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I. D O “MUNUS PUBLICO ” 
 
 

Importante sinalizar que, por determinação da Lei das Sociedades Anônimas vigente no Brasil, a 
qual encontra paradigma em leis que tratam do mesmo assunto nos EUA, INGLATERRA, 
ALEMANHA FRANÇA, CANADÁ, ITÁLIA, PORTUGAL, entre outras economias importantes do 
mundo, quando uma sociedade anônima privada emite títulos conversíveis ou não em ações para 
circularem no mercado mundial, ou quiçá, somente no próprio país de origem, os títulos e as 
deliberações dos acionistas desta mesma sociedade anônima, devem ser registrados – com 
eficácia “erga omnes” – perante órgãos oficiais. 
 
No caso brasileiro, especialmente no caso da Eletrobrás S/A, os citados registros ocorrem e 
ocorreram perante ... 
 
(1) 1º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal,   
(2) na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro e na  
(3) Comissão de Valores Mobiliários – CVM,  
 
... todos Órgãos Oficiais do Serviço Público Federal afetos ao Poder Judiciário. Estes registros, 
portanto, não podem ser excluídos da apreciação do Poder Judiciário, representando, contrário 
senso, obrigação “ex officio” aplicá-los, pois decorrem de leis que protegem o “munus publico” 
e os “Direitos Difusos” dos Investidores, pessoas Físicas e Jurídicas, inseridos em questões do 
mercado mobiliário nacional e internacional, independendo, pois, de provocação das partes que 
se envolvam em litígio judicial nas cortes brasileiras ou estrangeiras (Resolução nº 109 do Banco 
Central do Brasil). 

"A natureza da administração pública é a de um ‘munus publico’ para quem a exerce, isto é, a 
de um encargo de defesa, conservação e aprimoramento dos bens, serviços e interesses da 
coletividade. Como tal, impõe ao administrador público a obrigação de cumprir fielmente os 
preceitos do Direito e da moral administrativa que regem a sua atuação. Ao ser investido em 
função ou cargo público, todo agente do poder assume para a coletividade o compromisso de bem 
servi-la, porque outro não é o desejo do povo, como legítimo destinatário dos bens, serviços e 
interesses administrativos pelo Estado". - Prof. Hely Lopes Meirelles, ao tratar da "natureza e fins 
da Administração" (Meirelles, Hely Lopes; Direito Administrativo Brasileiro, 18ª edição; Malheiros 
Editores, pág. 81) – o grifo é nosso. 

Deste modo, considerando os registros públicos atinentes às debêntures da Eletrobrás, como já 
referido, é imprescindível a apreciação da matéria tomando por sucedâneo as Deliberações dos 
Acionistas, os Registros Notariais, ao lado e com mesmo peso das Normas Constitucionais, Infra-
Constitucionais e do Direito Comparado.   
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II.  DOS REGISTROS PÚBLICOS DAS DEBÊNTURES DA ELETROBRÁS 

- NORMAS  CONSTITUCIONAIS,   

- NORMAS INFRA-CONSTITUCIONAIS   E    O  

- DIREITO ESTRANGEIRO ONDE CIRCULAM OS TÍTULOS DA ELETROBRÁS  

 
 
As Debêntures/obrigações da Eletrobrás correspondem – sempre e indisponivelmente – a 
deliberação de acionistas registrada em atas de assembléia geral e assembléia extraordinária, as 
quais, conforme determina a Lei da S/A e as normas abaixo descritas, são lavradas - por 
Tabeliões e Funcionários Públicos – dos Órgãos Oficiais do Serviço Público Federal a seguir 
descrito. Vejamos: 
 
· A Ata de Assembléia Geral Extraordinária nº 30 dos Acionistas da Eletrobrás, que foi 
protocolada e registrada na Junta Comercial, a qual traz a transcrição do deliberado pelos 
acionistas da Eletrobrás na AGE nº 30, ocorrida em 08.05.1973, como atestam os documentos 
originais; 
 
· A Ata de Assembléia Geral Extraordinária nº 35 dos Acionistas da Eletrobrás, que foi 
protocolada e registrada na Junta Comercial, a qual traz a transcrição do deliberado pelos 
acionistas da Eletrobrás na AGE 35ª AGE, ocorrida em 13.03.1974, como atestam os documentos 
originais; 
 
· A Escritura Pública Lavrada no Primeiro Ofício de Registro de Imóveis da Capital Federal 
– Brasília, Livro de nº 05, Talão nº 11.234, fls. 02 a 06, onde o Sr. Oficial Escrivão, Dr. Cesar 
Prates, lavrou – erga omnes – o Registro da Emissão de Debêntures de nºs 04  da Sociedade 
Anônima Eletrobrás, debêntures estas representadas por Cártulas ao Portador que levaram – na 
sua face – a denominação “OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS”; 
 
· A Escritura Pública Lavrada no Primeiro Ofício de Registro de Imóveis da Capital Federal 
– Brasília, Livro de nº 05, Talão nº 13.348, fls. 11 a 12, onde o Sr. Oficial Escrivão, Dr. Cesar 
Prates, lavrou – erga omnes – o Registro da Emissão de Debêntures de nºs 07 da Sociedade 
Anônima Eletrobrás, debêntures estas representadas por Cártulas ao Portador que levaram – na 
sua face – a denominação “Obrigações da Eletrobrás; 
 
