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CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO  
Companhia Aberta  

 
CNPJ nº 60.933.603/0001-78  

NIRE 35.300.011.996 | Código CVM 02577 
 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
A SER REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2019 

 
Senhores Acionistas,  
 

A administração da CESP – Companhia Energética de São Paulo, sociedade 
anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nossa 
Senhora do Sabará, 5312, Pedreira, CEP 04447-011, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas (“CNPJ”) sob o n.º 60.933.603/0001-78, registrada na Comissão de 
Valores Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta categoria “A” sob o código 02577 
(“Companhia”), nos termos da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 
alterada (“Lei das S.A.”), e da Instrução CVM n.º 481, de 17 de dezembro de 2009 , 
conforme alterada (“ICVM 481/09”), vem apresentar a V. Sas. o Manual (“Manual”) 
para orientar a participação na assembleia geral ordinária, a ser realizada, em primeira 
convocação, no dia 29 de abril de 2019, às 14 horas, na sede da Companhia (“Assembleia 
Geral”), bem como a proposta da administração (“Proposta”) a ser submetida à 
deliberação da Assembleia Geral. 
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CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO  
Companhia Aberta  

 
CNPJ nº 60.933.603/0001-78  

NIRE 35.300.011.996 | Código CVM 00257-7 
 

MANUAL PARA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA A 
SER REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2019 

 
1. OBJETO 
 

Em atenção aos melhores interesses da Companhia, a administração da 
Companhia submete ao exame, discussão e votação da Assembleia Geral as seguintes 
matérias constantes da ordem do dia: 

 
(i) demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas 
notas explicativas e do relatório dos auditores independentes, do parecer do conselho 
fiscal e do relatório do comitê de auditoria estatutário referentes ao exercício social 
findo em 31 de dezembro de 2018; 
 
(ii) relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; 
 
(iii) proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício 
social findo em 31 de dezembro de 2018; 
 
(iv) fixação do número de membros do conselho de administração da 
Companhia; 
 
(v) eleição dos membros efetivos do conselho de administração da Companhia; 
 
(vi) designação do Presidente do conselho de administração da Companhia; e 
 
(vii) designação do Vice-Presidente do conselho de administração da Companhia. 
 
(viii) caracterização do membro independente do conselho de administração da 
Companhia; 
 
(ix) dispensa do Sr. João Henrique Batista de Souza Schmidt do requisito de não 
exercício de cargo em sociedade potencialmente concorrente no mercado, nos termos 
do art. 147, § 3º, I, da Lei das S.A.; 
 
(x) dispensa do Sr. Raul Almeida Cadena do requisito de não exercício de cargo 
em sociedade potencialmente concorrente no mercado, nos termos do art. 147, § 3º, I, 
da Lei das S.A.; 
 
(xi) fixação do número de membros do conselho fiscal da Companhia; 
 
(xii) eleição dos membros efetivos e suplentes do conselho fiscal da Companhia; 
e 
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(xiii) fixação da remuneração anual dos administradores e membros do conselho 
fiscal para o exercício de 2019. 

 
2. DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DOS ACIONISTAS 

 
Em atendimento à legislação e regulação aplicável, especialmente ao disposto no 

artigo 133 da Lei das S.A., à ICVM 480/09 e à ICVM 481/09, a administração da Companhia 
coloca à disposição dos Senhores Acionistas com antecedência prévia de mais de 1 (um) mês 
em relação à data agendada para a realização da Assembleia Geral, os seguintes documentos: 

 
(i) As demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas das respectivas notas 
explicativas e demais documentos pertinentes, nos termos das normas aplicáveis;  
 
(ii) O relatório anual dos auditores independentes;  
 
(iii) Formulário de demonstrações financeiras padronizadas (DFP);  
 
(iv) Relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos 
administrativos do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018;  
 
(v) Parecer do Conselho Fiscal sobre as demonstrações financeiras;  
 
(vi) Relatório anual resumido do Comitê de Auditoria Estatutário;  
 
(vii) Declaração dos diretores de que reviram, discutiram e concordam com as 
opiniões expressas no relatório dos auditores independentes;  
 
(viii) Declaração dos diretores de que reviram, discutiram e concordam com as 
demonstrações financeiras;  
 
(ix) Boletim de voto a distância; e  
 
(x) A presente Proposta, com seus respectivos anexos. 

 
Os documentos acima indicados encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas 

na sede da Companhia e nas páginas eletrônicas da Companhia, (ri.cesp.com.br), da CVM 
(http://www.cvm.gov.br/) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) 
(http://www.b3.com.br/) na rede mundial de computadores. 
 

3. CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL  
 

Nos termos do artigo 124 da Lei das S.A., a assembleia geral será convocada por 
anúncio publicado, por 3 (três) vezes, no mínimo, nos jornais habitualmente utilizados pela 
Companhia, contendo, além do local, data e hora da assembleia, a ordem do dia.  
 

Ainda de acordo com a Lei das S.A., a primeira publicação do anúncio de convocação 
de assembleia geral de companhias abertas será realizada com, no mínimo, 15 (quinze) dias 
de antecedência da assembleia geral, no Diário Oficial do Estado onde se localiza a sede da 
Companhia e em jornal de grande circulação editado no local da sede. O prazo de 

file:///e:/a92477/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/F30K0NFG/ri.cesp.com.br
http://www.cvm.gov.br/
http://www.b3.com.br/
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antecedência da segunda convocação para a Assembleia Geral, se necessária, é de 8 (oito) 
dias. 
 

Adicionalmente, nos termos do artigo 8º da Instrução CVM nº 559, de 27 de março 
de 2015, conforme alterada, companhias abertas que tenham programa de depositary receipts 
patrocinados devem convocar suas assembleias gerais com prazo mínimo de 30 (trinta) dias 
de antecedência. 
 

Não obstante, a Assembleia Geral será considerada regular e validamente instalada, 
independentemente das formalidades descritas acima, caso todos os acionistas da Companhia 
venham a comparecer à Assembleia Geral, nos termos do §4° do artigo 124 da Lei das S.A. 
 

4. LOCAL DA ASSEMBLEIA GERAL  
 

Em geral, as assembleias gerais são realizadas no edifício da sede da Companhia, 
localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nossa Senhora do 
Sabará, 5.312, Pedreira, CEP 04447-011.  
 

5. INFORMAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL  
 

Conforme o artigo 126 da Lei das S.A. e as orientações constantes do item 12.2 
do Formulário de Referência da Companhia, para participar da Assembleia Geral os 
acionistas deverão apresentar à Companhia os seguintes documentos: 
 

(i) documento de identidade (Carteira de Identidade Registro Geral (RG), 
Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, carteiras de identidade 
expedidas pelos conselhos profissionais e carteiras funcionais expedidas pelos 
órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular);  
 
(ii) comprovante expedido pela instituição financeira prestadora dos serviços 
de escrituração das ações da Companhia; e  
 
(iii) na hipótese de representação do acionista, original ou cópia autenticada 
da procuração com firma reconhecida, devidamente regularizada na forma da lei; 
e/ou 
 
(iv) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações 
nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo 
órgão competente.    

 
O representante de acionista pessoa jurídica deverá apresentar original ou cópia 

autenticada dos seguintes documentos, devidamente registrados no órgão competente 
(Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou Junta Comercial, conforme o caso): (a) contrato ou 
estatuto social, e (b) ato societário de eleição do administrador que (b.i) comparecer à 
assembleia geral como representantes da pessoa jurídica; ou (b.ii.) outorgar procuração para 
que terceiro represente a acionista pessoa jurídica.  

 
No tocante aos fundos de investimento, a representação dos cotistas na assembleia 

geral caberá à instituição administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento 
do fundo a respeito de quem é titular de poderes para exercício do direito de voto das ações 
e ativos na carteira do fundo. Nesse caso, o representante da administradora ou gestora do 
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fundo, além dos documentos societários acima mencionados relacionados à gestora ou à 
administradora, deverá apresentar cópia autenticada do regulamento do fundo, devidamente 
registrado no órgão competente.  
 

Com relação à participação por meio de procurador, a outorga de poderes de 
representação para participação na Assembleia Geral deverá ter sido realizada há menos de 
1 (um) ano, nos termos do § 1.º do artigo 126 da Lei das S.A. 
 

Adicionalmente, em cumprimento ao disposto no art. 654, § 1.º e § 2.º da Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), a procuração deverá 
conter a indicação do lugar onde foi passada, a qualificação completa do outorgante e do 
outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes 
conferidos, contendo o reconhecimento da firma do outorgante. 
 

Vale mencionar que (a) as pessoas naturais acionistas da Companhia somente 
poderão ser representadas na Assembleia Geral por procurador que seja acionista, 
administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira, consoante previsto no 
artigo 126, § 1.º da Lei das S.A.; e (b) as pessoas jurídicas que forem acionistas da Companhia 
poderão, nos termos da decisão da CVM no âmbito do Processo CVM RJ2014/3578, julgado 
em 4 de novembro de 2014, ser representadas por procurador constituído em conformidade 
com seu contrato ou estatuto social e segundo as normas do Código Civil, sem a necessidade 
de tal pessoa ser administradora da Companhia, acionista ou advogado. 

 
Os documentos dos acionistas expedidos no exterior devem conter reconhecimento 

das firmas dos signatários por Tabelião Público, devem ser apostilados ou, caso o país de 
emissão do documento não seja signatário da Convenção de Haia (Convenção da Apostila), 
devem ser legalizados em Consulado Brasileiro, traduzidos por tradutor juramentado 
matriculado na Junta Comercial, e registrados no Registro de Títulos e Documentos, nos 
termos da legislação em vigor.  
 

Para fins de melhor organização da Assembleia Geral, requer-se o envio dos 
documentos hábeis a comprovar a qualidade de acionista na Companhia e os poderes de 
representação com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data da realização 
da Assembleia Geral. 
 
A Companhia ressalta, entretanto, que o envio prévio da documentação visa somente a dar 
agilidade ao processo, não sendo condição necessária para a participação na Assembleia 
Geral ora convocada. Por conseguinte, os acionistas poderão participar da Assembleia Geral 
ainda que não realizem o depósito prévio acima referido, bastando apresentarem tais 
documentos na abertura da Assembleia Geral, conforme o disposto no § 2º do artigo 5º da 
ICVM 481/09. 

 
6. BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA  

 
Nos termos da ICVM 481/09 é facultada a votação a distância e a inclusão de 

propostas de deliberação e candidatos em assembleias gerais de companhias abertas 
registradas na categoria A, autorizadas por entidade administradora de mercado à negociação 
de ações em bolsa de valores e que possuam ações em circulação.  

 
Dessa forma, foi disponibilizado boletim de voto a distância pela Companhia, na 

presente data, na página da Companhia (http://ri.cesp.com.br/governança-

http://ri.cesp.com.br/governança-corporativa/assembleia-acionista/
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corporativa/assembleia-acionista/) e nas páginas da CVM (http://www.cvm.gov.br) e da 
B3 (http://www.b3.com.br/pt_br/) na rede mundial de computadores, em versão 
passível de impressão e preenchimento manual. 
 

Os acionistas que optarem por manifestar seus votos a distância na Assembleia Geral 
deverão preencher o boletim de voto a distância disponibilizado pela Companhia indicando 
se desejam aprovar, rejeitar ou abster-se de votar nas deliberações descritas no boletim, 
observados os procedimentos a seguir. 
 
a) Envio do boletim diretamente à Companhia 
 

Depois de preenchido o boletim, observando-se os requisitos previstos no art. 21-M 
da ICVM 481/09, os Senhores Acionistas deverão enviar à Companhia os seguintes 
documentos:  

 
(i) o boletim de voto a distância relativo à Assembleia Geral, com todos os 
campos devidamente preenchidos, todas as páginas rubricadas e a última página 
assinada pelo acionista ou seu(s) representante(s) legal(is). Não será exigido o 
reconhecimento das firmas apostas no boletim, tampouco sua consularização ou 
apostilamento, conforme o caso; e 
 
(ii) cópia autenticada de documento hábil de identidade do acionista ou de seu 
representante legal signatário do boletim. 
 
Para ser aceito validamente, o boletim de voto a distância, acompanhado da 

documentação acima indicada, deverá ser recebido pela Companhia, em plena ordem, até 
7 (sete) dias antes da data da Assembleia Geral, ou seja, até 22 de abril de 2019. Os 
documentos devem ser encaminhados aos cuidados da Assessoria de Relações com 
Investidores (i) em via eletrônica, por e-mail, no endereço votoadistancia@cesp.com.br 
(sendo que nesse caso também será necessário o envio da via original do boletim e cópia da 
documentação acima para o endereço indicado no item (ii) abaixo); ou (ii) em via física, no 
seguinte endereço: Avenida Nossa Senhora do Sabará, 5312, Escritório 17, Pedreira, CEP 
04447-011, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 
 

Além disso, a Companhia exigirá a tradução juramentada de documentos que tenham 
sido originalmente lavrados em língua portuguesa, inglesa ou espanhola ou que venham 
acompanhados da respectiva tradução nessas mesmas línguas.  
 

