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1. Mensagem do Presidente do Conselho de Administração 

Prezado Acionista, 

 

Com o intuito de facilitar a participação de nossos acionistas no exercício do voto, 

elaboramos este manual baseado nos princípios de Governança Corporativa, 

objetivando expor de maneira clara todas as matérias, a serem deliberadas em nossas 

Assembleias, já expressas também no Edital de Convocação.   

Contamos com a sua participação. 

 

Atenciosamente, 

 

João Carlos de Souza Meirelles 
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2. Orientações para Participação na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 

A participação do acionista nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária é de 

suma importância e em conformidade com as Instruções CVM 481/09 e 561/15, essa 

participação ficou mais ativa com o voto a distância. A CESP, a partir de 1º de janeiro de 

2017, adotou esse novo sistema.   

Dessa forma, a partir do primeiro dia útil de 2017, até 45 (quarenta e cinco) dias antes 

da data da assembleia geral ordinária, o acionista poderá entrar com um Pedido de 

inclusão de proposta no Boletim de Voto a Distância – Instrução CVM 561/15.  

Os acionistas poderão participar presencialmente ou sendo representados por 

procurador devidamente constituído e agora também pelo envio do Boletim de voto a 

distância (Instrução CVM 481/09). 

2.1. Pedido de inclusão de Propostas no Boletim de Voto a Distância  

Para ter a possibilidade de inclusão de propostas e de candidatos aos Conselhos de 

Administração e Fiscal da CESP, o acionista deverá atender aos requisitos da 

Instrução CVM 481/2009, abaixo resumidos: 

Art. 21-L.  Os acionistas da companhia podem incluir 

I – candidatos ao conselho de administração e ao conselho fiscal da companhia no 

boletim de voto a distância, observados os percentuais de determinada espécie de 

ações previstos no Anexo 21-L-I. No caso da CESP o percentual exigido é de 1,0%. 
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II – propostas de assuntos para deliberação no boletim de voto a distância 

disponibilizado por ocasião da assembleia geral ordinária, observados os 

percentuais do capital social previstos no Anexo 21-L-II. No caso da CESP o 

percentual exigido é de 2,0%. 

§ 1°  A solicitação de inclusão de que trata o “caput” deve ser recebida pelo Diretor 

de Relações com Investidores, por escrito e conforme orientações contidas no item 

12.2 do Formulário de Referência, no período entre: 

I – o primeiro dia útil do exercício social em que se realizará a assembleia geral e até 

45 (quarenta e cinco) dias antes da data de sua realização, na hipótese de 

assembleia geral ordinária; ou 

II – o primeiro dia útil após a ocorrência de evento que justifique a convocação de 

assembleia geral para eleição de membros do conselho de administração e do 

conselho fiscal e até 35 (trinta e cinco) dias antes da data de realização da 

assembleia, na hipótese de assembleia geral extraordinária convocada para esse 

fim. 

Art. 21-M.  A solicitação de inclusão de que trata o art. 21-L deve:  

I – atender ao disposto no art. 21-G; abaixo resumido: 

Art. 21-G. A descrição das matérias a serem deliberadas em assembleia no boletim 

de voto a distância: 

I – deve ser elaborada com linguagem clara, objetiva e que não induza o acionista a 

erro; 

II – deve conter, no máximo, 2.100 (dois mil e cem) caracteres, incluindo espaços, 

por matéria a ser deliberada;  

III – deve ser formulada como uma proposta e indicar o seu autor, de modo que o 

acionista precise somente aprová-la, rejeitá-la ou abster-se;  
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IV – pode conter indicações de páginas na rede mundial de computadores nas quais 

as propostas estejam descritas de maneira mais detalhada ou que contenham os 

documentos previstos nos arts. 8° a 21º desta Instrução, informações 

complementares e traduções para outros idiomas. 

II – vir acompanhada: 

a) das informações e documentos previstos nos arts. 8° a 21º desta Instrução, a 

depender da matéria; 

b) da indicação das vagas a que os candidatos propostos concorrerão; 

c) de documentos que comprovem a qualidade de acionista e a participação 

acionária a que se refere o art. 21-L, observado o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 30, 

no que couber; e 

d) das informações constantes do Anexo 21-M-II-d, em caso de inclusão de 

proposta.  

Parágrafo único.  A proposta de que trata o art. 21-L pode ter como objeto matérias 

de competência de assembleias gerais ordinárias ou extraordinárias. 

A Companhia deverá: 

Art. 21-N.  Em até 3 (três) dias úteis do recebimento da solicitação de inclusão de 

que trata o art. 21-L, a companhia deve informar a seus requerentes que: 

I – a inclusão cumpre o disposto neste artigo e a proposta ou os candidatos 

constarão do boletim de voto a distância a ser divulgado pela companhia; ou 

II – a lista completa de motivos pelos quais tal solicitação não cumpre o disposto 

nesta seção, indicando os documentos ou alterações necessários a sua retificação. 
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Parágrafo único. Os requerentes da proposta podem retificá-la, observado o prazo 

previsto no § 1° do art. 21-L. 

Os modelos de Inclusão de propostas e de voto a distância estão disponíveis  no 

seguinte link: 

http://ri.cesp.com.br/governanca-corporativa/voto-distancia 

2.2. Modalidade de Participação de Acionistas/Documentação  

2.2.1. Acionistas Presenciais 

A comprovação da condição de acionista poderá ocorrer a qualquer momento 

até a abertura dos trabalhos da assembleia, mediante a apresentação de 

documento de identidade com foto e do comprovante expedido pela instituição 

financeira depositária das ações escriturais informando suas espécies e 

classes e suas  respectivas  quantidades. 

2.2.2. Acionistas Representados por Procurador -  presenciais 

Os acionistas podem ser representados nas Assembleias Gerais por 

procurador, nos termos do Artigo 126 da Lei Federal nº 6.404/76, devendo 

fornecer uma via original ou autenticada da Procuração e que o procurador 

apresente seu documento de identidade com foto, bem como os seguintes 

documentos, comprovando a validade de sua procuração: 

a) Pessoas Jurídicas: cópia autenticada do contrato/estatuto social da pessoa 

jurídica representada, comprovante de eleição dos administradores e a 

correspondente procuração, com firma reconhecida em cartório;  

b) Pessoas Físicas: procuração com firma reconhecida em cartório. 

http://ri.cesp.com.br/governanca-corporativa/voto-distancia


                                                                                                                                                                                                                                                          

9 
 

2.2.3. Acionistas Estrangeiros Representados por Procurador - presenciais 

No caso de participação de procuradores de acionistas estrangeiros ou 

alocados no exterior, as respectivas procurações deverão ser outorgadas a 

representante no Brasil, com poderes para receberem citação judicial, 

acompanhadas respectivamente de tradução efetuada por Tradutor 

Juramentado, registradas em cartório de títulos e documentos e, se for o caso, 

com a firma reconhecida pelo Consulado Brasileiro no respectivo país. Tais 

procurações deverão ser apresentadas na via original conforme Parecer 

CJ/JUCESP nº 1.460, de 16 de dezembro de 2014. 

2.3.  Voto a distância  

Esse sistema possibilita aos seus acionistas se manifestarem nas Assembleias, 

através do Boletim de Voto a Distância. O boletim poderá ser baixado no site da 

CESP: http://ri.cesp.com.br/governanca-corporativa/voto-distancia,  no site da CVM:  

www.cvm.gov.br, como também no site da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores: 

http://bmfbovespa.com.br. 

Os acionistas poderão encaminhar até 07 (sete) dias antes da data da assembleia, o 

Boletim de Voto a Distância, versão impressa preenchida e assinada na forma 

estabelecida pela Companhia, por esses meios:  

  Diretamente à Companhia, por: 

Via Postal:  Enviar para CESP- Companhia Energética de São Paulo  - 

Avenida Nossa Senhora do Sabará, 5.312 – Escritório 17 -  Vila Emir – 

CEP 04447-011 – São Paulo/SP – Brasil; 

http://ri.cesp.com.br/governanca-corporativa/voto-distancia
http://www.cvm.gov.br/
http://bmfbovespa.com.br/
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Sistema eletrônico: votoadistancia@cesp.com.br (o acionista que optar 

pelo envio à CESP, por sistema eletrônico ou via postal, deverá também 

encaminhar via correio as documentações necessárias – ver item 2.3.1). 

 por meio de prestadores de serviços habilitados, ou seja, custodiantes ou 

escrituradores (o acionista que optar por esse modo de participação ficará liberado 

do envio de qualquer documentação à CESP). 

Durante o prazo de votação, o acionista poderá alterar suas instruções de voto 

quantas vezes entender necessário, de modo que será considerada no mapa de 

votação da Companhia a última instrução de voto apresentada. 

Encerrado o prazo de votação, o acionista não poderá alterar as instruções de voto 

já enviadas. Caso o acionista julgue que a alteração seja necessária, esse deverá 

participar pessoalmente da Assembleia Geral.  

2.3.1.      Envio do Boletim de Voto a Distância à CESP 

O acionista que optar por encaminhar o Boletim de Voto a Distância 

diretamente à CESP deverá encaminhar também os seguintes documentos, via 

postal: 

Pessoas Físicas             

  Documento de identidade do acionista, com foto, ou, se for o caso, 

documento de identidade de seu procurador, com foto e a respectiva 

procuração. 

Pessoas Jurídicas 

  Último estatuto social ou contrato social consolidado e os documentos 

societários que comprovem a representação legal do acionista; 

  Documento de identidade com foto do representante legal. 

Fundos de Investimentos 

 Último regulamento consolidado do fundo; 

mailto:votoadistancia@cesp.com.br
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 Estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, 

observada a política de voto do fundo e documentos societários que  

comprovem os poderes de representação; 

 Documento de identidade com foto do representante legal. 

 Em relação aos Boletins de Voto a Distância enviados diretamente pelos 

acionistas, a CESP deverá no prazo de 3 (três) dias contados do seu 

recebimento:  

 confirmar o recebimento e a regularidade do boletim; ou 

 comunicar a necessidade de retificação ou reenvio do boletim de voto, com 

instruções sobre a regularização (o acionista deve observar, no reenvio, o 

prazo de recebimento do Boletim corrigido até 7(sete) dias antes da data da 

assembleia). 

 Votos não corrigidos dentro do prazo serão desconsiderados. 

 Salientamos a exceção prevista na Instrução CVM 481/09, com referência a 

um mesmo número de inscrição no CPF ou CNPJ, caso haja divergência entre 

eventual Boletim de Voto a Distância recebido pela Companhia e instrução de 

voto contida no mapa consolidado de votação, enviado pelo depositário central, 

a instrução de voto contida no mapa de votação prevalecerá, devendo o 

boletim recebido diretamente pela Companhia ser desconsiderado.  

2.3.2.      Envio do Boletim de Voto a Distância por prestadores de serviços 

O acionista que optar por exercer o seu direito a voto por meio de prestadores 

de serviços deverá transmitir as suas instruções de voto a seus respectivos 

agentes de custódia que, por sua vez, encaminharão tais manifestações de 

voto à Central Depositária da BMF&BOVESPA. 
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Os acionistas deverão entrar em contato com os seus agentes de custódia e 

verificar os procedimentos por eles estabelecidos para emissão das instruções 

de voto via boletim, bem como os documentos e informações por eles exigidos.                                                                                         

3. Informações sobre as Assembleias Gerais 

3.1 Disposições Gerais 

Conforme o artigo 121, da Lei nº 6.404/76 – Lei das Sociedades por Ações, a 

assembleia geral deve ser convocada e instalada de acordo com a lei e o estatuto 

da empresa, e tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da 

companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e 

desenvolvimento. 

3.2.  Assembleia Geral Ordinária 

As sociedades por ações devem realizar anualmente a Assembleia Geral Ordinária 

dentro do prazo de 04 (quatro) meses após o término do exercício social, segundo o 

artigo 132, da Lei das S/As.  Assim, anualmente, a Companhia deve realizar a 

Assembleia Geral Ordinária até 30 de abril. 

3.2.1. Data e Local 

A CESP realizará a Assembleia Geral Ordinária no dia 26 de abril de 2017, às 

11h, no Auditório da  sede social da CESP, situado na Avenida Nossa Senhora 

do Sabará, 5.312 São Paulo – Capital. 

3.2.2. “Quorum” de Instalação 

Conforme a Lei nº 6.404/76, Lei das Sociedades por Ações, em seu artigo 125, 

caput, a Assembleia Geral Ordinária instalar-se-á em primeira convocação com 
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a presença de acionistas representando, no mínimo, ¼ (um quarto) do capital 

social com direito a voto (ações ordinárias). Em segunda convocação instalar-

se-á com qualquer número. 

3.3. Assembleia Geral Extraordinária 

3.3.1. Data e Local 

A Assembleia Geral Extraordinária será realizada, em 26 de abril de 2017, às 

11h, no Auditório da sede social da CESP, situado na Avenida Nossa Senhora 

do Sabará, 5.312, São Paulo, SP, em sequência à Assembleia Geral Ordinária.                                                                                                                                                                                                                                             

3.3.2. “Quorum” de Instalação 

A Assembleia Geral Extraordinária que tiver por objeto a reforma do Estatuto 

Social somente se instalará em primeira convocação com a presença de 

acionistas que representem 2/3 (dois terços), no mínimo, do capital com direito 

a voto, mas poderá instalar-se em segunda convocação, com qualquer número, 

conforme artigo 135, da Lei nº 6.404/76, Lei das Sociedades por Ações.                                                     

4. Edital de Convocação 

Sua publicação sempre ocorrerá em dois veículos de comunicação, sendo um no Diário 

Oficial do Estado de São Paulo e o outro num veiculo de grande circulação. Atualmente 

a CESP faz suas publicações no jornal Folha de São Paulo.  Essas publicações ocorrem 

em três dias, nos dois veículos, sempre de  30 a 15 dias antes da Assembleia, conforme 

a Lei das Sociedades Anônimas nº 6.’404/76.  A CESP publicará o Edital nos dias 25, 28 

e 29 de Março de 2017. Tanto o Edital de Convocação quanto os documentos 

pertinentes às matérias a serem apreciadas nas Assembleias Gerais Ordinárias e/ou 
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Extraordinárias estarão à disposição dos Senhores Acionistas na sede da Empresa, ou 

por meio eletrônico nas páginas da Comissão de Valores Mobiliários – CVM e da CESP, 

na rede mundial de computadores, em conformidade com a Instrução CVM nº 481/09.           

                                                                                          

5. Anexos 

Anexo 1 – Edital de Convocação; 

Anexo 2 – Proposta do Conselho de Administração a Assembleia Geral; 

Anexo 3 – Modelo de Procuração; 

Anexo 4 – Modelo Boletim de voto a distância; 

Anexo 5 – Modelo Formulário de inclusão de Propostas no Boletim de Voto a 

Distância.                                                                        
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ANEXO 1 

CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO 

CNPJ/MF N 60.933.603/0001-78 

NIRE N 35.300.011.996 

COMPANHIA ABERTA 

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

CONVOCAÇÃO 

Ficam os Senhores Acionistas convocados para, na forma do disposto no Artigo 6 do Estatuto Social e dos artigos 

131 e 132 da Lei Federal nº 6.404/76, reunirem-se em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária desta 

Companhia, a serem realizadas no dia 26 de abril de 2017, às 11 horas, em sua sede social, situada na Avenida 

Nossa Senhora do Sabará, 5.312, nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

1. Relatório Anual da Administração e Demonstrações Financeiras relativas ao 

Exercício de 2016, acompanhados dos Pareceres dos Auditores Independentes e 

do Conselho Fiscal; 

2. Proposta de destinação de resultados e a proposta de distribuição de dividendos 

aos acionistas; 

3. Eleição dos membros do Conselho de Administração; 

4. Eleição dos membros efetivos do Conselho de Fiscal, e seus suplentes;  

5. Fixação de remuneração dos Administradores e dos membros do Conselho 

Fiscal. 
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

1. Alteração do Estatuto Social, no seu artigo 3º, em virtude da nova composição de 

seu capital social, por conversões de ações de uma classe para a outra, já 

anteriormente efetuadas. O artigo 3º passará a ter a seguinte redação: 

“Artigo 3º – O capital social é de R$ 5.975.433.454,43 (cinco bilhões, novecentos 

e setenta e cinco milhões, quatrocentos e trinta e três mil, quatrocentos e 

cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos), dividido em 327.502.673 

(trezentos e vinte e sete milhões, quinhentas e duas mil, seiscentas e setenta e 

três) ações, sendo 109.167.751 (cento e nove milhões, cento e sessenta e sete 

mil, setecentas e cinquenta e uma) ações ordinárias de classe única, 7.399.122 

(sete milhões, trezentas  e noventa e nove mil, cento e vinte e duas) ações 

preferenciais classe A e 210.935.800 (duzentos e dez milhões, novecentas e 

trinta e cinco mil e oitocentas) ações preferenciais classe B, todas nominativas e 

sem valor nominal.” 

2. Alteração do Estatuto Social, no seu artigo 16, em virtude da nova composição da 

Diretoria. O artigo 16 passará a ter a seguinte redação: 

“Artigo16 – A diretoria será composta por 4 (quatro) membros, sendo um diretor 

presidente, um diretor financeiro e de relações com investidores, um diretor 

administrativo e um diretor de geração, com as atribuições fixadas pelo 

Regimento Interno, todos com mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a 

reeleição nos termos da lei.” 
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Participação nas Assembleias 

O percentual mínimo de participação no capital social com direito a voto, necessário à 

requisição do sistema de voto múltiplo para eleição de membros do Conselho de Administração 

é de 5% (cinco por cento), em conformidade com as Instruções CVM nº 165/1991 e nº 

481/2009. 

Nos termos do artigo 161 da Lei nº 6.404/76, os acionistas preferencialistas e os minoritários 

poderão eleger seus representantes no Conselho Fiscal, em votação em separado. 

A comprovação da condição de acionista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura 

dos trabalhos da Assembleia, mediante a apresentação de documento de identidade e do 

comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais, informando 

as respectivas classes, espécies e quantidades.  

Os acionistas podem ser representados nas Assembleias Gerais por procurador, nos termos do 

artigo 126, §1º e §2º, da Lei Federal nº 6.404/76, devendo portar seu documento de identidade 

e fornecer uma via original ou autenticada do Instrumento Público, comprovando a validade de 

sua procuração e apresentando os seguintes documentos: 

a) Pessoas Jurídicas: cópia autenticada do contrato/estatuto social da pessoa 

jurídica representada, comprovante de eleição dos administradores e a 

correspondente procuração, com firma reconhecida em cartório;  

b) Pessoas Físicas: procuração com firma reconhecida em cartório. 

No caso de participação de procuradores de acionistas estrangeiros ou alocados no exterior, as 

respectivas procurações deverão ser outorgadas a representantes no Brasil, com poderes para 

receberem citação judicial, acompanhadas respectivamente de tradução efetuada por Tradutor 

Juramentado, registradas em cartório de títulos e documentos e, se for o caso, com a firma 
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reconhecida pelo Consulado Brasileiro no respectivo país. Tais procurações deverão ser 

apresentadas na via original conforme Parecer CJ/JUCESP nº 1460 de 16 de dezembro de 

2014. 

No caso da opção pelo Voto à Distância, os acionistas deverão obedecer a Instrução CVM 

481/2009 e seguir os procedimentos descritos no Manual de Participação em Assembleias 

Gerais da CESP, que pode ser encontrado no site: ri.cesp.com.br, com os mesmos requisitos 

da participação presencial. 

Os documentos pertinentes às matérias a serem apreciadas nas Assembleias Gerais Ordinária 

e Extraordinária estão à disposição dos Senhores Acionistas na sede da Empresa, ou por meio 

eletrônico nas páginas da Comissão de Valores Mobiliários – CVM e da CESP, na rede 

mundial de computadores, em conformidade com a Instrução CVM nº 481/2009. 

São Paulo, 24 de março de 2017. 

JOÃO CARLOS DE SOUZA MEIRELLES 

Presidente do Conselho de Administração 
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ANEXO 2 

 

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO ÀS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E 

EXTRAORDINÁRIA, A SEREM REALIZADAS EM DIA 26 DE ABRIL DE 2017 

 

ÍNDICE 

 

I – Proposta do Conselho de Administração às Assembleias Gerais Ordinária e      
Extraordinária (páginas 2 e 3) 
 

II – Destinação do Lucro Líquido do Exercício conforme Anexo 9-1-II da Instrução CVM Nº 

481/2009 (páginas: 4 a 10) 

 

III – Comentários dos Diretores nos Termos do Item 10 do Anexo 24 da Instrução CVM 

Nº480/2009 (páginas:11 a 45) 

 

IV – Dados dos Membros do Conselho de Administração e Fiscal, indicados à eleição, 

conforme Itens 12.5 a 12.10 do Anexo 24 da Instrução CVM Nº 480/2009 (pag: 46 a 51) 

 

V – Fixação da remuneração dos Administradores e membros do Conselho Fiscal, de acordo 

com o Item 13 do Anexo 24 da Instrução CVM Nº 480/2009 (páginas:52 a 64 ) 

 

VI – Alteração do Estatuto Social (páginas: 65 a 92) 
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I - PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ÀS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E 
EXTRAORDINÁRIA, A SEREM REALIZADAS EM 26 DE ABRIL DE 2017 

 

Senhores Acionistas, 
 

O Conselho de Administração da CESP – Companhia Energética de São Paulo vem apresentar aos Senhores 

Acionistas as seguintes propostas, a serem objeto de deliberação nas Assembleias Gerais Ordinária e 

Extraordinária, a serem realizadas em 26 de abril de 2017, às 11 horas, em sua sede social, situada na Avenida 

Nossa Senhora do Sabará, 5.312, nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 

 

        ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

6. Relatório Anual da Administração e Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício de 2016, 
acompanhados dos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal; 

 

7. Proposta de destinação de resultados e a proposta de distribuição de dividendos aos acionistas; 
 

8. Eleição dos membros do Conselho de Administração; 
 

9. Eleição dos membros efetivos do Conselho de Fiscal, e seus suplentes;  
 

10. Fixação de remuneração dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal. 
 

                                  ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 

3. Alteração do Estatuto Social, no seu artigo 3º, em virtude da nova composição de seu capital 
social, por conversões de ações de uma classe para a outra, já anteriormente efetuadas. O artigo 
3º passará a ter a seguinte redação: 

“Artigo 3º – O capital social é de R$ 5.975.433.454,43 (cinco bilhões, novecentos e setenta e cinco 
milhões, quatrocentos e trinta e três mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três 
centavos), dividido em 327.502.673 (trezentos e vinte e sete milhões, quinhentas e duas mil, seiscentas 
e setenta e três) ações, sendo 109.167.751 (cento e nove milhões, cento e sessenta e sete mil, 
setecentas e cinquenta e uma) ações ordinárias de classe única, 7.399.122 (sete milhões, trezentas  e 
noventa e nove mil, cento e vinte e duas) ações preferenciais classe A e 210.935.800 (duzentos e dez 
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milhões, novecentas e trinta e cinco mil e oitocentas) ações preferenciais classe B, todas nominativas e 
sem valor nominal.” 

4. Alteração do Estatuto Social, no seu artigo 16, em virtude da nova composição da Diretoria. O 
artigo 16 passará a ter a seguinte redação: 

 

“Artigo16 – A diretoria será composta por 4 (quatro) membros, sendo um diretor presidente, um diretor 
financeiro e de relações com investidores, um diretor administrativo e um diretor de geração, com as 
atribuições fixadas pelo Regimento Interno, todos com mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a 
reeleição nos termos da lei.” 
 

Participação nas Assembleias 

 

O percentual mínimo de participação no capital social com direito a voto, necessário à requisição do 
sistema de voto múltiplo para eleição de membros do Conselho de Administração é de 5% (cinco por 
cento), em conformidade com as Instruções CVM nº 165/1991 e nº 481/2009. 
 
Nos termos do artigo 161 da Lei nº 6.404/76, os acionistas preferencialistas e os minoritários poderão 
eleger seus representantes no Conselho Fiscal, em votação em separado. 
 
A comprovação da condição de acionista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos 
trabalhos da Assembleia, mediante a apresentação de documento de identidade e do comprovante 
expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais, informando as respectivas classes, 
espécies e quantidades.  
 
Os acionistas podem ser representados nas Assembleias Gerais por procurador, nos termos do artigo 
126, §1º e §2º, da Lei Federal nº 6.404/76, devendo portar seu documento de identidade e fornecer 
uma via original ou autenticada do Instrumento Público, comprovando a validade de sua procuração e 
apresentando os seguintes documentos: 
 

c) Pessoas Jurídicas: cópia autenticada do contrato/estatuto social da pessoa jurídica representada, 
comprovante de eleição dos administradores e a correspondente procuração, com firma 
reconhecida em cartório;  

 
d) Pessoas Físicas: procuração com firma reconhecida em cartório. 

No caso de participação de procuradores de acionistas estrangeiros ou alocados no exterior, as 

respectivas procurações deverão ser outorgadas a representantes no Brasil, com poderes para 

receberem citação judicial, acompanhadas respectivamente de tradução efetuada por Tradutor 

Juramentado, registradas em cartório de títulos e documentos e, se for o caso, com a firma reconhecida 

pelo Consulado Brasileiro no respectivo país. Tais procurações deverão ser apresentadas na via original 

conforme Parecer CJ/JUCESP nº 1460 de 16 de dezembro de 2014. 
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No caso da opção pelo Voto à Distância, os acionistas deverão obedecer a Instrução CVM 481/2009 e 

seguir os procedimentos descritos no Manual de Participação em Assembleias Gerais da CESP, que pode 

ser encontrado no site: ri.cesp.com.br, com os mesmos requisitos da participação presencial. 

 

Os documentos pertinentes às matérias a serem apreciadas nas Assembleias Gerais Ordinária e 
Extraordinária estão à disposição dos Senhores Acionistas na sede da Empresa, ou por meio eletrônico 
nas páginas da Comissão de Valores Mobiliários – CVM e da CESP, na rede mundial de computadores, 
em conformidade com a Instrução CVM nº 481/2009. 

 

São Paulo, 24 de março de 2017. 

 

JOÃO CARLOS DE SOUZA MEIRELLES 

Presidente do Conselho de Administração 
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II - DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO, CONFORME O ANEXO 9-1-II DA INSTRUÇÃO CVM 

Nº 481/2009 

1. Lucro líquido do exercício 

A Companhia encerrou o exercício de 2016 com lucro líquido de R$ 305.095 mil. Ao lucro líquido foram 

adicionadas na conta lucros acumulados as seguintes movimentações: i) constituição de reserva legal 

de R$ (15.255) mil; ii) realização da reserva de lucros a realizar constituída em 2009 de R$ 31.097 mil e; 

iii) realização do ajuste de avaliação patrimonial da depreciação R$ (26.103) mil, que resultaram na 

proposta de destinação de R$ 294.834 mil, dos quais serão deduzidos R$ 140.000 mil pagos em 2016 a 

título de juros sobre o capital próprio. 

2. Montante global e o valor por ação dos dividendos, incluindo dividendos antecipados e juros sobre 

capital próprio já declarados 

 

Foi proposta a destinação de dividendos aos acionistas de R$ 294.834 mil, correspondente a 100% do 

lucro ajustado do exercício de 2016 (conforme demonstrativo abaixo), equivalente a R$ 0,878885 por 

ação ON e PNB e R$ 1,824541 por ação PNA. Do montante de dividendos propostos, serão deduzidos 

os proventos já pagos aos acionistas durante o exercício social de 2016, a título de Juros sobre o capital 

próprio, no valor de R$ 140.000 mil, equivalente a R$ 1,8245449 por ação PNA e R$ 0,395185 por ação 

ON e PNB, resultando em R$ 154.834 mil de saldo a distribuir como dividendos, equivalente a R$ 

0,483700 por ação ON e PNB. 

3. Percentual do lucro líquido do exercício distribuído 

Destinação de 100% do lucro ajustado do exercício de 2016, conforme abaixo: 

Valores em R$ mil 

Exercício Social 2016 

Lucro do exercício 305.095 

Destinações:  

      Reserva Legal (15.255) 

      Realização de reserva de lucros a realizar 31.097  

      Realização de ajuste de avaliação patrimonial (depreciação) (26.103)  

Lucro ajustado do exercício (saldo para distribuição de dividendos) 294.834  

      Juros s/ capital próprio já distribuídos  (140.000) 

      Saldo a distribuir como dividendos (154.834) 

Saldo em lucros/prejuízos acumulados 0,00 
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4. Montante global e o valor por ação de dividendos distribuídos com base em lucro de exercícios 

anteriores 

 

Em 2016 há realização no montante de R$ 31.097 mil, da reserva de lucros a realizar constituída em 

2009, conforme item 3, acima. 

  

5. Valores, deduzidos os dividendos antecipados e juros sobre capital próprio já declarados: 

 

a. Valor bruto de dividendo e juros sobre capital próprio, de forma segregada, por ação de cada 

espécie e classe 

 

Foi proposta a destinação de dividendos aos acionistas de R$ 294.834 mil, correspondente a 100% 

do lucro ajustado do exercício de 2016 (conforme demonstrativo abaixo), equivalente a R$ 

0,878885 por ação ON e PNB e R$ 1,824541 por ação PNA. Do montante de dividendos propostos, 

serão deduzidos os proventos já pagos aos acionistas durante o exercício social de 2016, a título de 

Juros sobre o capital próprio, no valor de R$ 140.000 mil, equivalente a R$ 1,8245449 por ação PNA 

e R$ 0,395185 por ação ON e PNB, resultando em R$ 154.834 mil de saldo a distribuir como 

dividendos, equivalente a R$ 0,48370 por ação ON e PNB. 

                                                                    Valores em R$ mil 

Descrição 2016 R$ por ação 

Destinação de dividendos 294.834  

     ON (43.141) 0,395185 

     PNA (13.500) 1,824545 

     PNB (83.359) 0,395185 

    Total dos juros sobre capital próprio já 

distribuídos (140.000) 
 

Saldo a distribuir como dividendo obrigatório 154.834  

     ON 52.804 0,483770 

     PNA 0 0,0 

     PNB 102.030 0,483770 
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b. Forma e o prazo de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio 

Os dividendos propostos de R$ 294.834 mil, após dedução de R$ 140.000 mil de juros sobre capital 

próprio pagos em 02 de dezembro de 2016, resultam no montante líquido de R$ 154.834 mil e 

estão distribuídos em R$ 52.804 mil para as ações ON (R$ 0,483770 por ação) e R$ 102.030 mil para 

as ações PNB (R$ 0,483770  por ação), a serem pagos até 30 de junho de 2017.  

c. Incidência de atualização e juros sobre os dividendos e juros sobre capital próprio  

Não houve incidência de atualização e juros sobre dividendos e nem sobre juros sobre capital 

próprio. 

d. Data da declaração de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio considerada para 

identificação dos acionistas que terão direito ao seu recebimento 

Farão jus aos Dividendos, os acionistas constantes da posição acionária verificada em  02.05.2017, 

sendo as ações negociadas a partir de 03.05.2017 na BM&FBovespa consideradas “ex-dividendos”. 

Os dividendos serão pagos até 30 de junho de 2017. 

6. Declaração de dividendos ou juros sobre capital próprio com base em lucros apurados em balanços 

semestrais ou em períodos menores 

 

a. Montante dos dividendos ou juros sobre capital próprio já declarados 

Em 2016, foram declarados e pagos Juros sobre o capital próprio de R$ 140.000 mil. 

b. Data dos pagamentos de dividendos ou juros sobre capital próprio 

 

O pagamento de juros sobre capital próprio referente ao exercício de 2016 no montante de R$ 

140.000 mil foi efetuado em 02 de dezembro de 2016. 

7. Tabela comparativa de valores por ação de cada espécie e classe: 

 

a. Lucro (prejuízo) líquido do exercício e dos 3 (três) exercícios anteriores 

 

Exercício Social 
Lucro / (prejuízo)        

  Valor – R$ mil                       

Lucro / (prejuízo) 

por ação – R$                       

2016 305.095 0,93158 

2015 (61.357) (0,18735) 

2014 560.139 1,71033 
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b.  Dividendos e juros sobre capital próprio distribuídos nos 3 (três) exercícios anteriores 

Exercício 

Social 
Deliberação 

Classe 

de 

Ações 

Provento Aprovado 

Natureza Montante R$ 
Valor Por 

Ação R$ 

Data de 

Pagamento 

2016 

RCA      

08/11/2016 

ON JCP 43.141.405,70 0,39518452 

 

02/12/2016 

PNA JCP 13.500.030,62 1,82454494 

PNB JCP 83.358.563,68 0,39518452 

Subtotal 140.000.000,00   

Proposta para 

Deliberação da 

AGO 

26/04/2017 

ON 

Dividendos 

Obrigatórios 52.804.525,48 0,48370077   

30/06/2017 PNA 

Dividendos 

Obrigatórios - - 

PNB 

Dividendos 

Obrigatórios 102.029.809,39 0,48370077   

Subtotal 154.834.334,88   

TOTAL 295.834.334,88   

 

 

 

 

Exercício 

Social Deliberação 

Classe 

de 

Ações 

Provento Aprovado 

Natureza Montante R$ 

Valor Por 

Ação R$ 

Data de 

Pagamento 

2015 

Deliberação 

AGO 

26/04/2016 

ON 

Dividendos 

Obrigatórios 9.464.869,47 0,08670023 

30/06/2016 
PNA 

Dividendos 

Obrigatórios 13.576.453,51 1,82454494 

PNB 

Dividendos 

Obrigatórios 18.284.551,52 0,08670023 

TOTAL 41.325.874,50   
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Exercício 

Social 
Deliberação 

Classe 

de 

Ações 

Provento Aprovado 

Natureza Montante R$ 
Valor Por 

Ação R$ 

Data de 

Pagamento 

2014 

RCA      

12/08/2014 

ON JCP 61.125.032,21 0,55991907 

30/09/2014 
PNA JCP 13.886.525,80 1,82454494 

PNB JCP 117.988.441,99 0,55991907 

Subtotal 193.000.000,00   

Deliberação 

AGO 

27/04/2015 

ON 

Dividendos 

mínimos 138.056.196,67 1,26462587 

31/05/2015 

PNB 

Dividendos 

mínimos 266.487.148,77 1,26462587 

Subtotal 404.543.345,44   

Deliberação 

27/04/2015 

ON 

Dividendos 

adicionais 128.518.258,84 1,17725621 

31/05/2015 PNA 

Dividendos 

adicionais 8.960.041,70 1,17725621 

PNB 

Dividendos 

adicionais 248.076.255,84 1,17725621 

Subtotal 385.554.556,39   

Deliberação 

AGO 

27/04/2015 

ON 

Dividendos 

adicionais 263.366.117,65 2,41249299 

30/09/2015 PNA 

Dividendos 

adicionais 18.361.370,74 2,41249299 

PNB 

Dividendos 

adicionais 508.370.413,43 2,41249299 

Subtotal 790.097.901,83   

TOTAL 1.773.195.803,65   
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8. Destinação de lucros à reserva legal 

 

a. Montante destinado à reserva legal 

 

Dado que a Companhia encerrou o exercício de 2016 com Lucro Líquido de R$ 305.095 mil, houve a 

destinação de R$ 15.255 mil à reserva legal. 

 

b. Detalhe da forma de cálculo da reserva legal 

 

Calculada em 5% do lucro líquido do exercício, antes de qualquer destinação, até o limite de 20% 

do capital social. 

 

9. Ações preferenciais com direito a dividendos fixos ou mínimos 

 

a. Forma de cálculos dos dividendos fixos ou mínimos 

 

As ações PNA fazem jus a dividendo prioritário anual de 10% do valor do capital representado por 

esta classe de ações. As ações PNB da companhia não possuem direito a dividendos prioritários fixo 

ou mínimo.  

 

b. Informações sobre se o lucro do exercício é suficiente para o pagamento integral dos dividendos 

fixos ou mínimos 

 

Sim, conforme informado no demonstrativo do item 7 (b), as ações PNA receberam R$ 13.500 mil, 

correspondente ao dividendo prioritário anual equivalente ao previsto no Estatuto, de 10% do valor 

do capital representado por esta classe de ações. 

 

c. Identificação de eventual parcela não paga é cumulativa 

 

Não há parcela do lucro do exercício não paga. 

 

d. Valor global dos dividendos fixos ou mínimos a serem pagos a cada classe de ações preferenciais 
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O valor do dividendo prioritário mínimo pago às ações PNA foi de R$ 13.500.030,62 

 

e. Dividendos fixos ou mínimos a serem pagos por ação preferencial de cada classe 

 

O valor do dividendo prioritário mínimo por ação pago às ações PNA foi de R$ 1,82454494. 

 

10. Dividendo obrigatório 

 

a. Forma de cálculo prevista no estatuto 

 

Conforme o Estatuto Social da Companhia, o lucro do exercício social, após as deduções previstas 

em lei, terá a seguinte destinação: 

 

 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, na constituição da 

reserva legal, até o limite de 20% (vinte por cento) do capital social; 

 do saldo, será destinado valor para pagamento do dividendo prioritário mínimo das ações 

preferenciais classe A, correspondente a 10% (dez por cento) do valor do capital social 

integralizado representado por ações PNA, a ser rateado igualmente entre estas; 

 do saldo, será destinado valor para pagamento de dividendo anual obrigatório às ações 

ordinárias e às ações preferenciais classe B, correspondente a (i) 10% (dez por cento) do valor 

do capital social integralizado representado por estas ações, a ser rateado igualmente entre 

elas ou (ii) 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, após as deduções 

determinadas ou admitidas em lei, observado o disposto no item(e) abaixo; 

 do saldo, até 20% (vinte por cento) poderá ser destinado conforme deliberação da assembleia 

geral, para reinversão na expansão das atividades previstas no Artigo 2º deste estatuto, até o 

limite de 10% (dez por cento) do capital social; 

 o saldo terá a destinação deliberada em assembleia geral, observadas as retenções permitidas 

em lei, sendo que, no caso de distribuição de saldo remanescente às ações ordinárias e 

preferenciais classe A e classe B, esta se fará em igualdade de condições. 

