ANEXO IV
QUESTIONÁRIO PARA “DUE DILIGENCE” DE CONSELHEIRO DE
ADMINISTRAÇÃO
Nome do Candidato:

1.

Informações para contato com o Candidato incluindo telefone, fax, email, e website (se disponível):

2.

A.

Descreva brevemente sua experiência no setor, incluindo exemplos de
trabalhos anteriores (se houver) semelhantes aos que serão realizados como
representante dos empregados no Conselho de Administração:

B. Informe se você é ou foi: (i) funcionário, gerente, ou representante que atue

em caráter oficial ou em nome de (a) um governo nacional, uma divisão política ou
uma jurisdição de tal governo; (b) órgão, conselho, comissão, tribunal ou agência
civil ou militar, de qualquer dos entes acima mencionados, independente de sua
constituição; (c)
associação, organização ou empresa de propriedade ou
controlada pelo governo; ou (d) partido político (em conjunto, "Autoridade
Governamental"); (ii) funcionário que atue nos órgãos legislativo, administrativo
ou judiciário, quer tenha sido eleito ou nomeado; (iii) gerente ou indivíduo que
ocupe cargo em partido político; (iv) candidato a cargo político, (v) gerente ou
funcionário de organização supranacional (e.g., Banco Mundial, Nações Unidas,
Fundo Monetário Internacional, OCDE, CAF); ou (vi) qualquer outra pessoa ligada
ou associada, inclusive por parentesco direto, a quaisquer das categorias acima
("Agente do Governo"), como se segue:
Cargo e obrigações no Governo

Datas em que ocupou o cargo

C.

Identifique cada um dos membros de sua família direta que são Agentes do
Governo, como se segue:
Nome

Parentesco com o
Representante

Cargo e funções no
Governo
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D.

Mantém atualmente algum relacionamento comercial com Agentes do
Governo ou Autoridades Governamentais? Caso a resposta seja afirmativa,
explique:

E.

Já foi acusado ou condenado por violar qualquer Lei Anticorrupção ou
qualquer outra lei penal? Caso a resposta seja afirmativa, explique:

3.

Declaração

Atesto que:
Em relação a qualquer negócio que envolva direta ou indiretamente as Empresas
Eletrobras, declaro não conhecer e não ter motivos para ter conhecimento de que
qualquer Diretor, membro do Conselho, colaborador ou agente [do representante]
tenha oferecido, prometido, efetuado ou autorizado, direta ou indiretamente, a
qualquer Agente do Governo, com a finalidade de influenciar ou induzir qualquer
ato ou decisão de tal Agente do Governo a praticar ou deixar de praticar qualquer
ato que envolva a violação de sua obrigação legal, ou para garantir uma vantagem
indevida com a finalidade de obter ou contratar negócios ou encaminhar negócios a
qualquer pessoa.
Outrossim, comprometo-me a informar as Empresas Eletrobras, imediatamente,
caso venha a ter conhecimento futuro de quaisquer fatos ou atos, tais como os
acima descritos, realizados com o objetivo de afastar aplicação de lei, mais
especialmente com objetivo de obter negócios e/ou vantagem ilícita, mediante
oferta, oferecimento, promessa ou efetivo pagamento de quaisquer valores e/ou
benefícios a Agente Público de qualquer esfera de poder.
Apresentada por:
Assinatura:
________________________________________________________________
Nome:
________________________________________________________________
Cargo: ________________
Data: _________________
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