Nos termos do artigo 21-U da ICVM 481/09, em até 3 (três) dias contados do 
recebimento dos documentos acima indicados, a Companhia comunicará aos acionistas, por 
meio de envio de e-mail ao endereço eletrônico informado pelos acionistas no boletim de 
voto a distância: (i) o recebimento do boletim de voto a distância, bem como que o boletim 
e eventuais documentos que o acompanham são suficientes para que o voto do acionista seja 
considerado válido; ou (ii) a necessidade de retificação ou reenvio do boletim de voto a 
distância ou dos documentos que o acompanham, descrevendo os procedimentos e prazos 
necessários à regularização do voto a distância. 
 

Não serão considerados os votos proferidos por acionistas nos casos em que o 
boletim de voto a distância e/ou os documentos de representação dos acionistas elencados 
acima sejam enviados (ou reenviados e/ou retificados, conforme o caso) sem observância 
dos prazos e formalidades de envio indicadas acima. 

http://ri.cesp.com.br/governança-corporativa/assembleia-acionista/
http://www.cvm.gov.br/
mailto:votoadistancia@cesp.com.br
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b) Envio por meio dos prestadores de serviço  
 

Conforme facultado pelo artigo 21-B da ICVM 481/09, além do envio do boletim 
de voto a distância diretamente para a Companhia, os senhores acionistas poderão enviar 
instruções de preenchimento do boletim de voto a distância para prestadores de serviço aptos 
a prestar serviços de coleta e transmissão de instruções de preenchimento do boletim de voto 
a distância, desde que referidas instruções sejam recebidas até 22 de abril de 2019, inclusive, 
ou outra data específica indicada pelos respectivos prestadores de serviço.  
 

Dessa forma, as instruções de voto poderão ser enviadas por intermédio do agente 
de custódia dos acionistas detentores de ações de emissão da Companhia que estejam 
depositadas em depositário central ou, caso as ações estejam em ambiente escritural, por 
intermédio da Itaú Corretora de Valores S.A.  
 

O agente de custódia e a Itaú Corretora de Valores S.A. verificarão as instruções de 
voto fornecidas pelos acionistas, mas não são responsáveis por verificar a elegibilidade do 
acionista para exercício do direito de voto, função que caberá à Companhia. 
 

As instruções de voto feitas por acionistas detentores de ações de emissão da 
Companhia que estejam em ambiente escritural, por intermédio da Itaú Corretora de Valores 
S.A., deverão ser realizadas por meio do site Itaú Assembleia Digital. Para votar pelo site é 
necessário realizar um cadastro e possuir um certificado digital. Informações sobre o cadastro 
e passo a passo para emissão do certificado digital estão descritas no site: 
http://www.itau.com.br/securitiesservices/assembleiadigital/.  
 

Os acionistas deverão entrar em contato com os seus respectivos agentes de custódia 
e com a Itaú Corretora de Valores S.A., caso necessitem de informações adicionais, para 
verificar os procedimentos por eles estabelecidos para emissão das instruções de voto via 
boletim, bem como os documentos e informações exigidos para tanto. Referidos prestadores 
de serviço comunicarão aos acionistas o recebimento das instruções de voto ou a necessidade 
de retificação ou reenvio, devendo prever os procedimentos e prazos aplicáveis.  
 

No caso de acionistas que possuam parte das ações de emissão da Companhia de sua 
titularidade em custódia e parte em ambiente escritural, ou que possuam ações custodiadas 
em mais de uma instituição custodiante, as instruções de voto podem ser enviadas apenas 
para uma instituição, sendo que o voto será sempre considerado pela quantidade total de 
ações de titularidade do acionista.  
 
c) Informações adicionais 
 

Adicionalmente, a Companhia ressalta que: 
 

(i) caso haja divergências entre eventual boletim recebido diretamente 
pela Companhia e instrução de voto coletada pelo agente escriturador 
(conforme constante no mapa de votação proveniente do escriturador), para 
um mesmo número de CPF ou CNPJ, a instrução de voto do escriturador 
prevalecerá, de acordo com as disposições do §2° do artigo 21-W da ICVM 
481/09; 

 
(ii) conforme determinado pelo artigo 21-S da ICVM 481/09, a Central 

http://www.itau.com.br/securitiesservices/assembleiadigital/
http://www.itau.com.br/securitiesservices/assembleiadigital/
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Depositária da B3, 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; 

 
(iii) encerrado o prazo de votação à distância, ou seja, em 22 de abril de 
2019, inclusive, o acionista não poderá alterar as instruções de voto já 
enviadas, salvo na Assembleia Geral, presencialmente ou por procuração, 
mediante solicitação, explícita, de desconsideração das instruções de voto 
enviadas via boletim, antes da colocação da(s) respectiva(s) matéria(s) em 
votação; e  

 
(iv) conforme previsto no artigo 21-X da ICVM 481/09, as instruções de 
voto a distância serão consideradas normalmente na hipótese de eventual 
adiamento da Assembleia Geral ou caso seja necessária a sua realização em 
segunda convocação, desde que o eventual adiamento ou realização em 
segunda convocação não ultrapassem 30 (trinta) dias da data inicialmente 
prevista para sua realização em primeira convocação. 

 
7. INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL 

 
Como regra geral, enunciada no artigo 125 da Lei das S.A., as assembleias gerais 

instalam-se, em primeira convocação, com a presença de acionistas titulares de, no mínimo, 
1/4 (um quarto) das ações com direito de voto e, em segunda convocação, com qualquer 
número de acionistas titulares de ações com direito a voto. 
 

Visto que a Assembleia Geral não envolve matérias sujeitas a quórum qualificado, 
será instalada com a presença de acionistas titulares de 25% (vinte e cinco por cento) das 
ações ordinárias, desconsideradas eventuais ações em tesouraria.  

 
8. DELIBERAÇÕES 
 
Como regra geral, nos termos do artigo 129 da Lei das S.A., as deliberações das 

assembleias gerais de acionistas, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por 
maioria absoluta de votos dos acionistas presentes, desconsideradas as abstenções. 
 

Considerando que as matérias da ordem do dia dessa Assembleia Geral não abarcam 
as exceções legais, as deliberações serão tomadas por maioria absoluta de votos dos acionistas 
presentes, não computadas as abstenções. 
 

9. ATA DA ASSEMBLEIA GERAL  
 
Os trabalhos das assembleias gerais são documentados por escrito em ata lavrada no 

“Livro de Atas das Assembleias Gerais” e que será assinada pelos membros da mesa e pelos 
acionistas presentes (artigo 130, caput, da Lei das S.A.). Embora recomendável que todos os 
acionistas presentes assinem a ata, ela será válida se for assinada por acionistas titulares de 
ações suficientes para constituir a maioria necessária para as deliberações da assembleia geral 
(artigo 130, caput, da Lei das S.A.).  

 
É possível, desde que autorizado pela assembleia geral, lavrar a ata na forma de 

sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, contendo apenas a transcrição 
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das deliberações tomadas (artigo 130, §1º, da Lei das S.A.). Nesse caso, os documentos, 
propostas, declarações de voto ou dissidência referidos na ata, serão numerados 
seguidamente, autenticados pela mesa e por qualquer acionista que o solicitar, e arquivados 
na companhia (artigo 130, §1º, ‘a’, da Lei das S.A.). Adicionalmente, a mesa, a pedido de 
acionista interessado, autenticará exemplar ou cópia de proposta, declaração de voto ou 
dissidência, ou protesto apresentado (artigo 130, §1º, ‘b’, da Lei das S.A.). 

 
Nos termos da legislação em vigor, serão tiradas certidões da ata da assembleia geral, 

devidamente autenticadas pelo presidente e secretário (artigo 130, §1º, da Lei das S.A.), que 
serão enviadas eletronicamente à CVM e à B3, apresentadas a registro na junta comercial do 
Estado da sede da Companhia e publicadas no Diário Oficial e no jornal de grande circulação 
(artigo 135, §1º c/c artigo 289 da Lei das S.A.). Adicionalmente, as companhias abertas 
poderão, desde que autorizado pela assembleia geral, publicar a ata com omissão das 
assinaturas dos acionistas (artigo 130, §2º, da Lei das S.A.). 
 

Desse modo, a Administração propõe que a ata da Assembleia Geral seja lavrada na 
forma de sumário dos fatos ocorridos, observados os requisitos acima mencionados, e sua 
publicação seja efetuada com a omissão dos acionistas. 
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10. ANÁLISE DAS MATÉRIAS A SEREM DELIBERADAS NA ASSEMBLEIA 

GERAL 
 

O objetivo desta seção é analisar as matérias submetidas à apreciação dos Senhores 
Acionistas na Assembleia Geral, permitindo, assim, a formação de convicção e a tomada de 
decisão informada e refletida.  
 

10.1. Demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das 
respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes, do 
parecer do conselho fiscal e do parecer do comitê de auditoria estatutário 
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 

 
A administração da Companhia submete à apreciação de V. Sas. as demonstrações 

financeiras e as correspondentes notas explicativas relativas ao exercício social findo em 31 
de dezembro de 2018, elaboradas de acordo com a Lei das S.A., com os pronunciamentos 
contábeis do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) aprovados pela CVM e pelas 
demais normas da Autarquia, e devidamente auditadas por auditor independente registrado 
junto à CVM.  
 

Nos termos da legislação aplicável, as demonstrações contábeis da Companhia e 
respectivas notas explicativas foram colocadas à disposição dos senhores acionistas na forma 
de “caderno do auditor” acompanhadas dos seguintes documentos e informações: (a) 
relatório dos administradores sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos 
do exercício findo; (b) relatório anual do auditor independente; (c) parecer do conselho fiscal; 
(d) parecer do comitê de auditoria estatutário; (e) declaração dos diretores de que reviram, 
discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes; 
e (f) declaração dos diretores de que reviram, discutiram e concordam com as demonstrações 
contábeis. 
 

Em observância às normas de regência, e com vistas a proporcionar uma melhor 
compreensão, por parte dos Senhores Acionistas, com relação à realidade da Companhia, o 
Anexo I à presente Proposta contém, nos termos da Seção 10 do Formulário de Referência, 
os comentários dos administradores acerca da situação financeira da Companhia.  
 

O Comitê de Auditoria Estatutário emitiu relatório em 15 de março de 2019, por 
meio do qual opinou pela aprovação dos referidos documentos pela Assembleia Geral. O 
relatório está disponível junto das demonstrações financeiras e na página eletrônica da CVM, 
da Companhia e da B3 (Categoria “Reunião da Administração”, tipo “Comitê de Auditoria”, 
espécie “Ata”, assunto “Parecer acerca das Demonstrações Financeiras”).  
 

O Conselho Fiscal, por sua vez, emitiu parecer em 18 de março de 2019, por meio 
do qual opinou pela aprovação dos referidos documentos pela Assembleia Geral. O parecer 
do conselho fiscal está disponível junto das demonstrações financeiras e na página eletrônica 
da CVM, da Companhia e da B3 (Categoria “Reunião da Administração”, tipo “Conselho 
Fiscal”, espécie “Ata”, assunto “Parecer acerca das Demonstrações Financeiras”).  
 

Desta forma, com base nos documentos e informações disponibilizados, a 
administração propõe à Assembleia Geral a aprovação integral das demonstrações 
financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório anual dos auditores independentes, 
do parecer do Conselho Fiscal e do parecer do Comitê de Auditoria Estatutário referentes 
ao exercício social findo em 31 de dezembro 2018. 
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10.2. O relatório da administração e as contas dos administradores 
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 

 
A administração da Companhia submete à apreciação de V. Sas., por meio do 

relatório da administração, as contas dos administradores referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2018.  
 

O relatório da administração sobre os negócios sociais foi elaborado em linha com 
as informações divulgadas na Seção 10 do Formulário de Referência, em conformidade com 
o Parecer de Orientação CVM nº 15, de 28 de dezembro de 1987, e, conforme aplicável, 
contém as seguintes informações mínimas previstas na Lei das S.A.: (a) considerações a 
respeito da aquisição de debêntures de própria emissão (artigo 55, § 2º); (b) política de 
reinvestimento de lucros e distribuição de dividendos constantes de acordo de acionistas 
(artigo 118, § 5º); (c) negócios sociais e principais fatos administrativos ocorridos no exercício 
(artigo 133, inciso I); e (d) relação dos investimentos em sociedades coligadas e/ou 
controladas evidenciando as modificações ocorridas durante o exercício (artigo 243).  
 

