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Curitiba, 26 de janeiro de 2021.
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Companhia Paranaense de Energia COPEL
At. Sr. Daniel Pimentel Slaviero
Diretor Presidente

Ref.: Solicitação de Afastamento Imediato —Thadeu Carneiro da Silva

Prezado Senhor,

O SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DO PARANÁ - SENGE-PR, entidade
sindical de representação de primeiro grau, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob

o n.0 76.684.828/0001-78,neste ato representadopor seu Diretor-Presidente,o Sr. Leandro José
Grassmann, vem a Vossa Senhoria, respeitosamente,relatare informar:
1. O Senge tomou ciência através de mensagens de Copelianos, de uma grave situação de
conflito de interesses e possível atuacão ileqal do DiretorThadeu Carneiro da Silva;

2. O Senge, cumprindoo seu papel institucionalde representara classe da engenharia de
forma individual e coletivamente, sem lançar mão de quaisquer ferramentas de
corporativismo, após receber inúmeras queixas de engenheiros que se sentiram
incomodados com o claro conflitode interesses e a maneira parcial como o referido
Diretor toma suas decisões gerenciais, deliberou por investigar os fatos;
3. Em pesquisas na internet,é possível obter farto materialque comprova o conflito de
interesses, bem como possível obtenção de benefícios própriosatravés de neqócios
cruzados entre sua empresa e fornecedoresda Copel (tráficode influência).Dos fatos:

a. Thadeu Carneiro da Silva é proprietárioda TS Energy Service, empresaque
trabalha com prestação de serviços no setor de Geração de Energia, desde sua
fundação em julho de 2016;
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b. ATS Energy Service presta serviços a várias empresas que
são, ao mesmo tempo, fornecedores da Copel. Incluindo,
entre outras, NC Energias Renováveis, Vestas e Siemens
Gamesa;

SENGE-PR

c. A gestão dos contratoscom estes fornecedoresda Copel
são responsabilidadeda Diretoriaque o Sr. Thadeu Silva ocupa. Em outras
palavras, a empresa TS Energy Service presta serviços para a NC Energias
Renováveis, Vestas e Siemens Gamesa. Ao mesmo tempo,estas empresas são
fornecedores e estão submetidas ao crivo do gestor Thadeu Silva na Copel.
Thadeu Silva é, ao mesmo tempo, contratante e contratado;
d. Mesmo após assumir a Diretoriade Operação e Manutençãoda GeT na Copel,
Thadeu Silva continua trabalhando na TS Energy Service, o que pode ser
comprovadopor postagens em rede social (Linkedln) e pelo própriosite da TS
Energy Service;
e. O dossiê anexo apresenta, em detalhes, as situações brevementecitadas acima.
4. Entendemos que é inequívoco e inquestionávelo vínculo de Thadeu Silva com a empresa

TS Energy Service, bem como é inequívocoo vínculo da TS Energy Services com
fornecedores da Copel;

5. O fato de Thadeu Silva ocupar uma posição de Diretoria,justamente na mesma área em
que sua empresa atua, já seria motivosuficiente para caracterizar conflitode interesses.

Esta é a interpretaçãoda própria Copel e consta no treinamentosobre Código de
Conduta, disponibilizadoem dezembrode 2020. Neste treinamento,o Sr. Felipe Borba
—Gerente de Compliance deixa claro que "prestar um serviço que tem atividade
correlata (na Copel) é um conflito de interesses".

6. A administração pública tem por obrigação, pelo princípio da autotutela, ao tomar ciência

de que suas açóes resultaramem situações ilegais ou incorretas, anular seus próprios
atos, corrigindoou eliminandoos vícios de legalidade;