 

O pagamento de juros a título de remuneração de capital próprio poderá ser deduzido do 

montante de dividendos a pagar, na forma da legislação vigente. 



                                                                                                                                                                                                                                                          

30 
 

 

b. Condições do pagamento do dividendo obrigatório (integralmente ou parcial) 

 

Os resultados da Companhia em 2016 são suficientes para o pagamento do dividendo obrigatório.  

Os dividendos propostos de R$ 294.834 mil, após dedução dos juros sobre o capital próprio pagos 

aos acionistas durante o exercício social de 2016 de R$ 140.000 mil, resultam em R$ 154.834 mil de 

saldo a distribuir como dividendos, equivalente a R$ 0,483700 por ação ON e PNB, a serem pagos 

até 30 de junho de 2017. 

c. Montante de dividendo retido  
 

Não há proposta para a retenção de dividendo. 

11. Havendo retenção do dividendo obrigatório devido à situação financeira da companhia 
                

a. Informar o montante da retenção 

b. Descrever, pormenorizadamente, a situação financeira da companhia, abordando, inclusive, 

aspectos relacionados à análise de liquidez, ao capital de giro e fluxos de caixa positivos. 

c. Justificar a retenção dos dividendos 

A companhia não está retendo dividendos. Assim, as alíneas “a, b, e c” não são aplicáveis. 

 

12. Havendo destinação de resultado para reserva de contingências 

 

a. Informar o montante destinado à reserva 

b. Identificar a perda considerada provável e sua causa 

c. Explicar porque a perda foi considerada provável 

d. Justificar a constituição da reserva 

 

A companhia não está destinando resultado para reserva de contingências. Assim, as alíneas “a, b, c 

e d” não são aplicáveis. 

13. Havendo destinação de resultado para reserva de lucros a realizar 

a. Informar o montante destinado à reserva de lucros a realizar 

Não foi constituída Reserva de Lucros a Realizar no exercício de 2016. 

 

b.  Informar a natureza dos lucros não-realizados que deram origem à reserva 

Não aplicável (vide letra “a” acima). 
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14. Havendo destinação de resultado para reservas estatutárias 

                

a. Descrever as cláusulas estatutárias que estabelecem a reserva 

b. Identificar o montante destinado à reserva 

c. Descrever como o montante foi calculado 

 

Não foi constituída Reserva Estatutária no exercício de 2016, não sendo aplicáveis as alíneas “a”, 

“b” e “c” deste item. 

 

15. Havendo retenção de lucros prevista em orçamento de capital 

 

a. Identificar o montante da retenção 

b. Fornecer cópia do orçamento de capital 

 

Não houve retenção de lucros no exercício de 2016, não sendo aplicáveis as alíneas “a e b” deste 

item. 

 

16. Havendo destinação de resultado para a reserva de incentivos fiscais 

 

a. Informar o montante destinado à reserva 

b. Explicar a natureza da destinação 

 

Não há destinação de resultado para reserva de incentivos fiscais, não sendo aplicável resposta às 

alíneas “a e b” deste item. 
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III - COMENTÁRIO DOS DIRETORES NOS TERMOS DO ITEM 10 DO ANEXO 24 DA INSTRUÇÃO CVM 

480/2009   

 

10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais  

 

a. condições financeiras e patrimoniais gerais 

 

i. condições financeiras 

 

Em 2016 a CESP apresentou Lucro Líquido de R$ 305,1 milhões, revertendo o Prejuízo de R$ 61,4 milhões 
registrado no ano anterior. Este resultado se deve, entre outros motivos, à redução de despesas, 
principalmente (i) energia comprada e encargos setoriais (o que inclui o uso do sistema de transmissão), (ii) 
diminuição de despesas com pessoal, material, serviços de terceiros e outras, (iii) redução em provisões 
registradas na rubrica outras (despesas) receitas líquidas (ante provisão ativo contingente de R$ 580,8 
milhões das usinas Ilha Solteira e Jupiá, em 2015); e (iv) pela valorização do real perante o dólar americano 
neste exercício (ante uma expressiva desvalorização do real no ano passado). 

 

Em 2016 foram comercializados 1.030 MW médios, sendo  335 MW médios no Ambiente de Contratação 
Regulada - ACR, e 695 MW médios no Ambiente de Contratação Livre – ACL. 

 

O faturamento da CESP com a comercialização de energia foi de R$ 2.045,9 milhões, uma redução de 41,8% 
sobre os R$ 3.517,4 milhões auferidos no ano de 2015. Desse total, R$ 385,3 foram receitas auferidas pela 
venda de energia do regime de cotas e R$ 1660,6 milhões foram provenientes de contratos bilaterais nos 
ambientes de contratação regulada e livre. Adicionalmente, registrou R$ 6,9 milhões em outras receitas, 
decorrente de contratos de prestação de serviços. Após as Deduções à Receita, a Receita Operacional 
Líquida totalizou R$ 1.668,6 milhões. 

 

As operações da Companhia propiciaram EBITDA calculado de acordo com a Instrução CVM nº 527/2012 de 
R$ 911,7 milhões ajustado por provisões para riscos legais, representando redução de 47,6% quando 
comparado ao exercício anterior. 

 

A produção das usinas da CESP em 2016, observando o comando do Operador Nacional do Sistema Elétrico 
– ONS, mais uma vez foi impactada pelo período de escassez hidrológica, exigindo que o ONS despachasse 
volume expressivo de energia de origem térmica, em prejuízo da produção hidráulica. O fator GSF – 
“Generation Scaling Factor”, que mede a relação entre a produção efetiva das usinas hidráulicas em relação 
à sua garantia física, registrou 86,9% em 2016 (84,3% em 2015), resultando em despesas de compra de 
energia à Companhia.  A ANEEL, por meio do Despacho nº 190/2016, anuiu à repactuação requerida pela 
CESP referente ao Risco Hidrológico da energia contratada no ambiente regulado da Usina Porto Primavera, 
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mediante o pagamento de seguro. Com o encerramento da concessão das Usinas Hidrelétricas Ilha Solteira 
e Jupiá em 7 de julho de 2015, a CESP continuou a operá-las até 30 de junho de 2016 pelo regime de cotas. 

 

A partir de 1º de julho, a Companhia deixou de operar as Usinas Hidrelétricas Ilha Solteira e Jupiá, na 
mesma data foram desligados 221 empregados lotados nessas usinas e admitidos pelo novo 
concessionário. Mediante acordo firmado na Justiça do Trabalho, a CESP indenizou os empregados, sendo 
ressarcida pelo novo concessionário de 50% das despesas com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e 
100% das despesas com Aviso Prévio. 

 

O Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização – CDPED, em reunião realizada em 23 de 
agosto de 2016, decidiu recomendar ao Governador do Estado de São Paulo a retomada dos trabalhos e 
estudos necessários à privatização da CESP, nos termos do art. 5º da Lei 9.361, de 05 de julho de 1996. 

 

O Governo do Estado publicou edital para a contratação de serviços de consultoria a serem prestados por 
intermédio da Secretaria da Fazenda, consistentes na avaliação econômico-financeira, proposição de 
modelagem e execução da venda dos ativos mobiliários detidos pelo Estado, correspondentes a ações 
representativas do capital social da CESP. Foi realizado em 22 de novembro o Pregão Eletrônico que teve 
como vencedor o Banco Fator S.A. 

 

A CESP encerra o exercício, em 31/12/2016, com Disponibilidades de R$ 504 milhões, com condições 
financeiras suficientes para desenvolver suas atividades, bem como cumprir seus compromissos de curto, 
médio e longo prazo. 

Os indicadores econômico-financeiros da CESP não tiveram variações significativas nos últimos 3 anos, com 

a manutenção da capacidade para liquidar suas obrigações, redução do endividamento e menor 

participação de capital de terceiros, importante considerar a redução ocorrida no Patrimônio Líquido, 

conforme exposto ao final do item (ii - condições patrimoniais). Vide tabela a seguir: 

Liquidez/Endividamento    2014  2015  2016 

Endividamento do Ativo...................... 0,41    0,39  0,37 

Participação de Capital de Terceiros..   0,70    0,64  0,59 

Liquidez Corrente...................................  1,34    1,02  0,98 

Em 2015: 

Em 7 de julho de 2015 ocorreu o término das concessões das duas maiores usinas hidrelétricas da CESP, 
Ilha Solteira e Jupiá que juntas representavam 75% da potência instalada. A Companhia passou a registrar, 
temporariamente, dois tipos de receita: (i) a receita tradicional como geradora, baseada nos preços e 
quantidades de energia vendida nos ambientes livre, regulado e na Câmara de Comercialização de Energia 
Elétrica – CCEE; e (ii) a receita transitória como operadora, decorrente da venda de energia para o mercado 
regulado, pelo Regime de Cotas, referente às usinas Ilha Solteira e Jupiá, a partir de 08 de julho de 2015. A 
CESP terá a receita pelo Regime de Cotas até 30 de junho de 2016, período da denominada “operação 
assistida”, quando o novo concessionário deverá assumir a operação. 
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A Companhia continuou sendo impactada negativamente pela deterioração da situação hídrica do país, que 
levou o GSF (Generation Scaling Factor) a uma média anual de 0,843. Tal fato reduziu a garantia física de 
todos os geradores hidráulicos do país. No caso da CESP, significou expressiva redução nos volumes de 
energia descontratada liquidados na CCEE, situação acentuada pela decisão da ANEEL de reduzir o teto do 
PLD a partir de janeiro de 2015. 

Em 2015 foram comercializados 2.057 MW médios, sendo 551 MW médios no Ambiente de Contratação 
Regulada - ACR, e 1.506 MW médios no Ambiente de Contratação Livre – ACL. 

O faturamento da CESP com a comercialização de energia foi de R$ 3.517 milhões, uma redução de 35,5% 
sobre os R$ 5.455 milhões auferidos no ano de 2014. Desse total, R$ 2.831 milhões foram provenientes de 
contratos bilaterais nos ambientes de contratação regulada e livre. Adicionalmente, registrou R$ 8,8 
milhões em receitas de contratos de prestação de serviços e outras receitas. Após as Deduções à Receita, a 
Receita Operacional Líquida totalizou R$ 2.951 milhões. 

O Governo Federal  editou a Medida Provisória nº 688/2015 visando à repactuação do risco hidrológico, 
convertida na Lei nº 13.203/2015. A CESP aderiu à repactuação do risco hidrológico para a parcela de sua 
energia comercializada no ACR para a qual, mediante pagamento de prêmio, estará protegida de riscos 
hidrológicos até o ano de 2028, quando ocorrerá o final da atual concessão da UHE Porto Primavera. O 
efeito dessa repactuação resultou em redução de custo com compra de energia elétrica na CCEE em 2015 
de R$ 155 milhões para R$ 52 milhões. 

As operações da Companhia propiciaram EBITDA calculado de acordo com a Instrução CVM nº 527/2012 de 
R$ 1.740 milhões ajustado pela provisão Ativo Contingente referente as UHEs Ilha Solteira e Jupiá e 
provisões para riscos legais, representando redução de 56,7% quando comparado ao exercício anterior. 

A CESP encerra o exercício, em 31/12/2015, com Disponibilidades de R$ 549 milhões, com condições 
financeiras suficientes para desenvolver suas atividades, bem como cumprir seus compromissos de curto, 
médio e longo prazo. 

Os indicadores econômico-financeiros da CESP não tiveram variações significativas nos últimos 3 anos, com 

a manutenção da capacidade para liquidar suas obrigações, redução do endividamento e menor 

participação de capital de terceiros, importante considerar a redução ocorrida no Patrimônio Líquido, 

conforme exposto ao final do item (ii - condições patrimoniais). Vide tabela a seguir: 

Liquidez/Endividamento    2013  2014  2015 

Endividamento do Ativo...................... 0,39   0,41    0,39 

Participação de Capital de Terceiros..   0,63   0,70    0,64 

Liquidez Corrente...................................  1,18   1,34    1,02 

Em 2014: 

Em 2014, a CESP vendeu, em contratos, 80,4% da energia disponível para comercialização e que está 
autorizada pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica; o restante foi liquidado na CCEE – Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica ao Preço de Liquidação das Diferenças – PLD. 

 

Em função da crise hídrica na região sudeste/centro-oeste, causada pelas baixas precipitações 
pluviométricas verificada nos últimos anos, bem como baixo nível dos reservatórios, a CESP em 2014 
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produziu 13% de energia abaixo da sua garantia física, adquirindo energia no MRE - Mecanismo de 
Realocação de Energia – MRE, ao preço da Tarifa de Energia de Otimização – TEO. 

O faturamento com venda de energia em 2014 foi de R$ 5.455 milhões, 24% acima do faturamento de 
2013, sendo (i) R$ 3.714 milhões em contratos bilaterais nos ambientes de contratação regulado e livre; (ii) 
R$ 1.670 milhões na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE e (iii) R$ 71 milhões pela 
operação e manutenção da UHE Três Irmãos sob o regime de cotas de garantia física. Adicionalmente, há 
R$ 7,5 milhões em receitas de contratos de prestação de serviços e R$ 1,1 milhões de outras receitas. Após 
as Deduções à Receita, a Receita Operacional Líquida alcançou R$ 4.856 milhões. 

Este faturamento, contraposto aos custos e despesas, propiciou EBITDA calculado de acordo com a 
Instrução CVM nº 527/2012 de R$ 1.657 milhões. A Companhia, para efeito comparativo, calcula o EBITDA 
Ajustado, considerando os valores provisionados referentes à Provisão  da Redução ao Valor Recuperável 
das UHE´s Ilha Solteira e Jupiá. A geração de caixa, sob esse conceito, foi de R$ 4.017 milhões, 31,2% acima 
do ano de 2013. 

A CESP encerra o exercício, em 31/12/2014, com Disponibilidades de R$ 2.428 milhões, portanto em 
condições financeiras suficientes para desenvolver suas atividades, bem como cumprir seus compromissos 
de curto, médio e longo prazo. 

Os indicadores econômico-financeiros da CESP evoluíram positivamente nos últimos 3 anos, com maior 

capacidade para liquidar suas obrigações, redução do endividamento e menor participação de capital de 

terceiros, apesar da redução ocorrida no Patrimônio Líquido, conforme exposto ao final do item (ii - 

condições patrimoniais). Vide tabela a seguir: 

 

Liquidez/Endividamento      2012   2013   2014 

Endividamento do Ativo................................   0,42   0,39   0,41 

Participação de Capital de Terceiros...........   0,71   0,63   0,70 

Liquidez Corrente...................................... . 0,60   1,18   1,34 

 

ii. condições patrimoniais 

 

Até 7 de julho de 2015 a CESP detinha as concessões das usinas hidrelétricas de Ilha Solteira e Jupiá, 

com 3.698,5 megawatts médios de energia comercializável. Com o vencimento destas concessões, a 

Companhia encerra o ano de 2016 com um parque gerador exclusivamente hidráulico, formado por 

três usinas hidrelétricas: Engenheiro Sérgio Motta (Porto Primavera – 1.540 megawatts – MW), 

Paraibuna (87,02 MW) e Jaguari (27,6 MW), totalizando 1.654,62 MW de capacidade instalada. A 

Portaria SPE/MME no 258, de 21 de dezembro de 2016, alterou a garantia física da usina de Porto 

Primavera de 1.017 médios para 992,6 MW médios.  Portanto a energia própria que a CESP vinha 

comercializando desde 08 de julho de 2015 que representa 1.081 MW médios, passou para 1.056,6 

MW médios de garantia física. 
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 Parque Gerador 

Usinas 

Hidrelétricas 

Data de 

Conclusão 

Unidades 

Geradoras 

Extensão 

da 

Barragem 

(km) 

Área do 

Reservatório 

(km2) 

Capacidade 

Instalada 

(MW) 

Energia de 

Garantia 

Física 

(MW Médio) 

Porto Primavera 2003  14  10,2  2.250  1.540  992,6*  

Paraibuna 1978  2  0,5  177  87 50,0  

Jaguari 1972  2  1,0  56  27,6 14,0 

Total   18 11,7 2.483 1.654,6     1.056,6 

 *Redução conforme Portaria MME nº 258, de 21 de dezembro de 2016. 
  
O Imobilizado representava 61,1% do Ativo da Companhia, em 31/12/2016. 

O Imobilizado representava 60,6% do Ativo da Companhia, em 31/12/2015. 

O Imobilizado representava 57,9% do Ativo da Companhia, em 31/12/2014. 

 

Usinas Ilha Solteira e Jupiá 

 

Em 07 de julho ocorreu a reversão das UHE’s Ilha Solteira e Jupiá ao Poder Concedente e o término da sua 

exploração econômica pelo regime de preço. A Companhia calculou a depreciação destas usinas até 30 de 

junho de 2015 e reclassificou o valor residual contábil do ativo imobilizado para a rubrica Ativo Disponível 

para Reversão. A partir dessa data a Companhia passou a auferir receitas, temporariamente, pelo regime 

de cotas, até a assunção do novo operador e durante o período de operação assistida, que se encerrará em 

30 de junho de 2016. 

 

Usinas 

Hidrelétricas 

Data de 

Conclusão 

Unidades 

Geradoras 

Extensão 

da 

Barragem 

(km) 

Área do 

Reservatório 

(km2) 

Capacidade 

Instalada 

(MW) 

Energia de 

Garantia 

Física 

(MW Médio) 

Ilha Solteira 1978  20  5,6  1.195      3.444  1.731,5 

Jupiá 1974  14  5,5  330  1.551,2    886  

Total   34 11,1 1.525 4.995,2 2.617,5 
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Em 01 de outubro de 2015, o MME – Ministério das Minas e Energia publicou a Portaria nº 458, que 

definiu o valor aproximado de R$ 2 milhões como indenização para a UHE Ilha Solteira, referenciados a 

preços de junho de 2015. Em 9 de outubro de 2015, a CESP ajuizou ação indenizatória em face da 

União Federal, para o fim de que esta seja condenada a pagar à Companhia o montante dev ido a título 

de reversão dos bens e instalações vinculados à exploração da concessão da UHE de Ilha Solteira e da 

UHE de Jupiá, considerado o custo histórico atualizado desses ativos de R$ 1.561 milhões. A 

Companhia entende que é seu direito receber o montante registrado, considerado o custo histórico 

atualizado, e continuará a discuti-lo judicialmente. Em atendimento ao CPC 25, que trata de Provisões, 

Passivos Contingentes e Ativos Contingentes e em face da Resolução Aneel nº 596/2013, a Companhia 

constituiu neste trimestre provisão para desvalorização das duas usinas (Ativo Contingente), no valor 

de R$ 580 milhões ajustando o valor registrado até o desfecho da disputa judicial.  

 

No exercício de 2014, tendo em vista que em 7 de julho de 2015 ocorreria o vencimento das 

concessões das UHE’s Ilha Solteira e Jupiá, foi, conforme determina o CPC nº 01, estimado o fluxo de 

caixa futuro das operações até o termo final das concessões. Considerando (i) que apenas em 27 de 

março de 2014, pela Portaria Interministerial nº 129 MME/MF, o Poder Concedente reafirmou o valor 

da indenização proposto para a UHE Três Irmãos, deixando evidente que não foram aceitos os 

argumentos da Companhia durante o processo de conciliação dos valores de indenização daquela 

usina, já que nos estudos da EPE não foram considerados custos sócio ambientais, eclusas e outros 

ativos; (ii) que, a Companhia está apurando os valores que poderão ser apresentados à ANEEL até 31 

de dezembro de 2015, conforme definido pela Resolução Normativa ANEEL nº 596/2013, referentes 

aos acréscimos decorrentes de modernizações e melhorias realizadas e ainda não depreciadas, a que a 

Companhia tem direito; (iii) que a Companhia ainda não conhece detalhes de como foram calculadas 

as indenizações e, embora solicitado, não recebeu resposta ao requerimento formulado à EPE em 07 

de maio de 2014, para disponibilização do cálculo/planilhas do valor a ser indenizado das usinas Ilha 

Solteira e Jupiá; (iv) que não há razoável certeza quanto ao recebimento de indenização por valores 

apurados de acordo com os princípios internacionais de contabilidade (deemed cost ou Valor Novo de 

Reposição Depreciado), e também quanto ao próprio valor das indenizações, a Administração, apenas 

para fins de cumprimento do CPC nº 01 e observando o princípio contábil da prudência, está mantendo 

na sua contabilidade, para as UHE’s Ilha Solteira e Jupiá, o valor de R$ 998.716 mil, considerado como 

valor de recuperação na data de encerramento do exercício e composto pelo fluxo propiciado pelas 

operações e pelo valor existente na contabilidade regulatória, por entendê-lo incontroverso nos 

termos do Contrato de Concessão.  

Desta maneira, a CESP procedeu à contabilização de Provisão para redução ao valor recuperável no 

montante de R$ 1.997.296 registrado diretamente no resultado do exercício, na rubrica “outras 

despesas operacionais” (Nota 24.2 das Demonstrações Financeiras).  
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Usina Três Irmãos 

Durante 2014, a CESP operou a Usina Três Irmãos no regime de cotas até o dia 10 de outubro, quando se 
iniciou a concessão para o novo operador daquela usina, a TIJOÁ Participações e Investimentos S/A que, a 
partir dessa data, assumiu a responsabilidade pela sua operação.   
 

Com a publicação da Resolução Homologatória ANEEL no 1.521 de 30 de abril de 2013, em 17 de abril 

de 2013 ocorreu o término da exploração econômica da UHE Três Irmãos pela venda de sua garantia 

física de energia pelo regime de preço: 

 

Usinas 

Hidrelétricas 

Data de 

Conclusão 

Unidades 

Geradoras 

Extensão da 

Barragem 

(km) 

Área do 

Reservatório 

(km2) 

Capacidade 

Instalada 

(MW) 

Garantia 

Física 

(MW Médio) 

Três Irmãos 1999  5  3,6  785      811,45 (1)        217,5 (2) 

(1) Capacidade Instalada Homologada no Despacho ANEEL no 2.762 de 04/09/2012.  
(2) Garantia Física definida na Portaria l no 32, de 05/03/2013, do Ministério de Minas e Energia. 

A Companhia depreciou a usina até abril de 2013 e a reclassificou pelo valor residual contábil do ativo 

imobilizado, no valor de R$ 3.529.080, para a rubrica “Ativo Disponível para Reversão”, que será 

utilizado para confrontar com o valor da indenização de R$ 1.717.362 definido pelo Poder Concedente. 

No quarto trimestre de 2013 foram realizadas diversas reuniões com a participação da Administração e 

técnicos da Companhia com o Ministério de Minas e Energia - MME e com a Empresa de Pesquisa 

Energética – EPE. Foi discutido detalhadamente a composição dos valores da usina pelos cálculos da 

CESP e EPE e esgotados os entendimentos na esfera administrativa.  

A Administração da Companhia entende que é seu direito receber o montante registrado e, de acordo 

com os termos de seu Contrato de Concessão, continuará a discuti-lo judicialmente. Dada a existência 

de um ativo contingente e em atendimento ao CPC 25, que trata de Provisões, Passivos Contingentes e 

Ativos Contingentes, a Companhia constituiu provisão de R$ 1.811.718 mil (valor controverso), 

ajustando o valor de indenização proposto pelo Poder Concedente (valor incontroverso).  

A Usina Três Irmãos teve seu primeiro período de concessão encerrado em novembro de 2011 e apesar 

de ter feito várias solicitações de renovação, a CESP não teve seu pleito respondido pelo Poder 

Concedente, e a Usina foi incluída na Medida Provisória n° 579, de 11 de setembro de 2012 

(posteriormente convertida na Lei nº 12.783, de 14/01/2013). Essa MP ofereceu a renovação da concessão 

por mais 30 anos, em condições econômicas que não foram aceitas pelos acionistas da CESP, reunidos em 

Assembleia em 03.12.2012.                           
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Demonstração do Patrimônio Líquido     

                                                                                                                                                        R$ mil 

Descrição 2014 2015 2016 

   Capital Social 5.975.433 5.975.433 5.975.433 

   Reservas de capital 1.929.098 1.929.098 1.929.098 

   Ajuste de Avaliação patrimonial (970.052) (1.044.780) (1.018.677) 

   Outros resultados abrangentes (137.792) (177.642) (337.258) 

   Reservas de lucros 656.738 628.783 612.941 

   Dividendos Adicionais Propostos      1.175.652 - - 

   Lucros (prejuízos) acumulados - - - 

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 8.629.077 7.310.892 7.161.537 

   Lucro/(Prejuízo) do exercício  560.139 (61.357) 305.095 

 

Descrição                      2014      2015      2016 

Imobilizado...................................................     8.494.806   7.260.107  6.979.724 

Ativo Total...................................................... 14.687.886 11.986.763 11.416.449 

Imobilizado / Ativo total.............................       57,8%      60,6%     61,1% 

Em 2016 a elevação na relação Imobilizado / Ativo Total em relação a 2015 deu-se em virtude da redução  

das disponibilidades pelo pagamento  de  juros sobre capital próprio ao final do exercício de 2016, bem 

como pela redução do saldo em valores a receber de energia elétrica, decorrente do término das 

concessões das usinas Ilha Solteira e Jupiá, em 30/06/2015 e fim da operação assistida no 2º semestre de 

2016. 

Em 2015 a elevação na relação Imobilizado / Ativo Total em relação a 2014 deu-se em virtude da redução 

das Disponibilidades com o pagamento dos dividendos de 2014 durante o exercício. A   redução em 2014 

em relação a 2013, ocorreu em função dos valores provisionados referentes à Provisão para Redução ao 

Valor Recuperável das UHE’s Ilha Solteira e Jupiá, sendo que em 2013  houve a reversão para o poder 

concedente da UHE Três Irmãos, sendo seu valor reclassificado para a rubrica Ativo Disponível para 

Reversão no Ativo não Circulante. 

b. estrutura de capital, possibilidade de resgate de ações ou quotas, hipóteses de resgate e fórmula de cálculo 

do valor 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                          

40 
 

i. estrutura de capital 

Em 2016, CESP possui uma estrutura de capital equilibrada, com Capital de Terceiros composto por 20,1% 

de obrigações de curto prazo e 79,9% de longo prazo, apresentando uma redução do seu endividamento. 

 

A dívida financeira, composta por Empréstimos e Financiamentos e FIDC atingiu R$ 651 milhões, tendo 

sido reduzida em cerca de R$ 540 milhões (45,4%), estando agora representada por 28,7% em moeda 

nacional e 71,3% em moeda estrangeira. Ao final do ano, as Disponibilidades eram de R$ 504 milhões, 

representando cerca de 77% do montante da dívida financeira. 

 

Como pode ser observado no quadro a seguir, a CESP tem financiado suas operações, preferencialmente, 

com capital próprio, reduzindo, paulatinamente, o seu endividamento: 

 

Índice de Endividamento  2014 2015 2016 

Empréstimos + Financ. + FIDC......................       2.314.406  1.192.031  651.545  

Caixa e equivalente de Caixa........................      (2.427.852) (548.553) (504.029) 

Dívida Líquida............................................ (113.446) 643.478 147.516 

Patrimônio Líquido....................................... 8.629.077  7.310.892  7.161.537  

Índice de Endividamento Líquido         -1,3% 8,8% 2,1% 

 

O gráfico abaixo apresenta a distribuição percentual entre Patrimônio Líquido (PL) e capital de terceiros 

(PC + PNC), sendo que a CESP tem demonstrado um PL maior do que o total de capital de terceiros. 
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O capital social integralizado da Companhia em 2016  é composto de 327.502.673 ações, equivalentes a 

R$ 5.975.433.454,43, e está dividido em 109.167.751 ações ordinárias (33,33%), 7.399.122 (2,26%) ações 

preferenciais  classe A e 210.935.800 (64,40%) ações preferenciais classe B. Independentemente de 

reforma estatutária, o capital social poderá ser aumentado até o limite máximo autorizado de R$ 

17.926.300.363,29, mediante deliberação do Conselho de Administração da Companhia. 

A Moody’s Investors Service em Fevereiro de 2016 rebaixou o “rating” de crédito da CESP de Baa3 para 

Ba2 com perspectiva negativa, em função do rebaixamento dos “ratings” do Brasil e Estado de São Paulo 

de Baa3 para Ba2, ambos com perspectiva negativa. Em junho de 2016 os “ratings” BB na escala global e 

brAA- na escala nacional foram reafirmados pela S&P Global Ratings. 

Em 2015 

O capital social integralizado da Companhia em 2015  é composto de 327.502.673 ações, equivalentes a 

R$ 5.975.433.454,43, e está dividido em 109.167.751 ações ordinárias (33,33%), 7.441.008 (2,32%) ações 

preferenciais  classe A e 210.893.914 (64,35%) ações preferenciais classe B. Independentemente de 

reforma estatutária, o capital social poderá ser aumentado até o limite máximo autorizado de R$ 

17.926.300.363,29, mediante deliberação do Conselho de Administração da Companhia. 

A Standard & Poor’s em dezembro de 2015, espelhando o movimento dos “ratings” do governo soberano 

do Brasil e do Estado de São Paulo, rebaixou os “ratings” da CESP de 'BBB-' para 'BB+' na escala global e 

de 'brAAA' para 'brAA+' na Escala Nacional Brasil, com perspectiva negativa. 

Em 2014 

Em 2014, a CESP possuía uma estrutura de capital equilibrada, com Capital de Terceiros composto por 

36,4% de obrigações de curto prazo e 63,6% de longo prazo, apresentando uma redução periódica do seu 

endividamento. 

A dívida financeira, composta por Empréstimos e Financiamentos e FIDC atingiu R$ 2.314 milhões, tendo 

sido reduzida em cerca de R$ 233 milhões (9,1%), estando agora representada por 74% em moeda 

nacional e 26% em moeda estrangeira. Ao final do ano, as Disponibilidades eram de R$ 2.428 milhões, 

superior em R$ 113 milhões ao montante da dívida financeira. 

 

Em 14 de fevereiro de 2014 a Moody’s Investors Service elevou o “rating” de crédito da CESP de Ba1 para 

Baa3, colocando-a em grau de investimento. Rating mantido pela agência em 19 de fevereiro de 2015. 

Em 13 de maio de 2014 a Standard & Poor’s elevou o rating na escala global para BBB- e para brAAA na 

escala nacional, também em grau de investimento. 

O capital social integralizado da Companhia em 2014  é composto de 327.502.673 ações, equivalentes a 

R$ 5.975.433.454,43, e está dividido em 109.167.620 ações ordinárias (33,33%), 7.610.953 (2,32%) ações 

preferenciais  classe A e 210.724.100 (64,35%) ações preferenciais classe B. Independentemente de 

reforma estatutária, o capital social poderá ser aumentado até o limite máximo autorizado de R$ 

17.926.300.363,29, mediante deliberação do Conselho de Administração da Companhia. 
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ii. hipóteses de resgate 

Não há hipótese de resgate de ações de emissão da Companhia além das legalmente previstas. 

iii.fórmula de cálculo do valor de resgate 

Determinações legais. 

c.  Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos 

A Companhia tem baixo custo operacional e vem apresentando consistente geração de caixa medida pelo 

método “EBITDA Ajustado” que atingiu, em 2016, R$ 911,7 milhões, nível suficiente para fazer frente ao 

fluxo de pagamentos de compromissos, não havendo previsão de emissão de dívida durante 2017. 

A dívida financeira ficou em R$ 651 milhões, em 31.12.2016, inferior a posição de 2015 que era de R$ 1.192 

milhões, decorrente principalmente das amortizações e da desvalorização do dólar de 16,5% durante o 

ano, sobre a dívida em moeda estrangeira. Em 2016, o índice de liquidez corrente atingiu R$ 0,97 e o índice 

de liquidez geral foi de R$ 0,58. Em 2015, o índice de liquidez corrente era de R$ 1,02 e o índice de liquidez 

geral de R$ 0,59. 

Obrigações Financeiras: 

   Valores em R$ mil 

Descrição 2014 2015 2016 

   Curto Prazo 1.440.423 444.354 269.968 

   Longo Prazo 873.983 747.677  381.577  

DÍVIDA BRUTA  2.314.406 1.192.031  651.545  

   (-) Disponibilidades e Depósitos Vinculados (2.427.852) (548.553) (504.029) 

DÍVIDA LÍQUIDA (113.446) 643.478  147.516  

 

Em 2015 

A Companhia tem baixo custo operacional e vem apresentando consistente geração de caixa medida pelo 

método “EBITDA Ajustado” que atingiu, em 2015, R$ 1.739,6 milhões, nível suficiente para fazer frente ao 

fluxo de pagamentos de compromissos, não havendo previsão de emissão de dívida durante 2016. 

 

A dívida financeira ficou em R$ 1.192 milhões, em 31.12.2015, inferior a posição de 2014 que era de R$ 

2.314 milhões, decorrente principalmente das amortizações no ano, em especial a liquidação do Bônus 

Série 8, última série do Programa de “Medium Term Notes”. Em 2015, o índice de liquidez corrente atingiu 

R$ 1,02 e o índice de liquidez geral foi de R$ 0,59. Em 2014, o índice de liquidez corrente era de R$ 1,34 e o 

índice de liquidez geral de R$ 0,75. 
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Em 2014 

Em 2014 a  Companhia já possuía  baixo custo operacional e apresentava consistente geração de caixa 

medida pelo método “EBITDA Ajustado” que atingiu  R$ 4.017 milhões, nível suficiente para fazer frente ao 

fluxo de pagamentos de compromissos, não havendo previsão de emissão de dívida durante 2015. 

A dívida financeira ficou em R$ 2.314 milhões, em 31.12.2014, inferior a posição de 2013 que era de R$ 

2.547 milhões, decorrente principalmente das amortizações no ano. Em 2014, o índice de liquidez corrente 

atingiu R$ 1,34 o índice de liquidez geral foi de R$ 0,75. Em 2013, o índice de liquidez corrente era de R$ 

1,18 e o índice de liquidez geral era de R$ 0,41. 

d. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes utilizadas 

 

A Companhia, além dos programas ativos relacionados em (f) a seguir, já se utilizou de programas de 

Debêntures Simples, Não Conversíveis, tendo emitido 10 séries desses títulos, todas já quitadas. De forma 

pioneira, também lançou (i) programa de CTEE’s - Certificados a Termo de Energia Elétrica, que se 

diferenciava das Debêntures pelo seu lastro em energia elétrica (megawatt/hora). Foram 9 emissões, todas 

também já resgatadas; (ii) 4 emissões de  Fundo de investimento de Direito Creditórios, lastreados em 

recebíveis de contratos de venda de energia, sendo 3 já quitadas. 

No mercado internacional foram emitidas 8 séries do Programa de Notas de Médio Prazo (Medium Term 

Notes MTN) iniciado em 2001, última série em vigor (8ª), foi totalmente liquidada em 15/01/2015. 

e.    fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes que 

pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez 

A Companhia obteve uma redução do seu Endividamento, após a liquidação dos títulos de MTN´s em 

15/01/2015 e, no momento, não projeta necessidade de financiamento de suas operações mediante 

capital de terceiros. 

Numa eventual necessidade de recursos para capital de giro a Companhia poderá acessar o mercado 

financeiro e adotar a melhor alternativa que se enquadre em suas expectativas de custos, prazos e 

disponibilidades. Para investimento poderão ser utilizadas fontes de recursos compatíveis com condições e 

as taxas de retorno de cada projeto. 

f.  Níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda: 

 

i. Contratos de empréstimos relevantes 
 

A tabela a seguir contempla a composição dos compromissos financeiros da Companhia em 31/12/2014, 

2015 e 2016, ajustados em decorrência da adoção do IFRS, cujas operações relevantes são os FIDCs, Notas 

de Médio Prazo, dívidas com o BNDES (Plano Brady) e dívidas com a Eletrobrás: 
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               Dívida Financeira                     Valores em R$ mil 

Descrição 2014 2015 2016 

MOEDA ESTRANGEIRA 712.029 862.495 553.333 

   Instituições Financeiras - - - 

   BNDES 710.737 860.878 552.196 

   Medium Term Notes (MTN’s) - - - 

   Outras Instituições 1.292 1.617 1.137 

MOEDA NACIONAL 1.602.377 329.536 98.212 

   Instituições Financeiras 39.460 - - 

   Notas de Médio Prazo 978.205 - - 

   ELETROBRÁS 25.370 20.214 15.061 

   ELETROBRÁS (Valores a pagar) - - - 

   FIDC II, III e IV 559.342 309.322 83.151 

TOTAL 2.314.406 1.192.031 651.545 

 

ii. Outras relações de longo prazo com instituições financeiras 

Não há outras relações de longo prazo com instituições financeiras. 

 

iii. Grau de subordinação entre as dívidas 

Não há subordinação contratual entre as dívidas. Em eventual concurso universal de credores será 

aplicado a legislação vigente. 

No contrato do FIDC existem Eventos de Avaliação que podem resultar em Evento de Liquidação, 

conforme descrito no item seguinte. 

 

iv.Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e 

contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos à emissão de novos 

valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se o emissor vem cumprindo suas 

restrições. 

 

As Notas de Médio Prazo (série 8), liquidadas em 15/01/2015, possuíam algumas cláusulas restritivas, 

limitando a possibilidade de a Companhia dar em garantia os seus ativos, em parte ou no todo, para 

saldar dívidas com terceiros, impossibilitando-a de firmar contratos de arrendamento na forma de “Sale 

and Leaseback” e obrigando ao cumprimento de determinados índices econômico-financeiros (Índice de 
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Alavancagem e Índice de Cobertura de Juros). No caso de descumprimento de tais índices por três 

trimestres consecutivos, a Companhia deveria resgatar as notas em um prazo de 30 dias. A Companhia 

cumpriu os índices exigidos que eram calculados trimestralmente com base nas demonstrações 

financeiras em moeda de poder aquisitivo constante (correção integral). 

Com o vencimento das Notas de Médio Prazo, não há mais cláusulas restritivas impostas ao emissor, a 

partir de 15/01/2015. 

