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CONVITE 

 

 

Data: 28 de dezembro de 2015. 

 

Horário (Brasília): 15hrs. 

 

Local: Sede da Empresa, Setor Comercial Norte, Quadra 04, Bloco “B”, número 100, Sala 203 

do Edifício Centro Empresarial VARIG – Brasília – DF. 

 

Evento: Assembleia Geral Extraordinária. 

 

Matérias a serem deliberadas: 

 

 

 

1. Deliberar sobre a prorrogação da concessão da controlada Celg Distribuição S.A.- 

CELG D número ANEEL 063/2000, nos termos do Decreto número 8.461, de 02 de 

junho de 2015, do Despacho da Agência Nacional de Energia Elétrica número 3.540, 

de 20 de outubro de 2015, do Ofício número 3/2015-SE-MME e da minuta de 

instrumento contratual divulgado pela ANEEL;  

 

2. Deliberar sobre a prorrogação da concessão da controlada Companhia Energética do 

Piaui – CEPISA número ANEEL 004/2000, nos termos do Decreto número 8.461, de 

02 de junho de 2015, do Despacho da Agência Nacional de Energia Elétrica número 

3.540, de 20 de outubro de 2015, do Ofício número 3/2015-SE-MME e da minuta de 

instrumento contratual divulgado pela ANEEL;  

 

3. Deliberar sobre a prorrogação da concessão da controlada Companhia Energética de 

Alagoas – CEAL número ANEEL 007/2000, nos termos do Decreto número 8.461, de 

02 de junho de 2015, do Despacho da Agência Nacional de Energia Elétrica número 

3.540, de 20 de outubro de 2015, do Ofício número 3/2015-SE-MME e da minuta de 

instrumento contratual divulgado pela ANEEL;  

 

4. Deliberar sobre a prorrogação da concessão da controlada Companhia de Eletricidade 

do Acre - ELETROACRE número ANEEL 006/2000, nos termos do Decreto número 

8.461, de 02 de junho de 2015, do Despacho da Agência Nacional de Energia Elétrica 

número 3.540, de 20 de outubro de 2015, do Ofício número 3/2015-SE-MME e da 

minuta de instrumento contratual divulgado pela ANEEL;  

 

5. Deliberar sobre a prorrogação da concessão da controlada Centrais Elétricas de 

Rondônia S.A - CERON número ANEEL 005/2000, nos termos do Decreto número 

8.461, de 02 de junho de 2015, do Despacho da Agência Nacional de Energia Elétrica 

número 3.540, de 20 de outubro de 2015, do Ofício número 3/2015-SE-MME e da 

minuta de instrumento contratual divulgado pela ANEEL;  

 

6. Deliberar sobre a prorrogação da concessão da controlada Boa Vista Energia S.A 

número ANEEL 021/2000, nos termos do Decreto número 8.461, de 02 de junho de 

2015, do Despacho da Agência Nacional de Energia Elétrica número 3.540, de 20 de 
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outubro de 2015, do Ofício número 3/2015-SE-MME e da minuta de instrumento 

contratual divulgado pela ANEEL;  

 

7. Deliberar sobre a prorrogação da concessão da controlada Amazonas Distribuidora 

de Energia S.A número ANEEL 020/2000, nos termos do Decreto número 8.461, de 

02 de junho de 2015, do Despacho da Agência Nacional de Energia Elétrica número 

3.540, de 20 de outubro de 2015, do Ofício número 3/2015-SE-MME e da minuta de 

instrumento contratual divulgado pela ANEEL;  

 

8. Aprovar a alienação do controle acionário da CELG Distribuição S.A.- CELG D em 

leilão de desestatização a ser promovido pela BM&FBOVESPA, conforme preço 

mínimo e condições estabelecidos na Resolução 11/2015 do Conselho Nacional de 

Desestatização - CND, condicionada (i) à aprovação da matéria objeto do item 1 da 

ordem do dia e; (ii)à anuência da ANEEL para a repactuação da dívida da CELG D,em 

moeda estrangeira,referente a Conta de Itaipu, para que seja convertida em moeda 

nacional, com remuneração mensal pela variação da taxa do Sistema Especial de 

Liquidação e Custódia – SELIC e pagamento no prazo máximo de 120 (cento e vinte) 

meses, considerando carência e amortização, conforme disposto no artigo 11 da Lei 

13.182/2015, de 3 de novembro de 2015;  

 

9. Adotar providências imediatas para venda do controle acionário, até o final de 2016, 

das controladas Companhia Energética do Piaui – CEPISA; Companhia Energética de 

Alagoas – CEAL; Companhia de Eletricidade do Acre – ELETROACRE; Centrais 

Elétricas de Rondônia S.A – CERON; Boa Vista Energia S.A; Amazonas Distribuidora 

de Energia S.A e Celg Distribuição S.A.- CELG D, nos termos da legislação aplicável 

ao Plano Nacional de Desestatização, em especial a Lei número 9.491/1997;e 

 

10. Adotar providências imediatas para viabilizar, até o final de 2016, o aumento de 

capital nas controladas Companhia Energética do Piaui – CEPISA; Companhia 

Energética de Alagoas – CEAL; Companhia de Eletricidade do Acre – ELETROACRE; 

Centrais Elétricas de Rondônia S.A – CERON; Boa Vista Energia S.A; e Amazonas 

Distribuidora de Energia S.A, pelo acionista controlador União, mediante cessão do 

direito de preferência pela Eletrobras, observados a Lei 6.404/1976 e o Decreto 

1.091/1994, a fim de atender as metas exigidas para prorrogação das respectivas 

concessões de distribuição. 
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MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA 

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS 

(Companhia aberta) 

CNPJ. número 00001180/0001-26 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

164ª Assembleia Geral Extraordinária 

 

Convocamos os Senhores Acionistas da Centrais Elétricas Brasileiras S.A  - Eletrobras a se 

reunirem na sede da Companhia, em Brasília, Setor Comercial Norte, Quadra 04, Bloco “B”, 

número 100, Sala 203, do Edifício Centro Empresarial VARIG – Brasília – DF, no dia 28 de 

dezembro de 2015, às 15 horas, em Assembleia Geral Extraordinária, para deliberarem sobre 

a seguinte Ordem do Dia: 

 

1. Deliberar sobre a prorrogação da concessão da controlada Celg Distribuição S.A.- 

CELG D número ANEEL 063/2000, nos termos do Decreto número 8.461, de 02 de 

junho de 2015, do Despacho da Agência Nacional de Energia Elétrica número 3.540, 

de 20 de outubro de 2015, do Ofício número 3/2015-SE-MME e da minuta de 

instrumento contratual divulgado pela ANEEL;  

 

2. Deliberar sobre a prorrogação da concessão da controlada Companhia Energética do 

Piaui – CEPISA número ANEEL 004/2000, nos termos do Decreto número 8.461, de 

02 de junho de 2015, do Despacho da Agência Nacional de Energia Elétrica número 

3.540, de 20 de outubro de 2015, do Ofício número 3/2015-SE-MME e da minuta de 

instrumento contratual divulgado pela ANEEL;  

 

3. Deliberar sobre a prorrogação da concessão da controlada  Companhia Energética de 

Alagoas – CEAL número ANEEL 007/2000, nos termos do Decreto número 8.461, de 

02 de junho de 2015, do Despacho da Agência Nacional de Energia Elétrica número 

3.540, de 20 de outubro de 2015, do Ofício número 3/2015-SE-MME e da minuta de 

instrumento contratual divulgado pela ANEEL;  

 

4. Deliberar sobre a prorrogação da concessão da controlada Companhia de Eletricidade 

do Acre - ELETROACRE número ANEEL 006/2000, nos termos do Decreto número 

8.461, de 02 de junho de 2015, do Despacho da Agência Nacional de Energia Elétrica 

número 3.540, de 20 de outubro de 2015, do Ofício número 3/2015-SE-MME e da 

minuta de instrumento contratual divulgado pela ANEEL;  

 

5. Deliberar sobre a prorrogação da concessão da controlada  Centrais Elétricas de 

Rondônia S.A - CERON número ANEEL 005/2000, nos termos do Decreto número 

8.461, de 02 de junho de 2015, do Despacho da Agência Nacional de Energia Elétrica 

número 3.540, de 20 de outubro de 2015, do Ofício número 3/2015-SE-MME e da 

minuta de instrumento contratual divulgado pela ANEEL;  

 

6. Deliberar sobre a prorrogação da concessão da controlada Boa Vista Energia S.A 

número ANEEL 021/2000, nos termos do Decreto número 8.461, de 02 de junho de 

2015, do Despacho da Agência Nacional de Energia Elétrica número 3.540, de 20 de 

outubro de 2015, do Ofício número 3/2015-SE-MME e da minuta de instrumento 

contratual divulgado pela ANEEL;  
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7. Deliberar sobre a prorrogação da concessão da controladaAmazonas Distribuidora de 

Energia S.A número ANEEL 020/2000, nos termos do Decreto número 8.461, de 02 

de junho de 2015, do Despacho da Agência Nacional de Energia Elétrica número 

3.540, de 20 de outubro de 2015, do Ofício número 3/2015-SE-MME e da minuta de 

instrumento contratual divulgado pela ANEEL;  

 

8. Aprovar a alienação do controle acionário da CELG Distribuição S.A.- CELG D em 

leilão de desestatização a ser promovido pela BM&FBOVESPA, conforme preço 

mínimo e condições estabelecidos na Resolução 11/2015 do Conselho Nacional de 

Desestatização - CND, condicionada (i) à aprovação da matéria objeto do item 1 da 

ordem do dia e; (ii) à anuência da ANEEL para a repactuação da dívida da CELG D, 

em moeda estrangeira, referente a Conta de Itaipu, para que seja convertida em 

moeda nacional, com remuneração mensal pela variação da taxa do Sistema Especial 

de Liquidação e Custódia – SELIC e pagamento no prazo máximo de 120 (cento e 

vinte) meses, considerando carência e amortização, conforme disposto no artigo 11 

da Lei 13.182/2015, de 3 de novembro de 2015; 

 

9. Adotar providências imediatas para venda do controle acionário, até o final de 2016, 

das controladas Companhia Energética do Piaui – CEPISA; Companhia Energética de 

Alagoas – CEAL; Companhia de Eletricidade do Acre – ELETROACRE; Centrais 

Elétricas de Rondônia S.A – CERON; Boa Vista Energia S.A; Amazonas Distribuidora 

de Energia S.A e Celg Distribuição S.A.- CELG D, nos termos da legislação aplicável 

ao Plano Nacional de Desestatização, em especial a Lei número 9.491/1997;e 

 

10. Adotar providências imediatas para viabilizar, até o final de 2016, o aumento de 

capital nas controladas Companhia Energética do Piaui – CEPISA; Companhia 

Energética de Alagoas – CEAL; Companhia de Eletricidade do Acre – ELETROACRE; 

Centrais Elétricas de Rondônia S.A – CERON; Boa Vista Energia S.A; e Amazonas 

Distribuidora de Energia S.A, pelo acionista controlador União, mediante cessão do 

direito de preferência pela Eletrobras, observados a Lei 6.404/1976 e o Decreto 

1.091/1994, a fim de atender as metas exigidas para prorrogação das respectivas 

concessões de distribuição. 

 

 

Nos termos do parágrafo primeiro do artigo 126 da Lei Federal número 6.404/1976, conforme 

alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e da decisão do I. Colegiado da CVM no processo 

CVM RJ2014/3578, em 04 de novembro de 2014, o acionista pode ser representado na 

assembleia geral: (i) se pessoa natural, por procurador constituído há menos de 1 (um) ano 

(que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado regularmente inscrito nos 

quadros da Ordem dos Advogados do Brasil); (ii) se pessoa jurídica, por seus representantes 

legais ou por procurador nomeado nos termos de seus atos constitutivos e de acordo com as 

regras do Código Civil Brasileiro; e (iii) se fundo de investimento, pelo seu administrador e/ou 

gestor ou, ainda, por procurador nomeado nos termos de seus atos constitutivos e de acordo 

com as regras do Código Civil Brasileiro. 

 

O Acionista ou seu representante legal, objetivando assegurar a admissão na Assembleia 

(artigo 5º, caput, da Instrução CVM número 481, de 17.12.2009), deverá apresentar os 

seguintes documentos: 

 

 Documento oficial de identidade com foto; 
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 Fotocópia autenticada do ato constitutivo atualizado (estatuto social ou contrato 

social), no caso de pessoa jurídica; 

 

 Original ou fotocópia autenticada de procuração outorgada por acionista; e 

 

 Via original do extrato de posição acionária fornecido pela instituição depositária ou 

pela custódia, identificando a condição de acionista.  

 

Nos termos do parágrafo único do artigo 43 do Estatuto Social da Companhia, solicita-se a 

entrega dos documentos comprobatórios da condição de acionista e de sua representação até 

72 (setenta e duas) horas antes da realização da Assembleia Geral Extraordinária ora 

convocada, no Departamento de Relações com Investidores - DFR, Divisão de Atendimento ao 

Mercado – DFRM, na Avenida Presidente Vargas, número. 409 - 9º andar, na cidade do Rio de 

Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, durante o horário de 8 horas às 12 horas e de 14 horas às 

17 horas. Serão admitidos à Assembleia Geral Extraordinária ora convocada, no entanto, 

todos os acionistas que comparecerem com a documentação necessária à participação no 

conclave. 

 

As deliberações serão tomadas na Assembleia Geral Extraordinária ora convocada por maioria 

de votos, sendo o voto de cada acionista proporcional à sua participação acionária no capital 

social da Companhia. 

 

Encontra-se à disposição dos acionistas no Departamento de Relações com Investidores – 

DFR, Divisão de Atendimento ao Mercado – DFRM, na Av. Presidente Vargas, n° 409 – 9° 

andar, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, e nos websites da Companhia 
(http://www.eletrobras.com/elb/age/), da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBovespa 

(www.bmfbovespa.com.br) toda documentação pertinente à matéria que será deliberada na 

Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do artigo 135, parágrafo3° da Lei das Sociedades 

por Ações e da Instrução CVM n° 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada 

(“Instrução CVM 481”).  

 

Brasília, 26 de novembro de 2015. 

 

 

 

 

Wagner Bittencourt de Oliveira 

Presidente do Conselho de Administração 

 

http://www.eletrobras.com/elb/age/
http://www.cvm.gov.br/
http://www.bmfbovespa.com.br/
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PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A 164ª ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA 

 

ESCLARECIMENTOS SOBRE AS MATÉRIAS A SEREM DELIBERADAS NA ORDEM DO DIA 

 

Em atendimento à Lei 6.404/76 e à Instrução CVM número 481, de 17 de dezembro de 2009, 

são apresentados, a seguir, os esclarecimentos da Administração acerca das matérias a 

serem deliberadas pela 164ª Assembleia Geral de Extraordinária de Acionistas, a ser realizada 

no dia 28 de dezembro de 2015. 

 

Primeiramente, cumpre esclarecer que serão deliberadas 10 (dez) matérias na 164ª 

Assembleia Geral de Extraordinária de Acionistas, sendo sete matérias referentes à 

prorrogação dos contratos de concessão das seguintes distribuidora: Celg Distribuição S.A.- 

CELG D, Companhia Energética do Piaui – CEPISA, Companhia Energética de Alagoas – CEAL, 

Companhia de Eletricidade do Acre – Eletroacre, Centrais Elétricas de Rondônia S.A – CERON, 

Boa Vista Energia S.A, Amazonas Distribuidora de Energia S.A (doravante denominadas, em 

conjunto, como "Distribuidoras" ou, isoladamente, “Distribuidora”’). 

