado entre o Estado e a Southern visa a estabelecer regras de convivéncia
administrativa, instrumento amplamente utilizado na gestâo de grandes empresas. Em se tratando de urn
negócio de R$ 1,1 bilhào, é irnprescindIvel a celebraçao de urn rnInimo de regras claras, estáveis e formais
que garantam a qualidade da gestão empresarial e evitem o desvio em relação aos seus objetivos sociais.

Quanto ao preço e ao método de avaliacão, o ex-Secretário informou que esse assunto está
detaihadamente explicado numa ata da Comissão Estadual de Desestatizaçao. A avaliacão foi realizada
pelo BNDES, possuidor de grande experiência na area, seguindo urn método aceito universalmente para 0
estudo de concessionárias de servicos püblicos, ou seja, o do fluxo de caixa descontado. Em que pese ao
fato de que, no dia do Ieilão, as acöes ordinárias da CEMIG estavarn cotadas a R$ 46,00, o preco praticado
na venda foi de R$ 60,37, em transacao realizada em bolsa de valores, o rnercado rnais transparente
possIvel para esse tipo de operacão. Pode-se deduzir que o preco rnInirno de venda já embutia urn ágio,
conseguido gracas a uma ação conjunta do Governo de Minas corn o BNDES para elevar o valor cotado em
bolsa, de dezembro de 1995 a maio de 1997. Analisando-se uma série histOrica de cinco anos , observa-se
que o preco alcancado na venda 6  rnais próximo do valor patrimonial, ref lexo do planejamento da operacão
em estudo.

o fato do leilao ter ocorrido na Bolsa de Valores do Rio demonstra, sob outro ângulo, o zelo e a
defesa dos interesses de Minas. Inicialmente previsto para a Bolsa de Minas, houve urn impasse insolUvel
entre o Governo e acionistas minoritários que queriam exercer a interferência vendedora no leilão, ou seja,
vender suas açôes valorizadas em função da venda pelo acionista controlador de urn lote expressivo acoplado
a urn Acordo de Acionistas. A fim de nao proporcionar grandes lucros a especuladores, o que certarnente
prejudicaria o Tesouro, encontrou-se uma solução jurIdica de fazer o leilão das debentures de propriedade
do BNDESPAR, resgatáveis em açôes ON da CEMIG.

Quanto ao destino dos recursos obtidos, o depoente informou que existem dispositivos legais que
determinam a sua aplicacao em investimentos e pagamento de dIvidas, sendo que o Tribunal de Contas já
se manifestou oficialrnente sobre a aprovação de grande parte desses recursos. Maiores detathes foram
abordados na exposição do Sr. Luiz Antonio Athayde, que se seguiu a do Sr. João Heraldo Lima.

Questionado sobre a taxa de juros cobrada pelo BNDES sobre os adiantarnentos concedidos (TJLP+
8% a.a.), em cornparacão corn os juros contratados pela Southern na operacão de R$ 600 rnilhOes por 10
anos corn o prOprio BNDES (correçao cambial + 3,35% a.a.), o depoente explicou que, em qualquer mercado
de crédito do mundo, existe urna estreita correlaçao entre o risco do devedor, analisado em função de sua
capacidade de pagamento e histOrico de pontualidade, e os juros irnputados. Por outro lado, é de amplo
conhecimento do rnercado e da sociedade que o risco do setor pUblico brasileiro é elevado. 0 ex-Secretário
afirmou não poder responder pela avaliação de risco de crédito feita pelo BNDES em relacao a Southern,
deixando claro que o financiarnento ao vencedor do leilão estava assegurado no edital. Quando da
antecipaçao dos recursos pelo BNDES ao Estado, a data da realização do leilão ainda era rnuito vaga e a
base para a negociacão foi a lei autorizativa da Assembléia Legislativa de Minas Gerais e urn convênio
absolutamente genérico celebrado entre as partes. Em que pese ao exposto, a norma operacional do
BNDES fixa em 8% a taxa de juros real para operaçOes corn debentures corn o setor pUblico. A TJLP é 0

indexador básico utilizado por aquele banco, cuja principal fonte de recursos é o FAT— Fundo de Assistência
ao Trabalhador, remunerado em 3,5% a.a. Assirn, o spread de 5% a.a. representa o custo operacional do
banco e deve ser visto corno um spread não particularizado para a operacão ern questão.

Finalrnente, o Sr. João Heraldo chamou a atencao para a nao-contratacão de assessorias
especializadas em avaliacao e consultoria de processos de privatizaçào, mão-de-obra extrernamente cara.
A venda das açOes da CEMIG contou apenas corn as equipes do Governo e do BNDES, que não foram
remuneradas por isso. 0 resultado financeiro para o Tesouro foi de R$ 1.058 rnilhOes e deve ser analisado
ern função das várias entradas e saIdas no caixa do Tesouro ao longo de 31 rneses. Esse valor foi calculado
na data-base da Iiquidação financeira, capitalizando Os valores recebidos antecipadamente a rnesma taxa
que rernunera os tItulos federais e descapitalizando os valores recebidos urn ano apOs o Ieilão, seguindo os
princIpios basilares de rnaternática financeira que relacionam valores rnonetários corn as respectivas datas
em que ocorrem no fluxo de caixa da operacao.

18/5/99 -Dr. Luiz Antonio Athayde, ex-Presidente da MGI - S.A.
0 Sr. Luiz Antonio Athayde exerceu o cargo de Secretário Adjunto da Fazenda e de Presidente da

MGI na administração Eduardo Azeredo. Seu depoimento a CPI que investiga a venda das açOes da CEMIG
aconteceu de forma conjunta corn o do Sr. João Heraldo Lima e foi centrado na parte financeira da operacao.

lnicialrnente, o depoente desmentiu que a MG  possa ser considerada como uma paper company e
declarou que, conforme consta em seus estatutos sociais, é urn braco auxiliar da Secretaria da Fazenda na
administracão financeira do Estado. Corn base na Lei autorizativa nL11 .968, foram vendidas as açOes do
Estado para a MGI, operacão que não pode ser caracterizada corno endividarnento por parte do Estado,
uma vez que a exigibilidade foi constituIda pela MGI, devidarnente amparada pelo seu estatuto e pelo voto
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do acionista controlador. A MGI foi, então, ao BNDES e obteve urn adiantamento por conta de urna futura
emissão de debentures, gerando Os recursos necessários para o pagamento da compra das açôes. Essa
operacao tinha uma regra de Iiquidaçao aiternativa, ou seja, o BNDES, Unico subscritor do conjunto de
tItuios, poderia fazer corn que as debentures emitidas fossem pagas corn as próprias açOes caucionadas,
distribuldas ao longo de dois anos. 0 motivo da soiicitacão do Governador ao BNDES em outubro de 1996
para uma diiatacao do prazo para o inicio de execucao dessa cláusuia alternativa foi preservar o bioco
ünico das açOes, fator de inegável valorizaçao do preco das mesmas. A recusa do BNDES precipitou a
decisão de leiloar as debentures na Bolsa do Rio, evitando a interferência vendedora dos minoritários e a
mantendo o bloco no seu todo.

Urn ponto irnportante salientado pelo depoente, questionado em falas anteriores, foi o aviso da
Câmara de Liquidacão e Custódia datado de 28/5/97, sobre o depOsito das garantias do ieiião. Dessa
forma, somente urn interessado compareceu no recinto da Bolsa no dia do ieiião, justamente a Southern,
empresa que tinha depositado as garantias, fato sobejamente conhecido do mercado. Assirn, é incorreta a
afirmacao de que cinco interessados compareceram e apenas urn formalizou o lance vencedor.

Quanto ao resultado financeiro para o Tesouro, o Sr. Luiz Antonio Athayde demonstrou os eventos
ocorridos através da projecao de transparências e chegou a conclusão de urn efeito financeiro de R$ 1.058
milhOes no caixa do Tesouro estadual. 0 depoente demonstrou também o destino dos recursos, ou seja,
investimentos em programas socials do PMDI - Piano Mineiro de Desenvolvimento integrado e constantes
do PPAG - Piano Plurianual de Acao Governamental, basicamente na area de saneamento, e o pagarnento
de dIvida interna, corn o pagamento das operacOes de ARO - Adiantamento de Receitas Orçamentárias.
Tais operaçOes asfixiavam financeiramente o Tesouro e suas taxas de juros eram bastante superiores a
taxa SELIC.

Concordando corn o depoente anterior, o Sr. João Heraido Lima, o Sr. Luiz Antonio Athayde afirmou
que o Estado de Minas Gerais detém o controle acionário da Companhia peio fato de possuir 51% das
açOes ordinârias da CEMIG. 0 Acordo de Acionistas celebrado é urn instrurnento de gestão ernpresariai e
convivência administrativa, protegendo a Companhia de possIveis desvios dos objetivos soclais consignados
em seu estatuto. Visto dessa forma, o acordo representa urn cornpartilharnento da gestão da CEMIG e não
urn instrurnento que transfere o poder de controle para o acionista minoritário.

25/51199 - Dr. Arésio Antonio de Aimeida Dâmaso e Silva, ex-Procurador-Geral do Estado
0 depoente iniciou a sua exposição fazendo urn relato dos acontecirnentos que precederam a

venda das açOes da CEMiG.
Por voita de juiho de 1996, o depoente recebeu do Secretário da Fazenda urn docurnento corn o

tItuio "Acordo de Acionistas". Naqueta ocasião ficou sabendo que se aventava a hipótese de se fazer a
alienação de urn bloco de açoes da CEMIG, das quais o Estado era titular, e que se pretendia faze-b
mediante urn Acordo de Acionistas corn urn provável sócio adquirente. Tratava-se apenas de urn esboço
para anáiise da viabilidade ou não do seu aproveitarnento.

0 documento foi enviado para análise ao Prof. Ceiso Barbi, da Consultoria JurIdica da Procuradoria-
Geral do Estado, grande especialista nessa matéria, que fez uma série de crIticas, todas procedentes, do
ponto de vista do depoente. Este, então, devoiveu o documento, corn a crItica, ao Secretário da Fazenda.

Pouco tempo depois, o Secretário inforrnou-Ihe que a MGI havia contratado o escritOrio do Dr.
Eduardo Grebler para coordenar juridicamente todo o processo de venda das açOes.

Segundo o depoente, o Dr. Grebler havia concordado corn as crIticas apresentadas pelo Prof.
Celso Barbi e se dispôs a preparar urn instrumento aiternativo. 0 parecer do Prof. Ceiso Barbi sobre o novo
documento apontou algumas imprecisOes de natureza técnica, recomendou aigumas alteraçOes e alertou
para a possibilidade de o acordo levar a urn cornpartilhamento da gestão da ernpresa.

Em seguida, o depoente relatou que deu ciência ao Secretário da Fazenda do parecer do Prof.
Ceiso Barbi. Reabizou-se, então, na Consultoria JurIdica da Procuradoria-Geral do Estado, reunião da qual
participaram a equipe do Dr. Eduardo Grebler e os procuradores do Estado: Dra. Carmern LUcia, Dr. Ceiso
Barbi, Dr. Moacir Lobato, Dr. José Mauro Catapreta Leal e Dr. Luis Ricardo Aranha, alguns deles tambérn
destacados professores em universidades de Belo Horizonte.

Nessa reuniâo, surgirarn divergencias. Algurnas questOes propostas peios procuradores foram aceitas
e outras não.

Cerca de 30 dias depois, segundo o depoente, a Procuradoria-Geral do Estado foi convidada a
participar de outra reunião, dessa vez no gabinete do Vice- Governador, a qual estiverarn presentes
representantes da Secretaria da Fazenda, do Planejamento, do BDMG e aiguns rnembros do escritOrio do
Dr. Eduardo Grebber. Foram feitas várias sugestOes, como a de que houvesse a obrigatoriedade de o
eventual cornprador poder dar urna contribuição tecnoiógica e gerenciab especIfica, a firn de rnelhorar o
desempenho da empresa. Outra sugestao apresentada foi a supressão de urn possIvel direito de preferência
para subscricao de ação e de aumento de capital. Discutiu-se muito tambérn quanto ao prazo a ser adotado
para o acordo, e os procuradores presentes sugeriram que este fosse reduzido para 30 anos.
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o depoente salientou que perrnaneceu em aberto a tese de compartilharnento, para a qual a Prof.
Celso Barbi havia alertado, sendo que o escritOrio do Dr. Eduardo Grebler sustentava que estaria assegurado
no acordo a participaçao majoritária do Estado no capital votante da empresa.

No inIcio de dezembro, segundo o depoente declarou, recebeu nova minuta do texto do Acordo de
Acionistas, que foi encarninhada para análise do Prof. Celso Barbi e outros procuradores. Quando 0

documento retornou, havia uma anotação aposta a sua margern, de autoria do Dr. Celso Barbi, nos seguintes
termos: "Segundo me informou a Dr. Eduardo Grebler, essa nova versão foi enviada apenas porque nela
está incorporada a vedacao a transferência de controle acionário da sociedade estrangeira, item VIII, 7, o
que e benéfico ao Estado. Para mim, o texto está o.k.".

Em fevereiro do ano seguinte, nova reunião foi realizada no BNDES, da qual o depoente participou,
juntamente corn outros procuradores, e là tornaram conhecirnento do edital de licitação que visava a alienacao
das debentures. Novarnente, a Prof. Celso Barbi apresentou sugestöes, algumas acatadas na hora. Outras
seriam ainda analisadas.

Dias depois, lernbra a depoente, recebeu a texto que seria a versão final do edital, encarninhando-
a, dessa vez, para exarne do Dr. Paulo de Tarso Jacques de Carvalho. Tendo este feito suas sugestOes, a
documento foi enviado ao Secretário da Fazenda corn as observaçOes da Procuradoria-Geral do Estado.

Em marco, o edital foi publicado, e, logo em seguida, foi editado a Decreto n 9 . 38.71 5, que criava a
Comissão Especial de Pré-Qualificaçâo. 0 depoente indicou corno rnembros representantes da Procuradoria-
Geral do Estado nessa Comissão o Dr. Celso Barbi e a Dr. Paulo de Tarso. 0 primeiro, a princIpio, teria
recusado a indicacao, pois ternia que a acordo pudesse vir a representar para a Estado um compartilhamento.
o depoente insistiu, pois via que a sua presenca era uma garantia de que Os interesses do Estado seriam
,juntamente corn o Dr. Paulo de Tarso, muito bern defendidos.

o Dr. Arésio fez questão de ressaltar que o governo consultou a Comissão de Valores Mobiliários -
CVM - e o Tribunal de Contas, antes da realizaçaa do leiläo, sobre a ocorrência ou näo de compartilhamenta,
ou se estava assegurada a participacãa majaritária do Estado. A CVM e o Tribunal de Contas entenderam
que estava assegurada.

Segundo o depoente, nas vésperas do leilão, algumas acoes foram interpostas contra a sua
realizaçao, sendo que apenas urna liminar foi concedida, e, posteriormente cassada pela Tribunal de Justiça.
Ressaltou que houve urna outra acào intentada pelo Ministério PUblico do Estado questionando a mérito, a
legalidade e a regularidade do Acordo de Acionistas. For volta de setembro de 1998, corn o acordo já em
vigor, a açãa, conforrne afirrnaçao do depoente, foi julgada improcedente. lnformou, ainda, que a Procuradoria-
Geral do Estado participou da defesa dos interesses do Estado nessa acão.

lndagado pelo Presidente da CPI sobre qual seria a Orgão do Estado corn maior responsabilidade
para analisar juridicamente as acöes relativas a negaciação das acOes da CEMIG, a depoente esclareceu
que naa saberia responder corn precisao, pois cabe a Procuradoria-Geral do Estado a análise das questöes
pastas pela administração direta e pelo Poder Executivo. As questöes da administração indireta não são
nern nunca foram tratadas pela Procuradoria-Geral do Estado, rnas pela serviço de assessorarnento de
cada urn desses Orgãos. Apenas, vez por autra, erarn encaminhados assuntos para a apreciaçaa da
Procuradoria-Geral do Estado.

Quanto a possibilidade de a Procuradoria-Geral do Estado elaborar ela prOpria o Acorda de Acionistas,
respondeu que ha na Procuradoria-Geral do Estado especialistas no assunto, rnas que esta não foi solicitada
a fazd-lo e, sim, a apreciar cada urn dos textos que Ihe erarn encaminhados.

o Presidente da CPI concordou que as sugestöes apresentadas pela Procuradoria-Geral do Estado
foram para aprimorar a acordo em favor do Estado. No entanto, persistiu urna questão nuclear, defendida
pelo Prof. Celso Barbi: a do cornpartilhamento do controle. Não teria a depoente se sensibilizado corn essa
tese?

o depoente respondeu que o prOprio Prof. Celso Barbi afirrnara que sua posiçao era acadêmica e
que admitia e respeitava apiniöes em cantrário. Esse era urn entendimento doutrinário, e que ele, o prof.
Barbi, nãa assumia urna paternidade absolutista da tese. 0 depoente afirmou que outros juristas ilustres
defendiam teses diferentes e citou a Prof. Arnold Wald, da Universidade do Rio de Janeiro, coma urn deles.
Destacou que transmitiu aos Orgaos técnicos do gaverno as duas posicoes: a do professor e a daqueles
que pensavarn de forma contrária, para que a governo tornasse a decisão. No seu panto de vista, a hipótese
do Prof. Celso Barbi de ocorrer compartilharnento não acorreu na prática. Completou dizendo que, em
nenhum rnomento, teve natIcias de que a deliberacao do acordo tivesse rnanietado, atado au peado a acão
do Estado a frente da gestao da CEMIG.

0 Presidente da CPI declarou que a tempo ainda é curto para determinar se haverá ou não
cornpartilharnento. Explicau que a Conselho e constituldo por 11 representantes, sendo necessários 8
votos, a que implica a voto de urn dos sócios minoritários. Disse ainda, que a Conselho de Diretores tern 8
representantes, sendo 3 sOcios minoritários, havendo necessidade de 6 votas para deliberação. lndaga,
então, se nao ha candiçãa de extremo pader para este sOcio rninaritário. E relata que ha a possibilidade de
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que essa empresa, sendo detentora de interesses contrários aos interesses nacionais ou de Minas Gerais,
resolva impor veto as acOes da CEMIG. E questiona o depoente se a Procuradoria-Geral do Estado não
teria compartilhado de uma decisão dessa natureza.

o depoente declarou que caso o sOcio minoritário resolvesse usar seus direitos contra os interesses
do Estado não estaria havendo o exercIcio regular de direito, e sim, abuso de direito, contra o qua] se
colocariarn o Poder Judiciário e a Procuradoria-Geral do Estado.

o Presidente indagou se, havendo no Acordo de Acionistas poder de veto para o sOcio rninoritário,
nao se configuraria abuso de direito o exercIcio desse poder em uma eventuafldade em que os interesses
de Minas estivessem sendo contrariados.

o depoente, então, afirmou que esse poder de veto será em razão dos interesses da Companhia e,
portanto, dos interesses do Estado, porque a Companhia é bern do Estado. No entanto, se ele for contrário
aos interesses da CEMIG, ye aI urn abuso de direito.

Indagado pelo Deputado Antonio Andrade se fora consultado sobre alteracOes contratuais ocorridas
na Southern, o depoente afirmou que tomava conhecimento dessas informacoes, oficialrnente, naquele
momento. E disse, ainda, que, durante sua gestao, não foi oferecida, levada ou informada a Procuradoria-
Geral do Estado nenhurna alteraçao de qualquer natureza.

o Deputado Antonio Andrade afirmou, então, que havia urn item determinando que o Estado deveria
ser consultado ern qualquer alteracao contratual. 0 depoente prosseguiu informando que nao tinha o acordo
no rnomento e não o conhecia de rnernOria.

Indagado sobre o motivo de sua insistência em não optar pela tese do Prof. Celso Barbi sobre a
questão do cornpartilharnento, o depoente disse que havia pontos de divergencia, e que ele se permitira
fazer consultas a outros professores e doutrinadores, e que a decisão final foi tomada por quern de direito,
sem que fosse necessário que a Procuradoria-Geral do Estado indicasse essa ou aquela decisão.

o Presidente pediu que o depoente avaliasse a legalidade, a legitimidade e a ética do Estado, que
teria aberto a Southern, antes da publicação do edital do leilão, os segredos e a estrutura da CEMIG. 0
depoente respondeu que o governo teria permitido esse acesso a qualquer dos interessados, rnas que
estava tornando conhecimento do fato naquele mornento. Ele acreditava que o acesso dado a essa empresa
tambérn deve ter sido perrnitido a qualquer outro interessado. Diante da afirrnaçao do Presidente de que
aos outros interessados so foi dado acesso apOs o edital, relatou nao ter conhecimento desse fato. 0
depoente opinou, então, que, desde que fosse garantido o acesso aos dernais, achava tal procedirnento
perfeitamente normal.

o Deputado Antonio Andrade relatou que a Southern foi a (mica empresa que deu lance no leilão de
venda das açOes da CEMIG e lembrou que o depoente disse nao ter tornado conhecirnento de que, apOs o
leilão, esta empresa tenha vendido parte das açOes a AES. Também disse que fica no ar a suspeita de que
havia urn acordo corn o Banco Opportunity, que depois da venda recebeu 10% das acöes compradas. Isso
porque o dono desse banco é casado corn a Dra. Elena Landau, que fora diretora do programa de
privatizaçöes do BNDES. 0 Deputado afirmou que estava apreensivo corn a hipOtese de ter havido
favorecirnento na venda das açoes para a Southern, pois a própria imprensa já divulgara que essa ernpresa
seria a vencedora do leilâo. E que haveria, inclusive, urn acordo anterior no qual a empresa venderia cerca
de 10% das açOes adquiridas a ernpresa AES.

Diante destas inforrnaçoes, o Presidente indagou ao depoente se não desejaria fazer algurn
comentário. 0 depoente respondeu que nao.

1/6I99 - Dr. David Travesso Neto, Vice-Presidente da CEMIG
o Dr. David Travesso relatou a CPI que, logo apOs o leilão, foi contatado pelos gerentes e delegados

da Southern Electric Brasil, que o consultaram sobre seu interesse em exercer atividade de executivo da
CEMIG.

Em 17 de julho de 1997, tomou posse no cargo de Vice-Presidente da empresa. Ressaltou que
qualquer assunto relacionado corn a CEMIG apOs a data de sua posse é de sua responsabilidade, da
mesma forma que qualquer fato anterior àquela data não e de seu conhecirnento.

lndagado pelo Presidente da CPI sobre suas relaçOes corn a Southern e a AES e sobre a relação
entre essas ernpresas, declarou que veio a conhecê-las por rneio de publicacaes técnicas, nao tendo corn
elas nenhurn envolvimento técnico. Afirmou desconhecer se existe relacao comercial entre essas empresas
e que, nos Estados Unidos, a AES é uma empresa de desenvolvimento de geracao, enquanto a Southern
e uma grande distribuidora.

0 depoente disse que ocupa o cargo de Vice-Presidente da CEMIG por indicacao da Southern, mas
que exerce atividades que envolvem gestão e responsabilidade apenas na CEMIG. Acha que o cargo de
Vice-Presidente pode ser indicado por urn acionista, rnas ressaltou que, quando assina urn balanco, não
presta nenhurna obrigaçao ao acionista, mas a CEMIG, pois suas responsabilidades são as de urn executiyo
da empresa.
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Indagado sobre sua autonomia em relaçâo a Southern e a AES em urn processo de tomada de
decisão a respeito do futuro da CEMIG, respondeu que nem ele nem qualquer outro Diretor possui total
autonomia. Segundo ele, o processo de decisão da CEMIG se dá mediante urna reuniâo da Diretoria
Executiva, da qual todos Os diretores participam. As decisôes são tomadas pela diretoria colegiada, corn
base no bom-senso e nos objetivos fixados pela Companhia no seu piano quinquenal, e encaminhadas ao
Conselho.

O depoente informou desconhecer o histOrico da AES corno sócia da CEMIG, pois seu contato corn
essas empresas so se iniciou depois de efetuado o leilão.

lndagado se as decisOes que dizem respeito a CEMIG exigern ovoto qualificado da sOda minoritãria,
disse que as decisOes são consensuais e envolvem urn processo de negociaçao continuada ate que haja
urn entendimento entre os diretores. Afirmou que esse é o processo que se desenvolve na CEMIG. As
decisOes exigern a participação de todos os diretores, não do sócio, pois este nao está presente. Na empresa
de capital aberto, o corpo diretivo responde por qualquer decisão que ele tenha tornado. A responsabilidade
e. dos diretores em conjunto. Acrescentou que a CEMIG responde não sO perante a CVM daqui, mas tambOm
perante a CEC dos Estados Unidos, porque 65% dos seus acionistas estão fora do Brash. 0 depoente disse
não conhecer a forma de pagamento das açOes pelo sOcio rninoritário.

Quanto a participação dos sócios rninoritãrios nas diretorias, o depoente inforrnou que a equipe foi
montada a partir de sua entrada na empresa, sendo formada pelo Vice-Presidente, pelo Diretor de Geracao
e Produçao e pelo Diretor de Materials. Os dois Diretores foram tarnbém indicados pela Southern.

Indagado como se cornportam a Southern e a AES na CEMIG, respondeu que para eles, executivos,
o que existe é a empresa Southern Electric Brasil, que os indicou corno seus representantes.

0 depoente esclareceu que 14,41% do capital da CEMIG pertencem a Southern Electric, 24,1%, ao
Estado, e o restante estã diluldo no rnercado. A Southern Electric Brasil e formada por urn empresa chamada
Cayman Traders e pela 524 Empreendirnentos.

Segundo ele, as açOes da CEMIG nunca saIram do Brasil, pois são de propriedade de urna empresa
brasileira, a Southern Electric Brasil. As açOes da CEMIG estão aqui sob a custOdia da CVM.

Indagado sobre a origem financeira da pagarnento das açOes da CEMIG, considerando-se que a
Southern tinha urn capital constituIdo de R$20.000,00, respondeu que não estava informado sobre esse
valor, mas declarou que o mercado financeiro monta ernpresas de propósitos especIficos corn capital nominal
representativo, ou seja, apenas para que existarn do ponto de vista legal, vindo a existir de fato se o projeto
ern que estão envolvidas transforrnar-se em realidade. A ernpresa, necessariamente, não precisa ter urn
capital grande. Ela sO precisa ter urn capital nominal mInimo, que lhe permita existir legalmente. A seguir, e
apresentado urn projeto econôrnico-financeiro a urn agente financeiro. Se este concordar corn a montagern
da ernpresa e corn os nürneros colocados como retorno, garantindo o fornecirnento dos fundos, ela se
capitaliza. 0 depoente ressaltou que a CEMIG trabalha corn essa técnica de montagem financeira.

Declarou, por firn, não saber quern foi o agente financeiro no caso da CEMIG, pois entrou para a
empresa depois de iniciado o processo de negociacao.

8/6/99 - Dr. Menelick de Carvalho Neto, Doutor em Direito Constitucional
0 depoente fez as seguintes consideracOes inicials. Do seu ponto de vista, o caso é extremamente

sério, pois se usa o texto da lei, o texto da Constituicao, contra a propria Constituicão e a prOpria lei. A
Constituicão exige, para a alienacão do controle acionário das açOes do Estado, é necessária autorização
legislativa expressa. No caso em questão, no seu modo de ver, houve inconstitucionalidade, exatarnente no
fato de se torcer a autorizacao legislativa para além do que havia sido autorizado.