 

 

Na estruturação do FIDC CESP IV houve previsão que a ocorrência de qualquer dos eventos ali 

relacionados, será considerado como Evento de Avaliação. O Administrador do Fundo convocará 

Assembleia Geral que decidirá se tal evento deva ser considerado como Evento de Liquidação. Se esta 

for a decisão, deverão ser iniciados os procedimentos estabelecidos no Regulamento para a liquidação 

do Fundo. 

As ocorrências consideradas Eventos de Avaliação e os Eventos de Liquidação estão descritos no 

prospecto da operação, Item 7 – A Estrutura da Operação, que pode ser consultado no site da CESP ou 

pelo link  http://firb.com/cesp/Cesp_FIDC_CESPIV_prospecto_port.pdf 

  

g.  Limites de utilização dos financiamentos já contratados. 

Não há. 

h. alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras 

Apresentamos abaixo os saldos das contas de resultado de 2016 e respectivas variações: 

Índice de Cobertura de Juros Índice de Alavancagem 

Condição a ser atendida Mínimo.: 2,0000% Máximo: 50,00% 

31.12.2013 12,95% 7,79% 

31.12.2014 24,27% 6,65% 

http://firb.com/cesp/Cesp_FIDC_CESPIV_prospecto_port.pdf


                                                                                                                                                                                                                                                          

46 
 

 

 

Em 2016 a CESP apresentou Lucro Líquido de R$ 305,1 milhões, revertendo o Prejuízo de R$ 61,4 milhões 

registrado no ano anterior. Este resultado se deve, entre outros motivos, à redução de despesas, 

principalmente (i) energia comprada e encargos setoriais (o que inclui o uso do sistema de transmissão), 

(ii) diminuição de despesas com pessoal, material, serviços de terceiros e outras, (iii) redução em 

provisões registradas na rubrica outras (despesas) receitas líquidas (ante provisão ativo contingente de R$ 

580,8 milhões das usinas Ilha Solteira e Jupiá, em 2015); e (iv) pela valorização do real perante o dólar 

americano neste exercício (ante uma expressiva desvalorização do real no ano passado). 

 

Em 07 de julho de 2015 ocorreu o término da concessão das usinas Ilha Solteira e Jupiá. A partir daquela 

data a Companhia enfrentou sensível redução de receitas, pois deixou de contar com a energia destas 

usinas pelo Regime de Preços. Passou a registrar, temporariamente, dois tipos de receita: (i) a receita das 

demais usinas, baseada nos preços e quantidades de energia vendida nos ambientes livre, regulado e na 

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE; e (ii) a receita transitória como operadora pelo 

Regime de Cotas, referente às usinas Ilha Solteira e Jupiá, situação que perdurou de 08 de julho de 2015 a 

30 de junho de 2016, período da denominada “operação assistida” 

2016 2015 Var % 

 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA.................................................................... 1.668.590     2.950.982      -43,5% 

CUSTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 

   Custo com Energia Elétrica................................................................................ (395.989)      (824.669)       -52,0% 

   Custo com operação.......................................................................................... (389.051)      (595.938)       -34,7% 

 LUCRO OPERACIONAL BRUTO......................................................................... 883.550        1.530.375      -42,3% 

Despesas operacionais 

   Despesas gerais e administrativas.................................................................... (196.175)      (214.657)       -8,6% 

   Outras despesas operacionais......................................................................... (314.581)      (232.305)       35,4% 

   Outras (despesas) receitas líquidas................................................................. (90.566)        (633.912)       -85,7% 
(601.322)      (1.080.874)   -44,4% 

 LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO....................... 282.228        449.501         -37,2% 

   Receitas financeiras.......................................................................................... 101.147        165.008         -38,7% 

   Despesas financeiras........................................................................................ 34.056          (523.701)       -106,5% 

 RESULTADO FINANCEIRO.................................................................................. 135.203        (358.693)       -137,7% 

 LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA  E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL...... 417.431        90.808           359,7% 

   Imposto de renda - corrente.............................................................................. (28.864)        (206.325)       -86,0% 

   Contribuição social - corrente............................................................................ (13.576)        (80.585)         -83,2% 

   Imposto de renda diferido (ativo)....................................................................... (8.765)          (8.723)           0,5% 

   Contribuição social diferida (ativo).................................................................... (4.004)          (2.450)           63,4% 

   Imposto de renda diferido (passivo).................................................................. (42.005)        107.293         -139,1% 

   Contribuição social diferida (passivo)............................................................... (15.122)        38.625           -139,2% 

 Total de Imposto de Renda e Contribuição Social..................................... (112.336)      (152.165)       -26,2% 

 LUCRO LÍQUIDO / (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO ................................................ 305.095        (61.357)              - 

 Lucro / (Prejuízo) básico e diluído por ação............................................... 0,93              (0,19)                   - 

(Valores em milhares de Reais) 
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Em 2016, as receitas operacionais líquidas alcançaram R$ 1.668 milhões, com redução de 43,5% em 

relação a 2015, resultado decorrente, principalmente: (i) do término das concessões das usinas Ilha 

Solteira e Jupiá, que foram operadas até julho de 2015 no regime de preços e posteriormente (até junho 

de 2016) no regime de cotas; (ii) efeitos do GSF ;(iii) término de contratos nos mercados livre e regulado.  

 

O Custo com Operação reduziu-se em 34,7%, principalmente em função da: (i) diminuição da despesa 

com depreciação pelo término da exploração econômica das usinas Ilha Solteira e Jupiá (apropriada até 

junho de 2015); (ii) redução de despesas com a transferência pessoal de Ilha Solteira e Jupiá para o novo 

operador); (iii)  redução nas rubricas de Materiais e  Serviços de Terceiros. 

 

As Despesas Gerais e Administrativas reduziram-se em 9,1% e as Outras Despesas Operacionais 

aumentaram 35,9% pelo maior registro em provisões para riscos legais de natureza trabalhista e ações 

cíveis 

 

A linha Outras (Despesas) Receitas Líquidas reduziu-se 86,4% em relação a 2015, que incluía Provisão não 

recorrente de Ativo Contingente no valor de R$ 580,8 milhões, referente às Usinas Ilha Solteira e Jupiá,. 

Assim em 2016, o Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro totalizou R$ 282,2 milhões, 37,2% 

abaixo do resultado de 2015. 

 

O Resultado Financeiro registrou R$ 135,2 milhões positivos (R$ 358,7 milhões negativos em 2015, Nota 

28). As Receitas Financeiras tiveram redução de 38,7% e alcançaram R$ 101,1 milhões, principalmente, 

pela diminuição em rendimentos de aplicações financeiras pela redução das disponibilidades e aplicações. 

Os Encargos de Dívidas e Outras Despesas Financeiras registraram redução de 51,3%, totalizando R$ 74,6 

milhões, refletindo a redução do endividamento em moeda nacional, assim como as Variações 

Monetárias líquidas, que encerraram o exercício em R$ 24,7 milhões (decréscimo de 58,9%). As Variações 

Cambiais líquidas alcançaram R$ 133,3 milhões positivos, decorrentes da valorização de 16,5% do Real 

frente ao Dólar norte-americano ante despesa de R$ 310,5 milhões no ano anterior. 

 

A Companhia registrou Lucro antes dos Impostos de R$ 417,4 milhões. Após a apropriação das despesas 

com Imposto de Renda, e com a Contribuição Social sobre o lucro fiscal tributável e a reversão de 

impostos diferidos, a Companhia encerrou o exercício de 2016 com Lucro Líquido de R$ 305,1 milhões. 

 

Apresentamos abaixo os saldos das contas patrimoniais de 2016 e respectivas variações: 
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2016 2015 Var %

ATIVO

 CIRCULANTE

   Caixa e equivalentes de caixa....................................... 504.029       548.553       -8,1%

   Valores a receber......................................................... 165.141       339.567       -51,4%

   Tributos e contribuições sociais compensáveis........... 77.702         4.236           1734,3%

   Outros créditos.............................................................. 70.576         76.626         -7,9%

   Despesas pagas antecipadamente............................... 16.086         25.166         -36,1%

833.534       994.148       -16,2%

 NÃO CIRCULANTE

   Cauções e depósitos vinculados.................................. 767.422       788.857       -2,7%

   Imposto de renda e contribuição social diferidos.......... 799.535       869.431       -8,0%

   Almoxarifado................................................................. 6.977           28.467         -75,5%

   Outros créditos.............................................................. 1.885           3.204           -41,2%

   Despesas pagas antecipadamente............................... 37.554         52.575         -28,6%

   Ativo intangível.............................................................. 40.388         40.544         -0,4%

   Ativo disponível para reversão..................................... 6.337.256    6.337.256    0,0%

   Provisão ativo disponível para reversão....................... (4.387.826)  (4.387.826)  0,0%

   Imobilizado..................................................................... 6.979.724    7.260.107    -3,9%

10.582.915  10.992.615  -3,7%

TOTAL DO ATIVO.......................................................... 11.416.449  11.986.763  -4,8%

(Valores em milhares de reais)
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Em 2016, o redução verificada em Caixa e equivalentes de caixa decorre da redução de custos e  

endividamento, redução de margem na Operação das usinas de Ilha Solteira e Jupiá, que até julho de 

2015, era sob o regime de preços, e demais aspectos comentados nas variações do resultado da 

Companhia, na comparação com o exercício de 2015. Adicionalmente, em dezembro de 2016 foi efetuado 

o pagamento de juros sobre o capital próprio de R$ 140 milhões. 

A redução na rubrica valores a receber decorre do término da operação assistida e venda de energia pelo 

regime de cotas das usinas Ilha Solteira e Jupiá, que ocorreu no período de 08.12.2015 até 30.06.2016. 

O aumento verificado em tributos e contribuições compensáveis refere-se à créditos de Saldo Negativo de 

Imposto de Renda e Contribuição Social e indicam que no exercício de 2016 a companhia recolheu esses 

tributos em valores maiores do que o devido, decorrente, principalmente, da baixa da Provisão para 

Contingências Trabalhistas (Acordo de Execução Judicial em Ação de Periculosidade), no valor de R$ 

169.903, registrada no 4º trimestre de 2016. Esses valores serão compensados com tributos federais a 

partir da competência janeiro/2017. 

A redução do Passivo Circulante deve-se principalmente: (i) fim da operação assistida de Ilha e Jupiá em 

junho/2016, com a consequente redução de encargos setoriais; tributos e contribuições e folha de 

pagamento; (ii) amortizações de empréstimos e financiamentos, bem como do FIDC. 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2016 2015 Var %

 CIRCULANTE

  Fornecedores......................................................................................... 10.546         13.925          -24,3%

  Empréstimos e f inanciamentos............................................................... 186.817       206.736        -9,6%

  Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC............................ 83.151         237.618        -65,0%

  Tributos e contribuições sociais............................................................ 21.074         56.586          -62,8%

  Encargos setoriais................................................................................. 229.831       393.642        -41,6%

  Dividendos e juros sobre capital próprio................................................ 156.167       42.463          267,8%

  Obrigações estimadas e folha de pagamento........................................ 19.588         31.242          -37,3%

  Outras obrigações................................................................................. 145.216       16.012          806,9%

852.390       998.224        -14,6%

 NÃO CIRCULANTE

  Empréstimos e f inanciamentos............................................................... 381.577       675.973        -43,6%

  Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC............................ -              71.704          -100,0%

  Encargos setoriais................................................................................. 11.192         20.658          -45,8%

  Provisão para riscos legais.................................................................... 2.874.295    2.790.081     3,0%

  Obrigações socioambientais.................................................................. 78.050         103.750        -24,8%

  Outras obrigações................................................................................. 57.408         15.481          270,8%

3.402.522    3.677.647     -7,5%

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

  Capital social ......................................................................................... 5.975.433    5.975.433     0,0%

  Reservas de capital............................................................................... 1.929.098    1.929.098     0,0%

  Ajustes de avaliação patrimonial............................................................ (1.018.677)  (1.044.780)    -2,5%

  Outros resultados abrangentes............................................................. (337.258)     (177.642)       89,9%

  Reservas de lucros ............................................................................... 612.941       628.783        -2,5%

7.161.537    7.310.892     -2,0%

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 11.416.449  11.986.763   -4,8%

(Valores em milhares de reais)
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O aumento verificado em outras obrigações decorre, principalmente, do registro de R$ 169.903 mil 

oriundo da rubrica provisões para riscos legais, em atendimento de decisão judicial para o pagamento em 

15 parcelas de processo de natureza trabalhista sobre periculosidade. Abaixo demonstramos o impacto 

da referida movimentação em outras obrigações, no passivo circulante e não circulante: 

 

 

Em 2015 

Apresentamos abaixo os saldos das contas de resultado de 2015 e respectivas variações: 

 

 

2015 2014 Var %

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA.................................................................... 2.950.982   4.699.251      -37,2%

CUSTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA

  Custo com Energia Elétrica................................................................................ (824.669)    (377.295)       118,6%

  Custo com operação.......................................................................................... (595.938)    (752.914)       -20,8%

LUCRO OPERACIONAL BRUTO......................................................................... 1.530.375   3.569.042      -57,1%

Despesas operacionais

  Despesas gerais e administrativas.................................................................... (214.657)    (210.127)       2,2%

  Outras despesas operacionais......................................................................... (232.305)    (602.021)       -61,4%

  Outras (despesas) receitas líquidas................................................................. (633.912)    (1.742.080)    -63,6%

(1.080.874) (2.554.228)    -57,7%

LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO....................... 449.501      1.014.814      -55,7%

  Receitas f inanceiras.......................................................................................... 165.008      259.014         -36,3%

  Despesas financeiras........................................................................................ (523.701)    (391.298)       33,8%

RESULTADO FINANCEIRO.................................................................................. (358.693)    (132.284)       171,2%

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA  E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL...... 90.808        882.530         -89,7%

  Imposto de renda - corrente.............................................................................. (206.325)    (553.966)       -62,8%

  Contribuição social - corrente............................................................................ (80.585)      (205.537)       -60,8%

  Imposto de renda diferido (ativo)....................................................................... (8.723)        (284.853)       -96,9%

  Contribuição social diferida (ativo).................................................................... (2.450)        (103.146)       -97,6%

  Imposto de renda diferido (passivo).................................................................. 107.293      606.699         -82,3%

  Contribuição social diferida (passivo)............................................................... 38.625        218.412         -82,3%

Total de Imposto de Renda e Contribuição Social..................................... (152.165)    (322.391)       -52,8%

LUCRO LÍQUIDO / (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO ................................................ (61.357)      560.139         -111,0%

Lucro / (Prejuízo) básico e diluído por ação............................................... (0,19)          1,71               -111,0%

(Valores em milhares de Reais)

Saldo  
31.12.2015 Parcelamento  Transferências (-) Pagamentos Saldo  

31.12.2016 
Circulante 

  Acordo judicial periculosidade .................. -                -                       148.247               (14.569)                 133.678       
Não Circulante 

  Acordo judicial periculosidade .................. -                169.903              (148.247)              -                         21.656          
-                169.903              -                        (14.569)                 155.334       
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Em 2015, as receitas operacionais líquidas alcançaram R$ 2.951 milhões, com redução de 37% em relação 

a 2014, resultado decorrente, principalmente, do término das concessões das usinas Ilha Solteira e Jupiá, 

dos efeitos do GSF e do término de contratos nos mercados livre e regulado.  

 

O Custo com Operação reduziu-se em 20,8%, principalmente em decorrência da diminuição da despesa 

com depreciação pelo término da exploração econômica das usinas Ilha Solteira e Jupiá. A Companhia 

calculou a depreciação dessas usinas até junho de 2015 e transferiu o valor residual contábil do Ativo 

Imobilizado para a conta de Ativo Disponível para Reversão. Houve, ainda, aumento nas rubricas Serviços 

de Terceiros e provisão para o Programa de Incentivo à Aposentadoria – PIA. 

 

As Despesas Gerais e Administrativas aumentaram 2,2% e as Outras Despesas Operacionais reduziram 

61,4% pelo menor registro em provisões para riscos legais de natureza trabalhista e ambiental, em 

contraposição ao aumento em provisão de ações cíveis. 

 

As Outras (Despesas) Receitas Líquidas incluem, principalmente, a Provisão Ativo Contingente referente 

às Usinas Ilha Solteira e Jupiá no valor de R$ 580,8 milhões, de modo que o Lucro Operacional antes do 

Resultado Financeiro totalizou R$ 449,5 milhões, 55,7% abaixo do resultado de 2014. 

 

O Resultado Financeiro registrou R$ 358,7 milhões negativos (aumento de 171,2%. As Receitas 

Financeiras tiveram redução de 36,3% e alcançaram R$ 165 milhões, pela diminuição das disponibilidades 

aplicadas e consequente reflexo nos rendimentos de aplicações financeiras e pela atualização sobre 

compra de moeda estrangeira registrada em 2014. Os Encargos de Dívidas e Outras Despesas Financeiras 

registraram redução de 16,2%, totalizando R$ 153,1 milhões. As Variações Monetárias líquidas refletiram 

a redução do endividamento em moeda nacional e encerraram o exercício em R$ 60,1 milhões 

(decréscimo de 52,3%). As Variações Cambiais líquidas alcançaram R$ 310,5 milhões, decorrentes da 

desvalorização de 47% do Real frente ao Dólar norte-americano. 

 

A Companhia registrou Lucro antes dos Impostos de R$ 90,8 milhões. Após a apropriação das despesas 

com Imposto de Renda, e com a Contribuição Social sobre o lucro fiscal tributável e a reversão de 

impostos diferidos, a Companhia encerrou o exercício de 2015 com Prejuízo de R$ 61,4 milhões. 

 

Apresentamos abaixo os saldos das contas patrimoniais de 2015 e respectivas variações: 
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2015 2014 Var. %

ATIVO

 CIRCULANTE

   Caixa e equivalentes de caixa....................................... 548.553       2.427.852    -77,4%

   Valores a receber......................................................... 339.567       399.033       -14,9%

   Tributos e contribuições sociais compensáveis........... 4.236           4.473           -5,3%

   Almoxarifado................................................................. 28.467         34.788         -18,2%

   Outros créditos.............................................................. 76.626         76.245         0,5%

   Despesas pagas antecipadamente............................... 25.166         6.194           306,3%

1.022.615    2.948.585    -65,3%

 NÃO CIRCULANTE

   Cauções e depósitos vinculados.................................. 788.857       773.555       2,0%

   Imposto de renda e contribuição social diferidos.......... 869.431       734.686       18,3%

   Outros créditos.............................................................. 3.204           4.730           -32,3%

   Despesas pagas antecipadamente............................... 52.575         4.807           993,7%

   Ativo intangível.............................................................. 40.544         9.355           333,4%

   Ativo disponível para reversão..................................... 6.337.256    3.529.080    79,6%

   Provisão ativo disponível para reversão....................... (4.387.826)  (1.811.718)  142,2%

   Imobilizado..................................................................... 7.260.107    8.494.806    -14,5%

10.964.148  11.739.301  -6,6%

TOTAL DO ATIVO.......................................................... 11.986.763  14.687.886  -18,4%

(Valores em milhares de reais)
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Em 2015, a redução verificada em Caixa e equivalentes de caixa decorre, principalmente da liquidação das 

Notas de Médio Prazo em 15 de janeiro de 2015 e o pagamento de dividendos durante 2015. 

Em 1 de outubro de 2015, o MME – Ministério das Minas e Energia publicou a Portaria nº 458, em que 

definiu o valor de R$ 2.027.810,00 mil como indenização da UHE Ilha Solteira, relativo ao projeto básico, 

nos termos da MP nº 579/2012, convertida na Lei nº 12.783/2013, referenciados a preços de junho de 

2015, considerando a depreciação e a amortização acumuladas a partir da data de entrada em operação 

das instalações e até 30 de junho de 2015. Para a UHE Jupiá, o Governo Federal considera que não há 

valor a indenizar. 

Em 9 de outubro de 2015, foi ajuizada pela CESP, ação indenizatória em face da União Federal, para o fim 

de que esta seja condenada a pagar à Companhia o montante devido a título de reversão dos bens e 

instalações vinculados à exploração da concessão da UHE de Ilha Solteira e da UHE de Jupiá, considerado 

o custo histórico atualizado dos ativos em questão de R$ 1.561.240.516,13. 

Tendo em vista que o Poder Concedente já se manifestou formalmente quanto ao valor de indenização 

dessas usinas, estabelecido em apenas R$ 2.028 mil, a Companhia entende que é seu direito receber o 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2015 2014 Var. %

 CIRCULANTE

  Fornecedores......................................................................................... 13.925          16.853         -17,4%

  Empréstimos e f inanciamentos............................................................... 206.736        1.149.797    -82,0%

  Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC............................ 237.618        290.626       -18,2%

  Tributos e contribuições sociais............................................................ 56.586          50.030         13,1%

  Encargos setoriais................................................................................. 393.642        240.568       63,6%

  Dividendos e juros sobre capital próprio................................................ 42.463          405.385       -89,5%

  Obrigações estimadas e folha de pagamento........................................ 31.242          30.194         3,5%

  Outras obrigações................................................................................. 16.012          18.979         -15,6%

998.224        2.202.432    -54,7%

 NÃO CIRCULANTE

  Empréstimos e f inanciamentos............................................................... 675.973        605.267       11,7%

  Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC............................ 71.704          268.716       -73,3%

  Entidade de previdência a empregados................................................. -                131.891       -100,0%

  Encargos setoriais................................................................................. 20.658          70.969         -70,9%

  Provisão para riscos legais.................................................................... 2.790.081     2.660.866    4,9%

  Obrigações socioambientais.................................................................. 103.750        101.192       2,5%

  Outras obrigações................................................................................. 15.481          17.476         -11,4%

3.677.647     3.856.377    -4,6%

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

  Capital social ......................................................................................... 5.975.433     5.975.433    0,0%

  Reservas de capital............................................................................... 1.929.098     1.929.098    0,0%

  Ajustes de avaliação patrimonial............................................................ (1.044.780)    (970.052)     7,7%

  Outros resultados abrangentes............................................................. (177.642)       (137.792)     28,9%

  Reservas de lucros ............................................................................... 628.783        656.738       -4,3%

  Dividendos adicionais propostos........................................................... -                1.175.652    -100,0%

7.310.892     8.629.077    -15,3%

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 11.986.763   14.687.886  -18,4%

(Valores em milhares de reais)
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montante registrado, considerado o custo histórico atualizado, e continuará a discuti-lo judicialmente. 

Dada a existência de um ativo contingente e em atendimento ao CPC 25, que trata de Provisões, Passivos 

Contingentes e Ativos Contingentes e em face da Resolução ANEEL nº 596/2013, a Companhia constituiu 

provisão para desvalorização desses ativos (ativo contingente), no valor de R$ 580.798 mil, ajustando o 

valor registrado até o desfecho da disputa judicial, conforme abaixo demonstrado: 

 

 

Em 2014 

A Receita Operacional Líquida de R$ 4.856,0 milhões representou um crescimento de 24,4% sobre 2013, 

decorrente do crescimento das receitas operacionais de 2014 que alcançaram R$ 5.463,6 milhões, com 

crescimento de 23,6% em relação a 2013, resultado obtido, principalmente, pela: (i) recolocação, no 

mercado livre, a preços melhores, de volumes de energia anteriormente contratados com o mercado 

regulado, vendidos em contratos de 8 anos que venceram em dezembro de 2013, denominados Produto 

2006-2013; e (ii) liquidação de volumes na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, por 

força da quantidade descontratada e dos Preços de Liquidação das Diferenças – PLD’s praticados em 

2014, superiores aos de 2013.  

O Custo com Operação reduziu-se em 10,1%, principalmente em decorrência da redução da despesa de 

depreciação pelo término da exploração econômica da UHE Três Irmãos pelo regime de preço; a 

Companhia calculou a depreciação da usina até abril de 2013 e transferiu o valor residual contábil do 

ativo imobilizado para a conta de Ativo disponível para reversão, no ativo não circulante. Houve, ainda, 

reduções nas rubricas Entidade de previdência a empregados – CPC 33/IAS 19 e provisão para o Programa 

de Incentivo à Aposentadoria – PIA. 

As Despesas Gerais e Administrativas reduziram-se em 11,4%, decorrente, principalmente, do decréscimo 

nas despesas com pessoal e serviços de terceiros.  

As Outras Despesas Operacionais aumentaram pelo incremento em provisões para riscos legais de 

natureza trabalhista, em contraposição à reversão de provisão para perdas estimadas de créditos. 

As Outras (Despesas) Receitas Líquidas aumentou 4,9%. Apesar da pequena variação, esta rubrica 

recebeu os seguintes registros: i) em 2014 inclui principalmente, a Provisão para Redução ao Valor 

Ilha Solteira Jupiá Total

Ativo disponível para reversão............................................. 2.165.858   642.318   2.808.176   

Provisão para impairment ........................................... (1.657.484) (337.826) (1.995.310) 

Provisão ativo contingente (*).............................................. (379.464)     (201.334) (580.798)     

Total provisões....................................................................... (2.036.948) (539.160) (2.576.108) 

Ativo disponível para reversão (líquido).......................... 128.910      103.158   232.068      

Composição do ativo disponível para reversão
EMPREENDIMENTO

Ilha Solteira Jupiá Total

Usina........................................................................................ 2.165.858   642.318   2.808.176   

Provisão para impairment ........................................... (1.657.484) (337.826) (1.995.310) 

Subtotal.................................................................................... 508.374      304.492   812.866      

Portaria MME nº 458 de 01.10.2015................................... (2.028)         -            (2.028)         

Modernização e melhoria Res. nº 596/2013 ANEEL....... (126.882)     (103.158) (230.040)     

Subtotal.................................................................................... (128.910)     (103.158) (232.068)     

Provisão Ativo Contingente................................................. 379.464      201.334   580.798      

(*) Composição da provisão ativo contingente UHE's 

Ilha Solteira e Jupiá

EMPREENDIMENTO
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Recuperável de Ativos (Impairment) referente às Usinas Ilha Solteira e Jupiá no valor de R$ 1.997,3 

milhões; ii) em 2013 foi constituída provisão de R$ 1.811,7 milhões (valor controverso), que ajustou o 

valor de indenização proposto pelo Poder Concedente referente à UHE Três Irmãos, até que ocorra o 

desfecho do processo.  

O Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro alcançou R$ 1.014,8 milhões, 496,1% acima do 

resultado de 2013. 

O Resultado Financeiro registrou R$ 132,3 milhões negativos (redução de 68,7%). As Receitas Financeiras 

tiveram crescimento de 97,6% e alcançaram R$ 259 milhões, pelo aumento em rendimentos de 

aplicações financeiras e atualizações sobre compras de moeda estrangeira. As despesas financeiras 

registraram redução de 29,5%, totalizando R$ 391,3 milhões e refletiram a redução do endividamento da 

Companhia. 

Diante dos fatos acima comentados, a Companhia registrou um Lucro antes dos Impostos de R$ 882,5 

milhões. Após a apropriação da despesa com Imposto de Renda, a Contribuição Social sobre o lucro fiscal 

tributável e pela reversão de impostos diferidos (passivo), relativos principalmente às UHE’s Ilha Solteira e 

Jupiá, a Companhia encerrou o exercício de 2014 com Lucro Líquido de R$ 560,1 milhões. 

Apresentamos abaixo os saldos das contas patrimoniais de 2014 e respectivas variações: 

 

 

2014 2013 Var %

ATIVO

 CIRCULANTE

   Caixa e equivalentes de caixa.................................... 2.427.852    839.649       189,2%

   Valores a receber....................................................... 423.061       530.195       -20,2%

   Provisão para perda estimada de créditos................. (37.886)       (58.916)       -35,7%

   Tributos e contribuições sociais compensáveis......... 4.473           39.491         0,0%

   Almoxarifado............................................................... 34.788         34.964         -0,5%

   Outros créditos........................................................... 90.103         79.027         14,0%

   Despesas pagas antecipadamente............................ 6.194           6.989           -11,4%

2.948.585    1.471.399    100,4%

 NÃO CIRCULANTE

   Cauções e depósitos vinculados................................ 773.555       601.141       28,7%

   Imposto de renda e contribuição social diferidos....... 734.686       297.573       146,9%

   Outros créditos........................................................... 4.730           6.426           -26,4%

   Despesas pagas antecipadamente............................ 4.807           4.213           14,1%

   Ativo disponível para reversão................................... 1.717.362    1.717.362    0,0%

   Imobilizado................................................................... 8.504.161    11.076.739  -23,2%

11.739.301  13.703.454  -14,3%

TOTAL DO ATIVO....................................................... 14.687.886  15.174.853  -3,2%

(Valores em milhares de reais)
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Em 2014, o aumento verificado em Caixa e equivalentes de caixa decorre da combinação do aumento em 

receitas, redução de custos e redução do endividamento, comentados nas variações do resultado da 

Companhia, na comparação com o exercício de 2013. 

Para fins de cumprimento do CPC nº 01 a Companhia procedeu à contabilização de Provisão para redução 

ao valor recuperável (impairment) das usinas Ilha Solteira e Jupiá no montante de  R$ 1.997.296, 

reduzindo o seu ativo imobilizado em contrapartida do resultado do exercício, na rubrica “outras 

despesas operacionais”, conforme apresentado nos quadros abaixo: 

 

 

2014 2013 Var %

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

 CIRCULANTE

  Fornecedores.................................................................................... 16.853         21.907         -23,1%

  Empréstimos, f inanciamentos e FIDC................................................. 1.440.423    481.489       199,2%

  Tributos, Taxas regulamentares/Encargos uso sistema................... 165.443       185.456       -10,8%

  Dividendos e juros sobre capital próprio........................................... 405.385       402.162       0,8%

  Obrigações c/folha de pagamento, socioambientais e outras........... 174.328       160.113       8,9%

2.202.432    1.251.127    76,0%

 NÃO CIRCULANTE

  Empréstimos, f inanciamentos e FIDC................................................. 873.983       2.065.748    -57,7%

  Entidade de previdência a empregados............................................. 131.891       62.915         109,6%

  Tributos, Taxas regulamentares/Encargos uso sistema................... 70.969         33.600         111,2%

  Provisão para riscos legais............................................................... 2.660.866    2.316.985    14,8%

  Obrigações c/folha de pagamento, socioambientais e outras........... 118.668       127.092       -6,6%

3.856.377    4.606.340    -16,3%

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

  Capital social ..................................................................................... 5.975.433    5.975.433    0,0%

  Reservas de capital........................................................................... 1.929.098    1.929.098    0,0%

  Ajustes de avaliação patrimonial....................................................... (970.052)     531.519       -282,5%

  Outros resultados abrangentes......................................................... (137.792)     66.579         -307,0%

  Reservas de lucros .......................................................................... 656.738       368.223       78,4%

  Dividendos adicionais propostos....................................................... 1.175.652    446.534       163,3%

8.629.077    9.317.386    -7,4%

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 14.687.886  15.174.853  -3,2%

(Valores em milhares de reais)



                                                                                                                                                                                                                                                          

57 
 

 

As variações verificadas nas rubricas de Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos, Ativo 

Imobilizado e Ajuste de Avaliação Patrimonial, no Patrimônio Líquido, são decorrentes dos lançamentos 

acima comentados. 

Aproximadamente R$ 1 bilhão que estava registrado no passivo não circulante na rubrica Empréstimos. 

Financiamentos e FIDC em 2013 referia-se ao Bônus Série 8, com vencimento em 15 de janeiro de 2015 e 

foi transferido para o passivo circulante no primeiro trimestre de 2014. Em 15 de janeiro de 2015, 

utilizando-se da geração de caixa operacional, a Companhia resgatou a totalidade de suas Notas de Médio 

Prazo - Bônus Série 8, conforme descrito em Eventos Subsequentes das Demonstrações Financeiras de 

2014. 

10.2 - Resultado operacional e financeiro  

a. Resultados das operações do emissor, em especial: 
 

i.        Descrição de quaisquer componentes importantes da receita 
 

A receita operacional da Companhia foi obtida principalmente com a venda de energia elétrica em 

contratos de longo prazo com diversas empresas distribuidoras de energia do país (ambiente de 

contratação regulada – leilões) e de Fornecimento de energia a clientes consumidores livres e 

comercializadoras (ambiente de contratação livre), com oscilações nas quantidades físicas (MWh) e 

atualização de preços. Com o fim das concessões das usinas de Ilha Solteira e Jupiá em julho de 2015, a 

Companhia passou a opera-las no regime de cotas até junho de 2016. Em 2016 a companhia foi 

impactada pela aplicação do Fator GSF - Generation Scaling Factor, refletindo redução da produção 

hidráulica e incremento da geração térmica. 

 

 O faturamento da CESP, em 2016, foi de R$ 2.052,8 milhões redução de 41,8% em relação ao 

faturamento de R$ 3.526,1 milhões em 2015. Em 2014, foi de R$ 5.480,6 milhões, conforme quadro a 

seguir, em R$ mil: 

 

Receita Operacional  2014 2015 2016 

Fornecimento de energia elétrica 1.080.326 1.027.488 560.777 

Suprimento de energia elétrica - Contratos 1.118.050 997.781 474.979 

Suprimento de energia elétrica - Leilões 1.515.503 805.419 576.547 

Energia elétrica de curto prazo 1.687.003 365.695 48.261 
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Suprimento de energia regime de cotas 71.153 320.975 385.342 

Outras Receitas 8.599 8.772 6.875 

TOTAL 5.480.634 3.526.130 2.052.781 

 

ii. Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais. 
 

Em 2016: 

A Companhia passou a registrar desde o fim das concessões de Ilha Solteira e Jupiá, temporariamente, 

dois tipos de receita: (i) a receita tradicional como geradora, baseada nos preços e quantidades de 

energia vendida nos ambientes livre, regulado e na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE; 

e (ii) a receita transitória como operadora, decorrente da venda de energia para o mercado regulado, pelo 

Regime de Cotas, referente às usinas Ilha Solteira e Jupiá, fato ocorrido desde 07 de julho de 2015 até 30 

de junho de 2016.  

Em 2016 a Companhia continuou sendo impactada negativamente pela deterioração da situação hídrica 

do país, que levou o GSF (Generation Scaling Factor) a uma média anual de 0,869, que refletindo na 

redução da garantia física de geradores hidráulicos do país inclusive  para a CESP. 

estes termos, as receitas operacionais de 2016 alcançaram R$ 2.052,8 milhões, com redução de 41,8% em 

relação a 2015, resultado decorrente, principalmente, do término das concessões das usinas Ilha Solteira 

e Jupiá, dos efeitos do GSF e do término de contratos nos mercados livre e regulado.  

As deduções à receita operacional totalizaram R$ 384,2 milhões, redução de 33,2% em relação a 2015, 

resultando na Receita Operacional Líquida de R$ 1.668,6 milhões, com decréscimo de 43,5% sobre 2015. 

O Custo do Serviço de Energia Elétrica totalizou R$ 785,0 milhões, redução de 44,7% em comparação com 

o exercício de 2015, segmentado nos itens Custo com Energia Elétrica e Custo com Operação.  

O Custo com Energia Elétrica reduziu, principalmente, devido à redução da rubrica Energia Elétrica 

Comprada para Revenda pontual em 2015, para o equilíbrio do balanço energético do exercício após o 

término das concessões das usinas Ilha Solteira e Jupiá, e redução em Encargos do Sistema de 

Transmissão com o fim da operação assistida de Ilha Solteira e Jupiá em junho de 2016. 

O Custo com Operação reduziu-se em 34,7%, principalmente em função da: (i) diminuição da despesa 

com depreciação pelo término da exploração econômica das usinas Ilha Solteira e Jupiá (apropriada até 

junho de 2015); (ii) redução de despesas com a transferência pessoal de Ilha Solteira e Jupiá para o novo 

operador); (iii)  redução nas rubricas de Materiais e  Serviços de Terceiros. 

A CESP registrou Lucro Operacional Bruto de R$ 883,6 milhões no exercício de 2016, representando 

redução de 42,3% em relação ao exercício anterior. 
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As Despesas Gerais e Administrativas reduziu-se em 9,1% e as Outras Despesas Operacionais aumentaram 

35,9% pelo maior registro em provisões para riscos legais de natureza trabalhista e ações cíveis 

As Outras (Despesas) Receitas Líquidas reduziu 85,7% em relação a 2015, que incluía Provisão não 

recorrente de Ativo Contingente no valor de R$ 580,8 milhões, referente às Usinas Ilha Solteira e Jupiá,. 

Assim em 2016, o Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro totalizou R$ 282,2 milhões, 37,2% 

abaixo do resultado de 2015. 

O EBITDA Ajustado pelas provisões para riscos legais, totalizou R$ 911,7 milhões, representando redução 

de 47,6% quando comparado ao exercício anterior. 

O Resultado Financeiro registrou R$ 135,2 milhões positivos (R$ 358,7 milhões negativos em 2015, Nota 

28). As Receitas Financeiras tiveram redução de 38,7% e alcançaram R$ 101,1 milhões, principalmente, 

pela diminuição em rendimentos de aplicações financeiras pela redução das disponibilidades e aplicações. 

Os Encargos de Dívidas e Outras Despesas Financeiras registraram redução de 51,3%, totalizando R$ 74,6 

milhões, refletindo a redução do endividamento em moeda nacional, assim como as Variações 

Monetárias líquidas, que encerraram o exercício em R$ 24,7 milhões (decréscimo de 58,9%). As Variações 

Cambiais líquidas alcançaram R$ 133,3 milhões positivos, decorrentes da valorização de 16,5% do Real 

frente ao Dólar norte-americano ante despesa de R$ 310,5 milhões no ano anterior. 

Em 2015: 

Com a implantação, pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, do Manual de Contabilidade do 

Setor Elétrico em 2015, a Companhia efetuou alterações na apresentação da demonstração de resultado, 

da seguinte forma: i) Taxa de Fiscalização do Setor Elétrico – TFSE e Compensação Financeira pela 

utilização de Recursos Hídricos foram reclassificadas de Despesa Operacional para Dedução à Receita 

Operacional; e ii) As Provisões para Riscos Legais, com exceção da Provisão sobre Ações de 

desapropriações – empresas cindidas – foram reclassificadas de Outras (Despesas) Receitas Líquidas para 

Provisões Operacionais. 