7. Espera-se de um Diretorda Copel, um dos mais altos cargos da maior empresa do
Paraná, conduta ilibada. Trata-se de empresa que é considerada 'modelo' por tantas
outras e a presença de um Diretor que traz consigo tantos desvios de conduta não
condiz com a imagem que a empresa tanto zela por manter;
8. Os atos praticadospor Thadeu Silva colocam em risco a imagem da empresa. Mais do
que isso, podem ter ocasionado prejuízos irreparáveis à operação e manutenção do
parque de geradores, vez que seus interesses particulares parecem estar acima do
interesseda Companhia.Thadeu Silva usa a Copel de forma deliberada, destruindo

capital intelectuale técnico construído em décadas de trabalho para fomentar
negócios externos, favorecendo diversas empresas, incluindo a própria.
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Diante do exposto, requeremos que a Copel:
1. Tome ciência da situação;
2. Abra investigação interna para apurar o processo de nomeação do
DiretorThadeu Cameiro da Silva, a fim de verificar se houve omissão de informações ou
negligência na análise, principalmente e não unicamente quanto à propriedade da
empresa TS Energy Service;

3. Exonere e afaste imediatamente o DiretorThadeu Carneiro da Silva;

4. Tome todas as demais medidas cabíveis para eliminar todos os vícios de legalidade
decorrentes da atuação do DiretorThadeu Carneiro da Siva.

Com os nossos melhorescumprimentos,

LEANDR O

GRA MANN

Diretor res den do Se
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DOSSIÊ - THADEU CARNEIRO DA SILVA

O presente documento tem como objetivo evidenciar o flagrante
SENGE-PR
conflitode interesse do Sr. Thadeu Carneiro da Silva enquanto Diretor
de Operação e Manutençãoda COPEL Geração e Transmissão S.A e
outras sociedades de propósito específico controladas pela subsidiária. Também são
apresentadas diversas evidências das afirmações apresentadas nesse documento.Todas
as imagens e documentosem anexo são públicos e foram obtidosdiretamenteda intemet
(sites, LinkedlN e atas de reuniõesdos Conselhos da COPEL).
No dia 13/04/2020foi efetivada a nomeação do Sr. Thadeu como membro do corpo diretivo

da COPEL GeT, mais especificamentena DOM —Diretoriade Operação e Manutenção
(Anexo l). Desde então, o presente diretorestá implantandouma política de terceirização
agressiva das atividades fins da COPEL GeT. Além disso, já manifestou a intenção de não
mais investir em PCH's que necessitem de pequenos reparos para garantira segurança
operacional e também não renovar concessões das mesmas. Além disso, e encaminha a
passos largos enfraquecer a engenharia da Transmissão. É flagrante, e preocupante,a
tentativade sucateamentodos ativos e desprezo pelos pareceres da engenharia e história

da COPEL.

Questiona-se do pontode vista ético e, principalmente,em termo legais a nomeação e
aprovação do presente Diretor,tendo em vista que ele é fundador e proprietáriode uma
empresa, TS ENERGY SERVICE, que atua exatamente nos mesmos ramos de negócio que

a diretoriade Operação e Manutençãoda COPEL GeT (DOM),vide o ANEXO II. É possível
observar na página inicial do site da TS ENERGY SERVICE (mwv.tsenergyservice.com.br)
a seguinte descrição:

"A TS Energy Service é uma empresa voltada para prestação de serviços de
Engenharia e Consultorianas áreas de geração, transmissão e distribuição de
energia. A TS Energy Service possui uma rede de relacionamentocom empresas
especialistas que, juntas, conseguem oferecer um portfóliodiferenciado de produtos
e serviços às Empresas de Geração (Eólica, Termoelétrica,Hidrelétricae
Fotovoltaica),Transmissãoe Distribuiçãode Energia em todas as regiões do país.
Fundada pelo Engo Thadeu Silva que atua no setor há mais de 11 anos, a TS Energy
Servicepossui a experiênciae conhecimentonecessários para oferecer soluções
completas às Empresas de Energia no Brasil. A TS possui em seu time consultores
especializados nas áreas de Gestão de Projetos, Gestão de Contratos, O&Mde Ativos
Eletromecânicos, Gestão e Excelência Operacional, Logística, Suprimentos,
Tratativas com BNDES e Segurança de Barragens. "

O leque de atuação da TS ENERGY SERVICE é integralmenteigual aos assuntos
concernentes à diretoria assumida pelo Sr. Thadeu. Nota-se nas decisões estratégicas e no
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posicionamentodo diretor um direcionamentoda COPEL para
terceirização das mesmas atividades que são prestadas por sua
empresa. Na aba SERVIÇOS, na página da empresa, é possível ver

toda a gama de atuaçao da empresa e fica evidente que se tratam das
mesmas atividades que são controladas por ele no âmbitoda COPEL
GeT.