Ele ressalva expressarnente as ago-es que asseguram o controle rnajoritárip ao Estado sobre 51%
das acOes, requisito imposto exatamente para garantir o sentido do controle. 0 controle acionário pUblico
em area estrategica - fornecirnento de energia - tern a finalidade de definir a direcao do comando, a definicao
dos fins e as polIticas da prOpria ernpresa. 0 Acordo de Acionistas assegurou ao rernatante, juntamente
corn o percentual de acOes autorizado, a participaçao na direçao, na indicacao da direção e, em várias
situacOes, passa-se a exigir a votacao em bloco - Estado e sOcio minoritário - fazendo deste, efetivamente,
alguem que pode interferir no controle da empresa de forma decisiva, uma afetaçao que, segundo o depoente,
não poderia ocorrer de forma algurna sem autorizacão legislativa, ou que ressalvasse precisamente as
açOes configuradas por ele.

Esse controle ou essa rnaioria de 51% das açOes não é, no seu modo de ver urn firn em si mesmo,
mas tern urn objetivo, que e preservar e garantir a natureza estatal do comando da ernpresa. Na medida em
que, segundo esse Acordo de Acionistas, uma participacão ativa, e rnesmo urn poder de veto em determinadas
decisOes, do sOcio rninoritário, não se trata, pura e sirnplesmente, de urna tentativa de atração de sOcios
estratégicos, porque se fere esse controle corn esses atrativos que se ofereceram. A oferta desses atrativos,
se existisse, teria de ser feita mediante autorizacao expressa do Poder Legislativo e discussão corn ele,
declarou o depoente. Não sO pelo Legislativo, mas pela prOpria forma da lei, que é, ela rnesma, segundo o
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processo legislativo, urn rneio de tornar pUblica a discussão. Esta Casa é uma caixa de ressonância e o
debate havido aqui é importante não sO para o convencimento dos parlamentares, mas da prOpria opiniao
pUblica. Nesse sentido, a gestão e as estratégias de gestao dessa empresa, quando afetam o seu controle,
deveriam passar, por aqui na sua opiniao. Não é o Executivo monocrático que saberá o que e melhor para
a CEMIG, sem discussão corn mais ninguem.

Segundo o depoente, a manutenção pura e simplesmente de 51% das açOes configura na verdade,
tal como foi feita, fraude a Constituição e a lei. E uma forma de, cumprindo a letra da Constituiçao, manter
os 51%. A letra da lei preserva as açOes cuja venda havia sido vedada mas, na verdade, ao se venderem
acOesminoritárias, corn elas, a tItulo de atraçao de urn sócio estratégico, coloca-se em jogo precisamente
O controle, quefoi profundamente afetado. Ele ate poderia se-b, mas corn autorização legislativa.

0 depoente disse que não era contra a polItica do Governo passado, pois essa nao é pura e
simplesmente uma questão ideobogica, é jurIdica e, como tal, constitucional. Para ele, os Orgãos
constitucionais do Estado tern que funcionar no governo quotidianarnente. E uma das questöes básicas é,
precisamente, a exigência de lei para alienaçao das açOes configuradoras do controle, que exprirnem
poderefetivo no âmbito da empresa. Mesmo não sendo integral, de acordo corn ele e corn o Prof. Carvabhosa,
O controle é urn todo e, na medida em que é afetado de algum modo, está sendo abienado, perdendo o seu
poder de direcao efetiva, tal como a prOpria lei define esse controle acionário.

Indagado se concorda corn os defensores da venda da CEMIG de que houve vaborizacão das
açoes e, portanto, o Estado Iucrou ao vender urn bote de apenas 33%, ficando corn 51%, respondeu que e
dificil opinar, rnas sendo a CEMIG idônea e bern conceituada, ao ser transferida para urn grupo estrangeiro
cuja idoneidade foi questionada pebo prOprio Presidente da Repübtica, e que tern seus prOprios interesses,
fica corn urn futuro incerto.

Indagado se e possIvel afirmar que as decisOes envolvendo valores acirna de R$1.000.000,00 são,
na reabidade, cornpartilhadas rneio a rneio, respondeu que e reabrnente al que está a questão: a perda de
controbe, porque controbe compartilhado nao e controle. E pode haver esse compartilhamento se houver
autorizacao legislativa.

Quanto a questão de rnanter 51% das açOes, esclareceu que se cumpre a leitura da lei, descumprindo-
se o seu espIrito, exatamente para aniquilar o bern que ela queria proteger. Se a lei quer proteger ô controle,
preserva-se tab controle nominalmente, alegando-se que se tern 51% das açOes, rnas, na verdade, mediante
açöes indiretas, afeta-se precisamente o controle. Perguntado sobre o fato de a Procuradoria-Geral do
Estado ter subscrito urna decisão que fere essa proposição, o depoente respondeu dizendo nao conhecer
o parecer da Procuradoria-Geral do Estado, mas que devia estar reduzindo a questao ao nIvel puramente
formal. Disse que o poder de mando foi perdido, e o objetivo do inciso II do § 42 do art. 14 da Constituicão
do Estado e rnanter precisarnente esse controle no seu sentido mais forte, ou seja, o poder de definir os
destinos da empresa. 0 controle estatal não foi totalrnente eliminado, sendo, entretanto, profundarnente
afetado. Houve uma transforrnacão ou pebo menos urna alteraçao, situação que dependeria de autorizacao
legislativa, reafirmou o depoente.

A tItubo de conclusão, afirma que a Unica possibilidade de urn parecer favorável é reduzir ou retirar -
o sentido constitucional, não fazer urna interpretação sisternática pela bOgica finalIstica da Constituicão,
ficar preso a sua pura literalidade, ou seja, fazer urna interpretação leiga.

Atendendo a solicitacao, o depoente definlu controlador acionãrio, a luz do art. 116 da Lei das
Sociedades AnOnirnas, como sendo: 1, o detentor de 51% das acOes da empresa; 2, tat rnontante deve
servir, efetivamente, para definir os destinos da empresa quanto a decisão, a adrninistracão e a prOpria
polItica que irnplementa.

Indagado se o acordo firmado entre o acionista majoritãrio e o minoritário restringiu o poder sobre o
controle acionário do Estado, o depoente respondeu afirmativarnente, concluindo que em várias matérias é
preciso que as duas partes se coloquem de pleno acordo para que qualquer medida seja tomada. Na
verdade, nesse caso, o controle rnajoritário não existe mais. Perguntado se o Acordo de Acionistas, que, na
verdade, retira o controle do capital rnajoritário, nao fere a Lei n 9. 11.968, de 1995, respondeu entender que
a referida lei fora vetada.

0 Estado, ao ficar corn 51% das açöes, ou mais, cumpria literalmente a lei, na opinião do depoente,
mas descumpria exatamente aquilo que a lei vedava, que era o controle efetivo do Estado. Ao mesmo
tempo em que se assegura a posse da maloria de açoes, perde-se o controle sobre as decisOes em geral.

0 Deputado AntOnio Andrade afirrnou que, logo após o Ieilão, a Southern cedeu parte das acOes,
9,4% do capital votante e fundou uma nova empresa, a Cayman, constituIda por 49% da AES e 51% da
Southern. Indagado se esta teria de comunicar a operacão ao Estado, de acordo corn o art. 87, o depoente
disse que, salvo engano, o prOprio Acordo de Acionistas autorizaria. Mas o problerna mais grave não é
formal. Ainda que a ilegalidade da operacão esteja acobertada, é urn Acordo que, conforme o Legislativo,
não foi discutido. Tarnbém não foi urn ato do Executivo e, corno tat, pode prever "rnuitas" coisas. Mas que
ernpresa e essa que precisa abrir urn testa-de-ferro numa ilha corno Cayman? E se está procedendo assim
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corn Os cofres püblicos americanos, serã que vai ter outro tipo de procedirnento aqui? Continua o parlarnentar:
conforme o Procurador, o Secretário da Fazenda, a epoca, disse que não foi avisado da venda das acoes,
quando o primeiro, parece, teria de ter dado urn parecer. 0 Procurador-Geral do Estado disse que sO teve
conhecimento do fato e dessa nova empresa, a Cayman, aqui na audiência pUblica. Não tinha, atérn então,
conhecimento da transaçAo envolvendo a Southern corn o Opportunity e corn a AES. Isso é bastante grave.
O Secretário, no mInimo, deveria levar ao conhecimento da Procuradoria-Geral do Estado aquela transacão,
para saber se estava ferindo o Acordo de Acionistas ou a lei. 0 Procurador nao foi avisado ou consultado a
respeito. Estou preocupado porque, ao ser feita a transaçâo, a Southern transferiu 9,4% da açOes ao
Opportunity. Depois, dos 90,6% restantes, transferiu 49% a AES. Ela ficou, no final, corn apenas, 46,206%.
Portanto, se cada urn separar as spas .açöes, ela não tern mais de 50% mais 1 acão, conforrne prevê
também o Acordo de Acionistas.

Indagado se chegou a acompanhar tais fatos, o depoente disse ter conhecimento deles apenas
pelos jornais, tendo participado antes, ativamente, apenas do leilão das debentures. Continua o parlamentar:
A AES não se qualificou, nao compareceu ao Ieilão. Já a Southern so veio a gastar urn centavo do seu
bolso, se gastou, urn ano depois, pois tinha 50% financiados, corn 12 meses de prazo para pagamento. Mas
urn dia apOs o Ieilão e apOs assinar a promissOria corn o Estado e o financiamento corn o BNDES, vendeu
tais acOes a AES, que apareceu e comprou 49% delas. Isso nos cheira a acordo entre as duas empresas
norte-americanas. Indagado se em vista disso o leilão poderia ser anulado, o depoente responde que acha
possIvel, sirn, principalmente se havia a possibilidade de fraudes dessa ordem: urn arrernata em nome de
outro, que está conluiado corn urn outro, quando toda a licitação seria apenas para atrair sOcios estratégicos
que pudessem, efetivarnente, contribuir para que a empresa crescesse. Alias, estamos falando de uma
empresa de excelência reconhecida. Não era por ser empresa pUblica que vamos dizer que era ma gerida,
de insucessos. Não sei qual o motivo de atrair sOcios estratégicos para o que está funcionando tao bern.
Indagado se a MGI poderia emitir debentures para serem leiloadas, o depoente afirmou que ela obteve
autorizaçao do BNDES, através de empréstimo contraIdo pelo Estado. Essa autorizacao seriam as
debentures, titulos da dIvida do Estado, que a MGI colocaria em Ieilão. Os particulares poderiam arrematá-
los, resgata-Ios em urn determinado prazo em dinheiro, ou em prazo mais curto, convertê-Ios em acoes da
CEMIG, como esse Acordo de Acionistas. Então, na verdade, nao foi uma venda, porque tal Acordo tem 35
de validade e o que se pode fazer corn uma empresa em 35 anos? Ela, que funciona bern hoje, que
demanda investimentos gigantescos, funcionará a contento findo esse prazo?

Indagado se a criacao de três tipos de ação, corn valores diferentes, comprometeria a estrutura da
sociedade anônima do ponto de vista da forma de negociacão realizada e se a venda de debentures prejudicou
os sOcios minoritários e feria a legislacao atinente as sociedades anônimas, o depoente respondeu que se
pode criar urn tipo de acao, vendida a rigor ao preco de ação ordinária, mas que Ievou, como prêmio, a
participacao no controle, o que aos minoritários não é reconhecido. Indagado se a perda do controle nominal,
por parte do Estado, significaria a extinçao da sociedade de economia mista e Se, em relaçao aos sOcios
minoritários, detentores das açOes ordinárias, a participacão para manter a qualidade da sociedade de
economia mista deveria ser equivalente a relacão do nümero de açoes apropriadas por cada sOcio, o
depoente responde que estão modificando a empresa substantivamente. Na hipótese de autorizacão
legislativa para venda de acOes que configurasse a perda do controle do Estado, ela estaria sendo
transformada, não mais em sociedade de economia mista, integrando a administracao indireta, mas em urn
ente estranho a esta. Indagado sobre o fato de que a metade do valor da CEMIG foi financiada pelo BNDES
em condicOes mais favoráveis para o sOcio do que o empréstimo concedido ao Estado de Minas, o depoente
disse não ter conhecimento da questão, afirmando, entretanto, que fatos dessa natureza tern de ser tratados
pelo Legislativo, fundamentalmente nas CPIs.

Indagado sobre a opinião de alguns advogados, pareceristas também, que falam justamente o
contrário, ou seja que não ha ilegalidade na venda de açoes da CEMGI, respondeu que o Direito e discussão
por meio da que deve vencer a forca do melhor argumento. Alias, uma CPI como essa é importante
exatamente para que Os argumentos possam vir a tona.

Minha posiçâo como professor foi nunca acreditar em verdade absoluta. Conheco pelo menos alguns
pareceres sobre o assunto, respeito, é uma opinião a mais, mas acredito que a consolidacao da democracia
que temos a nossa frente requer que tratemos a lei como algo que protege valores efetivamente e que
pautemos nossa conduta pela protecao desses valores, sem que busquemos fazer da lei urn mero empecilho
A convivência diana.

9/6/99 - Dr. José Luiz Ladeira Bueno, advogado
0 depoente iniciou sua exposicão fazendo uma distinçao entre os três grandes negócios ou operacOes

jur(dicas que teriam ocorrido quando da alienacão das açoes da CEMIG: a) a transferência das açôes do
Estado para a MGI; b) a emissão de debentures por parte da MGI, corn a conseqUente alienacao dessas
debentures ao BNDES; c) a transferencia das açoes, em que ocorreu o Ieilão das debentures em pregao
püblico, na Bolsa de Valores.
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Segundo o depoente, o Governo federal pretendia que os Estados membros seguissem a mesma
orientacao polItica do programa federal de privatizacao. A princIplo, o Governador Eduardo Azeredo negava
a privatizaçao da CEMIG, mas como o Estado necessitava de recursos, foi buscada uma solucâo
interrnediária. Assim , o Governo estaduat conseguiu aprovar urna lei que autorizava a alienacão de açôes,
mesmo aquelas corn direito a voto, que nao eram necessárias a constituiçao do controle acionário da
CEMIG.

o depoente prosseguiu afirmando que , para evitar a necessária aprovação do Senado Federal
para urn novo endividarnento do Estado, este, necessitando urgentemente de recursos, transferiu essas
açoesparaaMGl.

o depoente. ressalvou que, embora não conhecesse o instrumento que transferlu essas açôes do
Estado para a MGI, acreditava que se tratava de uma promessa de compra e venda corn preco determinado,
ou então, urna permuta de outras açOes que a MGI tinha.

Na opinião do depoente, a alienação das açoes do Estado para a MGI gera alguma düvida, pois o
Decrto Lei n9. 200, que permitia a alienacao de bens do Estado a sociedade mistas ou controladas
diretamente pelo Estado, já estava revogado. A Lei n 2 . 8.666, por sua vez, permite e abre excecão da
Iicitacão püblica a essa transferência desde que a sociedade tenha sido criada para receber aquele tipo de
bern ou investirnento. Segundo o depoente, embora legalmente a operação possa ser questionada,
eticamente ela nao seria questionável, jã que a MGI e uma sociedade estatal.

Já o fato de se tentar contornar a obrigacão constitucional de o Estado obter autorizacão do Senado
para se endividar e mais problemático, na opinião do depoente. Segundo ele, uma operacao que parece
ser urn negOcio jurIdico mas que, na realidade, busca urn outro objeto ou finalidade, recebe o nome de
simulado, no meio jurIdico. 0 depoente acredita que não havia nenhuma razão para que as açães fossem
para a MGI, que nunca quis, de fato, comprar ou vender açOes da CEMIG. Esse, seria, portanto, urn
procedimento discutIvel.

Em seguida, o depoente classificou de inusitada juridicamente a existência de uma cláusula, na
escritura pUblica de emissão de debentures por parte da MGI, que possibilita a eventual transformacao das
debentures em acôes da CEMIG. Segundo o depoente, as debentures conversIveis em açOes são urn tItulo
especIfico de sociedades por açôes, e se a MGI tivesse prometido convertê-Ias em acöes dela própria, a
situação jurIdica seria absolutarnente tranquila, pois está prevista na Lei n. 6.404.

Para o depoente, o inusitado da operacão está no termo "transformação", existente naquela cláusula,
que não existe na lei nem no rnundo jurIdico. A explicacao que Ihe foi dada é que essa seria uma forma
alternativa de cumprimento obrigacional, mas, na sua opiniao, o que efetivamente pactuou-se nesse contrato
de emissão de debentures transforrnáveis em açöes foi uma garantia de direito real, caracterizada por urn
penhor de acöes da CEMIG. Os advogados dos adquirentes, inclusive, tern usado a expressao "garantia de
direito real" nos fOruns onde tern defendido a operação, completou.

O depoente esclareceu, então, que esse "penhor" configuraria uma situação não aceita pelo COdigo
Civil Brasileiro e por todas as legislaçOes modernas, qual seja, o pacto comissOrio, que se constitui na
apropriacão do bern dado em garantia pelo credor, quando, na verdade, a lei determina que o bern seja
leiloado em hasta pUblica.

Segundo o depoente, optou-se por alienar debentures, e não açôes, porque tratava-se de urn grande
bloco de açoes, uma quantidade enorrne, uma operacão que os arnericanos chamam de "block trades",
cuja importância para a vida societária e para o dia-a-dia da ernpresa nao permite que seja feita de forma
particular, mas através de Ieilão pUblico. E este permitiria que Os acionistas minoritários usassem a figura
da intervenção, a qual determina que a alienação teria que ser rateada entre os titulares minoritários
também, o que poderia dificultar o negOcio.

Segundo o depoente, esse assunto foi discutido na imprensa, na época, e os acionistas minoritários
chegaram inclusive a procurar a Bolsa de Valores de Minas Gerais, mas a operação acabou sendo feita da
forma prevista. Para ele, a conversão a propriedade do credor do bern dado em garantia é uma situacao
juridicamente indefensável, e ele se declarou perplexo corn o fato de a operação ter se consumado dessa
forma.

Outra clâusula juridicarnente inaceitável, na opinião do depoente, é a que estipulava que se as
açôes da CEMIG, por alguma razão, fossem vendidas por preco superior ao valor do débito que estavam
garantindo, o BNDES teria direito a 10% dessa diferenca. 0 BNDES recebeu esses 10% sobre a diferença
do preco de urna forma injuridica, ou ajurIdica, no seu entendimento. Da mesma forma, ele acredita que a
transferência das açOes nos livros da CEMIG e nula de pleno direito, ja que a Iegislação atual permite que
a Caixa de Liquidação da Bolsa inforrne a sociedade aberta a titularidade das açães. A CEMIG competia
apenas averbar em livros prOprios essa transferência, que teria se efetivado na Bolsa de Valores do Rio.

Quanto ao Acordo de Acionistas, o depoente esclareceu que se trata de urn instrumento denominado
parassocial, uma relacao associativa, criada pela Lei n 2 . 6.404. Ele nao é urn instrumento societário, mesmo
que, juridicamente, envolva e acabe por ser urn fato equivalente. Sobre esse aspecto, o depoente fez,
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então, urn breve esclarecimento, no qual afirma que as sociedades de economia mista tern regras diferentes
das sociedades anônimas comuns. Uma delas é que ela pode praticar atos em benefIcio da comunidade
em que está inserida. A sociedade de economia mista nao possui urn objetivo ünico de lucro ou, pelo
menos, não possui o lucro como finalidade, mas como mero objeto para alcançar urn resultado. Sendo
assim, o Estado tern o domInio, e não sO o controle acionário dessa sociedade, de forma que ele possa
exercer uma atividade que, talvez ou em princIpio, pudesse ser originalmente do Estado.

Para o depoente, o Acordo de Acionistas estaria, num determinado ponto, em conflito corn essa
norma legal, pois seriam retirados do Estado alguns direitos inerentes a sua condiçao de acionista controlador.
E para isso, e obrigatOria a autorizacao legislativa, a qual, segundo o depoente, nao aconteceu, deixando-
o perplexo, ate mesrno porque o governo tinha a maioriada Assembléia.

Em seguida, o depoente passou a emitir sua opinião sobre o compartilhamento, que seria ate uma
idéia válida numa sociedade de economia mista, caso o Estado desejasse alterar a conduçao dos seus
interesses. 0 que ele questiona é a forma como ela foi feita, que seria desastrosa, na sua opiniao. E
concluiu que não entendia a razão para as coisas terem se encaminhado dessa forma, pois tudo poderia ter
sido feito mansa e pacificarnente.

0 depoente declarou, ainda, que se preocupa corn uma eventual depreciacão das acoes de controle
da CEMIG, nurna futura alienacão, pois não se poderá vender o controle na sua plenitude.

Em seguida, o Presidente da CPI solicitou ao depoente que manifestasse sua opinião sobre a
participação da CEMIG nesse processo. 0 depoente respondeu que, num primeiro mornento, a CEMIG
ficou incumbida de encontrar uma solucao que harmonizasse a necessidade que o Estado tinha de fazer
caixa e a pressão do governo federal para alienar o controle, corn o BNDES pressionando para que houvesse
a alienaçao. Uma minuta desse acordo foi entâo remetida a Procuradoria-Geral do Estado. Segundo o
depoente, essa minuta fol abandonada na Procuradoria-Geral do Estado, em virtude do parecer desfavorável
do Dr. Celso Barbi, segundo o qual a operacao não poderia ser feita sem autorizacao legislativa, opinião
semelhante a do depoente. A partir dal, tudo teria ficado centralizado na Secretaria da Fazenda, e a CEMIG
não foi mais ouvida em absolutamente nenhum dos processos que se seguiram.

o depoente acrescentou que a empresa AES passou a frequentar quase que diuturnamente a
empresa, acornpanhando a evolucao dos seus interesses dentro da CEMIG bern antes de leilão. Indagado
se ha registro dessas visitas na CEMIG, o depoente respondeu que e provável, pois ninguém pode entrar
na CEMIG sem que isso fique registrado.

o Presidente perguntou então se e comum a empresa interessada na compra participar da elaboracao
do edital de licitação, ao que o depoente respondeu negativamente, considerando que o fato, inclusive, não
é nem moral, nem ético, nem jurIdico.

Indagado sobre a legalidade ou ilegalidade do processo de transferencia das açOes, o depoente
respondeu que, para ele, o que ocorreu foi urn negOcio simulado, como ele ja o havia definido em momento
anterior do depoimento. Montou-se artificiosamente uma operação, que, segundo sua convicçao, so pode
ter ocorrido por duas forrnas: por permuta de outras açOes que a MGI tinha, do BEMGE e do Crédito Real,
ou por uma venda, uma promessa de compra e venda corn preco determinável, e não determinado, de
modo que a MGI nao tivesse que pagar imposto de renda sobre urn eventual lucro na venda das acoes. Em
seguida, respondendo a questão formulada pelo Presidente, afirmou que considera 0 negOcio nulo de
pleno direito, por inconstitucionalidade e ilegalidade.

Respondendo a indagaçao de outro Deputado presente a reunião, o depoente concordou que,
realmente, causa estranheza o fato de ter havido apenas urna empresa participante do leilão, e que isso
talvez se explicasse pelo fato de ser difIcil de acreditar que urn adquirente de debentures possa se transformar
em titular de açOes dadas em garantia, como indicava o edital. Isso seria uma aventura.

Prosseguindo, o depoente esclareceu a urn Deputado as diferencas entre a venda das açOes e a
emissão de precatOrios. Segundo ele, as debentures foram feitas para lastrear o empréstimo do BNDES.
Era urn financiamento e, num primeiro momento, a MGI se endividou, mesmo tendo dado em garantia as
açOes da CEMIG. Em segundo lugar, a operaçao foi feita para evitar a autorizacao de endividamento pelo
Senado. Outra diferença vem do fato de se terem alienado debentures, e nao açOes. Na opiniâo do depoente,
se a conversibilidade de debentures em açoes se fizesse corn açOes da prOpria MGI, a operacão estaria
coberta pela lei. Mas o que se deu nao foi isso. 0 fato de o adquirente receber açôes ernitidas por outra
empresa, que estavam dadas em direito real de garantia, é pacto comissOrio. E apropriacão, pebo credor, do
bern dado em garantia.

0 Presidente perguntou quais teriam sido os preceitos legais ofendidos na operacão em questão,
tendo o depoente respondido que, em primeiro lugar, a prOpria Constituicao Federal, que determina que
cabe ao Senado dispor sobre limites e condicaes para as operacOes de crédito dos Estados. 0 Codigo Civil
tarnbérn foi desrespeitado, pois veda ao credor se apropriar ou ficar corn a titularidade do bern dado em
garantia. E afirmou estar chocado corn essa operacao, pois não consegue cornpreender a rnãgica por
detrás dela.
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Ao responder se a lei estadual que autorizou a venda das açöes da CEMIG também havia sido
desrespeitada, o depoente informou que nao, pois a alienação envolveu açöes que não são constitutivas
do controle. 0 que foi ilegat foi o Acordo de Acionistas, que fere a Constituicão do Estado, já que houve
transferência de direitos do Estado. Não haveria sentido na existência das sociedades de economia mista
caso O controle acionário não ficasse corn o Estado ou a União. E por isso que o valor do controle acionário
sempre é muito maior que o das açöes individualizadas.

Respondendo a outra indagação, o depoente afirmou acreditar que, se a operacão for tornada nula,
o Estado deve restituir os valores que recebeu pela alienacão, abatendo, e claro, os dividendos já recebidos
pela compradora. Em seguida, afirmou que acha muito difIcil conseguir-se que a empresa compradora seja
punida por danos e prejuIzo ao .interesse püblico, conforrne indagou o Presidente da CPI. Este perguntou
então se não seria possIvel avocar a legislacao internacional para punir esse tipo de negociação, jã que se
trata de uma empresa multinacional, ao que o depoente respondeu que sim, desde que se consiga provar
que a operação foi feita de forma dolosa. Mesmo assim a empresa poderia questionar, pois tern domicIlio
no Brasil e Os atos foram praticados aqui, conseguindo, então a transferência da acão para o nosso pals,
cuja experiência em relacao a danos materials e morals ainda e muito pequena e cuja Iegislacao ainda não
está adequada a essa finalidade.

0 Presidente perguntou se o depoente considerava ter havido cartelização, já que uma empresa
pré-qualificada, que não compareceu ao Ieilão, e hoje detentora de parte das açôes transferidas a empresa
que participou sozinha daquele evento. E, se nesse caso, seria possIvel recorrer a Iegislação internacional.
0 depoente respondeu que seria muito difIcil provar a formação do cartel, ate porque ele mesmo não
acredita nessa possibilidade. Na sua opinião, o que houve fol uma falta de seguranca de outras empresas
internacionais para participarem do leilão, exatamente por causa desse conjunto de irregularidades que
estavam sendo cometidas. Além disso, afirrnou o depoente, a AES, segundo informacao de representantes
da Southern, seria uma subsidiária do mesmo grupo, o que seria permitido pelo Acordo de Acionistas.

15/6/99 - Deputado Federal Walfrido Silvino dos Mares Gula Neto
Inicialmente o depoente contextualizou a situaçao vivida pelo Estado de Minas Gerais no comeco

do governo Eduardo Azeredo. Destacou que o Piano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI,
aprovado na época, tinha como urn de seus pilares a chamada Reforma do Estado, que dentre outros
pontos, previa a desoneracao do Estado, como forma de suprir as necessidades de caixa do Estado.

Neste sentido, o processo de venda de parte do capital da CEMIG iniciou-se no final de 1995, sob
a supervisão do BNDES, o Orgão que tern mais "know-how" nessa questão e que possula recursos financeiros
para antecipar ao Estado.

Em forma de resumo, o depoente assirn definiu a operacão de venda da CEMIG: "optamos por
vender os 33% das açOes ordinárias da CEMIG, corn autorização da Assembléia, dentro do contexto do
PMDI, através do apoio, da ajuda e do conhecimento do BNDES, e corn a idéia de ter urn sOcio estratégico,
e, portanto, para ter o sOcio estrategico, precisarIamos ter urn Acordo de Acionistas, caso contrário, apenas
irlarnos vender açöes na Bolsa de Valores e nela, por melhor que trabaihássemos, não conseguirlarnos
urna relevância de preço".