Em decorrência do término da concessão das usinas Ilha Solteira e Jupiá em 07 de julho de 2015, a 

Companhia passou a registrar, temporariamente, dois tipos de receita: (i) a receita tradicional como 

geradora, baseada nos preços e quantidades de energia vendida nos ambientes livre, regulado e na 

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE; e (ii) a receita transitória como operadora, 

decorrente da venda de energia para o mercado regulado, pelo Regime de Cotas, referente às usinas Ilha 

Solteira e Jupiá, a partir de 08 de julho de 2015. A CESP terá a receita pelo Regime de Cotas até 30 de 

junho de 2016, período da denominada “operação assistida”, quando o novo concessionário deverá 

assumir a operação. 

Em 2015 a Companhia continuou sendo impactada negativamente pela deterioração da situação hídrica 

do país, que levou o GSF (Generation Scaling Factor) a uma média anual de 0,843. Tal fato reduziu a 

garantia física de todos os geradores hidráulicos do país. No caso da CESP, significou expressiva redução 

nos volumes de energia descontratada liquidados na CCEE, situação acentuada pela decisão da ANEEL de 

reduzir o teto do PLD a partir de janeiro de 2015. 
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Nestes termos, as receitas operacionais de 2015 alcançaram R$ 3.526,1 milhões, com redução de 35,7% 

em relação a 2014, resultado decorrente, principalmente, do término das concessões das usinas Ilha 

Solteira e Jupiá, dos efeitos do GSF e do término de contratos nos mercados livre e regulado.  

As deduções à receita operacional totalizaram R$ 575,1 milhões, redução de 26,4% em relação a 2014, 

resultando na Receita Operacional Líquida de R$ 2.951 milhões, com decréscimo de 37,2% sobre 2014. 

O Custo do Serviço de Energia Elétrica totalizou R$ 1.420,6 milhões, aumento de 25,7%, segmentado nos 

itens Custo com Energia Elétrica e Custo com Operação.  

O Custo com Energia Elétrica cresceu, principalmente, devido à rubrica Energia Elétrica Comprada para 

Revenda, decorrente da celebração de contratos para o equilíbrio do balanço energético do exercício 

após o término das concessões das usinas Ilha Solteira e Jupiá e aumento em Encargos do Sistema de 

Transmissão pelo reajuste das tarifas em 2015. 

O Custo com Operação reduziu-se em 20,8%, principalmente em decorrência da diminuição da despesa 

com depreciação pelo término da exploração econômica das usinas Ilha Solteira e Jupiá. A Companhia 

calculou a depreciação dessas usinas até junho de 2015 e transferiu o valor residual contábil do Ativo 

Imobilizado para a conta de Ativo Disponível para Reversão. Houve, ainda, aumento nas rubricas Serviços 

de Terceiros e provisão para o Programa de Incentivo à Aposentadoria – PIA. 

A CESP registrou Lucro Operacional Bruto de R$ 1.530,4 milhões no exercício de 2015, representando 

redução de 57,1% em relação ao exercício anterior. 

As Despesas Gerais e Administrativas aumentaram 2,2% e as Outras Despesas Operacionais reduziram 

61,4% pelo menor registro em provisões para riscos legais de natureza trabalhista e ambiental, em 

contraposição ao aumento em provisão de ações cíveis. 

As Outras (Despesas) Receitas Líquidas incluem, principalmente, a Provisão Ativo Contingente referente 

às Usinas Ilha Solteira e Jupiá no valor de R$ 580,8 milhões, de modo que o Lucro Operacional antes do 

Resultado Financeiro totalizou R$ 449,5 milhões, 55,7% abaixo do resultado de 2014. 

O EBITDA Ajustado pela provisão Ativo Contingente referente as UHEs Ilha Solteira e Jupiá  e provisões 

para riscos legais, totalizou   R$ 1.739,6 milhões, representando redução de 56,7% quando comparado ao 

exercício anterior. 

O Resultado Financeiro registrou R$ 358,7 milhões negativos (aumento de 171,2%). As Receitas 

Financeiras tiveram redução de 36,3% e alcançaram R$ 165 milhões, pela diminuição das disponibilidades 

aplicadas e consequente reflexo nos rendimentos de aplicações financeiras e ganho de atualização sobre 

compra de moeda estrangeira registrada em 2014. Os Encargos de Dívidas e Outras Despesas Financeiras 

registraram redução de 16,2%, totalizando R$ 153,1 milhões. As Variações Monetárias líquidas refletiram 

a redução do endividamento em moeda nacional e encerraram o exercício em R$ 60,1 milhões 

(decréscimo de 52,3%). As Variações Cambiais líquidas alcançaram R$ 310,5 milhões, decorrentes da 

desvalorização de 47% do Real frente ao Dólar norte-americano. 
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Em 2014: 

As receitas operacionais alcançaram R$ 5.463,6 milhões, com crescimento de 23,6% em relação a 2013, 

resultado obtido, principalmente, pela (i) recolocação, no mercado livre, a preços melhores, de parte dos 

volumes de energia anteriormente contratados com o mercado regulado, vendidos no leilão de dezembro 

de 2004 em contratos de 8 anos que venceram em dezembro de 2013, e (ii) pela liquidação, na CCEE, de 

parte dessa energia (descontratada) a  Preços de Liquidação das Diferenças – PLD’s, praticados em 2014. 

 

O Custo do Serviço de Energia Elétrica totalizou R$ 1.270 milhões, com redução de 5,9%, segmentado nos 

itens Custo com Energia Elétrica e Custo com Operação. 

 

O Custo com Energia Elétrica teve aumento de 1,2% quando comparado com 2013, variação resultante 

principalmente por reajuste das tarifas de Uso do Sistema de Transmissão em 8,3%, compensada com a  

redução da quantidade de energia produzida pela Companhia em 2014, que reduziu em 14,2% as 

despesas com Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos.   

 

O Custo com Operação foi reduzido em 10,1%, principalmente, em decorrência da depreciação, pelo 

término da exploração econômica pelo regime de preço da UHE Três Irmãos, a partir de abril de 2013. 

Houve reduções na constituição de provisão para o Programa de Incentivo à Aposentadoria – PIA, e 

Despesas com Entidade de Previdência Privada. 

Tendo em vista que em 7 de julho de 2015 ocorrerá o vencimento das concessões das UHE’s Ilha 

Solteira e Jupiá, foi, conforme determina o CPC nº 01, estimado o fluxo de caixa futuro das operações 

até o termo final das concessões. Considerando (i) que apenas em 27 de março de 2014, pela Portaria 

Interministerial nº 129 MME/MF, o Poder Concedente reafirmou o valor da indenização proposto 

para a UHE Três Irmãos, deixando evidente que não foram aceitos os argumentos da Companhia 

durante o processo de conciliação dos valores de indenização daquela usina, já que nos estudos da 

EPE não foram considerados custos sócio ambientais, eclusas e outros ativos; (ii) que, a Companhia 

está apurando os valores que poderão ser apresentados à ANEEL até 31 de dezembro de 2015, 

conforme definido pela Resolução Normativa ANEEL nº 596/2013, referentes aos acréscimos 

decorrentes de modernizações e melhorias realizadas e ainda não depreciadas, a que a Companhia 

tem direito; (iii) que a Companhia ainda não conhece detalhes de como foram calculadas as 

indenizações e, embora solicitado, não recebeu resposta ao requerimento formulado à EPE em 07 de 

maio de 2014, para disponibilização do cálculo/planilhas do valor a ser indenizado das usinas Ilha 

Solteira e Jupiá; (iv) que não há razoável certeza quanto ao recebimento de indenização por valores 

apurados de acordo com os princípios internacionais de contabilidade (deemed cost ou Valor Novo 

de Reposição Depreciado), e também quanto ao próprio valor das indenizações, a Administração, 

apenas para fins de cumprimento do CPC nº 01 e observando o princípio contábil da prudência, está 

mantendo na sua contabilidade, para as UHE’s Ilha Solteira e Jupiá, o valor de R$ 998.716 mil, 

considerado como valor de recuperação na data de encerramento do exercício e composto pelo fluxo 

propiciado pelas operações e pelo valor existente na contabilidade regulatória, por entendê-lo 

incontroverso nos termos do Contrato de Concessão.  
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Desta maneira, a CESP procedeu à contabilização de Provisão para redução ao valor recuperável no 

montante de R$ 1.997.296 registrado diretamente no resultado do exercício, na rubrica “outras 

despesas operacionais” (Nota 24.2 das Demonstrações Financeiras).  

O Resultado Financeiro registrou R$ 132,3 milhões negativos (queda de 68,7%). As Receitas Financeiras 

tiveram crescimento de 97,6% e alcançaram R$ 259,0 milhões, pelo aumento em rendimentos de 

aplicações financeiras e atualizações sobre compras de moeda estrangeira. Os Encargos de Dívidas e 

Outras Despesas Financeiras registraram redução de 29,5%, totalizando R$ 182,7 milhões. As Variações 

Monetárias e Cambiais líquidas sofreram uma redução de 29,1%, totalizando R$ 208,6 milhões. 

  

b. Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de 
volumes e introdução de novos produtos e serviços. 

 
A Companhia possui contratos de suprimento (venda a Revendedores) e fornecimento de energia elétrica 

(venda a Consumidores Livres) de longo prazo, a maior parte indexada ao Índice de Preços ao Consumidor 

– IPC-A e sofre a variação desse indicador.  

 

Em 2016, a CESP comercializou em contratos 1.030 MW médios, o que significou uma redução de 49,9% 

em relação ao ano de 2015, decorrente, principalmente pelo término da concessão das usinas Ilha 

Solteira e Jupiá pelo regime de preço, em 30 de junho de 2015. Contribuíram para esse resultado a 

adequação da carteira de contratos da Companhia, juntamente com as condições do mercado e 

condições hidrológicas do sistema. 

 

As condições hidrológicas desfavoráveis fizeram com que as usinas hidrelétricas do MRE – Mecanismo de 

Realocação de Energia fossem despachadas de modo a gerar abaixo de suas garantias físicas durante 

grande parte do ano, fenômeno representado comercialmente pelo GSF – Generation Scaling Factor. Com 

isso, os geradores do MRE arcaram com o déficit entre geração e garantia física, que é valorado ao PLD – 

Preço de Liquidação das Diferenças. 

 

c. Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e taxas de 
juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor. 

 

Em 2016, a valorização do Real foi de 16,5% em relação ao Dólar Norte-americano, impactando o 

Resultado financeiro pela apropriação de receita de variações cambiais em R$ 133,3 milhões. 

Em 2015, a desvalorização do Real foi de 47,0% em relação ao Dólar Norte-americano, impactando o 

Resultado financeiro pela apropriação de despesa de variações cambiais em R$ 310,5 milhões. 

Em 2014, a desvalorização do Real foi de 13,39% em relação ao Dólar Norte-americano, impactando o 

Resultado financeiro pela apropriação de despesa de variações cambiais em R$ 82,6 milhões. 

10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações financeiras  

a.   introdução ou alienação de segmento operacional 

  



                                                                                                                                                                                                                                                          

63 
 

Por decisão do Poder Concedente, em 08 de julho de 2015 a Companhia deixou de operar 

comercialmente a Usina de Ilha Solteira e Jupiá, passando a prestar o serviço de operação e manutenção 

em caráter provisório destas usinas, recebendo apenas a Receita Anual de Geração – RAG, que em 2015 

foi de R$ 320,9 milhões. Esta situação perdurou até o fim do primeiro semestre de 2016, com receita de 

R$ 385 milhões em 2016. 

Por decisão do Poder Concedente, em abril de 2013 a Companhia deixou de operar comercialmente a 

Usina Três Irmãos. Passou a prestar provisoriamente serviços de operação e manutenção daquela usina, 

recebendo apenas a Receita Anual de Geração – RAG, que em 2014 foi de R$ 71,2 milhões. 

Em 10 de setembro de 2014, com interveniência do Fundo de Investimentos em Participações 

Constantinopla e de Furnas Centrais Elétricas S/A, a TIJOA Participações e Investimentos S/A assinou com 

o Ministério de Minas e Energia – MME, o contrato de concessão para geração de energia elétrica na 

Usina Hidrelétrica Três Irmãos, com 30 dias de operação assistida e com início de vigência em 10 de 

outubro de 2014, pelo prazo de 30 anos. Portanto, desde 10 de outubro de 2014, a responsabilidade pela 

concessão da UHE Três Irmãos é da TIJOA Participações.  

b. constituição, aquisição ou alienação de participação societária 
 

Não houve eventos dessa natureza. 

c. eventos ou operações não usuais 
 

Considerando que o Poder Concedente já se manifestou formalmente quanto ao valor de indenização 

das usinas Ilha Solteira e Jupiá, estabelecido em apenas R$ 2.028 mil, a Companhia entende que é 

seu direito em receber o montante registrado, considerado o custo histórico atualizado, e continuará 

a discuti-lo judicialmente. Dada a existência de um ativo contingente e em atendimento ao CPC 25, 

que trata de Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes e em face da Resolução ANEEL 

nº 596/2013, a Companhia constituiu provisão para desvalorização desses ativos (ativo contingente), 

no valor de R$ 580.798 mil, ajustando o valor registrado até o desfecho da disputa judicial.  

O Governo Federal  editou a Medida Provisória nº 688/2015 visando à repactuação do risco 

hidrológico, convertida na Lei nº 13.203/2015, a CESP aderiu à repactuação do risco hidrológico para 

a parcela de sua energia comercializada no ACR para a qual, mediante pagamento de prêmio, estará 

protegida de riscos hidrológicos até o ano de 2028, quando ocorrerá o final da atual concessão da 

UHE Porto Primavera. O efeito dessa repactuação resultou em redução de custo com compra de 

energia elétrica na CCEE em 2015 de R$ 155 milhões para R$ 52 milhões 

Em 2014, considerando o vencimento das concessões das UHE’s Ilha Solteira e Jupiá, em 7 de julho de 

2015, e a incerteza quanto ao valor das indenizações,  a Administração,  apenas para fins do CPC nº 

01 e observando o princípio contábil da prudência, está procedendo à contabilização de Provisão 

para redução ao valor recuperável no montante de R$ 1.997.296, sujeito a discussão futura, sendo 

este valor registrado diretamente no resultado do exercício, na rubrica “outras despesas 

operacionais”, afetando o Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro.{veja item 10.1”a” (ii)} 
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10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases no parecer do auditor      

a. Mudanças significativas nas práticas contábeis 
 

Nos exercícios de 2016 e 2015, não houve mudanças significativas nas práticas em relação às que já foram 

adotadas em 2014. 

 

Exercício de 2013 

Até 31 de dezembro de 2012 os ganhos e perdas atuariais eram registrados imediatamente no resultado 

do exercício. Em 13 de dezembro de 2012 a CVM editou a Deliberação nº 695/2012, que aprovou o 

documento de revisão do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC referente ao pronunciamento CPC 

33 – Benefícios a Empregados. Este pronunciamento técnico é aplicável a exercícios iniciados a partir de 

1º de janeiro de 2013, com aplicação retrospectiva, de acordo com o pronunciamento CPC 23 – Políticas 

contábeis, mudança de estimativa e retificação de erro. 

 

A partir das demonstrações financeiras do exercício de 2013, com efeito retrospectivo, os ganhos e 

perdas atuariais passaram a ser registrados diretamente no Patrimônio líquido na rubrica Outros 

Resultados Abrangentes. Esses ganhos e perdas atuariais são apurados no término de cada exercício com 

base no relatório do atuário independente.   

 

Os principais impactos decorrentes da aplicação dessa norma, na Companhia, são (i) a eliminação do 

registro dos ganhos e perdas atuariais imediatamente no resultado e (ii) o cálculo da estimativa do 

retorno dos ativos utilizando a mesma taxa de desconto utilizada no cálculo do passivo atuarial. Para a 

Companhia, a aplicação desta norma requer o registro dos ganhos e perdas atuariais no patrimônio 

líquido em outros resultados abrangentes. 

 

De acordo com o parágrafo 22 do CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de 

Erro, quando uma mudança na política contábil é aplicada retrospectivamente, a Companhia deverá 

ajustar o saldo de abertura de cada componente do patrimônio líquido afetado para o período anterior 

mais antigo apresentado e os demais montantes comparativos divulgados para cada período anterior 

apresentado, como se a nova política contábil tivesse sempre sido aplicada. 

 

Nos exercícios de 2012 e 2011, não houve mudanças de práticas em relação às que já foram adotadas em 

2010. 

 

Em 2010, as demonstrações contábeis da CESP foram pela primeira vez elaboradas de acordo com as 

práticas adotadas no Brasil, incluídas na legislação societária brasileira e nos Pronunciamentos, 

Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC – e aprovados 

pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, no processo de convergência aos Padrões Internacionais de 

Contabilidade (IFRS). 

 

Custo atribuído (Deemed Cost) do ativo imobilizado – A Companhia optou pela adição do custo atribuído 

do ativo imobilizado, ajustando os saldos de abertura na data de transição, em 01.01.2009 pelos seus 

valores justos estimados (custo de reposição depreciado) por avaliadores independentes, com 

experiência profissional, objetividade e conhecimento técnico dos bens avaliados. A avaliação foi 
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realizada por usina, considerando a utilização dos bens, mudanças tecnológicas ocorridas e em curso, o 

ambiente econômico em que eles operam e o planejamento e outras peculiaridades dos negócios da 

Companhia.  

 

O custo de reposição depreciado de cada usina foi testado pelo respectivo valor recuperável 

(impairment), considerando o valor presente dos fluxos de caixa futuros e indenização (com base no 

custo de reposição depreciado), calculadas até o final da concessão. Dada a operação em conjunto 

(complexo), as usinas de Ilha Solteira e Três Irmãos foram consideradas uma única unidade geradora de 

caixa.  

 

b. Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis. 
 

Em 2013, a Companhia efetuou ajustes nas demonstrações financeiras de 2012 para permitir adequada 

comparação com o exercício de 2013, em decorrência das alterações introduzidas pelo CPC 33 (Revisão 1) 

Benefícios a Empregados. A rubrica Entidade de previdência a empregados – CPC 33/IAS19 de 2012 

apresenta, agora, receita de R$ 14,1 milhões ante despesa de R$ 342,2 milhões na demonstração de 

resultado originalmente divulgada em 2012. Vale ressaltar que os impactos são para fins de 

comparabilidade, não havendo efeitos nos atos societários já aprovados referentes ao exercício findo em 

31 de dezembro de 2012. 

 

O efeito da adoção do custo atribuído para as usinas, em 01.01.2009, promoveu um aumento no ativo 

imobilizado de R$ 3.553 milhões, em contrapartida da conta de imposto de renda e contribuição social 

diferidos (passivo) no valor de R$ 1.208 milhões e conta de ajustes de avaliação patrimonial, no patrimônio 

líquido de R$ 2.345 milhões. A parcela de depreciação anual das usinas antes da adoção das novas práticas 

contábeis, da ordem de R$ 480 milhões, para aproximadamente R$ 781 milhões até 2012, sendo de R$ 681 

milhões em 2013.  A depreciação sobre o ajuste das novas práticas contábeis não resulta em efeitos na 

base de distribuição de dividendos. 

 

c. Ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor. 

 

Não consta parágrafo de ressalvas e/ou ênfases nos últimos 5 exercícios, com exceção do parecer do 

exercício de 2012 que apresenta parágrafo de ênfase,  a respeito da incerteza relacionada à continuidade 

da operação da Usina de Três Irmãos e aos critérios utilizados para determinar o valor de indenização das 

usinas hidroelétricas ao término das concessões.  

  

O evento que mais impactou a CESP e o setor de energia elétrica no exercício de 2012 foi a edição da 

Medida Provisória n° 579, de 11 de setembro de 2012 (posteriormente convertida na Lei nº 12.783, de 

14/01/2013). Por esta Medida Provisória o Governo Federal, na condição de Poder Concedente, ofereceu à 

CESP a antecipação, para janeiro de 2013, da renovação das concessões das usinas de Ilha Solteira e Jupiá, 

com vencimento em 2015, desde que aceitas determinadas condições de comercialização da energia 

dessas usinas. Adicionalmente, o mesmo tratamento foi estendido para a Usina Três Irmãos, cujo 

vencimento do primeiro período de concessão havia ocorrido em novembro de 2011. 

 

Em 1º de novembro de 2012, através da Portaria Interministerial (“PI”) 580, o Ministério de Minas e Energia 

(“Poder Concedente”), informou o valor da indenização dos ativos para as usinas hidrelétricas enquadradas 
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na MP 579. Essa Portaria mencionou que os estudos para determinação do valor das indenizações foram 

realizados pela Empresa de Pesquisa Energética - EPE considerando o Valor Novo de Reposição a preços de 

junho de 2012. Em 14 de novembro de 2012, a Companhia protocolou um pedido de esclarecimentos junto 

ao Poder Concedente, para obter informações, dentre outras, sobre os critérios utilizados para a 

determinação do valor de indenização mencionado.  

 

Os acionistas da CESP, reunidos em assembleia realizada em 03 de dezembro de 2012, decidiram pela não 

renovação das concessões na forma oferecida pela MP 579 e esta posição foi formalizada pela Companhia 

em 04 de dezembro de 2012. Com essa decisão, a CESP continuou a operar as usinas de Ilha Solteira e Jupiá 

até o termo final da concessão (julho/2015). A usina Três Irmãos, que tinha sua operação conjunta com a 

de Ilha Solteira, foi operada pela CESP até decisão do Poder Concedente. 

 

Não houve resposta por parte do Poder Concedente até o encerramento das Demonstrações Financeiras de 

2012, portanto o valor de indenização utilizado para fins de análise de “impairment” á época, era a melhor 

estimativa da Administração considerando a interpretação do contrato de concessão vigente. 

  

10.5 - Políticas contábeis críticas – provisões, contingências, reconhecimento de receita, créditos fiscais, ativos 

de longa duração, vida útil de ativos não circulantes, planos de pensão, ajustes de conversão em moeda 

estrangeira, custo de recuperação ambiental, critérios para teste de recuperação de ativos e instrumentos 

financeiros. 

 

Parcela representativa das demonstrações financeiras é apurada e registrada com base em taxas de 

câmbio, preços, índices de atualização e taxas de juros.   

 

No caso de estimativas para o registro de valores, estas se resumem à Provisão para Riscos Legais, que são 

periodicamente revisadas pelo Departamento Jurídico interno (e por assessores jurídicos externos, quando 

julgado necessário), quanto a valores pleiteados e grau de risco de perda “remoto”, “possível” e “provável”, 

para fins de reconhecimento e/ou divulgação em nota explicativa de ITRs ou DFs.  

 

No caso de Plano de Pensão, o ganho ou perda calculado por atuário independente é reconhecido 

imediatamente no Patrimônio líquido na rubrica Outros Resultados Abrangentes.  

 

No teste do valor recuperável dos ativos – impairment, o valor de cada usina foi testado pelo respectivo 

valor recuperável, considerando o valor presente dos fluxos de caixa futuros e indenização (com base no 

valor novo de reposição, elaborado por empresa especializada, depreciado pelas taxas da ANEEL), 

calculados até o final da concessão, exceto a usina de Três irmãos, cuja concessão venceu em 18/11/2011, 

para a qual não foi considerado no cálculo do valor recuperável o fluxo de caixa futuro das operações. Com 

a publicação da Portaria MME nº 32, de 05/03/2013, as usinas Ilha Solteira e Três Irmãos foram 

consideradas unidades geradoras de caixa independentes, deixando de ser tratadas como um Complexo.  

 

Para apuração e registro de créditos fiscais, são elaboradas as melhores estimativas da Administração, com 

as correspondentes projeções de resultados para fins de determinação do valor presente do lucro 
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tributável futuro, no horizonte exigido de 10 anos (Instrução CVM nº 371/2002), que determina o 

montante a ser reconhecido. 

 

10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras 

 

a. os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço 
patrimonial (off-balance sheet items), tais como: 

 

i. arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos 

 

ii. carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, 

indicando respectivos passivos 

 

iii. contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços 

 

iv. contratos de construção não terminada 

 

v. contratos de recebimentos futuros de financiamentos 

Todas as operações estão registradas nas demonstrações financeiras ou comentadas nas notas 

explicativas. Não há itens relevantes não evidenciados nas demonstrações contábeis.  

 

b. outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras 

Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia possui créditos fiscais totais (nominais) no montante de R$ 
3.255.434 mil de prejuízos fiscais, base negativa de imposto de renda e contribuição social, diferenças 
intertemporais e ajuste do imobilizado – custo atribuído (ICPC 10). Foi constituída provisão de R$ 
2.455.899 mil, pois os referidos créditos somente podem ser registrados, suportados por projeções 
financeiras preparadas pela Administração da Companhia e revisadas, para os próximos 10 anos. Há 
mais informações sobre os créditos fiscais na Nota Explicativa Nº 12 das Demonstrações Financeiras. 

 

 

10.7 - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras 

  

a. Itens que alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas 
financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor 
 

b. natureza  e o propósito da operação 
 

c. natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em 

decorrência da operação 

Conforme comentado no item 10.6 e respectivas alíneas, todas as operações estão registradas nas 

demonstrações financeiras ou apresentadas nas notas explicativas, incluindo a menção sobre os prazos de 

concessão das usinas da Companhia. 
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10.8 - Plano de negócios 

 

a. Investimentos, incluindo: 
 

i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos. 

 

Os investimentos realizados nos últimos anos visaram sobretudo ao programa de manutenção do parque 
gerador, incluindo melhorias e modernização dos equipamentos. O valor investido no ativo imobilizado e 
intangível em 2016 foi de R$ 13.365 mil. 

 

ii. Fontes de financiamento dos investimentos. 

 

A Companhia dispõe de Recursos próprios para aplicação em projetos, nos quais pretende ter participação 

minoritária. Dependendo dos projetos, estes poderão ser financiados por instituições financeiras privadas 

e governamentais, geralmente da ordem de até 70%. 

 

iii. Desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos. 

 

A CESP iniciou o ano de 2013 sob os efeitos da Medida Provisória n° 579, de 11 de setembro de 2012 

(posteriormente convertida na Lei nº 12.783, de 14/01/2013). Por esta Medida Provisória o Governo 

Federal, na condição de Poder Concedente, ofereceu à CESP a antecipação, para janeiro de 2013, da 

renovação das concessões das usinas de Ilha Solteira e Jupiá, vencíveis em 2015, desde que aceitas 

determinadas condições de comercialização da energia dessas usinas. Adicionalmente, o mesmo 

tratamento foi estendido para a Usina Três Irmãos, cujo vencimento do primeiro período de concessão 

havia ocorrido em novembro de 2011. 

 

Os acionistas da CESP, reunidos em assembleia realizada em 03 de dezembro de 2012, decidiram pela não 

renovação das concessões na forma oferecida pela MP. Com essa decisão, a CESP continuará a operar as 

Usinas de Ilha Solteira e Jupiá até o termo final da concessão, o que se dará em julho de 2015. 

 

Poder Concedente tomou providências no sentido de reverter a concessão da UHE Três Irmãos a favor da 
União, passando a operá-la temporária e provisoriamente no regime de cotas em 18 de abril de 2013. 
 
Em 28 de março de 2014 ocorreu o leilão para definição do novo operador da UHE Três Irmãos. O objeto do 
certame foi apenas a usina; o Canal de Pereira Barreto e as eclusas ficaram fora da disputa. A licitação foi 
vencida pelo Consórcio Novo Oriente, composto por um fundo de investimentos e Furnas. 
 
Nos termos do Contrato de Concessão da CESP, extinta a concessão, a Companhia tem direito de ser 

indenizada pelos ativos ainda não amortizados.  
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Em 27 de março de 2014, o Ministério das Minas e Energia – MME, em conjunto com o Ministério da 
Fazenda – MF, publicou a Portaria Interministerial nº 129, definindo o valor da indenização para a UHE Três 
Irmãos em R$ 1.717.362 e o respectivo pagamento em parcelas mensais, no prazo de 7 anos e carência 
mínima de 90 dias para efetuar o primeiro pagamento. Condicionou também ao envio pela CESP de 
declaração constante no Anexo I da Portaria para recebimento da indenização. No entanto, o envio da 
declaração implicaria no reconhecimento, por parte da Companhia, de que o valor de indenização 
estabelecido no Anexo I era suficiente para a cobertura do montante da parcela dos investimentos 
vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou não depreciados, não restando quaisquer valores a 
pleitear com relação à concessão nele indicada ou à forma de recebimento da indenização de que tratava 
esta Portaria. 
 
Em 7 de abril de 2014 a Companhia enviou ofício para o Ministério das Minas e Energia – MME, 
manifestando OPOSIÇÃO à Portaria Interministerial nº 129/MME/MF em relação a (i) o valor de 
indenização a ser paga referente à UHE Três Irmãos; (ii) o pagamento da indenização em parcelas mensais, 
a ser efetuado no prazo de 7 anos; e (iii) o dever de firmar declaração que implica em reconhecimento, por 
parte da CESP, de que o valor estabelecido na Portaria é suficiente para a cobertura  do montante da 
parcela de investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, não 
restando quaisquer valores a pleitear com relação à concessão ou à forma de recebimento da indenização. 
 
Em 9 de julho de 2014, a Companhia ingressou na Justiça Federal, em Brasília, com Ação de Procedimento 
Ordinário com Pedido de Tutela Antecipada, em face da União, pleiteando o recebimento de indenização 
pelos investimentos ainda não amortizados, em vista da reversão dos bens e instalações da Usina Três 
Irmãos. 
 
Em 10 de setembro de 2014, com interveniência do Fundo de Investimentos em Participações 
Constantinopla e de Furnas Centrais Elétricas S/A, a TIJOA Participações e Investimentos S/A assinou com o 
Ministério de Minas e Energia – MME, o contrato de concessão para geração de energia elétrica na Usina 
Hidrelétrica Três Irmãos, com 30 dias de operação assistida e com início de vigência em 10 de outubro de 
2014, pelo prazo de 30 anos. Portanto, desde 10 de outubro de 2014, a responsabilidade pela concessão da 
UHE Três Irmãos é da TIJOA Participações. 
 
Em 1º de outubro, a CESP assinou com a TIJOA Participações, contrato de prestação de serviços de 
operação e manutenção na UHE Três Irmãos e instalações associadas com prazo de duração de 6 meses, a 
contar do início da vigência em 10 de outubro de 2014, cujo objetivo foi viabilizar a assunção, pela TIJOA, 
da operação completa, de forma ordenada. 
 
Ao final de 2014, tendo em vista que em 7 de julho de 2015 ocorreria o vencimento das concessões 

das UHE’s Ilha Solteira e Jupiá, foi, conforme determina o CPC nº 01, estimado o fluxo de caixa futuro 

das operações até o termo final das concessões. Considerando (i) que apenas em 27 de março de 2014, 

pela Portaria Interministerial nº 129 MME/MF, o Poder Concedente reafirmou o valor da indenização 

proposto para a UHE Três Irmãos, deixando evidente que não foram aceitos os argumentos da 

Companhia durante o processo de conciliação dos valores de indenização daquela usina, já que nos 

estudos da EPE não foram considerados custos sócio ambientais, eclusas e outros ativos; (ii) que, a 

Companhia estava apurando os valores que poderiam ser apresentados à ANEEL até 31 de dezembro 

de 2015, conforme definido pela Resolução Normativa ANEEL nº 596/2013, referentes aos acréscimos 

decorrentes de modernizações e melhorias realizadas e ainda não depreciadas, a que a Companhia 

tem direito; (iii) que a Companhia ainda não conhecia detalhes de como foram calculadas as 

indenizações e, embora solicitado, não havia recebido resposta ao requerimento formulado à EPE em 

07 de maio de 2014, para disponibilização do cálculo/planilhas do valor a ser indenizado das usinas Ilha 
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Solteira e Jupiá; (iv) que não havia razoável certeza quanto ao recebimento de indenização por valores 

apurados de acordo com os princípios internacionais de contabilidade (deemed cost ou Valor Novo de 

Reposição Depreciado), e também quanto ao próprio valor das indenizações, a Administração, apenas 

para fins de cumprimento do CPC nº 01 e observando o princípio contábil da prudência, mante ve na 

sua contabilidade, para as UHE’s Ilha Solteira e Jupiá, o valor de R$ 998.716 mil, considerado como 

valor de recuperação na data de encerramento do exercício e composto pelo fluxo propiciado pelas 

operações e pelo valor existente na contabilidade regulatória, por entendê-lo incontroverso nos 

termos do Contrato de Concessão.  

Desta maneira, a CESP procedeu à contabilização de Provisão para redução ao valor recuperável no 

montante de R$ 1.997.296 registrado diretamente no resultado do exercício, na rubrica “outras 

despesas operacionais” (Nota 24.2 das Demonstrações Financeiras).  

 

Em 01 de outubro de 2015, o MME – Ministério das Minas e Energia publicou a Portaria nº 458, que 

definiu o valor aproximado de R$ 2 milhões como indenização para a UHE Ilha Solteira, referenciados a 

preços de junho de 2015. Em 9 de outubro de 2015, foi ajuizada pela CESP, ação indenizatória em face 

da União Federal, para o fim de que esta seja condenada a pagar à Companhia o montante devido a 

título de reversão dos bens e instalações vinculados à exploração da concessão da UHE de Ilha Solteira 

e da UHE de Jupiá, considerado o custo histórico atualizado desses ativos de R$ 1.561 milhões. A 

Companhia entende que é seu direito receber o montante registrado, considerado o custo histórico 

atualizado, e continuará a discuti-lo judicialmente. Em atendimento ao CPC 25, que trata de Provisões, 

Passivos Contingentes e Ativos Contingentes e em face da Resolução ANEEL nº 596/2013, a Companhia 

constituiu neste trimestre provisão para desvalorização das duas usinas (Ativo Contingente), no valor 

de R$ 580 milhões ajustando o valor registrado até o desfecho da disputa judicial.  

 

b. desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que 
devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor 

 

Não há definição de aquisição de outros ativos. 
 

c. Novos produtos e serviços. 
 

i. descrição das pesquisas em andamento já divulgadas 
 

Os projetos de P&D iniciados em 2016 tiveram como temas de investimentos o Planejamento de Sistemas 

de Energia Elétrica e a Operação de Sistemas de Energia Elétrica. 

 

 

ii. montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou 
serviços. 
 

Em 2015 foram iniciados 3 novos projetos de P&D, cujo investimento total será de R$ 3.289.330,09, até 

dezembro/15 nestes projetos foram investidos o montante de R$ 486.051,18. 
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iii. projetos em desenvolvimento já divulgados 
 

Os projetos de investimentos vigentes e iniciados até dezembro/15 tiveram como principais temas de 

investimentos Fontes Alternativas de Geração, Planejamento de Sistemas de Energia Elétrica e Meio 

Ambiente. 

 

iv. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços 
 
Os projetos P&D vigentes e iniciados até dezembro/15 perfazem o total de 14, com investimento total 

previsto de R$ 46.492.614,62. Nestes projetos foram investidos o montante de  

R$ 37.093.526,70 até dezembro/16. 

 

 

10.9 - Outros fatores com influência relevante 

Todos os fatores que influenciaram o desempenho operacional já foram comentados nos itens anteriores. 
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IV – Dados dos Membros do Conselho de Administração, indicados à eleição, conforme os Itens 12.5 a 

12.10 do Anexo 24 da Instrução CVM Nº 480/2009 

 

 

12.5. Relação dos membros indicados à eleição pelo acionista controlador para compor o Conselho de 

Administração da Companhia: 

 

Roberto Luis Troster
Data de 

Nascimento
Profissão CPF Cargo Eletivo 

Data Prevista 

da Eleição

Data Prevista 

da Posse

Prazo do 

Mandato

Cargos na 

Companhia

Nº mandatos 

consecutivos

24/10/1950 Economista 697.928.798-20
Conselheiro de 

Administração (Presidente)
26/04/2017 09/05/2017 2 anos - 0

Dados Curriculares

Formado em Economia pela Universidade de São Paulo em 1984. Doutor em Economia pela mesma instituição em 1994. Membro do Conselho

de Administração do Banco Paulista. Membro do Conselho Fiscal do Lar do Caminho.

 

Aderbal de Arruda Penteado Júnior

Data de 

Nascimento
Profissão CPF Cargo Eletivo 

Data Prevista 

da Eleição

Data Prevista 

da Posse

Prazo do 

Mandato

Cargos na 

Companhia

Nº mandatos 

consecutivos

01/06/1946 Engenheiro 197.713.988-49
Conselheiro de 

Administração (Efetivo)
26/04/2017 09/05/2017 2 anos - 6

Dados Curriculares

Formado em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – EPUSP, em 1970. Mestre e Doutor em Sistemas de

Potência pela mesma instituição, respectivamente em 1976 e 1985. Professor do Departamento de Engenharia de Energia e Automação Elétrica

da Escola Politécnica da USP – PEA EPUSP, desde 1971 até hoje. Professor de cursos de graduação nas áreas de máquinas elétricas,

eletromagnetismo e sistemas de potência, e em cursos de pós-graduação e extensão universitária nas áreas de Aterramento de Sistemas

Elétricos, Simulação de Máquinas Elétricas. Ocupou em 2003 e início de 2004 o cargo de Comissário Chefe do Grupo Técnico e de Concessões da

CSPE – Comissão de Serviços Públicos de Energia do Estado de São Paulo. Foi Nomeado por Decreto em 23 de abril 2004 para o cargo de

Comissário Geral da CSPE, complementando o mandato a partir de 14 de abril de 2008, já com a criação da ARSESP – Agência Reguladora de

Saneamento e Energia do Estado de São Paulo – como Diretor Presidente, acumulando o cargo de Diretor de Regulação Técnica e Fiscalização

dos Serviços de Energia. Em junho de 2008 teve renovado seu mandato de Diretor de Regulação Técnica e Fiscalização dos Serviços de Energia

ARSESP, cargo que ocupou até setembro de 2012. Conselheiro do CREA-SP durante 13 anos, integrando diversas de suas comissões específicas,

tendo sido coordenador da Câmara de Engenharia Elétrica. Coordenador de projetos de P&D e consultor nas áreas de GTD desde 1980. Membro

do Conselho Administrativo da CESP desde 2015. Coordenador do GT1 do CEPE, Conselho Estadual de Política Energética.