Adicionalmente, o relatório da administração contém as informações a respeito da 
relação entre a Companhia e o auditor independente, nos termos da Instrução CVM nº 381, 
de 14 de janeiro de 2003, conforme alterada. 
 

Com base em tais documentos e informações, a administração propõe à Assembleia 
Geral a aprovação integral das contas dos administradores e do relatório da administração 
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro 2018. 
 

10.3. Proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 

 
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, a Companhia apurou lucro 

líquido no montante de R$ 294.432.865,61 (duzentos e noventa e quatro milhões, 
quatrocentos e trinta e dois mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos), 
que: (i) deduzida a importância de R$ 14.721.643,28 (quatorze milhões, setecentos e vinte e 
um mil, seiscentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos), destinada à formação da 
reserva legal da Companhia, correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do 
exercício, nos termos do artigo 193 da Lei das S.A.; e (ii) deduzida a importância de 
R$ 20.892.735,87 (vinte milhões, oitocentos e noventa e dois mil, setecentos e trinta e cinco 
reais e oitenta e sete centavos) em razão da realização do ajuste de avaliação patrimonial 
(depreciação), perfaz um lucro líquido ajustado no montante de R$ 258.818.486,46 (duzentos 
e cinquenta e oito milhões, oitocentos e dezoito mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e 
quarenta e seis centavos).  
 

A administração da Companhia propõe distribuir o montante global de 
R$ 297.300.487,20 (duzentos e noventa e sete milhões, trezentos mil, quatrocentos e oitenta 
e sete reais e vinte centavos), a título de dividendos. 
 

Propõe-se que o montante de R$ 13.476.678,27 (treze milhões, quatrocentos e 
setenta e seis mil, seiscentos e setenta e oito reais e vinte e sete centavos), correspondente a 
10% (dez por cento) do valor do capital social integralizado representado por ações 
preferenciais classe A de emissão da Companhia, seja distribuído aos acionistas titulares de 
ações preferenciais Classe A, o que corresponderá a um montante equivalente a 
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R$ 1,8245449418 por ação preferencial classe A, desconsideradas as ações preferenciais 
classe A mantidas em tesouraria.  
 

Após a destinação dos dividendos prioritários aos acionistas titulares de ações 
preferenciais classe A, propõe-se que o saldo, no montante de R$ 245.341.808,19 (duzentos 
e quarenta e cinco milhões, trezentos e quarenta e um mil, oitocentos e oito reais e dezenove 
centavos), seja distribuído aos acionistas titulares de ações preferenciais classe B e de ações 
ordinárias de emissão da Companhia, o que corresponderá a um montante equivalente a: 
(i) R$ 161.673.355,87 (cento e sessenta e um milhões, seiscentos e setenta e três mil, trezentos 
e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos)aos acionistas titulares de ações 
preferenciais classe B, equivalente a R$ 0,7664206282 por ação preferencial classe B, 
desconsideradas as ações preferenciais classe B mantidas em tesouraria; e 
(ii) R$ 83.668.452,32 (oitenta e três milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e 
cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos) aos acionistas titulares de ações ordinárias, 
equivalente a R$ 0,7664206282 por ação ordinária, desconsideradas as ações ordinárias 
mantidas em tesouraria.  
 

Adicionalmente, visto que o dividendo obrigatório a ser distribuído aos acionistas 
titulares de ações preferenciais classe B e ações ordinárias será o primeiro a ser declarado 
depois da realização de parte da reserva de lucros a realizar constituída em 2009, a Companhia 
irá acrescentar, nos termos do artigo 202, III, da Lei das S.A., o montante de 
R$ 38.482.000,74 (trinta e oito milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil reais e setenta e 
quatro centavos), ao valor do dividendo obrigatório a ser distribuído aos acionistas titulares 
de ações preferenciais classe B, que corresponderá a um montante de R$ 25.358.556,89 (vinte 
e cinco milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta 
e nove centavos) equivalente, a R$ 0,1202135070 por ação preferencial classe B, 
desconsideradas as ações preferenciais classe B mantidas em tesouraria; e um montante de 
R$ 13.123.443,85 (treze milhões, cento e vinte e três mil, quatrocentos e quarenta e três reais 
e oitenta e cinco centavos) por ação ordinária, equivalente a R$ 0,1202135070 por ação 
ordinária, desconsideradas as ações ordinárias mantidas em tesouraria. 
 

Dessa forma, propõe-se a distribuição aos acionistas titulares de ações preferenciais 
classe B e de ações ordinárias do montante total de R$ 283.823.808,93 (duzentos e oitenta e 
três milhões, oitocentos e vinte e três mil, oitocentos e oito reais e noventa e três centavos), 
o que corresponderá à distribuição de um montante equivalente a (a) R$ 187.031.912,76 
(cento e oitenta e sete milhões, trinta e um mil, novecentos e  doze reais e setenta e seis 
centavos) aos titulares de ações preferenciais classe B, equivalente a R$ 0,8866341352 por 
ação preferencial classe B, desconsideradas as ações preferenciais classe B mantidas em 
tesouraria; e (b) R$ 96.791.896,17 (noventa e seis milhões, setecentos e noventa e um mil, 
oitocentos e noventa e seis reais e dezessete centavos) aos titulares de ações ordinárias, 
equivalente a R$ 0,8866341352 por ordinária, desconsideradas as ações ordinárias mantidas 
em tesouraria.   
 

Os quadros abaixo sumarizam a proposta da administração para distribuição de 
dividendos aos acionistas da Companhia na Assembleia Geral: 
 

Lucro líquido do exercício   294.432.865,61 

(-) Reserva legal - 5%   (14.721.643,28) 

(-) Ajuste de avaliação patrimonial  (20.892.735,87) 

Lucro líquido ajustado   258.818.486,46  

(-) Dividendo prioritário – ação PNA  (13.476.678,27) 
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(-) Dividendo obrigatório – ações ON e 
PNB  (245.341.808,19) 

(+) Reversão da reserva de lucros a realizar 38.482.000,74 

(-) Dividendo acrescido ao obrigatório - art. 202, III da Lei das S.A.  (38.482.000,74) 

(=) Saldo do lucro líquido   0,00 

 

  Valor (R$) Ações (ex-tesouraria) Por ação (R$) 

Dividendo total PNA  13.476.678,27 7.386.323 1,8245449418 
     

Dividendo total ON e PNB  283.823.808,93 320.113.785 0,8866341352 
    

Dividendo obrigatório total - ON e PNB 245.341.808,19 320.113.785 0,7664206282 

Dividendo obrigatório ON 83.668.452,32 109.167.798 0,7664206282 

Dividendo obrigatório PNB 161.673.355,87 210.945.987 0,7664206282 
    

Dividendo acrescido total - ON e PNB 38.482.000,74 320.113.785 0,1202135070 

Dividendo acrescido ON 13.123.443,85 109.167.798 0,1202135070 

Dividendo acrescido PNB 25.358.556,89 210.945.987 0,1202135070 

 
Os valores a serem declarados como dividendos não estarão sujeitos à atualização 

monetária ou remuneração entre a data de declaração e de efetivo pagamento. Os dividendos 
são, ainda, isentos de Imposto de Renda, de acordo com os artigos 10 da Lei n.º 9.249/95 e 
72 da Lei n.º 12.973/14. 
 

Os dividendos são, ainda, isentos de Imposto de Renda, de acordo com o artigo 10 
da Lei n.º 9.249, de 1995, e o artigo 72 da Lei n.º 12.973, de 2014.  
 

Os dividendos, caso aprovados, serão pagos de acordo com as posições acionárias 
existentes no encerramento do pregão da B3 do dia 29 de abril de 2019 (data-base), 
respeitadas as negociações realizadas até esse dia, inclusive. As ações da Companhia serão 
negociadas “ex-dividendos” a partir do dia 30 de abril de 2019, inclusive.  
 

Propõe-se que o pagamento dos dividendos seja realizado em moeda corrente 
nacional, em parcela única, até 15 de maio de 2019.  
 

Para melhor compreensão da proposta de destinação do lucro líquido da Companhia, 
o Anexo II contém as informações mínimas previstas no Anexo 9-1-II à ICVM 481/2009. 
 

10.4. Fixação do número de membros do conselho de administração da 
Companhia 

 
Nos termos do artigo 9º do Estatuto Social, o Conselho de Administração da 

Companhia será composto por no mínimo 3 (três) e no máximo 11 (onze) membros efetivos, 
eleitos pela Assembleia Geral. 
 

De acordo com a Lei das S.A., a eleição de membros do conselho de administração 
pode ser realizada por votação majoritária, processo de voto múltiplo ou voto separado. 
Como os diversos procedimentos de votação podem impactar na fixação do número de 
membros do conselho, para melhor compreensão da dinâmica da eleição dos membros do 
conselho de administração, os diversos processos de votação são detalhados a seguir. 
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10.4.1 Votação Majoritária 
 

Na votação majoritária, cada ação ordinária confere 1 (um) voto a seu titular, 
considerando-se eleito o candidato que receber a maioria absoluta dos votos dos presentes, 
não computadas as abstenções. 
 

Para permitir a maior participação dos acionistas, o presidente da Assembleia Geral 
colocará em votação o nome de cada candidato ao conselho de administração indicado pelo 
acionista controlador ou pelo acionista minoritário da Companhia. Assim, os acionistas 
poderão manifestar seus votos favoráveis, contrários ou de abstenção individualmente para 
cada candidato indicado. 
 

Tendo em vista que o artigo 129 da Lei das S.A. prevê que as deliberações da 
assembleia geral são tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos 
em branco, para que um candidato seja considerado eleito, ele precisa receber mais da metade 
dos votos válidos proferidos em tal eleição.  
 

Assim, quando o presidente da Assembleia Geral colocar em votação o nome de 
determinado candidato, tal candidato será considerado eleito se receber a maioria absoluta 
dos votos, desconsideradas as abstenções.  

 
A votação será encerrada quando todos os cargos do conselho de administração 

forem preenchidos, ainda que restem candidatos cujos nomes não foram apresentados para 
votação. 

 
Caso, após a análise e votação de todos os candidatos, ainda remanesça algum cargo 

vago, será realizada na própria Assembleia Geral uma segunda votação entre dois dos 
candidatos mais votados, sendo eleito o candidato que receber mais da metade dos votos 
proferidos nesta segunda votação, não computadas as abstenções. 
 

10.4.2 Voto múltiplo 
 

Nos termos do artigo 141 da Lei das S.A., o acionista ou o conjunto de acionistas 
representando, no mínimo, 10% (dez por cento) do capital social com direito a voto, pode 
requerer a adoção do processo de voto múltiplo para a eleição dos membros do conselho de 
administração. Trata-se de procedimento de eleição por meio do qual se atribui a cada ação 
tantos votos quantos sejam os cargos a preencher no conselho de administração, sendo 
reconhecido ao acionista o direito de cumular os votos num só candidato ou distribuí-los 
entre vários. 
 

Segundo o artigo 291 da Lei das S.A., a CVM pode fixar escala reduzindo o percentual 
mínimo para solicitar o procedimento de voto múltiplo em função do capital social das 
companhias abertas. Nesse sentido, o artigo 1.º da Instrução CVM n.º 165, 11 de dezembro 
de 1991, conforme alterada (“ICVM 165/1991”) apresenta a seguinte escala para 
requerimento de voto múltiplo: 
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Intervalo do Capital Social (R$) 
Percentual Mínimo do Capital Votante 
para Solicitação de Voto Múltiplo (%) 

0 a 10.000.000 10 

10.000.001 a 25.000.000 9 

25.000.001 a 50.000.000 8 

50.000.001 a 75.000.000 7 

75.000.001 a 100.000.000 6 

acima de 100.000.001 5 

 
Considerando que o capital social da Companhia, nesta data, 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), o 
percentual para requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição dos membros 
do conselho de administração da Companhia é de, pelo menos, 5% (cinco por cento) do 
capital social total e votante, nos termos do artigo 141 da Lei das S.A. e do artigo 1.º da 
ICVM 165/1991. 
 

Assim, nos termos do § 1.º do artigo 141 da Lei das S.A. e do artigo 1.º da 
ICVM 165/1991, os acionistas da Companhia, representando, individual ou conjuntamente, 
no mínimo 5% (cinco por cento) do capital social com direito a voto, poderão requerer, por 
escrito, a adoção do processo de voto múltiplo à Companhia. 
 