Comentando a taxa de juros de TJLP + 8%, negociada entre o Estado e o BNDES, no adiantarnento
feito de R$ 433.000.000,00 através da MGI, o depoente afirmou ser urn born negOcio para. o Estado, pois Os

juros pactuados eram menores que os de mercado (taxa SELIC).
Como presidente da Comissão de Desestatizacao do Estado, o Dr. WaIf rido afirrnou ter participado

de todas as etapas do processo, desde o recebimento de prováveis interessados na compra de açoes ate
a contribuicao corn sugestães para a elaboracao do Acordo de Acionistas, que foi confiado a urn dos
rnelhores profissionais do mercado corn vivéncia no assunto, sob a supervisão de três procuradores.
Esclareceu que, corno em todo processo de venda, o Estado saiu em busca de possIveis compradores,
tarefa nada fácil devido ao alto valor do investirnento. Segundo o depoente, muitos manifestaram interesse
porque a CEMIG era considerada urna das duas empresas mais bern organizadas do Pals. Alérn disso, a
CEMIG é conhecida no mercado financeiro internacional desde 1990, quando o Governo de Minas Gerais
emitiu papéis, lastreados em acaes da empresa, que foram vendidos na Boisa de Nova lorque. Os acionistas
do mundo inteiro que comprararn essa ADR poderiarn optar por ficar corn a ação da ICEMIG e devolver a
ADR, mas rnuitos preferiram ficar corn a ADR, o que explica o fato de, em 1998, o Governo ter urn pouco
rnais de açöes preferenciais, que erarn as que garantiarn a ADR.

Explicando como fol definido o valor da operacao, o Dr. Waif rido esclareceu que, depois de proceder
a uma análise criteriosa, a partir dos dados fornecidos pela prOpria CEMIG, o BNDES sugeriu urn valor
mInimo de R$ 941.000.000,00 e urn valor máxirno de R$ 1.200.000.000,00, a partir dos quais foram
estabelecidos quatro quartis, ate chegar-se ao valor de R$ 1.130.000.000,00, que constou no edital.

0 depoente afirmou que não houve contestação do editai, tendo sido pré-qualificados cinco grupos.
Como uma das exigencias para participar do leilão era fazer urn depOsito "extrernamente grande", apenas
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urn grupo teve cacife para faze-b: o Southern Energy International, do sul dos Estados Unidos. Sozinho
durante o leiIão, o grupo pôde levar as açöes pelo preco rnInimo. Segundo o ex-Vice-Governador, isso não
pode ser considerado uma perda propriamente, porque para atrair mais concorrentes, o preco teria que ser
mais baixo. Para argumentar que o Estado fez urn born negocio, ao contrário do que muitos afirmam, 0 ex-
VicefGovernador comparou o valor das açöes na Bolsa de Vabores no dia do leilão (entre R$ 18,00 e R$
40,00) corn o preço pelo qual elas foram vendidas (entre R$ 60,00 e R$ 61,00), além de cornparar também
corn o preço atual das açöes na Bolsa (R$ 36,00 ou R$37,00). Além disso, citou urn artigo de urn dos
maiores analistas financeiros, publicado na Folha de São Paulo, parabenizando Minas por urna operação
inovadora. Em vez de privatizar, o Estado vendeu parcialmente o controle, preservando-o, em sua rnaioria,
na mao do Estado, que ficou corn 51%, indicando a rnaioria dos Conselheiros e a maioria dos Diretores e
apontando urn sócio estrategico corn experiência internacional, inclusive major qUea da CEMIG.

Sobre a Iiquidação da operação, o ex-Vice-Governador deu a seguinte explicaçao:
"TInharnos que devolver para o BNDES R$ 250.000.000,00 mais R$ 183.0000.000,00, portanto, R$

433.000.000,00. Pagamos mais ou menos R$ 156.000.000,00 de juros, totalizando R$ 589.000.000,00.
Pagamos mais ou menos R$ 11.000.000,00, para a COL (?) do BNDES e os R$ 477.000.000,00 liquidos
que recebemos, dando R$ 1.130.000.000,00. Corn isso, a operacao foi fechada e concluIda.".

0 ex-Vice-Governador insistiu em que o preco obtido pelas acöes da CEMIG foi o melhor possIvel
e que a operacão se caracterizou pela lisura e transparência , ja que todo o processo foi assessorado por
pessoas corn a rnais alta qualificacão e idoneidade. Atirmou ainda ter vindo pessoalmente a esta Casa para
explicar detalhadamente a operacão, que foi aprovada e teita corn leilão, corn transparência total.

Sobre o Acordo de Acionistas, que rnuitos julgam nocivo, o depoente disse haver uma tese jurIdica
que o considera born. Questionado sobre esse Acordo, corn base nos comentários de LuIs Nacit, feitos em
artigo citado pelo depoente, se as decisöes da CEMIG são cornpartilhadas hoje corn a empresa chamada
estrategica, o ex-Vice-Governador explicou que o texto do Acordo é exatamente para dar guarida ao sOcio
minoritário. Urn diretor de empresa defende a empresa e, não, os acionistas. A própria lei das Sociedades
Anônirnas protege o acionista minoritário, genericamente; o Acordo de Acionistas, no entanto, é usado para
negOcios de malor vutto. Ele trata de garantir a nao-rnudanca de objetivos sern prévia negociacão, de
garantir a rnanutencao da polItica de dividendos ou de investirnentos estrategicos sern prévia negociação.
Segundo ele, o Acordo não torna rnais forte o acionista.

Indagado se a empresa minoritária cornpartilha igualmente o poder de decisão da CEMIG, o Dr.
WaIf rido respondeu que, em sua opinião, nenhuma das duas compartilha, nern a majoritária nem a rninoritária.
Esclarecendo como se dé a gestão de uma ernpresa corno a CEMIG, independente de ter ou não urn sOcio
estratégico, atirrnou que o poder mais forte dentro da empresa, na execução do dia-a-dia, é a palavra do
Presidente. Explicou ainda que a gestão moderna não busca impor, busca, sirn, o consenso. Em vez de
cornpartilharnento, o Dr. WaIf rido disse que pretere interpretar como soma: Os dois juntos sornarn para fazer
uma gestão melhor.

0 depoente deixou claro que o Acordo de Acionistas existe para que as partes tenharn absoluta
convergência no seu trabatho e os rnenores não sejam esmagados pebos rnaiores. Segundo o ex-Vice-
Governador, a CEMIG e uma empresa aberta, de capital, que estava na Bolsa de Valores ha anos. Nenhum
de seus acionistas - fundos de pensão, grandes empresas, entidades nacionais e internacionais - contestou
o acordo.

Indagado se era necessário que a CEMIG tivesse urn acionista minoritãrio, corn esse acordo, para
que seus acionistas fossern protegidos, o Dr. Walt rido respondeu afirmativarnente, explicando que o interesse
não era simplesmente vender as açoes, o que teria sido muito tácil. Tat corno toi feita a operacão, o Estado,
alérn de ganhar - porque arrecada urna tortuna -, adquire urn sOcio capaz de aportar recursos para tazer a
ernpresa ir para a trente. Indagado sobre o aporte de recursos para a CEMIG, corn a chegada do sOcio
estratégico, o Dr. Waltrido respondeu que era da ordem de R$ 1.130.000.000,00, esclarecendo que este
dinheiro foi para o acionista, e não para a CEMIG, que tern baixIssirno nIvel de tinanciamento e de
alavancagem. 0 ex-Vice-Governador esclareceu ainda que, anteriormente a gestão Azeredo, havia uma lei
que compulsoriamente obrigava o Governo de Minas a deixar seus dividendos na prOpria CEMIG. 0
Executivo, percebendo o absurdo disso, mandou para a Assembléia Legislativa uma lei determinando que
os dividendos deveriam ser distribuIdos também para o Tesouro. A partir de 1997, o Governo pôde receber,
no Tesouro, os dividendos da CEMIG que Ihe cabem.

0 Dr. Walfrido esclareceu que a CEMIG e ultracapitalizada, tern crédito enorme e e geradora de
caixa, porque urn dos itens de maior custo a a sua depreciacão. Como tern usinas gigantescas e de mais
idade, em sua planilha de custos, urn dos rnaiores itens é a depreciacao.

Interrogado se depreciação significa que o valor estiputado para a CEMIG leva em conta a depreciacao
de suas usinas, o Dr. Watfrido respondeu que ela gera lucro, gera caixa corn depreciação e corn outras
receitas; explicou que não toi designada nenhuma parte dessa venda para a CEMIG, porque ela não
necessitava de caixa, ja que é uma das empresas corn menor Indice de endividamento e alavancagern da
area operacional de energia.
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Indagado se o aumento da distribuiçao dos dividendos da CEMIG, que fol previsto no Acordo, não
comprometeria os investimentos na area energética, o Deputado respondeu negativamente, dizendo que
isso foi cuidadosamente analisado no fluxo de investimentos. Esclareceu que existe urn mercado cativo
crescente da CEMIG e que ela poderá crescer rnais ainda a medida que for melhorando o poder aquisitivo
da populacao. 0 Acordo de Acionistas prevê que, no minirno, 5 % do lucro seja aplicado em investimentos
sem retorno. 0 que falta para a CEMIG fazer em Minas demanda tempo, são obras pontuals e pequenas.
Como ela e geradora de caixa, pode, inclusive, adquirir outras participacöes em outras empresas de energia
no Pals ou fora dele.

Segundo o Dr. Waif rido, o fato de ter uma politica de dividendos mais avantajada nao vai impedir
seu crescirnento. 0 Tesouro precisa desse dividendo, que não comprornete a empresa. Se num determinado
momento, chegar-se a conciusão de que o dividendo nao deve ser distribuIdo acima de 25%, porque vai
comprometer a empresa, os prOprios acionistas rnodificarão isso.

Interrogado sobre o que tern a vera venda de acaes dessa ernpresa, descrita como tao extraordinária
e geradora de riqueza, corn a desoneração do Estado, o depoente esclareceu que o Estado tern urn patrirnônio
enorrne, mas tern também dividas enormes e setores que ainda nao estão atendidos. Falou das dificuldades
estruturais do Estado, que, de uma receita liquida de 6 bilhöes de reals, tern 2 bilhôes cornprometidos corn
o pagarnento de inativos, 3.700 corn o restante dos ativos, sobrando apenas 500 milhães de reals para
pagar o custeio, os investirnentos obrigatOrios e o servico da divida. Ou ele busca alternativas no rnercado,
ou vende alguma coisa que tern - o que se charna desonerar - ou toma financiamento. A capacidade de
tornar financiarnento esgotou porque a receita é lirnitada. Ou o Estado corta drasticarnente Os custos ou
vende patrirnônio não sO para pagar a divida do dia-a-dia, mas para os investimentos essenciais que tern
que fazer. 0 ex-Vice-Governador esclareceu ainda que o Estado precisa de aportar recursos ate para
conseguir dinheiro internacional barato para questOes sociais de alta relevância. Entre nao fazer nada e
vender açOes de urna ernpresa que vai continuar prestando o rnesrno serviço sem rnaiores problernas, é
preferivel a segunda opção.. Se o Governo decidir privatizar a CEMIG, a parte que ele tern na empresa vale
uma fortuna, dá para fazer urn piano de investimento em Minas Gerais para mudar a feiçao do Estado corn
reiacao a infra-estrutura da area social, da area da saUde e da area da educacao.

Interrogado sobre o quanto vale a ernpresa e quanto valeria se não houvesse o Acordo de Acionistas,
o Dr. Waltrido respondeu que o fato de conviver corn outro acionista não traria problema algurn, mesmo
porque a tendência no rnundo ernpresarial e a parceria, para que as empresas se tornern rnais competitivas.
Quanto ao valor atual, o depoente estirnou que, para se ter 25 % da empresa, devern-se pagar quase 3
bilhöes.

Interrogado se o BNDES teria cornprado as açOes da CEMIG quando fez a antecipação, em 1995 e
1996, de R$ 438.000.000,00, o Dr. Waifrido esclareceu que, a época, o Estado não podia tomar urn
financiamento do BNDES porque estava nurn processo nacional de renegociaçao da divida. As alternativas
para captar recursos seriam vender as açOes a baixo preco no rnercado de capitals, ou emitir debentures
através da MGI, ernpresa controlada praticamente cern por cento pelo Governo. A MGI teria essas debentures
lastreadas e garantidas pelas açOes da CEMIG. Para cada mil açOes, a MGI emitia uma debenture. Erarn
18.300.000.000 de açOes ordinãrias. A MGI ernitiu aproximadamente 18 mil debentures, e o BNDES
subscreveu-as integralmente. A afirrnacao de que a debenture é uma nota prornissOria, o Dr. Waifrido
esclareceu que é urna nota promissória sofisticada. 0 BNDES fez a subscrição integral das debentures,
pagando urn preco de R$ 438.000.000,00, a serern pagos num certo mornento. 0 Banco ia resgatar essas
debentures. Para resgata-las, teriam que vender as açOes para pagar ou Ieiloar as debentures, o que o
BNDES fez. Indagado se as debentures tinham prazo de vencimento, o Dr. WaIf rido respondeu que esse
prazo pode ser repactuado e arnpliado. Segundo ele, a operacão feita não fol urn financiarnento, nem uma
aquisição definitiva. 0 BNDES antecipou urn recurso por conta de urna garantia que o mercado de capitals
faculta, que são as debentures, lastreadas nas açöes da CEMIG.

Interrogado se a transferência de dinheiro do BNDES para o Estado significou a venda das açOes
da CEMIG ou se foi urna tomada de empréstimo, e se o que o Governo devia em 1/2/96 era em funcão de
ernpréstimo, o depoente explicou que não era empréstirno, tampouco uma venda, mas uma etapa transitOria
do processo, admitindo que, se fosse ernpréstirno, nao seria legal, porque necessitaria de autorizacao.

lnterrogado se o Acordo de Acionistas foi feito para elevar o valor das açOes, jâ que haveria
compartithamento do poder, o Dr. Waif rido explicou que o Acordo era urna garantia para o sOcio minoritário,
recusando, entretanto, a idéia de compartllhamento.

Questionado sobre a finalidade da lei das Sociedades Anônimas, a Dr. WaIf rido respondeu que era
proteger, mas insistiu que, nos negOcios de maior vulto, faz-se urn Acordo de Acionistas, tambérn para
proteger. Na tentativa de tudo esclarecer, o Dr. WaIf rido faiou do que poderia ter acontecido se tivessem que
vender as acoes da CEMIG na Bolsa de Valores.

Interrogado sobre o valor das açOes naquele momento, e sobre quanto renderiam se fossern
transferidas, a depoente respondeu que elas valiam R$ 40,00 e que foram vendidas a R$ 60,00.
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Questionado se as acoes fossern pagas naquele momento, sern o Acordo de Acionistas, o Estado
teria feito meihor negOcio, o ex-Vice-Governador discordou radicalmente, porque, segundo ele, a ação não
sairia a R$ 18,00 ou R$ 19,00 porque não havia motivo para que ela subisse. A motivacao foi a entrada de
sOcios estratégicos, a fim de que a empresa não fosse cern por cento estatal. 0 que motivou a subida das
açôes foi a perspectiva de urna gestao cada vez mais profissional, que evitasse a intromissão do Governo,
a indicação de pessoas que nem sempre tern qualificaçao adequada e, portanto, apesar de honestas e
dedicadas, comprornetem os resultados da empresa. 0 que fez a ação subir, segundo ele, não foi a vontade
de vender, foi a existência de cinco grupos, que se identificararn como possIveis compradores.

Questionado sobre a contratacao de urn escritOrio especializado para assessorar o processo de
negociacão das açöes, o ex-Vice-Governador respondeu que foi contratado urn escritório corn experiência
de gestão privada na area comercial. Quanto ao questionamento sobre a não-participação da Procuradoria-
Geral do Estado no processo, o ex-Vice-Governador afirmou que ela esteve presente durante todo o tempo,
corn três procuradores competentes, que trabalharam ao longo de urn ano ate que fol formatado o acordo
final.

o Dr. Waifrido admitiu que os interessados em participar do leilão da CEMIG o haviam procurado
para saber se o Acordo de Acionistas poderia vir a sofrer alteraçöes posteriorrnente, mas rebateu as denüncias
de que ele tenha sido elaborado pela prOpria Southern.

Interrogado sobre o perigo da admissão desse sOcio estrategico que poderia vir a apropriar-se de
tecnologia da CEMIG, o ex-Vice-Governador respondeu que, não sendo a CEMIG urna ernpresa de tecnologia
de ponta, ela não corre esse risco, pois não tern "Know-how" estratégico.

Respondendo a pergunta sobre o que seria urna empresa estrategica na CEMIG, o Deputado
esclareceu que urn sócio estratégico e urn sócio que é do ramo, que conhece a operação da energia
internacional, que sabe Os custos do rnundo inteiro, que sabe que, nesse novo rnodelo competitivo, é
irnportante a produtividade, rnas também o meihoramento contInuo. 0 sácio estratégico vern para aportar
competência na ernpresa.

Mais uma vez instado a adrnitir que o Estado contraiu urn empréstirno do BNDES, o ex-Vice-
Governador insistiu que o dinheiro não foi tornado por ernpréstimo, foi urn adiantarnento de urn contrato
legal, legItirno, feito, publicado, conhecido por rneio de urn processo de emissão de debentures subscritas
integralmente por urn banco pUblico, ern urn processo absolutamente transparente.

Novarnente interrogado sobre o Acordo de Acionistas, o Dr. Waifrido fez urna referenda a rnuitos
outros acordos de acionistas, feitos, por exemplo, por ernpresas como a Vale do Rio Doce, esclarecendo
que se trata de urn procedimento cornum no mundo dos negOcios. Segundo ele, urn acordo de acionistas é
feito para se obter urn sOcio que seja parte do todo, nao apenas urn espectador que sO recebe dividendos
e vai ernbora. E, segundo ele, urna maneira de se aprediar o valor da empresa e de se ter urn sócio que
participe de sua gestão. Mas esse sOcio não cornanda a ernpresa e não tern direito de veto. Segundo ele,
trata-se de urn instrumento tao simples quanto urn contrato, e faz6-lo não tern demérito nenhurn.

Indagado sobre as visitas que fez ao Chile e a Southern, o Dr. Waif rido esclareceu ter visitado todas
as ernpresas que o convidararn. No Chile, esteve corn urna missão do governo de Minas, corn quase urna
centena de ernpresãrios. Esteve na Southern ern Atlanta, atendendo a convite da ernpresa. Segundo o
depoente, ele nao favoreceu a ninguém, recebeu a todos, mas a Southern foi a ünica cornpradora, porque
O preco estava alto.

Interrogado sobre a participacão do Presidente da CEMIG, Dr. Carlos Eloy, no processo de venda
de açöes, afirmou que o Presidente não havia participado das decisOes estrategicas da venda, porque nao
era rnembro do Conselho de Estatizacao. Ele teria fornecido informaçoes que Ihe erarn solicitadas e teria
participado no momento de fazer o "marketing" junto a possIveis compradores. Nem ele nem seus diretores
participaram da elaboração do edital. 0 Deputado esclareceu ainda que a CEMIG nao teria feito urna auto-
avaliaçao: a avaliação ficou por conta do BNDES.

Respondendo a questionarnento sobre o favorecirnento da Southern no processo, evidenciado pebos
constantes contatos feitos corn a ernpresa pelo escritOrio contratado para redigir o Acordo de Acionistas,
que, inclusive, teria sido feito nos termos exigidos por aquela empresa, o ex-Vice-Governador explicou que,
efetivamente, a Southern foi a empresa que se rnostrou mais interessada na compra das açOes da CEMIG.

Segundo ele, nao h nada de errado corn o Acordo de Acionistas, e é natural que, ao redigi-lo, haja
urn acordo entre as partes sobre os seus terrnos. 0 Dr. WaIf rido afirmou que o Acordo foi construldo corn a
participação de rnuita gente, corn a liderança definitiva da Procuradoria-Geral do Estado. Afirrnou, ainda,
que so não permitiram a participaçao de entidades financeiras, fundos de pensão, bancos e grandes
financiadores internacionais; no rnais, atenderarn a todos os interessados , sern favorecer ninguérn. Adrnitiu,
entretanto, que a Southern foi a mais eficaz e a mais presente das interessadas. 0 Deputado esclareceu
tambérn que o Indice de 50% dos dividendos a serern distribuldos foi estabelecido pebo BNDES, que chegou
rnesrno a pensar em aumenta-lo para atrair mais compradores, rnas desistiu porque poderia comprorneter
o desenvolvimento da empresa.
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Indagado sobre a participaçao de outra empresa na elaboracao do edital e do Acordo, por meio de
sugestôes, o ex-Vice-Governador esclareceu que não tratou daquilo pessoalmente. Sua função era,
sobretudo, atender o possIvel comprador, vender-Ihe uma imagem positiva do Estado e apresentar a CEMIG
como uma das "blue chips" do Estado.

Quanto a indagaçao sobre a existência de urn documento capaz de comprovar que outra empresa
interessada apresentou sugestão para o edital e para o Acordo de Acionistas, o ex-Vice-Governador
respondeu que nao ha nada escrito a respeito. 0 que houve foi contato verbal corn dois grupos interessados
em rever o Acordo de Acionistas, e que ele foi taxativo em afirmar que isso era impossIvel.

Questionado sobre o fato de não ter submetido o Acordo de Acionistas a aprovacão da Assembléia
Legislativa, o depoente esclareceu.que, tendo-se informado a respeito da necessidade de tal aprovacão,
soube ser ela desnecessária, uma vez que o Acordo é urn detathe para vender, para apreciar o preco. Além
do mais, e uma peça rnontada dentro da Procuradoria, dentro da lei, corn todo cuidado.

lnterrogado sobre a visão do acordo dentro do atual mercado conceitual do setor energetico brasileiro
e mundial, o Dr. Waifrido insistiu na idéia de que a parceria é o que mais cresce no mundo entre empresas,
entre organizacöes e entre governos. Abordou tarnbém a questão da diminuicao de custos, condiçao para
a competitividade no rnercado. Segundo ele, passou a fase na qual tudo tinha de ser feito pela mao do
Estado: a parceria é fundamental para o crescirnento da empresa.

Respondendo a questionarnento sobre o paradeiro do dinheiro pago pela açOes (mais de 100
rnilhöes), sobre o papel da AES e do Opportunity na transacão, o ex-Vice-Governador esclareceu que a
AES näo era lider de grupo, e sirn a CEA, que não quis entrar. 0 depoente refutou veementernente a
acusação de que a AES não teria entrado para não deixar o preco subir. Adrnitiu, entretanto, que a Southern
fez uma equação para capitalizar o pagarnento corn a entrada do Opportunity, grupo brasileiro. Insistiu,
entretanto, que a empresa que pagou ao BNDES, que fez o depósito, foi a Southern Electric Brasil.

Questionado sobre a realizaçao antecipada da "due diligence" na CEMIG, por parte da Southern, o
ex-Vice-Governador negou-se a aceitar que ela tenha ocorrido antes do processo licitatório.

ApOs repudiar veementernente a acusação de ter favorecido a Southern, o Dr. Walfrido, interrogado
sobre urna forma sutil de transferência do controle acionário presente na cláusula 4.6 do Acordo de Acionistas,
esclareceu que a deliberação para onus e financiarnento nern cabe a diretoria. Cabe ao Conselho. A
diretoria sugere e o Conselho e que aprova se se vai tomar urn financiarnento, hipotecando alguma coisa,
se se vai gravar urn bern, se se vai dar urna fianca, urna hipoteca, e ainda define como se vai gasta-lo. Se
a destinacao do financiamento for em benefIcio da ernpresa, o sOcio minoritário pode não concordar, mas
perder na avaliação judicial. Em suma, nao ha perda de controle.

Interrogado se não era estranho o Estado pagar 8% ao ano mais TJLP pelos dois adiantamentos
feitos pelo BNDES, em 1995 e 1996, ao passo que a Southern pagou 3,35% ao ano de juros por urn
empréstimo de 600.000.000, o Dr. Walfrido esclareceu que ja estava previsto no edital que a liquidacao
seria feita metade a vista e metade nurna nota prornissória corn vencirnento daI a urn ano, sern juros e sem
correcão monetária, para atrair mais gente.

Quanto a taxa de juros do BNDES, já estava autorizada, assirn corno todo o processo de antecipação
de recurso ou desoneracao de patrimOnio estatal jã estava autorizado pela resolução do Conselho Monetário
Nacional, e o BNDES estava autorizado a trabalhar corn a TJLP mais 8%. Se o rnesrno dinheiro tivesse sido
aplicado no SELIC - taxa em que o governo do Estado aplica - teria rendido rnais. 0 Estado não perdeu urn
centavo. Pagou a rnenor taxa de juros disponIvel no mercado para qualquer operacão.

Quanto ao juro de 3,5% da Southern, é porque a operacao é lastreada em dOlar. A correcao era
cambial. Os tornadores, na época, resolverarn fazer o ernpréstimo em dOlar, pagando 3%. Poderiam ter
optado por fazer em TJLP rnais 8%, ou na Libor mais 3%. Desse modo, não houve privilegio, mas também
não houve perda.

Interrogado sobre a participacao do Banco Opportunity na operacão, quando o edital diz que as
empresas, para participar, tern deter 3 mil megawatts e urn milhão de consurnidores, o Dr. Walfrido respondeu
dizendo que, segundo o prOprio edital, a ernpresa poderia admitir parceiros, na area financeira ou na area
operacional de energia, desde que ele mantivesse 51% de controle.

Instado rnais urna vez a falar sobre a "coincidência" em torno da Dra. Elena Landau, que participava
do BNDES, da comissão de desestatizacao, participou do conselho da CEMIG e da diretoria do Banco
Opportunity, o Dr. WaIf rido disse que o melhor seria consultá-la, mas não acha estranho ela participar do
conseiho, devido a sua alta qualificaçao.

Urn outro questionamento foi sobre a transferência das açOes para as lihas Cayman Energy Traders,
e a postura da AES, que teria saldo do negOcio para facilitar o processo de negociação, o que, se cornprovado,
poderia configurar urn caso de cartelizacao. Analisando a questão, o ex-Vice-Governador afirmou que no
processo licitatOrio, uma vez publicado o edital, explicitava-se que era possIvel fazer consOrcio antes. A
Southern entrou sozinha, mas a SEA entrou corn duas alternativas, e uma delas era a AES. A AES não
entrou sozinha e não entrou liderando. No rnomento em que a SEA desistiu, não havia condiçaes para a
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AES assumir a lideranca, porque ela tinha que ter 51% da empresa. A Southern entrou,, fez o lance mInimo
e, depois, abriu-se a participação de mais dois grupos, a AES e uma empresa chamada 524 Participaçôes,
do Opportunity. Segundo o depoente, nao ha indIcio de cartelizacao porque outros grupos que nao quiseram
participar não procuraram a Southern ou a Southern nâo Os procurou para fazer uma parceria. Ela continuou
tendo o controle de 51% da empresa que ela escolheu fazer nas llhas Cayman.

Indagado se a entrada dessas novas empresas que se pré-qualificaram e não entraram no leilão
teria sido apenas uma ação formal, para garantir o negócio corn a Southern, o Deputado afirrnou que nao
acredita ter havido tal manobra, negando-se terminantemente a admitir qualquer favorecirnento a empresa
compradora.

16/6/99 - Dra. Carmem Lucia Antunes Rocha, Procuradora do Estado
A Dr. Carmern LUcia iniciou seu depoimento esclarecendo o papel da. Procuradoria-Geral do Estado,

que sornente se manifesta quando convocada. No caso da alienação das açöes da CEMIG, a Procuradoria
fol tincitada a falar em 1996, quando a depoente era Chefe da Consultoria JurIdica.