 

Clóvis Luiz Chaves

Data de 

Nascimento
Profissão CPF Cargo Eletivo 

Data Prevista 

da Eleição

Data Prevista 

da Posse

Prazo do 

Mandato

Cargos na 

Companhia

Nº mandatos 

consecutivos

02/01/1949 Advogado 363.794.928-87
Conselheiro de 

Administração (Efetivo)
26/04/2017 09/05/2017 2 anos - 3

Dados Curriculares

Formado em Ciências Físicas e Biológicas com Especialização em Geologia Ambiental pela UNESP de São José do Rio Preto – são Paulo, em

dezembro de 1974 e Formado em Direito pela Faculdade de Direito de São José dos Rio Preto – São Paulo, em dezembro de 1979. Exerceu as

funções de Diretor do Instituto Penal Agrícola de São José do Rio Preto, São Paulo, de 1983 a 1990, Assessor do Vice-Governador do Estado de

São Paulo, de 1991 a 1994, Assessor Especial da Presidência da Republica, de 1999 a 2001, Assessor Especial do Ministério da Justiça no ano de

2002, Chefe de Gabinete do Deputado Federal Aloysio Nunes Ferreira Filho, de 2003 a 2004 e Subprefeito de São Mateus, São Paulo, de 2005 a

2010. Desde 2011 exerce a função de Diretor de Relações Institucionais da São Paulo Obras.
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Fernando Carvalho Braga

Data de 

Nascimento
Profissão CPF Cargo Eletivo 

Data Prevista 

da Eleição

Data Prevista 

da Posse

Prazo do 

Mandato

Cargos na 

Companhia

Nº mandatos 

consecutivos

05/06/1952 Economista 538.987.458-72
Conselheiro de 

Administração 

Independente(Efetivo)

26/04/2017 09/05/2017 2 anos - 10

Dados Curriculares

Formado em Economia pela Universidade Mackenzie em 1974. Exerceu diversos cargos na administração pública do Estado de São Paulo, sendo

Secretário Executivo do Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização (1995/2006), Assessor Especial de Privatizações da Secretaria

de Planejamento (1995/2006), Presidente do Conselho do Patrimônio Imobiliário (2002/2006), Assessor Especial do Governador (2002/2006) e

Secretário de Economia e Planejamento (2006). Desde 01/01/2007 até a presente data é sócio da Consultoria Itapipoca Ltda. Nos últimos cinco

anos, exerce continuamente as funções de Conselheiro de Administração da CESP e de Conselheiro Fiscal da Drogasil S.A.

 

Mauro Guilherme Jardim Arce

Data de 

Nascimento
Profissão CPF Cargo Eletivo 

Data Prevista 

da Eleição

Data Prevista 

da Posse

Prazo do 

Mandato

Cargos na 

Companhia

Nº mandatos 

consecutivos

10/05/1941
Engenheiro 

Eletricista
107.894.648-53

Conselheiro de 

Administração (Efetivo)
26/04/2017 09/05/2017 2 anos Diretor Presidente 4

Dados Curriculares

Engenheiro Eletricista pela Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie, com pós-graduação em Engenharia de Sistemas Elétricos pela PUC-

RJ, e Mestre em Power Engineering Rensselaer pelo Polytechnic Institute em Nova Iorque, EUA. Iniciou suas atividades profissionais em 1964 nas

Indústrias Villares S.A., como Engenheiro. Em 1967 começou a trabalhar na CESP como Engenheiro Assistente, onde foi galgando postos como

chefe de Seção e de Setor, de Gerente de Departamento e, em 1983, de Assistente de Diretoria, até assumir a Diretoria de Geração e

Transmissão de 1995 a 1998. Também foi professor da Escola de Engenharia e Faculdade de Tecnologia da Universidade Mackenzie. Em 1998

assumiu a Secretaria de Estado de Energia de São Paulo e, a partir de Janeiro de 2002, passou também a responder pela Secretaria de Recursos

Hídricos, Saneamento e Obras do Estado de São Paulo. De Novembro de 2002 a Maio de 2003 também acumulou a presidência da SABESP –

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Em junho de 2003 assumiu a Secretaria de Estado de Energia, Recursos Hídricos e

Saneamento do Estado de São Paulo, e a partir de Janeiro de 2007 assumiu a Secretaria de Transportes do Estado de São Paulo. Presidiu o

Fórum Nacional dos Secretários para Assuntos de Energia e os Conselhos de Administração das Empresas de Energia Elétrica do Estado de São

Paulo, da SABESP – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, da DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S.A. e da Companhia

Docas de São Sebastião. Em Janeiro de 2011 assumiu o cargo de Presidente da CESP respondendo, cumulativamente, pelas funções das

Diretorias de Engenharia e Construção, tendo permanecido nessas funções até abril de 2014. Foi Secretário de Saneamento e Recursos Hídricos

do Estado de São Paulo no período de abril a dezembro de 2014. Retornou ao cargo de Presidente da CESP em 16 de janeiro 2015.

 

Ricardo Achilles

Data de 

Nascimento
Profissão CPF Cargo Eletivo 

Data Prevista 

da Eleição

Data Prevista 

da Posse

Prazo do 

Mandato

Cargos na 

Companhia

Nº mandatos 

consecutivos

24/05/1968
Engenheiro 

Eletricista
111.702.348-60

Conselheiro de 

Administração (Efetivo)
26/04/2017 09/05/2017 2 anos - 4

Dados Curriculares

Engenheiro Eletricista. Foi Secretário Adjunto da Secretária de Energia do Estado de São Paulo. Foi Superintendente Metropolitano da AES SUL,

de 2008 a 2010, sendo responsável pela gestão dos ativos das redes de distribuição na região metropolitana de Porto Alegre. Atuou como

representante da empresa no relacionamento comercial e técnico perante os clientes; Exerceu, concomitantemente, a função de Safety

Champion AES SUL respondendo como Promotor da Política de Segurança no Trabalho da Empresa. Na AES ELETROPAULO, entre 2006 e 2007,

foi gerente da Gestão e Operação do Sistema de Distribuição Subterrânea e atendimento técnico aos clientes e operação dos sistemas

Reticulado, Radial com recurso, Seletivo e Híbrido na área de concessão; como Gerente de Distribuição foi responsável pelos ativos de

distribuição e atendimento técnico aos clientes na região Central e Sudeste da cidade de São Paulo; entre 2005 e 2006 foi Líder do Grupo de

Gestão da Política de meio ambiente e certificação ISSO 14000 na região central; de 2001 a 2003 foi Team Leader tendo sido responsável pela

gestão dos ativos de distribuição e atendimento técnico aos clientes na região Sudeste da cidade de São Paulo e Líder do grupo de Segurança no

Trabalho e Qualidade Operacional na região; em 2001 foi Gestor de Projetos e atuou na formatação e implantação da Unidade de Serviços de

Atendimento tendo participado da criação de uma empresa de prestação de serviços de construção, manutenção e atendimento de emergência

a redes de distribuição de energia com enfoque no “Modelo de Excelência em Gestão (MEG)”; em 1999, foi Gerente de Recuperação de Receitas

atuando no combate a fraudes, regularização de ligações e outras irregularidades na área noroeste de São Paulo; de 1987 a 2001 foi Gerente,

Engenheiro e Técnico tendo atuado como gerente de Distribuição, Gerente de Atendimento de Sistemas e Engenheiro Técnico em Eletrotécnica.
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Ricardo Daruiz Borsari

Data de 

Nascimento
Profissão CPF Cargo Eletivo 

Data Prevista 

da Eleição

Data Prevista 

da Posse

Prazo do 

Mandato

Cargos na 

Companhia

Nº mandatos 

consecutivos

03/11/1955 Engenheiro Civil 003.952.738-70
Conselheiro de 

Administração (Efetivo)
26/04/2017 09/05/2017 2 anos - 1

Dados Curriculares

Engenheiro Civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – EPUSP – 1997; Mestre em Engenharia Hidráulica e Sanitária pela Escola

Politécnica da Universidade de São Paulo – EPUSP -1989; Atividades Didáticas: Professor da Escola de Engenharia Mackenzie ate 1982; Professor

da Faculdade de Engenharia da Fundação Armando Alvares Penteado – FAAP até 1984; Professor da Faculdade de Engenharia Elétrica da

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP até 2001; Professor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – EPUSP – até

2003. Atividades Profissionais: Engenheiro residente do Laboratório de Hidráulica de Jupiá – CTH/DAEE de 01/1978 a 02/1979; Engenheiro

Pesquisador do Centro Tecnológico de Hidráulica – CTH/DAEE de 03/1979 a 12/1981; Responsável pela Área de Ensaio de Máquinas Hidráulicas

do Centro Tecnológico de Hidráulica – CTH/DAEE de 01/1982 a 12/1983; Coordenador de Projetos da Área de Hidráulica de Barragens do

CTH/DAEE de 01/1983 a 08/1994; Responsável pela Gerência de Coordenação de Programas da Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica -

FCTH de 01/1998 a 07/1992; Diretor Adjunto da Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica - FCTH de 08/1990 a 07/1994; Diretor de Operações

da Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica – FCTH de 08/1993 a 07/1994; Diretor Presidente da Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica –

FCTH nos períodos de 08/1994 a 08/1995 e de 08/1998 a 08/2000; Diretor do Centro Tecnológico de Hidráulica - CTH/DAEE de 05/2000 a

07/2011; Superintendente do Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE de 07/2001 a 02/2007; Diretor do Centro Tecnológico de

Hidráulica – CTH/DAEE de 07/2008 a 07/2009; Coordenador de Projetos do Programa Água Limpa de 07/2009 a 12/2009; Coordenador da

Unidade de Gerenciamento de Obras de Manutenção – UGOM/DAEE de 12/2009 a 08/2010; Diretor de Engenharia e Obras do DAEE – DEO/DAEE

de 08/2010 a 10/2011 e Diretor Presidente da Empresa Metropolitana de Águas e Energia – EMAE de 10/2011 a 01/2015; atualmente ocupa a

Superintendência do Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE.

 

12.5. Relação dos membros indicados à eleição pelos acionistas preferencialistas para compor o Conselho de 

Administração da Companhia: 

 

Adriano Cives Seabra

Data de 

Nascimento
Profissão CPF Cargo Eletivo 

Data Prevista 

da Eleição

Data Prevista 

da Posse

Prazo do 

Mandato

Cargos na 

Companhia

Nº mandatos 

consecutivos

19/06/1972 Engenheiro 016.480.547-81
Conselheiro de 

Administração 

Independente(Efetivo)

26/04/2017 09/05/2017 2 anos - 0

Formado em Engenharia Eletrônica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, em 1994. Foi gestor e chefe de análise na Fides Asset

Management, entre mar/2015 a jul/2016. Gestor e chefe de análise na Opus Investimentos, entre set/2011 a jan/2015. Foi membro do Conselho

de Administração da Even Construtora S.A., entre mai/2015 a nov/2015.

Dados Curriculares

 

 

12.5. Relação dos membros indicados à eleição pelos acionistas não controladores (ordinaristas) para compor o 

Conselho de Administração da Companhia: 
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Bruno C. H. Bastit

Data de 

Nascimento
Profissão Passaporte Cargo Eletivo 

Data Prevista 

da Eleição

Data Prevista 

da Posse

Prazo do 

Mandato

Cargos na 

Companhia

Nº mandatos 

consecutivos

14/05/1984 Economista
14DV44478                   

passaporte francês

Conselheiro de 

Administração 

Independente(Efetivo)

26/04/2017 09/05/2017 2 anos - 0

Dados Curriculares

Economista Político. Mestrado, Economia Política Internacional – University of Warwik (Coventry, Reino Unido). Bacharelato, Política, Economia

e História do Oriente Médio – Durham University (Durham, Reino Unido). Baccalauréat Francês – Lycée Dominique Villars (Gap, Feança)

Fundador e diretor gerente da Quetzal Strategy-ESG Advisors (Londres, R.U/Nova York, E.U.). Foi diretor e Consultor Sênior em Governança,

América do Sul na Morrow Sodali (Londres, Reino Unido/São Paulo, Brasil), entre dez/2014 a janeiro/2017. Consultor de Governança na AMEC-

Associação de Investidores no Mercado de Capitais (São Paulo, Brasil), entre set/2014 a dez/2014. Foi analista Sênior em Governança e

Sustentabilidade na Hermes Investiment (Londres, Reino Unido), entre mar/2009 a ago/2014. Atuou como Membro “Disclosure on Management

Approach Working Group”, na Global Reporting Iniciative-GRI, entre dez/2011 a jan/2013.

 

12.5. Relação dos membros indicados à eleição pelo acionista controlador para compor o Conselho Fiscal da 

Companhia: 

Sebastião Eduardo Alves de Castro

Data de 

Nascimento
Profissão CPF Cargo Eletivo 

Data Prevista 

da Eleição

Data Prevista 

da Posse

Prazo do 

Mandato

Cargos na 

Companhia

Nº mandatos 

consecutivos

08/05/1956 Advogado 041.977.948-51 Conselheiro Fiscal (Efetivo) 29/04/2014 29/05/2017 1 ano - 2

Dados Curriculares

Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, conclusão em 1980. Advogado

inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil – Secção de São Paulo sob nº. 68.235. IMESP – Imprensa Oficial do Estado De São Paulo, Assessor

Técnico desde Janeiro de 2011, atuando junto ao Gabinete do Secretário da Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo do Estado de SP. 

CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo: Desde 1997 a Janeiro de2007, no cargo de Assessor

Executivo. Empresa de Turismo do Estado de São Paulo – PAULISTUR S/A – Coordenador da Assessoria da Presidência no período de maio de

1987 a janeiro de 1989. Fomento de Urbanização e melhoria das Estâncias do Estado de São Paulo – FUMEST – Consultor e Assessor da

Superintendência para investimentos no turismo e desenvolvimento urbano das Estâncias Climáticas, Hidrominerais, Turísticas e Balneárias do

Estado de São Paulo. Secretaria de Esportes e Turismo do Governo do Estado de São Paulo – SET – No período de março de 1983 a março de

1987 exerceu a função de Assessor de Gabinete.

 

Emilia Ticami

Data de 

Nascimento
Profissão CPF Cargo Eletivo 

Data Prevista 

da Eleição

Data Prevista 

da Posse

Prazo do 

Mandato

Cargos na 

Companhia

Nº mandatos 

consecutivos

02/10/1956
Administradora 

Pública
022.489.508-70 Conselheiro Fiscal (Efetivo) 29/04/2014 29/05/2017 1 ano - 6

Dados Curriculares

Bacharel em Administração Pública pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo – Fundação Getúlio Vargas e Curso de

Especialização (CEAG) pela mesma entidade. Atuou na Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo, de julho de 1980 a

março 1991, onde exerceu os cargos de Analista e Assessora, nas atividades de elaboração orçamentária empresarial, controle das empresas

públicas e análise de investimentos estaduais. Na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, ocupou o cargo de Diretora do Departamento

de Finanças do Estado, de abril de 2004 a maio de 2006, de Coordenadora da Administração Financeira do Estado, de junho de 2006 a junho de

2010, de Assessora da Administração Financeira, de julho de 2010 a janeiro de 2015 e retornou ao cargo de Coordenadora da Administração

Financeira do Estado a partir de janeiro de 2015. Foi Conselheira Fiscal na SABESP - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo,

de maio de 2010 a abril de 2011, e na São Paulo Previdência – SPPREV, de 2008 a abril de 2011; É membro suplente do conselho fiscal da

Imprensa Oficial do Estado S.A. – IMESP, desde abril de 2014; É Conselheira de Administração da Companhia de Processamento de Dados do

Estado de São Paulo – PRODESP, desde abril de 2011.
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Vanildo Rolando Neubauer

Data de 

Nascimento
Profissão CPF Cargo Eletivo 

Data Prevista 

da Eleição

Data Prevista 

da Posse

Prazo do 

Mandato

Cargos na 

Companhia

Nº mandatos 

consecutivos

31/03/1954 Advogado 603.327.868-20 Conselheiro Fiscal (Efetivo) 29/04/2014 29/05/2017 1 ano - 2

Dados Curriculares

Superior em Ciências Jurídicas, concluído em 1998 pela Faculdade de Direito da Universidade Ibirapuera, Pós-Graduação em Processo Penal

concluída em pela Faculdade Metropolitana Unidas – FMU. Atuou no Banco Real S.A., na função de Procurador; no Gurgel Veículos S.A., passou

pelas atividades de Recursos Humanos; na CESP Cia Energética de São, de 07/08/1978 a 19/01/2011, foi Chefe de Setor de Pessoal, Gerente de

RH e Gerente de Programas de Saúde; na SABESP – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, desde 1995, desempenha a

Função Assessoria Técnica Jurídica da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos.

 

 

Andre Grotti

Data de 

Nascimento
Profissão CPF Cargo Eletivo 

Data Prevista 

da Eleição

Data Prevista 

da Posse

Prazo do 

Mandato

Cargos na 

Companhia

Nº mandatos 

consecutivos

Conselheiro Fiscal (Suplente) 29/04/2014 29/05/2017 1 ano - 0

Dados Curriculares

 

Keli Regina Della Torre Soler

Data de 

Nascimento
Profissão CPF Cargo Eletivo 

Data Prevista 

da Eleição

Data Prevista 

da Posse

Prazo do 

Mandato

Cargos na 

Companhia

Nº mandatos 

consecutivos

18/03/1973 Administradora 163.707.898-60 Conselheiro Fiscal (Suplente) 29/04/2014 29/05/2017 1 ano - 1

Dados Curriculares

Administradora de Empresas, exerceu as funções de Analista e posteriormente de Gerente na Serasa Experian de 1993 a 2012. Foi

Coordenadora de Projetos Estratégicos da Presidência na Imprensa Oficial do Estado de SP – IMESP de 2012 a 2015. É atualmente Coordenadora

da UDEMO – unidade de Desenvolvimento e Melhoria das Organizações, na Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo do Estado de São

Paulo. É Conselheira Fiscal da CETESB – período 2016-2016. É membro do Comitê do Portal da Transparência do Governo do Estado de São

Paulo.
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Sandra Maria Gianella

Data de 

Nascimento
Profissão CPF Cargo Eletivo 

Data Prevista 

da Eleição

Data Prevista 

da Posse

Prazo do 

Mandato

Cargos na 

Companhia

Nº mandatos 

consecutivos

03/08/1956 Economista 163.707.898-60 Conselheiro Fiscal (Suplente) 29/04/2014 29/05/2017 1 ano - 1

Dados Curriculares

Economista, formada pela FAAP – Fundação Armando Álvares Penteado em 1978, e administração de Empresas, formada pela Universidade

Mackenzie em 1980. Funcionária publica estatal desde 1978, iniciou atuando como auxiliar de pesquisa na Assessoria Econômica da Secretaria

da Fazenda do Estado de São Paulo. De 1979 a 1988 integrou a equipe técnica da CIEF – Coordenadoria de Investimentos, Empresas e

Fundações da Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo. De 1989 a 1998 foi nomeada Diretora técnica e de 1999 a 2003

designada coordenadora desta área. Foi Chefe de Gabinete da Secretaria de Economia e Planejamento, de dezembro de 2003 a abril de 2005, e

entre abril 2005 a março de 2006 foi coordenadora de administração da mesma Secretaria. De 2005 a dezembro de 2006 compôs a assessoria

técnica da CEDC – Coordenadoria de Entidades Descentralizadas e de Contratações Eletrônicas da Secretaria da Fazenda do Estado de São

Paulo. Atua na Secretaria de Saneamento e Energia, atual Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, desde janeiro de 2007, foi Chefe de

Gabinete até agosto de 2007, Assessora do Gabinete da Secretária e Secretária Executiva dos Conselhos de Administração das Empresas

vinculadas à Secretaria.

 

12.5. Relação dos membros indicados à eleição pelos acionistas não controladores para compor o Conselho 

Fiscal da Companhia: 

Robert Juenemann

Data de 

Nascimento
Profissão CPF Cargo Eletivo 

Data Prevista 

da Eleição

Data Prevista 

da Posse

Prazo do 

Mandato

Cargos na 

Companhia

Nº mandatos 

consecutivos

22/10/1965 Advogado 426.077.100-06 Conselheiro Fiscal (Efetivo) 29/04/2014 29/05/2017 1 ano -

Dados Curriculares

Advogado, Mediador de Conflitos certificado pela CEDR – Center for Effective Dispute Resolution (UK), Conselheiro de Administração Certificado

pelo IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, Conselheiro de Administração do IBGC, membro da Comissão Jurídica e da

Comissão de Cooperativas, bem como Coordenador do Capítulo Sul do IBGC. Conselheiro Fiscal da Eternit (2015) e Conselheiro Fiscal da

Eletrobrás (2013 a 2016), Membro do Comitê Internacional de Práticas Éticas para a Profissão Contábil e de Auditoria (IESBA), Co-autor do Guia

de Orientação Jurídica de Conselheiros de Administração e Diretores, publicado pelo IBGC.

 

Eduardo Georges Chehab

Data de 

Nascimento
Profissão CPF Cargo Eletivo 

Data Prevista 

da Eleição

Data Prevista 

da Posse

Prazo do 

Mandato

Cargos na 

Companhia

Nº mandatos 

consecutivos

14/02/1955 Engenheiro 013.810.648-76 Conselheiro Fiscal (Suplente) 29/04/2014 29/05/2017 1 ano - 0

Dados Curriculares

Engenheiro Civil, Conselheiro de Administração Certificado pelo IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, Conselheiro de

Administração da Tonon Bioenergia, membro dos Conselhos Fiscais da Editora Brasil, da Multiner e da Mesa Participações. Professor de

Finanças Corporativas e de Governança Corporativa em cursos de pós-graduação e MBA organizados pelo IBMEC-Rio e Fundação Dom Cabral.

Entre 2014 a 2016, foi conselheiro de administração da OSX Brasil, e conselheiro fiscal da Bioóleo e do Banco do Brasil.
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Charles René Lebarbenchon

Data de 

Nascimento
Profissão CPF Cargo Eletivo 

Data Prevista 

da Eleição

Data Prevista 

da Posse

Prazo do 

Mandato

Cargos na 

Companhia

Nº mandatos 

consecutivos

28/10/1969 Advogado 769.387.609-00 Conselheiro Fiscal (Efetivo) 29/04/2014 29/05/2017 1 ano - 0

Dados Curriculares

Advogado, Especialista em Direito Tributário pela FGV/RJ. Nos últimos cinco anos foi sócio do escritório de Advocacia Gasparino, Fabro,

Lebarbebchon, Roman, Sachet e Marchiori Sociedade de Advogados, desligando-se para assumir a Diretoria Jurídica do Grupo Brazal – Brasil

Alimentos S.A.. Foi Conselheiro de Administração da Brazpeixes S.A. (2015); Membro Efetivo do Conselho de Administração da AES Eletropaulo

S.A. (2014 a 2016); Coordenador do Conselho Fiscal da Eternit S.A. (2013 a 2014); Membro do Conselho Fiscal da SICOOB Advocacia (2013 a

2015); Membro Suplente do Conselho Fiscal do BIC Banco; Membro Suplente do Conselho de Administração da AES Eletropaulo S.A. (2012 a

2014); Membro do Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência OABPrev-SC (2011 a 2012); Diretor de Benefícios do Instituto de

Previdência OABPrev-SC (2009 a 2012); Membro do Conselho de Administração da Gaspart S.A. (2009 a 2012).

 

Murialdo Loch

Data de 

Nascimento
Profissão CPF Cargo Eletivo 

Data Prevista 

da Eleição

Data Prevista 

da Posse

Prazo do 

Mandato

Cargos na 

Companhia

Nº mandatos 

consecutivos

09/02/1975 Administrador 983.627.989-04 Conselheiro Fiscal (Suplente) 29/04/2014 29/05/2017 1 ano - 0

Dados Curriculares

Doutor em Administração de Empresas, mestre em Engenharia do Conhecimento, Especialista em Finanças e Controladoria e Gerenciamento de

Projetos em TI. Assessor de Planejamento na Celesc Holding. Possui sólida experiência em funções administrativas e assessoria executiva.

Participou ativamente na elaboração e coordenação de projetos de planejamento estratégico de risco e controles internos. Atuou como

professor de administração financeira na Univali e Faculdade Municipal de Palhoça.
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V – FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES E CONSELHO FISCAL, CONFORME O ITEM 13 

DO ANEXO 24 DA INSTRUÇÃO CVM 480/2009   

 

A Companhia disponibiliza abaixo uma previsão dos montantes previstos para a remuneração dos 
administradores e membros do conselho fiscal:   
 
Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 2017 - valores anuais 

  

Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Conselho 

Fiscal 
Total 

Nº de membros (total e remunerados) 11,67 4,00 5,00 20,67 

Total da remuneração 1.178.983,40 2.253.224,52 319.453,85 3.751.661,77 

 

Em conformidade com o que dispõe o artigo 152 da Lei federal nº 6.404/76 (Lei das S/A) e com base no 

Parecer CODEC Nº 080/2015, o Acionista Controlador propõe a fixação da remuneração dos membros da 

Diretoria, no valor mensal individual de R$ 20.590,00 (vinte mil, quinhentos e noventa reais), nos termos do 

Parecer CODEC n.º 003 e do Ofício Circular nº 001/GS-CODEC, de 31 de janeiro de 2014. Do mesmo modo, 

sobre o valor constante do item anterior, em conformidade com o Parecer CODEC que especifica, deverá 

também incidir o percentual estabelecido no Parecer CODEC nº 001/2007, relativamente à remuneração dos 

conselheiros fiscais (correspondente a 20% (vinte por cento) da remuneração mensal dos Diretores da 

Companhia) e de administração (correspondente a 30% (trinta por cento) da remuneração mensal dos 

Diretores da Companhia), permanecendo as demais condições para recebimento das respectivas 

remunerações, conforme orientações CODEC em vigor. Os diretores poderão fazer jus ao prêmio eventual, 

conforme disposto no Parecer CODEC n.º 150/2005. Por fim, propõe a fixação da gratificação anual, “pro-rata 

temporis”, paga no mês de dezembro, prevista no artigo 4.º da Deliberação CODEC n.º 01/91, aos membros da 

Diretoria e do Conselho de Administração. 

 

13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, dos Conselhos, Diretoria e Comitês 

 

a. objetivos da política ou prática de remuneração 

 
A política de remuneração dos conselheiros e diretores da Companhia objetiva responder ao avanço do 

conceito de boa governança que trouxe a necessidade de participação ativa e propositiva em relação aos 

negócios da empresa e um maior envolvimento na formulação, avaliação e aprovação das estratégias 

empresariais. 

 

Com base no Parecer CODEC Nº 003/2013 e do Ofício Circular nº 001/GS-CODEC, de 31 de janeiro de 2014, o 
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Acionista Controlador propôs atualização da remuneração dos administradores das sociedades controladas 
pelo Estado, com base no artigo 5º, II, do Decreto estadual nº 55.870/2010, para o valor mensal individual de 
R$ 20.590,00 (vinte mil quinhentos e noventa reais). 
 
O referido valor, fixado na AGOE realizada em 26 de abril de 2016, também servirá de base para a 
remuneração dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, correspondentes, respectivamente, a 
30% (trinta por cento) e 20% (vinte por cento) da remuneração dos diretores, bem como para o prêmio 
eventual fixado no parecer CODEC n° 057/2003, atribuído apenas aos membros da Diretoria. 
 
 

b. composição da remuneração, indicando: 

 

i. descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles. 

 

Remuneração fixa (Diretoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal): 

Honorários mensais - Valor proposto pelo Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC, e fixado por 

meio de assembleia de acionistas, pago mensalmente. 

 

Bônus (Diretoria):  

Concedido a título de prêmio aos Administradores das empresas nas quais o Estado é acionista controlador, 

desde que a companhia efetivamente apure lucro em período trimestral, semestral e anual e distribua 

dividendos aos acionistas, ainda que sob a forma de juros sobre capital próprio.  

 

O valor anual do bônus não deve ultrapassar a seis vezes a remuneração mensal, nem a 10% do montante 

total dos dividendos ou juros sobre o capital próprio pagos pela companhia, prevalecendo o que for menor. 

 

A partir de 2013 o Conselho de Administração passou a não receber bônus em razão do Decreto 58.265 de 

02 de agosto de 2012 que determina, em seu segundo parágrafo, que os membros dos Conselhos de 

Administração das empresas controladas pelo Estado não farão jus a remuneração por resultados, prêmio 

eventual ou participação nos lucros na companhia. 

 

Gratificação anual (Diretoria, Conselho de Administração): 

Pagamento de uma gratificação equivalente a um honorário mensal, calculado “pro rata temporis”, no mês 

de dezembro de cada ano, de acordo com a Deliberação CODEC Nº 01/1991, aos membros da Diretoria e 

Conselho de Administração. 
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O objetivo da gratificação anual é estabelecer uma similaridade com o décimo terceiro salário do regime 

trabalhista dos empregados da Companhia, uma vez que o vínculo mantido com a Companhia pelos 

membros do Conselho de Administração e Diretoria Estatutária é de natureza estatutária. 

Benefícios (Diretoria): 

Auxílio alimentação/refeição e assistência médica, descanso anual, com característica de licença 

remunerada, de 30 dias corridos, acrescido de gratificação de um terço da remuneração. Objetivo da 

concessão de benefícios é estender similarmente à Diretoria Estatutária, os benefícios concedidos aos 

empregados da Companhia. 

PRR – Programa de Participação nos Resultados 

Há anos, a CESP vem se utilizando de práticas que visam premiar a produtividade e o empenho de seus 

empregados na obtenção de resultados que melhorem o desempenho global da Companhia. Ao longo dos 

anos, a aplicação do conceito de Participação nos Resultados foi evoluindo e se aprimorando, vinculando-se 

cada vez mais ao desempenho empresarial.  

A CESP estabeleceu um conjunto de indicadores que são utilizados para a mensuração e apuração desses 

resultados traduzem as metas reais que são fixadas, apresentadas e discutidas, ao início de cada ano, pelas 

gerências da Companhia junto ao corpo de empregados. Estes indicadores e as metas são discutidos com os 

Sindicatos representativos dos empregados da CESP e atendem às normas regulamentadoras dos órgãos 

governamentais. 

A PRR é aplicada depois de cumpridas as exigências do Decreto 59.598, de 16/10/2013 que dispõe sobre a 

implementação de Programas de Participação nos Lucros ou Resultados no âmbito das empresas controladas 

pelo Estado e é recebida somente pelos Diretores empregados. 

ii. em relação aos 3 últimos exercícios sociais, qual a proporção de cada elemento na remuneração total 

O quadro a seguir mostra a participação relativa de cada elemento, em relação à remuneração total. 

Ano 2016 

Elementos da remuneração ano  

Conselho de 

Administração 
Diretoria  Conselho Fiscal 

Salário ou pró-labore 0,79 0,53 0,76 

Benefícios diretos ou indiretos 0,00 0,10 0,00 

Bônus 0,00 0,16 0,00 

Outros (Encargos ônus da empresa) 0,15 0,16 0,22 

Outros (Gratificação Anual) 0,06 0,04 0,02 
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Ano 2015 

Elementos da remuneração ano 
Conselho de 

Administração 
Diretoria Conselho Fiscal 

Salário ou pró-labore 0,77 0,52 0,77 

Benefícios diretos ou indiretos 0,00 0,14 0,00 

Bônus 0,00 0,13 0,00 

Outros (Encargos ônus da empresa) 0,17 0,17 0,17 

Outros (Gratificação Anual) 0,06 0,04 0,06 

 

Ano 2014 

Elementos da remuneração 

Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 
Conselho Fiscal 

Salário ou pró-labore 0,73 0,52 0,73 

Benefícios diretos ou indiretos 0,00 0,10 0,00 

Bônus 0,00 0,20 0,00 

PRR 0,00 0,01 0,00 

Outros (Gratificação Anual) 0,27 0,17 0,27 

 

iii. metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração. 

Compete ao Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC orientar o voto do Estado nas assembleias 

de acionistas que fixam o montante global da remuneração dos administradores e dos conselheiros fiscais 

das empresas controladas pelo Estado. 

Cabe à assembleia geral da Companhia fixar o montante global ou individual da remuneração dos 

administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e verbas de representação. 

A revisão de remuneração é deliberada em assembleia geral de acionistas, que fixa a nova remuneração. A 

remuneração atual dos administradores e conselheiros fiscais foi fixada em assembleia geral realizada em 26 

de abril de 2016, e se baseou na crescente responsabilidade atribuída aos administradores e conselheiros 

fiscais e a correspondente profissionalização exigida para o desempenho dessas funções, com utilização cada 

vez maior de paradigmas de gestão privada e de governança corporativa, e por outro lado, as restrições 

financeiras próprias da administração pública á limitações legais decorrentes do teto fixado para o 
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Governador do Estado nos termos do parágrafo 9º, do artigo 37, da Constituição Federal, introduzido pela 

Emenda 19, de1998. 

A remuneração mensal dos conselheiros de administração equivale a 30% dos honorários dos Diretores. A 

remuneração mensal dos conselheiros fiscais corresponde a 20% calculados sobre os honorários dos 

Diretores que foram atualizados pelo Parecer CODEC Nº 003/2013 e do Ofício Circular nº 001/GS-CODEC, de 

31 de janeiro de 2014. 

iv. razões que justificam a composição da remuneração. 

A adoção de adequada política motivacional é justificada pela valorização profissional dos diretores, que se 

traduz em fortalecimento da governança corporativa das empresas sob controle do Estado, incentivando o 

bom desempenho pessoal, bem como o alinhamento com políticas públicas.  

Com o avanço do conceito de governança corporativa, é exigida participação ativa e propositiva em relação 

aos negócios sociais e com isso a atuação dos conselheiros de administração pressupõe mobilização 

permanente para acompanhar as atividades da companhia e entender o mercado em que ela se insere. 

Paralelamente, consolidou-se a tendência de responsabilização pessoal dos conselheiros por atos ou 

omissões praticados no exercício da função. 

v. existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato 

Não há membros não remunerados pelo emissor. 

c. principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de cada 

elemento da remuneração. 

Embora a Companhia não utilize indicadores específicos, a determinação dos elementos de remuneração dos 

administradores leva em consideração sua responsabilidade, sua competência e reputação profissionais, o 

tempo dedicado ao exercício das funções, e o valor dos seus serviços no mercado. 

d. como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho. 

Conforme item acima não há a utilização de indicadores específicos. A remuneração é estruturada de 

maneira a promover a eficiente gestão pública direcionada tanto ao atendimento das políticas publicas 

quanto a expectativa financeira do profissional. 

e. como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto, médio e longo 

prazo. 

A política de remuneração se alinha aos interesses da Companhia na medida em que propicia a manutenção 

de profissionais dotados de competência, experiência, motivação, necessários ao exercício da função 

diretiva, com reflexos no desempenho empresarial da Companhia. 

f. existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou indiretos. 

Não há. 
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g. existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento 

societário, tal como a alienação do controle societário do emissor. 

Não há remuneração ou benefício vinculado a tal evento. 

