
Justo Garzón Ortega 

(Jerez de la Frontera, Espanha, 1965)  

Cuide do meio ambiente 

Imprima em preto e branco e somente se necessário. 

 

 

Internal Use 

  

 
 

Membro Suplente do Conselho de Administração da Neoenergia 

Também é membro titular do Comitê Financeiro e membro suplente do Comitê de Auditoria da Neoenergia. Foi 

conselheiro titular e membro do Comitê de Auditoria da Elektro e da Iberdrola Brasil. Atualmente é conselheiro da 

Iberdrola México S.A. de C.V.   

Perfil pessoal e formação acadêmica 

Casado e pai de 3 filhos, Justo é graduado em Direito e diplomado como letrado assessor de empresas (ICADE-E1) 

formado pela Universidade Pontifica de Comillas, Madri, Espanha. 

Possui MBA em Direito Empresarial pela Fundação Getulio Vargas – Escola de Direito, Rio de Janeiro (Brasil), e é diplomado 
em Responsabilidade Social Corporativa pela Universidade Aldolfo Ibañez Santiago, Chile, e mestre em Direito da Energia 
pelo Clube Espanhol de Energia, Madri, Espanha. 

Além disso, possui certificado de Compliance e Ética Profissional Internacional pela Sociedade Corporativa de Compliance 
e Ética, EUA. 

Fala espanhol, português e inglês. 

Experiência no setor de energia  

No setor de energia atuou como Diretor dos Serviços Jurídicos da Iberdrola no Brasil entre os anos de 2011 e 2016 e após, 

como Diretor de Governança Corporativa e Compliance de filiais do Grupo Iberdrola no período entre os anos de 2016 à 

2019, além de ser atualmente Diretor de Planificação e Governança dos Serviços Jurídicos do grupo Iberdrola. 

Experiência em outras companhias 

Ocupou vários cargos nas assessorias jurídicas dos bancos Central Hispano-americano e Santander na Espanha, além de 

ter sido sócio do seu próprio escritório de advocacia especializado em direito mercantil. 

Outras informações 

Possui publicações em várias obras coletivas no âmbito do direito e compliance. 

Foi professor de direito empresarial e contratação internacional na Excoex da Universidade de Gales.  

Foi membro do Comitê Jurídico da Câmara de Comercio Brasil-Espanha. 

 

 