Naquela ocasião, o então Procurador-Geral do Estado, Dr. Aréslo Dâmaso, solicitou-lhe que
distribuisse para exame e parecer a minuta de urn termo de acordo, resultado de urn fax, o que para ela era
inteiramente inédito, ja que nao se sabia a sua fonte nem havia uma consulta forrnulada. Tratava-se de urna
proposta de urn acordo de acionistas que o Estado faria corn urna empresa que, eventualmente, viesse
alienar as açaes da CEMIG, a serem colocadas em leilão. A minuta foi distribuIda ao Dr. Celso Barbi,
especialista na matéria, que emitiu parecer dizendo ser impossIvel aceitar a proposta.

Surgiu, depois, uma nova minuta, já modificada, que tarnbém foi encaminhada ao Dr. Celso Barbi,
por indicação do Dr. Arésio Dâmaso. 0 Dr. Celso Barbi mais uma vez se manifestou contra a proposta,
sendo seu parecer confirmado pela depoente, para quern era necessária uma autorização da Assembléia
Legislativa, nao se enquadrando o processo no caso de urna licitacao simples. Para qualificar o processo,
ela cunhou a expressão "privatizaçao branca". Declarou que a Lei n. 8.031 prevê a privatizaçao, quando 0

controle é transferido a uma empresa particular. Esclareceu que a CEMIG e urna sociedade de economia
mista, pois a sOcio majoritário, o Estado, e entidade de direito pUblico e por isso detém o controle da
Companhia. No caso da CEMIG, quebrava-se a figura, a prOpria natureza da entidade, razão pela qual ela
se posicionou contra a alienacao das açoes. Então, o Procurador do Estado e ela emitiram parecer afirmando
que os princIpios constitucionais teriam de ser curnpridos.

No caso do segundo parecer, nao houve visto do Procurador-Geral. lsso ocorreu em setembro. Em
novembro, ela entregou o cargo e nâo mais participou do processo.

Entre o primeiro e o segundo parecer, receberam urn documento do Dr. Eduardo Grebler, contestando
o parecer da Procuradoria. Numa reunião, na Procuradoria, corn o Dr. Eduardo Grebler e o Dr. Luiz Ricardo
Gornes Aranha, a Dra. Carmern LUcia explicou-lhes que a contestação não procedia, pois o Governador
não ficaria vinculado ao parecer.

O Dr. Eduardo disse que estava contratado pela MGI e nao pelo Estado, e que fazia parte de urn
grupo de trabalho, do qual também participava o Secretário Adjunto da Fazenda. Esclareceu a depoente
que nem ela nern qualquer outro Procurador fizeram parte desse grupo.

A Procuradoria foi instada a se manifestar novarnente em razão de uma adaptação dos termos da
segunda minuta proposta as suas opiniöes, que diziam expressamente o que não podia ser feito.

A minuta do acordo de acionistas fol levada, então, a decisão polItica, mas não prevaleceu, e a
Procuradoria não fol instada a se manifestar outra vez.

Segundo a depoente, do ponto de vista do conteUdo do acordo, foram arguidas questOes cruclais
nos pareceres pela Procuradoria, mas nao foram acatadas.

Passou-se então a licitacao, presidida pelo Dr. Celso Barbi, na condição de Procurador, já que havia
advogados que defendiam a tese de que o acordo poderia ser feito.

A depoente frisa que o Governador pode se posicionar contrariamente ao parecer da Procuradoria,
pois este não vincula, a não ser quando se torna parecer normativo.

A Dra. Carrnem LUcia disse que, em seu despacho, afirmou ser imprescindIvel a presenca da
Assembléia naquele processo, para que esta pudesse verificar ate onde se tratava de alienacao de açôes,
e Se, na realidade, se estava passando a controle da Companhia. Nesse Ultimo caso, estaria configurada a
hipôtese de privatizacão, prevista na Lei n. 8.031.

Questionada se é habitual, em urn processo de licitaçao, vender debentures e, depois, convertê-las
em açöes, corno aconteceu corn a CEMIG, e, também, se e usual, nurn leilão, ser do conhecimento pUblico
quem será comprador, ou, pelo menos, ser sinalizado corno tal corn tanta antecedência, como foi o que
aconteceu corn a Southern, a Dra. Carmern LUcia informou que nâo e habitual, de forma nenhuma, urn
interessado participar da elaboração do edital, ate porque a lei de Iicitacao o prolbe. A própria Constituição
estabelece, no seu art. 37, que a administracao pUblica obedecerá ao princIpio da impessoalidade, o que
significa uma relacao aberta, onde todos podem participar igualmente.
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Para ela, nao e comum urna relação prOxirna de licitantes. 0 que é previsto na lei de licitação é uma
audiência pUblica, para se responderern as questôes de todos Os interessados.

Se a Southern participou da elaboracao do edital nao fol corn a colaboracão da Procuradoria, que
não recebe ninguém, e tampouco recebeu nesse caso. Se ha participacão de urn interessado na elaboracao
do edital, a instrumento fica conspurcado de urn vIclo extrernarnente grave. Não podemos licitar urna coisa
quando urn dos interessados, que mais tarde vern a ser o cornprador, sabe, de antemão, as condicöes,
podendo, portanto, interferir no processo corno Ihe aprouver.

Indagada sobre a capacidade da Procuradoria de elaborar o edital para venda das ago-es, sem a
apoio de urn escritOrio de advocacia, a depoente respondeu que é a Procuradoria de Obrigacoes a
responsável - Segundo a Lei de Licitaçoes do Estado de Minas Gerais. n. 9.444 - pelo exame prévio de
todos as editais e minutas de contrato. Se eles não são teitos assim e por vIcio.

A Procuradoria tern a dever de fazer as editais ern negOcios que dizem respeito ao Estado, coma é
o caso da alienacao das açöes da CEMIG.

Cam relação ao fato de se contratar urn escritOrio para fazer a edital e, ernbutido nele, o acordo de
acionistas, e posteriorrnente, contratar a rnesmo escritOrio para fazer a defesa do Estado em relação a uma
ação popular contra a venda das açoes da CEMIG, a Dra. Carrnem LUcia disse não encontrar explicacao
para tal, urna vez que a Procuradoria tern rnais de cern procuradores para essa funcão.

E para as grandes causas que a Procuradoria foi criada. E, par serem do Estado, as Procuradores
conhecern muito rnais dados do que urn advogado de fora. Seu raciocInio é diferente. Avaliarn a direito
pUblico segundo o princIpio da indisponibilidade de bens pUblicos, considerando a papel do orgao e a que
ja aconteceu antes. Quando alguérn vern de fora, usa urn caso solto do Estado, mas a Estado é urn sistema.
Adernais, a Procuradoria tern urn dos rnaiores especialistas na rnatéria, a Dr. Celso Barbi.

Questionada sabre a participação da Southern na etaboraçao do edital do leilão, a depoente dectarou
que, em primeiro lugar seria preciso saber corno essa empresa se rnanifestou e par quê. Em qualquer
processo aberto, pode aparecer alguérn que queira rnanifestar-se e a que irnporta saber é se isso foi levado
em consideracão. A questao central está em saber quando e que se pôs a luz que irIamos alienar as açoes
da CEMIG e que, portanto, eventuais interessados poderiam apresentar-se, dizendo a que queriam para
participar.

ApOs informar a Dr. Carmem LUcia de que ha provas de que a Southern manteve cantata corn o
escritOrio do Dr. Grebler, enviando sugestOes tanto para a editat de concorrência coma para a acordo de
acionistas corn conhecirnento do Procurador-Geral do Estado, a que, pelo rnenos aparenternente, nao
ocorreu ern relaçao as outras empresas pré-quatificadas, o relator perguntou-lhe se tat fato nao Ihe causava
est ran heza.

A Dra. Carmern LUcia respondeu que a referenda ao Procurador-Gerat deve ter ficado realmente
no espaco do gabinete deste, porque as Procuradores nao tiverarn conhecirnento do fato, e ela jamais
ouvira talar nisso.

Prosseguiu dizendo que a direito brasileiro prevê que todas essas rnanifestaçOes tern de ser feitas
formal e publicarnente. Teria de haver urna previsão de que tadas as eventuais interessados tivessem igual
possibitidade de se rnanitestar e de oterecer suas sugestOes.

Em qualquer licitacao, sobretudo no processo de privatizaçao que poderia vir a se transformar
posteriarmente numa alienaçao, a lei exige que tados tenharn igualdade de condiçaes. Par isso e que hoje
existe a audiência pUblica, que, alias, ocorreu nessa licitação, mas nurn momenta posterior.

Em urn caso coma a da CEMIG, que envolvia valores e interesses de monta, tanto antes coma
depois de fechado a edital, poderia aparecer alguém que resolvesse abrir a discussão.

Não está clara a que aconteceu. As coisas se passarn de urna maneira e depais vêm a tana par
meio de grarnpos e outros melos. A Constituicão e a lei de licitacoes são taxativas: é uma seleção pUblica
daquete que oferece a proposta mais vantajosa. 0 adrninistrador pUblica, sobretudo em urn processo de
licitação, tern a dever de dar publicidade a tudo que é abrigatoriamente pUblico.

Alegava-se que houvera violação do direito a intimidade, a privacidade, rnas eta indaga se paderia
existir privacidade de coisa pUbtica, num espaço pUblico, num telefone pUblico, nurna questãa que envolve
dinheiro pUblica, para urna venda pUblica de urna caisa pUblica.

A Dra. Carmern LUcia afirmou que, no caso da CEMIG, houve rnenos publicidade do que deveria
haver, porque, desde a inIcio, existiarn pendências ou, peto rnenos, dUvidas. A Assembtéia deveria ter sido
ouvida, principalrnente em urn caso grave coma esse ern que a alienacao de acöes constitul urna forma de
desestatizacao, ocasionando urna mudança da natureza da prOpria CEMIG.

A Assembléia teria de ter participado necessariarnente, porque a lei autorizava a transferência de
açöes, mantendo-se a maioria para eteito de controle, jã que forrnas de parceria do pUbtico e do privado
mantêrn a condicão do controle do Estado, principairnente par se tratar de urn servico pUblico de energia
elétrica, que e constitucionairnente previsto. A depoente, coma cidadã, esperava que a caso ficasse
esclarecido para saber se estava de acordo não sO corn a direita, rnas corn a interesse pUblico. Este é urn
papel do Pader Legislativo, que tern crescido no rnundo inteira.
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Se o questionamento tivesse sido feito por escrito, a Procuradoria teria condiçöes de emitir urn
parecer conclusivo corn argumentos que poderiam aperfeicoar a edital.

A Dra. Carmem LUcia diz nao ter emitido o parecer contrário ao acordo de acionistas, que é da lavra
do Prof. Celso Barbi. Ela apenas deu a seu visto e enfatizou alguns pontos.

Em primeiro lugar, por comprometer uma parcela do controle, a minuta teria de ser modificada.
Em segundo lugar, como a CEMIG e parte da administracao pUblica, a composição do seu capital

não podia ser transformada como se fosse apenas uma alienacão de capital, de acães. Estava-se afrontando
a legislaçao e a Constituiçao. A minuta de acordo proposta nao atendia aos princIpios referentes a
administracão, porque a CEMIG é uma empresa que presta urn servico pUblico constitucionalmente previsto.
Apresença de urn acionista minoritário, corn poder de controle sobre a prestacao de urn serviço essencial,
como é a energia elétrica, teria que ser questionada em outras bases.

• A Dra. Carmem LUcia diz que deixou a chefia da Consultoria porque, antes de ser advogada, é
cidadã; antes de ser Procuradora, é advogada, e o cargo de chefe da Consultoria JurIdica depende,
evidentemente, de urna confianca recIproca entre o Governador e a Procurador.

o acordo de acionistas era objeto de questionamento par parte dos Procuradores de carreira. A
Dra. Carmem LUcia explicou que, em Minas Gerais, ao contrário do que acontece na maioria dos outros
Estados, o Procurador-Geral nao e de carreira. Ele acatou o acordo, mesmo sabendo que a corpo de
Procuradores que representava o exercIcio normal da advocacia do Estado era contra. Passivelmente
pedlu a urn especialista nessa area que verificasse a forma, porque a conteUdo estava vinculado a uma
decisão polItica. Em hora nenhuma, a Procuradoria se rnanifestau favoravelmente ao acordo. Não
conseguiram convencê-la, mas os Orgãos decisOrios do Estado foram convencidos. A instância palItica não
e a Procuradoria. Ela opina, e quanta mais fizer prevalecer a seu ponto de vista, as decisöes tomadas
estarão mais isentas de qualquer conotaçãa palItica.

Segundo a depoente, as administradores da ocasião decidirarn ignarar a tese da Procuradoria e
optar pela tese de urn advogado especialmente contratado para isso. 0 Governo optou, mas naa solucionou
a questão, parque, nesse casa, havia teses jurIdicas opostas. Na linguagem do Dr. Celso Barbi, a acordo
equivalia a urn compartilhamento de controle nao autorizado pela Assembléia.

A sociedade de economia rnista se caracteriza exatarnente pela rnanutencaa do controle
exclusivamente nas mãos da entidade pUblica, que e o sócio majoritário. Essa figura que foi criada, a do
"sOcio estratégico", é urna coisa perigosIssirna.

Foi uma opcâo polItica ter a tal soda estratégico. A tese da Procuradoria-Geral era contrária a isso.
o empresário estratégico busca o lucro, a que é leg Itimo. Ele nãa tern nenhuma obrigação corn a sociedade
coma tern a Estado. 0 Estado continuava senda a dono, mas a outro poderia embaraçar uma decisão final.
Ninguérn da area de direito pUblico consegue entender isso. Quern compartilha controle não tern controle.
Controle quern tern é a dono.

0 Orgao que fala pelo Estado e a Procuradoria, mas, nesse caso, houve contestaçâo a urn parecer
desse Orgão, a que nunca fora vista.

A Lei n2. 8.031 diz expressamente que uma modalidade de privatizaçao é essa transferência de
poder. No momenta em que foi passada uma parte do controle para a sOcio estratégico, que passou a deter
poder de cornanda, inclusive o poder de impedir determinadas açoes que a Estado teria de tomar
isoladamente, houve, evidenternente, uma situação alterada na essência da empresa. A ernpresa foi criada
exatamente para garantir que a Estado se mantivesse como a cancessionário desse serviço.

Ha representantes desse sócio estrategico em cargos impartantes na ernpresa, alterando, portanto,
sua prOpria forma do comando. De qualquer forma, a Estado teria de ter participado não so par rneio do
Executivo, rnas também do Legislativo, porque e a Estado de Minas Gerais que é a dono da empresa, não
a Executivo.

Se houver prova de que a Southern obteve infarmacao privilegiada, exatamente par adentrar a
espaco da ernpresa, a que teria sido negado aos outros cancarrentes, a processo de licitação torna-se
viciado.

Do ponto de vista formal, a Iicitaçao se deu corretamente, ernbora haja questianamentos sabre a
nao-participacao da Procuradoria, urna vez que a edital não foi elaborado par ela.

A depoente declarou que a CEMIG nâoprecisou de sOcio estratégico para ser bern vista, bern
conceituada no munda inteiro, nãa so no Brasil. E uma das rnelhores empresas existentes no Pals. Quern
deve escolher a dirigente de urna empresa estatat é a entidade proprietária das açOes majoritãrias, no caso
da União, a Governo Federal; no caso do Estado, a Governo Estadual.

23/6/99 - Dra. Elena Landau, membro do Conseiho de Administracao da CEMIG
A Dra. Elena Landau, bacharel e mestre em Economia pela PUC - Rio de Janeiro, iniciou seu

depoimento corn as seguinte consideracOes. lngressou no BNDES no Ultimo trirnestre de 1993, assumiu
em seguida a Diretoria de Privatização daquela entidade e coordenou a montagem de urn nova rnodelo do
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setor energético brasileiro, sendo exonerada, a pedido, em junho de 1996. Em 1 2 de outubro assumiu o
cargo de Diretora-Gerente do Banco Bears Stearms, deixando aquela instituição em 30 de outubro de
1997. No início de rnaio de 1997, corn o edital da CEMIG e o acordo de acionistas já publicados, corn a pré-
qualificação definida, corn a oferta de urna Iinha de financiamento pelo BNDES ja inclulda no Edital, o
Banco Bears Stearms foi convidado e aceitou ser Consultor da AES em questöes regulatOrias no Brasil e
de riscos macroeconâmicos, uma vez que a AES estava encontrando dificuldades para convencer eventuais
parceiros na aquisição da CEMIG. Então, a partir de maio de 97, o Bears Stearms passou a funcionar como
"financial adser" da AES, para que pudesse ter uma participacao de sucesso no leilão da CEMIG. Em face
dos pré-requisitos de qualificação do edital, a AES, sem condicOes de participar sozinha do leilão tentou,
sem sucesso, parceria corn a Pacific e corn a CA. Em juiho de 1997, aceitou o honroso convite da Southern
Electric do Brasil para ocupar posicão no Conseiho de Administracão da CEMIG, sem nenhum vInculo
empregatIcio com a Southern Electric do Brasil - SEB - ou corn AES, pois ainda era funcionãria do Banco
Bears Stearns. Foi urn convite feito, quero crer, corn base em urn conhecimento do Brasil, de setor elétrico
e sobre regulação. Em dezembro de 1997, após desligar-se do Banco Bears Stearms criou uma empresa
de consultoria, contratada pela AES. Perguntada se era eticamente aceitável ser ela funcionária do BNDES
enquanto seu marido era o Presidente e, depois, sendo ele sócio-proprietário do Opportunity, que participou
ativamente em negOcios de privatização, enquanto ela era Diretora do BNDES para assuntos de privatizacao,
a depoente respondeu sim, concluindo: a questão ética é de cada pessoa, independente do cargo que
ocupa. Quanto a sua ligacao corn o Banco Opportunity, disse nao ter nenhurn vInculo corn este, afora o fato
de ser esposa de urn ex-sOcio desse banco. Indagada como via o fato de ter preparado a privatizacão da
CEMIG e ser indicada pelo Opportunity para o Conselho desta, respondeu que não participou do processo
de privatização da CEMIG em absolutarnente nada. Ate o momento em que saiu do BNDES, participou
apenas, em colegiado, de dois subcréditos de empréstimos para a MGI. 0 Governo de Minas recebeu
esses dois subcréditos como antecipacao de futuras receitas, quando ocorresse a privatização da CEMIG.
Enfatizou que não representava o Opportunity no Conseiho da CEMIG e sim a SEB. Pela lei das sociedades
anônirnas, representando a Southern ou quem quer que seja, ela deferide a empresa. Sua posicão na
CEMIG, como conseiheira e também um benefIcio da ernpresa. Afirmou desconhecer a participação do
Opportunity na SEB, enquanto afirmou que aquele não tern nem 10% desta. Quanto ao empréstimo do
BNDES que vinculava a venda das açôes da CEMIG, esclareceu que participou do programa de antecipação
de receita, que não era vinculatório, já que ninguém obrigava o Governo dos Estados a privatizar qualquer
empresa. Antes havia participado de urn programa destinado a valorizar Os ativos de geracão no Brasil,
implementado pelo BNDES, que gostaria de estimular a privatizacao das estaduais de energia elétrica para
diminuir o risco de crédito e valorizar Os ativos do Governo Federal nà parte de geracão. Mas a CEMIG não
era obrigada a privatizar, bastava o Governo de Minas repagar o empréstimo ao BNDES e as açOes ficariam
livres e disponIveis. Indagada sobre Os p1505 diferenciados para Minas Gerais e a Southern, explicou que
a taxa de pisos é calculada pela base de risco que o devedor oferece. Enquanto Os Estados brasileiros são
tratados igualitariamente, o BNDES deve ter calculado que Minas oferecia mais riscos que a Southern, que
deve ter quase US 30.000.000.000,00 de ativos, sendo uma das maiores "retilites" americanas. Apesar de
altarnente capitalizada, retruca o Deputado Antonio Andrade, ela vendeu, apOs o leilão, 50% das açOes,
9,4% ao Opportunity e 49,6% a AES, parecendo ter havido acordo prévio. Afirmou, ainda, que as açOes da
CEMIG foram os ativos escolhidos pelo Governo de Minas Gerais corno garantia do empréstimo concedido
pelo BNDES. Quanto ao que teria levado a SEB a vender uma cota de participação em urn negOcio
considerado muito born, informou não poder responder por ela, pois não tern nenhurn vInculo corn aquela
empresa, que, talvez, tenha visto na AES uma parceria importante e assirn, apesar de capitalizada, quer
contar corn a AES pela tecnologia e também para diminuir o seu esforco financeiro. Sobre a participacao do
Opportunity na parceria estratégica, disse desconhecer o assunto, pois não trabaihava naquele banco, não
podendo explicar também por que a SEB escolhera o Opportunity, afiancando que o "Persia" nunca comentou
nada corn ela sobre a CEMIG. Reiterou que não representa o Opportunity no Conselho da CEMIG. Ao Ihe
perguntarern se não achava estranho o edital exigir grande experiência em termoelétrica, quando o nosso
potencial e hidrelétrico, respondeu que achava a questão da pré-qualificaçao do edital muito irnportante,
porque o modelo termoelétrico é fundamental para o novo modelo estratégico proposto. Indagada sobre a
Comissão de R$64.000.000,00 recebida pelo BNDES pela venda das açOes, respondeu que é normal e
obedeceu as regras existentes para tais casos, ja que urna termelétrica tern construcão muito mais rápida
do que a hidrelétrica, estando sujeita a muito menos problernas. Declarou que a SEB continua sendo a
empresa que controla a participacão rninoritária estratégica, não considerando perda de controle a
necessidade de oito votos no Conseiho, haja vista que esse acordo e simplesmente para que a empresa
mantenha seu padrao de excelência adrninistrativa. Como econornista, considera ser esse urn born negOcio
para a CEMIG. Indagada sobre as decisOes do Conselho, responde que todas as reuniOes transcorrem
sem conflitos. Se estes acorrem, teria a palavra final o Presidente da CEMIG. Mesmo indicada pela SEB,
ao assentar-se no Conselho, vota pela ernpresa. Indagada sobre o valor das ago-es rernanescentes da
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CEMIG, responde que o valor delas e compensado pela venda do primeiro lote de 33%, a preço muito
elevado, aos sOcios estratégicos. Deve-se aguardar o momento certo para vender as rernanescentes.
Respondendo sob sua participaçao em uma empresa chamada "Liga de Futebol", disse ter firmado urn
contrato (verbal) de consultoria corn o Opportunity de dezembro de 1997 a dezembro de 1998. Durante
esse contrato, tarnbérn representou o Opportunity no Conseiho de Administracao da Vale ate dezembro de
1998. Indagada por que se recusara a depor na CPI anteriormente, disse que respondeu a convocacão,
solicitando nova data, em razâo de sua viagem ao exterior. Indagada por que a Southern, tendo condicOes
financeiras e qualificaçao técnica, nao pode participar sozinha do leilâo, responde que essa ernpresa detérn
tecnologias, mas nao todas as qualificaçOes exigidas pelo edital, razão pela qual ocorreu o consórcio. A
CEMIG estava certa ao exigir cornpradors que detivessem ampla capacitacao operacional.

23/6/99 - Dr. Luiz Carlos Mendonca de Barros, ex-Presidente do BNDES
O Dr. Mendonca de Barros dispensou-se de fazer suas consideraçöes iniciais preferindo responder

diretarnente as perguntas dos Deputados.
Indagado se a operacão de venda de acOes da CEMIG corresponderia a urna forma disfarcada de

empréstirno, sem a devida autorizacao do Senado Federal, o depoente negou, afirrnando que, sua gestão
A frente do BNDES sempre se pautou pela responsabilidade e que todos Os aspectos técnicos da operacão
foram conduzidos pelo competente corpo técnico do Banco, tendo sido realizados de acordo corn normas
estabelecidas e aprovadas pela diretoria.

Em seguida, o Dr. Mendonca de Barros traçou urn histOrico do programa de privatizacao do setor
elétrico, em âmbito nacional, ressaltando a importância dos Estados neste contexto. Comentou que em sua
gestão implantou o "Prograrna de EstIrnulo as Privatizacôes Estaduais", corn o objetivo de criar condicoes
para que Os Estados privatizassem suas empresas. Como resultado desta polItica, afirmou que hoje mais
de 70% das empresas de distribuicao de energia elétrica ja estão em mãos da iniciativa privada, o que
permitirá ao governo fazer a privatizacão das empresas de geracão (Furnas, Itaipu, etc.).

Indagado sobre a possibilidade de transformar debentures de urn empresa em açoes de outra
ernpresa, o depoente declarou que debenture é urn tItulo que pode ser trocado por qualquer ativo.

A continuação, foi levantada a questão dos juros pagos pelo Estado de Minas Gerais na operacao
de adiantamento de recursos da venda de debentures corn relação aos juros cobrados pelo BNDES no
empréstirno concedido a Southern para a compra das debentures. 0 Estado pagou ao BNDES a Taxa de
Juros de Longo Prazo - TJLP rnais 8% a.a., ao passo que a Southern pagaria ao BNDES juros de 3,5%
a.a., durante 10 anos. 0 depoente alegou que as taxas adotadas estão de acordo corn a poiltica de mercado.
Para p mercado local a taxa e uma, e para o rnercado internacional a taxa é outra.

Quanto a polItica do BNDES de financiar a empresa compradora das açôes da CEMIG, o Dr.
Mendonca de Barros disse não ver problerna algurn no fato do Banco se endividar no exterior para conseguir
recursos e tinanciar as empresas que estão cornprando estatais brasileiras.

Questionado sobre a transferência de controle da empresa que ganhou o leilão, a Southern, para a
empresa, AES e o Banco Opportunity, o depoente alegou que esse tipo de tlexibilização é importante. Disse
que não ha como garantir que a forma básica que valeu para o leilão tenha continuidade, porque os negócios
obrigam as pessoas a fazer parcerias. Mencionou ainda que quern orientou o Governo de Minas sobre o
critério de pré-qualificação do sócio estrategico foi a BNDESPAR, que é o Orgão do Governo Federal que
tern a inteligéncia de privatizacão.

Passando a questão do preco de venda das açöes da CEMIG, o depoente reafirmou o sucesso da
operacao, uma vez que o mercado cotava as açaes da CEMIG em R$18,00 e elas foram vendidas a mais
de R$60,00. Indagado sobre o papel do Acordo de Acionistas como elemento essencial no processo do
aumento de preco das açöes, o Dr. Mendonça de Barros disse que é natural que as vantagens estipuladas
no Acordo de Acionistas contribuIsse para valorizar as açôes da CEMIG. Ainda quanto ao valor da venda
das acoes, o depoente disse que o valor de R$1.130.000.000,00 foi definido com base em estudos dos
técnicos do BNDES, e em conformidade corn o Governo de Minas Gerais, através de conversaçOes corn o
Dr. Walfrido dos Mares Guia.

Sobre a participação da Southern no processo de elaboracao do edital, o depoente disse que os
técnicos do BNDES podem ter conversado corn representantes da Southern, pois "ninguern faz urn edital
complexo sem antes sondar os eventuais interessados". Todavia, garantiu a idoneidade do corpo técnico
do Banco, que foi isento na hora de definir as cláusulas do edital.

No que tange a alienação das açöes pela Southern a AES, logo apOs o Ieilão, o depoente adrnitiu a
possibilidade de cartelizacao, explicando ser este "urn dos maiores riscos que se tern em leilöes de
privatização". Entende, ainda, que a "qualificação prevista no edital nao e coisa para a vida toda". Frisou,
também, que a cartelizacao e urna pratica absolutamente legal do ponto de vista do setor privado.

Voltando a questão do preco de venda, o depoente afirrnou que, no mornento da venda, o preco foi
mu Ito acima do que valia.
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Manifestou que, em sua opiniao, a questão central da CPI deveria ser o preco de venda e Os

critérios de sua definição, e que para ele o "negOcio da CEMIG e absolutamente correto do ponto de vista
do arcabouco legal do Pals, e extremamente correto do ponto de vista comercial.