 

As matérias deverão ser apreciadas separadamente. A deliberação sobre a prorrogação de um 

contrato de concessão de uma Distribuidora não é condicionante para a deliberação do 

contrato de concessão de outra. 

 

Cumpre esclarecer, contudo, que a deliberação sobre a alienação da participação acionária da 

Eletrobras na CELG Distribuição S.A. - CELG D (doravante denominada "CELG D"), item 8 da 

ordem do dia, nos termos da Resolução 11/2015 do Conselho Nacional de Desestatização 

(doravante denominado "CND"), depende da (i) prorrogação do contrato de concessão da 

CELG D, item 1 da ordem do dia; bem como (ii) à anuência da ANEEL para a repactuação da 

dívida da CELG D, em moeda estrangeira, referente a Conta de Itaipu, para que seja 

convertida em moeda nacional, com remuneração mensal pela variação da taxa do Sistema 

Especial de Liquidação e Custódia – SELIC e pagamento no prazo máximo de 120 (cento e 

vinte) meses, considerando carência e amortização, conforme disposto no artigo 11 da Lei 

13.182/2015, de 3 de novembro de 2015 

 

Feitas estas considerações preliminares, seguem os esclarecimentos acerca da Ordem do Dia 

da 164ª Assembleia Geral de Extraordinária de Acionistas: 

 

1. PRORROGAÇÃO DA CONCESSÃO DAS DISTRIBUIDORAS 

 

Os contratos de concessão das Distribuidoras venceram no dia 07 de julho de 2015. Os 

referidos Contratos encontram-se disponíveis no sítio eletrônico www.aneel.com.br. Conforme 

determina a legislação, as Distribuidoras manifestaram preliminarmente à Agência Nacional 

de Energia Elétrica (doravante denominada "ANEEL") seu interesse na prorrogação da 

concessão, sem prejuízo da deliberação a ser feita pela 164ª Assembleia Geral de 

Extraordinária de Acionistas da Eletrobras, que é condição para assinatura dos respectivos 

instrumentos contratuais de prorrogação.  

O Decreto número 8.461, de 02 de junho de 2015 (Anexo 1), que regulamentou a 

prorrogação das concessões de distribuição de energia elétrica e autorizou o Ministério de 

Minas e Energia (“MME”) a prorrogar as concessões de distribuição de energia elétrica 

alcançadas pelo artigo 7º da Lei número 12.783, de 11 de janeiro de 2013, por 30 (trinta) 

anos, estabeleceu que deverão ser observados os seguintes critérios: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12783.htm#art7
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I. Eficiência da qualidade do serviço, a ser apurada por meio dos indicadores Duração 

Equivalente de Interrupção de Origem Interna por Unidade Consumidora ("DECi") e 

Frequência Equivalente de Interrupção de Origem Interna por Unidade Consumidora 

(“FECi"); 

II. Eficiência econômico-financeira, a ser apurada por meio do EBITDA e do nível de 

endividamento, que significa a capacidade da concessionária honrar com seus 

compromissos econômico-financeiros de maneira sustentável; 
 

III. Racionalidade operacional e econômica;e 
 

IV. Modicidade tarifária. 

Em 05 de novembro de 2015, o MME por meio do Ofício Circular nº 3/2015-SE-MME (Anexo 

2),informou que a minuta do Contrato de Concessão de Serviço Público de Distribuição de 

Energia Elétrica que constitui o Anexo 3 da presente Proposta de Administração (doravante 

denominado "Termo Aditivo"),aprovada pela ANEEL por meio do Despacho número 3.540,de 

20 de outubro de 2015 (Anexo 4), deveria ser submetida às instâncias decisórias de cada 

Distribuidora, juntamente com os limites anuais estabelecidos para atendimento aos critérios 

dos incisos I (Eficiência da qualidade do serviço) e II(Eficiência econômico-financeira)do artigo 

1º do Decreto número 8.461/2015, conforme constante do Anexo II da Nota Técnica nº 

0335/2015-SCT-SFE-SFF-SRDSRM (Anexo 5). 

De acordo com o Termo Aditivo, o descumprimento das metas a que se referem os itens I e II 

acima mencionados, pelo período de 5 (cinco) anos,a partir de 1º de janeiro de 2016,por 2 

(dois) anos consecutivos ou se não atender qualquer dessas metas ao final do prazo de 5 

(cinco) anos, acarretará a extinção da concessão1. 

De igual forma, a partir do 6º (sexto) ano, o descumprimento de tais metas, configurará a 

inadimplência da concessionária e implicará a abertura do processo de caducidade, 

observados o seguinte: (i) Critério I - Eficiência da qualidade do serviço: se houver 

descumprimento por três anos consecutivos; ou (ii) Critério II - Eficiência econômico-

financeira: se houver descumprimento por dois anos consecutivos. 

Isto posto, as Distribuidoras elaboraram suas respectivas Notas Técnicas (Anexo 6)visando 

suportar a decisão sobre a assinatura do respectivo Termo Aditivo. A seguir sintetizamos, 

para melhor elucidação dos acionistas, os aspectos mais relevantes da minuta do Termo 

                                                      
1
“CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – CONDIÇÕES DE PRORROGAÇÃO - Além das disposições anteriores deste Contrato, a 

Concessionária deverá observar, pelo período de 5 (cinco) anos contados de 1º de janeiro de 2016, as condições de prorrogação 
estabelecidas nos Anexos II e III. 
Subcláusula Primeira – O descumprimento de uma das condições de prorrogação dispostas nos Anexos II e III por dois anos 
consecutivos ou de quaisquer das condições ao final do período de cinco anos, acarretará a extinção da concessão, respeitadas as 
disposições deste contrato, particularmente o direito à ampla defesa e ao contraditório. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – EXTINÇÃO DA CONCESSÃO E REVERSÃO DOS BENS E INSTALAÇÕES VINCULADOS 
Subcláusula Décima Quarta– Para o período a partir do sexto ano civil subsequente à celebração deste contrato, a inadimplência da 
concessionária decorrente do descumprimento de critérios de eficiência com relação à continuidade do fornecimento ou à gestão 
econômico-financeira implicará a abertura do processo de caducidade, respeitadas as disposições deste contrato, particularmente o 
direito à ampla defesa e ao contraditório, observando: 
I – que o descumprimento dos parâmetros mínimos de sustentabilidade econômico-financeira por 2 (dois) anos consecutivos, 
conforme regulação da ANEEL, caracterizará a inadimplência em relação à gestão econômico-financeira;  
II – que o descumprimento de limites anuais globais de indicadores de continuidade coletivos por três anos consecutivos 
caracterizará, conforme regulação da ANEEL, a inadimplência em relação à continuidade do fornecimento.  
Parágrafo Primeiro – A ANEEL estabelecerá os parâmetros mínimos de que trata o Inciso I desta Subcláusula anteriormente ao início 
de períodos preferencialmente quinquenais, sendo que a fixação dos novos parâmetros observará, dentre outros, a necessidade de 
LAJIDA positivo e de capacidade de realização de investimentos mínimos e de gerenciamento da dívida. 
Parágrafo Segundo – A ANEEL estabelecerá os limites de que trata o Inciso II desta Subcláusula anteriormente ao início de períodos 
preferencialmente quinquenais.” 
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Aditivo, com atenção especial aos compromissos e obrigações da concessionária, riscos para o 

controlador, conveniência e vantajosidade dessa decisão. 

As Administrações das Distribuidoras, consubstanciadas nas decisões de suas Diretorias 

Executivas e de seus Conselhos de Administração (Anexo 7),recomendaram a assinatura do 

respectivo Termo Aditivo e solicitaram as convocações de Assembleias Gerais Extraordinárias 

– AGEs das Distribuidoras para aprovar a assinatura do Termo Aditivo, com base na 

orientação de voto dos acionistas da Eletrobras. 

As decisões da 164ª Assembleia Geral de Extraordinária de Acionistas da Eletrobras servirão 

como orientação para as instruções de votos da Eletrobras nas Assembleias Gerais de 

Acionistas das referidas Distribuidoras a serem convocadas para deliberar sobre a prorrogação 

de suas concessões. 

De acordo com o parágrafo segundo do artigo 7º do Decreto 8.461/2015, as Distribuidoras 

terão o prazo de 30 (trinta) dias, contados da convocação pelo Ministério de Minas e Energia, 

para celebrarem o Termo Aditivo. Até a data de publicação desta Proposta de Administração, 

as Distribuidoras ainda não foram convocadas para a referida assinatura. 

1.1. Minuta do Termo Aditivo: 

A minuta do Termo Aditivo disciplina todos os diretos e obrigações das Distribuidorase de seu 

acionista controlador (no caso, a Eletrobras) para o novo período da concessão.  

Sem prejuízo de todas as demais obrigações contratuais, merecem destaque as cláusulas 

segunda ("Condições de Prestação do Serviço Público"), sexta (“Tarifas Aplicáveis na 

Prestação do Serviço”), oitava ("Governança Corporativa e Transparência"), décima oitava 

("Das Condições de Prorrogação"), Anexo II (“Condições para Prorrogação – Eficiência na 

Prestação do Serviço de Distribuição”) e Anexo III (“Condições para Prorrogação - Eficiência 

na Gestão Econômica e Financeira”) do Termo Aditivo. 

1.2. Eficiência na Prestação do Serviço Público: Cláusula Segunda e Anexo II do 

Termo Aditivo 
 

Para a prorrogação da concessão, a ANEEL indica as metas para os indicadores de qualidade 

do serviço, representados pela Duração Equivalente de Interrupção de Origem Interna por 

Unidade Consumidora (doravante denominado "DECi") e pelaFECi – Frequência Equivalente de 

Interrupção de Origem Interna por Unidade Consumidora (doravante denominado "FECi").  

Os gráficos a seguir mostram a evolução histórica e as metas estabelecidas para esses 

indicadores na Nota Técnica da ANEEL(Anexo 5). 
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Cepisa 

 
 

 

CEAL 

 

 
 

CELG D 

 
 

Fonte: Nota Técnica ANEEL 335/2015 

 
Fonte: Nota Técnica ANEEL 335/2015 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2020 - 2014 %

Boa Vista 18,25 18,09 17,93 17,78 17,62 17,46 0,79 4%

Ceron 26,91 26,17 25,44 24,71 23,98 23,25 3,66 14%

Cepisa 31,58 30,81 28,31 25,24 22,64 21,97 9,61 30%

Amazonas Energia 51,84 49,12 46,41 43,70 40,98 38,27 13,57 26%

Ceal 33,03 31,42 26,18 19,72 14,28 12,87 20,16 61%

Eletroacre 61,41 59,20 52,03 43,21 35,76 33,83 27,58 45%

Celg D 39,68 37,48 30,33 21,53 14,11 12,18 27,50 69%

Distribuidora
Variação em relação Ponto de Partida

Limites de DECi a serem estabelecidos no contrato de concessão

Trajetória DECiDECi - Ponto de 

partida 2014
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Fonte: Nota Técnica ANEEL 335/2015 

 

Observa-se que as metas estabelecidas representam,em alguns casos, uma 

reduçãoexpressiva em relação ao histórico. Conforme previsto no Termo Aditivo acima 

mencionado, o descumprimento de qualquer limite de DECi ou FECi estabelecido, durante o 

período de avaliação, por 2 (dois) anos consecutivos ou no ano de 2020, acarretará a 

extinção da concessão2. O descumprimento de padrões de qualidade poderá implicar também 

em compensações, penalidades, restrições para distribuição de dividendos, entre outras, 

conforme condições determinadas pelo Termo Aditivo3. 

A Diretoria de Distribuição da Eletrobras, por meio das Notas Técnicas números DD 002/2015 

e DD 003/2015 (Anexo 8), destacou que com base nas informações apresentadas e sob a 

premissa de efetiva e tempestiva execução das ações enumeradas nos Planos de Resultados4 

apresentados à ANEEL, em abril do corrente ano, pelas Distribuidoras Celg D, Cepisa, Ceal, 

Eletroacre, Ceron e Amazonas Energia, e no Plano de Negócios da Boa Vista Energia S.A., 

assim como baseado nos compromissos e ações definidas nas Notas Técnicas das referidas 

Distribuidoras, endossadas pelas suas respectivas Diretorias, é factível às 7 (sete) 

Distribuidoras não violarem os respectivos limites globais anuais de DECi (doravante 

denominado “DEC”) e FECi (doravante denominado FEC”) de origem interna por unidade 

                                                      
2Anexo II - CLÁUSULA PRIMEIRA – CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO O critério de eficiência com relação à 

qualidade do serviço prestado será mensurado por indicadores que considerem a frequência e a duração média das 
interrupções do serviço público de distribuição de energia elétrica. 
Subcláusula Primeira – Serão avaliados os indicadores DECi – Duração Equivalente de Interrupção de Origem 
Interna por Unidade Consumidora e FECi – Frequência Equivalente de Interrupção de Origem Interna por Unidade 
Consumidora. 
Subcláusula Quarta – O descumprimento do critério de eficiência com relação à qualidade do serviço prestado, por 
dois anos consecutivos durante o período de avaliação ou no ano de 2020, acarretará a extinção da concessão, nos 
termos das cláusulas Décima Segunda e Décima Oitava. 
Parágrafo Único – Será considerado como descumprimento do critério de eficiência com relação à qualidade do 
serviço prestado a violação do limite de pelo menos um dos indicadores de continuidade estabelecidos na Tabela I. 
3“CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO 
Subcláusula Sexta – A DISTRIBUIDORA se compromete a respeitar os padrões de qualidade estabelecidos pela 
ANEEL. 
Subcláusula Sétima – O descumprimento de padrões de qualidade estabelecidos pela ANEEL poderá obrigar a 
DISTRIBUIDORA a compensar os usuários pela má qualidade da prestação do serviço de distribuição, conforme 
regulação da ANEEL, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas. 
Subcláusula Oitava – O descumprimento de limites anuais globais de indicadores de continuidade coletivos por dois 
anos consecutivos ou por três vezes em cinco anos poderá, conforme regulação da ANEEL, implicar a limitação de 
distribuição de dividendos ou pagamento de juros sobre o capital próprio, até que os parâmetros regulatórios sejam 
restaurados, observado o Inciso I da Subcláusula Primeira da Cláusula Sétima. 
Subcláusula Nona – A DISTRIBUIDORA se compromete a elaborar e manter o plano de manutenção das instalações 
de distribuição atualizado, estabelecendo as periodicidades e atividades de manutenção que atendam às 
especificações técnicas dos equipamentos e à adequada prestação serviço, de forma a apresentar à ANEEL quando 
solicitado. 
4
A ANEEL apresentou o diagnostico sobre a prestação do serviço das Distribuidoras e solicitou a adoção de medidas 

de curto e médio prazos para reestabelecimento da Qualidade do Serviço na forma de um Plano de Resultados, que 
foi elaborado e encaminhado à Agencia Reguladora no primeiro semestre de 2015, constituindo o Plano de 
Resultados das Distribuidoras. 