Em rápida pesquisa, é possível constatar que a empresa está ativa e ainda é representada

pelo Sr. Thadeu (ANEXO III). Ainda na página da TS ENERGY SERVICE, mais

especificamentena aba NOSSO TIME é possível constatarque o St Diretorfaz parte da
equipe e ainda trabalha para os interesses da sua empresa (ANEXO IV). Nota-se que ainda
consta o perfil do presente diretor na rede linkedlN como profissional da TS ENERGY.

De forma bastante simples é possível verificar que não existe distinção entre a figura do

Diretorda COPEL GeT e o proprietário
da TS ENERGY SERVICE, pelomenosnão no

LinkedlN e nos canais de sua empresa,TS ENERGY SERVICE. Observa-se que no campo
das experiências e empresas pelas quais passou, ainda consta uma relação vigente com a
TS ENERGY SERVICE ("julhode 2016 - até o presentemomento").Outra evidência,
também em seu perfildo LinkedlN, é o link que direcionaas pessoas interessadas para o
site da TS ENERGY SERVICE. Esse link é utilizadopara permitiro rápido acesso de pessoas
que estão interessadas em saber mais sobre a empresa em que o profissionalatua. Não
cabe a alegação de que as informaçõessimplesmentenão foram atualizadas, pois ele é
assíduo na rede social e as informaçõesdo seu cargo na COPEL já estão detalhadas
(ANEXO V).
Aliás, essa rede social, o LinkedlN, é um campo vasto de informaçõese evidências da
ligação e atuação do Diretorjunto à sua empresa de origem. Cita-se como exemplo a
INACREDITÁVEL E GRAVE ocasião em 15/10/2020em que ele próprio responde e
parabeniza, em nome da TS ENERGY SERVICE, uma postagem de uma empresa do setor
de geração de energia, ou seja, concorrenteda COPEL GeT (ANEXO VI).
Não bastasse a situação de Thadeu Silva ser donoda TS ENERGY SERVICE, mantersuas
redes sociais atualizadas com essa informação, manter seu nome vinculado como
trabalhador da empresa, é possível observar no site da TS ENERGY SERVICE uma amostra
de seus clientes (Anexo VII). Alguns destes clientes são fornecedoresda Copel, alguns com

vários contratos ainda ativos (Siemens Gamesa, NC Energias Renováveis e Vestas, por
exemplo. Ao mesmo tempo em que Thadeu Silva atua como gestor dos contratosde
fornecimento destas empresas enquanto Diretorda Copel, atua como fornecedor de serviços

contratantee contratado.
pela TS ENERGY SERVICE. É, concomitantemente,
A situação de conflitode interesses é bastante agravada em função da posição que ocupa
na Copel. Por ser Diretor,tem acesso a informaçóesprivilegiadase sigilosas. Informações

que podemser cruciais para os negócios da Copel e tambémda empresaTS ENERGY

SERVICE.
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Resta evidente que a nomeação do Sr. DiretorThadeu Carneiro da
Silva viola frontalmentea lei 13.303/2016 que discorre sobre o estatuto

jurídico de empresa pública, da sociedade de economia mista e de
suas subsidiárias.

SENEE-PR

Art. 17. Os membrosdo Conselho de Administraçãoe os indicados
para os cargos de diretor,inclusive presidente, diretor-gerale diretor-presidente,serão
escolhidos entre cidadãos de reputação ilibada e de notórioconhecimento,devendo ser
atendidos, altemativamente,um dos requisitos das alíneas "a", "b" e "c" do inciso I e,
cumulativamente,os requisitosdos incisos II e III:
S 20 É vedada a indicação, para o Conselho de Administraçãoe para a diretoria:
V - de pessoa que tenha ou possa ter qualquer forma de conflitode interesse com a pessoa
político-administrativacontroladora da empresa pública ou da sociedade de economia mista
ou com a própria empresa ou sociedade.
Adicionalmente, a nomeação e atuação do presente diretortambém está, absolutamente, à

margem da lei 6404/1976,conhecida como Lei da Sociedade Anonima ou Lei das S.A.
Especificamente na SEÇÃO IV —Conflito de Interesses: Art. 156. É vedado ao administrador
intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o da companhia,
bem como na deliberação que a respeito tomaremos demais administradores,cumprindolhe cientificá-los do seu impedimentoe fazer consignar, em ata de reunião do conselho de
administração ou da diretoria, a natureza e extensão do seu interesse.