· O Registro Notarial Lavrado da CVM - Comissão de Valores Mobiliários do Brasil, sob nº de 
matrícula 002437, no qual foi dado registro a  Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações de 
séries AA, BB, CC, DD, EE, FF, S, T, U, V, X, Z, dando seqüência ao registros de outras emissões 
idênticas, títulos estes todos registrados como “DEBÊNTURES”, mas com cartelas emitidas com o 
título “OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS”, sem exceções, conforme constam dos registros do 
Órgão Oficial do Serviço Público Federal; 
 
· Os  art. 3º e 173º da CF que estabelecem o desenvolvimento econômico, a geração de 
empregos e o livre exercício da atividade econômica como matrizes de nossa ordem jurídica 
interna; 
 
· O art. 44 da SEÇÃO VII, Título "Debêntures Conversíveis em Ações" da Lei nº 4.728/1965 
que disciplina o mercado de capitais e estabelece medidas para o seu desenvolvimento; 
 
· O art. 1º do Decreto nº 177-A, de 15 de setembro de 1893 que regula a emissão de 
Empréstimo em Obrigações ao Portador (Debêntures) das Companhias ou Sociedades Anônimas; 
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· O Decreto-lei nº 9.783,  de 6 de setembro de 1946 ( que  dispõe (dispunha) sobre a admissão, 
para cotação em bolsa, de ações ou obrigações ao portador); 
 
· O arts. 52 e. 54 da Lei  6.404/76 que dispõe sobre as Sociedades por Ações - lê-se no art. 52; 
 
· As normas e doutrina estrangeiras que dão suporte científico a regras de aplicação 
internacional e ao  Direito Comparado (Escola Francesa, Inglesa, Italiana, Estadunidense e 
Canadense) que – necessariamente – devem ser observados quando da análise e/ou controle 
administrativo/jurisdicional de negócios que envolvem operações inseridas nos mercados 
mobiliário e financeiro de ênfase internacional no que concerne a emissão, circulação e resgate  
de Debêntures(obrigações); 
 
· Resolução nº 109 do Banco Central da República Federativa do Brasil; 
 
· A prova materializada no Laudo Contábil anexo, apenso aos autos do processo que tramita 
sob a égide de Segredo de Justiça; 
 
 
A simples leitura das leis nacionais e internacionais, dos documentos e registros públicos citados, 
já são suficientes para apontar que as Debêntures/Obrigações da Sociedade Anônima Eletrobrás 
S/A são títulos privados emitidos pela sociedade anônima privada citada, conforme a lei e a 
deliberação válida da vontade de seus sócios, pessoas físicas e jurídicas nacionais e estrangeiras.  
 
Do exame destes mesmos documentos, também fica evidente que os acionistas da Eletrobrás e 
os responsáveis pelos Órgãos Federais que lavraram as emissões das debêntures da Eletrobrás, 
utilizaram as palavras “debêntures e obrigações”, lado a lado e até entre parênteses, para 
denominar mesma espécie de título privado de exclusiva emissão de sociedades anônimas. 
Na espécie, o Direito Brasileiro não inova, pois repete o exemplo histórico - e antecedente - do 
Direito Canadense, do Direito Francês, do Direito Italiano e do Direito Norte-americano, entre 
outros. 
 
 

III.  ART. 3 º & 173 º DA CARTA MAGNA 
 
 
O artigo 3º da Constituição Federal brasileira, naquilo que preconiza e reconhece como “dogma 
natural do ser humano...” “a vontade de realizar desenvolvimento individual e coletivo” é “cláusula” 
axial de toda normatização de nosso jovem Estado de Direito.  
 
O artigo 3º da Carta Maior só é menos importante que a definição do que é “República Federativa 
do Brasil”, conforme descrito nos arts. 1º e 2º.   
 
O art. 3º, pois, é a primeira e mais importante diretriz da Carta Magna quanto a definição da 
“ordem jurídica interna”. O articulado, por isto, indica “à atividade econômica”, a “organização dos 
instrumentos de desenvolvimento” e a “geração de emprego” como questões soberanas e 
hierarquicamente superiores ao que estabelecem os demais artigos da Constituição.  
 
Daí deduz-se que qualquer norma ou decisão que for contrária ao desenvolvimento econômico, 
geração de empregos e erradicação da pobreza é também contrária ao pressuposto de existência 
da própria República Federativa do Brasil!   
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Portanto, toda lei ou instituto jurídico só é legítimo e constitucional se não for – direta ou 
indiretamente - contrário ao desenvolvimento econômico, geração de empregos e erradicação da 
pobreza. É questão “axial” indisponível. 
 
Nesta seara, pois, a Lei das Sociedades Anônimas e as práticas internacionais devem ser 
consideradas instrumentos que proporcionam desenvolvimento econômico, geração de empregos 
e erradicação da pobreza. Não por outra razão que o artº 173 da Carta Maior assevera que 
nenhuma “sociedade de economia mista” tem direito a privilégio ou tratamento 
diferenciado, que não seja extensivo às demais pessoas jurídicas organizadas e registradas em 
território nacional. 
 
No caso, o legislador constitucional introduziu a proibição de diferenciar, exatamente para afastar 
o “exercício de poder” que pode ou não contaminar empresas privadas, quando vierem a ter como 
um de seus sócios a União, os Estados ou os Municípios. Quase sempre estas entidades 
contaminam com “menos valia” o que é ou deveria ser considerado “produtivo”.  
 