2016 2017 2018 2019 2020 2020 - 2014 %

Boa Vista 22,15 21,07 19,99 18,91 17,83 16,75 5,40 24%

Ceron 23,58 22,31 21,03 19,75 18,48 17,20 6,38 27%

Cepisa 19,60 19,09 17,43 15,38 13,66 13,21 6,39 33%

Amazonas Energia 48,65 46,63 44,60 42,57 40,54 38,51 10,14 21%

Ceal 21,67 20,66 17,36 13,31 9,89 9,00 12,67 58%

Eletroacre 35,54 34,78 32,29 29,24 26,66 25,99 9,55 27%

Celg D 25,88 24,55 20,22 14,88 10,39 9,22 16,66 64%

Variação em relação Ponto de Partida

Limites de FECi a serem estabelecidos no contrato de concessão

Distribuidora
FECi - Ponto de 

partida 2014

Trajetória FECi
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consumidora, indicados pela ANEEL para os anos de 2016 a 2020 e explicitados na Nota 

Técnica da ANEEL n° 0335/2015 e com isso não incorrerem  na penalidade de declaração de 

caducidade da concessão prorrogada para estas metas. 

Para a definição do ponto final da trajetória que será no ano de 2020, a ANEEL aplicou 

metodologia de análise comparativa de desempenho, advindo de modelo matemático, tendo 

com base a trajetória verificada pela Companhia Enérgica do Maranhão - CEMAR após 

amudança do controlador. 

Para a consecução destes objetivos, na Nota técnica das Distribuidoras (Anexo 6) são listadas 

diversas ações já iniciadas e outras a iniciar, detalhadas nos respectivos Planos de Resultados 

ou, no caso da Boa Vista Energia S.A, no seu Plano de Negócios, que terão que ser 

plenamente executadas no período. Embora em algumas das empresas, as metas de melhoria 

da qualidade do serviço sejam relativamente agressivas em relação aos resultados dos 

últimos anos, as Distribuidoras e a Diretoria de Distribuição da Eletrobras entendem que é 

factível não violar os limites definidos pela ANEEL para os indicadores DECi e FECi de 2016 a 

2020 devendo, contudo, ser permanentemente monitoradas para evitar consequências para a 

concessionária e para o acionista controlador. 

1.3 Eficiência na Gestão Econômica e Financeira: Anexo III do Termo Aditivo  

Para a prorrogação da concessão, a ANEEL também indica metas para os indicadores 

financeiros, representados pelo Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização - 

LAJIDA (ou EBITDA) e pelo nível de endividamento5. 

O atendimento do critério de eficiência com relação à gestão econômico-financeira dependerá 

da observância das seguintes equações.  

Meta I: LAJIDA ≥ 0 (até o término de 2017 e mantida em 2018, 2019 e 2020)6; 

Meta II: [LAJIDA (-) QRR] ≥ 0 (até o término de 2018 e mantida em 2019 e 2020)7; 

Meta III: {Dívida Líquida/[LAJIDA (-) QRR]} ≤ 1/(0,8 * Selic) (até o término de 2019)8; 

Meta IV: {Dívida Líquida/[LAJIDA (-) QRR]} ≤ 1/(1,11 * Selic) (até o término de 2020)9. 

                                                      
5ANEXO III - CONDIÇÕES PARA PRORROGAÇÃO - EFICIÊNCIA NA GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA 
CLÁUSULA PRIMEIRA – PARÂMETROS MÍNIMOS 
Os parâmetros mínimos de sustentabilidade econômica e financeira citados na Subcláusula Primeira da Cláusula 
Sétima ficam definidos, para os primeiros 5 anos, a contar do início do ano civil subsequente ao de vigência do 
presente aditivo, pela seguinte condição:  

Geração Operacional de Caixa – Investimentos de Reposição – Juros da Dívida ≥ 0 
onde: Geração Operacional de Caixa: Lucros antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (LAJIDA) ajustado 
por eventos não recorrentes; Investimentos de Reposição: Quota de Reintegração Regulatória (QRR); e Juros da 
Dívida: Dívida Líquida x (1,11 x SELIC). 
Subcláusula Terceira – A verificação das inequações pertinentes aos respectivos prazos ocorrerá a cada 12 (doze) 
meses a contar do início do ano civil subsequente ao de vigência do presente aditivo. 
Subcláusula Quarta – As inequações são limites que deverão ser alcançados até os prazos estabelecidos e 
mantidos doravante, observada a Subcláusula Décima Quarta do Cláusula Décima Segunda para o período a partir do 
sexto ano civil subsequente à celebração deste contrato. 
6Condição (I): A geração operacional bruta de caixa da atividade, apurada pelo Lucro Antes de Juros, Impostos, 
Depreciação e Amortização (LAJIDA), mais conhecido como EBITDA (EarningsBeforeInterests, Taxes, 
DepreciationandAmortization) deve ser maior que zero até 2017. 
7Condição (II): A geração operacional bruta de caixa deve suportar os investimentos em reposição, em montante 
mínimo equivalente à Quota de Reintegração Regulatória (QRR) inflacionada pelo IGP-M.O cenário em que o LAJIDA 
(EBITDA) é positivo, porém inferior aos Investimentos é denominado “Fluxo Negativo", representando que o caixa 
gerado e remanescente após o pagamento das despesasoperacionais da empresa não é suficiente sequer para repor 
a parcela dos bens de produção depreciada,quanto mais para servir os juros da divida. 
8Condições (III) e (IV): O fluxo anual da atividade deve ser compatível com o endividamento da empresa, devendo 
ser suficiente para pagar, ao menos, o custo da dívida da empresa (juros incidentes sobre a dívida). 
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Dessa forma, conforme critérios definidos pela ANEEL, a Distribuidora deverá ter, até 2020, 

fluxo de caixa anual da atividade compatível com o endividamento da empresa. Esse fluxo de 

caixa deve ser suficiente para suportar os investimentos em reposição, em montante mínimo 

equivalente à Quota de Reintegração Regulatória (doravante denominada "QRR") inflacionada 

pelo Índice Geral de Preços do Mercado - IGP-M, e pagar os juros incidentes sobre a dívida 

líquida da empresa, no primeiro momento, tendo como referência 80% (oitenta por cento) da 

taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic, e, no segundo momento, 111% 

(cento e onze por cento) da Selic.  

O não atendimento desses parâmetros implicarána necessidade de aportes de capital, na 

restrição à distribuição de dividendos superiores aos dividendos mínimos obrigatórios, entres 

outras penalidades10. 

Além disso, conforme previsto na Cláusula Décima Oitava do Termo Aditivo, o 

descumprimento das condições de sustentabilidade econômica e financeira por 2 (dois) anos 

consecutivos ou ao final do período de 5 (cinco) anos, também acarretará a extinção da 

concessão. 

Níveis de sustentabilidade 

 
Fonte: Nota Técnica da ANEEL 

 

Com a finalidade de se obter uma análise da situação das empresas frente às exigências para 

a prorrogação da concessão, a ANEEL apurou, por meio da Nota Técnica número 0335/2015, 

o LAJIDA (ou EBITDA), conforme a metodologia exposta no Termo Aditivo, na expectativa de 

se obter valores recorrentes. Para o cálculo dos juros, considerou-se a Selic a 12,75% (doze 

                                                                                                                                                                              
9 LAJIDA e DÍVIDA LÍQUIDA devem ser ajustados conforme critérios destacados no Anexo III da Minuta do Termo 
Aditivo ao Contrato de Concessão. 
10CLÁUSULA SÉTIMA - SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA 
A DISTRIBUIDORA se compromete a preservar, durante toda a concessão, condição de sustentabilidade econômica e 
financeira na gestão dos seus custos e despesas, da solvência de endividamento, dos investimentos em reposição, 
melhoria e expansão, além da responsabilidade no pagamento de tributos e na distribuição de proventos.  
Subcláusula Primeira – O descumprimento por parte da DISTRIBUIDORA dos parâmetros mínimos de 
sustentabilidade econômica e financeira definidos neste aditivo contratual implicará, sem prejuízo de outras ações 
fiscalizatórias: 
I – a limitação de distribuição de dividendos ou pagamento de juros sobre o capital próprio cujo valor, isoladamente 
ou em conjunto, supere 25% do lucro líquido diminuído ou acrescido pelos montantes destinados à reserva legal (art. 
193 da Lei nº 6.404, de 1976) e à reserva para contingências (art. 195 da Lei nº 6.404, de 1976) e reversão da 
mesma reserva formada em exercícios anteriores, até que os parâmetros regulatórios sejam restaurados e 
observáveis a partir das demonstrações contábeis regulatórias do ano civil subsequentes entregues à ANEEL;  
II – a aceitação de um regime restritivo de contratos com partes relacionadas; 
III – a exigência de aportes de capital do(s) SÓCIO(S) CONTROLADOR(ES), em montante suficiente para atender à 
condição de sustentabilidade mínima, conforme detalhado pela Cláusula Décima Terceira. 
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inteiros e setenta e cinco centésimos de por cento) a.a.11 O spread de 111% (cento e onze 

por cento) implica um custo de 14,15% (quatorze inteiros e quinze centésimos por cento) a.a.  

 

Fonte: Nota Técnica da ANEEL 

A tabela a seguir mostra o passivo total das Distribuidoras em jun/201512, o endividamento 

com recursos da Reserva Global de Reversão (doravante denominado "RGR") e com Recursos 

Ordinários da Eletrobras (doravante denominado "RO"). 

 
Fonte: Demonstrações Financeiras da Eletrobras 

 

Adicionalmente, avaliou-se o LAJIDA (ou EBITDA) e endividamento projetado, de forma a 

verificar se as Distribuidoras atenderiam às metas indicadas pela ANEEL. As tabelas a seguir 

                                                      
11 “ANEXO III - CONDIÇÕES PARA PRORROGAÇÃO - EFICIÊNCIA NA GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA – Cláusula 
Primeira – Parâmetros Mínimos 
Subcláusula Sexta – Definições e informações adicionais 
Selic: Taxa média anual ponderada e ajustada das operações de financiamento lastreadas em títulos públicos 
federais, calculada diariamente e apresentada no sítio do Banco Central do Brasil - 
http://www.bcb.gov.br/SELICACUMUL. Neste endereço eletrônico, o Agente pode obter o fator acumulado 
correspondente aos 12 (doze) meses de competência. Para fins específicos do disposto na Subcláusulas Segunda, a 
Selic deverá ser limitada ao valor de 12,87% (doze inteiros e oitenta e sete centésimos por cento) ao ano, caso 
supere esse percentual. Na Nota Técnica da ANEEL, para a finalidade de se obter uma análise de sensibilidade da 
situação das empresas, a Agência Reguladora utilizou para o cálculo dos juros, a Selic a 12,75% .  

 
12 Considerando a necessidade de elaboração e preparação dos estudos, a avaliação econômica financeira foi 
realizada de acordo com os dados disponíveis na data base de 30 de junho de 2015. Valores atualizados para a data 
base de 30 de setembro de 2015, encontram-se disponíveis nos informes aos investidores relativo ao 3ITR/2015, 
disponíveis no website da Eletrobras.Os valores de junho/2015 da Amazonas Energia (passivo e dívida de RGR e RO) 
considera a Distribuidora verticalizada, com atividades de distribuição e geração. A análise financeira da IT GDF/DFN 
sobre a prorrogação da concessão e necessidade de aportes de capital nas Distribuidoras, considerou a Amazonas 
Energia desverticalizada. Dessa forma, a dívida de RO a ser capitalizada indicada mais adiante nessa sessão 1.3 está 
menor que a dívida de RO em junho/2015. 

 (Em R$ Milhão)

Distribuidora Dívida líquida EBITDA ajustado
Investimento de 

reposição (QRR)

Dívida Líquida / 

(EBITDA - QRR)
Juros (14,15%)

EBITDA - QRR - 

Juros

Celg D 1.509,10 61,20 130,70 Fluxo negativo 213,54 -283,10 

Cepisa 1.019,80 60,70 25,90 29,3 x 144,30 -109,50 

Boa Vista 157,60 -9,70 7,70 EBITDA negativo 22,30 -39,70 

Ceal 499,60 -29,60 45,30 EBITDA negativo 70,69 -145,60 

Ceron 851,30 -97,60 26,80 Fluxo negativo 120,46 -244,90 

Eletroacre 199,70 -82,40 14,50 EBITDA negativo 28,26 -125,20 

Amazonas Energia 2.211,80 -377,10 13,70 EBITDA negativo 312,97 -703,80 

OBS1: Na Nota Técnica da ANEEL, o resultado da coluna EBITDA-QRR-Juros da Boavista é -89,70, ajustamos o resultado ao valores da fórmula, -39,70

OBS2: A Aneel considerou no seu estudo uma Selic de 12,75% a.a.. e juros de 14,15% a.a., equivalente a 111% de 12,75%

Situação econômico-financeira das distribuidoras com contratos vincendos até 2017

 (Em R$ Mil)

Distribuidora Passivo RGR RO

Celg D 4.828.780 49.865 94.731

Cepisa 1.824.748 264.380 793.012

Boa Vista 737.808 5.835 45.993

Ceal 1.787.679 128.562 905.318

Ceron 4.720.359 102.901 620.921

Eletroacre 911.590 25.249 240.139

Amazonas Energia 17.976.144 359.916 1.827.301

Total 32.787.108 936.709 4.527.415

Dívidas com a Eletrobras
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mostram o LAJIDA (ou EBITDA) projetado, bem como os aportes de capitais necessários para 

o atendimento das metas da ANEEL.  

 
Fonte: IT GDF/DFN 001/2015 e NT GT Celg D 

 
 
 

 

 

Conforme pode ser verificado, para a análise sobre o atendimento das metas de 

sustentabilidade econômico financeira da ANEEL, as Distribuidoras consideraram a 

capitalização da totalidade de suas respectivas dívidas de recursos ordinários mantidas com a 

Eletrobras (RO) e aportes de capital até 2024, totalizando cerca de R$ 18,36 bilhões (dezoito 

bilhões, trezentos e sessenta milhões de reais)13. 

Observado o disposto no item 1.4 a seguir, para a Amazonas Energia, foi calculado um 

cenário alternativo considerando o pleito de Revisão Tarifária Extraordinária (“RTE”), com um 

aumento da Base de Remuneração Bruta, aumento do PMSO regulatório e uma receita 

financeira de R$ 940,4 milhões no ano de 2016, dados calculados pela área de regulação da 

Diretoria de Distribuição, baseado no estudo realizado pela FGV e Quantum. Nesse cenário, o 

LAJIDA (EBITDA) de 2016 seria de R$ 1.046 milhões negativos, atingindo R$ 165 milhões em 

2020. A necessidade de capital até 2024 passaria de R$ 11.196 milhões no caso base (sem 

considerar a capitalização de RO) para R$ 10.194 milhões. Contudo destacamos que ainda 

não há aceitação deste pleito pela ANEEL.  

                                                      
13

Esse valor não considera a capitalização da dívida de recursos ordinários da CELG D perante a Eletrobras. Além 

disso, a previsão de R$ 300 milhões para a CELG D é somente para 2016, uma vez que considera-se o cenário de 
venda da totalidade da participação acionária na referida Distribuidora pela Eletrobras. 