 

13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal 

 

(Valores em R$) 

Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 2017 - valores anuais 

  

Conselho de 

Administração 
Diretoria  Conselho Fiscal Total 

Nº de membros (total e remunerados) 11,67 4,00 5,00 20,67 

Remuneração fixa anual 

Salário ou pró-labore 864.780,00 1.081.629,60 247.080,00 2.193.489,60 

Benefícios diretos ou indiretos 
 

   263.042,02 
 

263.042,02 

Participações em comitês 
   

0,00 

Outros (Encargos ônus da empresa) 242.138,40    399.431,30 72.373,85 713.943,55 

Remuneração variável 

Bônus 0,00    398.985,80 0,00 398.985,80 

Participação nos resultados 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00 0,00 

Comissões 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros (Gratificação Anual) 72.065,00     90.135,80 0,00 162.200,80 

Pós-emprego 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00 0,00 

Baseada em ações (opções) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total da remuneração 1.178.983,40 2.253.224,52 319.453,85 3.751.661,77 

 

 
    



                                                                                                                                                                                                                                                          

85 
 

 

(Valores em R$) 

Remuneração total do Exercício Social 2016 - valores anuais 

  

Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 
Conselho Fiscal  Total 

Nº de membros 12,17 4,00 5,00 21,17 

Remuneração fixa anual 

Salário ou pró-labore 901.842,00 1.295.205,39 247.080,00 2.444.127,39 

Benefícios diretos ou indiretos   239.129,11   239.129,11 

Participações em comitês       0,00 

Outros (Encargos ônus da empresa) 175.015,00 399.431,30 72.373,85 646.820,15 

Remuneração variável 

Bônus 0,00 396.411,70 0,00 396.411,70 

Participação de resultados   16.385,06   16.385,06 

Participação em reuniões       0,00 

Comissões       0,00 

Outros (Gratificação Anual) 67.432,25 106.835,83 6.863,35 181.131,43 

Pós-emprego       0,00 

Cessação do cargo       0,00 

Baseada em ações       0,00 

Total da remuneração 1.144.289,25 2.453.398,38 326.317,20 3.924.004,83 
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(Valores em R$) 

Remuneração total do Exercício Social 2015 - valores anuais 

  

Conselho de 

Administração 
Diretoria  Conselho Fiscal  Total 

Nº de membros (total e remunerados) 12,92 4,00 4,83 21,75 

Remuneração fixa anual 

Salário ou pró-labore 957.435,00 1.267.835,94 238.844,00 2.464.114,94 

Benefícios diretos ou indiretos   332.714,45   332.714,45 

Participações em comitês       0,00 

Outros (Encargos ônus da empresa) 207.444,25 422.385,78 51.749,53 681.579,57 

Remuneração variável 

Bônus 0,00 312.009,20 0,00 312.009,20 

Participação de resultados   8.263,67   8.263,67 

Participação em reuniões       0,00 

Comissões       0,00 

Outros (Gratificação Anual) 79.786,25 102.574,46 19.903,67 202.264,38 

Pós-emprego       0,00 

Cessação do cargo       0,00 

Baseada em ações (opções)       0,00 

Total da remuneração 1.244.665,50 2.445.783,50 310.497,20 4.000.946,21 
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(Valores em R$) 

Remuneração total do Exercício Social 2014 - valores anuais 

 

Conselho de 

Administração 
Diretoria  

Conselho 

Fiscal 
Total 

Nº de membros (total e remunerados) 9,25 3,33 5,00 17,58 

Remuneração fixa anual 

Salário ou pró-labore 685.647,00 1.036.646,32 247.080,00 1.969.373,32 

Benefícios diretos ou indiretos 0,00 196.197,86 0,00 196.197,86 

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros (Contribuição ao INSS do 

empregador) 
198.858,20 300.658,53 71.660,61 571.177,34 

Remuneração variável 

Bônus 0,00 394.774,70 0,00 394.774,70 

Participação de resultados 0,00 17.384,61 0,00 17.384,61 

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00 0,00 

Comissões 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros (Gratificação Anual) 57.137,25 48.043,33 20.590,00 125.770,58 

Pós-emprego 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00 0,00 

Baseada em ações (opções) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total da remuneração 941.642,45 1.993.705,36 339.330,61 3.274.678,41 
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal 

 

(Valores em R$) 

Remuneração variável prevista para o exercício social corrente 2017 - valores anuais 

  
Conselho de 

Administração 
Diretoria  

Conselho 

Fiscal  
Total 

Nº  de membros 11,67 4,00 5,00 20,67 

 Bônus  0,00 370.620,00 N/A  370.620,00 

 Valor mínimo previsto no plano de 

remuneração  
0,00 0,00  N/A   0,00 

 Valor máximo previsto no plano de 

remuneração  
0,00 370.620,00  N/A   370.620,00 

 Valor previsto no plano de remuneração, caso 

as metas sejam atingidas  
     N/A   0,00 

 Valor efetivamente reconhecido  0,00 370.620,00  N/A   370.620,00 

 Participação nos resultados  

 Valor mínimo previsto no plano de 

remuneração  
      

                           

-    

 Valor máximo previsto no plano de 

remuneração  
0,00 0,00  N/A   0,00 

 Valor previsto no plano de remuneração, caso 

as metas sejam atingidas  
  20.000,00     
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(Valores em R$) 

Remuneração variável -  exercício social 2016 

  
Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

Conselho 

Fiscal  
Total 

Nº  de membros 12,17 4,00 5,00 21,17 

 Bônus  0,00 396.411,70 0,00 396.411,70 

 Valor mínimo previsto no plano de 

remuneração  
0,00 0,00 0,00 0,00 

 Valor máximo previsto no plano de 

remuneração  
0,00 0,00 0,00 0,00 

 Valor previsto no plano de remuneração, caso 

as metas sejam atingidas  
      0,00 

 Valor efetivamente reconhecido no exercício 

social  
0,00 396.411,70 0,00 396.411,70 

 Participação nos resultados  

 Valor mínimo previsto no plano de 

remuneração  
                           -        

                           

-    

 Valor máximo previsto no plano de 

remuneração  
0,00 0,00 0,00 0,00 

 Valor previsto no plano de remuneração, caso 

as metas sejam atingidas  
      

                           

-    

 Valor efetivamente reconhecido no exercício 

social  
0,00 16.385,06 0,00 16.385,06 
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(Valores em R$) 

Remuneração variável -  exercício social 2015 

  
Conselho de 

Administração 
Diretoria  

Conselho 

Fiscal  
Total 

Nº de membros (total e remunerados) 12,92 4,00 4,83 21,75 

 Bônus  0,00 312.009,20 0,00 312.009,20 

 Valor mínimo previsto no plano de 

remuneração  
0,00 0,00 0,00 0,00 

 Valor máximo previsto no plano de 

remuneração  
0,00 0,00 0,00 0,00 

 Valor previsto no plano de remuneração, caso 

as metas sejam atingidas  
      0,00 

 Valor efetivamente reconhecido no exercício 

social  
0,00 312.009,20 0,00 312.009,20 

 Participação nos resultados  

 Valor mínimo previsto no plano de 

remuneração  
                           -        

                           

-    

 Valor máximo previsto no plano de 

remuneração  
0,00 0,00 0,00 0,00 

 Valor previsto no plano de remuneração, caso 

as metas sejam atingidas  
      

                           

-    

 Valor efetivamente reconhecido no exer. social  0,00 8.263,67 0,00 8.263,67 
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(Valores em R$) 

Remuneração variável - exercício social 2014 

  
Conselho de 

Administração 
Diretoria  

Conselho 

Fiscal  
Total 

Nº de membros (total e remunerados) 9,25 3,33 5,00 17,58 

 Bônus  0,00 394.774,70  N/A   394.774,70 

 Valor mínimo previsto no plano de 

remuneração  
0,00 0,00  N/A   0,00 

 Valor máximo previsto no plano de 

remuneração  
0,00 0,00  N/A   0,00 

 Valor previsto no plano de remuneração, 

caso as metas sejam atingidas    
  0,00 

 Valor efetivamente reconhecido no 

exercício social  
0,00 394.774,70  N/A   394.774,70 

 Participação nos resultados  

 Valor mínimo previsto no plano de 

remuneração  
                           -        

                           

-    

 Valor máximo previsto no plano de 

remuneração  
0,00 0,00  N/A   0,00 

 Valor previsto no plano de remuneração, 

caso as metas sejam atingidas  
      

                           

-    

 Valor efetivamente reconhecido no 

exercício social  
0,00 17.384,61 0,00 17.384,61 

13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria estatutária 

Não há remuneração baseada em ações. 

13.5 - Remuneração baseado em ações nos últimos  exercícios sociais do conselho de administração e diretoria 

estatutária 

Não há remuneração baseada em ações. 

13.6 Em relação às opções em aberto do conselho de administração e da diretoria estatutária ao final do último 

exercício social, elaborar tabela com o seguinte conteúdo: 

Não há remuneração baseada em opções de ações. 
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13.7 Em relação às opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do conselho 

de administração e da diretoria estatutária, nos 3 últimos exercícios sociais, elaborar tabela com o seguinte 

conteúdo 

Não há remuneração baseada em opções de ações. 

13.8 Descrição sumária das informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5 a 

13.7, tal como a explicação do método de precificação do valor das ações e das opções, 

Não houve informações nos itens 13.5 a 13.7  

13.9 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por administradores e 

conselheiros fiscais - por órgão 

As ações descritas abaixo, pertencentes aos administradores foram adquiridas com seus próprios recursos. 

 

Posição acionária  31/12/2015 

Conselho de Administração 

Valor Mobiliário/Derivativo Características dos Títulos Quantidade 

Ação ON 0 

Ação PNA 0 

Ação PNB 0 

Subtotal 0 

 

Posição acionária  31/12/2015 

Diretoria Estatutária 

Valor Mobiliário/Derivativo Características dos Títulos Quantidade 

Ação ON 88 

Ação PNA 0 

Ação PNB 400 

Subtotal 488 
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Posição acionária  31/12/2015 

Conselho Fiscal 

Valor Mobiliário/Derivativo Características dos Títulos Quantidade 

Ação ON 0 

Ação PNA 0 

Ação PNB 0 

Subtotal 0 

Total 488 

 

13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de administração e aos 

diretores estatutários 

 

(Valores em R$) 

  

Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

 Nº de membros  - total  12,17 4 

Nº de membros  - remunerados 0 1 

 Nome do plano   
 

PSAP/CESP B1 

 Quantidade de administradores que reúnem condições para se aposentar   0,00 0,00 

 Condições para se aposentar antecipadamente   0,00 1 

 Valor acumulado atualizado das contribuições acumuladas até o encerramento 

do último exercício social, descontada a parcela relativa às contribuições feitas 

diretamente pelos administradores.      

0,00 1.645.127 

 Valor total acumulado das contribuições realizadas durante o último exercício 

social, descontada a parcela relativa a contribuições feitas diretamente pelos 

administradores.   

0,00 23.537,27 

 Possibilidade de resgate antecipado e condições   
 

Sim* 

* O participante pode resgatar, antecipadamente, o valor correspondente às suas contribuições no caso de 

desligamento da empresa.  
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13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da diretoria 

estatutária e do conselho fiscal 

 

Exercício social 2016 - valores anuais 

  Diretoria Estatutária 
Conselho de 

Administração 
Conselho Fiscal  

Nº  de membros 4,00 12,17 5,00 

 Valor da maior remuneração (reais)  960.315,65 93.763,69 65.263,44 

 Valor da menor remuneração (reais)  453.693,42 93.763,69 65.263,44 

 Valor médio da remuneração (reais)  613.349,60 93.763,69 65.263,44 

 

 

 

Exercício social 2015 - valores anuais 

  Diretoria Estatutária 
Conselho de 

Administração 
Conselho Fiscal  

Nº  de membros (total e remunerados) 4,00 12,92 4,83 

 Valor da maior remuneração (reais)  894.092,04 96.361,20 64.240,80 

 Valor da menor remuneração (reais)  472.985,37 96.361,20 64.240,80 

 Valor médio da remuneração (reais)  611.445,88 96.361,20 64.240,80 

 

Exercício social 2014 - valores anuais 

  Diretoria Estatutária 
Conselho de 

Administração 
Conselho Fiscal  

Nº  de membros (total e remunerados) 3,33 9,25 5,00 

Valor da maior remuneração (reais) 647.163,71 101.798,18 67.866,12 

Valor da menor remuneração (reais) 504.672,64 101.798,18 67.866,12 

Valor médio da remuneração (reais) 598.111,61 101.798,18 67.866,12 
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13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de destituição do cargo 

ou de aposentadoria 

Não há nenhum benefício para os ocupantes desses cargos.  

 

13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do conselho fiscal que sejam 

partes relacionadas aos controladores 

 

Valores percentuais da remuneração total dos administradores e conselheiros fiscais da companhia que são 

partes relacionadas com o controlador, conforme o CPC 05 (R1). 

 

Percentual da Remuneração 

  2016 2015 2014 

Conselho de Administração 65,0% 70,0% 85,0% 

Diretoria Estatutária 25,0% 20,0% 25,0% 

Conselho Fiscal 60,0% 60,0% 80,0% 

 

13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por órgão, recebida por 

qualquer razão que não a função que ocupam 

Não houve remuneração a quaisquer dos membros fora da função que ocupam. 

 

13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no resultado de 

controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor 

Não há remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no resultado de 

controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor. 

 

13.16 – Outras informações relevantes 

Não há outras informações julgadas relevantes. 

 

VI – ALTERAÇÃO NO ESTATUTO SOCIAL  



 

Manual Básico para Participação em Assembleias Gerais de Acionistas 
 

3 
 

Estatuto Social Vigente 

 

 

ESTATUTO SOCIAL 

 

CAPÍTULO I 

DA DENOMINAÇÃO, DURAÇÃO, SEDE E OBJETO 

 

 

ARTIGO 1º - A sociedade por ações denominada CESP - 

Companhia Energética de São Paulo é parte 

integrante da administração indireta do Estado 

de São Paulo, regendo-se pelo presente estatuto, 

pela Lei federal nº 6.404/76 e demais disposições 

legais aplicáveis. 

 

Parágrafo primeiro – O prazo de duração da companhia é 

indeterminado. 

 

Proposta de Alteração 

 

 

ESTATUTO SOCIAL 

 

CAPÍTULO I 

DA DENOMINAÇÃO, DURAÇÃO, SEDE E OBJETO 

 

 

ARTIGO 1º - A sociedade por ações denominada CESP - 

Companhia Energética de São Paulo é parte 

integrante da administração indireta do Estado 

de São Paulo, regendo-se pelo presente estatuto, 

pela Lei federal nº 6.404/76 e demais disposições 

legais aplicáveis. 

 

Parágrafo primeiro – O prazo de duração da companhia é 

indeterminado. 

 

Justificativas  
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Parágrafo segundo – A companhia tem sede na Capital do 

Estado de São Paulo. 

 

Parágrafo terceiro – Na medida em que for necessário para 

consecução do objeto social e 

observada sua área de atuação, a 

companhia poderá abrir, instalar, 

manter, transferir ou extinguir filiais, 

dependências, agências, sucursais, 

escritórios, representações ou ainda 

designar representantes, respeitadas as 

.disposições.legais e regulamentares. 

 

ARTIGO 2º - Constitui objeto da companhia: 

I estudo, planejamento, projeto, construção e operação 

de sistemas de produção, transformação, transporte e 

armazenamento, distribuição e comércio de energia, 

principalmente a elétrica, resultante do aproveitamento 

de rios e outras fontes, mormente as renováveis; 

II estudo, planejamento, projeto, construção e operação 

de barragens de acumulação e outros empreendimentos, 

destinados ao aproveitamento múltiplo das águas; 

Parágrafo segundo – A companhia tem sede na Capital do Estado 

de São Paulo. 

 

Parágrafo terceiro – Na medida em que for necessário para 

consecução do objeto social e 

observada sua área de atuação, a 

companhia poderá abrir, instalar, 

manter, transferir ou extinguir filiais, 

dependências, agências, sucursais, 

escritórios, representações ou ainda 

designar representantes, respeitadas as 

disposições legais e regulamentares. 

 

ARTIGO 2º - Constitui objeto da companhia: 

I estudo, planejamento, projeto, construção e operação de 

sistemas de produção, transformação, transporte e 

armazenamento, distribuição e comércio de energia, 

principalmente a elétrica, resultante do aproveitamento 

de rios e outras fontes, mormente as renováveis; 

II estudo, planejamento, projeto, construção e operação de 

barragens de acumulação e outros empreendimentos, 

destinados ao aproveitamento múltiplo das águas; 
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III participação nos empreendimentos que tenham por 

finalidade a indústria e o comércio de energia, 

principalmente a elétrica, bem como a prestação de 

serviços que, direta ou indiretamente, se relacione com 

esse objeto; 

 

IV estudo, projeto, execução de planos e programas de 

pesquisa e desenvolvimento de novas fontes de energia, 

principalmente as renováveis, diretamente ou em 

cooperação com outras entidades; 

 

V estudo, elaboração, execução de planos e programas de 

desenvolvimento econômico em regiões de interesse da 

companhia, seja diretamente ou em colaboração com 

outros órgãos estatais ou particulares, bem como o 

fornecimento de informações e assistência para auxílio 

da iniciativa privada ou estatal, que visem a implantação 

de atividades econômicas, culturais, assistenciais e 

sociais naquelas regiões, para o cumprimento de sua 

função social em benefício da comunidade 

 

 

III participação nos empreendimentos que tenham por 

finalidade a indústria e o comércio de energia, 

principalmente a elétrica, bem como a prestação de 

serviços que, direta ou indiretamente, se relacione com 

esse objeto; 

 

IV estudo, projeto, execução de planos e programas de 

pesquisa e desenvolvimento de novas fontes de energia, 

principalmente as renováveis, diretamente ou em 

cooperação com outras entidades; 

 

V estudo, elaboração, execução de planos e programas de 

desenvolvimento econômico em regiões de interesse da 

companhia, seja diretamente ou em colaboração com 

outros órgãos estatais ou particulares, bem como o 

fornecimento de informações e assistência para auxílio 

da iniciativa privada ou estatal, que visem a implantação 

de atividades econômicas, culturais, assistenciais e 

sociais naquelas regiões, para o cumprimento de sua 

função social em benefício da comunidade 
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VI estudo, projeto, execução de florestamento e 

reflorestamento de árvores, comercialização e 

industrialização de árvores, de madeiras e subprodutos 

decorrentes dessas atividades 

 

VII pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de 

recursos minerais, principalmente energéticos; e 

 

VIII participação em outras sociedades, como sócia, acionista 

ou quotista. 

CAPÍTULO II 

CAPITAL SOCIAL E AÇÕES 

 

ARTIGO 3º - O capital social é de R$ 5.975.433.454,43 (cinco 

bilhões, novecentos e setenta e cinco milhões, quatrocentos e 

trinta e três mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e 

quarenta e três centavos), dividido em 327.502.673 (trezentos e 

vinte e sete milhões, quinhentas e duas mil, seiscentas e setenta 

e três) ações, sendo 109.167.751 (cento e nove milhões, cento e 

sessenta e sete mil, setecentas e cinquenta e uma) ações 

ordinárias de classe única e 7.441.008 (sete milhões, 

quatrocentas e quarenta e uma mil e oito) ações preferenciais 

VI estudo, projeto, execução de florestamento e 

reflorestamento de árvores, comercialização e 

industrialização de árvores, de madeiras e subprodutos 

decorrentes dessas atividades 

 

VII pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos 

minerais, principalmente energéticos; e 

 

VIII participação em outras sociedades, como sócia, acionista 

ou quotista. 

CAPÍTULO II 

CAPITAL SOCIAL E AÇÕES 

 

ARTIGO 3º - O capital social é de R$ 5.975.433.454,43 (cinco 

bilhões, novecentos e setenta e cinco milhões, quatrocentos e 

trinta e três mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e 

quarenta e três centavos), dividido em 327.502.673 (trezentos e 

vinte e sete milhões, quinhentas e duas mil, seiscentas e setenta 

e três) ações, sendo 109.167.751 (cento e nove milhões, cento e 

sessenta e sete mil, setecentas e cinquenta e uma) ações 

ordinárias de classe única e 7.399.122 (sete milhões, trezentas e 

noventa e nove mil, cento e vinte e duas) ações preferenciais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alteração da 

composição do 

Capital Social 

decorrente do  

processo de 

conversões de ações 

conforme divulgado 

no Aviso aos 

Acionistas de 19 de 

maio de 2016. 



 

Manual Básico para Participação em Assembleias Gerais de Acionistas 
 

7 
 

classe A e 210.893.914 (duzentos e dez milhões, oitocentas e 

noventa e três mil, novecentas e quatorze) ações preferenciais 

classe B, todas nominativas e sem valor nominal. 

Parágrafo único - Independentemente de reforma estatutária, o 

capital social poderá ser aumentado até 

o limite máximo de R$ 17.926.300.363,29 

(dezessete bilhões, novecentos e vinte e 

seis milhões, trezentos mil, trezentos e 

sessenta e três reais e vinte e nove 

centavos), mediante deliberação do 

conselho de administração e ouvindo-se 

antes o conselho fiscal. 

 

ARTIGO 4º - A cada ação ordinária corresponderá um voto nas 

deliberações da assembleia geral. 

 

Parágrafo único – As ações preferenciais não terão direito de 

voto, à exceção do previsto no Artigo 40, 

mas farão jus: 

 

I - Ações preferenciais classe A: 

 

classe A e 210.935.800 (duzentos e dez milhões, novecentas e 

trinta e cinco mil e oitocentas) ações preferenciais classe B, todas 

nominativas e sem valor nominal. 

Parágrafo único - Independentemente de reforma estatutária, o 

capital social poderá ser aumentado até o 

limite máximo de R$ 17.926.300.363,29 

(dezessete bilhões, novecentos e vinte e 

seis milhões, trezentos mil, trezentos e 

sessenta e três reais e vinte e nove 

centavos), mediante deliberação do 

conselho de administração e ouvindo-se 

antes o conselho fiscal. 

 

ARTIGO 4º - A cada ação ordinária corresponderá um voto nas 

deliberações da assembleia geral. 

 

Parágrafo único – As ações preferenciais não terão direito de 

voto, à exceção do previsto no Artigo 40, 

mas farão jus: 

 

I - Ações preferenciais classe A: 
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a) a prioridade no reembolso de capital, sem direito a 

prêmio no caso de liquidação da companhia; 

 

b) dividendo prioritário anual, não cumulativo, de 10% (dez 

por cento), calculado sobre o valor do capital social 

integralizado representado por ações preferenciais 

classe A, a ser rateado igualmente entre estas; 

 

c) direito de indicar, juntamente com as ações preferenciais 

classe B, um membro do conselho fiscal e respectivo 

suplente, escolhidos pelos titulares das ações, em 

votação em separado; 

 

d) direito de participar dos aumentos de capital, 

decorrentes da capitalização de reservas e lucros, em 

igualdade de condições com as ações ordinárias e as 

ações preferenciais classe B; e 

 

e) serão irresgatáveis 

 

a) a prioridade no reembolso de capital, sem direito a 

prêmio no caso de liquidação da companhia; 

 

b) dividendo prioritário anual, não cumulativo, de 10% (dez 

por cento), calculado sobre o valor do capital social 

integralizado representado por ações preferenciais classe 

A, a ser rateado igualmente entre estas; 

 

c) direito de indicar, juntamente com as ações preferenciais 

classe B, um membro do conselho fiscal e respectivo 

suplente, escolhidos pelos titulares das ações, em 

votação em separado; 

 

d) direito de participar dos aumentos de capital, 

decorrentes da capitalização de reservas e lucros, em 

igualdade de condições com as ações ordinárias e as 

ações preferenciais classe B; e 

 

e) serão irresgatáveis 
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II - Ações preferências classe B: 

 

a) direito ao recebimento de um valor por ação 

correspondente a 100% (cem por cento) do valor pago 

por ação ao acionista controlador alienante na hipótese 

de alienação do controle da companhia; 

 

b) direito de participar em igualdade de condições com as 

ações ordinárias da distribuição do dividendo obrigatório 

atribuído a tais ações nos termos deste estatuto social; 

 

c) direito de indicar, juntamente com as ações preferenciais 

classe A, um membro do conselho fiscal e respectivo 

suplente, escolhidos em votação em separado; 

 

d) direito de participar dos aumentos de capital 

decorrentes da capitalização de reservas e lucros, em 

igualdade de condições com as ações ordinárias e as 

ações preferenciais classe A; 

 

II - Ações preferências classe B: 

 

a) direito ao recebimento de um valor por ação 

correspondente a 100% (cem por cento) do valor pago 

por ação ao acionista controlador alienante na hipótese 

de alienação do controle da companhia; 

 

b) direito de participar em igualdade de condições com as 

ações ordinárias da distribuição do dividendo obrigatório 

atribuído a tais ações nos termos deste estatuto social; 

 

c) direito de indicar, juntamente com as ações preferenciais 

classe A, um membro do conselho fiscal e respectivo 

suplente, escolhidos em votação em separado; 

 

d) direito de participar dos aumentos de capital decorrentes 

da capitalização de reservas e lucros, em igualdade de 

condições com as ações ordinárias e as ações 

preferenciais classe A; 
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e) não terão direito a voto e não adquirirão esse direito 

mesmo na hipótese de não pagamento de dividendos; e 

 

f) serão irresgatáveis. 

 

ARTIGO 5º -  Os acionistas, observadas as disposições 

legais e as condições abaixo previstas, 

poderão converter (i) ações preferenciais 

classe A em ações ordinárias e em ações 

preferenciais classe B da companhia e (ii) 

ações ordinárias em ações preferenciais 

classe A e em ações preferenciais classe B da 

companhia, em ambos os casos desde que 

integralizadas. As ações preferenciais classe B 

da companhia são inconversíveis. 

 

Parágrafo 1º - Nas hipóteses de conversão (i) de ações 

preferenciais classe A em ações ordinárias e 

(ii) de ações ordinárias em ações preferenciais 

classe A: 

 

I as conversões serão realizadas em épocas a serem 

e) não terão direito a voto e não adquirirão esse direito 

mesmo na hipótese de não pagamento de dividendos; e 

 

f) serão irresgatáveis. 

 

ARTIGO 5º -  Os acionistas, observadas as disposições legais 

e as condições abaixo previstas, poderão 

converter (i) ações preferenciais classe A em 

ações ordinárias e em ações preferenciais 

classe B da companhia e (ii) ações ordinárias 

em ações preferenciais classe A e em ações 

preferenciais classe B da companhia, em 

ambos os casos desde que integralizadas. As 

ações preferenciais classe B da companhia são 

inconversíveis. 

 

Parágrafo 1º - Nas hipóteses de conversão (i) de ações 

preferenciais classe A em ações ordinárias e 

(ii) de ações ordinárias em ações preferenciais 

classe A: 

 

I as conversões serão realizadas em épocas a serem 
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determinadas pelo conselho de administração, em 

períodos não inferiores a 15 (quinze) dias consecutivos; 

 

II os acionistas deverão, para a utilização do benefício, ter 

gozado de todos os direitos referentes às ações 

possuídas e apresentar, no ato da conversão, os 

documentos de identidade;  

 

III em cada período de conversão de espécies, o acionista 

poderá formular pedidos de conversão de até 3% (três 

por cento) do capital social e o montante dos pedidos 

formulados não poderá exceder a 5% (cinco por cento) 

do capital social. 

 

Parágrafo 2º - Nas hipóteses de conversão (i) de ações 

preferenciais classe A em ações preferenciais 

classe B, e (ii) de ações ordinárias em ações 

preferenciais classe B, a conversão realizar-se-

á na proporção de uma ação detida por uma 

nova ação convertida, observado o limite de 

2/3 (dois terços) do total das ações emitidas 

para ações preferenciais sem voto ou com 

voto restrito. 

determinadas pelo conselho de administração, em 

períodos não inferiores a 15 (quinze) dias consecutivos; 

 

II os acionistas deverão, para a utilização do benefício, ter 

gozado de todos os direitos referentes às ações 

possuídas e apresentar, no ato da conversão, os 

documentos de identidade;  

 

III em cada período de conversão de espécies, o acionista 

poderá formular pedidos de conversão de até 3% (três 

por cento) do capital social e o montante dos pedidos 

formulados não poderá exceder a 5% (cinco por cento) 

do capital social. 

 

Parágrafo 2º - Nas hipóteses de conversão (i) de ações 

preferenciais classe A em ações preferenciais 

classe B, e (ii) de ações ordinárias em ações 

preferenciais classe B, a conversão realizar-se-

á na proporção de uma ação detida por uma 

nova ação convertida, observado o limite de 

2/3 (dois terços) do total das ações emitidas 

para ações preferenciais sem voto ou com 

voto restrito. 
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Parágrafo 3º -  Competirá ao conselho de administração da 

companhia estabelecer os termos, prazos e 

condições para o exercício dos direitos de 

conversão previsto neste artigo, podendo 

praticar todos os atos necessários à sua 

implementação. 

 

Parágrafo 4º -  A companhia poderá autorizar a instituição 

depositária encarregada do registro das ações 

escriturais a cobrar do acionista, observados 

os limites fixados pela Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM, o custo do serviço de 

transferência da propriedade das ações 

escriturais 

 

CAPÍTULO III 

ASSEMBLEIA GERAL 

 

ARTIGO 6º - A assembleia geral será convocada, instalada e 

deliberará na forma da lei, sobre todas as 

matérias de interesse da companhia. 

 

Parágrafo 3º -  Competirá ao conselho de administração da 

companhia estabelecer os termos, prazos e 

condições para o exercício dos direitos de 

conversão previsto neste artigo, podendo 

praticar todos os atos necessários à sua 

implementação. 

 

Parágrafo 4º -  A companhia poderá autorizar a instituição 

depositária encarregada do registro das ações 

escriturais a cobrar do acionista, observados 

os limites fixados pela Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM, o custo do serviço de 

transferência da propriedade das ações 

escriturais 

 

CAPÍTULO III 

ASSEMBLEIA GERAL 

 

ARTIGO 6º - A assembleia geral será convocada, instalada e 

deliberará na forma da lei, sobre todas as 

matérias de interesse da companhia. 
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Parágrafo primeiro -  A assembleia geral também poderá ser 

convocada pelo presidente do conselho 

de administração, ou pela maioria dos 

conselheiros em exercício. 

 

Parágrafo segundo – A assembleia geral será presidida 

preferencialmente pelo presidente do 

conselho de administração ou, na sua 

falta, por qualquer outro conselheiro 

presente; fica facultado ao presidente 

do conselho de administração indicar o 

conselheiro que deverá substituí-lo na 

presidência da assembleia geral. 

 

Parágrafo terceiro -  O presidente da assembleia geral 

escolherá, dentre os presentes, um ou 

mais secretários, facultada a utilização 

de assessoria própria na companhia. 

 

Parágrafo quarto  – A ata da assembleia geral será lavrada 

na forma de sumário, conforme 

 

Parágrafo primeiro -  A assembleia geral também poderá ser 

convocada pelo presidente do conselho 

de administração, ou pela maioria dos 

conselheiros em exercício. 

 

Parágrafo segundo – A assembleia geral será presidida 

preferencialmente pelo presidente do 

conselho de administração ou, na sua 

falta, por qualquer outro conselheiro 

presente; fica facultado ao presidente 

do conselho de administração indicar o 

conselheiro que deverá substituí-lo na 

presidência da assembleia geral. 

 

Parágrafo terceiro -  O presidente da assembleia geral 

escolherá, dentre os presentes, um ou 

mais secretários, facultada a utilização 

de assessoria própria na companhia. 

 

Parágrafo quarto  – A ata da assembleia geral será lavrada 

na forma de sumário, conforme 
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previsto no artigo 130, § 1º, da Lei nº 

6.404/76. 

 

 

CAPÍTULO IV 

ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA 

 

Disposições Gerais 

 

ARTIGO 7º - A companhia será administrada pelo conselho de 

administração e pela diretoria. 

 

CAPÍTULO V 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

ARTIGO 8º - O conselho de administração é órgão de deliberação 

colegiada responsável pela orientação superior 

da companhia. 

previsto no artigo 130, § 1º, da Lei nº 

6.404/76. 

 

 

CAPÍTULO IV 

ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA 

 

Disposições Gerais 

 

ARTIGO 7º - A companhia será administrada pelo conselho de 

administração e pela diretoria. 

 

CAPÍTULO V 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

ARTIGO 8º - O conselho de administração é órgão de deliberação 

colegiada responsável pela orientação superior 

da companhia. 
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Composição, investidura e mandato 

 

ARTIGO 9º - O conselho de administração será composto por no 

mínimo 3 (três) e no máximo 15 membros, 

eleitos pela assembleia geral, todos com 

mandato unificado de 2 (dois) anos a contar da 

data da eleição, permitida a reeleição. 

 

Parágrafo primeiro  –  O diretor presidente da companhia 

integrará o conselho de 

administração, mediante eleição 

da assembleia geral. 

 

Parágrafo segundo  –  Caberá à assembleia geral que 

eleger o conselho de 

administração fixar o número total 

de cargos a serem preenchidos, 

dentro do limite máximo previsto 

neste estatuto, e designar o seu 

presidente, não podendo a escolha 

recair na pessoa do diretor 

 

Composição, investidura e mandato 

 

ARTIGO 9º - O conselho de administração será composto por no 

mínimo 3 (três) e no máximo 15 membros, eleitos 

pela assembleia geral, todos com mandato 

unificado de 2 (dois) anos a contar da data da 

eleição, permitida a reeleição. 

 

Parágrafo primeiro  –  O diretor presidente da companhia 

integrará o conselho de 

administração, mediante eleição da 

assembleia geral. 

 

Parágrafo segundo  –  Caberá à assembleia geral que 

eleger o conselho de administração 

fixar o número total de cargos a 

serem preenchidos, dentro do 

limite máximo previsto neste 

estatuto, e designar o seu 

presidente, não podendo a escolha 

recair na pessoa do diretor 
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presidente da companhia que 

também for eleito conselheiro. 

 

Parágrafo terceiro  –  O conselho de administração será 

composto por, no mínimo, 20% 

(vinte por cento) de conselheiros 

independentes, que deverão 

atender aos requisitos previstos no 

parágrafo 4º deste artigo, os quais 

devem ser expressamente 

declarados como tais na 

assembleia geral que os eleger.  

 

Parágrafo quarto  –  Os conselheiros independentes 

devem atender aos seguintes 

requisitos: (i) não ter qualquer 

vínculo com a companhia, exceto 

participação de capital e a 

condição de usuário de serviços 

públicos; (ii) não ser acionista 

controlador, cônjuge ou parente 

até segundo grau daquele, ou não 

ser ou não ter sido, nos últimos 3 

(três) anos, vinculado a sociedade 

presidente da companhia que 

também for eleito conselheiro. 

 

Parágrafo terceiro  –  O conselho de administração será 

composto por, no mínimo, 20% 

(vinte por cento) de conselheiros 

independentes, que deverão 

atender aos requisitos previstos no 

parágrafo 4º deste artigo, os quais 

devem ser expressamente 

declarados como tais na 

assembleia geral que os eleger.  

 

Parágrafo quarto  –  Os conselheiros independentes 

devem atender aos seguintes 

requisitos: (i) não ter qualquer 

vínculo com a companhia, exceto 

participação de capital e a 

condição de usuário de serviços 

públicos; (ii) não ser acionista 

controlador, cônjuge ou parente 

até segundo grau daquele, ou não 

ser ou não ter sido, nos últimos 3 

(três) anos, vinculado a sociedade 
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ou entidade relacionada ao 

acionista controlador (excluindo-se 

desta restrição as pessoas 

vinculadas a instituições públicas 

de ensino e/ou pesquisa); (iii) não 

ter sido, nos últimos 3 (três) anos, 

empregado ou diretor da 

companhia, do acionista 

controlador ou de sociedade 

controlada pela companhia; (iv) 

não ser fornecedor ou comprador, 

direto ou indireto, de serviços e/ou 

produtos da companhia, em 

magnitude que implique perda de 

independência; (v) não ser 

funcionário ou administrador de 

sociedade ou entidade que esteja 

oferecendo ou demandando 

serviços.e/ou produtos à 

companhia; (vi) não ser cônjuge ou 

parenteaté segundo grau de algum 

administrador da companhia; e 

(vii) não receber outra 

remuneração da companhia além 

da de conselheiro (excetuando-se 

os proventos em dinheiro oriundos 

de participação no capital). 

ou entidade relacionada ao 

acionista controlador (excluindo-se 

desta restrição as pessoas 

vinculadas a instituições públicas 

de ensino e/ou pesquisa); (iii) não 

ter sido, nos últimos 3 (três) anos, 

empregado ou diretor da 

companhia, do acionista 

controlador ou de sociedade 

controlada pela companhia; (iv) 

não ser fornecedor ou comprador, 

direto ou indireto, de serviços e/ou 

produtos da companhia, em 

magnitude que implique perda de 

independência; (v) não ser 

funcionário ou administrador de 

sociedade ou entidade que esteja 

oferecendo ou demandando 

serviços e/ou produtos à 

companhia; (vi) não ser cônjuge ou 

parente até segundo grau de algum 

administrador da companhia; e (vii) 

não receber outra remuneração da 

companhia além da de conselheiro 

(excetuando-se os proventos em 

dinheiro oriundos de participação 

no capital). 
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Parágrafo quinto  -  Quando em decorrência da 

observância do percentual referido 

no Parágrafo 3º deste Artigo 9º 

resultar número fracionário de 

conselheiros, proceder-se-á ao 

arredondamento para o número 

inteiro: (i) imediatamente 

superior, quando a fração for igual 

ou superior a 0,5 (cinco décimos); 

ou (ii) imediatamente inferior, 

quando a fração for inferior a 0,5 

(cinco décimos). 

 

ARTIGO 10 -  Fica assegurada a participação de um 

representante dos empregados no conselho 

de administração, com mandato coincidente 

com o dos demais conselheiros. 

 

Parágrafo primeiro –  O conselheiro representante dos 

empregados será escolhido pelo voto 

dos empregados, em eleição direta, 

permitida a recondução por períodos 

 

Parágrafo quinto  -  Quando em decorrência da 

observância do percentual referido 

no Parágrafo 3º deste Artigo 9º 

resultar número fracionário de 

conselheiros, proceder-se-á ao 

arredondamento para o número 

inteiro: (i) imediatamente superior, 

quando a fração for igual ou 

superior a 0,5 (cinco décimos); ou 

(ii) imediatamente inferior, quando 

a fração for inferior a 0,5 (cinco 

décimos). 

 

ARTIGO 10 -  Fica assegurada a participação de um 

representante dos empregados no conselho 

de administração, com mandato coincidente 

com o dos demais conselheiros. 

 

Parágrafo primeiro –  O conselheiro representante dos 

empregados será escolhido pelo voto 

dos empregados, em eleição direta, 

permitida a recondução por períodos 
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não sucessivos. 

 

Parágrafo segundo -  O regimento interno do conselho de 

administração poderá estabelecer 

requisitos de elegibilidade e outras 

condições para o exercício do cargo 

de representante dos empregados. 

 

ARTIGO 11 -  A investidura no cargo de conselheiro de 

administração fica condicionada à celebração 

de Termo de Compromisso perante o Estado, 

por intermédio do Conselho de Defesa dos 

Capitais do Estado – CODEC. 

 

Parágrafo único  -  O disposto neste artigo não se aplica ao 

conselheiro representante dos 

empregados, nem ao que tenha sido 

eleito por acionistas minoritários e nem 

ao que, não obstante eleito pelo Estado, 

seja considerado independente nos 

termos deste estatuto social ou da 

legislação específica. 

não sucessivos. 

 

Parágrafo segundo -  O regimento interno do conselho de 

administração poderá estabelecer 

requisitos de elegibilidade e outras 

condições para o exercício do cargo de 

representante dos empregados. 

 

ARTIGO 11 -  A investidura no cargo de conselheiro de 

administração fica condicionada à celebração 

de Termo de Compromisso perante o Estado, 

por intermédio do Conselho de Defesa dos 

Capitais do Estado – CODEC. 

 

Parágrafo único  -  O disposto neste artigo não se aplica ao 

conselheiro representante dos 

empregados, nem ao que tenha sido 

eleito por acionistas minoritários e nem 

ao que, não obstante eleito pelo Estado, 

seja considerado independente nos 

termos deste estatuto social ou da 

legislação específica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alteração da 
composição da 
Diretoria para melhor 
refletir as condições 
de suas operações 
atuais. 
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ARTIGO 12 -  O conselheiro de administração que receber 

gratuitamente do Estado, em caráter fiduciário, 

alguma ação de emissão da companhia para 

atendimento da exigência do artigo 146 da Lei 

nº 6.404/76, fica impedido de aliená-la ou 

onerá-la a terceiros, devendo restituí-la 

imediatamente após deixar o cargo, sob pena 

de apropriação indébita. 