O legislador constitucional, então, ciente desta máxima, ao mesmo passo que permitiu o “Estado” 
participar de organizações privadas, dando ensejo ao que chamamos  sociedades anônimas 
privadas de economia mista,  também criou travas legais que tornaram as sociedades privadas 
imunes a vontade do “Estado”, ao menos quanto a  prática deste sócio de valer-se de privilégios, 
benefícios e imunidades especiais que – normalmente – são contrárias a sobrevivência, ganho e 
interesse das demais empresas privadas que não tenham o “Estado” como um de seus sócios.  
 
O art. 173º da Constituição Federal é remédio introduzido na ordem jurídica interna exatamente 
para salvaguardar o instituto das Sociedades Anônimas como instrumento de promoção de 
desenvolvimento econômico, geração de empregos e erradicação da pobreza. 
 
Neste contexto, pois, fica evidenciada a ilegalidade da conduta da Eletrobrás quanto a prática 
inconstitucional de valer-se – como se fossem seus -  dos privilégios fiscais de exclusivo 
exercício de um de seus sócios, no propósito de, induzindo o Poder Judiciário a Erro,  tornar 
efetivo o “calote bilionário no mercado mobiliário brasileiro e internacional”. Isto atingiu – inclusive 
- investidores residentes em países onde centenas destes títulos privados (conversíveis ou não 
em ações) circulam sob a premissa de validade de registros públicos que tornaram efetivas e 
oficiais as conseqüências jurídicas da emissão destas debêntures/obrigações em cártulas “ao 
portador” para circulação internacional, conforme prevê a Resolução nº 109 do Banco Central do 
Brasil, atendendo a deliberação dos acionistas da Eletrobrás em diversas atas de assembléias 
gerais e extraordinárias de acionistas, registradas na CVM, Ofícios de Imóveis e Junta Comercial.  
 
 

IV.  DEBÊNTURES   /  OBRIGAÇÕES 
 
 
DO PRESSUPOSTO GERAL LATU SENSU 
 
É a segurança jurídica, de natureza histórica e internacional quanto a liquidez, certeza, 
exigibilidade e circularidade dos títulos mobiliários, emitidos por Sociedades Anônimas, que 
assegura a esse tipo de pessoa jurídica obter os recursos necessários ao desenvolvimento 
econômico, geração de empregos e erradicação de pobreza, seja em países com mercados 
consolidados ou em países subdesenvolvidos ou pobres, principalmente. Esta constatação 
decorre do fato de que são os títulos mobiliários que permitem a empresas privadas e mesmo 
países, buscarem recursos diretamente dos investidores sem caracterizar empréstimo, ou sem a 
necessidade de sujeitar-se a juros altos ou prazos mais curtos próprios dos empréstimos, via de 
regra inseridos em operações cujo monopólio é dos bancos.  
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Este mercado iniciou-se como forma global de captação mais barata e volumosa de recursos no 
período colonial, com as Sociedades em Comandita por Ações. Depois se aprimorou com a 
criação das sociedades anônimas de capital aberto, pessoa jurídica que surgiu – quase que 
simultaneamente – na Inglaterra, França e Itália. O surgimento das “debêntures” (Direito Britânico) 
e/ou “obligations” (Direito Francês), ocorreu na necessidade das sociedades anônimas possuírem 
título de crédito “personalíssimo” que  pudesse ser emitido como uma Nota Promissória ou Letra 
de Câmbio, mas que admitisse a possibilidade do seu portador adquirente, transformá-lo em 
ações da sociedade, gerando maior atração para o investimento.  
 
A peculiaridade é que, até aquele momento, todos os títulos de crédito em circulação há séculos 
no mundo não admitiam a “causalidade”. Todos representavam obrigação abstrata, independente 
do negócio jurídico que lhe desse causa. 
 
No caso das Debêntures e/ou Obrigações, a diferença e o tratamento legal diverso ocorreram 
exatamente para torná-las causais. É o único título de crédito que, em relação ao direito de  
conversão em ações, só pode ser resolvido junto ao emitente, constituindo, assim – a partir de sua 
criação – o único e exclusivo “Título de Crédito Causal” que pode ainda manter 100% de 
características quanto a circularidade, cartularidade, portabilidade, introdução de obrigações 
autônomas e formalidade.  
  
A importância das debêntures e/ou obrigações advém da sua instrumentalidade. Em todos os 
mercados do mundo e em todas as legislações estrangeiras e internacionais está consolidado que 
as Sociedades Anônimas Privadas de Capital Aberto são aptas a emitir os seguintes títulos 
mobiliários: ações preferenciais e ordinárias, ADRs (American Deposit Receipt), partes 
beneficiárias, letras de câmbio, debêntures ou obrigações, considerado o fato de que uma é 
sinônimo da outra.  
 
DO PRESSUPOSTO GERAL STRITO SENSU 
 
O Direito Civil e o Direito Comercial brasileiros, com base no  Direito Italiano, no Direito Britânico e 
no Direito Francês, são a base de toda a legislação e doutrina do Direito Privado nacional.  
 
Nesse contexto, importante citar que os títulos de créditos emitidos por Sociedades Anônimas, 
que têm seus registros obrigatoriamente lavrados no Cartório de Registro de Imóveis e na 
Comissão de Valores Mobiliários – CVM, são denominados, pela legislação pátria, debêntures 
e/ou obrigações, sejam conversíveis em ações ou não.  
 