O objetivodesse alerta é resguardara COPEL de ações que a prejudiquemno seu negócio
e sua imagem. Os interesses particularesnão podem prevaleceracima dos interesses da
sociedade e da companhia.É importanteque a COPEL não se desvie e mantenhaa
coerência nas suas decisões.

A COPEL vive um momentoatípico:Venda da COPEL TELECOM, entrega do controle
acionário de sua maior usina (Usina HidrelétricaFoz do Areia), terceirizações em vários
ramos do negócio, queda na qualidade do serviço prestado, intransigência nas negociações

com as classes representativas,sucateamentoda engenhariae quadro de empregados
deficitário. Por isso, é fundamental estarmos atentos para resguardar a qualidade do serviço,

a imagem e o respeitoda sociedade junto à COPEL.

Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná —Senge-PR
Rua Marechal Deodoro,630 . 220 andar

Conj.2201

CentroComercialItália . CEP 80010-000. Curitiba. PR
(41)3224-7546. senge-pr.org.br . senge-pr@senge-pr.org.br

ANEXO I

13/04/2020 —IS"

Reunião Extraordinária do Conselho de Administração (RECA)

Aprovação da nomeação do Thadeu Carneiro da Silva como Diretor de Operaçao e
Manutençao da COPEL GeT.
Link: https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/7d67366e-9f98„42b9-bbt)lY

COPEL GERAÇAO E TRANSMISSAO SA
CNPJ NO04.370.2820001-70

NIRE 41300019240

SUBSDIÁRIA NTEGRAL DA
COMPANHIAPARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
SUMÁRIO DA ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA
REUNIAO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
1. LOCAL: Rua Coronel Dulcidio no 800 Curitiba - PR. 2. DATA 13 04.2020-

3.

MESA DIRIGENTE: DANIEL PIMENTELSLAVIERO - Presidente:MOACIR CARLOS
BER70L - SecretárioExecutvo e AMILTONPAULO DE OLIVEIRA - Secrebno da
Reuniao.4. ASSUNTOS TRATADOS E DELBERAÇOES
I.

O Conselho de Administraç¿o elegeu. por unanimida&. para o mandato 2020-2021.

que abrange o perodo de 10.012020 a 31.122021,como Diretorde
e
Manuterçôo de Ceraçào e Trarwnassôo- DOM da Copel Ceraçao e Transm•ssôo
SA.. THADEU CARNEIRO DA SILVA.
O Conselho de Administraçôo deliberou aprovar a realtzaçao do aporte de capital na

F.DA. no valor t)td de RS 3.318.170,22 (três matiOes,trezentos e dezoito md.

com a desunaçao para o pagamenn Ca 10
e setenu reais e vinte e dois
parcea dos Encargos de Uso do Sisterru ce Transmtssao- EUST.

S. ASSNATURAS DANIEL PIMENTEL SLAVIERO - Preadente;MOACIR CARLOS
BER"OC - SecretárioExecutivo:CASSIO SANTANA DA SILVA: e AMLTON PAULO DE
OUVEIRA - Secretário.
O texto integralda ata da 159' Reunião Extraordinária Conselho de
da
c Transmiss50foilavrado no livrovópho no5.
Copa
PAULO DE OLIVEIRA
Secretário
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29/04/2020-162 Reunião do Comitê de Indicação e Avaliação
•
•

V.