Vacância e Substituições 

 

ARTIGO 13 -  Ocorrendo a vacância de algum cargo de 

conselheiro de administração antes do término 

do mandato, a assembleia geral será convocada 

para eleger o substituto, que completará o 

mandato do substituído. 

 

Funcionamento 

 

ARTIGO 14  -  O conselho de administração reunir-se-á, 

ordinariamente, uma vez por mês e, 

extraordinariamente, sempre que necessário 

 

ARTIGO 12 -  O conselheiro de administração que receber 

gratuitamente do Estado, em caráter fiduciário, 

alguma ação de emissão da companhia para 

atendimento da exigência do artigo 146 da Lei 

nº 6.404/76, fica impedido de aliená-la ou 

onerá-la a terceiros, devendo restituí-la 

imediatamente após deixar o cargo, sob pena 

de apropriação indébita. 

Vacância e Substituições 

 

ARTIGO 13 -  Ocorrendo a vacância de algum cargo de 

conselheiro de administração antes do término 

do mandato, a assembleia geral será convocada 

para eleger o substituto, que completará o 

mandato do substituído. 

 

Funcionamento 

 

ARTIGO 14  -  O conselho de administração reunir-se-á, 

ordinariamente, uma vez por mês e, 

extraordinariamente, sempre que necessário 
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aos interesses da companhia. 

 

Parágrafo primeiro  -  As reuniões do conselho de 

administração serão convocadas pelo 

seu presidente, ou pela maioria dos 

conselheiros em exercício, mediante o 

envio de correspondência escrita ou 

eletrônica a todos os conselheiros e 

também ao Estado, por intermédio do 

Conselho de Defesa dos Capitais do 

Estado - CODEC, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias e a indicação 

dos assuntos a serem tratados. 

 

Parágrafo segundo – O presidente do conselho de administração 

deverá zelar para que os conselheiros 

recebam individualmente, com a 

devida antecedência em relação à 

data da reunião, a documentação 

contendo as informações necessárias 

para permitir a discussão e 

deliberação dos assuntos a serem 

tratados, incluindo, quando for o 

caso, a proposta da diretoria e as 

aos interesses da companhia. 

 

Parágrafo primeiro  -  As reuniões do conselho de 

administração serão convocadas pelo 

seu presidente, ou pela maioria dos 

conselheiros em exercício, mediante o 

envio de correspondência escrita ou 

eletrônica a todos os conselheiros e 

também ao Estado, por intermédio do 

Conselho de Defesa dos Capitais do 

Estado - CODEC, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias e a indicação 

dos assuntos a serem tratados. 

 

Parágrafo segundo – O presidente do conselho de administração 

deverá zelar para que os conselheiros 

recebam individualmente, com a 

devida antecedência em relação à 

data da reunião, a documentação 

contendo as informações necessárias 

para permitir a discussão e 

deliberação dos assuntos a serem 

tratados, incluindo, quando for o caso, 

a proposta da diretoria e as 
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manifestações de caráter técnico e 

jurídico. 

 

Parágrafo terceiro  –  As reuniões do conselho de 

administração serão instaladas com a 

presença da maioria dos seus 

membros em exercício, cabendo a 

presidência dos trabalhos ao 

presidente do conselho de 

administração ou, na sua falta, a 

outro conselheiro por ele indicado. 

 

Parágrafo quarto  – Quando houver motivo de urgência, o 

presidente do conselho de 

administração poderá convocar as 

reuniões extraordinárias com 

qualquer antecedência, ficando 

facultada sua realização por via 

telefônica, videoconferência ou outro 

meio idôneo de manifestação de 

vontade do conselheiro ausente, cujo 

voto será considerado válido para 

todos os efeitos, sem prejuízo da 

posterior lavratura e assinatura da 

manifestações de caráter técnico e 

jurídico. 

 

Parágrafo terceiro  –  As reuniões do conselho de 

administração serão instaladas com a 

presença da maioria dos seus 

membros em exercício, cabendo a 

presidência dos trabalhos ao 

presidente do conselho de 

administração ou, na sua falta, a outro 

conselheiro por ele indicado. 

 

Parágrafo quarto  – Quando houver motivo de urgência, o 

presidente do conselho de 

administração poderá convocar as 

reuniões extraordinárias com 

qualquer antecedência, ficando 

facultada sua realização por via 

telefônica, videoconferência ou outro 

meio idôneo de manifestação de 

vontade do conselheiro ausente, cujo 

voto será considerado válido para 

todos os efeitos, sem prejuízo da 

posterior lavratura e assinatura da 
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respectiva ata. 

 

Parágrafo quinto  – O conselho de administração 

deliberará por maioria de votos dos 

presentes à reunião, prevalecendo, 

em caso de empate, a proposta que 

contar com o voto do conselheiro que 

estiver presidindo os trabalhos. 

 

Parágrafo sexto  -  As reuniões do conselho de 

administração serão secretariadas por 

quem o seu presidente indicar e todas 

as deliberações constarão de ata 

lavrada e registrada em livro próprio, 

sendo encaminhada cópia daquela ao 

Estado, por intermédio do Conselho 

de Defesa dos Capitais do Estado – 

CODEC, no prazo de 5 (cinco) dias a 

contar da sua aprovação. 

 

Parágrafo sétimo  –  Sempre que contiver deliberações 

destinadas a produzir efeitos perante 

terceiros, o extrato da ata será 

respectiva ata. 

 

Parágrafo quinto  – O conselho de administração 

deliberará por maioria de votos dos 

presentes à reunião, prevalecendo, 

em caso de empate, a proposta que 

contar com o voto do conselheiro que 

estiver presidindo os trabalhos. 

 

Parágrafo sexto  -  As reuniões do conselho de 

administração serão secretariadas por 

quem o seu presidente indicar e todas 

as deliberações constarão de ata 

lavrada e registrada em livro próprio, 

sendo encaminhada cópia daquela ao 

Estado, por intermédio do Conselho 

de Defesa dos Capitais do Estado – 

CODEC, no prazo de 5 (cinco) dias a 

contar da sua aprovação. 

 

Parágrafo sétimo  –  Sempre que contiver deliberações 

destinadas a produzir efeitos perante 

terceiros, o extrato da ata será 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Manual Básico para Participação em Assembleias Gerais de Acionistas 
 

24 
 

arquivado no registro de comércio e 

publicado. 

Atribuições 

 

ARTIGO 15  –  Além das atribuições previstas em lei, 

compete ainda ao conselho de 

administração: 

 

I aprovar o planejamento estratégico contendo as 

diretrizes de ação, metas de resultado e índices de 

avaliação de desempenho; 

II aprovar programas anuais e plurianuais, com indicação 

dos respectivos projetos; 

III aprovar orçamentos de dispêndios e investimento, com 

indicação das fontes e aplicações de recursos; 

IV acompanhar a execução dos planos, programas, projetos 

e orçamentos; 

V definir objetivos e prioridades de políticas públicas 

compatíveis com a área de atuação da companhia e o 

seu objeto social; 

arquivado no registro de comércio e 

publicado. 

Atribuições 

 

ARTIGO 15  –  Além das atribuições previstas em lei, 

compete ainda ao conselho de 

administração: 

 

I aprovar o planejamento estratégico contendo as 

diretrizes de ação, metas de resultado e índices de 

avaliação de desempenho; 

II aprovar programas anuais e plurianuais, com indicação 

dos respectivos projetos; 

III aprovar orçamentos de dispêndios e investimento, com 

indicação das fontes e aplicações de recursos; 

IV acompanhar a execução dos planos, programas, projetos 

e orçamentos; 

V definir objetivos e prioridades de políticas públicas 

compatíveis com a área de atuação da companhia e o seu 

objeto social; 
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VI deliberar sobre política de preços ou tarifas dos bens e 

serviços fornecidos pela companhia, respeitado o marco 

regulatório do respectivo setor; 

VII autorizar a abertura, instalação e a extinção de filiais, 

dependências, agências, sucursais, escritórios e 

representações; 

VIII deliberar sobre o aumento do capital social dentro do 

limite autorizado pelo estatuto, fixando as respectivas 

condições de subscrição e integralização; 

IX fixar o limite máximo de endividamento da companhia; 

X deliberar sobre emissão de debêntures simples não 

conversíveis em ações e sem garantia real e, em relação 

às demais espécies de debêntures, sobre as condições 

mencionadas no § 1º do artigo 59 da Lei nº 6.404/76; 

XI deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital 

próprio ou distribuição de dividendos por conta do 

resultado do exercício em curso ou de reserva de lucros, 

sem prejuízo da posterior ratificação da assembleia 

geral; 

XII propor à assembleia geral o pagamento de juros sobre o 

capital próprio ou distribuição de dividendos por conta 

do resultado do exercício social findo; 

VI deliberar sobre política de preços ou tarifas dos bens e 

serviços fornecidos pela companhia, respeitado o marco 

regulatório do respectivo setor; 

VII autorizar a abertura, instalação e a extinção de filiais, 

dependências, agências, sucursais, escritórios e 

representações; 

VIII deliberar sobre o aumento do capital social dentro do 

limite autorizado pelo estatuto, fixando as respectivas 

condições de subscrição e integralização; 

IX fixar o limite máximo de endividamento da companhia; 

X deliberar sobre emissão de debêntures simples não 

conversíveis em ações e sem garantia real e, em relação 

às demais espécies de debêntures, sobre as condições 

mencionadas no § 1º do artigo 59 da Lei nº 6.404/76; 

XI deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital 

próprio ou distribuição de dividendos por conta do 

resultado do exercício em curso ou de reserva de lucros, 

sem prejuízo da posterior ratificação da assembleia geral; 

XII propor à assembleia geral o pagamento de juros sobre o 

capital próprio ou distribuição de dividendos por conta 

do resultado do exercício social findo; 

XIII deliberar sobre a política de pessoal, incluindo a fixação 
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XIII deliberar sobre a política de pessoal, incluindo a fixação 

do quadro, plano de cargos e salários, condições gerais 

de negociação coletiva; abertura de processo seletivo 

para preenchimento de vagas e Programa de 

Participação nos Lucros e Resultados; 

XIV autorizar previamente a celebração de quaisquer 

negócios jurídicos envolvendo aquisição, alienação ou 

oneração de ativos, bem como assunção de obrigações 

em geral, quando, em qualquer caso, o valor da 

transação ultrapassar 2% (dois por cento) do capital 

social; 

XV aprovar a contratação de seguro de responsabilidade 

civil em favor dos membros dos órgãos estatutários, 

empregados, prepostos e mandatários da companhia; 

XVI conceder licenças aos diretores, observada a 

regulamentação pertinente; 

XVII aprovar o seu regulamento interno; 

XVIII manifestar-se previamente sobre qualquer proposta da 

diretoria ou assunto a ser submetido à assembleia geral; 

XIX avocar o exame de qualquer assunto compreendido na 

competência da diretoria e sobre ele expedir orientação 

de caráter vinculante. 

do quadro, plano de cargos e salários, condições gerais 

de negociação coletiva; abertura de processo seletivo 

para preenchimento de vagas e Programa de Participação 

nos Lucros e Resultados; 

 

XIV autorizar previamente a celebração de quaisquer 

negócios jurídicos envolvendo aquisição, alienação ou 

oneração de ativos, bem como assunção de obrigações 

em geral, quando, em qualquer caso, o valor da 

transação ultrapassar 2% (dois por cento) do capital 

social; 

XV aprovar a contratação de seguro de responsabilidade civil 

em favor dos membros dos órgãos estatutários, 

empregados, prepostos e mandatários da companhia; 

XVI conceder licenças aos diretores, observada a 

regulamentação pertinente; 

XVII aprovar o seu regulamento interno; 

XVIII manifestar-se previamente sobre qualquer proposta da 

diretoria ou assunto a ser submetido à assembleia geral; 

XIX avocar o exame de qualquer assunto compreendido na 

competência da diretoria e sobre ele expedir orientação 

de caráter vinculante. 
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CAPÍTULO VI 

DIRETORIA 

 

Composição e mandato 

 

ARTIGO 16  -  A diretoria será composta por 5 (cinco) 

membros, sendo um diretor presidente, um 

diretor financeiro e de relações com 

investidores, um diretor administrativo, um 

diretor de engenharia e construção e um 

diretor de geração, com as atribuições fixadas 

pelo Regimento Interno, todos com mandato 

unificado de 2 (dois) anos, permitida a 

reeleição. 

 

Vacância e Substituições 

 

ARTIGO 17  -  Nas ausências ou impedimentos temporários 

de qualquer diretor, o diretor presidente 

 

CAPÍTULO VI 

DIRETORIA 

 

Composição e mandato 

 

ARTIGO 16  -  A diretoria será composta por 4 (quatro) 

membros, sendo um diretor presidente, um 

diretor financeiro e de relações com 

investidores, um diretor administrativo, e um 

diretor de geração, com as atribuições fixadas 

pelo Regimento Interno, todos com mandato 

unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição 

nos termos da lei. 

 

 

Vacância e Substituições 

 

ARTIGO 17  -  Nas ausências ou impedimentos temporários 

de qualquer diretor, o diretor presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alteração da 
composição da 
Diretoria para melhor 
refletir as condições 
de suas operações 
atuais. 
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designará outro membro da diretoria para 

cumular as funções. 

 

Parágrafo único  –  Nas suas ausências e impedimentos 

temporários, o diretor presidente será 

substituído pelo diretor por ele indicado 

e, se não houver indicação, pelo diretor 

responsável pela área financeira. 

 

Funcionamento 

 

ARTIGO 18  -  A diretoria reunir-se-á, ordinariamente, pelo 

menos duas vezes por mês e, 

extraordinariamente, por convocação do 

diretor presidente ou de outros dois diretores 

quaisquer. 

 

Parágrafo primeiro  –  As reuniões da diretoria colegiada 

serão instaladas com a presença de 

pelo menos metade dos diretores em 

exercício, considerando-se aprovada a 

matéria que obtiver a concordância 

designará outro membro da diretoria para 

cumular as funções. 

 

Parágrafo único  –  Nas suas ausências e impedimentos 

temporários, o diretor presidente será 

substituído pelo diretor por ele indicado 

e, se não houver indicação, pelo diretor 

responsável pela área financeira. 

 

Funcionamento 

 

ARTIGO 18  -  A diretoria reunir-se-á, ordinariamente, pelo 

menos duas vezes por mês e, 

extraordinariamente, por convocação do 

diretor presidente ou de outros dois diretores 

quaisquer. 

 

Parágrafo primeiro  –  As reuniões da diretoria colegiada 

serão instaladas com a presença de 

pelo menos metade dos diretores em 

exercício, considerando-se aprovada a 

matéria que obtiver a concordância da 
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da maioria dos presentes; no caso de 

empate, prevalecerá a proposta que 

contar com o voto do diretor 

presidente. 

 

Parágrafo segundo  -  As deliberações da diretoria constarão de 

ata lavrada em livro próprio e 

assinada por todos os presentes. 

 

Parágrafo terceiro  –  Quando houver motivo de urgência, o 

diretor presidente poderá convocar as 

reuniões extraordinárias com 

qualquer antecedência, ficando 

facultada sua realização por via 

telefônica, videoconferência ou outro 

meio idôneo de manifestação de 

vontade do diretor ausente, cujo voto 

será considerado válido para todos os 

efeitos, sem prejuízo da posterior 

lavratura e assinatura da respectiva 

ata. 

 

Atribuições 

maioria dos presentes; no caso de 

empate, prevalecerá a proposta que 

contar com o voto do diretor 

presidente. 

 

Parágrafo segundo  -  As deliberações da diretoria constarão de 

ata lavrada em livro próprio e assinada 

por todos os presentes. 

 

Parágrafo terceiro  –  Quando houver motivo de urgência, o 

diretor presidente poderá convocar as 

reuniões extraordinárias com 

qualquer antecedência, ficando 

facultada sua realização por via 

telefônica, videoconferência ou outro 

meio idôneo de manifestação de 

vontade do diretor ausente, cujo voto 

será considerado válido para todos os 

efeitos, sem prejuízo da posterior 

lavratura e assinatura da respectiva 

ata. 

 

Atribuições 
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ARTIGO 19 - Além das atribuições definidas em lei, compete à 

diretoria colegiada: 

 

I elaborar e submeter à aprovação do conselho de 

administração: 

a) as bases e diretrizes para a elaboração do plano 

estratégico, bem como dos programas anuais e 

plurianuais; 

b) o plano estratégico, bem como os respectivos planos 

plurianuais e programas anuais de dispêndios e de 

investimentos da companhia com os respectivos 

projetos; 

c) os orçamentos de custeio e de investimentos da 

companhia, com a indicação das fontes e aplicações 

dos recursos, bem como suas alterações;  

d) a avaliação do resultado de desempenho das 

atividades da companhia;  

e) relatórios trimestrais da companhia acompanhados 

dos balancetes e demais demonstrações financeiras; 

f) anualmente, a minuta do relatório da administração, 

 

ARTIGO 19 - Além das atribuições definidas em lei, compete à 

diretoria colegiada: 

 

I elaborar e submeter à aprovação do conselho de 

administração: 

a) as bases e diretrizes para a elaboração do plano 

estratégico, bem como dos programas anuais e 

plurianuais; 

b) o plano estratégico, bem como os respectivos planos 

plurianuais e programas anuais de dispêndios e de 

investimentos da companhia com os respectivos 

projetos; 

c) os orçamentos de custeio e de investimentos da 

companhia, com a indicação das fontes e aplicações 

dos recursos, bem como suas alterações;  

d) a avaliação do resultado de desempenho das 

atividades da companhia;  

e) relatórios trimestrais da companhia acompanhados 

dos balancetes e demais demonstrações financeiras; 

f) anualmente, a minuta do relatório da administração, 
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acompanhado do balanço patrimonial e demais 

demonstrações financeiras e respectivas notas 

explicativas, com o parecer dos auditores 

independentes e do conselho fiscal e a proposta de 

destinação do resultado do exercício; 

g) o Regimento Interno da diretoria e os regulamentos 

da companhia; 

h) proposta de aumento do capital e de reforma do 

estatuto social, ouvido o conselho fiscal, quando for 

o caso; 

i) proposta da política de pessoal; 

 

II aprovar: 

a) os critérios de avaliação técnico-econômica para os 

projetos de investimentos, com os respectivos 

planos de delegação de responsabilidade para sua 

execução e implantação; 

b) o plano de contas; 

c) o plano anual de seguros da companhia; 

d) residualmente, dentro dos limites estatutários, tudo 

o que se relacionar com atividades da companhia e 

acompanhado do balanço patrimonial e demais 

demonstrações financeiras e respectivas notas 

explicativas, com o parecer dos auditores 

independentes e do conselho fiscal e a proposta de 

destinação do resultado do exercício; 

g) o Regimento Interno da diretoria e os regulamentos 

da companhia; 

h) proposta de aumento do capital e de reforma do 

estatuto social, ouvido o conselho fiscal, quando for 

o caso; 

i) proposta da política de pessoal; 

 

II aprovar: 

a) os critérios de avaliação técnico-econômica para os 

projetos de investimentos, com os respectivos planos 

de delegação de responsabilidade para sua execução 

e implantação; 

b) o plano de contas; 

c) o plano anual de seguros da companhia; 

d) residualmente, dentro dos limites estatutários, tudo 

o que se relacionar com atividades da companhia e 
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que não seja de competência privativa do diretor 

presidente, do conselho de administração ou da 

assembleia geral. 

 

III autorizar, observados limites e as diretrizes fixadas pela 

lei e pelo conselho de administração: 

a) atos de renúncia ou transação judicial ou 

extrajudicial, para pôr fim a litígios ou pendências, 

podendo fixar limites de valor para a delegação da 

prática desses atos; 

b) celebração de quaisquer negócios jurídicos 

envolvendo aquisição, alienação ou oneração de 

ativos, bem como assunção de obrigações em geral, 

quando, o valor da transação ultrapassar quaisquer 

dos limites abaixo e for inferior a 2% (dois por cento) 

do capital social: 

- para Locação de Imóveis - R$ 120mil; 

-  Ordem de Imobilização - R$ 300 mil;  

- Ordem de Desativação - R$ 200 mil;  

- Licitação - valor limite da Tomada de Preço R$ 650 

mil; 

que não seja de competência privativa do diretor 

presidente, do conselho de administração ou da 

assembleia geral. 

 

III autorizar, observados limites e as diretrizes fixadas pela 

lei e pelo conselho de administração: 

a) atos de renúncia ou transação judicial ou 

extrajudicial, para pôr fim a litígios ou pendências, 

podendo fixar limites de valor para a delegação da 

prática desses atos; 

b) celebração de quaisquer negócios jurídicos 

envolvendo aquisição, alienação ou oneração de 

ativos, bem como assunção de obrigações em geral, 

quando, o valor da transação ultrapassar quaisquer 

dos limites abaixo e for inferior a 2% (dois por cento) 

do capital social: 

- para Locação de Imóveis - R$ 120mil; 

-  Ordem de Imobilização - R$ 300 mil;  

- Ordem de Desativação - R$ 200 mil;  

- Licitação - valor limite da Tomada de Preço R$ 650 

mil; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Manual Básico para Participação em Assembleias Gerais de Acionistas 
 

33 
 

- Assinatura de contrato referente a convênio e à 

comercialização da utilização das instalações e 

sistema de telecomunicação da CESP - R$ 150 mil; 

- Acordo em Processos Judiciais - R$ 400 mil, e 

- para alienação de bens imóveis, financiamentos 

com entidades nacionais e internacionais e viagens 

ao exterior - qualquer valor, observada a 

submissão obrigatória ao conselho de 

administração quando o valor for igual ou superior 

a 2% (dois por cento) do capital social, nos termos 

do  inciso XIV do artigo 15 deste estatuto. 

 

ARTIGO 20 - Compete ao diretor presidente: 

 

I superintender todos os negócios da companhia; 

II.  responder pela execução das políticas aprovadas pelo 

Conselho de Administração; 

III. representar a companhia, ativa e passivamente, em juízo 

ou fora dele, podendo para esse fim constituir 

procurador, para receber citações iniciais e notificações, 

observando o disposto no artigo 21, deste estatuto 

- Assinatura de contrato referente a convênio e à 

comercialização da utilização das instalações e 

sistema de telecomunicação da CESP - R$ 150 mil; 

- Acordo em Processos Judiciais - R$ 400 mil, e 

- para alienação de bens imóveis, financiamentos 

com entidades nacionais e internacionais e viagens 

ao exterior - qualquer valor, observada a 

submissão obrigatória ao conselho de 

administração quando o valor for igual ou superior 

a 2% (dois por cento) do capital social, nos termos 

do  inciso XIV do artigo 15 deste estatuto. 

 

ARTIGO 20 - Compete ao diretor presidente: 

 

I superintender todos os negócios da companhia; 

II.  responder pela execução das políticas aprovadas pelo 

Conselho de Administração; 

III. representar a companhia, ativa e passivamente, em juízo 

ou fora dele, podendo para esse fim constituir 

procurador, para receber citações iniciais e notificações, 

observando o disposto no artigo 21, deste estatuto 
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IV representar institucionalmente a companhia nas suas 

relações com autoridades públicas, entidades privadas e 

terceiros em geral; 

V convocar e presidir as reuniões da diretoria;  

VI coordenar as atividades da diretoria; 

VII expedir atos e resoluções que consubstanciem as 

deliberações da diretoria ou que delas decorram; 

VIII coordenar a gestão ordinária da companhia, incluindo a 

implementação das diretrizes e o cumprimento das 

deliberações tomadas pela assembleia geral, pelo 

conselho de administração e pela diretoria colegiada; 

IX coordenar as atividades dos demais diretores. 

 

Representação da companhia 

 

ARTIGO 21 - A companhia obriga-se perante terceiros (i) 

pela assinatura de dois diretores, sendo um 

necessariamente o diretor presidente ou o 

diretor responsável pela área financeira; (ii) 

pela assinatura de um diretor e um procurador, 

conforme os poderes constantes do respectivo 

IV representar institucionalmente a companhia nas suas 

relações com autoridades públicas, entidades privadas e 

terceiros em geral; 

V convocar e presidir as reuniões da diretoria;  

VI coordenar as atividades da diretoria; 

VII expedir atos e resoluções que consubstanciem as 

deliberações da diretoria ou que delas decorram; 

VIII coordenar a gestão ordinária da companhia, incluindo a 

implementação das diretrizes e o cumprimento das 

deliberações tomadas pela assembleia geral, pelo 

conselho de administração e pela diretoria colegiada; 

IX coordenar as atividades dos demais diretores. 

 

Representação da companhia 

 

ARTIGO 21 - A companhia obriga-se perante terceiros (i) pela 

assinatura de dois diretores, sendo um 

necessariamente o diretor presidente ou o 

diretor responsável pela área financeira; (ii) 

pela assinatura de um diretor e um procurador, 

conforme os poderes constantes do respectivo 
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instrumento de mandato; (iii) pela assinatura 

de dois procuradores, conforme os poderes 

constantes do respectivo instrumento de 

mandato; (iv) pela assinatura de um 

procurador, conforme os poderes constantes 

do respectivo instrumento de mandato, nesse 

caso exclusivamente para a prática de atos 

específicos. 

 

Parágrafo único – Os instrumentos de mandato serão 

outorgados, com prazo determinado de 

validade, e especificarão os poderes 

conferidos; apenas as procurações para o 

foro em geral terão prazo indeterminado. 

 

 

CAPÍTULO VII 

CONSELHO FISCAL 

 

ARTIGO 22 – A companhia terá um conselho fiscal de 

funcionamento permanente, com as 

competências e atribuições previstas na lei. 

instrumento de mandato; (iii) pela assinatura de 

dois procuradores, conforme os poderes 

constantes do respectivo instrumento de 

mandato; (iv) pela assinatura de um 

procurador, conforme os poderes constantes do 

respectivo instrumento de mandato, nesse caso 

exclusivamente para a prática de atos 

específicos. 

 

Parágrafo único – Os instrumentos de mandato serão 

outorgados, com prazo determinado de 

validade, e especificarão os poderes 

conferidos; apenas as procurações para o 

foro em geral terão prazo indeterminado. 

 

 

CAPÍTULO VII 

CONSELHO FISCAL 

 

ARTIGO 22 – A companhia terá um conselho fiscal de 

funcionamento permanente, com as 

competências e atribuições previstas na lei. 
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Parágrafo único – Compete ao Conselho Fiscal, além das 

atribuições previstas em lei, manifestar-

se acerca da proposta de escolha e 

destituição dos auditores independentes, 

preliminarmente à sua submissão ao 

Conselho de Administração, e 

acompanhar os trabalhos realizados. 

 

ARTIGO 23 – O conselho fiscal será composto por no mínimo 3 

(três) e no máximo 5 (cinco) membros efetivos, 

e igual número de suplentes, eleitos 

anualmente pela assembleia geral ordinária, 

permitida a reeleição. 

 

Parágrafo único  – Na hipótese de vacância ou impedimento 

de membro efetivo, assumirá o 

respectivo suplente. 

 

ARTIGO 24 - O conselho fiscal reunir-se-á, ordinariamente, 

uma vez por mês e, extraordinariamente, 

sempre que convocado por qualquer de seus 

 

Parágrafo único – Compete ao Conselho Fiscal, além das 

atribuições previstas em lei, manifestar-

se acerca da proposta de escolha e 

destituição dos auditores independentes, 

preliminarmente à sua submissão ao 

Conselho de Administração, e 

acompanhar os trabalhos realizados. 

 

ARTIGO 23 – O conselho fiscal será composto por no mínimo 3 

(três) e no máximo 5 (cinco) membros efetivos, 

e igual número de suplentes, eleitos 

anualmente pela assembleia geral ordinária, 

permitida a reeleição. 

 

Parágrafo único  – Na hipótese de vacância ou impedimento 

de membro efetivo, assumirá o 

respectivo suplente. 

 

ARTIGO 24 - O conselho fiscal reunir-se-á, ordinariamente, 

uma vez por mês e, extraordinariamente, 

sempre que convocado por qualquer de seus 
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membros ou pela diretoria, lavrando-se ata em 

livro próprio. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

REGRAS COMUNS AOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS 

 

Posse, Impedimentos e Vedações 

 

ARTIGO 25  –  Os membros dos órgãos estatutários deverão 

comprovar, mediante a apresentação de 

curriculum ao Conselho de Defesa dos Capitais 

do Estado – CODEC, que possuem capacidade 

profissional, técnica ou administrativa, 

experiência compatível com o cargo, 

idoneidade moral e reputação ilibada. 

 

Parágrafo único  –  O disposto neste artigo aplica-se 

somente aos membros eleitos pelo 

acionista controlador. 

membros ou pela diretoria, lavrando-se ata em 

livro próprio. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

REGRAS COMUNS AOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS 

 

Posse, Impedimentos e Vedações 

 

ARTIGO 25  –  Os membros dos órgãos estatutários deverão 

comprovar, mediante a apresentação de 

curriculum ao Conselho de Defesa dos Capitais 

do Estado – CODEC, que possuem capacidade 

profissional, técnica ou administrativa, 

experiência compatível com o cargo, 

idoneidade moral e reputação ilibada. 

 

Parágrafo único  –  O disposto neste artigo aplica-se 

somente aos membros eleitos pelo 

acionista controlador. 
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ARTIGO 26  –  Os membros dos órgãos estatutários serão 

investidos em seus cargos mediante assinatura 

de termo de posse lavrado no respectivo livro 

de atas. 

 

Parágrafo primeiro - O termo de posse deverá ser assinado 

nos 30 (trinta) dias seguintes à 

eleição, sob pena de sua ineficácia, 

salvo justificativa aceita pelo órgão 

para o qual o membro tiver sido 

eleito, e deverá conter a indicação de 

pelo menos um domicílio para 

recebimento de citações e intimações 

de processos administrativos e 

judiciais, relativos a atos de sua 

gestão, sendo permitida a alteração 

do domicílio indicado somente 

mediante comunicação escrita. 

 

Parágrafo segundo  – A investidura ficará condicionada à 

apresentação de declaração de bens e 

valores, na forma prevista na 

 

ARTIGO 26  –  Os membros dos órgãos estatutários serão 

investidos em seus cargos mediante assinatura 

de termo de posse lavrado no respectivo livro 

de atas. 

 

Parágrafo primeiro - O termo de posse deverá ser assinado 

nos 30 (trinta) dias seguintes à 

eleição, sob pena de sua ineficácia, 

salvo justificativa aceita pelo órgão 

para o qual o membro tiver sido 

eleito, e deverá conter a indicação de 

pelo menos um domicílio para 

recebimento de citações e intimações 

de processos administrativos e 

judiciais, relativos a atos de sua 

gestão, sendo permitida a alteração 

do domicílio indicado somente 

mediante comunicação escrita. 

 

Parágrafo segundo  – A investidura ficará condicionada à 

apresentação de declaração de bens e 

valores, na forma prevista na 
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legislação estadual vigente, que 

deverá ser atualizada anualmente e 

ao término do mandato. 

 

Parágrafo terceiro  – A posse dos membros do Conselho de 
Administração e da Diretoria estará 
condicionada à prévia subscrição do 
Termo de Anuência dos 
Administradores nos termos do 
disposto no Regulamento do Nível 1 
da BM&FBOVESPA, bem como ao 
atendimento dos requisitos legais 
aplicáveis. 

 

 

ARTIGO 27 – Salvo na hipótese de renúncia ou destituição, 

considera-se automaticamente prorrogado o 

mandato dos membros dos órgãos estatutários, 

até a eleição dos respectivos substitutos. 

 

Remuneração e Licenças 

 

ARTIGO 28 – A remuneração dos membros dos órgãos 

legislação estadual vigente, que 

deverá ser atualizada anualmente e ao 

término do mandato. 

 

Parágrafo terceiro  – A posse dos membros do Conselho de 
Administração e da Diretoria estará 
condicionada à prévia subscrição do 
Termo de Anuência dos 
Administradores nos termos do 
disposto no Regulamento do Nível 1 
da BM&FBOVESPA, bem como ao 
atendimento dos requisitos legais 
aplicáveis. 

 

 

ARTIGO 27 – Salvo na hipótese de renúncia ou destituição, 

considera-se automaticamente prorrogado o 

mandato dos membros dos órgãos estatutários, 

até a eleição dos respectivos substitutos. 

 

Remuneração e Licenças 

 

ARTIGO 28 – A remuneração dos membros dos órgãos 
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estatutários será fixada pela assembleia geral e 

não haverá acumulação de vencimentos ou 

quaisquer vantagens em razão das 

substituições que ocorram em virtude de 

vacância, ausências ou impedimentos 

temporários, nos termos deste estatuto. 

 

Parágrafo único  –  Fica facultado ao diretor, que na data 

da posse pertença ao quadro de 

empregados da companhia, optar 

pelo respectivo salário. 

 

ARTIGO 29 - Os diretores poderão solicitar ao conselho de 

administração afastamento por licença não 

remunerada, desde que por prazo não superior 

a 3 (três) meses, a qual deverá ser registrada 

em ata. 

 

 

CAPÍTULO IX 

EXERCÍCIO SOCIAL E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

estatutários será fixada pela assembleia geral e 

não haverá acumulação de vencimentos ou 

quaisquer vantagens em razão das substituições 

que ocorram em virtude de vacância, ausências 

ou impedimentos temporários, nos termos 

deste estatuto. 

 

Parágrafo único  –  Fica facultado ao diretor, que na data 

da posse pertença ao quadro de 

empregados da companhia, optar pelo 

respectivo salário. 

 

ARTIGO 29 - Os diretores poderão solicitar ao conselho de 

administração afastamento por licença não 

remunerada, desde que por prazo não superior 

a 3 (três) meses, a qual deverá ser registrada 

em ata. 

 

 

CAPÍTULO IX 

EXERCÍCIO SOCIAL E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
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LUCROS, RESERVAS E DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS 

 

ARTIGO 30 - O exercício social coincidirá com o ano civil, findo o 

qual a diretoria fará elaborar as demonstrações 

financeiras previstas em lei. 

 

Parágrafo primeiro  -  A companhia se obriga, a partir do 

exercício social que se iniciará em 01 de 

janeiro de 2010, a divulgar, no idioma 

inglês, a íntegra das demonstrações 

financeiras, relatório da administração 

e notas explicativas, elaboradas de 

acordo com a legislação societária 

brasileira, acompanhadas de nota 

explicativa adicional que demonstre a 

conciliação do resultado do exercício e 

do patrimônio líquido apurados 

segundo os critérios contábeis 

brasileiros e segundo o padrão 

internacional IFRS, evidenciando as 

principais diferenças entre os critérios 

contábeis aplicados, e do parecer dos 

auditores independentes. 

LUCROS, RESERVAS E DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS 

 

ARTIGO 30 - O exercício social coincidirá com o ano civil, findo o 

qual a diretoria fará elaborar as demonstrações 

financeiras previstas em lei. 

 

Parágrafo primeiro  -  A companhia se obriga, a partir do 

exercício social que se iniciará em 01 de 

janeiro de 2010, a divulgar, no idioma 

inglês, a íntegra das demonstrações 

financeiras, relatório da administração e 

notas explicativas, elaboradas de 

acordo com a legislação societária 

brasileira, acompanhadas de nota 

explicativa adicional que demonstre a 

conciliação do resultado do exercício e 

do patrimônio líquido apurados 

segundo os critérios contábeis 

brasileiros e segundo o padrão 

internacional IFRS, evidenciando as 

principais diferenças entre os critérios 

contábeis aplicados, e do parecer dos 

auditores independentes. 
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Parágrafo segundo - A divulgação das demonstrações financeiras 

de que trata o Parágrafo 1º deste artigo 

deve ocorrer até, no máximo, 4 

(quatro) meses após o término do 

respectivo exercício social. 

 

ARTIGO 31 - O lucro do exercício social, após as deduções 

previstas em lei, terá a seguinte destinação: 

 

I 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer 

outra destinação, na constituição da reserva legal, até o 

limite de 20% (vinte por cento) do capital social; 

 

II do saldo, será destinado valor para pagamento do 

dividendo prioritário das ações preferenciais classe A, 

previsto no Artigo 4º, inciso I, letra b; 

 

III do saldo, será destinado valor para pagamento de 

dividendo anual obrigatório às ações ordinárias e às 

ações preferenciais classe B, correspondente a 10% (dez 

  

Parágrafo segundo - A divulgação das demonstrações financeiras 

de que trata o Parágrafo 1º deste artigo 

deve ocorrer até, no máximo, 4 (quatro) 

meses após o término do respectivo 

exercício social. 

 

ARTIGO 31 - O lucro do exercício social, após as deduções 

previstas em lei, terá a seguinte destinação: 

 

I 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer 

outra destinação, na constituição da reserva legal, até o 

limite de 20% (vinte por cento) do capital social; 

 

II do saldo, será destinado valor para pagamento do 

dividendo prioritário das ações preferenciais classe A, 

previsto no Artigo 4º, inciso I, letra b; 

 

III do saldo, será destinado valor para pagamento de 

dividendo anual obrigatório às ações ordinárias e às 

ações preferenciais classe B, correspondente a 10% (dez 
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por cento) do valor do capital social integralizado 

representado por estas ações, a ser rateado igualmente 

entre elas; 

 

IV do saldo, até 20% (vinte por cento) poderá ser destinado 

conforme deliberação da assembleia geral, para 

reinversão na expansão das atividades previstas no 

Artigo 2º deste estatuto, até o limite de 10% (dez por 

cento) do capital social; 

 

V saldo terá a destinação deliberada em assembleia geral, 

observadas as retenções permitidas em lei, sendo que, 

no caso de distribuição de saldo remanescente às ações 

ordinárias e preferenciais classe A e classe B, esta se fará 

em igualdade de condições. 

 

Parágrafo único  - O pagamento de juros a título de 

remuneração de capital próprio poderá ser 

deduzido do montante de dividendos a 

pagar, na forma da legislação vigente. 