Como já indicado, no Direito Francês, a expressão “obligations” é a tradução direta da palavra 
inglesa “debentures”. Contudo, no Brasil, ambas designam os títulos emitidos por Sociedades 
Anônimas, conversíveis ou não em ações preferências.  
 
DA CONCLUSÃO – ‘SÍNTESE’ 
 
A natureza jurídica das debêntures e obrigações é de relação obrigacional personalíssima entre a 
Sociedade Privada, que emite o título, e seu possuidor (portador). 
 
A força do conceito histórico e a sinonímia das palavras debêntures e obrigações assenta, pois, 
na origem do próprio instituto no Reino Unido e na França, há mais de três séculos.  
 
Assim reconhecendo, o Legislador Brasileiro, valendo-se dos exemplos constantes no Direito 
Britânico, no Direito Norte-Americano, no Direito Canadense, no Direito Italiano, no Direito 
Francês, adotou, em diversos textos de leis, a palavra “obrigações” como sinônimo da palavra 



 
 

 6 

“debêntures” – e vice e versa – sempre na intenção de não deixar resquício de obscuridade 
quanto a este tópico, sob pena de contaminar tão importante título com vício de dúvida que dê 
ensejo a sentimento de insegurança jurídica, prejudicando sua própria razão de existir. 
 
Vejamos, neste mesmo sentido, a transcrição – ipsis listeris – de alguns textos de lei e de alguns 
dos inúmeros registros públicos realizados junto a CVM, Junta Comercial e Cartório de Imóveis do 
1º Ofício de Brasília:  
  
 

ART. 1º DO DECRETO Nº 177-A, DE 15 DE SETEMBRO DE 1893 
 

DECRETO Nº 177-A (Regula a Emissão de Empréstimo em Obrigações ao Portador (Debêntures) 
das Companhias ou Sociedades Anônimas). 

 
”Art. 1º - As companhias ou sociedades anônimas poderão emitir empréstimos em obrigações ao 
portador (debêntures), de conformidade com o disposto nesta lei.” 
... – O GRIFO É NOSSO 

 
 

ART. 1º DO DECRETO-LEI  Nº 9.783/46 
 
“Art. 1º As sociedades por ações, com sede no Brasil, ficam obrigadas, antes de entrar em 
funcionamento a requerer à Bôlsa de Valores mais próxima de sua sede a cotação de suas ações 
e obrigações ao portador (debêntures).” ... – O GRIFO É NOSSO 

 
 

 ARTS. 52 & 54 DA LEI  Nº 6.404/76 
 
“Art. 52. A companhia poderá emitir debêntures que conferirão aos seus titulares direito de 
crédito contra ela, nas condições constantes da escritura de emissão e do certificado.  
... 
Art. 54 - A debênture terá valor nominal expresso em moeda nacional, salvo nos casos de 
obrigação que, nos termos da legislação em vigor, possa ter o pagamento estipulado em moeda 
estrangeira e Artigo alterado pela Lei nº 10.303/01.” ... – O GRIFO É NOSSO 
 
NOSSO COMENTÁRIO: O detalhe que importa ressaltar, como ocorre nas demais normas 
citadas, a palavra “DEBÊNTURE” é usada no texto do art. 52 e – logo após - a palavra 
“OBRIGAÇÃO” é usada no art. 54 da mesma lei, para designar mesmo título e mesma relação 
jurídica, comprovando a sinonímia. 

 
 

ART. 44  DA LEI  Nº 4.728/1965 
 
ART. 44   DA SEÇÃO VII, TÍTULO "DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES" DA LEI Nº 
4.728/1965 QUE DISCIPLINA O MERCADO DE CAPITAIS E ESTABELECE MEDIDAS PARA O 
SEU DESENVOLVIMENTO 

 
... 
“Art. 44. As sociedades anônimas poderão emitir debêntures ou obrigações, assegurando aos 
respectivos titulares o direito de convertê-las em ações do capital da sociedade emissora.”... – 
O GRIFO É NOSSO 
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  RESOLUÇÃO Nº 109 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL 
“...                                                                     
 
- Do Resgate e da Conversão      
 
VI  -  A debênture conversível em ações representa obrigação de  pagamento, em dinheiro, 
pela empresa emissora, em seu vencimento, sendo privativa do debenturista a opção pela 
sua conversibilidade.    
 
VII  -  É assegurado ao titular da debênture conversível  em ações  o  exercício  do  direito  
de  conversão,  a  qualquer  tempo, admitindo-se  a fixação de prazo de inconversibilidade 
máximo  de  90  (noventa) dias a partir da data de emissão do título.                 
 
VIII  - A data da conversão em ações será a da apresentação, pessoal  ou  por  mandatário, 
da debênture à empresa emissora,  ou  a mandatário  seu,  especial, constituído na 
conformidade  do  contrato inicial.  É admitida fixação de prazo, máximo de 60 (sessenta)  dias, 
para  entrega  dos títulos definitivos resultantes  da  conversão  em ações.   ...    
 
XI  -  Não são admitidas cláusulas, além das previstas nesta Resolução,  que  importem  em 
restrição ao exercício  do  direito  de conversão em ações pelo titular da debênture.    
 
- Disposições Gerais  
... 
 