 (Em R$ Milhão)

Distribuidora 2016 2017 2018 2019 2020

Celg D 434 392 478 501 663

Cepisa 51 85 139 182 216

Boa Vista -30 -28 -4 2 3

Ceal 49 120 160 187 187

Ceron -10 17 50 113 154

Eletroacre 44 72 101 127 144

Amazonas Energia (cenário base) -1.066 -422 -120 -19 37

LAJIDA (EBITDA)

Empresas
Capitalização RO

2016
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Total com 

capitalização

ED Alagoas 918 231 341 32 0 0 0 0 0 0 1.521

ED Piauí 817 288 457 400 195 151 112 0 0 0 2.420

ED Acre 243 21 57 33 4 0 0 0 0 0 357

ED Rondônia 644 9 199 147 0 53 132 0 0 18 1.202

ED Roraima 39 162 194 136 47 48 18 11 21 10 686

ED Amazonas 679 3.025 1.300 1.199 929 936 867 981 941 1.018 11.875

Celg D* 300 300

Total 3.339 4.035 2.548 1.947 1.175 1.189 1.130 993 961 1.046 18.362

* Para o caso da Celg D a necessidade de Aporte mostrada no estudo é de R$ 600 milhões, como a Eletrobras detém 50% da companhia, sua necessidade de aporte é de R$ 300 milhões.

Necessidade financeira de Aportes de Capital 

R$ Milhão
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Diante do exposto, observa-se a necessidade de aumento da geração de caixa das 

Distribuidoras e aportes de capitais expressivos, para o atendimento às metas de 

sustentabilidade econômico-financeiras. 

Caso haja frustração no aumento da geração de caixa, poderão ser necessários aportes de 

capital ainda maiores pelo acionista controlador para atender às metas de nível de 

endividamento da ANEEL. No entanto, as Notas Técnicas das Distribuidoras, exceto pela 

Amazonas Energia, indicam que considerando os aportes de capitais e as demais premissas 

citadas nos estudos efetuados, atendem às exigências da ANEEL. 

 

No caso da Amazonas, os estudos realizados mostram que mesmo considerando a 

capitalização da dívida de RO, os novos aportes até 2024 e o cenário de RTE, a referida 

Distribuidora não consegue atingir as metas de sustentabilidade econômico e financeira 

indicadas pela ANEEL. 

1.4 Tarifas Aplicáveis na Prestação do Serviço: Cláusula sexta do Termo Aditivo 

A Cláusula Sexta do Termo Aditivo aborda a questão das tarifas aplicáveis na prestação do 

serviço. Destaca-se a subcláusula primeira, na qual a Distribuidora reconhece que as tarifas 

vigentes são suficientes à adequada prestação do serviço e à manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro deste Contrato14. Com a necessidade de reconhecimento, através da 

assinatura do Termo Aditivo, que as tarifas vigentes são suficientes à adequada prestação do 

serviço e à manutenção do equilíbrio econômico, diminui-se a possibilidade êxito de eventuais 

pleitos regulatórios em curso. 

A receita da Distribuidora continuará sendo dividida em duas parcelas: Parcela A e Parcela 

B15. As tarifas vigentes serão reajustadas com periodicidade anual, exceto nos anos em que 

ocorra revisão tarifária ordinária16. As revisões tarifárias serão realizadas a cada 5(cinco) 

anos.17 

 

 

                                                      
14“CLÁUSULA SEXTA – TARIFAS APLICÁVEIS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
Subcláusula Primeira – A DISTRIBUIDORA reconhece que as tarifas vigentes na data da assinatura deste Termo 

Aditivo, em conjunto com as regras de Reposicionamento Tarifário são suficientes à adequada prestação do serviço e 
à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro deste Contrato. 
15Subcláusula Segunda – O Reposicionamento Tarifário consiste na decomposição da “Receita Requerida” em 
tarifas a serem cobradas dos usuários, e compreende os seguintes mecanismos previstos nesta cláusula: reajuste 
tarifário, revisão tarifária ordinária e revisão tarifária extraordinária. 
Subcláusula Terceira – Para fins de reposicionamento tarifário, a Receita Requerida não incluirá os tributos 
incidentes sobre as tarifas PIS/PASEP (Programa de Integração Social – Programa de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público), COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) e ICMS (Imposto sobre 
Operações relativas à Circulação de Mercadorias), e será composta por duas parcelas: 

Parcela A: parcela da receita correspondente aos seguintes itens: i. Encargos Setoriais; ii. Energia Elétrica 
Comprada; iii. Custos de Conexão e de Uso das Instalações de Transmissão e/ou Distribuição de Energia Elétrica”; 
e iv. Receitas Irrecuperáveis. 
Parcela B: parcela da receita associada a custos operacionais e de capitaleficientes, inclusive despesas de 
depreciação, do segmento de distribuição de energia elétrica.  

16Subcláusula Quarta – O reajuste tarifário ocorrerá de modo ordinário com periodicidade anual, a partir de 
xx/xx/2016, exceto nos anos em que ocorra revisão tarifária ordinária, conforme calendário definido na Subcláusula 
Décima Terceira desta Cláusula. 
17Subcláusula Décima Terceira - As revisões tarifárias ordinárias obedecerão ao seguinte cronograma: a primeira 
revisão será procedida em xx/xx/2017e as subsequentes serão realizadas a cada 5 (cinco) anos a partir desta data. 
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1.5 Governança Corporativa, Transparência e Condições para Prorrogação da 

Concessão: Cláusulas Oitava e Décima Oitava do Termo Aditivo 

Além dos compromissos com as metas de qualidade do serviço e metas econômico-

financeiras, o Decreto número 8.461, de 02 de junho 2015, estipula no inciso I, parágrafo 

único, de seu artigo 2º, que a minuta do Termo Aditivo deveria conter cláusulas que: 

“assegurem a sustentabilidade econômico-financeira das concessionárias e especifiquem 

diretrizes para o fortalecimento da governança corporativa e parâmetros mínimos de 

indicadores econômico financeiros, inclusive de obrigação de aporte de capital por parte 

dos controladores.” 

Nesse sentido, a ANEEL introduziu no Termo Aditivo, através da Cláusula Oitava, regras de 

governança corporativa e transparência como condição para as Distribuidoras prestarem seu 

serviço público essencial18. 

Destaca-se, na SubcláusulaPrimeira, a previsão de que a ANEEL pode definir por 

regulamentação quaisquer regras relacionadas à Administração, que incluem Conselho de 

Administração e Diretoria Executiva, ao Conselho Fiscal, à Auditoria e à Conformidade. Além 

disso, indica que a política de remuneração dos administradores deve estar alinhada à 

natureza de longo prazo da concessão19. 

A Nota Técnica da ANEEL número 0175/15 (Anexo 5) faz menção a outra audiência pública 

em andamento pela ANEEL, a de número 072/1420, na qual há uma proposta de regulamento 

sobre governança corporativa das concessionárias em discussão. A seguir, são apresentadas 

outras medidas de governança destacadas noTermo Aditivo: 

 manutenção na ANEEL de uma declaração de todos os administradores e conselheiros 

fiscais21; 

 relação de atos que devem ser submetidos à anuência prévia da ANEEL: negócios 

jurídicos com partes relacionadas, alteração de atos constitutivos e transferência de 

controle; 

 obrigações da Distribuidora quanto a registros contábeis nos termos indicados pela 

regulamentação do setor; 

Existe, ainda, a consequência prevista na Cláusula Décima Oitava de extinção da concessão 

no caso de descumprimento por 2 (dois) anos consecutivos ou de quaisquer das condições ao 

final do período de cinco anos22. 

                                                      
18Cláusula Oitava - Governança Corporativa e Transparência - A DISTRIBUIDORA se compromete a empregar 
seus melhores esforços para manter seus níveis de governança e transparência alinhados às melhores práticas e 
harmônicos à sua condição de prestadora de serviço público essencial. “ 
19Subcláusula Primeira – A DISTRIBUIDORA obriga-se a observar a regulação da ANEEL sobre governança e 
transparência que poderá compreender, entre outros, parâmetros mínimos e deveres regulatórios relacionados ao 
Conselho de Administração, à Diretoria, ao Conselho Fiscal, à Auditoria e à Conformidade. 
20 Nota Técnica 072/14 encontra-se disponível no site www.aneeel.com.br.  
21Subcláusula Terceira – A DISTRIBUIDORA deve manter na ANEEL, desde a assinatura do CONTRATO, declaração 
de todos seus Administradores e Conselheiros Fiscais afirmando que compreendem seu papel e responsabilidades 
decorrentes da gestão de um serviço público essencial, aceitando responsabilidade pela qualidade e tempestividade 
das informações fornecidas no âmbito da sua competência e pela prestação de contas ao Poder Público, atualizando 
as declarações dentro de 30 (trinta) dias a contar da assinatura do Termo de Posse. 
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Adicionalmente o Departamento de Governança Corporativa e Gestão do Desempenho 

Empresarial da Eletrobras (PGG) analisou o Termo Aditivo disponibilizado pela ANEEL e, por 

meio do memorando PGG-154/2015 (Anexo 9), manifestou-se favorável às práticas de 

governança exigidas pela ANEEL no referido documento. 

1.6 Considerações Adicionais  

Merecem destaques ainda as seguintes considerações: 

 

 As premissas estabelecidas no Plano de Resultados das Distribuidoras, bem como sua 

projeção para o 5º ano, precisam ser cumpridas em sua integralidade para que seja 

possível atingir os indicadores de qualidade; 

 Foram inseridas restrições e obrigações adicionais às Distribuidoras e a seus 

controladores, tais como: 

o restrição de distribuição de dividendos acima do mínimo legal e de pagamento de 

juros sobre capital próprio em caso de não cumprimento de metas; 

o obrigação de aporte de capital pelo controlador em caso de não cumprimento de 

metas; 

o necessidade de cumprimento das metas anuais, a partir de 2016, tanto do ponto de 

vista da qualidade quanto da sustentabilidade econômico-financeira, sob pena de 

perda da concessão, conforme condições previstas neste relatório e no Termo 

Aditivo; 

o reconhecimento do equilíbrio econômico-financeiro da concessão no momento da 

assinatura do Termo Aditivo, de acordo com a Subcláusula Primeira da Cláusula 

Sexta; 

o inserção de regras e parâmetros de governança corporativa, as quais serão objeto de 

regulamentação futura da Agência. 

 

1.7 Análise da Não Prorrogação da Concessão de Distribuição 

O cenário de não prorrogação da concessão, ou seja, encerramento do contrato de concessão 

e, consequente, indenização dos ativos da concessionária implica nos seguintes fatores 

apresentados a seguir: 

 As Distribuidoras têm endividamento e contencioso elevado; 

 Recebimento pelas Distribuidoras de indenização pelos ativos não depreciados e não 

amortizados, durante o período da concessão; 

 A indenização dos ativos atrelados à concessão e o recebimento dos demais ativos 

realizáveis nos curto e longo prazos são, na maioria dos casos, inferiores ao 

endividamento total das Distribuidoras (patrimônio líquido negativo).  

 Considerando a perda da concessão que constitui a atividade principal e relevante das 

Distribuidoras, a sua liquidação seria inevitável; 

 Em caso de liquidação das Distribuidoras, poderá haver necessidade de aporte de capital 

pela Eletrobras, na qualidade de acionista controlador, para cumprimento de todas as 

obrigações das Distribuidoras, em especial no que se refere às obrigações em que a 

Eletrobras figura como garantidora; 

                                                                                                                                                                              
22CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PRORROGAÇÃO - Além das disposições anteriores deste 
Contrato, a Concessionária deverá observar, pelo período de 5 (cinco) anos contados de 1º de janeiro de 2016, as 
condições de prorrogação estabelecidas nos Anexos II e III. 
Subcláusula Primeira – O descumprimento de uma das condições de prorrogação dispostas nos Anexos II e III por 
dois anos consecutivos ou de quaisquer das condições ao final do período de cinco anos, acarretará a extinção da 
concessão, respeitadas as disposições deste contrato, particularmente o direito à ampla defesa e ao contraditório. 
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 Perda de todo o valor investido pelos acionistas; 

 Custos para o desligamento do atual quadro de pessoal e de rescisão dos contratos com 

serviços de terceiros, materiais e outros podem levar a um ônus adicional de difícil 

mensuração; e 

 Não serão necessários aportes de capital pela Eletrobras no que se refere ao atendimento 

das novas metas estabelecidas no Termo Aditivo. 

O quadro a seguir mostra de forma simplificada os ativos e passivos das Distribuidoras em 

junho de 2015. 
 

 
Fonte: Demonstrações Financeiras da Eletrobras 

Observa-se que os passivos são na maioria dos casos maiores que os ativos, resultando em 

patrimônio líquido negativo. No caso de liquidação dasDistribuidoras, essa diferença entre os 

ativos e passivos pode aumentar, uma vez que pelo lado dos ativos nem todos seriam 

realizáveis no curto prazo, enquanto pelo lado dos passivos a maioria seria. 

Os custos de liquidação encontram-se analisados nas Notas Técnicas Financeiras GDF/DFN 

números 001/2015 e 003/2015 (Anexo 22) e nas Notas das Distribuidoras (Anexo 6). 

Observa-se que na  Nota Técnica número 001/2015 considerou-se a capitalização da dívida 

detida pelas distribuidoras com a Eletrobras (RO) para cálculo do custo de liquidação, tal 

como foi utilizado no cáculo do VPL do fluxo de caixa para o cenário de prorrogação.23 

 

1.8 Análise da Prorrogação da Concessão: 

Destaca-se os seguintes benefícios relacionados à prorrogação da concessão: 

 Considerando as premissas constantes desta Proposta de Administração e nas Notas 

Técnicas das Distribuidoras, as Distribuidoras entendem que as metas de qualidade e de 

sustentabilidade econômico-financeira são factíveis, a exceção da meta de 

sustentabilidade econômico-financeira para a Distribuidora Amazonas Energia; 

 A continuidade das concessões e, portanto, das Distribuidoras, possibilita o 

aproveitamento de prejuízos fiscais acumulados, que pode ser um ativo relevante em um 

cenário de melhora dos resultados operacionais das Distribuidoras ou em futura decisão 

sobre a alienação das ações das referidas Distribuidoras, conforme Planejamento 

Estratégico da Eletrobras ciclo 2015-2030; 

 O mercado das Distribuidoras tendem a apresentar crescimento;  

                                                      
23É necessário destacar que as Distribuidoras, em suas Notas Técnicas, desconsideraram a capitalização da dívida 
detida por estas com a Eletrobras (RO) no cálculo do custo de liquidação. 
 