29/6/99 - Dr. Sérgio LuIs Molinari, representante da Companhia Paranaense de Eletrificaçao
o Dr. Sérgio LuIs Molinari foi designado pela diretoria da Copel para relatar a CPI a participacao

daquela Companhia no processo de venda das açoes da CEMIG.
o depoente declarou que, após a publicação do edital, a Copel solicitou ao BNDESPAR autorizacao

paraque procedesse as diligências necessárias, analisando toda a documentação jurIdica, contábil, técnica,
operacional e imobiliária. ApOs a anélise de documentacao, a Copel manteve o interesse pela compra das
açôes da CEMIG e habilitou-se a pré-qualificação, tendo sido pré-qualificada.

Segundo o depoente, entre a fase de pré-qualificação e a fase do Ieilão, a diretoria da Copel, por
decisão administrativa e estratégica, considerou de rnaior interesse adquirir parte das empresas fixadas no
Sul do Brasil e desistiu de concorrer ao leilão das açôes da CEMIG.

Indagado sobre a época em que se iniciaram as diligencias e em que tiveram os primeiros contatos
corn a CEMIG, se foram anteriores ou posteriores a publicação do edital, respondeu que somente apOs a
publicação do edital é que tiveram acesso ao prOprio edital. Antes disso, apenas tinham notIcias informais
a respeito do assunto, veiculadas pela imprensa. Disse ainda que, durante a elaboracao do edital ou do
prOprio Acordo de Acionistas não houve nenhuma comunicacão da MGI a Copel e que, somente apOs a
publicacao do edital, a Copel manifestou seu interesse pela compra das açöes.

Indagado se a Copel conseguiu comprar as ernpresas no Sul, o depoente disse que a empresa
consegulu cornprar 33% das açöes da SAN EPAR em consOrcio corn a Andrade Gutierrez, corn uma ernpresa
francesa e corn o Banco Opportunity.

O depoente afirmou, respondendo a indagaçao do Presidente, que a fase de pré-qualificação e
uma tase árdua, de muito trabalho e que tern urn certo custo. Atirmou, ainda, que sempre foram prontarnente
atendidos pela CEMIG, que não deixou de tornecer nenhurn material solicitado.

Quanto ao conhecimento das outras ernpresas que se pre-qualificaram, declarou que sO teve ciência
delas apOs a publicaçao do resultado da pré-qualificação.

Indagado se alguma ernpresa, das que se pré-qualificaram, procurou a Copel visando a formacao
de consOrcio, declarou nao ser de seu conhecimento que tal fato tenha ocorrido e, se ocorreu, fol em nIvel
de diretoria.

Respondendo a indagação sobre possIveis contatos da Copel corn o BNDES para discutir o valor
das açOes, a negociacão e eventuais empréstimos, disse desconhecer qualquer contato, mas que não
poderia responder corn precisão porque poderia ter havido contato corn a diretoria.

Afirmou tarnbém não saber se houve participacao da Southern no processo de elaboração do Acordo
de Acionistas e do edital.

Em resposta a pergunta do Deputado Amilcar Martins sobre a existéncia de alguma razão de natureza
externa, algum tipo de constrangimento ou de pressão por parte do governo de Minas, do BNDES ou de
qualquer pessoa para que a Copel nao participasse do leiläo, o depoente atirmou que não, que foi decisão
estrategica da diretoria a nao-participacao, ate mesmo porque a Copel nao se subjuga a esse tipo de
pressão.

11/8/99 - Dr. José de Castro Ferreira, ex-Presidente da Comissão Especial de Estudos
Avancados Constitucionais e Legais

0 depoente iniciou sua exposição informando que o Governador Itarnar Franco, logo apOs ter tornado
posse no cargo, o convidou para constituir uma comissão para estudar a situação de Furnas e da CEMIG.
Essa comissão, não governamental, nao remunerada e absolutamente soberana foi integrada, também,
por dois nornes indicados pelo Instituto dos Advogados Brasileiros e por professores e juristas do Estado.
Foram convidados a dar sua contribuicão, entre outros, Os senhores Aureliano Chaves, Paulino Cicero,
Luiz Pinguelli Rosa e Luiz Ladeira. 0 presidente do BNDES, Dr. Pinho Borges, também convidado, nao
compareceu.

Segundo o depoente, a cornissão pretendia responder, entre outras, as seguintes questöes: Por
que privatizar? Quais as vantagens desse processo para o Brasil? E possIvel alienar, privatizar, vender de
qualquer forma urna usina, sern que esse ato mercantil possa trazer, de algurn modo, implicacOes sobre o
comando das aguas? Essa, na sua opiniâo, e uma questao de soberania, de segurança nacional e de
estratégia vital para qualquer pals. A água, no prOximo século, será o bern mais importante para o hornern,
declarou.

Em seguida, o depoente passou a discorrer sobre o processo de privatizacao iniciado no Governo
do Presidente Itamar Franco e sobre o aumento da dIvida interna do pals. Relatou as polêmicas surgidas
quando da privatização da Companha Siderürgica Nacional - CSN -, da Companhia Vale do Rio Doce e do
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sistema de telefonia, declarando que seus resultados foram nefastos para o pals. E acrescentou que, se
houver a privatizacao do sistema hidroenergético do Brash, o pals passará a miserável condição de sub-
nacao. 0 depoente teme que logo em seguida o pals poderia perder a Amazônia.

Em seguida, afirmou que a CEMIG, na sua amplitude, deve ser mantida sob o domInlo, sob o
corflrole exclusivo do Estado de Minas Gerais, para que este, integrado no sistema hidroonergético nacional,
possa prestar relevantos servicos ao Pals, assegurando-nos a nossa soberania. E concluiu que a idéia de
que vender uma usina ou parte de uma usina deixa os rios intangidos é uma falácia. Aquele que pode abrir
urna comporta pode fechá-la na qualidade do dono, do proprietário, comandando as Aguas, o as Aguas não
podom ser comandadas, senão pelo povo, através da sua ropresentacao. A água, na sua opinião, é urn
patrimônio do todas as geraçöos, as quo nos antecederam e as goraçOos vindouras.

Sobre a usina do Furnas, o dopoonto afirmou que é uma empresa lucrativa, quo faturou, em 1998,
quase U$500.000.000,00, e quo todos querem comprá-la, porque nao precisa do investimonto. Quantos as
pequonas usinas, sua opinião e do que podem existir em todo lugar, mas o controlo das Aguas, assim como
o controle da Amazônia, assim como o controle de todos as elementos quo compöern a seguranca, a
organização, a coesão do uma sociodade modorna o civilizada nào pode ser passado para as mãos de
particulares, em especial particularos estrangeiros.

Respondendo a indagaçao do Doputado Bilac Pinto acerca do uma possivel denüncia do Acordo de
Acionistas, caso elo näo osteja a contento de uma das partos, a depoente afirmou quo, segundo aprendeu
na Faculdade de Direito, todo contrato e válido so o seu objeto for lIcito, o fim for legal, Os contraentes forem
maioros e capazes e a forma for aquela prevista pela lei. Num regime democrático, a maloria é quern
decide. A regra referida pode ser boa, moderna, atual, mas revoluciona indevidamente uma das bases do
regime democrático, quo é a oporacionalidade da maioria sobre a minoria.

Em rosposta a outra indagacao, a depoente acrescentou quo, se nesse Acordo do Acionistas a
minoria, em determinadas circunstâncias, manda na maioria, isso pode ser o inicio de criação do urn novo
hábito que, ate ontão, não existia. Mas ele, depoente, acrodita quo osta CPI concluirá o sou trabalho corn a
visao autorizada, firmo o conceitual desso prabloma e procurará a instância judicial para confirrnar so esse
acordo é legal, Ilcito e moral.

lndagado so a parte financeira, a lucro, não foi mais contemplada no Acordo do quo a parte social,
o depoente respondou que, como a empresa prhvada visa ao lucro, não so poderá esperar dela açôes quo
Ihe tragam projuizo. E chtou a caso da elotrificação rural em Minas, acroscontando quo não se deve esperar
quo a economia privada socorra a agricultura mineira se isso não Iho trouxer lucro.

6.2 - Lista dos documentos acostados aos autos

Pasta 1

Documentacao entregue pelo Deputado Amlicar Martins, em 10/3/99
1) Açao Civil PUblica - fls. 1.
2) Resumo das Principais Realizacoes da CEMIG - 1995/1998 - fls. 4.

Documentação entregue pelo Sr. Lücio Guterres, em 24/3/99
1) Coluna Kátia Lago - "Diário do Comércho" - fls. 46.
2) Procedimentos a serem cumpridos na liquidacao fisico-financeira do lehlão das debentures da MGI -
(Câmara do Lhquhdacao o Custódia) - fls. 47.
3) Carta da MGI ao BNDES sobre repasse de 30 milhOes par ocashão da lhquidação do IeiIão - fls. 51.
4) Xerox de cheque ao Banco Bozano Simonsen no valor de R$70.608.570,60.
5) Demonstrativo da liquidacão das acoes - fls. 54.
6) Rogistro do adhtivo n. 1 a Escrhtura Particular de Emissão de Debentures - fls. 55.
7) Xerox do rechbo de depósito - R$183.204.407,37 - fls. 59.
8) Edital do lehlão - fls. 60.
9) Rechbo do 30 milhOes pagos ao BNDES - fls. 62.
10) Of icio do Secretárho do Fazonda ao Presidente da MGI solichtando a manutencao de depOsito em conta
bancária para garantia do pagamento ao BNDES.
11) Contrato do Adhantamento par conta da lhquhdacao fhnancehra - fls. 64.
12) Of icio do Governador Eduardo Azeredo, fixando o valor mInimo de renda das açaes - f1s.71.
13) Of icio do Secretárho do Estado WaIf rido Mares Guha ao Preshdente da CEMIG, Carlos Eloy, tratando da
avalhacaa da CEMIG - fls. 72.
14) Of lcio do Presidente Carlos Eloy em resposta - fls. 73.
15) Premissa da projeção de resultados da CEMIG - fls. 74.
16) Edital do leilâo - fls. 92.
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17) Acordo de Acionistas - fls. 93.
18)Aditivo n. 2 ao contrato de resiliçäo bilateral, confissão de dIvida e sinai e princIpio de pagamento entre
a BNDESPAR e a MGI -fls. 113.
19) Protocolo de intencOes entre o Estado de Minas Gerais e 0 BNDES - fis. 120.
20) Nota promissOria no valor de R$508.46.013,40 emitida pela Southern Electric Brasil em favor do Estado
de Minas Gerais - fis. 122.
21) Liquidação do Ieilão - fls. 124.
22) Contrato de venda das açOes do Estado de Minas Gerais para a MGI - fis. 131.
23) Contrato de promessa de subscrição de debentures e de adiantamento de recursos entre a MGI e o
Banco Bozano Simonsem S.A. - fls. 133.
24) Escritura Particular de Emissão de Debentures - fls. 142.
25) Contrato de abertura de crédito entre a Caixa Econômica Federal e o Estado de Minas Gerais - fls. 151.
26) Contrato de resiIição bilateral, confissão de dIvida e sinai e princIpio de pagamento entre o BNDES e a
MGI - tls. 159.
27) Aditivos n.s 1, 2 e 3 ao contrato de resiliçao - fls. 174.
28) Contrato de compra e venda de acoes da CEMIG entre o Estado de Minas Gerais e a MGI - fls. 172.
29) Contato de sinai e princIpio de pagamento entre o BNDES e a MGI - fls. 191.
30) Lista dos documentos em ordem cronolOgica - fls. 205.

Documentacao encaminhada pelo Dr. Djalma Morais, em 5/4/99
1) Relacao de recursos sociais apiicados no perIodo de 1995 a 1998 - fls. 213.
2) InforrnacOes básicas sobre a Southern Company - fls. 215.
3) Relacao de pagamentos de dividendos/juros no perIodo de 1995 a 1998 - fls. 217.
4) Docurnentos relativos a INFOVIAS - fls. 219.
5) Relacao de reajustes tarifários ocorridos apOs 17/7/97 - fis. 251.
6) Contratos de concessão celebrados entre o Ministério de Minas e Energia e a CEMIG - fls. 255.

Pasta 2

Documentacao encaminhada pelo Dr. Djalma Bastos de Morals, em 5/4/99
1) Estatuto social da CEMIG - (modificado na AGO de 30/4/98) fls. 390.
2) Acordo de acionistas - fls. 409.
3) Quadro de pessoal da CEMIG - fis. 446.
4) Organograma da CEMIG - fis. 451.
5) Reiaçao dos servicos terceirizados - fls. 456.
6) DUE DILIGENCE - Venda de 33% açôes ordinárias. - (HistOrico de toda a venda da CEMIG) fls. 457.

Pasta 3

Documentação entregue pelo Dr. José Anchieta, em 7/4/99
1) Artigos de autoria do Dr. José Anchieta - fls. 728.
2) Acordo de Acionista (minuta) - fls. 732.
3) "Notificacao extrajudicial pela via do CartOrio de Registro de TItulos e Documentos, visando a constituição
em mora do notificado" e responsabilização peios atos que vierem a ser praticados.
Notificaçao apresentada pelo Sindicato dos Trabaihadores na lndüstria Energetica de Minas Gerais -
SINDIELETRO-MG.
Notificados:
- Luiz Carlos Mendonça de Barros - fls. 752.
- Francisco Augusto da Costa e Silva (CVM) - fls. 756.
- Eduardo Brandão Azeredo - fls. 761.
- Luiz Antonio Athayde Vasconcellos (MGI) - fls. 766.
- Carlos Eloy Carvaiho Guimarães - (CEMIG) - fls. 770.
- Fernando Opitz e Sergio Luiz Berardi (BVRJ) - fIs. 774.
4) Açao popular corn pedido de liminar, requerendo, entre outras coisas, a pronta e imediata sustação do
leilão de venda de debentures da MGI - fls. 777.
5) Denüncia encaminhada por José Anchieta ao Tribunal de Contas, contra o Governo do Estado, por
autorizar a transferência do controle acionário da CEMIG - fls. 804.
6) Representação a Promotoria de Defesa do Patrimônio PUblico e de Defesa do Cidadâo do Estado de
Minas Gerais (apresentada por José Anchieta) - fls. 824.
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7) Representação ao Presidente da CVM, solicitando sejarn tomadas providências cabIveis para evitar ou
impedir a realizacão do leilão (apresentada por José Anchieta) - fls. 842.

Documentaçao entregue pelo Dr. José Pedro de Oliveira, em
1)ReIat6rio de sua apresentacao, corn vários artigos de jornal - fls. 862.
2) Nota de esciarecirnento do BNDESPAR, de 3/1/97:
- 0 BNDESPAR e o Unico titular das debentures emitidas pela MGI S.A.
- 0 comprador das debentures deve ser empresa do setor energetico - fls. 869.
3)Artigos de jornais (janeiro 1997)
- Presidente da Southern afirrna que não tern dinheiro para.pagar 1,2 bi - fls. 883.
- Várias crIticas. Lei n 9. 6.404, de 1976, trata de debentures convertidas em açöes da prOpria empresa - f Is.
870.
- Presidente da Southern afirma que se relaciona ha vários anos corn a CEMIG - fls. 888.
- Presidente da Southern: "Queremos aumentar a eficiência e a lucratividade da empresa e aplicar nos
EUA o que aprendermos aqui". BNDES financiará cornprador de debentures - fis. 899.
4) ConsideracOes sobre o preco de venda da CEMIG - Quadro cornparativo de preco de venda de outros
estatais do setor elétrico - fls. 910 a 923.
5) Contratos de concessão entre o Ministérlo de Minas e Energias e a CEMIG (Portaria Ministerial de 17/4/
97) para distribuição e geraçao de energia elétrica - fls. 924.
6) Relatório de Agosto/1 997 sobre o desenho organizacional da CEMIG (em ingles): ORGANIZATION
DESIGN - August 1997 (estrutura, organograma, diretrizes, contabilidade, nümero de empregados, etc.) -
fls. 1072.

Pasta 4

Documentação entregue pelo Dr. Djalma Bastos de Morais, em 28/4/99
1)- Relacao dos assuntos tratados/aprovados em reuniOes de diretoria em 1998 - fis. 1167.

- Assuntos aprovados em 1997- fls. 1172.
- Assuntos aprovados em 1996 - fls. 1176.

2) Parecer do Dr. Arnoldo Wald, da UERJ, sobre a transferência de açOes ordinárias detidas pelo Estado de
Minas Gerais no capital votante da CEMIG. Inalterabilidade da estrutura do controle acionário corn a realizacão
da operação e celebraçao do Acordo de Acionistas, nos rnoldes propostos.
0 parece foi solicitado pela MG 1, em maio/97 - fls. 1182.

Documentaçao entregue pelo Dr. Eduardo Grebler, em
1) Parecer do Tribunal de Contas do Estado, Conselheiro Sylo Costa, sobre o processo n2 . 442.942 que
analisa contratos entre a MGI e o BNDES - fis. 1226.
2) Defesa de Luiz Carlos Mendonça de Barros, perante o Juiz de Direito da V Vara da Fazenda PUblica e
Autarquias de Belo Horizonte, em que e réu - f Is. 1238.
3) Parecer do Dr. Arésio Dâmaso - Procurador-Geral do Estado - sobre a ação popular movida pelo
SINDIELETRO-MG - fls. 1256.
4) Parecer do escritOrio do Dr. Eduardo Grebler, em defesa da MGI, em processo de ação popular, movido
pelo SINDIELETRO-MG - fls. 1277.
5) Parecer do Procurador 	 , sobre os autos n. 024970031008-2- Autor: Ministério Püblico; Réu: Estado
de Minas Gerais - fls. 1295.
6) Aditivo n9. 1 ao contrato de resilicao bilateral, confissão da dIvida e sinaI e princIpio de pagamento,
celebrado entre a MGI e o BNDES - fls. 1299.
7) Aditivo flQ 2 ao contrato de resilicao bilateral, confissão da dIvida e sinaI e princIpio de pagamento,
celebrado entre a MGI e o BNDES - fls. 1332.
8) Aditivo n2 . 3 ao contrato de resiliçao bilateral, confissão da dIvida e sinai e princIpio de pagamento,
celebrado entre a MGI e o BNDES - fls. 1339.
9) Contrato de resilicao bilateral, confissão da dIvida e sinai e princIpio de pagamento, celebrado entre a
MGIeoBNDES - fls. 1341.
10) Contrato, Aditivo 1 e Aditivo 2 a escritura particular de emissão de debentures não conversIveis da MGI
- fls. 1354.
11)Notas taquigráficas - TCMG - discutindo contratos entre a MGI e o BNDES - (processo n 2 . 442.942) fls.
1367.
12) Correspondência entre o Dr. Celso Barbi Fiiho e o Dr. João Heraldo Lima, sobre a publicacao da lista de
empresas pré-qualificadas ao IeiIão - fis. 1379.
13) Parecer da CVM opinando que o Ieilâo não configura alienaçao de controle da Companhia, conforme o
art. 254 da Lei n. 6.404, de 1976.
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14) Correspondência do Dr. João Heraldo dirigida a CVM, em que aborda a dispensa de registro de
distribuição pUblica de açôes (e informaçôes gerais) - fls. 1389.
15) Parecer do TCMG que considera regular a aplicaçao de R$433.204.414,37 recebidos pelo Estado pela
alienação das açôes da CEMIG - fls. 1391.
16) Publicaçao do aviso do leilão a ser realizado em 28/5/97. Estabelece a data de 15/6/97 para liquidação
-fls. 1397.

Documentaçao entregue pelo Dr. Carlos Ari Sundfeld, em 4/5/99
Consulta sabre o tema CEMIG - fls. 1398.

Documentação entregue pelo Dr. Cláudio José Dias Sales, em 11/5/99
1) Exposição inicial feita a ci - fls. 1463.
2) 10 alteracao do contrato social de Southern Electric Brasil Participaçoes Ltda - fls. 1471.
3) 3 alteracao contratual da Southern Electric Brasil ParticipaçOes Ltda. - fls. 1488.
4) Publicaçao do edital no Diário Oficial da União - tls. 1494.
5) A Câmara de Liquidaçao e CustOdia - CLC divulga o manual corn as instrucOes sobre garantia e
liquidac5o.1

6) Ata da 1 51 Reunião da Comissão Especial de Pré-Qualificação.
7) Documentos apresentados pela Southern Electric Brasil Participaçães Ltda. para a pré-qualificação - f Is.
1528.

Pasta 5

Documentacao entregue pelo Dr. Cláudio Sales, em 11/5/99 (continuacao)

1) Publicacão do aviso comunicando quais foram as empresas pre-qualificadas - fls. 1784.
2) Publicaçao do aviso inforrnando que não houve interposição de recurso da decisão de escotha das pré-
qualificadas - f Is. 1785.
3) Publicação aviso as empresas pré-qualificadas informando a data do leilão para 28/5/97 - fls. 1786.2
4) Resolucao dos quotistas da Southern Electric Brasil Participacoes Ltda. autorizando a companhia a
participar do Ieilão - f Is. 1787.
5) A Southern Electric Brasil ParticipacOes Ltda. é declarada vencedora. (notIcia de jornal) - f Is. 1790.
6) Contrato de financiamento no valor de R$600.000.000,00 celebrado entre a BNDES e Southern Electric
Brasil Participacaes Ltda. corn prornessa de cauçao das açöes, para garantia do crédito - fls. 1791.
7) Contrato de Promessa de Prestaçao de Garantia, corn promessa de caução das açOes, para garantia do
aval do BNDES celebrado entre a BNDES e Southern Electric Brasil Participacoes Ltda. - fls. 1804.
8) Manual de lnstrucoes da Câmara de Liquidaçao e Custódia, para orientacao das corretoras .e seus
clientes interessados em participar do leilão - fls. 1809.
9) 44 Alteracao Contratual da Southern Electric Brasil Participacoes Ltda. - fls. 1836.
10) Southern Energy International, Inc. Subscreve 51% das açöes da Cayman Energy Traders, Inc. E a
AES CEMIG Empreendimentos Inc. Subscreve 49% - fls. 1848.
11) 5 Alteração Contratual da Southern Electric Brasil Participacoes Ltda. - fls. 1855.
12) Recibo da Câmara de Liquidação e CustOdia - CLC da quantia de R$565.051.126,00, referentes a
liquidação financeira do IeiIão - fls. 1866.
13) Notas promissOrias: a primeira em favor do Estado de Minas Gerais, no valor de R$508.546.013,00, e
a segunda em favor do BNDES, no valor de R$56.505.112,60, ambas corn vencimento em 13 de junho de
1998-f1s. 1867.
14) Acordo de Acionistas - fls. 1869.
15) 64 Alteraçao Contratual da Southern Electric Brasil Participaçôes Ltda. - fls. 1908.
16) Carta da CEMIG a Southern Electric Brasil Participaçöes Ltda. cornunicando a transferência de açôes
para a nome da Southern Electric Brasil ParticipaçOes Ltda., a averbacao da caução em favor do BNDES -
fls. 1918.
17)Carta da Southern Electric Brasil Participacoes Ltda. comunicando ao Secretãrio de Estado da Fazenda
do Estado de Minas Gerais as alteracoes havidas em seu contrato social - fls. 1921.
18) Carta encaminhando ao Secretãrio da Fazenda cópias dos documentos relativos a alteracao contratual
da Southern Electric Brasil Participacoes Ltda. - fls. 1922.
19) Contratos de Concessâo firmados entre a Poder Concedente e a CEMIG, corn a interveniência do
acionista controlador - fls. 1923.
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Pasta 6

Documentacao enviada pelo Dr. Cláudio José Dias Sales, em 18/5/99
1) OfIclo dirigido ao Secretário da Fazenda pelos gerentes delegados da Southern do Brasil sobre a 6
alteraçao contratual da empresa e constituicão da Cayman Energy Traders - fls. 2060.
2) Acordo de quotistas entre a Cayman Energy Traders e a 524 Participaçöes S/A. (em ingles) - fls. 2062.

Documentação entregue pelo Dr. Luiz Antonio Athayde, em 18/5199
1) Relato sobre a MGI - fls. 2077.
2) RelatOrio sobre a operacão debentures - fls. 2079.
3) Gráfico da evolucao das acães PN e ON da CEMIG na BOVESPA - fls. 2100.
4) Prestaçao de contas da Iiquidação financeira do Ieilão pela CLC/BOVERJ - fls. 2101.
5) Demonstrativo do resultado financeiro para o Estado de Minas Gerais - fls. 2102.
6) Demonstrativo da utiiizacao dos recursos recebidos pelo Tesouro do Estado - fls. 2103.
7) Demonstrativo da posição das açöes da CEMIG detidas pelo Estado de Minas Gerais no perIodo de
janeiro de 1995 ate dezembro de 1998 - fls. 2104.
8) Demonstrativo da movimentacão de recursos pela ONGI por conta da futura emissão das debentures e
da emissão propriamente dita - fIs. 2105.
9) Documentos referentes a avaliação da empresa - f Is. 2106.
10) Documentos referentes ao Acordo de Acionistas - fls. 2170.
11) Estatuto da CEMIG - fls. 2209.
12) Correspondência do Dr. Eduardo Grebler para o Dr. Luiz Antonio Athayde sobre acordo de acionista,
corn mencão ao percentual do dividendo mInimo - fls. 2220.
13) Documentos referentes ao contrato de adiantamento feito pelo BNDES, contrato de resilição bilateral,
confissão de dIvida e sinai e princIpio de pagamento e seus aditivos, atas das Assembléia Gera[ Extraordinária,
Assernbléia Geral Ordinária e do Conselho de Administracão da MGI - fls. 2223.
14) Parecer da assessoria jurIdica da MGI sobre inexigibilidade de Iicitacâo para aquisição de açöes da
CEMIG - fls. 2324.
15) Proposta do acionista controlador da MGI (Governo do Estado) sobre emissão de debentures - fis.
2326.
16) Contrato de compra e venda das açöes da CEMIG - f Is. 2332.
17) Procuracao do Governador do Estado para Dr. João Heraldo para representá-lo nos contratos e
documentos relativos as operaçöes de crédito do Estado - fls. 2335.
18) Parecer da Procuradoria-Geral do Estado sobre exigência licitatOria para operação de venda das açöes
da CEMIG para a MGI - fls. 2343.
19) Publicacao do Decreto flQ 38.71 5, de 26/3/97, que criou a Cornissão Especial de Pré-Qualificação para
o Ieilão pUblico de debentures resgatáveis em açôes ordinárias da CEMIG - fls. 2346.
20) Memorial descritivo da sequência das operacöes - fls. 2347.
21) Recibo da Superintendência do Tesouro da importância de R$ 250.000.800,00 relativa a venda das
açöes da CEMIG - fls. 2360.
22) Planhlha de cotaçôes da CEMIG ON (20 pregOes) e Planilha de Cáiculo de Media Ponderada - fls. 2362.
23) Protocolo de Intencoes entre o BNDES e o Estado de Minas Gerais sobre o processo de desestatização
- fls. 2387.
24) Gráfico da evoluçao de precos das açöes da CEMIG ON, PN e das debentures da MGI - fls. 2390.
25) Of Icio do Tribunal de Contas a MGI informando sobre a regularidade dos contratos e termos aditivos
firrnados entre a MGI e o BNDES - fls. 2391.
26) OfIcio do BNDES Iiberando da caucão constituIda a seu favor as açOes da CEMIG, tendo em vista a
ernissão das debentures e a realizacao do Ieilão - fls. 2394.
27) Publicacão do aviso relativo ao ieilão, corn relacao dos participantes pré-qualificados - fls. 2397.
28) Docurnentos relativos a solicitaçao de visita técnica pelas empresas interessadas em se pre-qualificarem
-fls. 2410.
29) Resposta da MGI ao Of Icio n 2. 203/97 do Dr. Rômulo de Carvalho Ferraz, Promotor de Justiça - fls.
2422.
30) Edital do leilão - fls. 2425.
31) Cronograma de alienação das debentures - fls. 2453.
32) Of Icio do Secretário da Fazenda ao BNDES, solicitando que seja ajustada regra de rernuneração dos
recursos do Estado retidos ate a alienacão das açôes - f Is. 2455.
33) Of Icio do Secretário da Fazenda ao Tribunal de Contas, prestando esclarecimentos sobre as operacöes
relativas as açOes da CEMIG - fls. 2460.
34) Confirmacao da presenca da CREDIREAL como sociedade corretora intermediária no leilão - fls. 2465.
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35) Indicadores técnico-operacionais das principals concessionárias de energia elétrica - fls. 2467.
36) Docurnentos relativos a abertura de capital da MGI, por exigência da CVM - fls. 2470

Pasta 7

1) Demonstrativo da liquidacao do Ieilão - fls. 2513.
2) Contrato de adiantamento da importância de R$508.546.013,40 entre o BNDES e MGI - fls. 2518.
3) Nota promissOria da Southern Electric Brasil Participaçoes Ltda. - fls. 2525.
4)Ata da reunião do Conselho de Administracao da MGI, contendo explicacao sobre o processo de desconto
da nota promissória - fls. 2527.
5) Contrato de cessão de direitos creditIcios e de compra e venda de açOes celebrado entre o Estado de
Minas Gerais e a MGI - fls. 2529.
6) Recibo, emitido pela Southern, das 18.71 9.600.000 açoes da CEMIG - fls. 2534.
7) Roteiro de procedimentos a serem cumpridos na Iiquidação fIsico-financeira do Ieilão - fls. 2542.
8) Certidão da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro relativa a realização do leilão - fls. 2548.
9) Documento (apOcrifo) que afirma que o Governo Federal contratou a Coopers Lybrand para propor urn
novo modelo para o setor energetico do Brash.
10) Pedido de esclarecimentos formulado pela Southern ao BNDESPAR sobre itens do edital do lehlão -
fls. 2565.
11) lnstruçOes da Câmara de Liquidacão e Custódia sobre garantia e Iiquidação - fls. 2569.
12) Documentos referentes a pré-qualificaçäo dos interessados - fls. 2584.
13) Escritura de emissão das debentures e seus aditivos - fls. 2677.
14) Contratos BNDES/BNDESPAR-MGI - fls. 2696.
15) Documentos relativos a realizacao do lehlão - fls. 2710 a 2718, 2720 a 2722 e 2729 e 2730.
16) Instrucaes e deliberaçoes da CVM - fls. 2731.
Of Iclo n2 . 80/96 da CVM no qual o Superintendente-Geral afirma que, segundo seu entendimento, a alienação
das açães não configura alienacao do controle da Cornpanhia - fls. 2762.
17) Nota técnica da CEMIG encaminhada pelo Dr. Carlos Eloy ao Dr. Luiz Carlos Mendonça de Barros -fis.
2780.
18) Fax enviado pelo Dr. Francisco Penna, Diretor de Financas da CEMIG contendo sugestOes sobre
"benefIcios a serem proporcionados pelo sócio estrategico" - fls. 2817.
19) Of Icio do Secretário da Fazenda dirigido a Comissão de Valores Mobhliários solicitando dispensa do
registro da distribuicao secundária - fls. 2829.