XV  -  As  normas  desta Resolução são  aplicáveis,  no  que couber,  às debêntures, em 
geral, inclusive as referidas no  Decreto- lei nº 157, de 10 de fevereiro de 1967.  
 
XVI  - Todas as operações de mercado relativas às debêntures conversíveis  em  ações,  após 
serem as  mesmas  colocadas  junto  ao público,  serão  obrigatoriamente  realizadas  através  
de  Bolsa  de Valores, nas praças onde existirem.                                   
 
..  Rio de Janeiro-GB, 4 de fevereiro de 1969,BANCO CENTRAL DO BRASIL, Ernane Galvêas-  
Presidente                             
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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 35ª AGE – 13.03.1974 

 
A 35ª AGE – ocorreu em 13.03.1974 – nesta assembléia os sócios deliberaram a emissão da 
SÉRIE DAS DEBÊNTURES CONSTANTES NOS AUTOS. A 35º AGE assenta a sinonímia 
entre obrigações e debêntures, bem como a vontade privada da Pessoa Jurídica da Eletrobrás 
de emitir e colocar em circulação títulos eminentemente ao portador.  
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ATA DA 35ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ELETROBRÁS, DE 13/03/1974.   

Autoriza a emissão de debêntures denominadas, nas cártula, como “Obrigações”: 
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REGISTROS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO 1º OFÍCIO DE IMÓVEIS 

 
Veja a íntegra dos registros através do link:  
 
http://www.edisonsiqueira.com.br/debentures/certidoes.html 
 
 

REGISTRO DAS DEBÊNTURES (OBRIGAÇÕES) NA CVM 
 
Não diferente foi o procedimento e o tratamento dado pela Eletrobrás quando registrou os 
referidos títulos perante à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, órgão nacional responsável 
pela fiscalização e registro mobiliário quanto a emissão de títulos por Companhias Privadas de 
Capital Aberto, negociados em Bolsa de Valores Nacionais e Estrangeiros. 
  
Este documento é de incontestável materialidade  pelas seguintes razões:  
 
a) repetiu o descrito em Atas de Assembléia  da Eletrobrás, onde os sócios deliberaram sobre a 
emissão de debêntures/obrigações, objeto da presente ação;  
b) repetiu o registro em Escrituras Públicas lavradas perante o 1º Ofício de Registro de Imóveis do 
Distrito Federal, na forma exigida na Lei das Sociedades Anônimas e pelas legislações Americana 
e Européia.   
 
O registro da CVM assenta, de forma cristalina, literal e semântica as palavras “debêntures” e 
“obrigações” para descrever todas as séries de títulos de créditos emitidas pela Eletrobrás, cujas 
cártulas não contêm a expressão “Obrigações da Eletrobrás”, uma vez que já estão definidas 
como “debêntures” nos seus registros de origem. 
 
Por outro lado, conforme consta dos documentos já juntados a estes autos e que agora 
novamente se faz anexo (Laudo pericial revisado por Auditores na contabilidade, nos balanços e 
nas listas de Acionistas da Eletrobrás), cada uma das emissões ou obrigações foram lastreadas 
por reservas de capital (em dinheiro e em ações) destinada a suportar – financeiramente – o 
resgate ou a conversão destes títulos.  
 
Desta feita, é importante trazer à luz as conseqüências de quaisquer interpretações que ensejam 
a tentativa vã de buscar a convalidação de um calote por parte da Eletrobrás contra os 
possuidores, nacionais e internacionais, dos títulos da Eletrobrás. 
 
Fato contábil relevante, portanto, é que, ao admitir esta apropriação dos créditos de terceiros a 
favor da Eletrobrás, convalidam-se as ilegais conversões destas reservas em adiantamento de 
capital para – exclusivamente – os acionistas BANCO DO BRASIL, CAIXA FEDERAL, 
BNDESPAR, BNDES E UNIÃO FEDERAL, em detrimento dos demais acionistas minoritários, que 
– entre estrangeiros e brasileiros –  representam 35% do total dos acionistas da companhia. 
 
Portanto, qualquer construção jurídica – mesmo que ilegal – que prevaleça com o propósito de 
fazer desaparecer o direito dos debenturistas cria, contra a Eletrobrás, passivo maior a favor dos 
acionistas minoritários que passam, inevitavelmente, a ter direito de serem indenizados por perdas 
e danos, lucros cessantes e, ainda, pela reposição de todos os valores apropriados indevidamente 
pela União, pelo BNDES, pelo BNDESPAR, pelo BANCO DO BRASIL e pela CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL, relativo aos resultados do calote internacional praticado contra debenturistas.  
Segue, pois, a cópia escaneada do Registro das debêntures/obrigações da Eletrobrás na 
Comissão de Valores Mobiliários – CVM, ratificando que os títulos emitidos pela Eletrobrás, ora 
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nomeados como obrigações, ora como debêntures são de mesma natureza jurídica, origem e 
validade, representando obrigação personalíssima de natureza privada, entre a Sociedade 
Privada emitente e seu possuidor (portador).   
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DEBÊNTURES DOS AUTOS  
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DOCUMENTOS    E     PETIÇÕES   REDIGIDOS   PELA   ELETROBRÁS 