 
 

 (Em R$ Mil)

Distribuidora Ativo (CP+LP) Passivo (CP+LP) Patrimônio líquido

Celg D 4.533.884 4.828.780 -294.896 

Cepisa 1.614.668 1.824.748 -210.080 

Boa Vista 566.926 737.808 -170.882 

Ceal 1.706.985 1.787.679 -80.694 

Ceron 4.807.315 4.720.359 86.956

Eletroacre 929.689 911.590 18.099

Amazonas Energia 15.325.350 17.976.144 -2.650.794 

Total 29.484.817 32.787.108 -3.302.291 
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 Caso as Distribuidoras não atinjam as metas indicadas pela ANEEL para a prorrogação da 

concessão, observando as penalidades previstas, terão direito à indenização dos ativos 

atrelados à concessão e demais ativos realizáveis de curto e longo prazo, o que significa 

que o cenário de liquidação/descontinuidade da Distribuidora poderá ser sempre 

revisitado, enquanto o cenário de prorrogação da concessão somente poderá ser  

verificado neste momento, sendo, portanto, uma decisão definitiva; 

 A prorrogação da concessão é condição básica para eventual decisão futura acerca da 

alienação das ações das Distribuidoras, considerando que as mesmas estão incluídas no 

Programa Nacional de Desestatização (doravante denominado “PND”);  

 A tabela a seguir demonstra o valor presente líquido (VPL) do fluxo de caixa projetado X 

o custo atualmente estimado de liquidação24: 

 

 
 

 no caso específico da CELG D, considerando a deliberação constante da Ordem do Dia 

número 8 do presente relatório, destaca-se também os seguintes pontos: 

 

o Conforme Nota Técnica GDF/DFN 003/2015 (Anexo 22), as avaliações 

financeiras que subsidiaram o preço mínimo de alienação das ações da CELG D, 

que será abordado no Capítulo 2 desta Proposta de Administração, 

consideraram a repactuação da dívida da CELG D, em moeda estrangeira, 

referente à Conta de Itaipu, para que seja convertida em moeda nacional, com 

remuneração mensal pela variação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e 

Custódia – SELIC e pagamento no prazo máximo de 120 (cento e vinte) meses, 

considerando carência e amortização, conforme disposto no artigo 11 da Lei 

13.182/2015, de 3 de novembro de 2015. Consta no laudo de avaliação 

econômico financeira da Ernst & Young (Anexo 16) que tal repactuação gera 

                                                      
24 Os custos de liquidação encontram-se analisados na Nota Técnica Financeira GDF/DFN número 001/2015 (Anexo 
22) e nas Notas das Distribuidoras (Anexo 6). Observa-se que na  Nota Técnica número 001/2015 considerou-se a 
capitalização da dívida detida pelas distribuidoras com a Eletrobrás (RO) para cálculo do custo de liquidação, tal como 
foi utilizado no cálculo do VPL do fluxo de caixa para o cenário de prorrogação. No entanto, é necessário destacar que 
as Distribuidoras, em suas Notas Técnicas, desconsideraram a capitalização da dívida detida por estas com a 
Eletrobras (RO) no cálculo do custo de liquidação. 

 (Em R$ Milhão)

Distribuidora VPL (100%) Valor de Liquidação (*)

Celg D(**) 2.753,29

Celg D - Sem Repactuação (***) 2.601,04

Cepisa 466,08 374,10

Boa Vista -273,86 -213,16 

Ceal 391,26 752,58

Ceron 622,04 599,57

Eletroacre 615,42 202,86

Amazonas Energia -4.272,06 -2.809,71 

(*) Estimado com base no Patrimônio Líquido de junho

(**) Na Celg D, utilizou-seo preço de avaliação da Ernst&Young calculada para o processo de alienação.

OBS: Exceto para CELG D, os dois resultados (VPL e custo de liquidação) consideram capitalização do R.O.

Fonte Informação Técnica do DFN

(***) Na Celg D - Sem Repactuação, utilizou-seo preço de avaliação da Ernst&Young calculada para o processo de alienação 

desconsiderando-se a repactuação da dívida com a Conta de Itaipu, nos termso da Lei 13.182/2015.

-389,16 
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um impacto positivo da ordem de R$ 152.253 mil (cento e cinquenta e dois 

milhões e duzentos e cinquenta e três mil reais) no valor da CELG D. 

Entretanto, conforme disposto na Lei 13.182/2015, essa repactuação depende 

de anuência da ANEEL. Em 23 de novembro de 2015, a ANEEL encaminhou o 

Ofício número 682/2015-SFF, não anuindo com a referida repactuação. A CELG 

D está adotando as providências para recorrer da decisão acima mencionada, 

porém, para efeito da decisão de prorrogação da concessão de distribuição da 

CELG, observa-se que mesmo sem a repactuação da dívida de energia da Conta 

de Itaipu nos termos da Lei 13.182/2015, o valor da CELG D no cenário de 

prorrogação da sua concessão é superior ao custo estimado de liquidação, 

conforme demonstrado na planilha acima; 

o Caso haja a anuência da ANEEL, há expectativa de alongamento do serviço da 

dívida e de conversão do saldo devedor de Itaipu de dólar para real, com base 

no dólar de 02.01.2015, em virtude da Lei 13.182/201525, de 03 de novembro 

de 2015, irá melhorar as condições do endividamento da Celg D e ajudar no 

cumprimento das metas de sustentabilidade econômico-financeira; 

o A alienação das ações no cenário de prorrogação das concessões deve 

possibilitar ganhos para os acionistas, enquanto a liquidação da Distribuidora 

Celg D deve resultar em perdas financeiras;e 

o A pesquisa de mercado realizada pelos consultores contratados para o processo 

de alienação das ações indica que existem empresas interessadas na aquisição 

das ações da CELG D, reduzindo, porém não eliminado, o cenário de frustração 

da alienação das ações. 

 

1.9. Riscos Envolvidos na Prorrogação da Concessão das Distribuidoras: 

Considerando as metas exigidas pela Aneel para prorrogação das concessões de distribuição 

de energia elétrica, elencamos abaixo os principais riscos envolvidos, não sendo estes 

exaustivos: 

 Indisponibilidade de recursos pela Eletrobras e dificuldade da Eletrobras, como 

controladora das Distribuidoras, obter os recursos necessários para efetuar os 

aumentos de capital citados no item 1.3; 

 Necessidade de dotação orçamentária para os aportes de recursos citados no item 1.3;  

 Possibilidade dos aportes de capital serem maiores que os indicados no item 1.3, no 

caso de frustração no aumento da geração de caixa das Distribuidoras ou na hipótese 

de não concretização das premissas consideradas nesta Proposta de Administração e 

nas notas técnicas anexas;  

 Em razão da indisponibilidade de recursos da Eletrobras, há necessidade de que o 

acionista controlador da Eletrobras a partir de 2016 realize aumento de capital 

diretamente nas Distribuidoras, a fim de atender as necessidades de aumento de 

                                                      
25  Lei 13.182/2015 - Art. 11.  A Lei no 9.491, de 9 de setembro de 1997, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: “Art. 6o  ..... 
§ 10.  Fica a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL autorizada a anuir com a repactuação, que venha a gerar 
benefícios potenciais à prestação do serviço público de distribuição de energia, de dívidas setoriais em moeda 
estrangeira, das empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatização - PND, para que seja convertida em 
moeda nacional, com remuneração mensal pela variação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - 
SELIC e prazo máximo de cento e vinte meses considerando períodos de carência e de amortização. 
§ 11.  Será considerado como data-base da repactuação de que trata o § 10 o primeiro dia útil do ano em que se deu 
a inclusão da empresa no PND.” 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9491.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9491.htm#art6§10
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capital de que trata o item 1.3 desta Proposta de Administração, com a consequente 

diluição da participação acionária da Eletrobras nas referidas Distribuidoras; 

 O aumento de capital nas Distribuidoras pelo acionista controlador da Eletrobras 

deverá ser feito mediante cessão do direito de preferência pela Eletrobras em favor da 

União, e depende do atendimento às disposições contidas na Lei 6.404/76 e no 

Decreto 1.091/94 e deve ser precedido das autorizações governamentais e 

regulatórias pertinentes, bem  como de dotação orçamentária; 

Caso seja prorrogada a concessão das Distribuidoras e o aumento de capital pelo 

acionista controlador da Eletrobras não ocorra diretamente nas Distribuidoras a partir 

de 2016, poderão ocorrer as seguintes consequências: (i) Possibilidade da Eletrobras 

necessitar de um aumento de capital para fazer frente a sua obrigação de capitalização 

das Distribuidoras; (ii) Possibilidade de aumento do endividamento da Eletrobras para 

fazer frente a sua obrigação capitalização das Distribuidoras, sendo que nas atuais 

condições macroeconômicas  adversas do país e econômico-financeira da Companhia, 

não é possível garantir que se poderia captar recursos no volume necessário e em 

condições atrativas; (iii) Possibilidade de caducidade e extinção das concessões das 

Distribuidoras, em razão de não aporte de capital em valores suficientes para atender 

as metas exigidas pela Aneel; 

 Caducidade e extinção da concessão das Distribuidoras nas hipóteses de 

descumprimentos das obrigações previstas no Termo Aditivo; 

 Aplicação das penalidades26 previstas no Termo Aditivo; 

 Restrições das Distribuidoras para pagamento de dividendos/JCP e aceitação de regime 

restritivo de contratos com partes relacionadas nas hipóteses previstas no Termo 

Aditivo;  

 Dificuldade na gestão do fluxo de caixa das Distribuidoras e risco de inadimplência com 

compromissos setoriais, que pode levar a consequências como impossibilidade de 

aplicar os novos reajustes tarifários e a restrição ao recebimento de créditos que 

fazem jus decorrentes de recursos da Conta de Desenvolvimento Econômico - CDE; 

 A necessidade de aportes de recursos nas Distribuidoras poderá restringir os demais 

investimentos da Eletrobras em geração e transmissão;  

 Não é possível garantir que as projeções financeiras serão realizadas efetivamente 

conforme expectativa da Administração da Eletrobras, visto que as premissas 

adotadas  podem não se concretizar em razão de fatores exógenos conjunturais e 

operacionais, acarretando, dessa forma, variações relevantes nas análises financeiras 

das Distribuidoras;De acordo com a Nota Técnica da Distribuidora Amazonas Energia, 

mesmo com os aportes de capital previstos, a Distribuidora não alcança a meta de 

sustentabilidade econômica-financeira. 

 Há necessidade de que sejam adotadas providências imediatas para venda do controle 

acionário das Distribuidoras para a iniciativa privada até 2016, conforme Planejamento 

Estratégico da Eletrobras 2015-2030, sendo que a conclusão deste processo depende 

de autorizações regulatórias e governamentais, em especial do Conselho Nacional de 

Desestatização; 

 Não é possível avaliar, neste momento, o valor de mercado das Distribuidoras, os 

potenciais interessados e o prazo para conclusão da venda, visto que a venda do 

controle acionário dessas Distribuidoras deverá observar a legislação aplicável ao Plano 

Nacional de Desestatização; 

                                                      
26CLÁUSULA DÉCIMA – Subcláusula Primeira – A DISTRIBUIDORA estará sujeita à penalidade de multa, aplicada 
pela ANEEL de acordo com resolução específica, no valor máximo, por infração incorrida, de 2% (dois por cento) do 
montante do faturamento da concessionária dos últimos 12 (doze) meses anteriores à lavratura do auto de infração, 
nos termos do inciso X do artigo 3o da Lei nº 9.427/1995. 
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 De acordo com o parágrafo segundo do artigo 7º do Decreto 8.461/2015, as 

Distribuidoras terão o prazo de 30 (trinta) dias, contados da convocação pelo 

Ministério de Minas e Energia, para celebrarem o Termo Aditivo. Até a data de 

publicação desta Proposta de Administração, as Distribuidoras ainda não foram 

convocadas para a referida assinatura; e 

 Em razão do disposto na subcláusula primeira da Cláusula Sexta do Termo Aditivo na 

qual a Distribuidora reconhece que as tarifas vigentes são suficientes à adequada 

prestação do serviço e à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato27, 

a assinatura do Termo Aditivo poderá diminuir a possibilidade êxito de pleitos 

regulatórios em curso. 

 

1.10. Conclusão dos administradores  

Conforme pode ser verificado por todo exposto neste Capítulo 1, a Administração da 

Companhia considera que: (i) as ações a serem realizadas nas Distribuidoras para 

atingimento das novas metas exigidas pela Aneel são agressivas, sendo importante se 

remeter a todos os riscos expostos nesta Proposta de Administração; (ii) Do ponto de vista 

econômico e financeiro, a prorrogação da concessão das Distribuidoras, em especial da 

Amazonas Energia, em razão da sua diferenciada área de concessão, demandará aportes de 

recursos expressivos, para os quais a Companhia, nesta data, não apresenta dotação 

orçamentária e recursos financeiros suficientes, o que poderá resultar, conforme riscos 

apontados nesta Proposta de Administração, em necessidade de adaptação de seu orçamento, 

assim como de aumento de capital da Eletrobras ou aumento de seu endividamento, sendo 

que nas atuais condições macroeconômicas  adversas do país e econômico-financeira da 

Companhia, não é possível garantir que se poderia captar recursos no volume necessário e 

em condições atrativas; (iii)  Os aportes de capital necessários para as Distribuidoras 

atenderem as metas da Aneel devem ser feitos pelo acionista controlador União diretamente 

nas Distribuidoras a partir de 2016, mediante cessão de direito de preferência para subscrição 

de aumento de capital pela Eletrobras em favor da União, a fim de evitar aumento de capital 

na Eletrobras, com risco de diluição dos acionistas minoritários da Eletrobras que não 

desejarem acompanhar o referido aumento; (iv) Por outro lado, a não prorrogação da 

concessão implicará em custos de liquidação, para os quais a Eletrobras também não possui 

disponibilidade orçamentária e financeira imediata, conforme será exigido; (v) tendo em vista 

os recursos já investidos pela Companhia ao longo dos últimos anos nas Distribuidoras, a 

prorrogação da concessão pode ser considerada pela Administração, desde que atrelada às 

ações imediatas definidas no Plano Estratégico da Companhia, ciclo 2015-2030, em que se 

estabelece a venda  do controle acionário das Distribuidoras, de modo que a Eletrobras terá a 

possibilidade de recuperar parte do valor investido e evitará os custos imediatos de 

liquidação, igualmente elevados; (v) A prorrogação da concessão é condição básica para 

eventual decisão futura a acerca da alienações das ações das Distribuidoras, considerando 

que as mesmas estão incluídas no Programa Nacional de Desestatização (doravante 

denominado “PND”); (vi) Não é possível avaliar, neste momento, o valor de mercado das 

referidas Distribuidoras, os potenciais interessados e o prazo para conclusão da venda; 

(vii) No caso de venda das Distribuidoras, o tempo de execução desta ação é primordial para 

determinar o volume de aporte de recursos que será necessário ser despendido pela 

Eletrobras; e (viii) Caso as Distribuidoras não atinjam as metas indicadas pela ANEEL para a 

                                                      
27“CLÁUSULA SEXTA – TARIFAS APLICÁVEIS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
Subcláusula Primeira – A DISTRIBUIDORA reconhece que as tarifas vigentes na data da assinatura deste Termo 
Aditivo, em conjunto com as regras de Reposicionamento Tarifário são suficientes à adequada prestação do serviço e 
à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro deste Contrato. 
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prorrogação da concessão, sem prejuízo do destaque necessário para as penalidades 

previstas, terão direito à indenização dos ativos atrelados à concessão e demais ativos 

realizáveis de curto e longo prazo, o que significa que o cenário de liquidação/descontinuidade 

da Distribuidora poderá ser sempre revisitado, enquanto o cenário de prorrogação da 

concessão somente poderá ser  verificado neste momento, sendo, portanto, uma decisão 

definitiva.  

 

Ante ao todo exposto, os Administradores concluem que, ficando ressalvados todos os riscos 

previstos nesta Proposta, é factível a prorrogação da concessão das Distribuidoras, como uma 

decisão estratégica, desde que: (i) Os aportes de capital necessários para as Distribuidoras 

atenderem as metas da Aneel a partir de 2016 sejam realizados pelo acionista controlador 

União diretamente nas Distribuidoras, mediante cessão de direito de preferência para 

subscrição de aumento de capital pela Eletrobras em favor da União; (ii) parcela deste 

aumento de capital nas Distribuidoras sejam utilizados para quitação integral em 2016 das 

dívidas das Distribuidoras lastreadas em recursos ordinários da Eletrobras, conforme 

demonstrado no item 1.3; (iii) sejam adotadas todas as providências necessárias pelos órgãos 

governamentais competentes, como é o caso do Conselho Nacional de Desestatização, para a 

venda do controle acionário destas Distribuidoras até o final de 2016, de acordo com as 

regras do Plano Nacional de Desestatização.   