O Comitê atesta a nomeação do Thadeu Carneiro da Silva como Diretor de Operação e
Manutenção da COPEL GeT.
Link: https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/16a31b1b-5ecd-4214-a2eO-

O Comité de Indicação e Avaliação - CIA, por unanimidade,considerouque está aderenteaos preceitos

das Leis Federais no 6.404/1976e no 13.303/2016,ao Estatuto Soaal da Companhia e demais
regulamentosvigentes. a indicaçao de Thadeu Carneiro da Silva como DtretorExecutivo das SPEs do
Complexo Eólico Cutia, das SPEs do Complexo Eólico São Bento, das SPEs do Complexo Eólico Bnsa,
da SPE Costa Oeste Transmissora de Energia SA da SPE MarumbtTransmtssorade Energa SA, da
SPE UirapuruTransmissora de Energia SA.. e da SPE F.DA Geração de Energia Elétrica SA. ,
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ANEXO

Link: http$/tsenergyservice.com.br/indexhtnil

SERVICE
ENGENHARIA E CONSULTORIA
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Link: http://tsenergyservice.com.br/servicos.html

Como a TS Energy Service se define?
c umacrnpr:se

sc scmcos d: -—rtcr-hyac

d

cne:na

•

ser-x-eposszt
e

de

que

Ert•p-esas

pc•: :r-gc-hc
--tcrccczo

E: Ilca

cac

c--n c,exem

ca Hidre

ce

sct07ccsd: 2Q')Ea TS

c cpc.-cr.--:a c

as

e -n seu

Fro

Supnrne•-tcs.

com

Ler ao d?

OS•.V.de AIA o;

-Senrzg; dE

Nossa gama de atuaçào:
Engenhara e Consultona
F n.l—nhar•

(T sinas

tecn.co a
d:

de A:uvos E.etrv:os:

d:
dc Gcst¿occ

•

In.ns:ae

h "-s

e Processosce I.'.¿zk

d

cc GcstSc cc P70c:os co-tcrrrc
cor to;mc a

2.1,"

i:'na!
1ar to

E.XOES

de
cc

a aarg.r .n±ce

dc sup- mcntz:

Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná —Senge-PR
Rua MarechalDeodoro,630 . 220 andar . Conj.2201

. CEP 80010-000. Curitiba. PR
Centrocomercialttália
(41)3224-7546. senge-pr.org.br . senge-pr@senge-pr.org.br

pe.o

SENGE-PR
Servicos
tektes ens»jos

o

moderniz•sóes reenrdsmrnt0' repotenclamentôS mud»no cleprortos
de Poten€'..',

e

e

Mo:ore•

Vult pbcadons

de

de tt.rbinas Ceracore Motores
de

I urt»nes ceradores

de

e

I; *rner-rode

vrote;ao e subestx;oesj

EOI

Projetos
• Fotetos e

de mancars de grande porte cue tanto

cc

os conceitos de

caço scI'd3 quan:o de

c Linh:-,dc

estruturat' mecSnizos

ctv.s

Prc»eos de comportas de todosos tipos. equ.parrentos de

e movimentaçãc de cerzes ccndutos forçados

ServicosCivis
e acompanhamento de Instrumentação de auscultaqácy
vressar:zudas de

de polvuretsno, epox:. pel acnljcc e mtcroc:mento

Fecuperacáo de estruturas de concreto. nas diversas patobgios.

com sistemas ctlst,uzartes. vedantese mantas

de

pciumencas

Exec '-sSo de chra•.

de :odos os portes

Análise de VibracOes
Anait•.e de

de condições de

dirornt:o em carnpc ae maqujn," rotativas
/Eump

Ana ne

(Operattora:tkflect:on

Ident

Ce

dez, Trarsm:ssib/

e sola-nentoi

Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná —Senge-PR
Rua Marechal Deodoro,630 . 220 andar . Conj.2201
. CEP 80010-000 . Curitiba . PR

3224-7546 . senge-pr.org.br . senge-pr@senge-pr.org.br

ANEXO III
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Link: httD://cnDi.info/Ts-Energv-Setvice-Thadeu-Carneiro-da-Silva

Thadeu Carneiro da Silva I Ts Energy Service
Informação principal
[ MATRIZ ]

CNP)
Nome da empresa

THADCU CARNEIRO DA SILVA

Fantasia nome

TS ENERGY SERVICE

Intcto attvtdade data

2016-12-07

Natureza jurídica

Empresáno Individual

Situação cadastral

ATIVA desde 2016-12-07

Qualificação do responsável

Empresáno

Capital soaal

R$ 10.000,00

Porte da empresa

MICRO

Opção pelo simples

NÃO OPTANTE

Opção pelo MEI

NÃO

Endereço
Rua Aurelo Jose Pinto, 801
SANTANA DO CAPIVARI
POUSO ALTO - MG
37469-000
Sindicato dos
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ANEXO IV
SENSE-PR
Link: http://tsenergyservice.com.br/consultores.html

Apresentamos nossos consultores associados!