 
A Eletrobrás, por meio de seus procuradores, Dr. Henrique Lavoura Campos e Dr.Roberto Araújo 
Braga,  em Contestação Judicial no Processo Judicial nº 95.119.796-1 da 13ª Vara Cível de Belo 
Horizonte/MG, aqui colacionada, acaba com a discussão acerca da similitude fática, 
afirmando que as “Obrigação ao Portador” por ela emitida são “Debêntures”, nesses 
termos: 
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V.  D O    D I R E I T O   C O M P A R A D O 
 

   D O    DIREITO  C A N A D E N S E 
   D O    DIREITO  E S T A D U N I D E N S E 
   D O    DIREITO  F R A N C Ê S 
   D O    DIREITO  I T A L I A N O 
 
O estudo do Direito Comparado também salvaguarda a materialidade do ora proposto. Vejamos: 
 
DO DIREITO FRANCÊS: 
 
Ao analisarmos o direito francês, na tese elaborada pelo Movimento das Empresas Francesas 
(MEDEF – Mouvemente des Enterprises de France) a respeito das ações preferenciais (“As ações 
preferenciais: propostas da MEDEF para uma modernização do direito dos valores mobiliários”), 
temos o tema abordado claramente : “(...) será desejável que o direito francês reconheça 
expressamente, como o direito inglês e o direito americano, ao lado das ações – ordinary shares 
(ações ordinárias) – e das obrigações – debêntures – e dos títulos complexos, uma categoria 
distinta, aquela de ações preferenciais, inspiradas na preferred shares ( ações preferenciais 
americanas)”. (grifo nosso)1 
 
DO DIREITO CANADENSE: 
 
No direito canadense, as similitudes entre ambos os termos usados para definir a mesma 
situação, podem ser demonstradas no glossário do Pro-Investisseurs CIBC, divisão de corretores 
do Canadian Imperial Bank of Commerce:  
 
· Debênture: título de empréstimo emitido por um governo, um município ou uma sociedade que 
é garantido pela reputação de crédito do emissor e não pelo bem ou pelo ativo do emissor 
(“debenture: titre d'emprunt émis par un gouvernement, une municipalité ou une société, qui n'est 
garanti que par la réputation de crédit de l'émetteur et non par un bien ou un élément d'actif de 
l'emprunteur.”)  
· Debênture a curto prazo: ver obrigação a curto prazo. (“debenture à court terme: Voir 
obligation à court term.”)  
· Obrigação ou debênture com vencimento prorrogável: obrigação ou debênture emitida com 
uma data de vencimento precisa, mas dando o direito ao portador de conservá-la durante alguns 
anos suplementares. obligation ou debenture à échéance prorogeable: Obligation ou 
débenture émise avec une date d'échéance précise, mais donnant le droit au porteur de la 
conserver pendant un certain nombre d'années supplémentaires.  
· Obrigação ou debênture a longo prazo: obrigação ou debênture cujo vencimento é mais de 10 
anos. (“obligation ou debenture à long terme: Obligation ou débenture dont l'échéance est à 
plus de 10 ans.”)  
· Obrigação ou debênture a prazo médio: obrigação ou debênture cujo vencimento é mais de 3 
a 10 anos. (“obligation ou debenture à moyen terme: Obligation ou débenture dont l'échéance 
est de 3 à 10 ans.”)2  

                                                 
1 LES ACTIONS DE PREFERENCE :PROPOSITIONS DU MEDEF POUR UNE MODERNISATION DU DROIT DES VALEURS MOBILIERES  MAI 2001 da MEDEF- Mouvement 
dês Enterprises de France – Movimento das Empresas Francesas consta que “Il serait donc souhaitable que le droit français reconnaisse expressément, comme le droit anglais et le 
droit américain, à côté des actions – ordinary shares – et des obligations – debentures – et dês titres complexes, une catégorie distincte, celle des actions de préférence, inspirée 
des preferred shares – (V. pour le droit américain : « Laws of Corporation » d’Harry G. HENN et John R. ALEXANDER, p. 288 ets. ; « Corporate finance and the Securities Laws » de 
Charles J. JOHNSON, Jr et Joseph McLAUGLIN, p. 785 et s. ; « Corporations », Volume II, James D. COX, Thomas Lee HAZE et F. Hodge O’NEAL, § 18.4 et s. ;« Investing/ 
Preferred stocks-The pros and cons », Newsday October 25, 1998 ; « Discovering the benefit of preffered stocks », J. SIRARD, March 31, 1994 ; The Plain Dealer, December 13, 
1993 ; The Los AngelesTimes, August 31, 1999 ; « Clientele effects and cross-security market making : evidence from calls of convertible preferred securities », Financial 
Management, December 22, 1998 et pour le droit anglais :« Company Law » de Geoffrey MORSE, p. 206 et s. ; « Business Law » de S. B. MARSH and J. SOULSBY..) 
http://www.medef.fr/medias/upload/513_FICHIER.pdf 
2 Lançado em junho de 1991, a Pro-Investisseurs CIBC é uma divisão de corretagem ligado ao CIBC Services Investisseurs, filiada ao Banco CIBC – Canadian Imperial Bank of 
Commerce e membro da FCPE – Fonds Canadian de Protetion de Épargnants Canadian Investor Protection Fund. Depois da sua criação, a Pro-Investisseurs CIBC firmou-se entre 
os chefes dos serviços de corretagem pertencentes ás instituições bancárias graças a uma estratégia contínua de desenvolvimento e de aprimoramento de técnicas de modo a 
oferecer um excelente serviço a sua clientela, reportando suas ações à Standard and Poor’s.”Lancé en juin 1991, Pro-Investisseurs CIBC est la division de courtage autogére de 
CIBC Services Investisseurs inc.Depuis sa création, Pro-Investisseurs CIBC s'est taillé une place parmi les chefs de file des services de courtage appartenant aux institutions 
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Segue, no direito canadense, coerente sinonímia apresentada na legislação de Manitoba, uma 
das dez províncias do Canadá, parte das Províncias das Pradarias e das Províncias Ocidentais. 
De acordo com a CPLM c. E115, Codification Permanent des Lois Du Manitoba (Codificação 
Permanente das Leis de Manitoba), obrigações e debêntures também possuem mesmo 
significado. Esta lei, editada para estabelecer os empréstimos de uma empresa, Manitoba Hydro, 
no estrangeiro, define, para tal fim,, que dívida externa é obrigação, debênture ou empréstimo 
reembolsável em divisa ou unidade estrangeira de valor venal “(...) S'entend notamment d'une 
obligation, d'une débenture, d'un billet ou d'un prêt, remboursable en devise étrangère ou en unité 
étrangère de valeur vénale,(...)”3 
 