 

Os Administradores registram que não consideram viável a prorrogação da concessão das 

Distribuidoras sem que sejam atendidas as providências acima expostas.   

 

2. DELIBERAÇÃO SOBRE A ALIENAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DA 

ELETROBRAS NA CELG D 

 

A venda das ações da CELG D, após a prorrogação da concessão, já estava prevista na 

Promessa de Compra e Venda das ações da CELG D assinada entre Eletrobras, Estado de 

Goiás, Celgpar e CELG D, em 26 de agosto de 2014, conforme homologada pela 161ª 

Assembleia Geral Extraordinária da Eletrobras. 

 

Cabe lembrar que a CELG D se encontrava em situação econômico-financeira debilitada desde 

2006, tendendo para os limites da insolvência, com endividamento superior a R$ 6,0 bilhões e 

inadimplência com obrigações setoriais e fiscais que resultaram na inscrição da concessionária 

nos Cadastros de Inadimplemento da ANEEL, Banco Central do Brasil ("BACEN") e da 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, impedindo assim, de acordo com a 

legislação, a aplicação dos reajustes tarifários no período de 2007 a 2011. O congelamento da 

tarifa acarretou perda de receita bruta de aproximadamente R$ 1,0 bilhão no período. 

Somavam-se à grave crise econômico-financeira da CELG D os seguintes fatos: (i) processo 

de caducidade da concessão instaurado na ANEEL, com risco de execução; (ii) condição 

impeditiva para solicitação da prorrogação da concessão junto à ANEEL; (iii) crise de liquidez 

causada por retração aguda do mercado de crédito; (iv) retenção dos recursos oriundos do 

Programa Luz para Todos e subsídios de Baixa Renda e Tarifa Social, no valor de R$ 453 

milhões, a preços históricos; (v) fluxo de caixa deficitário; e (vi) degradação e desatualização 

tecnológica acelerada do sistema elétrico. 

A partir de 2011, com a assinatura do Protocolo de Intenções, Acordo de Acionistas, Acordo 

de Gestão com a Eletrobras e viabilização de recursos por meio de financiamentos28 da Caixa 

                                                      
28Para a redução do endividamento da CELG D, dois financiamentos foram realizados com a Caixa Econômica Federal 
(CEF). O primeiro, no valor de R$ 3.527 milhões, foi celebrado entre o Estado de Goiás e a CEF, em dezembro de 
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Econômica Federal ("CEF") para o Governo do Estado de Goiás e Celgpar, repassados à CELG 

D para a quitação de dívidas, observou-se uma melhora significativa da situação financeira da 

concessionária, cabendo destacar: (i) redução expressiva do endividamento da empresa; (ii) 

viabilização de adimplência fiscal e setorial; (iii) aplicação de reajustes tarifários, correntes e 

represados; (iv) recebimento de recursos da CDE; (v) aumento da receita líquida em 67,8% 

(sessenta e sete inteiros e oito décimos por cento), passando de R$ 2,16 bilhões (dois 

bilhões, cento e sessenta milhões de reais) em 2010 para R$ 3,63 bilhões (três bilhões, 

seiscentos e trinta milhões de reais) em 2014; e (vi) melhora da expectativa de resultados 

futuros com a valorização das ações da companhia e viabilidade da prorrogação da concessão 

da CELG D. 

Dessa forma, a alienação de ações irá ao encontro desse último ponto, resultando na adoção, 

pela CELG D, de regime jurídico semelhante ao dos demais agentes não estatais que atuam 

no setor, possibilitando ganhos operacionais relevantes, além de elevar a qualidade dos 

serviços prestados. A alienação das ações elimina a necessidade de aportes dos atuais 

acionistas para a realização dos investimentos e cobertura de possíveis déficits de caixa, e 

permite à Eletrobras realizar o valor já investido na aquisição das ações. Consequentemente, 

deverá apurar ganho de capital, uma vez que adquiriu as ações por preço inferior. 

 

A reestruturação da CELG D, trazendo um sócio privado para o controle da Distribuidora, será 

benéfica para a Eletrobras, que poderá focar seus investimentos e esforços nas áreas de 

geração e transmissão, sendo estas as atividades principais da Companhia. Ademais, evita-se 

a necessidade de capitalização pela Eletrobras para atendimento às metas de sustentabilidade 

financeira imposta pela ANEEL para a prorrogação da concessão e investimentos na expansão 

e melhoria de qualidade dos serviços, conforme citado anteriormente nesta Proposta de 

Administração. 

Merece ser destacado que, a Promessa de Compra e Venda de Ações assinada prevê a 

possibilidade da Celgpar vender sua participação acionária na CELG D conjuntamente com a 

Eletrobras. 

As condições para implementação desta venda conjunta são: (i) que a manifestação de 

interesse na venda ocorra em até 18 (dezoito) meses a contar da data da prorrogação da 

concessão da CELG D e que a venda seja concluída em 24 (vinte e quatro) meses a contar da 

citada manifestação, e, ainda, (ii) que a CELGPAR, no momento da manifestação do interesse 

de venda, detenha no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) das ações representativas do 

capital social da CELG D. 

O prazo de 24 (vinte e quatro) meses para a conclusão da venda poderá ser prorrogado 1 

(uma) única vez, por igual período, exclusivamente na hipótese de atraso provocado por fato 

de terceiro. 

Assim, a desestatização da CELG D é benéfica para todos os agentes envolvidos. 

 

                                                                                                                                                                              
2011. Todos os recursos foram empregados na CELG D, uma parte a título de aumento de capital, no valor de R$ 
1.370 milhões, e R$ 2.157 milhões para o pagamento de dívidas do próprio Estado com a concessionária. O segundo 
financiamento, no valor de R$ 1.900 milhões, foi celebrado entre a Celgpar e a CEF, em setembro de 2014, cujos 
recursos foram transferidos para a CELG D por meio de aporte de capital (R$ 1.680,7 milhões), mútuo entre a 
Celgpar e CELG D (R$ 111,5 milhões) e por meio de outras aplicações pela Celgpar (R$ 107,8 milhões).  
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2.1 Condições para a Alienação das Ações da CELG D aprovadas pelo CND 

As condições mínimas para alienação das ações da CELG D encontram-se descritas na 

Resolução do CND número 11 (Anexo 10) e os itens mais relevantes estão destacados a 

seguir: 

I. Alienação de 76.761.267 (setenta e seis milhões, setecentos e sessenta e um mil, 

duzentos e sessenta e sete) ações da Eletrobras, equivalentes a 50,93% 

(cinquenta inteiros e noventa e três centésimos de por cento) do capital social total 

e votante da CELG D; 

II. O valor mínimo de alienação das 76.761.267 (setenta e seis milhões, setecentos e 

sessenta e uma mil, duzentas e sessenta e sete) ações ordinárias de titularidade da 

Eletrobras será de R$ 1.427.474.200,79 (um bilhão, quatrocentos e vinte e sete 

milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, duzentos reais e setenta e nove 

centavos), incluído o valor referente à oferta aos empregados e aposentados; 

III. Em caso de venda das ações da CELG D de titularidade apenas da Eletrobras, o 

preço mínimo de cada ação da CELG D para fins de alienação das respectivas ações 

pela Eletrobras será de aproximadamente R$ 18,63 (dezoito reais e sessenta e três 

centavos), observado ainda o seguinte: 

 

a. deverão ser ofertadas 75.355.789 (setenta e cinco milhões, trezentas e 

cinquenta e cinco mil, setecentas e oitenta e nove) ações ordinárias da CELG D 

de titularidade da Eletrobras, o que totaliza um lote no valor de R$ 

1.403.904.334,73 (um bilhão, quatrocentos e três milhões, novecentos e 

quatro mil, trezentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos);e 

 

b. Serão ofertados aos empregados e aposentados da CELG D 1.405.478 (um 

milhão, quatrocentas e cinco mil, quatrocentas e setenta e oito) ações 

ordinárias de emissão da CELG D, correspondentes a aproximadamente 0,93% 

(noventa e três centésimos por cento) das ações representativas do capital 

social total e votante da CELG D de titularidade da Eletrobras, ao preço de R$ 

16,7729 (dezesseis reais e setenta e sete centavos) por ação, o que perfaz o 

valor de R$ 23.569.866,06 (vinte e três milhões, quinhentos e sessenta e nove 

mil, oitocentos e sessenta e seis reais e seis centavos). 

 

IV. Na hipótese de a CELGPAR decidir pela alienação da totalidade das ações de sua 

titularidade conjuntamente com a Eletrobras, o preço mínimo de cada ação da 

CELG D detida pela Eletrobras e pela CELGPAR para fins de alienação das 

respectivas ações, passará a ser de aproximadamente R$ 18,69 (dezoito reais e 

sessenta e nove centavos), totalizando um lote no valor de R$ 2.671.672.506,21 

(dois bilhões, seiscentos e setenta e um milhões, seiscentos e setenta e dois mil, 

quinhentos e seis reais e vinte e um centavos), observado ainda o seguinte: 

 

a. Nessa hipótese, o preço de cada ação da CELG D no âmbito da oferta aos 

empregados e aposentados da CELG D será de R$ 16,82 (dezesseis reais e 

oitenta e dois centavos), que perfaz o valor de R$ 129.112.456,14 (cento e 

vinte e nove milhões, cento e doze mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e 

quatorze centavos), já incluído o deságio de aproximadamente 10% (dez por 

cento) em relação ao preço mínimo;e 
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O preço de cada ação mencionado foi calculado após a aplicação do deságio de aproximadamente 10% (dez por 

cento) em relação ao respectivo preço mínimo. 
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b. Caso não seja ofertada no leilão a totalidade de ações da CELG D de 

titularidade da CELGPAR, os valores previstos nesse item deverão ser revistos 

na proporção das ações efetivamente ofertadas no edital de desestatização da 

CELG D de forma a garantir à Eletrobras o preço total definido (R$ 

1.427.474.200,79). 

 

V. As sobras da segunda oferta aos empregados e aposentados da CELG D deverão 

ser adquiridas pelo(s) vencedor(es) do certame, pelo preço equivalente ao valor de 

oferta aos empregados e aposentados da CELG D e no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, contados da data da liquidação financeira da segunda oferta aos 

empregados e aposentados da CELG D; 

 

VI. No edital de desestatização da CELG D deverá estar definido se, e em que volume 

de ações, a CELGPAR participará do leilão de desestatização da CELG D;  

 

VII. O pagamento das ações da CELG D ofertadas em leilão será a vista e em moeda 

corrente do País;  

 

VIII. A liquidação financeira da alienação das ações de emissão da CELG D e a 

transferência da titularidade das ações da CELG D ao comprador vencedor ficarão 

condicionadas à aprovação da ANEEL e do CADE; 

 

IX. Abertura de dataroom antes da publicação do edital. 

 

2.2.Descrição da Operação e Diagrama societário da participação que será alienada 

A Eletrobras, observando a legislação do PND, depositou a totalidade das ações emitidas pela 

CELG D de sua titularidade no Fundo Nacional de Desestatização ("FND"), conforme Anexo 

11. Mesmo na hipótese da Celgpar exerçer o seu direito de alienar as ações conjuntamente, 

conforme previsto na Promessa de Compra e Venda celebrada, objeto da 161ª Assembleia 

Geral Extraordinária da Eletrobras, a Eletrobras deverá vender a totalidade de sua 

participação na CELG D. Os Diagramas a seguir ilustram a situação atual e após a venda das 

ações da CELG D. 

CELG D e Celgpar: situação pré-operação 

 

Estado de 
Goiás

(controlador)

ELETROBRAS Outros

99,7029% 0,0701%

0,07%

Outros

CELG D

49%

CELGPARELETROBRAS
(controlador)

50,93%

0,227%
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CELG D e Celgpar: situação após-operação30 

 

No decurso do processo de desestatização, deverão ser realizadas: (i) a venda do controle 

acionário da CELG D, mediante leilão público (modalidade licitatória), na forma de maior lance 

de proposta econômica (“Leilão”); e (ii) a celebração do Contrato de Compra e Venda de 

Ações da CELG D (doravante denominado "Contrato de Compra e Venda de Ações”), entre a 

Eletrobras, e conforme o caso, CelgPar, na qualidade de vendedoras, o vencedor do Leilão e 

demais intervenientes anuentes. 

O leilão será promovido pela BM&FBOVESPA. O vencedor do certame será a empresa que 

oferecer o maior preço. Essa forma de alienação visa obter o maior valor para o negócio, 

preservando um valor mínimo, em linha com os interesses dos acionistas da Eletrobras. 

As condições e procedimentos para a participação no leilão estarão definidas no edital de 

venda, que contemplará informações sobre: (i) as atividades de diligência (condições para 

acesso e consulta das informações da CELG D e sobre o Processo de Alienação); (ii) 

Qualificação (requisitos e procedimentos para qualificação jurídica e econômico-financeira); 

(iii) regularidade fiscal; (iv) garantias de proposta; (v) formalização da alienação; (vi) 

liquidação do preço de venda; (vii) direitos do adquirente; e (viii) outros assuntos 

relacionados ao negócio, todos em linha com as diretrizes aprovadas pelo CND.  

2.3. Custos que serão incorridos com o Processo de Desestatização 

O BNDES, por meio do Decreto número 8.449, de 13 de maio de 2015(Anexo 12), foi 

designado como responsável por contratar os serviços e prover o apoio técnico necessário à 

execução da desestatização da CELG D. Além disso, conforme estabelece a Lei número 

9.491/1997, o BNDES é o gestor do FND.  

2.3.1 Ressarcimento dos custos incorridos pelo BNDES para a desestatização da  

CELG D 

O Decreto número 2.594, de 15 de maio de 1998, que regulamenta a Lei número 

9.491/1997, estabelece que, observadas as normas aprovadas pelo CND, os gastos com 

serviços de terceiros, incorridos por órgão da administração direta ou indireta responsável 

                                                      
30 O valor destinado à empregados e aposentados poderá variar dependendo da adesão dos mesmos, cabendo ao 
privado comprar eventuais sobras. 

Estado de 
Goiás

(controlador)

ELETROBRAS Outros

99,7029% 0,0701%

0,07%
0,07%

Outros

CELG D

49%
De 49% à 0%

CELGPAR
Empregados /
Aposentados

De 0% à 0,93%
De 0% à 5,09%

0,227%

PRIVADO
(controlador)

De 50% + 1 à 50,93%
De 50% + 1 à 99,93%

Somente Eletrobras
Eletrobras e Celgpar
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pela execução e acompanhamento do processo de desestatização, serão ressarcidos pelo 

titular dos Recibos de Depósitos de Ações("RDA") (no caso, a Eletrobras).  

Em 09 de julho de 2015, o CND, por meio da Resolução número 7 (Anexo13), autorizou o 

BNDES a: (i) realizar processo licitatório na modalidade de pregão eletrônico objetivando a 

contratação de serviço de auditoria externa independente do processo de desestatização da 

CELG D; e (ii) contratar diretamente o InternationalFinance Corporation – "IFC", para a 

prestação do serviço de estruturação da desestatização da CELG D.  

Havendo a concretização da alienação das ações e liquidação financeira em valor superior ao 

dos custos incorridos com a desestatização, o ressarcimento ocorrerá após a liquidação, 

sendo repassado à Eletrobras somente o valor líquido descontado os custos incorridos com o 

processo de alienação das ações. 

Caso não haja a alienação das ações ou esta seja insuficiente para fins do ressarcimento dos 

custos incorridos, está previsto e acordado a forma de ressarcimento pela Eletrobras ao 

BNDES pelos gastos incorridos na contratação dos serviços necessários à desestatização da 

CELG D. 