Documentação enviada pelo Dr. Cláudio Sales, em 18/5/99
- Resposta da Southern Electric Brasil Participaçoes Ltda. ao Of Icio n. 629/99 enviado pela Assembléla
Legislativa, informando sobre a composicão societária da empresa - fls. 2872.

Documentação enviada pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM -, em 20/5/99
- Of Icio da CVM em resposta ao Of Icio n. 625/99 enviado pela Assembléla Legislativa, no qual se solicita
cópia da documentacao relativa a transacoes corn as açOes da CEMIG - fls. 2888.

Documentacao enviada pelo Banco Opportunity, em 20/5/99
1) Demonstrativo da composiçao societária - f Is. 2893.
2) Cópia do Cadastro Nacional da Pessoa JurIdica - fls. 2894.
3) Estatuto social do Banco Opportunity S/A - fls. 2895.
4) Atas de Assembléhas do Banco Opportunity - fls. 2898.

Documentaçao enviada pelo Dr. Arésio Dâmaso, em 28/5/99
COpia do Of Icio n. 1.170/97, do eritão Procurador-Geral do Estado, Dr. Arésho Dâmaso, ao Secretário de
Estado da Fazenda, no qual declara entender correta a operação de alienacao das debentures tastreadas
em açOes ON da CEMIG - fls. 2904.

6.3 - Legislaçâo
1 - Constituicao da Repüblica Federativa do Brash.
2 - Constituicao do Estado de Minas Gerais.
3- Lei n2. 828, de 14 de dezembro de 1951.
4- Lei n9. 8.655, de 18 de setembro de 1984.
5 - Lei n. 12.653, de 23 de outubro de 1997.
6- Leh n. 11.968, de 1 2 de novembro de 1995.
7- Lei Federal flQ 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
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6.4 - ACORDO DE ACIONISTAS

o ESTADO DE MINAS GERAIS, pessoa jurIdica de direito pUblico interno, neste ato representado
por seu Governador. Dr. Eduardo Brandão de Azeredo doravante designado simplesmente ESTADO; e
SOUTHERN ELECTRIC BRASIL PARTICIPAOES LTDA, sociedade corn sede na Praca liradentes, no 9
sala 1011, na cidade do Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CGC/MF sob o nil 00.194.724/0001-13 por seus
representantes legais abaixo-assinados doravante designada simplesmente SOCIEDADE

- Considerando que o ESTADO é o acionista controlador da COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS
GERAIS - CEMIG (doravante denominada simplesmente COMPANHIA)

- Considerando que o ESTADO foi autorizado pela Lei estadual 11.968 de lP/1/95; a alienar
açôes preferencials e ordinárias da COMPANHIA, sem perder, corn isto; a participaçâo majoritária no capital
votante;

- Considerando que atende ao interesse pUblico que essa alienacão seja feita a urn sócio que possa
contribuir corn sua experiência na modernizacao da COMPANHIA, propiciando a otimizâçao de seu
desempenho;

- Considerando que urn dos pressupostos para a cessão em bloco do percentual acima mencionado
de participaçao acionária do ESTADO no capital social da COMPANHIA fol a celebraçao, entre o ESTADO
e o adquirente do referido bloco, de urn Acordo de Acionistas relativo ao exercIcio do direito de voto e aos
prIncipios gerais de condução dos negOcios da COMPANHIA, cujo teor corresponde ao do presente
instrumento,

-- Considerando que a SOCIEDADE tornou-se acionista da COMPANHIA, ao adquirir o bloco de
participacao acionária cedido pelo ESTADO,

Resoivern celebrar o presente ACORDO DE ACIONISTAS, na forma e para Os efeitos do art. 118 da
Lei no 6.404, de 15/12/76, que se regera pelas seguintes cláusulas e condicoes:

PRIMEIRA - oEFINlçoEs
1.1 - Sem prejuIzo de outras definiçoes constantes do presente Acordo, Os seguintes terrnos terão

os significados a eles adiante atribuIdos.
AcOES: significara a totalidade das açôes ordinárias do capital social da COMPANHIA de propriedade

de qualquer das PARTES a qualquer tempo;
CESSAO: significara a transferência a terceiros sob a forma de venda, permuta, dasão em pagamento,

doação, conferência ao capital de pessoa juridica ou qualquer outra forma de transferência da propriedade
sobre as AQ0ES,

COMPANHIA: significara a Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG, sociedade anônima
de economia mista, corn sede em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no CGC/MF sob o no
17.155.730/0001-64;

ESTATUTO: significará o estatuto social da COMPANHIA,
ONERAQAO: significará a criação ou imposicão de qualquer gravame sobre as AQOES em

decorrência de penhor, alienacao fiduciária, uso ou usufruto, penhora ou qualquer outra forma de onus
sobre a propriedade das AcOES,

ORQAMENTO ANUAL: significara o orcarnento anual da COMPANHIA, refletindo o PLANO
QUINQUENAL DE NEGOCIOS e detalhando as receitas e as despesas operacionais, os custos e
investirnentos, o fluxo de caixa, o montante a ser destinado ao pagamento de dividendos, as inversöes de
recursos corn recursos prOprios ou de terceiros e outros dados que a Administracao da COMPANHIA
considerar necessários,

PARTE: significará a ESTADO ou a SOCIEDADE, ou seus respectivos sucessores a qualquer tItulo,
enquanto titulares das açOes sujeitas ao presente Acordo;

PLANO QUINQUENAL DE NEGOCIOS: significará Os pianos e as projeçöes para o prazo de 5
(cinco) exercIcios financeiros da COMPANHIA, abordando detalhadamente as atividades e estratégias
(incluindo qualquer projeto para construção ou expansão de geracao, transmissão e distribuicao), os novas
investimentos e oportunidades de negOcios (inclusive em suas controladas e coligadas), os valores a serem
investidos ou de outra forma contribuldos a partir de recursos prOprios ou de terceiros, bern como as taxas
de retorno e lucro esperados.

1.2 Os terrnos definidos no item precedente serão utilizados no singular ou no plural. conforme
exigido pelo contexto.

SEGUNDA - PARTICIPAçAO DAS PARTES NO CAPITAL VOTANTE DA COMPANHIA
2.1 - A participação das PARTES no capital votante da COMPANHIA na data do presente
Acordo é a seguinte:
ESTADO: 50,958% (cinquenta inteiros e novecentos e cinquenta e olto milésimos por cento),
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representado por 28.938.227.169 (vinte e oito bilhöes, novecentos e trinta e oito milhOes, duzentos e vinte
e sete mu, cento e sessenta e nove) AcOES;

SOCIEDADES: 32,964% (trinta e dois inteiros e novecentos e sessenta e quatro milésimos por
cento), representado por 18.719.600.00 (dezoito bilhôes, setecentos e dezenove milhöes e seiscentos mu)
AQOES,

2.2 - Todas e quaisquer AOES emitidas pela COMPANHIA que forem subscritas ou adquiridas
pelas PARTES durante a vigência do presente Acordo serão consideradas a ele sujeitas a partir do momento
de sua emissão, subscricao ou aquisição, e todos os direitos a elas referentes somente serão exercidos em
conformidade corn as norrnas e condicoes aqui estipuladas.

2.3 - Os terrnos e condiçöes do presente Acordo aplicam-se também ao exercicio do direito de voto
que, nos termos da Lei de Sociedades por Acoes, possa ser atribuIdo a açOes preferenciais de propriedade
de qualquer das PARTES.

TERCEIRA - EXERCICIO DO DIREITO DE VOTO NAS ASSEMBLEIAS GERAIS

3.1 —As PARTES exercerão o direito de voto nas assembléias gerais da COMPANHiAcorrespondente
a todas as AçOES que detiverem, de rnodo consentâneo corn as disposicOes deste instrurnento, aprovando
e fazendo corn que sejam aprovadas as deliberacOes assembleares na forma e no tempo aqui previstos,

3.2 - Nas assembléias gerais da COMPANHIA, 0 ESTADO exercerá os direitos e terá Os deveres
atribuldos pela Lei de Sociedades por Açoes ao acionista controlador. Nâo obstante. as PARTES votarão
em bloco quando a Assernbléia Geral deliberar sobre:

a) alteracOes do ESTATUTO no tocante a objeto social, capital social e açães (incluindo a emissão
de novas acöes sern direito de preferência), competência, composicao e funcionamento dos Orgaos da
COMPANHIA (Assembléia Geral, Conseiho de Administraçao, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal),
apuracão de resultados (incluindo reservas, fixacao e distribuicao de dividendos), e

b) emissão de debentures conversIveis em açOes e bonus de subscricao, criacão de partes
beneficiárias, resgate e amortizacao de açOes, fusão, cisão, incorporacão, dissoluçao ou liquidaçao da
COMPANHIA (incluindo, a eleicao do liquidante e aprovacão de suas contas), e distribuicão de dividendo
em percentual diverso do obrugatOrio previsto no ESTATUTO.

3.3 - Corn a finalidade de buscar o consenso corn relação as matérias constantes da ordem do dia
de Assembléia Geral da COMPANHIA, as PARTES se reunirão, por intermédlo de representantes
devidamente autorizados, corn antecedência de 5 (cinco) dias da data designada para a respectiva assembléla
em primeira convocacão,

3.3.1 - As reuniOes prévias serão convocadas por qualquer das PARTES corn 48 (quarenta e oito)
horas de antecedência e se realizarão na cidade de Belo Horizonte, devendo ser registradas em ata as
decisOes nelas tornadas,

3.3.2 - Havendo consenso entre as PARTES quanto ao teor da matéria a ser deliberada na respectiva
Assembléia Geral, as PARTES votarão em bloco, em estrita conformidade corn a decisão por elas tomada
na reunião prévia,

3.3.3 - Não se chegando a consenso na reunião prévia quanto ao teor da matéria a ser deliberada
na respectiva Assembléia Geral, cada uma das PARTES poderá exercer o direito de voto segundo seu
prOpOo critério, salvo o disposto no subitem seguinte.

3.3.4 - Caso, apOs análise por representantes de ambas as PARTES na reunião prévia nao se
obtenha consenso a respeito das matérias referidas nas ailneas "a" e "b" do subitem 3.2 supra, as PARTES
votarão, na Assembléia Geral, no sentido de desaprovar a proposta apresentada. Entretanto, o ESTADO
poderá exercer o direito de voto na Assembléia Geral segundo seu prOprio critério, caso não se realize a
reunião prévia por ausência de representante da SOCIEDADE, desde que esta tenha sido regularmente
convocada,

3.3.5 - As disposiçOes deste item não se aplicarão a eleição dos membros titulares e suplentes do
Conseiho de Administracão e do Conselho Fiscal da COMPANHIA, os quais serão indicados individualmente
por cada umadas PARTES, na forma estabelecida na Cláusula Quarta seguinte.

3.4-0 eventual exercicio, por qualquer das PARTES, do direito de voto nas assembléias gerais da
COMPANHIA em desacordo corn as disposiçOes aqui estabelecidas, umportarã em nulidade da deliberaçào
que for assirn tomada, sem prejuizo do direito da PARTE interessada de promover a execução especifica
da obrugacao descumprida.

QUARTA - coMposlcAo E FUNCIONAMENTO DOS ORGAOS DE ADMINISTRAçAO

4.1 - A COMPANHIA será administrada por urn Conseiho de Admunistracão e por uma Diretoria
Executiva, que serão compostos e funcionarão dé conformidade corn o ESTATUTO e corn as disposiçoes
deste Acordo.
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4.2-0 Conselho de Adrninistraçâo da COMPANHIAserá composto de 11 (onze) membrostitulares
e igual nUmero de suplentes, urn dos quais será o presidente e outro o vice-presidente, eleitos para urn
mandato de 3 (três) anos, sendo permitida a reeleicão, cabendo ao ESTADO indicar 6 (seis) membros
titulares e respectivos suplentes, a SOCIEDADE indicar 4 (quatro) membros titulares e suplentes, e aos
demais acionistas minoritários caberá indicar 1 (urn) titular e respectivo suplente, observados Os requisitos
legais.

4.2.1 - Cada PARTE indicará a outra corn antecedência de 48 (quarenta e oito) horas da realização
da assembléia, as pessoas por eta escothidas, obrigando-se ambas a votar em bloco nas pessoas assim
indicadas, cujos nomes não poderão ser recusados salvo na hipOtese de desatendimento a prescricOes
legais.

4.2.2 - 0 presidente e o vice-presidente do Conselho de Administracao serão escoihidos por seus
pares, na primeira reunião que ocorrer apOs o início do mandato, respectivamente dentre os membros
titulares indicados pelo ESTADO e pela SOCIEDADE.

4.2.3 - Na eventualidade de adotar-se o processo de votaçâo por voto mUttiplo, as PARTIES estarão
obrigadas a distribuir seus votos de modo a ref letir a composição do Conselho de Administração, estabelecida
no item 4.2 acima.

4.2.4 - No caso de os demais acionistas minoritários da COMPANHIA não exercerem o direito de
eleger urn dos rnembros do Consetho de Administracão e respectivo suplente, será elevado para 7 (sete) o
nUmero de conselheiros titulares e respectivos suplentes a serem indicados pelo ESTADO, assegurado a
este, em quatquer caso, nUrnero de conselheiros superior a soma daqueles indicados pelos demais acionistas
da COMPANHIA,

4.3 -No caso de vacância de qualquer cargo de conseiheiro, efetivo ou suplente, será convocada a
Assembléia Geral no prazo máximo de 7 (sete) dias, na qual as PARTIES votarão de modo a eleger urn
substituto indicado pela mesma PARTE que indicou o substituIdo.

44- Nenhuma das PARTIES poderá destituir conselheiro, titular ou suplente, eleito para o Consetho
de Administração por indicacão da outra PARTE; todavia, caso qualquer das PARTIES deseje destituir
conseiheiro, efetivo ou suplente, por eta indicado, a outra PARTE votará pela destituição do referido
conselheiro, e elegera, em substituiçao, outro indicado pela mesma PARTE que indicou o destituIdo.

4.5 - As PARTIES obrigam-se a destituir qualquer conselheiro, efetivo ou suplente, por elas
respectivamente indicado, que deixar de cumprir as disposiçOes do presente Acordo ou a orientacao de
voto dada de conformidade corn o rnesmo, sendo nulas e de nenhum efeito, eventuais deliberaçôes que
tenham sido tomadas em desacordo corn tat orientacao, devendo ser promovida nova reunião para apreciação
da matéria.

4.6 -Nas Assembléias Gerais que detiberarern sobre o ESTATUTO da COMPANHIA as PARTIES se
cornprometem a votar no sentido de estabelecer a seguinte competência para o Conselho de Adrninistracão:

a) fixar a orientaçao geral dos negOcios da COMPANHIA;
b) eleger e destituir, na forma prevista neste Acordo, os membros da Diretoria Executiva;
c) deliberar, previamente a sua celebracao, sobre os contratos entre a COMPANHIA e qualquer de

seus acionistas ou ernpresas que sejam controladoras destes, sejarn por eles controladas ou estejarn sob
seu controle cornum;

d) deliberar, por proposta da Diretoria Executiva, sobre a alienacao ou a constituiçâo de onus reais
sobre bens do ativo permanente da COMPANHIA e sobre a prestacao, por esta de garantias a terceiros, de
valor individual superior a R$ 1.000.000,00 (urn milhâo de reais);

e) deliberar, por proposta da Diretoria Executiva, sobre ernpréstirnos, financiarnentos e outros
negOcios jurIdicos a serern celebrados pela COMPANHIA, de valor superior a R$1.000.000,00 (urn milhão
de reais);

f) convocar a Assembléia Geral;
g) fiscalizar a gestao da Diretoria Executiva, podendo examinar, a qualquer tempo, os livros e papeis

da COMPANHIA, e solicitar informaçoes sobre contratos celebrados ou em vias de celebraçao, e sobre
quaisquer outros fatos ou atos administrativos que julgar de seu interesse;

h) rnanifestar-se previamente sobre o relatOrio da administracao e as contas da Diretoria Executiva;
i) escolher anuatmente e, se for o caso, destituir os auditores independentes da COMPANHIA, entre

ernpresas de renorne internacional autorizadas peta Cornissão de Valores Mobitiãrios a auditar companhias
abertas.

4 7- As reuniOes do Consetho de Adrninistração poderâo instalar-se corn a presenca minima de 6
(seis) conselheiros, e suas deliberaçOes serão tornadas pela rnaioria de votos dos conseiheiros presentes,
cabendo a seu presidente, em caso de empate, o voto de qualidade.

4.7.1 - Dependerão de quorum qualificado as deliberaçoes do Conselho de Adrninistração relativas
As rnatérias constantes das alineas "c", "d", "e" e "i" do item 4.6 supra, para as quais será necessário o voto
favorável de 8 (oito) conseiheiros.
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4.8 - Nas Assembléias Gerais que deliberarem sobre o ESTATUTO da COMPANHIA, as PARTIES
se comprometem a votar no sentido de que a administracao corrente da COMPANHIA será exercida por
uma Diretoria Executiva composta por 8 (oito) Diretores, acionistas ou nao, designados Diretor-Presidente,
Diretor Vice-Presidente, Diretor de Projetos e ConstrucOes, Diretor de Financas, Diretor de Distribuicao,
Diretbr de Gestão Empresarial, Diretor de Produção e Transmissâo, Diretor de Suprimentos e de Material,
a serem eleitos pelo Conselho de Administracao, para urn mandato de 3 (três) anos, na forma adiante
estabelecida.

4.8.1 - 0 Diretor-Presidente, o Diretor de Finanças, a Diretor de Gestão Empresarial, o Diretor de
Projetos e ConstruçOes e o Diretor de Distribuicao serão eleitos pelo Conseiho de Administração entre
nomes apresentados pelo ESTADO, corn base em criteria de competência técnica e profissional; a Diretor
Vice- Presidente, o Diretor de Suprimento e de Material e o Diretor de Producao e Trasmissão serão eleitos
pelo mesmo Conseiho entre nomes apresentados pela SOCIEDADE, também corn base em critério de
cornpetência técn ica profissional.

4.8.2 - Para os efeitos do sub-item precedente, cada urna das PARTIES apresentará aopresidente.
do Conselho de Adrninistração, corn antecedOncia de 48 (quarenta e oito) horas da realizacao da reuniäo
as nornes de seus candidatos para as cargos da Diretoria Executiva que correspondem a cada uma, entre
as quais as conselheiros deverão eleger as respectivos ocupantes.

4.8.3 - Tendo em vista a Iirnitação estabelecida na Lei de Sociedades por Acoes, 2 (dais) dentre os
ocupantes dos cargos de Diretor-Presidente, Diretor de Financas, Diretor de Gestão Ernpresarial, Diretor
de Projetos e Construçoes e Diretor de Distribuicao, e 1 (urn) dos ocupantes dos cargos de Diretor Vice-
Presidente, Diretor de Suprimento e de Material e Diretor de Producao e Transrnissão poderão,
simultaneamente, integrar a Conselho de Administração da COMPANHIA, salvo se de outra modo for
acordado entre as PARTIES previamente a eleicãa de cada Diretoria Executiva.

4.8.4 - No caso de vacância de qualquer cargo na Diretoria Executiva, a respectivo substituto serã
eleito entre nornes indicados pela mesma PARTE que indicou a substituIdo.

4.9 - As PARTIES reconhecern que a eleicao da Diretoria Executiva da COMPANHIA na forma
referida no item precedente constitui condição essencial para ensejar a contribuicao de cada uma para a
gestão da COMPANHIA; por conseguinte, qualquer conseiheiro, efetivo au suplente, que deixar de cumprir
as disposicoes relativas a eleicao dos rnernbros da Diretoria Executiva referidas no item anterior deverá ser
destituIdo incontinenti, e outro deverá ser eleito em seu lugar, indicado pela mesrna PARTE que indicou a
destituldo, devendo além disto, ser imediatamente realizada reunião do Conselho de Administraçao para
destituir o membro da Diretoria Executiva que tenha sido eleito em desacordo com tal dispositivo, e ser
promovida nova eleição corn estrita observância do item precedente.

4.10— Competirá a Diretoria Executiva a gestão corrente dos negócias sociais, observado a disposto
no ESTATUTO, nas deliberacaes da Assembléia Geral e nas resoiuçöes do Conselho de Administracão.

4.11 - Sern prejuIzo das atribuiçöes individuais dos Diretores Executivos, as matérias abaixo
relacionadas serão objeto de deliberacao da Diretoria Executiva reunida como órgão colegiado, dependendo
sua aprovação do voto afirmativo de 6 (seis) de seus membros:

a) elaboraçao do piano de organizaçâo da COMPANHIA e emissãa das norrnas correspondentes,
bern coma as respectivas modificacôes;	 -

b) apravação do PLANO QUINQUENAL DE NEGOCIOS, bern coma suas atualizacoes e revisöes,
inclusive cranogramas, valor e alocação de investimentos nele previstos;

c) aprovacão do ORQAMENTO ANUAL, que deverá refletir oPLANO QUINQUENAL DE NEGOCIOS
então vigente, bern como qualquer investirnento au despesa nãa previstos no 0RAMENT0 ANUAL
aprovado que, individualrnente ou em conjunta, excederem a 0,5 % (rneio par cento) do orcamento anual
de investimento da COMPANHIA;

d) aprovacao de alienacao ou constituiçãa de onus reais sabre bens do ativa permanente da
COMPANHIA, bern coma a prestação por esta de garantias a terceiros, de valor arival superior a 0,5 %
(melo por centa) do orcamento anual de investimento da COMPANHIA;

e) apravação de empréstirnos, financiamentos ou outras negOcios jurIdicas a serem celebrados
pela COMPAINHIA, que. individualrnente ou em canjunta, execederem a 0,5 % (meio par centa) do orcamenta
anual de investimento da COMPANHIA;

f) exercIcio de vata em assernbléias gerais de coligadas e controladas, quando versarem sabre
matérias contempladas no PLANO QUINQUENAL DE NEGOCIOS.

QUINTA - CONSELHO FISCAL

5.1 - A COMPANHIA terá urn Conseiho Fiscal que funcionarã em caráter permanente, e serã
composta de 5 (cinco) membros efetivos e respectivos suplentes, corn mandato ate a Assembiéia Geral
ordinária seguinte a de sua eleicao, podendo ser reeleitos.
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5.1 .1 0 ESTADO escolherã 3 (três) membros titulares e respectivos suplentes, inclusive o presidente,
e a SOCIEDADE escolherá os outros 2 (dois) membros titulares e suplentes.

5.1.2 - Cada urna das PARTES indicará a outra as pessoas por ela escolhidas, corn antecedência
de 48 (quarenta e oito) horas da realizaçao da assembléla, obrigando-se ambas a votar em bloco nas
pessoas assirn indicadas, cujos nomes não poderão ser recusados salvo no caso de desatendimento a
prescriçöes legais.

5.1.3 - No caso de vacância de qualquer cargo de conseiheiro, efetivo ou suplente, as PARTES
votarão de modo a eleger urn substituto indicado pela mesma PARTE que indicou o substituIdo

5. 1.4 No caso de acionistas rninoritãrios e/ou preferenciais da COMPANHIA adquirirern o direito de
eleger urn ou rnais rnernbros do Conseiho Fiscal, seré reduzido para 1 (urn) o nUmero de conseiheiros
indicados pela SOCIEDADE, e, se necessário, será reduzido para 2 (dois) o nümero de conseiheiros indicados
pelo ESTADO.

5.2 - A cornpetência e funcionarnento do Conseiho Fiscal obedecerão aos termos do ESTATUTO e
da lei.