Consoante o entendimento da CVM nos Processos Administrativos 
CVM n.º RJ2013/4386 e RJ2013/4607, julgados em 4 de novembro de 2014, como as ações 
em tesouraria são momentaneamente amputadas do direito a voto, elas devem ser excluídas 
de todo e qualquer percentual legal que tenha como base o número de ações com direito a 
voto. 
  

Por conseguinte, no cálculo do percentual de 5% (cinco por cento) do capital social 
com direito a voto necessário para requerer a adoção do mecanismo de voto múltiplo, devem 
ser desconsideradas eventuais ações em tesouraria1.  
 

Assim, o pedido de voto múltiplo poderá ser feito por acionista ou grupo de 
acionistas titular de, no mínimo, 5.458.390 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e oito, 
trezentas e noventa) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de 
emissão da Companhia. 
 

De acordo com a Lei das S.A., a requisição do voto múltiplo deve ser feita por meio 
de notificação escrita entregue à Companhia com até 48 (quarenta e oito) horas antes da 
realização da Assembleia Geral. Importante notar que, conforme dispõe o § 4.º do artigo 132 
do Código Civil, os prazos fixados em hora são contados de minuto a minuto. 
 

Uma vez recebido o requerimento de voto múltiplo pelo acionista ou conjunto de 
acionistas representando o percentual de 5% (cinco por cento) do capital social com direito 
a voto, desconsideradas as ações em tesouraria, a Companhia, em conformidade com a 
legislação aplicável, divulgará um “aviso aos acionistas” informando a respeito da realização 
da eleição dos membros do conselho de administração por meio do processo de voto 
múltiplo, conforme solicitado pelos acionistas da Companhia. 

                                                           
1 Na presente data, existem 2.565 (duas mil, quinhentas e sessenta e cinco) ações de emissão da Companhia 
mantidas em tesouraria, das quais 3 (três) são ações ordinárias e 2.562 (duas mil, quinhentas e sessenta e duas) 
são ações preferenciais.  
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O acionista que requerer a adoção do procedimento de voto múltiplo para eleição de 

membros do conselho de administração poderá retirar o pedido formulado a qualquer 
tempo, inclusive na própria Assembleia (Processo CVM 19957.003630/2018-01.43, julgado 
em 9 de outubro de 2018). No caso em que, em razão da retirada de pedido, os critérios 
acima indicados deixem de ser preenchidos, o procedimento de voto múltiplo não será 
adotado. 
 

Na Assembleia Geral, a mesa, com base nas informações constantes no “Livro de 
Presença”, em cumprimento no disposto no artigo 141, § 1.º, in fine, da Lei das S.A., 
informará o número de votos necessário para, em qualquer cenário, eleger 1 (um) membro 
do conselho de administração no âmbito voto múltiplo. 
 

Para calcular o número de votos necessário para eleger 1 (um) membro do conselho 
de administração, a mesa utilizará a seguinte fórmula: 
 

𝑉 =  
𝐴 ∗ 𝐶

𝐶 + 1
 + 1 

Onde: 
 

“V” número inteiro de votos necessários para, em qualquer cenário, 
eleger 1 (um) membro do conselho de administração. 

  
“A” número de ações legitimadas a participar no processo de voto 

múltiplo de titularidade dos acionistas presentes. 
  
“C” número de cargos do conselho de administração a serem 

preenchidos pelo voto múltiplo. 
 

Como não existem frações de ações e votos fracionários, eventuais frações serão 
desconsideradas. 
 

Vale salientar que o número a ser informado pela mesa indica o número de votos 
para, em qualquer cenário, eleger 1 (um) membro do conselho de administração. Com efeito, 
dependendo da efetiva alocação dos votos durante a Assembleia Geral, pode ser possível 
eleger um conselheiro de administração com um número inferior de votos do que o calculado 
pela fórmula acima. 
 

Conforme dispõe o § 2.º do artigo 141 da Lei das S.A., em caso de empate, os cargos 
não preenchidos serão objeto de nova votação pelo mecanismo do voto múltiplo, devendo 
a mesa informar, previamente à votação e ao escrutínio, o número de votos necessários para 
eleger 1 (um) membro do conselho de administração com base na fórmula acima. 
 

Por fim, esclarece-se que para eleição dos membros do conselho de administração, 
os votos proferidos por acionistas que, via boletim de voto a distância, tenham optado por 
abster-se no item de distribuição prévia de votos nos candidatos informados no boletim, são 
considerados como abstenção na respectiva deliberação da assembleia. Dessa forma, os 
votos de tais acionistas não são computados no quórum de deliberação e, portanto, esses 
acionistas não participam da eleição dos membros do conselho de administração. 
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10.4.3 Acionistas legitimados para participação da eleição 
 
 O § 2.º do artigo 110 da Lei das S.A. proíbe a atribuição de voto plural a qualquer 
classe ou espécie de ação. Isso significa que, em cada deliberação a ser tomada pela 
assembleia geral, cada ação com direito a voto conferirá o peso de 1 (um) voto ao seu titular. 
Desse modo, a legislação brasileira consagra o princípio da proporcionalidade do peso do 
voto com a participação no capital social votante. 
 
 Uma das consequências da proibição do voto plural é, justamente, a impossibilidade 
de o acionista utilizar as mesmas ações para participar da eleição em separado e do processo 
de voto múltiplo ou da votação majoritária para eleição do conselho de administração 
realizada na mesma assembleia geral. 
 

10.4.4 Eleição em separado 
 

Além da utilização do processo de voto múltiplo, a Lei das S.A. garante o direito de 
exigir a realização de uma votação separada para eleição de 1 (um) membro do conselho de 
administração aos seguintes grupos de acionistas: (a) minoritários titulares de ações 
ordinárias presentes na Assembleia Geral que representem, individualmente ou em conjunto, 
pelo menos 15% (quinze por cento) do capital social com direito a voto; e (b) acionistas 
titulares de ações preferenciais com voto restrito presentes na Assembleia Geral que 
representem, individual ou conjuntamente, no mínimo, 10% (dez por cento) do capital social 
total. 
 

Ademais, caso nem os titulares de ações ordinárias nem os titulares de ações 
preferenciais presentes na Assembleia Geral atinjam os respectivos percentuais para exercício 
do voto separado, poderão agrupar suas ações e eleger, conjuntamente, 1 (um) membro 
efetivo e respectivo suplente do conselho de administração, desde que representem, no 
mínimo, 10% (dez por cento) do capital social total. 
 

O objetivo da votação em separado é tornar o órgão efetivamente representativo, o 
que contribui para a boa governança das companhias abertas. Logo, o acionista controlador 
não participa da votação, que será realizada por maioria de votos dentro do universo de 
acionistas minoritários e preferencialistas presentes que desejem participar dessa votação. 
 

Ressalta-se que, nos termos do § 6.º do artigo 141 da Lei das S.A., somente poderão 
exercer o direito a requerer e participar da votação em separado os acionistas que 
comprovarem a titularidade ininterrupta da participação acionária durante o período de 3 
(três) meses, no mínimo, imediatamente anterior à realização de Assembleia Geral. 
 

Tendo em vista que os acionistas minoritários titulares de ações ordinárias da 
Companhia são titulares, nesta data, de ações ordinárias representativas de menos de 7% 
(sete por cento) do capital social com direito a voto, referidos acionistas não poderão exercer 
o direito a requerer e participar da votação em separado de membro do Conselho de 
Administração na Assembleia Geral, tendo em vista que não foi atingido o percentual de 
participação acionária exigido pela Lei das S.A. 
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10.4.5 Eleição do conselho de administração com cumulação do processo de 
voto múltiplo com o voto separado 

 
Tanto o voto múltiplo quanto o voto em separado podem ocorrer dentro da mesma 

Assembleia Geral. Assim, o acionista deverá escolher se participa de um ou outro processo, 
e poderá, inclusive, utilizar parte de suas ações para votar por voto múltiplo e parte para 
votar em votação em separado. Porém, um acionista não pode utilizar uma determinada ação 
para votar ao mesmo tempo nos dois processos eletivos. 
 

Quando os mecanismos do voto múltiplo e da votação em separado forem utilizados 
cumulativamente em uma mesma eleição, a Lei das S.A. garante ao acionista controlador o 
direito de eleger um membro a mais do conselho de administração do que os demais 
acionistas (artigo 141, § 7.º da Lei das S.A.). Para tanto, o acionista controlador poderá eleger 
um membro excedente ao número máximo de conselheiros previsto no estatuto social. 
 

Adicionalmente, quando os mecanismos do voto múltiplo e da votação em separado 
forem utilizados cumulativamente em uma mesma eleição, a votação em separado deverá ser 
anterior à eleição por meio do sistema de voto múltiplo, pois após a realização da votação 
em separado será possível verificar o número de vagas remanescentes e, assim, calcular o 
coeficiente do voto múltiplo. 

 
10.4.6 Número de membros do conselho de administração proposto 

 
Tendo em vista o término do prazo de mandato dos atuais membros do conselho de 

administração, a administração da Companhia propõe que o referido órgão seja composto 
por 8 (oito) membros efetivos, todos eleitos na Assembleia Geral, pelo voto majoritário ou 
voto múltiplo (se requerido). 
 

Caso seja solicitada votação em separado, 1 (um) membro será eleito em separado 
pelo voto da maioria dos acionistas minoritários titulares de ações preferenciais presentes à 
Assembleia Geral titulares de, pelo menos, 10% (dez por cento) do total do capital social da 
Companhia (desconsideradas as ações em tesouraria), e 6 (seis) membros serão eleitos pelo 
voto majoritário ou voto múltiplo (caso requerido). 
  

Ressalta-se que, nos termos do § 7.º do artigo 141 da Lei das S.A., caso haja o pedido 
de adoção do processo de voto múltiplo e da votação em separado, para assegurar a maioria 
do conselho, o acionista controlador terá o direito de eleger igual número de conselheiros 
eleitos pelos minoritários, mais um.  
 

Assim, embora a administração proponha a fixação de 8 (oito) membros efetivos 
para composição do conselho de administração, se houver cumulação do procedimento de 
voto múltiplo e do voto em separado e, dependendo da efetiva presença e alocação dos 
votos, o conselho poderá ser composto por até 9 (nove) membros. 
 

A Companhia destaca, ainda, que, nos termos do artigo 10 do Estatuto Social da 
Companhia, fica assegurada a participação de 1 (um) representante dos empregados no 
Conselho de Administração. Referido representante é escolhido pelo voto dos empregados, 
em eleição direta organizada pelas entidades sindicais que os representam. 
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Em 19 de março de 2019 referida eleição foi organizada e o Sr. Paulo Sérgio Cordeiro 
Novais foi eleito representante dos empregados com mandato de 2 (dois) anos, coincidente 
com o dos demais membros do conselho de administração da Companhia a serem eleitos na 
Assembleia Geral.  
 

As informações sobre o representante dos empregados eleito em 19 de março de 
2019 estão contidas no Anexo III à presente Proposta. 
 

10.5. Eleição dos membros efetivos do conselho de administração 
 

Nos termos da legislação aplicável, os acionistas podem indicar um ou mais candidatos para 
compor o conselho de administração. 
 

Em conformidade com a ICVM 481/09, esta Proposta apresenta considerações 
sobre os candidatos indicados pelos acionistas controladores e por acionista não controlador 
e as instruções para a indicação de candidatos pelos demais acionistas da Companhia. 
 

10.5.1 Candidatos indicados pelo acionista controlador para a composição do 
conselho de administração 

 
Os acionistas controladores da Companhia indicaram a reeleição de todos os atuais 

conselheiros, os Srs. (a) João Henrique Batista de Souza Schmidt; (b) Raul Almeida Cadena; 
(c) Frederico Ferreira Sarmento; (d) Ricardo Szlejf; e (e) Mauro Eduardo Guizeline; assim 
como propôs a eleição da (f) Srta. Iara Pasian, todos para um mandato de 2 (dois) anos, o 
qual se encerrará na data da realização da Assembleia Geral que deliberar sobre as 
demonstrações contábeis do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2020.  
 

As informações sobre os candidatos que concorrerão ao Conselho de Administração 
estão contidas no Anexo IV à presente Proposta. 
 

10.5.2 Candidatos indicados por acionista não controlador para a composição 
do conselho de administração por meio de solicitação de inclusão em Boletim 
de Voto a Distância 

 
Os fundos geridos pela Squadra Investimentos Gestão de Recursos Ltda. (CNPJ 

09.267.871/0001-40), titulares de ações preferenciais classe B representativas de mais de 1% 
(um por cento) do total das ações preferenciais classe B de emissão da Companhia, indicaram 
o Sr. Felipe Dutra Cançado para compor o conselho de administração da Companhia, por 
meio de solicitação de inclusão de candidato no boletim de voto a distância. 
 