 

As estimativas desses gastos a serem ressarcidos ao BNDES é de até R$ 12.365.440,00, 

(doze milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais), conforme 

detalhado na tabela a seguir, mas poderão ser alterados em razão da complexidade do 

processo: 

 

SERVIÇOS ESTIMATIVA DE PREÇO 

Serviço de estruturação da 

desestatização 
R$ 10.600.000,00 

Serviço de auditoria externa do 

processo 
R$ 765.440,00 

Serviço de contratação da Bovespa R$ 600.000,00 

Serviço de publicidade da 

desestatização 
R$ 400.000,00 

TOTAL R$ 12.365.440,00 

 

Para o serviço de estruturação da desestatização, foi contratado pelo BNDES, em 17 de julho 

de 2015, o IFC, no valor de até R$ 10,6 milhões. 

A IFC liderou a proposta de modelo de desestatização da CELG D, que engloba os resultados 

das diligências técnicas, contábeis e jurídicas, realizadas respectivamente por Quantum do 

Brasil ltda. (“Quantum”), Ernst & Young (“EY”) e Pinheiro Neto Advogados (“PNA”); e, as 

avaliações econômico-financeiras realizadas de forma independente pelas EY e Accenture
31

. 

2.3.2 Remuneração do BNDES 

Conforme o artigo 25 do Decreto número 2.594/1998, pelo exercício da função de 

administrador, o BNDES, Gestor do FND, fará jus à remuneração de 0,2% (dois décimos por 

                                                      
31 A Quantumdesenvolveu as projeções operacionaisutilizadas nas duas avaliações econômico financeiras.  
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cento) do valor líquido apurado na alienação das ações, deduzidos os gastos efetuados com 

terceiros, para cobertura de seus custos operacionais. 

 

A remuneração do BNDES, gestor do FND, será paga após a liquidação financeira das ações 

alienadas. Em caso de não haver alienação, não haverá pagamento de remuneração, mas tão 

somente ressarcimento dos custos incorridos, conforme mencionado no item 2.3.1 acima. 

 

2.4 Apuração do Preço Mínimo 

O preço mínimo foi estabelecido pelo CND. A apuração do preço mínimo se deu por meio de 2 

(duas) avaliações econômico financeiras da CELG D, segundo o critério do valor presente 

líquido (doravante denominado “VPL”), com base nas demonstrações financeiras de 30 de 

junho de 2015, a fim de encontrar o valor justo do preço por ação ordinária emitida pela 

CELG D e, consequentemente, o valor das ações a serem vendidas pela Eletrobras, 

equivalente a 50,93% (cinquenta inteiros e noventa e três centésimos por cento) do capital 

social da CELG D, conforme artigo 256, parágrafo 1º, da Lei 6.404/76. 

 

Conforme legislação vigente, a definição do preço mínimo observou também pesquisa de 

mercado com possíveis interessados, conjuntura macroeconômica e do setor de energia 

elétrica, a atratividade da concessão, o desempenho das empresas comparáveis, o percentual 

alienado e o valor do negócio, entre outros. 

 

O VPL é uma técnica de análise de fluxos de caixa que consiste em calcular o valor presente 

líquido dos fluxos de caixa futuros aplicando-se uma taxa de desconto. Utilizou-se o Fluxo de 

Caixa Livre para a Firma (doravante denominado “FCFF”), que apresenta o fluxo de caixa da 

empresa disponível para credores e acionistas.  

 

A elaboração das avaliações econômico financeiras seguiu a estrutura a seguir: a IFC liderou 

e coordenou o processo de avaliação assessorado pela empresa (i) Quantum, especializada no 

segmento de energia elétrica, que elaborou as projeções operacionais da CELG D, incluindo 

projeções de mercado, receitas e custos operacionais e investimentos futuros; a partir dessas 

projeções operacionais, as consultorias financeiras; (ii) Ernst & Young; e (iii) Accenture 

elaboraram avaliações independentes a partir de premissas não operacionais e premissas 

financeiras. Os resultados das diligências contábil e jurídica também foram consideradas nas 

avaliações. 

 

As avaliações financeiras efetuadas pelos 2 (dois) consultores contratados tiveram como base 

um período de 30 anos, ou seja, de 2015 à 2045. 

Observa-se que para apuração do Preço Mínimo, os consultores consideraram como premissa 

a repactuação da dívida da CELG D, em moeda estrangeira, referente à Conta de Itaipu, para 

que seja convertida em moeda nacional, com remuneração mensal pela variação da taxa do 

Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC e pagamento no prazo máximo de 120 

(cento e vinte) meses, considerando carência e amortização, conforme disposto no artigo 11 

da Lei 13.182/2015, de 3 de novembro de 2015, o que depende de anuência prévia da Aneel. 

2.4.1. Análise do VPL 

 

A partir das 2 (duas) avaliações econômico financeiras, a Ernst & Young calculou o VPL da 

CELG D, antes das dívidas, em R$ 5,042 bilhões (cinco bilhões e quarenta e dois milhões), ao 

passo que a Accenture calculou o VPL da CELG D em R$ 5,427 bilhões (cinco bilhões 
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quatrocentos e vinte e sete milhões). Descontada a dívida devidas aos credores da CELG D, e 

ajustada por ativos e passivos não operacionais e outras contingências, o valor de mercado 

calculado pela Ernst & Young e Accenture é de, respectivamente, R$ 2.753.291.921,96 (dois 

bilhões setecentos e cinquenta e três milhões duzentos e noventa e um mil novecentos e 

vinte e um reais e noventa e seis centavos) e R$ 2.852.058.143,45 (dois bilhões, oitocentos e 

cinquenta e dois milhões e cinquenta e oito mil cento e quarenta e três reais e quarenta e 

cinco centavos). 

 

O preço estabelecido para a alienação das ações foi o equivalente à média das (2) duas 

avaliações econômico financeiras das 2 (duas) consultorias contratadas, ou seja, Ernst & 

Young e Accenture. Portanto, a média das 2 (duas) avaliações foi de R$ 2.802.675.032,70 

(dois bilhões oitocentos e dois milhões seiscentos e setenta e cinco mil e trinta e dois reais e 

setenta centavos). 

 

Este valor considera a totalidade das ações ordinárias de emissão da CELG D. Sendo aprovada 

pela Assembleia de Acionistas, a Eletrobras irá liquidar a totalidade de sua participação, isto 

é,50.93% (cinquenta inteiros e noventa e três centésimos por cento) das referidas ações, e, 

portanto, o valor mínimo a ser pago pelas ações detidas pela Eletrobras será de  

R$1.427.474.200,79. 

 

Conforme estabelecido na Lei nº 9.491/97, e em linha com a procuração emitida pela 

Eletrobras ao BNDES, caberá ao gestor do FND receber os recursos provenientes da alienação 

das ações da CELG D, repassando ao Tesouro Nacional e na sequência à Eletrobras o valor 

líquido da operação descontado os custos incorridos com o processo de desestatização, 

detalhados no item 2.3 desse documento. Conforme estabelecido no Art. 13 da referida Lei, 

os recursos oriundos da alienação deverão ser utilizados prioritariamente, na quitação de 

dívida com a União. Cabendo destacar também que a disponibilização desses recursos para a 

Eletrobras ocorrerá por meio de Notas ou créditos do Tesouro Nacional32. 

 

As projeções do fluxo de caixa da CELG D presente nas avaliações econômico financeiras 

consideram a prorrogação da concessão da CELG D e incorpora a repactuação da dívida da 

CELG D junto à Itaipu Binacional, pela cotação do dólar de 2 de janeiro de 2015, e correção 

pela Selic, em virtude da Lei 13.182/2015, ao invés dos termos originais contratados (dólar 

mais juros de 12% a.a.). 

 

2.4.2 Análise das Demonstrações Financeiras 

Conforme mencionado alhures, o IFC subcontratou a Ernst & Young para executar a 

duediligence contábil e fiscal (anexo 14). 

A duediligence contábil e fiscal objetivou avaliar e, quando necessário, propor ajustes nos 

ativos e passivos da CELG D registrados nas Demonstrações Financeiras da empresa para o 

período de 30 de junho de 2015.  

 

                                                      
32 Lei nº 9.491/97- Art. 13. Observados os privilégios legais, o titular dos recursos oriundos da venda de ações ou de 
bens deverá utilizá-los, prioritariamente, na quitação de suas dívidas vencidas e vincendas perante a União. 
§ 1º Após as quitações a que se refere o caput deste artigo, o saldo dos recursos deverá ser objeto de permuta por 
Notas do Tesouro Nacional ou por créditos securitizados de responsabilidade do Tesouro Nacional, cujas 
características e prerrogativas serão definidas por decreto. 
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2.4.3 Projeções Operacionais 

As projeções operacionais e financeiras utilizadas nas avaliações econômico financeiras foram 

elaboradas a partir da combinação de diversos elementos: (i) dados operacionais e 

financeiros históricos da CELG D; (ii) projeções da CELG D; (iii) dados macroeconômicos e 

demográficos nacionais e regionais existentes no mercado; e (iv) dados de empresas 

comparáveis do setor de distribuição de energia elétrica. 

As projeções operacionais utilizadas nas avaliações econômico financeira foram elaboradas 

pela Quantum do Brasil Ltda. A empresa foi responsável por estimar a demanda por energia 

elétrica da distribuidora CELG D no período de 2015 a 2045, e a partir destas demonstrações 

projetar as receitas e despesas operacionais da CELG D e os investimentos necessários para 

atender a demanda estimada obedecendo os padrões de qualidade requeridos pela ANEEL.  

As avaliações econômico financeiras englobam 3 (três) cenários de projeção cuja diferença 

reside na projeção de crescimento do mercado e de investimentos futuros33.  

O detalhamento das projeções operacionais pode ser encontrado no Anexo 15, Relatório de 

Projeções. 

2.4.4 Projeções Financeiras 

A partir dos cenários operacionais definidos para a valoração da CELG D que projetaram o 

mercado e os investimentos futuros da CELG D, bem como os fatores operacionais 

apresentados acima (receitas, custos e despesas operacionais e tempo de adequação dos 

indicadores de qualidade/custo), foram elaboradas avaliações econômico financeiras incluindo 

fatores operacionais não projetados pela Quantum (capital de giro, crédito de liquidação 

duvidosa e estrutura de capital), não operacionais (dívidas e saldo de ativos / passivos não 

operacionais) e financeiras (beta, taxa livre de risco, prêmio de risco e custo de capital 

próprio e de terceiros)que impactam o fluxo de caixa da CELG D. 

O valor da CELG D em cada um dos 3 (três) cenários apresentados foi calculado pelo Fluxo de 

Caixa Livre da Empresa descontado pelo custo médio ponderado de capital (doravante 

denominado “WACC”). Cada consultor financeiro definiu uma estrutura de capital ótima e 

calculou o WACC.  

A partir do valor da CELG D, obtido através das projeções detalhadas anteriormente, foram 

elaboradas análises por múltiplos de mercado, que consistem na comparação entre o valor 

resultante da razão entre o valor da CELG D e sua respectiva receita operacional líquida e os 

valores resultantes da mesma razão (valor da empresa / receita operacional líquida) de 

empresas semelhantes de capital aberto. 

Resultados Accenture 

Para o cálculo do valor de mercado da CELG D em cada cenário analisado foram somados os 

valores calculado pelo FCFF, da indenização dos ativos regulatórios não amortizados no final 

                                                      
33(I) Cenário Base, crescimento do mercado projetado utilizando o PIB de Goiás até o ano 2019 e o PIB de Brasil nos 

anos seguintes.. Neste cenário, o novo concessionário faz os investimentos necessários para melhorar os indicadores 
de serviço em cinco anos;  
(II) Cenário Três Anos, crescimento de mercado idêntico ao Cenário Base e antecipação de investimentos para 
atender os limites de qualidade ao longo dos três anos iniciais, reduzindo as multas e capturando parte desses 
investimentos na revisão tarifária de 2017 e  

(III) Cenário PIB de Goiás, que considera o PIB de Goiás para projetar o crescimento do mercado e por conta de 
um maior mercado tem investimentos mais elevados no longo prazo  
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da concessão descontados pelo WACC nominal de 10.04% e o valor em caixa na data base da 

avaliação; subtraídas as dívidas, e ajustados os ativos e os passivos não operacionais na data 

base da avaliação. Para o cálculo do valor final da CELG D, foi feita uma média ponderada34 

dos valores encontrados em cada cenário a partir da probabilidade de ocorrência de cada um 

deles. 

 

Accenture (em R$ Milhões) 3 anos Base (5 anos) PIB Goiás 

Valor da Empresa 5.441 5.364 5.476 

Valor de Mercado 2.866 2.789 2.901 

 
O Valor de Mercado final calculado pela Accenture é de R$ 2.852 milhões. 

 

Resultados da Ernst & Young 

O VPL do FCFF somado ao VPL da indenização dos ativos regulatórios não amortizados ao 

final da concessão são descontados pelo WACC nominal de 10.79% resultando no valor da 

CELG D (valor operacional), que é ajustado com base nos ativos e passivos não operacionais 

da CELG D e nos benefícios fiscais decorrentes dos prejuízos acumulados, para calcular o 

Valor de Mercado.  

 

Ernst & Young 3 anos Base (5 anos) PIB Goiás 

Valor da Empresa 5.057 5.042 5.136 

Valor de Mercado 2.768 2.753 2.847 

 
O Valor de Mercado final escolhido pela E&Y foi o do cenário base, R$ 2.753 milhões.  

 

As avaliações econômico-financeiras estão disponíveis no Anexo 16 deste relatório. 

 

2.5 Diagnóstico Técnico 

Para realização da duediligence técnico-operacional da CELG D, o IFC contou com apoio da 

Quantum do Brasil Ltda, especialista em regulação de serviços públicos. O relatório final da 

Quantum (Anexo 17) contempla análises do mercado consumidor, da infraestrutura, da 

operação, e dos resultados apurados em eficiência operacional e qualidade de serviços.  

 

 

2.6 Contencioso e FUNAC 

O Fundo de Aporte à CELG D, denominado FUNAC, foi criado pela Lei do Estado de Goiás 

número 17.555/2012 e regulamentado pelo Decreto número 7.732/2012. O FUNAC tem o 

objetivo de reunir e destinar recursos financeiros, por meio de aportes do Estado de Goiás e 

de contingências ativas da CELG D, para o adimplemento das obrigações provenientes dos 

passivos contenciosos administrativos e judiciais, ainda que não escriturados, da CELG D, 

decorrentes de decisões de autoridades administrativas para as quais não haja mais recurso, 

decisões judiciais transitadas em julgado e/ou acordos judiciais ou extrajudiciais homologados 

                                                      
34 Cenário 5 anos (33,34%) e cenários 3 anos e PIB de Goiás (33,33%). 
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judicialmente, cujos fatos geradores tenham ocorrido até a data da aquisição, pela Eletrobras, 

da maioria das ações ordinárias com direito a voto da CELG D. O Estado de Goiás obrigou-se 

contratualmente, por meio da Promessa de Compra e Venda de Ações assinada com a 

Eletrobras, a manter o FUNAC e garantir suas obrigações pelo prazo de 30 (trinta) anos, 

ainda que a Eletrobras aliene o controle da CELG D para terceiros (Cláusula 13.1). 