 

ARTIGO 32 – As ações ordinárias terão direito ao dividendo 

por cento) do valor do capital social integralizado 

representado por estas ações, a ser rateado igualmente 

entre elas; 

 

IV do saldo, até 20% (vinte por cento) poderá ser destinado 

conforme deliberação da assembleia geral, para 

reinversão na expansão das atividades previstas no 

Artigo 2º deste estatuto, até o limite de 10% (dez por 

cento) do capital social; 

 

V saldo terá a destinação deliberada em assembleia geral, 

observadas as retenções permitidas em lei, sendo que, 

no caso de distribuição de saldo remanescente às ações 

ordinárias e preferenciais classe A e classe B, esta se fará 

em igualdade de condições. 

 

Parágrafo único  - O pagamento de juros a título de remuneração 

de capital próprio poderá ser deduzido do 

montante de dividendos a pagar, na forma 

da legislação vigente. 

 

ARTIGO 32 – As ações ordinárias terão direito ao dividendo 
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mínimo obrigatório correspondente a 25% (vinte 

e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, 

após as deduções determinadas ou admitidas em 

lei. 

 

Parágrafo primeiro  –  As ações preferenciais classe A terão 

direito ao dividendo prioritário anual, 

não cumulativo, de 10% (dez por 

cento), calculado sobre o valor do 

capital social integralizado 

representado por ações preferenciais 

classe A a ser rateado igualmente 

entre elas. 

 

Parágrafo segundo  –  As ações preferenciais classe B terão 

direito de participar em igualdade de 

condições com as ações ordinárias na 

distribuição do dividendo obrigatório 

nos termos do caput deste Artigo 

 

Parágrafo terceiro   –  O dividendo obrigatório poderá ser 

pago pela companhia sob a forma de 

juros sobre o capital próprio. 

mínimo obrigatório correspondente a 25% (vinte 

e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, 

após as deduções determinadas ou admitidas em 

lei. 

 

Parágrafo primeiro  –  As ações preferenciais classe A terão 

direito ao dividendo prioritário anual, 

não cumulativo, de 10% (dez por 

cento), calculado sobre o valor do 

capital social integralizado 

representado por ações preferenciais 

classe A a ser rateado igualmente 

entre elas. 

 

Parágrafo segundo  –  As ações preferenciais classe B terão 

direito de participar em igualdade de 

condições com as ações ordinárias na 

distribuição do dividendo obrigatório 

nos termos do caput deste Artigo 

 

Parágrafo terceiro   –  O dividendo obrigatório poderá ser 

pago pela companhia sob a forma de 

juros sobre o capital próprio. 
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Parágrafo quarto    –   A companhia poderá levantar 

balanços intermediários ou 

intercalares para efeito de 

distribuição de dividendos ou 

pagamento de juros sobre o capital 

próprio. 

 

CAPÍTULO X 

LIQUIDAÇÃO 

 

ARTIGO 33 – A companhia entrará em liquidação nos casos 

previstos em lei, competindo à assembleia geral, 

se o caso, determinar o modo de liquidação e 

nomear o liquidante, fixando sua remuneração. 

 

 

CAPÍTULO XI 

JUIZO ARBITRAL 

 

 

Parágrafo quarto    –   A companhia poderá levantar 

balanços intermediários ou 

intercalares para efeito de distribuição 

de dividendos ou pagamento de juros 

sobre o capital próprio. 

 

CAPÍTULO X 

LIQUIDAÇÃO 

 

ARTIGO 33 – A companhia entrará em liquidação nos casos 

previstos em lei, competindo à assembleia geral, 

se o caso, determinar o modo de liquidação e 

nomear o liquidante, fixando sua remuneração. 

 

 

CAPÍTULO XI 

JUIZO ARBITRAL 
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ARTIGO 34 - A companhia, seus acionistas, administradores e os 

membros do conselho fiscal obrigam-se a 

resolver, por meio de arbitragem, perante a 

Câmara de Arbitragem do Mercado da Bolsa de 

Valores de São Paulo – BOVESPA, de acordo com 

seu respectivo Regulamento de Arbitragem, toda 

e qualquer disputa ou controvérsia que possa 

surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em 

especial, da aplicação, validade, eficácia, 

interpretação, violação e seus efeitos, das 

disposições contidas na Lei nº 6.404/76, no 

estatuto social da companhia, nas normas 

editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo 

Banco Central do Brasil e pela Comissão de 

Valores Mobiliários, bem como nas demais 

normas aplicáveis ao funcionamento do mercado 

de capitais em geral, além daquelas constantes 

do Regulamento de Práticas Diferenciadas de 

Governança Corporativa Nível 1 da Bolsa de 

Valores de São Paulo – BOVESPA, do 

Regulamento de Arbitragem da Câmara de 

Arbitragem do Mercado e do Contrato de 

Adoção de Práticas Diferenciadas de Governança 

Corporativa Nível 1. 

 

ARTIGO 34 - A companhia, seus acionistas, administradores e os 

membros do conselho fiscal obrigam-se a 

resolver, por meio de arbitragem, perante a 

Câmara de Arbitragem do Mercado da BOVESPA, 

de acordo com seu respectivo Regulamento de 

Arbitragem, toda e qualquer disputa ou 

controvérsia que possa surgir entre eles, 

relacionada ou oriunda, em especial, da 

aplicação, validade, eficácia, interpretação, 

violação e seus efeitos, das disposições contidas 

na Lei nº 6.404/76, no estatuto social da 

companhia, nas normas editadas pelo Conselho 

Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil 

e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem 

como nas demais normas aplicáveis ao 

funcionamento do mercado de capitais em geral, 

além daquelas constantes do Regulamento de 

Práticas Diferenciadas de Governança 

Corporativa Nível 1 da Bolsa de Valores de São 

Paulo - BOVESPA, do Regulamento de Arbitragem 

da Câmara de Arbitragem do Mercado e do 

Contrato de Adoção de Práticas Diferenciadas de 

Governança Corporativa Nível 1. 
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Parágrafo único - As deliberações do acionista controlador da 

companhia, quer através de voto em 

assembleia geral, quer por determinação à 

administração da companhia, que visem à 

orientação dos negócios da companhia, 

nos termos do Artigo 238 da Lei nº 

6.404/76, são consideradas formas de 

exercício de direitos indisponíveis e não 

estarão sujeitas ao procedimento arbitral 

previsto no caput deste artigo. 

 

CAPÍTULO XII 

MECANISMO DE DEFESA 

 

ARTIGO 35 - A companhia assegurará aos membros dos órgãos 

estatutários, por meio de seu departamento 

jurídico ou de profissional contratado, a defesa 

técnica em processos judiciais e administrativos 

propostos durante ou após os respectivos 

mandatos, por atos relacionados com o exercício 

de suas funções. 

 

Parágrafo único - As deliberações do acionista controlador da 

companhia, quer através de voto em 

assembleia geral, quer por determinação à 

administração da companhia, que visem à 

orientação dos negócios da companhia, 

nos termos do Artigo 238 da Lei nº 

6.404/76, são consideradas formas de 

exercício de direitos indisponíveis e não 

estarão sujeitas ao procedimento arbitral 

previsto no caput deste artigo. 

 

CAPÍTULO XII 

MECANISMO DE DEFESA 

 

ARTIGO 35 - A companhia assegurará aos membros dos órgãos 

estatutários, por meio de seu departamento 

jurídico ou de profissional contratado, a defesa 

técnica em processos judiciais e administrativos 

propostos durante ou após os respectivos 

mandatos, por atos relacionados com o exercício 

de suas funções. 
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Parágrafo primeiro  -  A mesma proteção poderá, mediante 

autorização específica do conselho de 

administração, ser estendida aos 

empregados, prepostos e mandatários 

da companhia. 

 

Parágrafo segundo  -  Quando a companhia não indicar, em 

tempo hábil, profissional para assumir a 

defesa, o interessado poderá contratá-

lo por sua própria conta, fazendo jus ao 

reembolso dos respectivos honorários 

advocatícios fixados em montante 

razoável, se for ao final absolvido ou 

exonerado de responsabilidade. 

 

Parágrafo terceiro  -  Além de assegurar a defesa técnica, a 

companhia arcará com as custas 

processuais, emolumentos de qualquer 

natureza, despesas administrativas e 

depósitos para garantia de instância. 

 

Parágrafo quarto   -  O agente que for condenado ou 

responsabilizado, com sentença 

Parágrafo primeiro  -  A mesma proteção poderá, mediante 

autorização específica do conselho de 

administração, ser estendida aos 

empregados, prepostos e mandatários 

da companhia. 

 

Parágrafo segundo  -  Quando a companhia não indicar, em 

tempo hábil, profissional para assumir a 

defesa, o interessado poderá contratá-

lo por sua própria conta, fazendo jus ao 

reembolso dos respectivos honorários 

advocatícios fixados em montante 

razoável, se for ao final absolvido ou 

exonerado de responsabilidade. 

 

Parágrafo terceiro  -  Além de assegurar a defesa técnica, a 

companhia arcará com as custas 

processuais, emolumentos de qualquer 

natureza, despesas administrativas e 

depósitos para garantia de instância. 

 

Parágrafo quarto   -  O agente que for condenado ou 

responsabilizado, com sentença 
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transitada em julgado, ficará obrigado a 

ressarcir a companhia dos valores 

efetivamente desembolsados, salvo 

quando evidenciado que agiu de boa-fé 

e visando o interesse da companhia. 

 

Parágrafo quinto   -  A companhia poderá contratar seguro 

em favor dos membros dos órgãos 

estatutários, empregados, prepostos e 

mandatários, para a cobertura de 

responsabilidades decorrentes do 

exercício de suas funções. 

CAPÍTULO XIII 

CHEFIA DOS SERVIÇOS JURÍDICO 

 

ARTIGO 36 – Em face do disposto no artigo 101 da 

Constituição do Estado de São Paulo, na forma 

regulamentada pelo Decreto Estadual nº 56.677, 

de 19 de janeiro de 2011 a contratação do 

advogado responsável pela chefia máxima dos 

serviços jurídicos da companhia deverá ser 

precedida da aprovação do indicado pelo 

Procurador Geral do Estado, segundo critérios 

transitada em julgado, ficará obrigado a 

ressarcir a companhia dos valores 

efetivamente desembolsados, salvo 

quando evidenciado que agiu de boa-fé 

e visando o interesse da companhia. 

 

Parágrafo quinto   -  A companhia poderá contratar seguro 

em favor dos membros dos órgãos 

estatutários, empregados, prepostos e 

mandatários, para a cobertura de 

responsabilidades decorrentes do 

exercício de suas funções. 

CAPÍTULO XIII 

CHEFIA DOS SERVIÇOS JURÍDICO 

 

ARTIGO 36 – Em face do disposto no artigo 101 da 

Constituição do Estado de São Paulo, na forma 

regulamentada pelo Decreto Estadual nº 56.677, 

de 19 de janeiro de 2011 a contratação do 

advogado responsável pela chefia máxima dos 

serviços jurídicos da companhia deverá ser 

precedida da aprovação do indicado pelo 

Procurador Geral do Estado, segundo critérios 
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objetivos de qualificação, competência e 

experiência profissionais. 

 

ARTIGO 37 –  A companhia deverá propiciar a interlocução 

direta de seus advogados com o Procurador 

Geral do Estado ou outro Procurador do Estado 

por ele indicado, com vistas a assegurar a 

atuação uniforme e coordenada, nos limites 

estabelecidos no artigo 101 da Constituição do 

Estado, observados os deveres e prerrogativas 

inerentes ao exercício profissional. 

 

CAPÍTULO XIV 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

ARTIGO 38 – Até o dia 30 de abril de cada ano, a companhia 

publicará o seu quadro de cargos e funções, 

preenchidos e vagos, referentes ao exercício 

anterior, em cumprimento ao disposto no § 5º, 

do artigo 115, da Constituição Estadual. 

 

objetivos de qualificação, competência e 

experiência profissionais. 

 

ARTIGO 37 –  A companhia deverá propiciar a interlocução 

direta de seus advogados com o Procurador Geral 

do Estado ou outro Procurador do Estado por ele 

indicado, com vistas a assegurar a atuação 

uniforme e coordenada, nos limites estabelecidos 

no artigo 101 da Constituição do Estado, 

observados os deveres e prerrogativas inerentes 

ao exercício profissional. 

 

CAPÍTULO XIV 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

ARTIGO 38 – Até o dia 30 de abril de cada ano, a companhia 

publicará o seu quadro de cargos e funções, 

preenchidos e vagos, referentes ao exercício 

anterior, em cumprimento ao disposto no § 5º, 

do artigo 115, da Constituição Estadual. 
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ARTIGO 39 - A companhia integra o Nível 1 de Governança 

Corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo – 

BOVESPA (“Nível 1”) e somente poderá deixar de 

integrar o Nível 1 para que as ações da 

companhia passem a ter registro para 

negociação fora do Nível 1 ou em razão de 

reorganização societária em que a sociedade 

resultante não seja classificada como detentora 

desse mesmo Nível de Governança Corporativa, 

mediante (i) aprovação prévia em Assembleia 

Geral e (ii) comunicação à Bolsa de Valores de 

São Paulo – BOVESPA por escrito com 

antecedência prévia de 30 (trinta) dias. 

 

ARTIGO 40 – Com a admissão da Companhia no segmento especial 
de listagem denominado Nível 1 de Governança 
Corporativa da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”), 
sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, 
Administradores e membros do Conselho Fiscal, às 
disposições do Regulamento de Listagem do Nível 1 
de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA 
(“Regulamento do Nível 1”). 

 

ARTIGO 41 -  As disposições contidas (A) nos parágrafos 3º, 4º 

e 5º do Artigo 9º, (B) no Artigo 34 e (C) neste 

artigo, deste estatuto social, somente poderão 

ARTIGO 39 - A companhia integra o Nível 1 de Governança 

Corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo – 

BOVESPA (“Nível 1”) e somente poderá deixar de 

integrar o Nível 1 para que as ações da 

companhia passem a ter registro para negociação 

fora do Nível 1 ou em razão de reorganização 

societária em que a sociedade resultante não seja 

classificada como detentora desse mesmo Nível 

de Governança Corporativa, mediante (i) 

aprovação prévia em Assembleia Geral e (ii) 

comunicação à Bolsa de Valores de São Paulo – 

BOVESPA por escrito com antecedência prévia de 

30 (trinta) dias. 

 

ARTIGO 40 – Com a admissão da Companhia no segmento especial 
de listagem denominado Nível 1 de Governança 
Corporativa da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, 
Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”), sujeitam-
se a Companhia, seus acionistas, Administradores e 
membros do Conselho Fiscal, às disposições do 
Regulamento de Listagem do Nível 1 de Governança 
Corporativa da BM&FBOVESPA (“Regulamento do 
Nível 1”). 

 

ARTIGO 41 -  As disposições contidas (A) nos parágrafos 3º, 4º 

e 5º do Artigo 9º, (B) no Artigo 34 e (C) neste 

artigo, deste estatuto social, somente poderão 
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ser alteradas com o voto favorável de mais da 

metade do capital social total da companhia ou 

para incorporar eventuais modificações aos 

Regulamentos da Bolsa de Valores de São Paulo – 

BOVESPA para níveis diferenciados de 

governança corporativa.  

 

ARTIGO 42 – É vedada a eleição, para os órgãos estatutários da 

companhia,de pessoas que se enquadrem nas 

causas de inelegibilidade estabelecidas na 

legislação federal. 

 

Parágrafo primeiro - A proibição presente no “caput” deste 

artigo     estende-se às admissões para 

empregos em     comissão e às designações 

para funções de confiança. 

 

Parágrafo segundo – A companhia observará o artigo 111-A 

da    Constituição do Estado de São Paulo e 

as regras    previstas nos Decretos 

estaduais nº 57.970, de 12 de   abril de 2012, e nº 

58.076, de 25 de maio de 2012, bem como as eventuais 

alterações que vierem a ser editadas. 

ser alteradas com o voto favorável de mais da 

metade do capital social total da companhia ou 

para incorporar eventuais modificações aos 

Regulamentos da Bolsa de Valores de São Paulo – 

BOVESPA para níveis diferenciados de 

governança corporativa.  

 

ARTIGO 42 – É vedada a eleição, para os órgãos estatutários da 

companhia,de pessoas que se enquadrem nas 

causas de inelegibilidade estabelecidas na 

legislação federal. 

 

Parágrafo primeiro - A proibição presente no “caput” deste 

artigo     estende-se às admissões para 

empregos em     comissão e às designações 

para funções de confiança. 

 

Parágrafo segundo – A companhia observará o artigo 111-A 

da    Constituição do Estado de São Paulo e 

as regras    previstas nos Decretos 

estaduais nº 57.970, de 12 de   abril de 2012, e nº 

58.076, de 25 de maio de 2012, bem como as eventuais 

alterações que vierem a ser editadas. 
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ARTIGO 43 –  A posse dos integrantes dos órgãos estatutários 

e a admissão de empregados pela companhia ficam       

condicionadas à apresentação de declaração de bens e 

valores que compõem o seu patrimônio privado. 

 

Parágrafo primeiro – A declaração mencionada pelo “caput” 

deste artigo deverá ser atualizada anualmente, 

bem como por ocasião do desligamento do 

agente público. 

 

Parágrafo segundo –  A companhia observará as regras 

previstas no artigo 13 da Lei Federal nº 8.429, de 2 de junho 

de 1992, e no Decreto estadual nº 41.865, de 16 de junho de 

1997, bem como as eventuais alterações que vierem a ser 

editadas. 

                               

ARTIGO 44 –  A companhia observará o disposto na Súmula 

Vinculante nº 13 e no Decreto estadual nº 

54.376, de 26 de maio de 2009, bem como as 

eventuais alterações que vierem a ser editadas. 

 

 

ARTIGO 43 –  A posse dos integrantes dos órgãos estatutários 

e a admissão de empregados pela companhia ficam       

condicionadas à apresentação de declaração de bens e valores 

que compõem o seu patrimônio privado. 

 

Parágrafo primeiro – A declaração mencionada pelo “caput” 

deste artigo deverá ser atualizada anualmente, 

bem como por ocasião do desligamento do 

agente público. 

 

Parágrafo segundo –  A companhia observará as regras 

previstas no artigo 13 da Lei Federal nº 8.429, de 2 de junho 

de 1992, e no Decreto estadual nº 41.865, de 16 de junho de 

1997, bem como as eventuais alterações que vierem a ser 

editadas. 

 

ARTIGO 44 –  A companhia observará o disposto na Súmula 

Vinculante nº 13 e no Decreto estadual nº 

54.376, de 26 de maio de 2009, bem como as 

eventuais alterações que vierem a ser editadas. 
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O presente Estatuto Social, originariamente aprovado na AGE de 

27/10/1977 (Ata arquivada na JUCESP sob nº 695.553/77 em 

08/11/1977) foi consolidado através da AGE de 16/09/1994 (Ata 

arquivada na JUCESP sob nº 143.095/94-8 em 27/09/1994). 

 

Alterações: 

 

AGE de 29/12/1994 Arquivada na JUCESP sob nº 6.105/95-6 11/01/1995 

AGOE de 28/04/1995 Arquivada na JUCESP sob nº 83.245/95-9 26/05/1995 

AGOE de 26/04/1996 Arquivada na JUCESP sob nº 70.159/96-8 15/05/1996 

AGOE de 25/04/1997 Arquivada na JUCESP sob nº 74.936/97-9 26/05/1997 

AGO de 10/12/1997 Arquivada na JUCESP sob nº 208.082/97-9 26/12/1997 

AGOE de 28/04/1998 Arquivada na JUCESP sob nº 71.372/98-2 19/05/1998 

AGE de 23/07/1998 Arquivada na JUCESP sob nº 118.440/98-6 04/08/1998 

AGE de 26/03/1999 Arquivada na JUCESP sob nº 101.241/99-9 24/04/1999 

 

O presente Estatuto Social, originariamente aprovado na AGE de 

27/10/1977 (Ata arquivada na JUCESP sob nº 695.553/77 em 

08/11/1977) foi consolidado através da AGE de 16/09/1994 (Ata 

arquivada na JUCESP sob nº 143.095/94-8 em 27/09/1994). 

 

Alterações: 

 

AGE de 29/12/1994 Arquivada na JUCESP sob nº 6.105/95-6 11/01/1995 

AGOE de 28/04/1995 Arquivada na JUCESP sob nº 83.245/95-9 26/05/1995 

AGOE de 26/04/1996 Arquivada na JUCESP sob nº 70.159/96-8 15/05/1996 

AGOE de 25/04/1997 Arquivada na JUCESP sob nº 74.936/97-9 26/05/1997 

AGO de 10/12/1997 Arquivada na JUCESP sob nº 208.082/97-9 26/12/1997 

AGOE de 28/04/1998 Arquivada na JUCESP sob nº 71.372/98-2 19/05/1998 

AGE de 23/07/1998 Arquivada na JUCESP sob nº 118.440/98-6 04/08/1998 

AGE de 26/03/1999 Arquivada na JUCESP sob nº 101.241/99-9 24/04/1999 
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AGE de 20/12/2002 Arquivada na JUCESP sob nº 13.232/03-4 16/01/2003 

AGE de 08/04/2005 Arquivada na JUCESP sob nº 107.840/05-4 14/04/2005 

AGOE de 27/04/2005 Arquivada na JUCESP sob nº 140.076/05-0 13/05/2005 

AGE de 31/01/2006 Arquivada na JUCESP sob nº 52.161/06-7 15/02/2006 

AGE de 07/07/2006 Arquivada na JUCESP sob nº 177.840/06-7 11/07/2006 

AGOE de 25/04/2007 Arquivada na JUCESP sob nº 206.624/07-4 25/05/2007 

AGE de 26/07/2007 Arquivada na JUCESP sob nº 269.661/07-4 07/08/2007 

AGE de 03/06/2008 Arquivada na JUCESP sob nº 180.257/08-0 12/06/2008 

AGE de 11/03/2010 Arquivada na JUCESP sob nº 99.910/10-0 22/03/2010 

AGOE de 30/04/2010 Arquivada na JUCESP sob nº  160.766/10-2 12/05/2010 

AGOE de 29/04/2011 Arquivada na JUCESP sob nº 177.939/11-4 10/05/2011 

AGE de 14/10/2011 Arquivada na JUCESP sob nº 444.259/11-9 04/11/2011 

AGOE de 24/04/2013 Arquivada na JUCESP sob nº 190.363/13-7 21/05/2013 

AGOE de 24/04/2015 Arquivada na JUCESP sob nº 275.117/15-7  

AGE de 20/12/2002 Arquivada na JUCESP sob nº 13.232/03-4 16/01/2003 

AGE de 08/04/2005 Arquivada na JUCESP sob nº 107.840/05-4 14/04/2005 

AGOE de 27/04/2005 Arquivada na JUCESP sob nº 140.076/05-0 13/05/2005 

AGE de 31/01/2006 Arquivada na JUCESP sob nº 52.161/06-7 15/02/2006 

AGE de 07/07/2006 Arquivada na JUCESP sob nº 177.840/06-7 11/07/2006 

AGOE de 25/04/2007 Arquivada na JUCESP sob nº 206.624/07-4 25/05/2007 

AGE de 26/07/2007 Arquivada na JUCESP sob nº 269.661/07-4 07/08/2007 

AGE de 03/06/2008 Arquivada na JUCESP sob nº 180.257/08-0 12/06/2008 

AGE de 11/03/2010 Arquivada na JUCESP sob nº 99.910/10-0 22/03/2010 

AGOE de 30/04/2010 Arquivada na JUCESP sob nº  160.766/10-2 12/05/2010 

AGOE de 29/04/2011 Arquivada na JUCESP sob nº 177.939/11-4 10/05/2011 

AGE de 14/10/2011 Arquivada na JUCESP sob nº 444.259/11-9 04/11/2011 

AGOE de 24/04/2013 Arquivada na JUCESP sob nº 190.363/13-7 21/05/2013 

AGOE de 24/04/2015 Arquivada na JUCESP sob nº 275.117/15-7  
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AGE de 25/06/2015 Arquivada na JUCESP sob nº       312.941/15-8 21/05/2013 

  AGOE      de 26/04/2016        Arquivada na JUCESP sob nº    299.706/16 

AGE de 25/06/2015 Arquivada na JUCESP sob nº      312.941/15-8 21/05/2013 

 AGOE       de 26/04/2016        Arquivada na JUCESP sob nº     299.706/16 
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ANEXO 3  

MODELO – Procuração – Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 

Por este instrumento de procuração, [NOME DO ACIONISTA], 

[NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSÃO], RG 

nº......................../[ÓRGÃO EMISSOR], CPF nº ............................, com 

endereço na [ENDEREÇO COMPLETO], nomeia e constitui seu bastante 

procurador o Sr. [NOME DO PROCURADOR], [NACIONALIDADE], [ESTADO 

CIVIL], [PROFISSÃO], RG nº......................../[ÓRGÃO EMISSOR], CPF nº 

..........................., com endereço na [ENDEREÇO COMPLETO], com poderes 

específicos para representá-lo, na qualidade de Acionista da CESP – 

Companhia Energética de São Paulo, na Assembleia Geral Ordinária e 

Extraordinária,  da Sociedade, a ser realizada no dia 26 de Abril de 2017, às 

11h, no auditório da sede social, na Av. Nossa Senhora do Sabará, 5312, nesta 

Capital, São Paulo, CEP 04447-011, exercendo o direito de voto, com poderes 

para examinar, discutir e votar as matérias submetidas à deliberação da 

referida Assembleia, assinar atas, livros, papéis, termos e mais o que preciso 

for, para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, que terá de ser 

exercido em conformidade com a orientação de votos abaixo. O Procurador 

deverá abster-se de votar qualquer matéria estranha à referida orientação de 

votos. O presente instrumento de mandato tem prazo de validade apenas para 

as assembleias da CESP, de 26 de abril de 2017, seja em primeira ou em 

segunda convocação. 
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      ANEXO 4 

                                 BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA 

AGOE - CESP - CIA ENERGETICA DE SAO PAULO de 26/04/2017 

 

Nome ___________________________________________________________ 

CNPJ ou CPF do acionista__________________________________________ 

 

Orientações de preenchimento 

 

O presente boletim deve ser preenchido caso o acionista opte por exercer o seu 

direito de voto à distância, nos termos da Instrução CVM nº 481, conforme alterada. 

Nesse caso, é imprescindível que os campos acima sejam preenchidos com o 

nome (ou denominação social) completo do acionista e o número do Cadastro no 

Ministério da Fazenda, seja de pessoa jurídica (CNPJ) ou de pessoa física (CPF), 

além de um endereço de e-mail para eventual contato. 

Além disso, para que este boletim de voto seja considerado válido e os votos aqui 

proferidos sejam contabilizados no quórum da Assembleia Geral: 

- todos os campos abaixo deverão estar devidamente preenchidos; 

- todas as suas páginas deverão ser rubricadas; 

- ao final, o acionista ou seu(s) representante(s) legal(is), conforme o caso e nos 

termos da legislação vigente, deverá assinar o boletim;   e 

- não será exigido o reconhecimento das firmas apostas no boletim, tampouco a 

sua consularização. 

Os documentos pertinentes às matérias a serem apreciadas nas Assembleias 

Gerais Ordinária e Extraordinária estão à disposição conforme Edital de 

Convocação e Manual da Assembleia no site  http://ri.cesp.com.br/governanca-

corporativa/voto-distancia/ 

Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à 

companhia ou enviar instruções de preenchimento ao custodiante ou ao 

escriturador 

O acionista que optar por exercer o seu direito de voto à distância poderá: (i) 

preencher e enviar o presente boletim diretamente à Companhia, ou (ii) transmitir 

as instruções de preenchimento para prestadores de serviços aptos, conforme 

orientações abaixo: 

http://ri.cesp.com.br/governanca-corporativa/voto-distancia/
http://ri.cesp.com.br/governanca-corporativa/voto-distancia/
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 Exercício do voto por prestadores de serviços 

O acionista que optar por exercer o seu direito de voto à distância por intermédio de 

prestadores de serviços deverá transmitir as suas instruções de voto a seus 

respectivos agentes de custódia, observadas as regras determinadas, que, por 

sua vez, encaminharão tais manifestações de voto à Central Depositária da 

BM&FBOVESPA.  

Para tanto, os acionistas deverão entrar em contato com os seus agentes de 

custódia e verificar os procedimentos por eles estabelecidos para emissão das 

instruções de voto via boletim, bem como os documentos e informações por eles 

exigidos para tal. 

Nos termos da Instrução CVM nº 481, conforme alterada, o acionista deverá 

transmitir as instruções de preenchimento do boletim para seus agentes de custódia 

em até 7 dias antes da data de realização da Assembleia, ou seja, até 18/4/2016 

(inclusive), salvo se prazo diverso for estabelecido por seus agentes de custódia. 

Vale notar que, conforme determinado pela Instrução CVM nº 481, a Central Depositária da 

BM&FBOVESPA, ao receber as instruções de voto dos acionistas por meio de seus 

respectivos agentes de custódia, desconsiderará eventuais instruções divergentes em 

relação a uma mesma deliberação que tenham sido emitidas pelo mesmo número de 

inscrição no CPF ou CNPJ 

Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o 

acionista deseje entregar o documento diretamente à companhia 

O acionista que optar por exercer o seu direito de voto a distância poderá, 

alternativamente, fazê- lo diretamente à Companhia, devendo, para tanto, 

encaminhar os seguintes documentos na Av. Nossa Senhora do Sabará 5312 

escritório 17; CEP:044447-011, São Paulo/SP – Brasil, a/c Diretoria de Relações 

com  Investidores: 

-via física do presente boletim devidamente preenchido, rubricado e assinado; e 

-demais documentos  pedidos no Edital de Convocação e Manual da Assembleia 

no site http://ri.cesp.com.br/governanca-corporativa/voto-distancia; 

 

O acionista pode também enviar as vias digitalizadas deste boletim e dos 

documentos mencionados para o endereço eletrônico votoadistancia@cesp.com.br, 

sendo que, nesse caso, também será necessário o envio da via original do boletim 

de voto e da cópia autenticada dos documentos requeridos até o dia 22/04/2016, 

http://ri.cesp.com.br/governanca-corporativa/voto-distancia
mailto:votoadistancia@cesp.com.br
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para a Av. Nossa Senhora do Sabará 5312 escritório 17; CEP:044447-011, São 

Paulo/SP – Brasil, a/c Diretoria de Relações com Investidores. 

A Companhia exigirá a tradução juramentada de documentos que tenham sido 

originalmente lavrados em língua inglesa ou espanhola ou que venham 

acompanhados da respectiva tradução nessas mesmas línguas. Serão aceitos os 

seguintes documentos de identidade, desde que com foto: RG, RNE, CNH, 

Passaporte ou carteiras de classe profissional oficialmente reconhecidas.  

Uma vez recebidos o boletim e respectivas documentações exigidas, a Companhia 

avisará ao acionista seu recebimento e aceitação ou não (Instrução CVM nº 481, 

conforme alterada). 

Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de 

escrituração de valores mobiliários, com nome, endereço físico e eletrônico, 

telefone e pessoa para contato 

O Boletim de Voto à Distância, após preenchido,também poderá ser enviado ao 

Banco Escriturador: Itaú Unibanco S/A, Rua Ururai, 111 – Prédio B – Terreo 03084-

010 São Paulo SP;desde que as ações não estejam depositadas em depositário 

central. 

A votação pelo banco escriturador tem como passo-a-passo de cadastro e voto nas 

assembleias, no link abaixo:  

https://assembleiadigital.comprova.com/itausecuritiesservices/artigo/home/assembleia-digital 

O Banco escriturador também oferece Canais de atendimento a acionistas para 

esclarecer dúvidas.  Os acionistas poderão ligar para (11) 3003-9285 (capitais e  

regiões metropolitanas); 0800 7209285 (demais localidades), atendimento em dias 

úteis das 9h às 18h. 

O Boletim de Voto à Distância, após preenchido, também poderá ser enviado 

diretamente ao seu próprio Agente de Custódia 

Deliberações / Questões relacionadas à AGOE 

 

Deliberação Simples 

1. Relatório Anual da Administração e Demonstrações Financeiras relativas ao 

Exercício de 2016, acompanhados dos Pareceres dos Auditores Independentes e 

do Conselho Fiscal. 

[   ] Aprovar [   ] Rejeitar [   ] Abster-se 
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Deliberação Simples 

2. Proposta de destinação de resultados e a proposta de distribuição de dividendos 

aos acionistas; 

Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/16, conforme 

Proposta da Administração. 

[   ] Aprovar [   ] Rejeitar [   ] Abster-se 

 

Questão Simples 

3. Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do conselho 

de administração, nos termos do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976? 

[   ] Sim [   ] Não [   ] Abster-se 

 

Eleição do conselho de administração por candidato –  

     Limite de vagas a serem preenchidas: 7 

4. Indicação de candidatos ao conselho de administração  

Roberto Luis Troster  

[   ] Aprovar   [   ] Rejeitar   [   ] Abster-se 

Aderbal de Arruda Penteado Júnior 

[   ] Aprovar   [   ] Rejeitar   [   ] Abster-se 

Clóvis Luis Chaves 

[   ] Aprovar   [   ] Rejeitar   [   ] Abster-se 

Fernando Carvalho Braga 

[   ] Aprovar   [   ] Rejeitar   [   ] Abster-se 

Mauro Guilherme Jardim Arce  

[   ] Aprovar   [   ] Rejeitar   [   ] Abster-se 

Ricardo Achilles 

[   ] Aprovar   [   ] Rejeitar   [   ] Abster-se 

Ricardo Daruiz Borsari 

[   ] Aprovar   [   ] Rejeitar   [   ] Abster-se 

 

5. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, deseja distribuir o 

voto adotado em percentuais pelos candidatos? 

[   ] Sim [   ] Não 
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6. Visualização de todos os candidatos para indicação da % (porcentagem) dos 

votos a ser 

atribuída 

 Roberto Luis Troster                          [   ] % 

 Aderbal de Arruda Penteado Júnior  [   ] % 

 Clóvis Luis Chaves                            [   ] % 

 Fernando Carvalho Braga                 [   ] % 

 Mauro Guilherme Jardim Arce          [   ] % 

 Ricardo Achilles                                [   ] % 

 Ricardo Daruiz Borsari                      [   ] % 

 

Eleição do conselho de administração em separado - Preferenciais 

     7. Indicação de candidatos ao conselho de administração (o acionista deverá 

preencher este campo caso seja titular ininterruptamente das ações com as quais 

vota durante os 3 meses imediatamente anteriores à realização da assembleia 

geral) 

ADRIANO CIVES SEABRA 

[   ] Aprovar [   ] Rejeitar [   ] Abster-se 

 

8. Caso se verifique que nem os titulares de ações com direito a voto nem os 

titulares de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito perfizeram, 

respectivamente, o quórum exigido nos incisos I e II do § 4o do art. 141 da Lei nº 

6.404, de 1976, você deseja que seu voto seja agregado aos votos das ações 

ordinárias a fim de eleger para o conselho de administração o candidato com o 

maior número de votos dentre todos aqueles que, constando deste boletim de voto 

a distância, concorrerem à eleição em separado? 

[   ] Sim [   ] Não 

 



 

Manual Básico para Participação em Assembleias Gerais de Acionistas 
 

9 
 

Eleição do conselho fiscal por candidato – Limite de vagas a serem 

preenchidas:  3 

9. Candidatos ao conselho fiscal  

 SEBASTIÃO EDUARDO ALVES DE CASTRO (TITULAR) / KELI REGINA DELLA 

TORRE SOLER(SUPLENTE) 

  [    ] Aprovar [    ] Rejeitar [    ] Abster-se 

 EMILIA TICAMI (TITULAR) /ANDRE GROTTI (SUPLENTE) 

  [    ] Aprovar [    ] Rejeitar [    ] Abster-se 

 VANILDO ROLANDO NEUBAUER (TITULAR) /SANDRA MARIA GIANNELLA   

(SUPLENTE) 

  [    ] Aprovar [    ] Rejeitar [    ] Abster-se 

 

Deliberação Simples 

10. Fixação de remuneração dos Administradores e dos membros do Conselho 

Fiscal. Fixação da 

remuneração dos membros da Diretoria, conforme Proposta da Administração 

[   ] Aprovar [   ] Rejeitar [   ] Abster-se 

 

Deliberação Simples 

11. Alteração do Estatuto Social, no seu artigo 3º, em virtude da nova composição 

de seu capital social, por conversões de ações de uma classe para a outra, já 

anteriormente efetuadas, conforme Proposta da Administração. 

[   ] Aprovar [   ] Rejeitar [   ] Abster-se 

 

Deliberação Simples 

12. Alteração do Estatuto Social, no seu artigo 16, em virtude da nova composição 

da Diretoria, conforme Proposta da Administração 

      [   ] Aprovar [   ] Rejeitar [   ] Abster-se 
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Cidade :   

Data :    

Assinatura :   

Nome do Acionista :   

E-mail :   
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ANEXO 5 

                    Propostas à Assembleia e Indicação de Conselheiros 
Data da Assembleia: 26 de abril de 2017 às 11hs 

INFORMAÇÕES DO ACIONISTA: 

Nome:  

CNPJ/CPF:  

Endereço Eletrônico:  

Acionista desde:  

Quantidade e percentual das ações (%) 

ON – CESP3  

PNA – CESP5  

PNB – CESP6  

Ações Tomadas em Empréstimo  

Exposição em Derivativos  

 
Ao Sr. Almir Fernando Martins – Diretor Financeiro e de Relações com 
Investidores 
Solicito a inclusão dos seguintes assuntos/nomes na AGO/AGE de 26 de abril 
de 2017: 
 
a)  

 
b) 

 

 
Nome: 
 

Local: 
 

Data: 
 

Assinatura: 
 

Observação: Para serem aceitas, as propostas devem ser enviadas, 
observando-se as recomendações dos artigos 21-L até 21-P da Instrução CVM 
Nº 481/2009, com suas alterações. Devem também ser obedecidas as 
participações no capital social conforme Anexo 21-L-I e 21-L-II da mesma 
instrução. 