As informações fornecidas à Companhia sobre o candidato indicado por acionista 
não controlador ao conselho de administração da Companhia, conforme exigido no artigo 
10 da ICVM 481/09, estão contidas no Anexo V à presente Proposta. 

 
10.5.3 Indicação de um ou mais candidatos para compor o conselho de 
administração 

 
Os acionistas que desejarem indicar outros candidatos para o Conselho de 

Administração poderão notificar a Companhia por meio do preenchimento de formulário 
disponível na página eletrônica da Companhia (http://ri.cesp.com.br/governança-

http://ri.cesp.com.br/governança-corporativa/assembleia-acionista/
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corporativa/assembleia-acionista/) a ser enviado à Assessoria de Relações com Investidores 
da Companhia para o endereço eletrônico da Companhia (ricesp@cesp.com.br). 
 

O acionista que submeter a indicação de membro do Conselho de Administração 
deverá, no mesmo ato, apresentar (i) cópia do instrumento de declaração de desimpedimento 
ou declarar que obteve do indicado a informação de que está em condições de firmar tal 
instrumento, indicando as eventuais ressalvas; e (ii) os currículos dos candidatos, contendo, 
no mínimo, sua qualificação, experiência profissional, escolaridade, principal atividade 
profissional que exercem no momento e indicação de quais cargos ocupam em conselhos de 
administração, fiscal ou consultivo em outras companhias, e as demais informações 
requeridas no artigo 10 da ICVM 481/09.  
 

A declaração de desimpedimento deverá, conforme previsto na Instrução CVM n° 
367, de 29 de maio de 2002 (“ICVM 367”), ser firmada em instrumento próprio e conter a 
declaração do candidato ao Conselho de Administração de que:  
 

(i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a 
economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 
1º do artigo 147 da Lei das S.A.; 
  
(ii) não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária 
aplicada pela CVM, que o torne inelegível para os cargos de administração de 
companhia aberta, como estabelecido no § 2º do artigo 147 da Lei das S.A.;  
 
(iii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 
147 da Lei das S.A.; e  
 
(iv) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente 
da companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da 
companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do artigo 147 da Lei das S.A. 

 
De acordo com a ICVM 367, presume-se ter interesse conflitante com a Companhia 

o candidato que: (i) tenha sido eleito por acionista que também tenha elegido conselheiro de 
administração em sociedade concorrente; e (ii) mantenha vínculo de subordinação com o 
acionista que o elegeu. 
 

A qualificação completa do candidato indicado deverá atender aos requisitos 
mínimos determinados pelo Departamento de Registro de Empresa e Integração (DREI) 
para o registro da ata da Assembleia Geral pela Junta Comercial (item 2.2.4.1 c/c item 3.2.5.1 
do Anexo III da Instrução Normativa do DREI n.º 38, de 2 de março de 2017): 

 
(i) nome civil por extenso; 
 
(ii) nacionalidade; 
 
(iii) estado civil e regime de bens;  
 
(iv) profissão; 
 

http://ri.cesp.com.br/governança-corporativa/assembleia-acionista/
mailto:ricesp@cesp.com.br
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(v) número de identidade e órgão expedidor;  
 
(vi) número do Cadastro de Pessoa Física do Ministério da fazenda (CPF); e 
 
(vii) residência com endereço completo. 

 
Assim que receber a indicação de candidato para membro do Conselho de 

Administração contendo as informações mínimas exigidas pela ICVM 367, a Companhia 
divulgará “Aviso aos Acionistas” informando a respeito da indicação de candidato para 
membro do Conselho de Administração. 
 

Ademais, caso tal indicação seja recebida até o dia 4 de abril de 2019 e seja 
apresentada mediante solicitação de inclusão de candidato ao conselho de administração no 
boletim de voto a distância, por acionistas que detenham, pelo menos, 1% (um por cento) 
do capital votante, observados os procedimentos e prazos aplicáveis, a Companhia, se 
considerar a solicitação válida e conforme, reapresentará o Boletim de Voto a Distância, para 
nele incluir o nome de novo candidato ao Conselho de Administração, conforme previsto 
no artigo 21-A, §3°, da ICVM 481/09.  
  

A despeito dos procedimentos para indicação prévia e divulgação, a indicação de 
candidato a membro do Conselho de Administração poderá ser realizada na própria 
Assembleia Geral pelo acionista ou o por grupo de acionistas, pessoalmente ou por meio de 
procurador, desde que apresentados os documentos e informações requeridos pela legislação 
acima mencionados. 
 

10.6. Designação, dentre os conselheiros eleitos, do Presidente do Conselho 
de Administração da Companhia 

 
Nos termos do Parágrafo primeiro do artigo 9º do Estatuto Social, caberá à 

Assembleia Geral que eleger o Conselho de Administração designar o seu Presidente. 
 

Dessa forma, a administração propõe a designação do Sr. João Henrique Batista de 
Souza Schmidt como Presidente do Conselho de Administração da Companhia pelo 
mandato de 2 (dois) anos do órgão, o qual se encerrará na data da realização da Assembleia 
Geral que deliberar sobre as demonstrações contábeis do exercício social a ser encerrado em 
31 de dezembro de 2020. 
 

10.7. Designação, dentre os conselheiros eleitos do Vice-Presidente do 
Conselho de Administração da Companhia 
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Nos termos do Parágrafo primeiro do artigo 9º do Estatuto Social, caberá à 
Assembleia Geral que eleger o Conselho de Administração designar o seu Vice-Presidente. 
 

Dessa forma, a administração propõe a designação do Sr. Raul Almeida Cadena como 
Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia pelo mandato de 2 (dois) 
anos do órgão, o qual se encerrará na data da realização da Assembleia Geral que deliberar 
sobre as demonstrações contábeis do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 
2020. 

 
10.8. Caracterização dos membros independentes do conselho de 
administração 

 
Nos termos do disposto no artigo 12 do Estatuto Social, o Conselho de 

Administração terá a participação de um ou mais membros independentes que deverá(ão) 
atender aos requisitos previstos no Parágrafo primeiro do referido artigo, sendo que a 
condição de conselheiro independente deverá ser expressamente declarada na ata da 
assembleia geral que o eleger.  
 

Nos termos do referido dispositivo, não será considerado conselheiro independente 
aquele que: 
 

(i) é acionista controlador direto ou indireto da Companhia; 
 
(ii) tem seu exercício de voto nas reuniões do Conselho de Administração 
vinculado por acordo de acionistas que tenha por objeto matérias 
relacionadas à Companhia; 
 
(iii) é cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, até 
segundo grau do acionista controlador, de administrador da Companhia ou 
de administrador do acionista controlador; e 
 
(iv) foi, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da Companhia 
ou do seu acionista controlador. 

 
Ressalta-se, ainda, que o membro do Conselho de Administração eleito por meio de 

votação em separado será considerado independente para fins do disposto no Estatuto Social 
da Companhia. 
 

Tendo em vista que a Srta. Iara Pasian não (i) é acionista controlador direto ou 
indireto da Companhia; (ii) teve seu exercício de voto nas reuniões do Conselho de 
Administração vinculado por acordo de acionistas; (iii) é cônjuge, companheiro ou parente, 
em linha reta ou colateral, até segundo grau do acionista controlador, de administrador da 
Companhia ou de administrador do acionista controlador; (iv) foi, nos últimos 3 (três) anos, 
empregada ou diretora da Companhia ou do seu acionista controlador; a administração 
propõe que a Srta. Iara Pasian, caso eleita, seja conselheira independente para fins do artigo 
12 do Estatuto Social da Companhia.  
 

Adicionalmente, os membros que venham a ser eleitos na Assembleia Geral por meio 
de votação em separado também serão considerados independentes, por força do previsto 
no Parágrafo segundo do artigo 12 do Estatuto Social. 
 



27 

10.9. Dispensa do Sr. João Henrique Batista de Souza Schmidt ao Conselho 
de Administração do requisito de não exercício de cargo em sociedade 
potencialmente concorrente no mercado, nos termos do art. 147, § 3º, I, da Lei 
das S.A.  

 
Consoante o disposto no art. 147, § 3º, inciso I da Lei das S.A., não podem ser eleitos 

para o Conselho de Administração, salvo dispensa da Assembleia Geral, membros que 
exerçam cargos, em especial em conselhos consultivos, de administração ou fiscal, em 
sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia no mercado.  
 

O Sr. João Henrique Batista de Souza Schmidt, indicado pelos acionistas 
controladores como membro do Conselho de Administração, exerce cargo de Presidente do 
Conselho de Administração da Votorantim Geração de Energia S.A. (“VGE”), sociedade 
que possui objeto social semelhante ao da Companhia, que envolve a produção e exploração 
de energia, em especial a elétrica, bem como estudos relacionados ao assunto, e de membro 
do Conselho de Administração e do Comitê de Finanças da Nexa Resources S.A., empresa 
que atua na área de mineração, mas que possui objeto social semelhante ao da Companhia 
no que se refere à geração e comercialização de energia elétrica. 
 

Nesse sentido, a administração da Companhia propõe à Assembleia Geral a dispensa 
do requisito de não ocupar cargo em sociedade potencialmente concorrente no mercado, nos 
termos do art. 147, § 3º, inciso I da Lei das S.A., no que se refere à eleição do Sr. João 
Henrique Batista de Souza Schmidt como membro do Conselho de Administração da 
Companhia. 
 

10.10. Dispensa do Sr. Raul Almeida Cadena do requisito de não exercício de 
cargo em sociedade potencialmente concorrente no mercado, nos termos do 
art. 147, § 3º, I, da Lei das S.A.  

 
Consoante o disposto no art. 147, § 3º, inciso I da Lei das S.A., não podem ser eleitos 

para o Conselho de Administração, salvo dispensa da Assembleia Geral, membros que 
exerçam cargos, em especial em conselhos consultivos, de administração ou fiscal, em 
sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia no mercado.  
 

O Sr. Raul Almeida Cadena, indicado pelos acionistas controladores como membro 
do Conselho de Administração, exerce cargo de Diretor Financeiro e Administrativo na 
VGE, sociedade que possui objeto social semelhante ao da Companhia, que envolve a 
produção e exploração de energia, em especial a elétrica, bem como estudos relacionados ao 
assunto. 
 

Nesse sentido, a administração da Companhia propõe à Assembleia Geral a dispensa 
do requisito de não ocupar cargo em sociedade potencialmente concorrente no mercado, nos 
termos do art. 147, § 3º, inciso I da Lei das S.A., no que se refere à eleição do Sr. Raul Almeida 
Cadena como membro do Conselho de Administração da Companhia. 
 

10.11. Fixação do número de membros do conselho fiscal da Companhia 
 

Prescrevem o § 1.º do artigo 161 da Lei das S.A. e o artigo 22 do estatuto social da 
Companhia, que o conselho fiscal será composto de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 
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(cinco) membros, e suplentes em igual número, acionistas ou não, eleitos pela assembleia-
geral. 
 

Consoante previsto no § 4.º do artigo 161 da Lei das S.A., os acionistas titulares de 
ações preferenciais sem direito a voto, ou com voto restrito, terão o direito de eleger e 
destituir em separado 1(um) membro do conselho fiscal e os acionistas minoritários terão o 
direito a eleger e destituir em separado 1 (um) membro e respectivo suplente do conselho 
fiscal, desde que representem, em conjunto, 10% (dez por cento) ou mais das ações com 
direito de voto. 
 

Ao julgar o Processo CVM RJ2007/11086, nas reuniões de 06/05/2008 e de 
23/09/2008, a CVM decidiu que o requisito de “10% ou mais das ações com direito a voto” 
previsto no artigo 161, § 4.º da Lei das S.A. não se refere ao número de ações que o acionista 
minoritário presente à assembleia precisa ser titular para eleger, em votação em separado, um 
membro e respectivo suplente do conselho fiscal, mas sim ao número de ações com direito 
a voto detidas por todos os acionistas minoritários da companhia. 
 

Tendo em vista que os acionistas minoritários titulares de ações ordinárias da 
Companhia são titulares, nesta data, de ações ordinárias representativas de menos de 7% 
(sete por cento) do capital social com direito a voto, referidos acionistas não poderão exercer 
o direito a requerer e participar da votação em separado de membro do conselho fiscal na 
Assembleia Geral, tendo em vista que não foi atingido o percentual de participação acionária 
exigido pela Lei das S.A. 
 