 

A existência do FUNAC era questão relevante no momento de aquisição, pela Eletrobras, da 

maioria das ações ordinárias com direito a voto da CELGD, conforme material explicativo 

destinado aos acionistas à época e conteúdo da Proposta de Administração relativa à 161º 

Assembleia Geral Extraordinária da Eletrobras, sendo importante fazer remissão, neste ponto, 

a todos os fatores e riscos divulgados pela Eletrobras na ocasião da 161ª Assembleia Geral 

Extraordinária.  

 

A due diligence jurídica (Anexo 18) dedica uma seção exclusiva ao FUNAC, o qual possui 

grande relevânciapara a CELG D e para a operação de alienação das ações. 

 

2.7 Condicionantes para a conclusão da Operação 

 

São condicionantes para a conclusão da operação de alienação das ações da CELG D o 

seguinte:  

 

(i) aprovação da operação35 pela Assembleia Geral da Eletrobras, nos termos do artigo 41, I, 

do Estatuto Social da Eletrobras, nas condições autorizadas pela Resolução CND número 11; 

 

(ii) submissão ao Tribunal de Contas da União (doravante denominado “TCU”) dos 

documentos previstos na Instrução Normativa número 27/1998 do TCU, e aprovação da 

operação pelo TCU; 

 

(iii) publicação de Edital de Leilão36, nos termos previstos no artigo 11 da Lei número 

9.491/1997, no artigo 28, parágrafo 4º do Decreto número 2.594/1998 e na Lei 8.666/1993; 

 

(iv) realização do Leilão37, nos termos da Resolução CND 11 e em conformidade com o 

aprovado pela Assembleia Geral da Eletrobras e pelo TCU; homologação do resultado do 

Leilão; e adjudicação do objeto do Leilão pelo Ministério de Minas e Energia, nos termos da 

Lei número 8.666/1993; 

 

(v) obtenção das autorizações governamentais e regulatórias necessárias para aquisição, pelo 

licitante vencedor, do controle acionário da CELG-D, notadamente: (i) do Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (doravante denominado “CADE”), nos termos da Lei 

número 12.529/2011; e (ii) da ANEEL, nos termos da Lei número 8.987/1995 e Resolução 

Normativa ANEEL número 484/2012; 

 

(vi) celebração do Contrato de Compra e Venda de Ações da CELG D, pagamento do preço 

pelo licitante vencedore transferência das ações nos respectivos livros sociais da CELG D; 

 

(vii) realização da oferta de ações aos empregados e aposentados da CELG D, nos termos da 

Lei número 9.491/1997 e da Resolução CND 11; 

 

                                                      
35 Desestatização da Distribuição S.A.- CELG D 
36 Edital de Leilão de Desestatização 
37 Leilão de Desestatização, em conformidade com as leis 9.491 de 1997 e 8.666 de 1993. 
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(viii) Após a transferência das ações, submissão à ANEEL dos documentos previstos no artigo 

27 da Lei n° 8.987/1995 e Resolução Normativa ANEEL número 484/2012 e assinatura do 

Termo Aditivo; e 

 

(ix) aprovação pela Aneel da repactuação da dívida da CELG D, conforme disposto no artigo 

11 da Lei 13.182/2015, de 3 de novembro de 2015, tendo em vista que o preço mínimo 

objeto da Resolução CND número 11 considera tal impacto positivo. A não aprovação pela 

Aneel desta repactuação implicará em reavaliação do preço mínimo e novas aprovações 

governamentais, regulatórias e pelas instâncias decisórias da Eletrobras. 

 

2.7.1. Aprovações governamentais necessárias 

 

Além das condicionantes regulatórias da operação referidas acima, ressaltamos que a 

operação depende da aprovação do Tribunal de Contas da União. Em consonância com a 

Instrução Normativa número 27, de 2 de dezembro de 1998, o TCU desempenhará a 

fiscalização do processo, devendo o Ministério de Minas e Energia enviar documentação a tal 

órgão38 para fins de conclusão do processo. Portanto, considerando o prazo de convocação, a 

164ª Assembleia Geral Extraordinária ocorrerá depois dos prazos de envio destes documentos 

ao TCU. Finalmente, é necessário que o TCU aprove a operação antes do Ministério de Minas e 

Energia publicar o edital de leilão. 

 

2.8 Oferta de ações aos empregados e aposentados  

A alienação das ações aos empregados e aposentados se fundamenta em dois cenários 

aprovados pelo CND. No primeiro cenário, a Eletrobras ofertará 10% (dez porcento) das suas 

ações, desde que ocorra a venda conjunta com a CELGPAR. No segundo cenário, caso a 

CELGPAR não exerça seu direito de venda conjunta, a Eletrobras ofertará 0,93%39 (noventa e 

três décimos de porcento) das suas ações aos empregados e aposentados, em obediência à 

legislação aplicável, restando assim garantida a venda do controle da CELG D. 

 

A redução do percentual mínimo a que se refere o parágrafo único do art. 28 da Lei nº 

9.491/97, conforme previsto no caput, é necessária e justificada para possibilitar a 

transferência do controle acionário da CELG D à iniciativa privada, na hipótese da CELGPAR 

não alienar ações de sua titularidade. 

 

                                                      
38 Documentos a serem enviados ao TCU: 
a) relatórios dos serviços de avaliação econômico-financeira e de montagem e execução do processo de privatização; 
b) relatório do terceiro avaliador a que se refere o § 2º do art. 31 do Decreto nº 2.594/98, se houver; 
a) relatório contendo data, valor, condições e forma de implementação dos títulos e meios de pagamentos utilizados, 
a partir da autorização legal da privatização, para o saneamento financeiro da empresa ou instituição; 
c) relatório contendo data, valor, condições, forma de implementação, títulos e meios de pagamentos utilizados, a 
partir da autorização legal da privatização, para investimentos ou inversões financeiras de qualquer natureza 
realizados na empresa por órgãos ou entidades da administração pública federal ou por ela controlada, direta ou 
indiretamente; 
d) relatório contendo data, valor, condições e forma de implementação de renúncia de direitos, a partir da 
autorização legal para a privatização da empresa, contra entidade privada ou pessoa física, cujo montante supere 1% 
(um por cento) do patrimônio líquido; 
e) proposta e ato de fixação do preço mínimo de venda, acompanhados das respectivas justificativas; 
f) cópia de ata da assembleia de acionistas que aprovou o preço mínimo de venda; 
g) edital de privatização. 
39 Total de ações ofertada aos empregados é de 1.405.478 ações. Eletrobrás vende 75.355.789 ações, 50% das 
ações + 1 ação para garantir a venda do controle.  
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O total de ações a serem ofertadas aos empregados e aposentados será dividido de forma 

igual a todos aqueles considerados habilitados. 

 

As sobras da oferta poderão ser adquiridas pelos empregados e aposentados que tenham 

expressamente efetuado a reserva na primeira oferta, limitada ao dobro da quantidade 

adquirida na primeira oferta. 

 

As sobras da 2º oferta aos empregados e aposentados deverão ser adquiridas pelo(s) 

vencedor(es) do certame, pelo preço equivalente ao valor de oferta aos empregados e 

aposentados da CELG D e no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data da 

liquidação financeira da segunda oferta aos empregados e aposentados da CELG D 

   

O empregado ou aposentado somente poderá alienar as ações adquiridas após decorrido o 

prazo de 3 (três) anos, contados da data de assinatura do Contrato de Compra e Venda das 

Ações 

 

No edital de desestatização deverá ser prevista a obrigação de recompra, pelo(s) 

vencedor(es) do certame, de todas as ações da CELG D adquiridas pelos empregados e/ou 

aposentados que desejarem alienar tais ações, pelo preço mínimo para a alienação do 

controle, devidamente atualizado pela variação positiva do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA), com remuneração adicional de 8% (oito por cento) ao ano, na 

hipótese de não ocorrer a abertura do capital da CELG D e a listagem de suas ações no prazo 

de 3 (três) anos contados da data da assinatura do Contrato de Compra e Venda das Ações. 

 

 

2.9 Análise dos benefícios, custos e riscos do negócio de alienação das ações da 

CELG D 

 

2.9.1 Benefícios: 

 A alienação de ações da CELG D resultará na adoção, pela CELG D, de regime jurídico 

semelhante ao dos demais agentes não estatais que atuam no setor, possibilitando 

ganhos operacionais relevantes; 

 Elimina a necessidade de aportes dos atuais acionistas para a realização dos 

investimentos e cobertura de possíveis déficits de caixa, e permite à Eletrobras realizar o 

valor já investido na aquisição das ações. 

 A reestruturação da CELG D, trazendo um sócio privado para o controle da empresa, será 

benéfica para a Eletrobras, que poderá focar seus investimentos e esforços nas áreas de 

geração e transmissão, sendo estas as atividades principais da Companhia; 

 Apuração de ganho de capital para a Eletrobras, uma vez que adquiriu as ações por preço 

inferior; 

 Evita a necessidade de capitalização pelos acionistas para atendimento às metas de 

sustentabilidade financeira imposta pela ANEEL para a prorrogação da concessão e 

investimentos na expansão e melhoria de qualidade dos serviços. 

 

2.9.2. Riscos: 

 Frustração da alienação das ações ou não realização do Leilão, em razão de diversos 

fatores, notadamente por causa de algum impedimento judicial, político, econômico-

financeiro, regulatório, governamental ou administrativo;  

 Ausência de investidores / empresas interessadas na compra;  
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 Necessidade de aprovação pela ANEEL da repactuação da dívida da CELG D junto à Itaipu 

Binacional, pela cotação do dólar de 2 de janeiro de 2015, e correção pela Selic, conforme 

previsto na Lei 13.182/201540; 

 Pouca competividade no leilão por causa da conjuntura econômica atual do país; e 

 Alteração das condições mínimas para alienação pelo TCU. 

 

 

2.10.Conclusão dos administradores  

Conforme pode ser verificado por todo exposto neste Capítulo 2, ressaltados os riscos 

descritos nesta Proposta de Administração e as condicionantes a serem observadas, a 

Administração considera que a alienação de ações da CELG D está de acordo com a meta 

estabelecida pela Administração desde que adquiriu a participação acionária na CELG D, 

sendo possível apurar ganho para Eletrobras, uma vez que adquiriu por valor inferior ao Preço 

Mínimo ora proposto para a venda.  Além disso, a venda da CELG D elimina a necessidade de 

aportes dos atuais acionistas para a realização dos investimentos e cobertura de possíveis 

déficits de caixa que serão necessários para atendimento às metas de qualidade e 

sustentabilidade econômica e financeira imposta pela ANEEL para a prorrogação da 

concessão, em sendo esta aprovada pela Assembleia Geral de Acionistas da Eletrobras.  

 

Diante de todo o exposto, os principais aspectos da prorrogação da concessão das 

Distribuidoras e da operação de alienação do controle acionário da CELG D estão devidamente 

esclarecidos acima, bem como serão detalhados nos Anexos a esta Proposta de 

Administração. 

 

 

 

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2015. 

 

 

Wagner Bittencourt de Oliveira 

Presidente do Conselho de Administração  

                                                      
40

Lei 13.182/2015 - Art. 11.  A Lei no 9.491, de 9 de setembro de 1997, passa a vigorar com as seguintes 

alterações: “Art. 6o (...) 
§ 10.  Fica a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL autorizada a anuir com a repactuação, que venha a gerar 
benefícios potenciais à prestação do serviço público de distribuição de energia, de dívidas setoriais em moeda 
estrangeira, das empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatização - PND, para que seja convertida em 
moeda nacional, com remuneração mensal pela variação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - 
SELIC e prazo máximo de cento e vinte meses considerando períodos de carência e de amortização. 
§ 11.  Será considerado como data-base da repactuação de que trata o § 10 o primeiro dia útil do ano em que se deu 
a inclusão da empresa no PND.” 
 

https://poolcas.eletrobras.gov.br/owa/redir.aspx?SURL=Q5ZYirSd5wk5EsktMMrh1BtPCrK1AJoo0QPh2PxJyiVEVXkUUO_SCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBwAGwAYQBuAGEAbAB0AG8ALgBnAG8AdgAuAGIAcgAvAEMAQwBJAFYASQBMAF8AMAAzAC8ATABFAEkAUwAvAEwAOQA0ADkAMQAuAGgAdABtAA..&URL=http%3a%2f%2fwww.planalto.gov.br%2fCCIVIL_03%2fLEIS%2fL9491.htm
https://poolcas.eletrobras.gov.br/owa/redir.aspx?SURL=xuj0dE-KUC9voVOEPGA2OQT4b8GeC9ElczMApQBRpI9EVXkUUO_SCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBwAGwAYQBuAGEAbAB0AG8ALgBnAG8AdgAuAGIAcgAvAEMAQwBJAFYASQBMAF8AMAAzAC8ATABFAEkAUwAvAEwAOQA0ADkAMQAuAGgAdABtACMAYQByAHQANgCnADEAMAA.&URL=http%3a%2f%2fwww.planalto.gov.br%2fCCIVIL_03%2fLEIS%2fL9491.htm%23art6%c2%a710
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ANEXOS - Lista dos Documentos Disponibilizados aos Acionistas 

 

Todos os documentos relativos à matéria a ser deliberada pela 164 ª Assembleia Geral de 

Acionistas encontram-se à disposição dos acionistas no site da Companhia 

(http://www.eletrobras.com/elb/age/), conforme a seguir listados: 

 

 

1. Decreto número 8.461, de 02 de junho de 2015; 

2. MME - Ofício Circular Assessoria Econômica nº 3/2015; 

3. ANEEL - Despacho 3.540 de 20 de outubro de 2015; 

4. Minuta do Aditivo ao Contrato de Concessão de Distribuição; 

5. Notas Técnicas ANEEL números 335/2015 e 175/2015; 

6. Notas Técnicas das Distribuidoras; 

7. Decisão de Aprovação da Prorrogação da Concessão pelas Distribuidoras; 

8. Notas Técnicas da Diretoria de Distribuição da Eletrobras - número DD 002/2015 e DD 

003/2015; 

9. Memorando PGG número 154/2015 – Análise Questões de Governança; 

10. CND – Resolução número 011, de 18 de novembro de 2015 – Preço Mínimo; 

11. BNDES – Recibo de Depósito de Ações número 01/2015, de 19 de maio de 2015; 

12. Decreto número 8.449, de 13 de maio de 2015 – Inclusão no PND; 

13. CND – Resolução número 7, de 09/07/2015 – Contratação IFC; 

14. Due Diligence Contábil e Fiscal CELG D; 

15. Relatório de Projeções Operacionais CELG D; 

16. Avaliações econômico-financeiras CELG D; 

17. Due Diligence técnico-operacional CELG D; 

18. Due Diligence Jurídica CELG D; 

19. Anexo 21 da Instrução CVM 481/2009; 

20. Análises artigo 8 da Instrução CVM 481/2009; 

21. Parecer Superintendência Jurídica Eletrobras; 

22. Notas Técnicas Financeiras Eletrobras GDF/DFN número 001/2015, GDF/DFN número 

002/2015 e GDF/DFN 003/2015. 

 

 

A Companhia, por meio de seu Departamento de Relações com Investidores, através dos 

telefones (55)(21)2514-6333 ou (55)(21)2514-6331 e invest@eletrobras.com está à inteira 

disposição para maiores esclarecimentos acerca da 164ª Assembleia de Acionistas. 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2015. 

 

 

Wagner Bittencourt de Oliveira 

Presidente do Conselho de Administração 
 

 

 

http://www.eletrobras.com/elb/age/
mailto:invest@eletrobras.com