Ainda no Canadá, a BILL C22 – Project de loi C-22 - lei que modifica o Código Criminal e a Lei de 
Registros Criminais – idade de proteção - também está a similitude de debêntures e obrigações 
“(...) (6)  onde, em respeito ao interesse estipulado a ser pago em ...debênture... ou obrigação 
similar...”(“Where, in respect of interest stipulated to be payable, on a bond, debenture, bill, note, 
mortgage, hypothecary claim or similar obligation.”) (grifo nosso)4 
 
DIREITO ITALIANO: 
 
Continuando o Direito Comparado, na Itália debêntures e obrigações tem mesmo tratamento. No 
direito italiano, debênture é chamada de “prestito obbligazionario”, ou seja, prestito, refente à 
empréstimo e obbligazionario, como obrigação.5 Consoante a esta sinonímia, podemos ilustra 
com o Programa de oferta de debêntures – Programmdi Offerta di Prestiti Obbligazzionari, do 
Banca Del Garda, banco italiano com sede em Verona,  que no decorrer  de seu prospecto ora 
utiliza o vocábulo prestito obbligazionario (debênture), ora utiliza obbligazione (obrigação), 
referindo-se ao mesmo título. 6  
  
 

                                                                                                                                                                  
bancaires grâce à une stratégie continue de croissance et d'améliorations techniques, ainsi qu'un engagement sans faille à procurer un excellent service à sa clientèle. Aujourd'hui, 
Pro-Investisseurs CIBC fournit à ses clients un service, un soutien et une valeur exceptionnelles par l'entremise d'un accès à son site Web et à sa ligne téléphonique sans frais, et 
offre une large gamme de comptes et de placements, notamment des actions, des instruments à revenu fixe, des options, des CPG et plus de 2000 fonds communs de placement, 
ainsi que des outils de planification très utiles et les rapports sur les actions Standard and Poor's©.https://www.investorsedge.cibc.com/ie/education-centre/glossary/o-fr.html 
3 C.P.L.M. c. E115 LOI SUR LA STABILISATION DES EMPRUNTS D'HYDRO-MANITOBA À L'ÉTRANGER 
 Table des matières    
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte:  
Définitions 1.Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.  
« dette extérieure »  Obligation, débenture, billet ou prêt remboursable en devise étrangère ou en unité étrangère de valeur vénale, qui a été émis et vendu avant le 1er avril 1987  
a) soit par Hydro-Manitoba;  
b) soit par le gouvernement aux fins d'accorder des avances à Hydro-Manitoba.  
S'entend notamment d'une obligation, d'une débenture, d'un billet ou d'un prêt, remboursable en devise étrangère ou en unité étrangère de valeur vénale, émis et vendu ou faisant 
l'objet d'une transaction par Manitoba-Hydro ou le gouvernement aux fins du paiement, refinancement ou renouvellement de tout ou partie d'une obligation, d'une débenture, d'un 
billet ou d'un prêt émis et vendu ou faisant l'objet d'une transaction par Hydro-Manitoba, ou par le gouvernement aux fins d'accorder des avances à Hydro-Manitoba.  Lorsque le 
contexte s'y prête, désigne le montant en dollars canadiens de la dette payable ou accumulée en vertu de l'obligation, la débenture, le billet et le prêt. ("foreign debt")  
CPLM c. E115 – Lei sobre a estabilização dos empréstimos da Manitoba Hydro no estrangeiro 
SUA MAJESTADE, sobre o parecer e do consentimento da Assembleia Legislativa de Manitoba, edita: 
Definições 1. Aplicam-se a esta lei as seguintes definições: 
“dívida externa” obrigação, debênture, apontamento ou empréstimo reembolsável em divisa estrangeira ou em unidade estrangeira de valor venal, emitido e vendido antes de abril 
de 1987 
a) por parte da Manitoba Hydro 
b) por parte do governo para fins de acordo de adiantamentos à Manitoba Hydro 
Trata-se, notadamente, de uma obrigação, de uma debênture, de um apontamento, reembolsável em divisa estrangeira ou em unidade estrangeira de valor venal, emitida e vendida 
como objeto de uma transação pela Manitoba Hydro ou pelo governo com a finalidade de pagamento, refinanciamento ou renovação no todo ou em parte de uma obrigação ou 
debênture. http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/e115fi.php?map=on 
4 C-22 First Session, Thirty-ninth Parliament,  55-56 Elizabeth II, 2006-2007 HOUSE OF COMMONS OF CANADA BILL C-22 An Act to amend the Criminal Code (age of protection) 
and to make consequential amendments to the Criminal Records Act/C-22 Première session, trente-neuvième législature, 55-56 Elizabeth II, 2006-2007 CHAMBRE DES 
COMMUNES DU CANADA PROJET DE LOI C-22 Loi modifiant le Code criminel (âge de protection) et la Loi sur le casier judiciaire en conséquence 
CHAPTER 17 (Bill C-22) 
            Income Tax Amendments Act, 2000 
               PART 2 HARMONIZATION WITH THE CIVIL CODE OF QUEBEC 
                  Income Tax Act 
 227. (1) The portion of subsection 214(6) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following: 
 Deemed interest 
 (6) Where, in respect of interest stipulated to be payable, on a bond, debenture, bill, note, mortgage, hypothecary claim or similar obligation that has been assigned or otherwise 
transferred by a non-resident person to a person resident in Canada, subsection 20(14) would, if Part I were applicable, require an amount to be included in computing the 
transferor's income, that amount is, for the purposes of this Part, deemed to be a payment of interest on that obligation made by the transferee to the transferor at the time of the 
assignment or other transfer of the obligation http://www.canlii.org/ca/as/2001/c17/sec227.html 
5 Prestito obbligazionario (debênture) Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. Il prestito obbligazionario è una forma di finanziamento a lungo termine. Il prestito viene chiesto da una 
società (o ente), i quali dal momento dell'emissione (ovvero la contrazione del debito nei confronti della società) pretendono una cedola di interesse (o partecipazione) a scadenza 
fissa (o trimestrale, o semestrale), fino al completo rimborso del prestito.- O empréstimo obrigacional (debênture)é uma forma de financiamento a longo prazo. A debênture vem de 
uma sociedade a qual, do momento da emissão (momento da contratação do débito para com a sociedade)apresenta uma cédula de interesse (ou participação)a vencimento 
fixo(trimestral ou semestral) finalizando com o completo reembolso do empréstimo.  
6 http://www.venetobanca.it/contenuti/file/1196151056981_200730171_N_Sint_STEPUP_06-07_BG.pdf 
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DIREITO NORTE-AMERICANO – EUA: 
 