R«ha

cm

cc Proctosc

dc

Link: http://tsenergyservice.com.br/thadeusilva.html

Mini curriculo: Thadeu Silva
Especialista em Gestào de Proietos e ORM de Ativos Eletromeonicos

Traietória académica:

Experiencia Profissional
• Enereia eólica

•

•

• 0-8%ar
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ANEXO V

Linkedå

Thadeu

Thadeu Silva
cf Operation end tv'aintensnce et Copel Gera$o

Transmissäc S.A.
Pa rarS. Eras;]

Silva

Copel •Companh:a Paranaense
de Encrgia
federal

de 3CO c:nexoes

Itajuba

Siteda empresa e

Cadastre-se pua se concctar

Experiéncia
Director of Operation and Maintenance
Copel - Companhia Paranaensede Energa
obr dc 2020 0 momento • mcse e,
Curt ba, Parar.S
Since Aprl. 7020, I am leading a multifunctional team responsible tor the operations and
maintenance activities in 4,800 km of Transmission Lines and in 6.5 GW of Power Plants (Windi
thermal and hydropower sources).
Since August, 2020, I am leading the owners engineering and project management teams
respors:ble tor Iransmrssjon Lines, Substations and Power Plants Installation ard
ccmmtssioning.
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Owner
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•4 ancs 5 meses
Get*"

TS

conducts technical consultancies ir power generators, with the followirg aims:

Analyze end sort the factors that impact on the generatton end availabilityof the generator

park

- EstablishKPls

tatgels of efficiency;

- PrepareORV procedures,

- Create action p ans against the main factors thet impact necatively cn the generation ane
park:

Establish operaticnal routincs that establish cffcctivc controls of services rendered and which
for the
Of the
7cchnicol analysis o' prcblems ir wind turbines and clcctrc equipment of BOP;
- Evaluation of contractual conditions involving mechanical and availability guarantees, ir

acdition tc its impacts.
TS ENERGY also develops solutions fot predictive, preventive and corrective maintenance of
wind power equioment and systems:
invections and tests up-tower in generators and gea: boxes.
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ANEXO VI
Observação: Postagem de 15/10/2020.
Link da matéria do Estadão (14/10/2020):

SENGE-PR

https://economia.estadao.com.br/blogs/coluna-do-broadfipo-de-fundode-infraestrutura-atrai-38-mil-pessoas-fisicas/

André Soares Freitas Bueno • 20
Legal Manager na

Quase um ano de trabalho árduo! O resultado tá ai: demanda 3x maior que a oferta
no IPO! Parabens ao time Prisma / Proton!

IPO de fundo de infraestruturaatrai 3,8 mil pessoas físicas
economiê.esta±c.com.tr
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Adicione um comentario...
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Mais relevantes
Thadeu Silva • I C
Director of Operat!on and Matntenance at Copel Geraçáo e Transmessào S -

Parabéns aos times da PRISMA e PRÓTON! A TS Energy Service
agradece pela confiança!

Gostei o I Responder
Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná —Senge-PR
Rua MarechalDeodoro,630 . 220 andar . Conj.2201

Itália. CEP 80010-000. Curitiba. PR
3224-7546. senge-pr.org.br . senge-pr@senge-pr.org.br

ANEXO VII
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Link: http://tsenergyservice.com.br/clientes.html

SERVIÇOS

CLIENTES

CONTATO

BASES

PARCEIROS

NOSSO TIME

Exibimos aqui as empresas que utilizam os produtos e serviços da TS Energy Service!

Ferbasa

Gamesa
-A Gradual
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