SEXTA - PRINCIPIOS GERAIS DE CONDUcAO DOS NEGOCIOS SOCIAIS

6.1 - As PARTES se cornprornetem a orientar seus representantes nos Orgãos de administracao da
COMPANHIA de acordo corn os seguintes princIpios e objetivos:

a) a COMPANHIA deverá manter padrão de qualidade de servicos compativel corn o exigido pelas
autoridades cornpetentes, e buscar gradativarnente atingir padröes mais elevados, compatIveis corn os
praticados por empresas do setor energético reconhecidamente eficientes;

b) a COMPANHIA deverá reservar, anualmente, recursos de no mInimo 5% (cinco por cento) de seu
lucro liquido ajustado para serem investidos na expansão do sisterna elétrico do Estado de Minas Gerais,
visando atender aos consurnidores de baixa renda, conforme definição do Departamento Nacional de Aguas
e Energia Elétrica - DNAEE, corno tarnbérn aos consumidores rurais;

c) a COMPANHIA procurará obter novas concessöes para geracão, transmissão e distribuicao de
energia elétrica que assegurern, no mInirno, condiçôes idênticas àquelas por ela detidas na data deste
Acordo;

d) as PARTES, na qualidade de acionistas da COMPANHIA, bern corno a própria COMPANHIA,
agirão sernpre de forma cornpatIvel corn os mais elevados padrôes éticos em suas respectivas atividades;
em particular, comprornetern-se as PARTES a abster-se de qualquer pagamento, promessa ou oferta, sob
qualquer forma, de bens ou valores a qualquer funcionário pUblico, partido politico ou candidato a cargo
eletivo, bern corno a qualquer ernpregado da COMPANHIA, que nao estiver ern estrito acordo corn as leis e
regularnentos aplicaveis;

e) as PARTES se conduzirão corn lealdade a COMPANHIA, abstendo-se de praticar, por Si, por
suas controladoras, controladas ou por ernpresa que esteja sob cortrole comum corn as mesrnas, atos que
possam implicar conflito de interesses corn a mesrna, comprometendo-se a cornunicar uma a outra a
existência de qualquer circunstância que possa conduzir a tal conflito, entendendo-se por conflito de
interesses, para os fins do presente Acordo, toda situacao que implique em auferirnento de vantagem por
uma PARTE em detrirnento da COMPANHIA, da outra PARTE ou dos demais acionistas da COMPANHIA;

f) a COMPANHIA, sernpre que sua situaçao econômica e financeira assirn o permitir considerará a
possibilidade de efetuar a distribuicao de seus recursos excedentes.

6.2 - As PARTES reconhecem que o relacionamento de cada uma corn a COMPANHIA deverã
pautar-se por regras de rigorosa comutatividade, sendo vedada a prática de qualquer ato que, direta ou
indiretarnente, importe em transferência de recursos da COMPANHIA para qualquer de seus acionistas,
que nao seja equitativa corn os demais.

6.3 - Observados os principios estabelecidos nos itens precedentes e as condicoes especificas que
forem acordadas em cada caso, a COMPANHIA poderá solicitar a contribuiçao da SOCIEDADE, e esta se
comprornete a contribuir, para o desenvolvimento tecnolOgico e empresarial da COMPANHIA, mediante:

a) aporte tecnológico no desenvolvirnento de projetos de geraçao térmica, visando o aproveitamento
dos recursos energéticos existentes no Estado;

b) participação ativa na estruturaçao de projetos no regime aplicável a produtores independentes
de energia;

c) participação ativa na estruturacao organizacional de ernpresas sujeitas a competicão por mercados
de energia elétrica;

d) cessão de experiência gerencial ern negociação corn consumidores em ambiente de cornpeticao,
negociacão corn fornecedores de bens e servicos em ambiente de desregulamentacao, desenvolvimento
de novos negocios e cornpeticao por novos rnercados;

e) participaçao ativa no gerenciarnento de projetos, seguros e risco, visando facilitar o acesso a
recursos de financiarnentos;
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f) participaçao ativa na definicao de novos investirnentos que contribuarn para o resultado empresarial.
6.4 - No caso de a COMPANHIA desejar participar de novos empreendimentos no setor elétrico, as

PARTIES, por si, por suas controladoras, controiadas ou por empresa que esteja sob controle cornum corn
as mesmas, terão o direito de associar-se a COMPANHIA e participar de tais empreendimentos,

6.5 —As PARTIES determinarão a seus representantes nos órgãos de adrninistracao da COMPANHIA
que, no prazo de 90 (noventa) dias da ceiebracao deste Acordo, estabeiecam Diretrizes para as Atividades
e Administracao da COMPANHIA, visando as seguintes metas e objetivos:

a) a COMPANHIA deverá prestar seus serviços corn eficiência de custos;
b) a COMPANHIA deverá manter a base de consurnidores ora existente e desenvoiver urn piano de

marketing para a atracao de novos consumidores;
c) a COMPANHIA deverã impiementar urn piano de expansao de geracão utiiizando a tecnoiogia

rnais eficiente e de menor custo, visando torná-la auto-suficiente e dar continuidade a venda de energia
para fora de seu sistema,

d) a COMPANHIAdeverá impiernentar uma estrutura de capital otirnizada, rnediante a utiiização de
fontes aiternativas de financiamento, corn vistas a reduzir o custo ponderado de capital;

e) a COMPANHIA, visando a preservar e a aumentar sua cornpetitividade no setor de energia,
deverá estruturar suas atividades e sua organização, bern como implernentar reducoes de custos;

f) a COMPANHIA deverá aprimorar uma poiltica de gerenciamento de caixa que maximize o retorno
em seus investimentos, dentro de iimites de risco apropriados.

6.5.1 - As Diretrizes para as Atividades e Administracao da COMPANHIA serão refietidas no PLANO
QUINQUENAL DE NEGOCIOS e no ORAMENTO ANUAL.

6.5.2 - As Diretrizes para as Atividades e Adrninistração da COMPANHIA serão revisadas sernpre
que as PARTIES de cornum acordo considerarem necessário faze-b, incorporando-se ao PLANO
QUINQUENAL DE NEGOCIOS e ao ORAMENTO ANUAL subsequentes.

SETIMA - POLITICA DE REINVESTIMENTOS E DIVIDENDOS

7.1 - Os recursos da COMPANHIA serão geridos de rnodo a assegurar o rnaior retorno possIvei
para seus acionistas, observados os padrOes de seguranca e os investirnentos previstos no PLANO
QUINQUENAL DE NEGOCIOS e no ORAMENTO ANUAL da COMPANHIA.

7.2—As PARTIES se comprometem a votar, nas assembiéias gerais da COMPANH1Aque deliberarern
sobre a distribuicao de dividendos, no sentido de aprovar a distribuicão do dividendo anuai obrigatOrio, nos
terrnos do ESTATUTO e da Lei de Sociedades Anônimas.

7.2.1 - Desde que no baianco do exercIcio social submetido a aprovação da Assembieia Gerai, a
COMPANHIA tiver apresentado patrimônio lIquido não inferior ao existente no exercIcio encerrado em 31
de dezernbro de 1996, as PARTIES se comprometern a votar a distribuicão de dividendo cornplementar
àqueie previsto no ESTATUTO de modo a atingir, em conjunto corn o dividendo obrigatorio, peio menos
50% (cinquenta por cento) do iucro lIquido da COMPANHIA, ajustado na forma da lei.

7.2.2 - Além do dividendo compiementar referido no sub-item precedente, as PARTIES se
comprornetern a deiiberar a distribuição, corno dividendo adicional, de parceia do iucro iIquido que não for
necessário a investimentos destinados a manutencao da capacidade operacionai da COMPANHIA e ao
cumprirnento das obrigacoes por eia assumidas, previstos no PLANO QUINQUENAL DE NEGOCIOS e no
ORQAMENTO ANUAL. Caso a COMPANHiAdecida que tais investimentos e obrigaçoes serão financiados
rnediante a emissão de tItuios ou obtençào de empréstimos, as PARTIES poderão, de comurn acordo,
deiiberar a distribuiçao das parceias adicionais do iucro iIquido, a tItulo de dividendos.

7.3 - Tendo em vista que a Lei estaduai nEli 8.796, de 27/4/85, não incluIa as AOES de propriedade
do ESTADO na garantia, concedida por este, de urn dividendo mInirno de 6% (seis por cento) ao ano,
prevista na referida Lei para as açoes de propriedade de particular, a SOCIEDADE manifesta irrevogaveirnente
sua renUncia a qualquer garantia de dividendo mInimo em reiacao as AOES por eia aquiridas ao ESTADO,
ou deias decorrentes por efeito de subscrição, bonificaçao, desdobramento ou quaiquer outra forma de
substituiçao, renüncia esta que vigorara por todo tempo em que a SOCIEDADE perrnanecer na titularidade
das referidas AQOES

OITAVA - CESSAO E ONERAcAO DE AcOES DA COMPANHIA

8.1 - Qualquer das PARTIES poderá efetuar a CESSAO de suas AçOES, independentemente de
consentirnento ou direito de preferência da outra, observadas. no entanto, as condicoes estabeiecidas na
Constituição do Estado de Minas Gerais, nesta Ciáusuia e na iegisiacao brasileira sobre mercado de capitais.

8.2 -Tendo em vista que o ESTADO mantém a qualidade de acionista controlador da COMPANHIA,
qualquer CESSAO de AOES pelo ESTADO que possa resuitar em transferência do controle acionário da
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COMPANHIA somente poderá ser feita corn prévia autorizaçao legislativa, mediante leilão aberto em bolsa
de valores, de conformidade corn as normas da Comissão de Valores Mobiliários apflcáveis a alienaçao de
controle de companhia aberta, devendo fazer-se em bloco Unico que inclua a totalidade de suas AçOES
representativas do controle acionário da COMPANHIA, de modo a preservar o valor inerente a este controle.

- 8.2.1 - Em qualquer hipótese de CESSAO, pelo ESTADO, de AQOES de sua propriedade, deverá
ser previamente assegurado que o adquirente se submeterá aos termos do presente Acordo, devendo
subscrevê-lo no ato da transferência das AOES para seu nome, de modo a preservar o cumprimento dos
direitos e obrigacoes aqui contemplados.

8 3 - Na eventualidade de qualquer das PARTIES não desejar exercer direito de subscricao que Ihe
couber em aumento de capital da COMPANHIA, deverá proceder a cessão do referido direito mediante
oferta püblica em Bolsa de Valores, observada a legislacao do mercado de capitais.

8.3.1 Em nenhum caso será obstada a participação da outra PARTE no leilão que for eventualmente
realizado para a alienacao dos direitos de subscricao detidos pelas PARTIES.

• 8.3.2 - Caso o direito de subscricao venha a ser adquirido por terceiro, ser-lhe-á exigida adesão
expressa aos termos do presente Acordo, visando ao cumprimento, pela PARTE cedente e pelo cessionário
em conjunto, dos direitos e obrigaçoes aqui contemplados.

8.3.3 - Para os efeitos desta cláusula. fica expressamente ressalvado que a não subscricao de
açOes pelo ESTADO que implicar perda do controle acionário da COMPANHIA dependerá de prévia
autorizacao legislativa, e que qualquer cessão dos direitos de subscricao pelo ESTADO observará as normas
então vigentes relativas a alienação de bens e direitos do Poder PUblico.

8.4 - Na hipOtese de a SOCIEDADE reduzir sua participaçào, em qualquer momento, a menos de
30% (trinta por cento) das açOes ordinárias da COMPANHIA, permanecerão suspensas as disposicoes da
Cláusula Terceira do presente Acordo, bern como aquelas que asseguram a SOCIEDADE 0 direito de
indicar integrantes para o Conselho de Administraçao, Diretoria Executiva e Conseiho Fiscal da COMPANHIA.

8.5 - Qualquer das PARTIES poderá efetuar a ONERAAO das AOES de sua propriedade, sendo
aplicãveis, contudo, as disposicoes dos itens 8.2, 8.3 e 8.4 acima se, em decorrência da ONERAçAO, vier
a ocorrer a transferência das AçOES a terceiros.

8.6 - A SOCIEDADE poderá, sem sujeitar-se ao disposto no item 8.3 e 8 4, efetuar a CESSAO de
AOES de sua propriedade a pessoa jurIdica que seja sua controladora, seja por ela controlada ou esteja
sob controle comum corn a mesma, desde que (a) a cessionária manifeste expressarnente e por escrito sua
adesão incondicional aos termos do presente Acordo, e (b) a cessionária mantenha a qualidade de
controladora, controlada ou sob controle comum corn a SOCIEDADE. Na hipótese aqui referida, a
SOCIEDADE e sua cessionária exercerão em conjunto os direitos atribuIdos pelo presente Acordo a
SOCIEDADE, e responderão solidariamente pelas respectivas obrigacoes.

8.7 - Permanecerão suspensas as disposiçOes da Cláusula Terceira do presente Acordo, bern
como aquelas que asseguram a SOCIEDADE o direito de indicar integrantes para o Conselho de
Administração, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da COMPANHIA,. na ocorrência de qualquer das
seguintes hipóteses:

a) caso, sem a prévia anuência do ESTADO, seja transferido o controle acionário da SOCIEDADE;
b) caso, sem a prévia anuência do ESTADO, seja transferido o controle acionário de empresa

controladora, controlada ou que esteja sob controle comum corn a SOCIEDADE, cuja qualificaçao econômico-
financeira ou qualificacao técnica tenha sido utilizada para pré-qualificar a SOCIEDADE no processo de
aquisição das AQOES.

8.7.1 - 0 ESTADO nao recusará sua anuência a transferência de controle acionário referida nas
alineas "a" e "b" deste item, desde que tal transferência se faça a empresa do setor energético de reconhecida
capacidade técnica e econômico-financeira, ou a empresa por esta controlada, ou corn esta sob controle
cornum, que possua condiçOes de dar normal cumprimento as obrigaçOes estipuladas neste Acordo.

8.7.2 - As condiçöes estabelecidas no presente item 8.7 nao se aplicarão a hipOtese de transferência
de participaçoes societárias para empresas que estiverem sob controle da mesma empresa que direta ou
indiretamente controlar a SOCIEDADE.

8.7.3 - 0 disposto no item 8.7, alInea "b", não se aplicará a hipOtese de transferéncia de controle
quando a SOCIEDADE comprovar, diretamente ou através de empresas que sejam suas controladoras,
controladas ou sob controle comum, separadamente ou em conjunto, que permanecerão atendidos os
requisitos de qualificação econômico-financeira e técnica exigidos no processo de aquisição das AçOES. A
comprovaçào aqul referida deverá ser feita em ate 30 (trinta) dias após a efetivacao da transferência, sob
pena de suspensão das disposiçöes da Cláusula Terceira do presente Acordo, bern como aquelas que
assegura a SOCIEDADE o direito de indicar integrantes para o Conseiho de Adminitracâo, Diretoria Executiva
e Conselho Fiscal da COMPANHIA.

8.7.4 - As condicoes estabelecidas no presente item 8.7 somente serão aplicéveis enquanto 0
ESTADO for parte no presente Acordo.
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8.8— Será nula a CESSAO ou ONERAçAO de AçOES sem observância do disposto nesta Cláusula,
sendo vedada a respectiva transferência ou anotação nos livros da COMPANHIA.

NONA - INADIMPLEMENTO E EXECUcAO ESPECIFICA

9.1 - Tendo em vista a natureza do presente Acordo de Acionistas, as PARTIES reconhecem que,
na hipOtese de inadimplemento das obrigaçöes nele assumidas, eventual indenizacao de perdas e danos
nao constitul reparação suficiente; por conseguinte, sem prejuIzo das perdas e danos que possam ter lugar,
qualquer obrigacao referida no presente instrurnento que seja descumprida por qualquer das PARTIES
poderá ser objeto de execucão especIfica, mediante provimento judicial de suprimento ou substituiçao do
ato, voto ou medida praticado, recusado ou omitido em discordância corn o disposto neste Acordo, na
forma das disposiçOes aplicáveis.

9.2 -Responderâo as PARTIES, respectivarnente, pelos prejuIzos diretos e indiretos que causarem
uma a outra, bern como a COMPANHIA, em decorrência do inadimplemento oportuno das obrigacoes
atribuIdas pelo presente Acordo, excetuados, todavia, Os lucros cessantes.

DECIMA - DlsposlcoEs DIVERSAS

10.1 - Comprometem-se as PARTIES, por Si e por seus sucessores a qualquer tItulo, a cumprir o
presente Acordo taP como nele se contém.

10.2-0 nao exercIcio, no todo ou em parte, dos direitos atribuIdos pelo presente Acordo a qualquer
daS PARTIES não implicará renUncia, desistência ou novação, caracterizando-se como ato de mera
libe ralidade.

10.3 - Qualquer alteracao ao presente Acordo somente será válida se feita mediante instrumento
escrito, firmado pelos representantes legais de ambas as PARTIES.

10.4 - Caso qualquer dispositivo do presente Acordo Seja considerado inexigIvel em virtude de
decisão arbitral ou judicial, as PARTIES se comprometem a proceder a substituiçao de tal dispositivo por
outro que conduza a resultado equivalente, de modo a preservar, na maxima extensão possIvel, a integridade
dos compromissos reciprocarnente assumidos neste instrumento.

10.5 - Os valores monetários expressos na Cláusula Quarta do presente instrumento serão
atualizados no dia 10 de janeiro de cada ano, Segundo a variacao do lndice Geral de Precos do Mercado
- IGP-M, publicado pela Fundacao GetUlio Vargas, ou, a falta deste, de outro Indice publicado pela mesma
Fundação que reflita a variacão monetéria ocorrida no perlodo.

10.5.1 - Na eventualidade de que os Indices aqui referidos deixem de refletir a evolucao dos precos
relativos no pals, as PARTIES deverão proceder a revisão dos valores monetários expressos no presente
instrumento, corn o propOsito de adequá-los a evolucao real dos preços.

DECIMA-PRIMEIRA - DlsPosIçOEs TRANSITORIAS

11.1 - Para dar cumprimento aos termos do presente Acordo relativos a composicão dos Orgãos da
COMPANHIA, as PARTIES farâo realizar, no prazo de 30 (trinta) dias da celebração deste, Assembléia
Geral que terá por finalidade (a) alterar o ESTATUTO, de forma a refletir fielmente o modelo anexo ao
presente instrumento, que dele constitui parte integrante, e (b) eleger os membros do Conseiho de
Administracao e do Conselho Fiscal, observando o disposto nas cláusulas pertinentes do presente Acordo
no tocante ao provimento dos respectivos cargos. As PARTES se comprometem a votar em bloco na
Assembléia Geral, de modo a aprovar as deliberacoes tomadas para o cumprimento deste Acordo.
Adicionalmente, as PARTIES se comprometem a fazer corn que o Conselho de Administracao, no prazo de
30 (trinta) dias a contar da Assembléla Geral acima aludida, eleja a Diretoria Executiva da COMPANHIA
conforme as disposicoes do presente Acordo de Acionistas.

11.2 - Caberâo a MGI - Minas Gerais Participaçoes S/A, na qualidade de antecessora da
SOCIEDADE na titularidade das AçOES, os dividendos relativos ao exercicio social encerrado em 31/12/
96, cuja distribuição deverá ser deliberada pela Assernbléia Geral que aprovar as contas do referido exercIcio.
Para tanto, as PARTIES se comprometem a votar a distribuicao do maior valor encontrado entre o percentual
de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro lIquido apurado, e o percentual de 10% (dez por cento) calculado
sobre o valor nominal das AQOES.

DECIMA-SEGUNDA - coMuNIcAcOEs

12.1 - As comunicaçöes entre as PARTIES que se fizerern necessárias em razâo do presente
Acordo serão feitas por escrito, mediante carta ou facsimile confirmado por carta corn comprovaçao de
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recebimento, aos seguintes enderecos:
ESTADO:
Secretário de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Praca da Liberdade, s/nD
30140-010 - Belo Horizonte, MG

SOCIEDADE:
Praca Tiradentes n 2 . 9 - sala 101 I
20060-070 - Rio de Janeiro - RJ

DECIMA-TERCEIRA - ARQUIVAMENTO

13.1 - 0 presente Acordo de Acionistas será arquivado pela COMPANHIA, na forma da lei,
comprometendo-se esta a zelar por seu fiel cumprimento e a comunicar as PARTES prontamente, qualquer
ato ou omissão que importe violaçao das condicoes aqui estabelecidas.

DECIMA-QUARTA - VIGENCIA

14.1 - Este Acordo vigorara pelo prazo de 35 (trinta e cinco) anos, a partir da data de sua assinatura.

DECIMA-QUINTA - LEI APLICAVEL E DIVERGENCIAS

15. 1 - 0 presente Acordo se regerá exciusivamente pelas leis brasileiras.
15.2 - As partes procurarão resolver amigavelmente suas diferencas relativas ao presente Acordo,

dentro do espirito de boa fé que as inspira. Não sendo possIvel, no entanto, a solução amigável das
controvérsias que porventura surgirem na interpretacão ou aplicação deste instrumento, serão elas
definitivarnente resolvidas por meio de arbitragem, segundo as Regras sobre Conciliacao e Arbitragem da
Câmara de Comércio Internacional de Paris, por três árbitros norneados de conformidade corn as ref eridas
regras. A arbitragem terá lugar na cidade de Belo Horizonte, e será conduzida no idioma português.

15.3 - Para execuçao do laudo arbitral, e para solucao das controvérsias que nâo puderem ser
submetidas ao juIzo arbitral, será competente o foro de Belo Horizonte, MG, corn exclusão de qualquer
outro, ainda que privilegiado.

Por estarern assim justas e contratadas, as partes assinarn este instrumento em 3 (três) vias de
igual teor e efeito, juntamente corn as testemunhas abaixo.

Belo Horizonte, 18 de junho de 1997.
ESTADO DE MINAS GERAIS
SOUTHERN ELECTRIC BRASIL PARTICIPAcOEs LTDA
Ciente, de acordo:
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
Testernunhas:

1 o leilSo fol incialmente previsto para 6/5/97 e a liquidaçao para 9/5/97.
2 Confornie 0 aviso publicado, o atraso em relaçao ao prazo inicialmente previsto (6/5/99) foi ocasionado por uma liminar concedida em Açao
Popular movida perante a 1 4 Vara da Fazenda.

Necessário notar que neste momento a Cayman Energy Trader nâo e sOcia da Southern Electric Brasil Participacoes Ltda., o que somente
viria ocorrer apos a liquidaçäo da financeira do leilão.

A liquidação deveria ter ocorrido em 9 de maio de 1997. Contudo, tal prazo fol prorrogado face a não apresentaçao da minuta do Contrato
de Concessão a ser firmado entre o poder concedente e a CEMIG. Os contratos foram tidos como bons em 15 de junho de 1997. Desta
forma, o pagamento efetuado no dia 18 estava dentro do prazo original de quatro dias previsto para a liquidação.
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PARECER DO DR. EROS GRAU

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais encaminhou-me a seguinte "Consulta
Ao dar consecuçao ao processo de transferência de bens de propriedade do Estado ao setor privado,

sob as diretrizes definidas pelo Governo Federal por intermédio do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES, o Estado de Minas Gerais, em 1.997, alienou açöes ordinãrias representativas
de aproximadamente 33% do capital votante da CEMIG.

A Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG é uma sociedade de econornia mista, criada e
organizada de conformidade corn as Leis Estaduais nos 828, de 14 de dezembro de 1.951, 8.655, de 18 de
setembro de 1.984 e 12.653, de 23 de outubro de 1.997. E companhiaaberta, corn açöes negociadas no
mercado de Bolsa de Valores.

DispOe a Constituição do Estado de Minas Gerais (artigo 12, § 40, inciso II) que depende de lei 'a
autorizaçao para instituir ou extinguir sociedade de economia mista e empresa püblica e para alienar açöes
quegarantam, nestas entidades, o controle do Estado'.

A Lei Estadual no 11.968, de 10 de novembro de 1.995, autorizou a alienacao de açOes de companhias
controladas pelo Estado de Minas Gerais, estatuindo em seu artigo 10, § 10 que 'excluem-se da alienação
de que trata esse artigo as acöes que asseguram a participacão majoritária do Estado no capital votante da
CEMIG e do BEMGE'.

A MGI - MINAS GERAIS PARTICIPAQOES S.A. e sociedade controlada totalmente pelo Estado de
Minas Gerais, para a qual foram transferidas, originariarnnte, as açOes ordinárias representativas de 32,963%
do capital votante e aproximadamente 14% das açOes emitidas pela CEMIG.

Em 25 de julho de 1.996 a MGI - MINAS GERAIS PARTICIPAQOES S.A. celebrou a Escritura
Particular de Emissão de Debentures, corn a previsão (cláusula 9) de as debentures serern resgatadas em
'moeda alternativa' consistente em acoes ordinárias de emissão da CEMIG, na proporçao de 1.000 açôes
para cada debenture.

Em 30 de janeiro de 1.997 foi aditada a escritura de emissão de debentures, corn o propOsito de
incluir-se clãusula permitindo que o subscritor delas as alienasse em bloco Unico, em leilão pUblico, desde
que realizado ate 90 dias, ao depois alterado para 150 dias da data do aditarnento, independentemente de
qualquer autorizaçao da companhia emissora, isto é, da MGI. A restriçao a circulaçao das debentures
constava da cláusula terceira, 3.2., da Escritura de Emissão.

A totalidade das debentures foi adquirida pela BNDES ParticipacOes S.A.- BNDESPAR, em
cumprimento a contratos especIficos em virtude dos quais os recursos correspondentes a integralização
dos tItulos haviarn sido fornecidos pelo BNDES a MGI.

Em 12 de marco de 1.997 foi publicado o 'Edital de Leilão PUblico de debentures resgatáveis, a
critério de seu titular, em açOes ordinárias de emissão da CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais,
de emissão da MGI - Minas Gerais Participaçoes S.A., pertencentes a BNDES Participaçoes S.A.
BN D ESPAR'.

0 Edital explicitou o direito, atribuldo ao adquirente das debentures que as resgatasse mediante o
recebirnento de açöes ordinárias da CEMIG, de celebrar Acordo de Acionistas corn o Estado de Minas
Gerais, cuja finalidade seria a de permitir que o controle da companhia passasse a ser exercido de
conformidade corn as suas cláusulas.

Em 28 de maio de 1.997 foi realizado 0 Leilão Püblico na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, tendo
as debentures da MGI sido arrematadas, pelo lance mInimo de R$ 1.130.000.000,00, pela Southern Electric
do Brasil Participacoes Ltda., Unica empresa a participar do Ieilão.

Em 18 de junho de 1.997 realizou-se a Iiquidação do leilão, sendo celebrado o Acordo de Acionistas
entre o Estado de Minas Gerais e a Southern Electric do Brasil Participaçôes Ltda.

São os seguintes os direitos conferidos pelo Acordo de Acionistas as açôes ordinárias alienadas
(observando-se que apenas o item 1, a seguir, e uma enunciação genérica sobre a polItica da companhia
constaram do Edital):

1. eleger 4 dos 11 rnernbros do Conselho de Administracão e 3 dos 8 membros da Diretoria;
2. veto em relacao ao conjunto das matérias contidas na cláusula 4 do acordo de acionistas, que

cornpreende todas as matérias que constituem 0 conteUdo da administracão da empresa, bern como em
relaçao a sua polItica operacional e estrategia de açao; a aprovação de decisôes atinentes a tais matérias
estará sempre sujeita a concordância do adquirente das açoes ordinárias alienadas pelo Estado [exemplifique-
se corn a alInea 'e' do item 4.6, cuja aprovacao depende do quorum qualificado de 8 conselheiros do
Conselho de Administraçao, nos termos do item 4.7.1 da cláusula quarta do Acordo de Acionistas: 'e)
deliberar, por proposta da Diretoria Executiva, sobre empréstimos, financiamentos e outros negOcios jurIdicos
a serem celebrados pela COMPANHIA, de valor superior a R$ 1.000.000,00 (urn milhão de reais)'J;

3. é assegurada distribuiçao de, no mInimo, 50% dos dividendos [estão sendo distribuIdos 100%];
4. máximo de 5% dos resultados serão destinados a investimentos em area social.
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E importante acrescentar que o Estado de Minas Gerais detinha, anteriormente ao leilâo, açOes
ordinárias representativas de 83,922% do capital votante da CEMIG, sem manter qualquer acordo de
acionistas, isto é, tinha amplo e irrestrito poder de decisâo em relação a mesma.

Diante do exposto, indaga-se:
1. houve mudança do acionista controlador da CEMIG em virtude da celebração do Acordo de

Acionistas?
2. seria necessário uma autorizaçäo legal especIfica para que pudesse ser celebrado o Acordo de

Acionistas entre o Estado de Minas Gerais e o novo acionista da CEMIG?
3. o Acordo de Acionistas é válido?
4.. se negativa a respostaao quesito anterior, que medida deve ser tomada pelo Estado de Minas

Gerais?".