Objetivando garantir sempre a existência de um número ímpar de membros, propõe-
se a fixação do número de 3 (três) membros efetivos e respectivos suplentes para compor o 
conselho fiscal da Companhia, com mandato até a assembleia geral ordinária que examinar, 
discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações contábeis do exercício 
social findo em 31 de dezembro de 2019. 
 

Do total de 3 (três) conselheiros efetivos e respectivos suplentes, propõe-se que 
sejam eleitos por voto majoritário 2 (dois) membros efetivos e respectivos suplentes, 
devendo o outro membro efetivo e respectivo suplente ser eleito em separado pelos 
acionistas minoritários. 

 
10.12. Eleição de membros efetivos e suplentes do conselho fiscal da 
Companhia 

 
Em conformidade com a ICVM 481/09, esta Proposta apresenta considerações 

sobre os candidatos indicados pelo acionista controlador e as instruções para a indicação de 
candidatos pelos demais acionistas da Companhia. 
 

De acordo com o artigo 162 da Lei da S.A., somente podem ser eleitos para o 
conselho fiscal pessoas naturais, residentes no país, diplomadas em curso de nível 
universitário, ou que tenham exercido por prazo mínimo de 3 (três) anos, cargo de 
administrador de empresa ou de conselheiro fiscal. 
 

Ademais, são inelegíveis para o conselho fiscal, além das pessoas enumeradas nos 
parágrafos do artigo 147 da Lei das S.A., membros de órgãos de administração e empregados 
da Companhia ou de sociedade controlada ou do mesmo grupo, e o cônjuge ou parente, até 
terceiro grau, de administrador da Companhia. 
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10.12.1 Candidatos indicados pelos acionistas controladores 

 
Os acionistas controladores indicam os seguintes candidatos para comporem o 

conselho fiscal da Companhia, com mandato até a assembleia geral ordinária em que os 
acionistas da Companhia deliberarão acerca das contas dos administradores e das 
demonstrações contábeis do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2019: 
 

Conselheiros Efetivos Conselheiros Suplentes 

Guillermo Oscar Braunbeck Carla Alessandra Trematore 

Heraldo Gilberto de Oliveira Carlos Atushi Nakamuta 

 
A despeito da proposta contida no item 10.11 acima de que o Conselho Fiscal seja 

composto por 3 (três) membros efetivos e respectivos suplentes, os acionistas controladores 
indicaram apenas 2 (dois) membros efetivos e respectivos suplentes, tendo em vista que a 
Companhia recebeu pedido formulado por acionistas titulares de ações preferenciais para 
indicação de 1 (um) membro efetivo e respectivo suplente para eleição em separado, 
conforme informado no item 10.12.2 abaixo. 
 

Em cumprimento à ICVM 481/09, o Anexo VI contém as informações mínimas 
previstas nos itens 12.5 a 12.10 do formulário de referência com relação aos candidatos 
indicados pelos acionistas controladores. 
 

10.12.2 Candidatos indicados pelos acionistas não controladores 
 

Os fundos geridos pela Squadra Investimentos Gestão de Recursos Ltda. (CNPJ 
09.267.871/0001-40), titulares de ações preferenciais classe B representativas de mais de 1% 
(um por cento) do total das ações preferenciais classe B de emissão da Companhia, indicaram 
as seguintes pessoas para compor o conselho fiscal da Companhia, por meio de solicitação 
de inclusão de candidato no boletim de voto a distância: 
 

Conselheiro Efetivo Conselheiro Suplente 

Paulo Roberto Franceschi Bruno Shigueyoshi Oshiro 

 
As informações fornecidas à Companhia sobre os candidatos indicados por acionista 

não controlador ao conselho fiscal da Companhia estão contidas no Anexo VII à presente 
Proposta. 
 

10.12.3 Indicação de um ou mais candidatos para compor o conselho fiscal  
 

Os acionistas que desejarem indicar outros candidatos para o Conselho Fiscal 
poderão notificar a Companhia por meio do preenchimento de formulário disponível na 
página eletrônica da Companhia (http://ri.cesp.com.br/governança-
corporativa/assembleia-acionista/) a ser enviado à Assessoria de Relações com Investidores 
da Companhia para o endereço eletrônico da Companhia (ricesp@cesp.com.br). 
 

O acionista que submeter a indicação de membro do Conselho Fiscal deverá, no 
mesmo ato, apresentar (i) cópia do instrumento de declaração de desimpedimento ou 
declarar que obteve do indicado a informação de que está em condições de firmar tal 
instrumento, indicando as eventuais ressalvas; e (ii) os currículos dos candidatos, contendo, 
no mínimo, sua qualificação, experiência profissional, escolaridade, principal atividade 

http://ri.cesp.com.br/governança-corporativa/assembleia-acionista/
http://ri.cesp.com.br/governança-corporativa/assembleia-acionista/
mailto:ricesp@cesp.com.br
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profissional que exercem no momento e indicação de quais cargos ocupam em conselhos de 
administração, fiscal ou consultivo em outras companhias, e as demais informações 
requeridas no artigo 10 da ICVM 481/09.  
 

A declaração de desimpedimento deverá, conforme previsto na ICVM 367, ser 
firmada em instrumento próprio e conter a declaração do candidato ao Conselho Fiscal de 
que:  
 

(i)  não está impedido por lei especial, ou condenado por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a 
economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 
1º do artigo 147 da Lei das S.A.; 
  
(ii) não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária 
aplicada pela CVM, que o torne inelegível para os cargos de administração de 
companhia aberta, como estabelecido no § 2º do artigo 147 da Lei das S.A.;  
 
(iii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 
147 da Lei das S.A.; e  
 
(iv)  não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente 
da companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da 
companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do artigo 147 da Lei das S.A. 

 
De acordo com a ICVM 367, presume-se ter interesse conflitante com a Companhia 

o candidato que: (i) tenha sido eleito por acionista que também tenha elegido conselheiro de 
administração em sociedade concorrente; e (ii) mantenha vínculo de subordinação com o 
acionista que o elegeu. 
 

A qualificação completa do candidato indicado deverá atender aos requisitos 
mínimos determinados pelo Departamento de Registro de Empresa e Integração (DREI) 
para o registro da ata da Assembleia Geral pela Junta Comercial (item 2.2.4.1 c/c item 3.2.5.1 
do Anexo III da Instrução Normativa do DREI n.º 38, de 2 de março de 2017): 

 
(i) nome civil por extenso; 
 
(ii) nacionalidade; 
 
(iii) estado civil e regime de bens;  
 
(iv) profissão; 
 
(v) número de identidade e órgão expedidor;  
 
(vi) número do Cadastro de Pessoa Física do Ministério da fazenda (CPF); e 
 
(vii) residência com endereço completo. 

 
Assim que receber a indicação de candidato para membro do Conselho Fiscal 

contendo as informações mínimas exigidas pela ICVM 367, a Companhia divulgará “Aviso 
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aos Acionistas” informando a respeito da indicação de candidato para membro do Conselho 
Fiscal. 
 

Ademais, caso tal indicação seja recebida até o dia 4 de abril de 2019 e seja 
apresentada mediante solicitação de inclusão de candidato ao conselho fiscal no boletim de 
voto a distância, por acionistas que detenham, pelo menos, 1% (um por cento) do capital 
votante, observados os procedimentos e prazos aplicáveis, a Companhia, se considerar a 
solicitação válida e conforme, reapresentará o Boletim de Voto a Distância, para nele incluir 
o nome de novo candidato ao Conselho Fiscal, conforme previsto no artigo 21-A, §3°, da 
ICVM 481/09.  
 

A despeito dos procedimentos para indicação prévia e divulgação, a indicação de 
candidato a membro do Conselho Fiscal poderá ser realizada na própria Assembleia Geral 
pelo acionista ou o por grupo de acionistas, pessoalmente ou por meio de procurador, desde 
que apresentados os documentos e informações requeridos pela legislação acima 
mencionados. 
 

Tendo em vista o entendimento da CVM de que a eleição de suplente de membro do 
conselho fiscal é obrigatória para assegurar a efetividade do órgão, a Companhia recomenda 
aos acionistas que submeterem a indicação de candidato também indicarem um candidato a 
exercer o cargo de respectivo suplente. 

 
10.13. Fixação da remuneração global anual dos administradores e membros 
do Conselho Fiscal para o exercício de 2019 
 
De acordo com o artigo 152 da Lei das S.A., a assembleia geral deve fixar o montante 

global ou individual da remuneração dos administradores, inclusive benefícios de qualquer 
natureza e verbas de representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo 
dedicado às suas funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos seus 
serviços no mercado. 
 

Da mesma forma, o § 3.º do artigo 162 da Lei das S.A. determina que a remuneração 
dos membros do conselho fiscal, além do reembolso, obrigatório, das despesas de locomoção 
e estada necessárias ao desempenho da função, será fixada pela assembleia geral que os eleger, 
e não poderá ser inferior, para cada membro em exercício, a 10% (dez por cento) da que, em 
média, for atribuída a cada diretor, não computados benefícios, verbas de representação e 
participação nos lucros. 
 

Para o período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, a Companhia 
propõe o montante global de até R$ 8.087.104,05 (oito milhões, oitenta e sete mil cento e 
quatro reais e cinco centavos) para a remuneração dos administradores e do Conselho Fiscal, 
incluindo em tal valor global encargos sociais a serem reconhecidos no resultado da 
Companhia.  
 

10.13.1 Valor global da remuneração dos administradores 
 

Em cumprimento ao disposto no Parágrafo segundo do artigo 31 do Estatuto Social 
da Companhia, caberá ao Conselho de Administração ratear as remunerações individuais e 
repartir as parcelas fixa e variável, dentro do limite proposto. 
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Subordinado à efetiva deliberação do conselho de administração distribuindo a 
remuneração entre os órgãos, estima-se a atribuição do montante global de até R$ 765.955,91 
(setecentos e sessenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e um 
centavos) para o Conselho de Administração e de até R$ 6.877.834,59 (seis milhões, 
oitocentos e setenta e sete mil, oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) 
para a Diretoria.  
 

10.13.2 Remuneração do conselho fiscal 
 

A remuneração do conselho fiscal será equivalente a pelo menos 10% (dez por cento) 
da remuneração fixa que, em média, for atribuída a cada membro da Diretoria, qual seja, a 
remuneração atribuída aos diretores, não computados benefícios, verbas de representação e 
participação nos lucros. 
 

10.13.3 Comparações da remuneração 
 
O quadro a seguir apresenta as diferenças entre a proposta de remuneração deste 

exercício e a proposta de remuneração do exercício anterior: 
 

Diferença - Valores da proposta atual e da proposta anterior 

Órgão 

Valores 
propostos 
em 2018 
(em R$) 

Valores 
propostos 
para 2019 
(em R$) 

Motivos 

Diretoria 2.363.351,06 6.877.834,59 Durante o exercício social de 2018, a 
remuneração dos administradores da 
Companhia seguia a Deliberação 
CODEC nº 1, de 16 de março de 2018, 
que estipula as normas gerais para a 
fixação de remuneração, gratificações, 
benefícios e vantagens a serem 
observadas pelas empresas nas quais o 
Estado de São Paulo é acionista 
controlador, direta ou indiretamente. 
Em vista da mudança do controle 
acionário da Companhia, que deixou de 
ser uma sociedade de economia mista, a 
administração da Companhia propõe a 
readequação da remuneração dos 
administradores e, consequentemente 
dos membros do conselho fiscal, para o 
estabelecimento de práticas de 
remuneração consistentes e 
reconhecidas no mercado 

Conselho de 
Administração 

1.010.557,20 765.955,91 

Conselho 
Fiscal 

310.222,68 443.313,55 

 
A tabela a seguir compara os valores aprovados pela assembleia geral para o exercício 

social de 2018 e os montantes informados no Formulário de Referência de 2018: 
 

Diferença - Valores aprovados em 2018 e valores informados no Formulário de 
Referência de 2018 
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Órgão 

Valores 
aprovados em 

2018 
(em R$) 

Valores informados no 
Formulário de Referência 

2018  
(em R$) 

Motivos 

Diretoria 2.363.351,06 2.363.351,06 
Não houve 
alteração 

Conselho de 
Administração 

1.010.557,20 1.010.557,20 
Não houve 
alteração 

Conselho Fiscal 310.222,68 310.222,68 
Não houve 
alteração 

 
O quadro abaixo compara os valores propostos no exercício social de 2018 e os 

valores realizados: 
 

Comparação entre os valores propostos no exercício social de 2018 e os valores 
realizados em 2018 

Órgão 

Valores 
propostos 
em 2018  
(em R$) 

Valores 
realizados 
em 2018 
(em R$) 

Motivos 

Diretoria 2.363.351,06 2.084.571,65 

A diferença ocorreu em virtude de o 
bônus ter sido pago parcialmente aos 
diretores estatutários da Companhia 
durante o exercício social de 2018 
tendo em vista que não foram 
atingidas as metas necessárias para 
pagamento do valor máximo previsto. 