Não diferente está o direito americano, onde na SEC – Securities and Exchange 
Commission, agência reguladora federal oficial dos Estados Unidos da América, no 
processo do Banco de Montreal e da Money Tree, instituição financeira americana, as 
debêntures são obrigações diretas: 

 
- “BANK OF MONTREAL /CAN/ - BMO Report of Foreign Issuer (6-K ... - [ Traduzir esta 
página ]The Series 22 Debentures are direct unsecured obligations of the Bank(...).” (grifo 
nosso)7 
  
- MONEY TREE, INC. Securities Registration Statement (S-1/A ... - [ Traduzir esta página ]2 
Nov 2005 ... The Debentures are our direct obligations (…).” (grifo nosso)8 

 
 

VI.   CONCLUSÃO   GERAL    
 
Na análise dos negócios e atos jurídicos que envolvam sociedades anônimas, ou os sócios 
destas, no que se refere aos atos societários e suas repercussões, a temática remete aos ramos 
do Direto Privado Civil e Comercial, forte em conceitos seculares incontestavelmente coexistentes 
em diversas legislações nacionais e estrangeiras.  
 
O dogma axial de todas legislações, não diferente do concebido na legislação brasileira, a teor do 
expresso no art. 3º da Constituição Federal, é criar e reconhecer que as sociedades anônimas e 
os títulos de crédito por elas emitidas existem como instrumento de viabilização de 
desenvolvimento econômico, geração de empregos e erradicação da pobreza. 
 
Neste contexto, as questões alusivas às sociedades anônimas e aos títulos por elas emitidos 
constituem matéria de interesse público. Esta circunstância encaminha, pois, o “Estado”, através 
do Poder Judiciário, ao exercício obrigatório do “munus publica”. 
 
Esta qualidade específica, por sua vez, impõe ao Estado-Juiz obrigações “ex offício”, que obrigam 
os operadores da jurisdição na observância das normas pétreas e dos registros públicos. No que 
se refere a ELETROBRÁS S/A, por conseguinte, não é diferente. O Poder Judiciário, representado 
por seus Órgãos Jurisdicionais, deve, “ex officio”, fazer valer os  Registros Públicos Federais 
(perante a CVM, ao 1º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal e na Junta Comercial) 
que, atendendo a Constituição Federal e Leis Federais, além da expressa manifestação dos 
acionistas da Eletrobrás, emitiram títulos de crédito utilizando as expressões obrigações e/ou 
debêntures como designativas de  títulos de crédito líquidos, certos e exigíveis que em nada 
confundem-se com “Tributos”, aptos, portanto, a circularem no mercado internacional na forma da 
Resolução nº 109 do Banco Central do Brasil, como em verdade circulam, podendo, inclusive, 
constituírem penhora em quaisquer espécie de processo executivo.  
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7 sec.edgar-online.com/2005/12/15/0000909567-05-002016/Section4.asp 
8 sec.edgar-online.com/2005/11 2005/11/02/0001193125-05-213980/Section28.asp 