Parecer
01. - 0 encaminhamento das respostas a serem conferidas aos quesitos form ulados pela consulente

reclama o tratamento de distintas matérias, atinentes (i) aos conceitos jurIdicos de controle e de controlador,
(ii) ao controle societário como situacao jurIdica particularizada em relaçao a do acionista e (iii) ao regime a
que se submete o controle societário quando detido pelo Estado.

02. - Devo porem, introdutOria e preliminarmente, observar que o Estado de Minas Gerais era,
anteriormente ao processo que resultou na alienacao de açöes correspondentes a aproximadamente 33%
do capital votante da CEMIG, o acionista que efetivamente decidia, sem quaisquer restriçOes, em relacao a
companhia, sua gestão e administraçao. Não ha nenhuma dUvida quanto a isso. A pergunta sobre quem
detinha, então, o poder de controle em relacao a CEMIG, a resposta seria sempre a seguinte: "0 Estado de
Minas Gerais é o controlador da CEMIG".

Essa situação jurIdica na qual investido o Estado de Minas Gerais nao resultou de mera decisão
empresarial, mas da aplicação, a CEMIG, do regime de direito especIfico a que se submetern as sociedades
de economia mista.

Estarnos, aqui, no universo do direito püblico, âmbito no qual prospera - na diccao e concepçao de
CIRNE LIMA - não a relacao de propriedade, mas a relacao de administracao, fundada e pautada na lei,
relaçao que envolve atuacao como expressao de deveres.

A situacao jurIdica na qual investido o Estado de Minas Gerais como tal se manifesta porque, de
conformidade corn a lei que autorizou a constituicao e organização da CEMIG, o investimento püblico foi
realizado tendo-se em vista a criacão de uma entidade da Administração Indireta e não, apenas, uma
sociedade mercantil.

03. - A exigência de lei corno requisito para a criacão de sociedade de economia mista, contida no
decreto-Lei no 200/67, ja então delineava a sujeição dessa forma de investimento püblico a determinadas
regras especIficas, estruturantes do regime jurIdico dessas entidades.

A Constituiçao do Brasil cuida da matéria inicialmente em seu artigo 37, XIX e XX, estabelecendo:
"Art. 37- A administração püblica, direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União,

dos Estados, do Distrito Federal e dos MunicIpios obedecerá aos princIpios de legalidade, impessoalidade,
rnoralidade, publicidade e, tambérn, ao seguinte:

(...)
XIX - somente por lei especIfica poderão ser criadas empresa püblica, sociedade de economia

mista, autarquia ou fundação pUblica;
XX - depende de autorizacao legislativa, em cada caso, a criacão de subsidiárias das entidades

mencionadas no inciso anterior, assirn corno a participacao de qualquer delas em empresa privada".
Tanto a prestacao de servico pUblico, quanto o desenvolvimento de atividade econômica em sentido

estrito pelo Estado, através de empresas estatais, fundam-se em razôes que não se pode qualificar como
empresariais ou comerciais.

0 Estado presta serviços püblicos porque Ihe incumbe, além de assegurar a coesão social, dar
concreçao aos preceitos veiculados, entre outros, especialmente pelos artigos 10, 30 e 170 da Constituicao
de 1.988. Essas mesmas causam o rnovem quando aquela prestacao é feita por sociedades de economia
mista.

Quanto ao empreendimento de atividades econômicas em sentido estrito por sociedades de economia
mista, encontra-se a sua causa na relevância do interesse coletivo da atividade considerada ou no
atendimento a imperativos da seguranca nacional [cf. art. 173 da Constituicão do Brasil].

DaI porque se impôe ernane, o Poder Legislativo, a lei que autoriza a constituicao e organizacão
dessas entidades da Administraçao Indireta sempre que a sua existência se configure como adequada ao
texto da Contituição.

04. - Por isso nem a lei, nem a participacão majoritária do Estado no capital votante da sociedade de
economia mista consubstanciam exigências merarnente formais.
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A lei dá concrecao ao quanto tenha sido definido no piano constitucional. E preciso que se diga, corn
todas as letras - porque muitos o ignoram - que também o Legislativo atua sob vinculacao, sem margens
de discricionariedade, quando Ihe incumba a implementacao de preceito constitucional. Aqui, qual se dá
em regra corn a Administracão, o Poder Legislativo pode fazer tudo quanto deva fazer; nada mais.

A lei que autoriza a criacão da sociedade de economia mista, seja prestadora de serviço pUblico,
seja ernpreendedora de atividade econômica em sentido estrito, instrumenta a força normativa da
Constituicao.

A participaçao majoritária do Estado no capital votante da sociedade de economia mista instrumenta
sua supremacia [dele, Estado] na gestao da empresa, gestâo empreendida nao por razöes meramente
empresariais, como vimos, mas para dar atendirnento aos interesses coerentes corn as causas que
justificaram sua criação e organização.

A utiiizaçao obrigatOria da estrutura da sociedade por açôes corn maioria do capital votante detido
pelo Estado permite que a associacão de capitals pUblicos e privados se faça sempre sob o predomInio do
ente püblico acionista, situado num piano distinto dos demais acionistas. 0 modelo da sociedade de economia
mista permite nao se dispa, o Estado, de suas prerrogativas e, sobretudo, do dever-poder de assegurar
o funcionamento da companhia em condicães adequadas a realizacao de seus objetivos e a sua sujeiçâo
ao disposto no artigo 37, caput da Constituicao do Brasil. Eis, pois, porque sornente a pessoa de direito
pübiico que cria a sociedade de economia mista pode ser seu acionista controlador.

A exigência de que o Estado detenha 51% do capital votante nela se dá a fim de que ele efetivamente
detenha a direçao da companhia, porque a ele incurnbe o dever-poder de assegurar que sua administracao
e operacOes se desenvolvarn segundo a causa final pressuposta da outorga da autorizacao legal para a
sua criação e organizacao. Por isso a posicão do Estado no quadro de acionistas da sociedade de economia
mista he de ser, sempre, a de controlador da companhia.

A esta altura cumpre delinearmos o conceito jurIdico de controle de companhia.
5. - 0 comportamento que o direito positivo considera, quando se trate de companhia, para fins de

qualificar a situaçao de determinada pessoa ou grupo de pessoas como controlador da sociedade, reside,
em princIpio, nas deliberaçOes assembleares.

A reunião assemblear consubstancia o locus no qual se manifesta exemplarmente o poder de controle
sobre a sociedade. Al a afirmacao de ASCARELLI, identificando o poder de cornando na companhia como
"possibilità di uno o piü soggetti di imporre la propria decisione all'assernblea della societâ"

Segue-se que o controle como manifestação do poder em relaçao a companhia corresponde a urn
direito potestativo, direito que se exerce sobre esfera jurIdica de terceiros. E o que a doutrina gerrnânica
classifica como poderes, distinguindo dos direitos formadores e dos direitos de gestâo ou adrninistracao.

Essas trés categorias encerram Os direitos de atuação sobre esfera jurIdica alheia. Os primeiros
são exercidos no interesse do próprio titular, ao passo que se exercem, Os outros, no interesse do sujeito
sobre cuja esfera juridica atuam

O que qualifica os poderes, categoria na qual se situa o controle, ou, rnais adequadamente, o poder
de controle nas companhias, é a possibilidade de disposicão de bens alheios.

O poder usufruido pelo titular do controle consubstancia o conteüdo de sua esfera jurIdica em
relação a sociedade, ultrapassando os efeitos prOprios da mera propriedade das participaçOes de capital,
alcancando a gestão dos bens da sociedade, ate no que concerne a constituição de obrigacoes pela
sociedade

Aqui, pois, não se cuida apenas do direito subjetivo de propriedade, mas da situacao jurIdica do
titular das açöes que exercita o poder em relacao a sociedade.

6. - Esse ponto bern esclarecido, devo me deter sobre a noção de situacao jurIdica subjetiva.
O sujeito de direito pretende, na relaçao jurIdica, a obtencao de determinado bern ou vantagem, urn

interesse. A titularidade jurIdica do direito a essa pretensão desdobra-se em prerrogativas [poderes e
faculdades] e em urn cornplexo de deveres, onus e obrigacOes, relacionado sistematicamente àquelas;
esse entrelacamento, envolvente de prerrogativas e complexo de deveres, onus e obrigacoes, conforma a
situacao subjetiva juridicamente irnputada ao sujeito.

A propriedade das açOes de uma companhia, representativas de seu capital genericarnente
considerado, ou de seu capital votante, e rnarcada portracos especificos no quanto respeita a configuraçao
do status de sOcio, "posição de sOcio".

E apenas na medida em que a preencha, ocupando o status de acionista da sociedade anOnima,
poderá ele exercitar o complexo de prerrogativas, direitos e deveres inerentes a tal status, em especial
quando na qualidade de acionista controlador da companhia.

Cumpre sublinhar que a nocão de status qualifica, especializando-a, no caso das relacaes
societárias, a de situacao jurIdica subjetiva, permitindo-nos discernir a funcionalidade inerente as participacOes
societárias, no exercIcio da qual o seu titular exerce influéncia em relação aos destinos da sociedade - se
acionista controlador, decide, não se limitando a influir.
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07. - 0 conteUdo da "posição de acionista" ["posicao de sOcio", na dicção de ASCARELLI , ou
"status socil"] é preenchido pelas vantagens inerentes ou decorrentes da propriedade das açôes, tanto as
de natureza patrimonial [fracao do patrimônio e dos resultados da companhia], quanto as denominadas
"vantagens polIticas" [exercIcio do direito de voto], vantagens as quais correspondem deveres que, se
configurado o poder de controle [a interferência na esfera jurIdica da sociedade], compôem a situacao
jurIdica de controlador.

Esta compreende comportamentos, tipificados no direito positivo, que determinam os destinos da
empresa. Esses comportamentos fundarn-se no exercIcio do privilegio inerente ao "status" de acionista, o
privilegio de votar nas deliberaçOes assembleares.

08.- Não e por outra razão que o artigo 116 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1.976, afirma
que "entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurIdica, ou grupo de pessoas vinculadas
por acordo de voto, ou sob controle comurn, que: a) é titular de direitos de sOcio que Ihe assegurem, de
modo permanente, a maioria dos votos nas deliberacoes da assembléia geral e o poder de eleger a maioria
dos administradores da companhia; e b) usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e
orientar o funcionamento dos Orgãos da companhia".

Por aI se ye - repita-se - que a posiçao de acionista constitui a base sobre a qual são erigidos os
conceitos de controle e de acionista controlador. Isto é: a alInea "b" do preceito acima transcrito nele introduz
o elemento que qualitica o status de controlador, o uso do poder de efetiva interferência na estera jurIdica
da companhia.

No caso de sociedade de econornia mista - e a CEMIG é uma delas - o poder [= interferência] do
Estado na estera jurIdica da companhia não decorre apenas da composicão do quadro acionãrio, mas se
afigura algo indispensável a própria exitência, válida e leg Itima, da sociedade de economia mista. A pessoa
de direito püblico autorizada pela lei a constituir e organizar sociedade de economia mista incumbe não
apenas deter a maioria do capital votante, mas usar etetivamente o poder que daI decorre, a tim de realizar
o interesse püblico.

Note-se bern que a manutenção da maioria do capital votante e 0 USO efetivo do poder que disso
decorre não constituem, na relacao de administração, urn fim em si, porém instrumento para a realizaçao do
interesse pUblico.

Por isso mesmo a pessoa de direito pUblico autorizada pela lei a constituir e organizar sociedade de
economia mista nao é livre para tazer qualquer uso daquele poder, antes, pelo contrário, devendo dele
fazer somente o uso compatIvel e adequado a causa final pressuposta da outorga da autorizacao legal para
criacão e organizacão da sociedade de economia mista.

9. - Além disso, e certo que a locucão "acionista controlador", de que a Lei no 6.404/76 se vale,
designa objeto que nao e fragrnentável. Vale dizer: ao acionista controlador corresponde urna unidade
[pessoa ou grupo de pessoas] investida em situacao jurIdica que o habilita a dirigir, a decidir em relaçao a
companhia. Isso signitica que o controle da sociedade é algo que se apura por inteiro, pois a interferência
na esfera jurIdica da sociedade ha de ser una - e, de resto, sempre é.

Pouco importam a identiticaçao do acionista controlador as circunstãncias de vários ou de apenas
urn sujeito de direito deter o poder de controle. 0 status do acionista controlador [= a situaçao jurIdica
subjetiva em estã investido] conforrna-se pelo privilegio de decidir sobre a sociedade, pouco importando, se
referente a grupo de acionistas, que alguns detenharn parcela Infima do capital votante da companhia.

Surge o acionista controlador quando se combinam base quantitativa [= nümero de votos] e o atributo
politico [exercIcio do poder de decidir sobre a esfera jurIdica da sociedade]. No caso das sociedades de
economia rnista, esses dois elernentos conformadores do status de controlador hão de estar enfeixados
exclusivamente em mãos do Estado.

10. - 0 Estado de Minas Gerais detinha o status de acionista controlador da CEMIG, rnantendo-o
por forca das regras constitucionais e legais a ela aplicáveis. Somente o Estado estava investido na situação
jurIdica de seu acionista controlador: apenas ele, o Estado, podia interterir na esfera jurIdica da CEMIG.

11.- Ora, havendo apenas urn ünico acionista detentor do poder de controle da cornpanhia e tendo
ele alienado quantidade de açoes que, destacada do seu bloco de acöes, não permitiria ao adquirente
dirigir a cornpanhia, segue-se que o poder de controle da CEMIG forçosarnente haveria de continuar a
pertencer aquele acionista, o Estado, detentor do status de acionista controlador.

A situação jurIdica de acionista controlador, virnos, é una, pouco importando, repita-se, se urn ou
vários acionistas a detém. Além disso - repito - em se tratando de sociedade de econornia rnista, apenas
a pessoa de direito pUblico que foi autorizada a organizar a companhia poderá ser sua controladora. Não
fosse assirn e não mais terlamos uma sociedade de economia mista, na qual assegurado que a administracao
societária e suas operaçôes serão desenvolvidas segundo a causa final pressuposta da outorga da
autorização legal para a sua criacao e organizaçao.

12. - No caso da CEMIG, urnaempresa privada adquiriu acoes equivalentes a aproximadamente
33% do seu capital votante, base quantitativa insuficiente para Ihe perrnitir acesso a qualidade de seu
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acionista controlador.
Não obstante, o Estado - que era o Unico a deter o status de acionista controlador - celebrou

acordo de acionistas corn o adquirente daquelas açaes, mercê do qual ele, o Estado, concedeu a este
ültimo o direito de eleger rnernbros para o Conseiho de Administração (4 dos 11 que o compOem) e para a
Diretoria (3 dos 8 que a compOern).

Este ponto, desejo deixá-lo bern vincado: o Estado valeu-se do acordo de acionistas para fazer urna
graciosa concessão, pois esse direito não era inerente ou decorrente da quantidade de açöes adquiridas
pela ernpresa privada. Por isso rnesrno é inteiramente irrelevante, para a adquirente das acöes do capital
votante da CEMIG, a quantidade de açöes por ela adquiridas; pois é Obvio que, desde que corn ela celebrado
o rnesrno acordo de acionistas, bastaria que tivesse adquirido mu, cern ou apenasmente uma acão daquele
capital para que se integrasse ao grupo que exerce o poder de controle sobre a CEMIG.

Todas as rnatérias de relevância para a gestão e operacao da companhia passaram, por forca do
rnesrno acordo de acionistas, a depender da aprovacão daqueles Orgãos societários (o Conselho de
Adrninistraçao e a Diretoria), e corn quorum qualificado, exigindo-se, para sua aprovacão, o assentimento
do mernbro ou mernbros indicados pelo acionista rninoritário.

Por isso nao ha como escaparrnos ao peso da seguinte conclusão:
* a unidade designada acionista controlador, na CEMIG, originariamente era ocupada [e assim

deveria ser] pelo Estado exclusivamente;
* apOs a alienaçao dos 33% das açöes ordinárias, o Estado abriu mao [sem que nenhurn preceito

legal a tanto o autorizasse ou dele o exigisse] de seu poder de controle
- e nern se diga que ele abriu rnão de "parte do poder de controle", pois o controle é uno ern relacao

A sociedade, corno acirna dernonstrado;
* e o Estado abriu mao do poder de controle que detinha para que surgisse urn novo acionista

controlador, identificado como urn grupo de pessoas vinculado por acordo de voto, grupo esse integrado
pelo Estado;

* assim, o Estado deixou de ser o acionista controlador da CEMIG, para integrar o grupo de acionistas,
vinculado por acordo de voto, que passou a ser o acionista controlador da CEMIG.

A quern hoje indague quern e o acionista controlador da CEMIG uma Unica resposta poderá ser
dada: o acionista controlador da CEMIG é o grupo de pessoas [Estado de Minas Gerais mais a ernpresa
privada que adquiriu 33% das acaes ordinárias - mas a ela bastaria ter adquirido urna sornente] vinculado
por acordo de voto.

13. - Alcancado este ponto de minha exposiçao, devo deitar atenção ao texto da Constituição do
Estado de Minas Gerais.

Esta, em harmonia corn o disposto na Constituicao do Brasil, no § 4o, II de seu artigo 12, define
depender de lei "a autorizacao para instituir ou extinguir sociedade de economia mista e ernpresa püblica e
para alienar açOes que garantarn, nestas entidades, o controle do Estado".

A extincao da sociedade de economia mista - e extinção dela se verifica, v.g., na hipótese de o
Estado deixar de ser o titular do controle da companhia - depende de lei. A referência as açöes que
garantam o controle do Estado ha de ser entendida segundo e conforrne os princIpios que conformam 0
regime de direito especIfico a que se submetern as sociedades de economia mista, onde a afirmação de
que apenas a pessoa de direito piblico que foi autorizada a organizar a companhia poderá ser sua
controladora.

Desejo insistir em que a Constituicao do Estado não trata de mera maioria de votos detida pelo
Estado por rnotivaçao ernpresarial, mercantil, mas da garantia de preservacao, em rnãos do Estado, do
controle da sociedade de economia rnista. A efetividade do controle societário não se expressa rnerarnente
na titularidade da maioria dos direitos de voto, importando também em capacidade de atuação [no caso do
Estado], livre de qualquer interferência ou sujeiçao a outro acionista, no que respeita a gestão e operaçao
da cornpanhia.

lnexistirão interferência d'outro acionista ou sujeicao a ele quando inexistam regras que submetam
a decisão do Estado controlador a aprovacão desse outro acionista. 0 Estado, ainda na condiçao de Estado-
acionista controlador da companhia, não pode subrneter-se a vontade de qualquer particular; está sujeito
unicamente a legalidade. Rompido esse princIpio, perecera a sociedade de economia rnista; e, na auséncia
de autorização legal para tanto, o ato que operou esse rompimento sera invalido.

14. - Em curnprimento a Constituicao, a Lei estadual no 11.968, de 10 de novembro de 1.995,
autorizou a alienaçao de açöes de companhias controladas pelo Estado de Minas Gerais, definindo, o § lo
de seu artigo 10, que "excluem-se da alienacao de que trata esse artigo as açöes que assegurarn a
participacao rnajoritária do Estado no capital votante da CEMIG e do BEMGE".

0 preceito ha de ser interpretado/aplicado em harmonia corn o disposto na Constituicão Estadual
e na Constituicao do Brasil, considerando-se a situação jurIdica ocupada pelo Estado ao tempo em que a lei
foi sancionada. A alusão do texto legal a "participacao rnajoritária do Estado no capital votante da CEMIG e
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do BEMGE" e muito clara; o preceito assegura a manutencao do poder de controle em mãos do Estado.
Essa conclusão se impoe porque:
(i) e da estrutura da sociedade de economia mista que o poder de controle seja detido exclusivarnente

pelo Estado;
(ii) a Constituicão Estadual, como visto, dã acolhimento [e não poderia mesmo deixar de faze-Jo] a

esse princIpio, referindo expressarnente a exigência da prévia autorização legal para alienar as açöes que
garantam o controle do Estado; o poder de controle, que e uno, implica o efetivo poder de decidir sobre a
esfera jurIdica da sociedade controlada, nao se expressando em mera maioria quantitativa de açôes corn
direito a voto; a eliminacao do controle exciusivo do Estado implicaria a extincão da sociedade de economia
rnista, o que também depende, nos termos da Constituiçao Estadual, de autorizacão legal;

(iii) por firn, a participacão majoritéria detida pelo Estado no capital votante de sociedade de economia
mista nao curnpre nenhuma função, para o Estado, senão a de instrumentairnente assegurar o exercIcio do
poder de controle, que e uno, em relacao a sociedade; a detenção pura e simples de uma rnaioria acionária
esvaziada do poder de controle isolado pelo Estado já não Ihe atribui o status de acionista controlador da
sociedade.

0 acordo de acionista celebrado entre o Estado de Minas Gerais e a Southern Electric do Brasil
Participaçães Ltda. importou no esvaziamento do poder politico inerente as ago- es que continuararn na
propriedade do Estado, sendo transferido para o adquirente de 33% das açöes do capital votante da CEMIG
a porção de poder politico que resultou do esvaziamento da participação do Estado: retirou-se do Estado o
status de acionista controlador para que fosse atribuIdo ao grupo de acionistas vinculado por acordo de
voto.

15. - 0 vIcio que caracteriza o acordo de acionistas contamina a sua celebração. 0 Estado, no caso,
abriu mao de prerrogativa que nao poderia ter transferido ao particular senão mediante prévia autorizacão
legal.

Sornente a lei pode autorizar tanto a extinçao de sociedade de econornia mista, quanto a transferência
de bern do patrirnônio püblico. Ora, o poder de controle constitui intangivel suscetivel de avaliacao patrimonial;
logo, quando detido pelo Estado, esse poder serã inalienável, salvo se a sua alienaçao for objeto de prévia
autorizacao legal; assim, se alienado sem prévia lei que a autorize, essa alienação não surtirá nenhurn
efeito, sobretudo em relaçao ao Estado.

Dai, insuprivel elemento necessãrio a validade do ato, a nulidade do acordo de acionistas. E -
note-se - ainda que supervenientemente viesse a ser sancionada lei que a tanto o autorizasse, 0 principio
ternpus regit actus afastaria a possibilidade de sua convalidação.

16. - Em face de todo o exposto dou as seguintes respostas aos quesitos propostos na consulta:
1. houve mudanca do acionista controlador da CEMIG em virtude da celebracao do Acordo de

Acionistas?
resposta: sim; o acionista controlador, status de que pode estar investido urn acionista ou urn grupo

de acionistas, era originariamente detido pelo Estado; apOs o acordo de acionistas passou a ser detido por
urn grupo de acionistas vinculado por acordo de voto; o conteUdo desse acordo, resumidamente explicitado
na consulta, não deixa nenhuma dUvida quanto ao fato de o poder de controle sobre a CEMIG já não ser
rnais detido pelo Estado, mas por urn grupo de acionistas, do qual participa o Estado;

2. seria necessária uma autorização legal especIfica para que pudesse ser celebrado o Acordo de
Acionistas entre o Estado de Minas Gerais e o novo acionista da CEMIG?

resposta: sirn; essa autorizacao implicaria contudo a extinção da sociedade de econornia mista, isto
é, sua retirada do âmbito da Adrninistração Indireta do Estado de Minas Gerais; parece Obvio que não é
esse o objetivo da lei que autorizou a alienaçao de parte das açOes, excluindo expressamente qualquer
alteracao no poder de controle mantido pelo Estado de Minas Gerais;

3. o Acordo de Acionistas e válido?
resposta: não; o acordo de acionistas e nulo de pleno direito, pois adverso a Constituição do Estado

de Minas Gerais e a lei estadual no 11.968, de lo de novernbro de 1.995, corno acima dernonstrado;
4. se negativa a resposta ao quesito anterior, que rnedida deve ser tornada pelo Estado de Minas

Gerais?
resposta: deve ser proposta ação judicial visando a decbaraçao da nulidade do acordo de acionistas

corn fulcro no artigo 4o do COdigo de Processo Civil.
E o que me parece
São Paulo, 2 de setembro de 1.999

Eros Roberto Grau
Professor Titular da Faculdade de Direito da USP
Professor Visitante da Faculdade de Direito
da Universidade de Montpellier I (Franca) [1.995-1.996]
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- PrincIpios de Direito Administrativo, 5a edicäo, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1.982,
págs. 51 e ss.

- Para a distinção entre atividade econômica em sentido amplo e atividade econôrnica em sentido
estrito, meu A ordern ecoriômica na Constituicao de 1.988,4a edicão, Maiheiros Editores, São Paulo, 1.998,
págs. 129 e ss.

- Deve-se a introducao de ênfase ao dever, na afirrnaçao da funçao como poder-dever, a CELSO
ANTONIO BANDEIRA DE MELLO. A referenda a dever-poder nao e expressiva de alteraçao merarnente
formal no termo do conceito, porérn de efetiva reformulação do conceito. A ênfase posta por CELSO ANTONIO
no vocãbulo clever evidencia que a funcao autoriza o seu titular a exercer determinados poderes, ao contrário
do que anteriormente seria possIvel supormos, ou seja, que o poder detido pelo titular da funcao teria de ser
exercido por consubstanciar urn dever. A propOsito, vide meu Licitaçäo e contrato administrativo, Malheiros
Editores, São Paulo, 1.995, pags. 40-41. A Administracao desempenha funcao: pode fazer tudo quanto
deva fazer, nada mais.

- Problemi giuridici, tomo primo, Giuffrè, Milano, 1.959, nota 23, pág. 267.
- ANDREAS von THUR, Tratado de las obligaciones, trad. por W. Roces, t.1, Editorial Reus,

Madri, 1.934, págs. 14 e segs.
- Cf. FABIO KONDER COMPARATO, 0 poder de controle na sociedade anônirna, 2a ed., Editora

Revista dos Tribunais, São Paulo, 1.977, pág. 100.
- Alias, a revogacão do artigo 254 da lei 6.404/76 pela Lei no 9.457/97 deixa bern clara o

reconhecimento, pelo direito positivo, da existência do controle como algo destacado da propriedade formal
das participacöes societárias, suscetIvel de particular interesse econômico, atribuindo-o corn exclusividade
ao controlador.

- Vide PAUL ROUBIER, Droits Subjectifs et Situations Juridiques, Dalloz, Paris, 1.963, págs. 49 e
ss.; diz ele, na página 52: "... de l'entrecroisernent des droits et des devoirs, qui caractérise I'organisation
juridique ( ... ) La situation juridique se présente a nous comme constituant un complexe de droits et de
devoirs; or, c'ést là une position infiniment plus frequente que ceDe de droits existant a l'état de prerogatives
franches, ou de devoirs auxquels ne correspondait aucun avantage".

- FABIO KONDER COMPARATO, valendo-se da exposiçao de ASCARELLI, dá a posicao de
sócio a denorninacao de "status socii", Ensaios e pareceres de direito ernpresarial, Forense, Rio de Janeiro,
1.978, pág. 76 e 77.

- Problernas das sociedades anônimas e direito comparado, 2a edicão, Saraiva, São Paulo, 1.968,
págs. 340 e 341.

- Interpretar e aplicar o direito; vide meus La doppia destrutturazione del diritto (una teoria brasiliana
suII'interpretazione), Edizioni Unicopli, Milano, 1.996, págs. 55 e ss., La doble desestructuraciOn y la
interpretaqciOn del derecho, trad. de Barbara Rosenberg, M.J. Bosch, Barcelona, 1.998, págs. 65 e ss. e 0
direito posto e o direito pressuposto, 2a edição, Maiheiros Editores, São Paulo, 1.998, págs. 153 e ss.
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