Conselho de 
Administração 

1.010.557,20 931.377,90 

A diferença ocorreu em virtude de ter 
havido vacância de cargo de membro 
de conselho de administração durante 
o exercício social de 2018 

Conselho Fiscal 310.222,68 313.229,51 

A diferença ocorreu em virtude de ter 
havido vacância de cargo de membro 
de conselho fiscal durante o exercício 
social de 2018 

 
10.13.4 Informações adicionais sobre remuneração 
 
As informações sobre a remuneração dos administradores e membros do conselho 

fiscal na forma da Seção 13 do Formulário de Referência, conforme previsto na ICVM 
481/09, constam do Anexo VIII à presente Proposta. 

 
11. CONCLUSÕES  

 
Pelos motivos acima, a administração da Companhia submete a presente Proposta à 

apreciação dos senhores acionistas reunidos na Assembleia Geral da Companhia, 
recomendando sua integral aprovação. 
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São Paulo, 26 de março de 2019. 
 
 

João Henrique Batista de Souza Schmidt 
Presidente do Conselho de Administração 
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CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO  
Companhia Aberta  

 
CNPJ nº 60.933.603/0001-78  

NIRE 35.300.011.996 | Código CVM 02577 
 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
A SER REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2019 

 
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 

 
 

ANEXO I 
 

COMENTÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO 
(SEÇÃO 10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA) 
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais  
 

a. condições financeiras e patrimoniais gerais 
 

i. condições financeiras 
 
Em 2018 
 
A garantia física bruta da CESP no ano de 2018 foi de 1.002,6 MW médios, 
comercializados (i) no Ambiente de Contratação Regulada (“ACR”), com 32 empresas 
distribuidoras e (ii) no Ambiente de Contratação Livre (“ACL”), com 5 clientes livres 
e 3 comercializadoras. As diferenças entre a energia produzida, a garantia física e a 
energia contratada foram contabilizadas e liquidadas na Câmara de Comercialização de 
Energia Elétrica (“CCEE”). 
 
As condições hidrológicas bastante desfavoráveis em 2018 fizeram com que as usinas 
hidrelétricas do Mecanismo de Realocação de Energia (“MRE”) fossem despachadas 
aquém de suas garantias físicas durante grande parte do ano, resultando em Generation 
Scaling Factor (“GSF”), condição em que os geradores do MRE devem arcar com o 
déficit entre geração e garantia física.  Esta diferença é valorada ao PLD (Preços de 
Liquidação das Diferenças) que determina os preços do mercado de curto prazo e é a 
base para o Mercado Livre de Energia. 
 
As receitas operacionais de 2018 alcançaram R$ 1.927,3 milhões, com aumento de 
10,1% em relação ao exercício de 2017, resultado, principalmente, do crescimento de 
17,2% nas vendas no ambiente de contratação livre e de 119,3% no faturamento de 
energia disponível comercializados no âmbito da CCEE. 
 
As operações da Companhia propiciaram EBITDA calculado de acordo com a 
Instrução CVM nº 527/2012 de R$ 502,7 milhões ajustado por provisões para riscos 
legais e reversão de provisão para redução ao valor recuperável, representando 
aumento de 29,3% quando comparado ao exercício anterior. 
 
A operação de transferência de controle da Companhia teve origem no âmbito do 
procedimento licitatório disciplinado pelo Edital n.º SF 001/2018 do Governo do 
Estado de São Paulo, datado de 6 de julho de 2018 (“Edital Desestatização”). 
 
No Edital Desestatização foram estabelecidas as regras e os procedimentos aplicáveis 
à alienação de 116.450.219 ações de emissão da Companhia, sendo 87.521.950 (oitenta 
e sete milhões, quinhentas e vinte e um mil, novecentas e cinquenta) ações ordinárias, 
e 28.928.269 (vinte e oito milhões, novecentas e vinte e oito mil, duzentas e sessenta e 
nove) ações preferenciais classe B, então detidas pelo Estado de São Paulo (“Estado”) 
e por sociedades sob seu controle (“Vendedores”). 

 
Em 19 de outubro de 2018, ocorreu o leilão das ações da Companhia, no qual se sagrou 
vencedor o Consórcio São Paulo Energia, constituído pela VTRM Energia 
Participações S.A. (“VTRM”) e pela SF Ninety Two Participações Societárias S.A. (“SF 
92”), na proporção de 50% (cinquenta por cento) de participação para cada uma das 
consorciadas.  
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Em 10 de dezembro de 2018, foi celebrado Contrato de Compra e Venda de Ações 
entre, de um lado, a VTRM e a SF Ninety-Two, na qualidade de compradoras e, de 
outro lado, os Vendedores, que teve como objeto a aquisição de 87.521.950 (oitenta 
e sete milhões, quinhentas e vinte e um mil e novecentas e cinquenta) ações ordinárias 
e 28.928.269 (vinte e oito milhões, novecentos e vinte e oito mil, e duzentos e sessenta 
e nove) ações preferenciais classe B detidas pelos Vendedores, representativas de 
35.56% (trinta e três inteiros e cinquenta e seis centésimos por cento) das ações de 
emissão da Companhia (“Primeira Tranche de Ações do Leilão”). 
 
Em 11 de dezembro de 2018, ocorreu a liquidação da Primeira Tranche de Ações do 
Leilão, por um valor atualizado de R$ 1.721.438.655,49 (um bilhão, setecentos e vinte 
e um milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e 
quarenta e nove centavos), correspondente a R$ 14,78 (quatorze reais e setenta e oito 
centavos) por ação (“Preço de Aquisição”). Dessa forma, em 11 de dezembro de 
2018, foi verificada a efetiva transferência do controle acionário da Companhia para 
o Consórcio. 
 
De acordo com o Edital Desestatização, os Vendedores destinaram 16.375.710 
(dezesseis milhões, trezentas e setenta e cinco mil, setecentas e dez) ações ordinárias, 
nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia (“Ações 
ON”) para aquisição pelos empregados da Companhia, no âmbito de oferta a eles 
destinada (“Oferta aos Empregados”). Pelas regras do Edital Desestatização, 
eventuais Ações ON que não fossem adquiridas na Oferta aos Empregados deveriam 
ser obrigatoriamente adquiridas pelo vencedor do Leilão, conforme cronograma 
previsto no Edital Desestatização. 
 
Em 2 de janeiro de 2019, a comissão organizadora do Leilão enviou comunicação à 
Companhia informando que, no âmbito da Oferta aos Empregados, foram 
adquiridas pelos empregados um total de 1.805.906 (um milhão, oitocentos e cinco 
mil, novecentas e seis) Ações ON. Por conseguinte, a fim de cumprir as regras do 
Edital Desestatização, VTRM e SF Ninety-Two, na qualidade de integrantes do 
Consórcio, ficaram adstritas a adquirir as Ações ON objeto da Oferta aos 
Empregados remanescentes (“Segunda Tranche de Ações do Leilão”). 
 
Dessa forma, em 7 de janeiro de 2019, em cumprimento ao previsto no Edital 
Desestatização, VTRM, direta e indiretamente por meio da SF Ninety-Two, realizou 
a liquidação da Segunda Tranche de Ações do Leilão, adquirindo as 14.569.804 
(quatorze milhões, quinhentas e sessenta e nove mil, oitocentas e quatro) Ações ON 
remanescentes, conforme segue: (a) SF Ninety-Two adquiriu 7.284.901 (sete milhões, 
duzentos e oitenta e quatro mil, novecentas e uma) Ações ON, pelo montante total 
de R$ 105.048.221,95 (cento e cinco milhões, quarenta e oito mil, duzentos e vinte e 
um reais e noventa e cinco centavos); e (b) VTRM adquiriu 7.284.903 (sete milhões, 
duzentos e oitenta e quatro mil, novecentas e três) Ações ON de emissão da 
Companhia, pelo montante total de R$ 105.048.243,58 (cento e cinco milhões, 
quarenta e oito mil, duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos).  
 
Como resultado da operação, o METRO, a DERSA, a SABESP, a DAEE, a CPP e 
o Estado deixaram de deter quaisquer ações de emissão da Companhia, a VTRM se 
tornou titular de 51.045.878 ações ordinárias e de 14.464.135 ações preferenciais 
classe B, representativas de, aproximadamente, 20% do capital social total da 
Companhia, e a SF 92 se tornou titular de 51.045.876 ações ordinárias e de 14.464.134 
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ações preferenciais classe B, representativas de aproximadamente 20% do capital 
social total da Companhia. 

 
A CESP encerrou o exercício em 2018 com Disponibilidades de R$ 410,9 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 exercícios sociais, com a manutenção da capacidade para liquidar suas 
obrigações, redução do endividamento e menor participação de capital de terceiros. 
Vide tabela a seguir: 
 

Liquidez/Endividamento   
 

2016   2017 2018 
Endividamento do Ativo......................  

 
0,37 

 
0,36 0,31 

Participação de Capital de Terceiros..    
 

0,59 
 

0,56 0,45 
Liquidez Corrente...................................   

 
0,98 

 
0,91 0,97 

 
Em 2017 
 
Em 2017 foram comercializados 1.058 MW médios, sendo 230 MW médios no ACR, 
e 828 MW médios no ACL. 
 
O faturamento da CESP com a comercialização de energia em 2017 foi de R$ 1.746,7 
milhões, uma redução de 14,6% sobre os R$ 2.045,9 milhões auferidos no ano de 2016, 
que incluiu R$ 385,3 milhões relativo ao período de “operação assistida” das usinas 
Ilha Solteira e Jupiá, no regime de cotas, até 30/06/2016. Desse total, R$ 1 mil foi 
receita auferida pela venda de energia do regime de cotas e R$ 1.745,7 milhões foram 
provenientes de contratos bilaterais nos ambientes de contratação regulada e livre. 
Adicionalmente, registrou R$ 3,2 milhões em outras receitas, decorrente de contratos 
de prestação de serviços. Após as Deduções à Receita de R$ 273,3 milhões, em 2017 a 
Receita Operacional Líquida totalizou R$ 1.476,6 milhões. 
 
As operações da Companhia propiciaram EBITDA calculado de acordo com a 
Instrução CVM nº 527/2012 de R$ 388,8 milhões ajustado por provisões para riscos 
legais e reversão de provisão para redução ao valor recuperável, representando redução 
de 57,2% quando comparado ao exercício anterior. 
 
O setor hidroelétrico brasileiro, observado o comando centralizado do Operador 
Nacional do Sistema Elétrico – ONS, foi mais uma vez impactado 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 nacional efetiva das usinas 
hidráulicas em relação à sua garantia física, registrou 79,3% em 2017 (86,9% em 2016), 
o que, associado a elevados Preços de Liquidação das Diferenças – PLD, onerou a 
Companhia, resultou em despesas de compra de energia e afetou seus resultados.  
 
A CESP iniciou o ano de 2017 sob o andamento dos estudos contratados pelo seu 
acionista controlador em dezembro de 2016 para sua avaliação econômico-financeira, 
proposição de modelagem e execução da venda de seu controle acionário, no processo 
de desestatização do Estado de São Paulo.  
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Os estudos e tratativas foram realizados e o leilão de venda marcado, sendo que em 14 
de setembro de 2017 o Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização 
(CDPED) deliberou suspender o processo de alienação do controle acionário da 
Companhia pelo prazo necessário à avaliação sobre a pertinência de eventuais ajustes. 
 
Em 29 de janeiro de 2018, tendo em vista a publicação do Decreto federal nº 9.271/18, 
que permite que concessões de geração sejam prorrogadas por até 30 anos no contexto 
de uma privatização, o CDPED deliberou pela retomada do processo de transferência 
do controle acionário da CESP, ora em andamento. 
 
A CESP encerrou o exercício de 2017 com Disponibilidades de R$ 310,5 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 exercícios. A capacidade para liquidar suas obrigações foi mantida, houve 
redução do endividamento e menor participação de capital de terceiros.. Vide tabela a 
seguir: 
 

Liquidez/Endividamento   2015 
 

2016   2017 
Endividamento do Ativo......................  0,39 

 
0,37 

 
0,36 

Participação de Capital de Terceiros..    0,64 
 

0,59 
 

0,56 
Liquidez Corrente...................................   1,02 

 
0,98 

 
0,91 

 
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 ACR, 
e 695 MW médios no ACL. 
 
O faturamento da CESP com a comercialização de energia foi de R$ 2.045,9 milhões 
em 2016, 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. 
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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, 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 de 2016, 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 encerrou 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 
 
ii. condições patrimoniais 
 
A Companhia encerrou o exercício de 2018 com um parque gerador exclusivamente 
hidráulico, formado por três usinas hidrelétricas: Engenheiro Sérgio Motta (Porto 
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Primavera – 1.540 megawatts – MW), Paraibuna (87,0 MW) e Jaguari (27,6 MW), 
totalizando 1.654,6 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. Em 3 de maio de 2017 foi publicada a 
Portaria MME nº 178, alterando a garantia física da UHE Engenheiro Sérgio Motta 
de 992,6 para 941,8 MW médios, a partir de 1º de janeiro de 2018. 
 
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, em 2016, para 
1.056,6 MW médios de garantia física. 
 
Em 03 de maio de 2017, por meio da Portaria MME nº 178, o Ministério de Minas 
e Energia efetuou a revisão ordinária das garantias físicas das usinas hidrelétricas 
do Sistema Interligado Nacional-SIN. A garantia física da CESP será reduzida de 
1.056,6 MW médios para 1.002,6 MW médios, a partir de 1º de janeiro de 2018.  
 
 
 
 

 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  941,8*  

Paraibuna 1978  2  0,5  177  87 47,5  

Jaguari 1972  2  1,0  56  27,6 13,3 

Total  
 

18 11,7 2.483 1.654,6 1.002,6 

 *Redução conforme Portaria MME nº 178, de 3 de maio de 2017. 
  
Descrição      2016  2017 2018 

Imobilizado...................................................      6.792.269  6.592.199 6.356.617 

Ativo Total......................................................    
  

11.612.80
3  

11.131.53
7 

10.326.50
0 

Imobilizado / Ativo 
total.............................  

  
  

58,49% 
 

59,16% 
61,56% 

 
Em 2018, a elevação na relação Imobilizado/Ativo Total em relação a 2017 deu-se, 
principalmente, em virtude da redução do saldo da rubrica Caução e depósitos 
vinculados, face a acordo judicial realizado com o Prefeituras e Ministério Público de 
Mato Grosso do Sul, em 30 de junho de 2018, com significativa redução do passivo, 
no saldo de Provisões para riscos legais. 
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Em 2017 a relação Imobilizado/Ativo Total manteve-se em linha com a apurada no 
exercício de 2016. 
 
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. 

 
 
Usinas Ilha Solteira e Jupiá 
 
Em 07 de julho de 2015 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 encerrou 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 

 
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 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 em 2015 provisão para desvalorização das duas 
usinas (Ativo Contingente), no valor de R$ 580 milhões ajustando o valor 
registrado até o desfecho da disputa judicial. 
 
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 
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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 2016 2017 2018 

   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 (1.018.677)         (997.645) (976.752) 

   Outros resultados abrangentes (337.258)         (370.669) (380.301) 

   Reservas de lucros 612.941          578.348  554.588 

   Lucros (prejuízos) acumulados - - - 

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 7.161.537 7.114.565 7.102.066 

   Lucro/(Prejuízo) do exercício  305.095 (168.528) 294.433 

 
 
b. estrutura de capital 

 
i. estrutura de capital 
 

Em 2018 
 
A CESP possui uma estrutura de capital equilibrada, com Capital de Terceiros 
composto por 27,4% de obrigações de curto prazo e 72,6% de longo prazo, 
apresentando uma redução do seu endividamento se comparado ao exercício social 
de 2017. 
 
A dívida financeira, composta por Empréstimos e Financiamentos atingiu R$ 215,6 
milhões, tendo sido reduzida em cerca de R$ 173 milhões (44,5%) se comparada com 
o exercício social de 2017, estando agora representada por 2,2% em moeda nacional 
e 97,8% em moeda estrangeira. Ao final do ano de 2018, as Disponibilidades eram 
de R$ 410,9 milhões, representando cerca de 190,6% 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  2016 2017 2018 

Empréstimos + Financ. + 
FIDC......................       651.545  388.684  215.636 

Caixa e equivalente de Caixa........................      (504.029) (310.536) (410.886) 
Dívida 
Líquida............................................ 147.516 78.148 (195.250) 

Patrimônio Líquido....................................... 7.161.537  7.114.565  7.102.066 

Índice de Endividamento Líquido         2,1% 1,1% -2,7% 
 
 
O gráfico abaixo apresenta a distribuição percentual entre patrimônio líquido (PL) e 
capital de terceiros (passivo circulante e passivo não circulante), sendo que a CESP 
tem demonstrado um PL maior do que o total de capital de terceiros. 
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Em 2017 
 
A CESP possuía, em 2017, uma estrutura de capital equilibrada, com capital de 
terceiros composto por 18,5% de obrigações de curto prazo e 81,5% de longo prazo, 
apresentando uma redução do seu endividamento quando comparado com o 
exercício social de 2016. 
 
A dívida financeira, composta por empréstimos e financiamentos e FIDC atingiu R$ 
388,7 milhões, tendo sido reduzida em cerca de R$ 262,9 milhões (31,6%) quando 
comparada com o exercício social de 2016, estando agora representada por 2,5% em 
moeda nacional e 97,5% em moeda estrangeira. Ao final do ano, as Disponibilidades 
eram de R$ 310,5 milhões, representando cerca de 79,9% 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  2015 2016 2017 

Empréstimos + Financ. + 
FIDC......................       1.192.031  651.545  388.684  

Caixa e equivalente de Caixa........................      (548.553) (504.029) (310.536) 
Dívida 
Líquida............................................ 643.478 147.516 78.148 

Patrimônio Líquido....................................... 7.310.892  7.161.537  7.114.565  

Índice de Endividamento Líquido         8,8% 2,1% 1,1% 
 
O gráfico abaixo apresenta a distribuição percentual entre Patrimônio Líquido (PL) 
e capital de terceiros (passivo circulante e passivo não circulante), sendo que a CESP 
tem demonstrado um PL maior do que o total de capital de terceiros. 
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Em 2016 
 
A CESP possuía, em 2016, uma estrutura de capital equilibrada, com capital de 
terceiros composto por 20,0% de obrigações de curto prazo e 80,0% de longo prazo, 
apresentando uma redução do seu endividamento quando comparado com o 
exercício social de 2015. 
 
A dívida financeira, composta por empréstimos e financiamentos e FIDC atingiu R$ 
651,5 milhões, tendo sido reduzida em cerca de R$ 540,5 milhões (45,3%) quando 
comparada com o exercício social de 2015, estando agora representada por 15,1% 
em moeda nacional e 84,9% em moeda estrangeira. Ao final do ano, as 
Disponibilidades eram de R$ 504,0 milhões, representando cerca de 77,4% 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: 
 

 
 
O gráfico abaixo apresenta a distribuição percentual entre Patrimônio Líquido (PL) 
e capital de terceiros (passivo circulante e passivo não circulante), sendo que a CESP 
tem demonstrado um PL maior do que o total de capital de terceiros. 
 

Índice de Endividamento 2014 2015 2016

Emprestimos + Financ. + FIDC.................................... 2.314.406    1.192.031   651.545     

Caixa e equivalente de Caixa (Nota 5)........................ (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%

58,6%
%% 
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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. 
 

c.  Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros 
assumidos 

 
Em 2018 
 
A Companhia vem apresentando consistente geração de caixa medida pelo método 
“EBITDA Ajustado” que atingiu, em 2018, R$ 502,7 milhões, nível suficiente para 
fazer frente ao fluxo de pagamentos de compromissos.  
 
A Companhia acessou o mercado de capitais ao final de 2018 para estruturação de 
operação de debêntures, com vistas ao levantamento de recursos para o pagamento da 
outorga de renovação da concessão da Usina Hidrelétrica Porto Primavera 
(Engenheiro Sérgio Motta), devida a partir da assinatura do novo contrato de 
concessão. A conclusão da operação ocorreu no início de 2019, com a captação de R$ 
1,8 bilhão. 
 
Em 31.12.2018, a dívida financeira ficou em R$ 215 milhões, inferior à posição de 2017 
que era de R$ 388 milhões. Essa redução decorreu principalmente das amortizações, 
apesar da valorização do dólar em 17,13 durante o ano, sobre a dívida em moeda 
estrangeira.  
 
Em 2018, o índice de liquidez corrente atingiu R$ 0,97 e o índice de liquidez geral foi 
de R$ 1,22. Em 2017, o índice de liquidez corrente era de R$ 0,91 e o índice de liquidez 
geral de R$ 1,13. 
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Obrigações Financeiras: 

Valores em R$ mil 

Descrição 2016 2017 2018 

   Curto Prazo 269.968 204.532 214.556 

   Longo Prazo 381.577  184.152 1.080 

DÍVIDA BRUTA  651.545  388.684 215.636 

   (-) Disponibilidades e Depósitos Vinculados (504.029) (310.536) (410.886) 

DÍVIDA LÍQUIDA 147.516  78.148 (195.250) 

 
Em 2017 
 
A Companhia tem baixo custo operacional e vem apresentando consistente geração de 
caixa medida pelo método “EBITDA Ajustado” que atingiu, em 2017, R$ 392,2 
milhões, nível suficiente para fazer frente ao fluxo de pagamentos de compromissos. 
 
A dívida financeira ficou em R$ 388 milhões, em 31.12.2017, inferior à posição de 2016 
que era de R$ 651 milhões. Essa redução decorreu principalmente das amortizações e 
da desvalorização do dólar de 1,5% durante o ano, sobre a dívida em moeda 
estrangeira.  
 
Em 2017, o índice de liquidez corrente atingiu R$ 0,91 e o índice de liquidez geral foi 
de R$ 1,13. Em 2016, o índice de liquidez corrente era de R$ 0,97 e o índice de liquidez 
geral de R$ 0,58. 
 
Em 2016 
 
Durante o exercício de 2016, a Companhia teve baixo custo operacional e apresentou 
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. 
 
Em 31.12.2016, a dívida financeira ficou em R$ 651 milhões, inferior à posição de 2015 
que era de R$ 1.192 milhões. Essa redução decorreu 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. 

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

A Companhia, além dos programas ativos relacionados no subitem (f) a seguir, já 
utilizou operações de mercado de capitais, tal como emissão de dívida, como fonte de 
financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes, 
tendo emitidopor 11 vezes debêntures simples não conversíveis em ações da 
Companhia, sendo que  10 (dez) delas já foram quitadas.  
 
De forma pioneira, a Companhia também lançou 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. A 
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Companhia também realizou 4 emissões de Fundo de investimento de Direito 
Creditórios, lastreados em recebíveis de contratos de venda de energia, todas 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 redução do seu nível de endividamento, principalmente após a 
liquidação dos títulos de Programa de Notas de Médio Prazo (Medium Term Notes 
MTN) em 15/01/2015 e, desde então, não houve necessidade de financiamento de 
suas operações mediante capital de terceiros. 
 
Contudo,  caso haja necessidade de fontes de financiamento para capital de giro e para 
investimentos em ativos não-circulantes, 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 as 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 31/12/2016, 31/12/2017 e 31/12/2018, 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: 
 

               Dívida Financeira      Valores em R$ mil 

Descrição 2016 2017 2018 

MOEDA ESTRANGEIRA 553.333 378.777 210.882 

   BNDES 552.196 377.764 209.743 

   Outras Instituições 1.137 1.013 1.139 

MOEDA NACIONAL 98.212 9.907 4.754 

   ELETROBRÁS 15.061 9.907 4.754 

   FIDC II, III e IV 83.151 - - 

TOTAL 651.545 388.684 215.636 

 
ii. Outras relações de longo prazo com instituições financeiras 

 
A Companhia mantém relacionamento comercial no curso normal de seus negócios 
com instituições financeiras de acordo com as práticas do mercado. Contudo, não 
há outras relações de longo prazo com instituições financeiras além das descritas 
neste formulário de referência para os últimos três exercícios sociais. 

 
iii. Grau de subordinação entre as dívidas 
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Não há subordinação contratual entre as dívidas quirografárias da Companhia. Em 
eventual concurso universal de credores, as dívidas com garantia real têm prioridade 
de recebimento sobre as demais dívidas da Companhia, até o limite do bem gravado, 
em observância ao previsto na legislação vigente. 
 
No prospecto da operação do FIDC IV havia previsão de que a ocorrência de 
qualquer dos eventos ali relacionados, seria considerado como Evento de Avaliação 
podendo resultar em Evento de Liquidação. Este contrato foi liquidado em maio 
de 2017, e não houve utilização deste mecanismo durante sua vigência. 

 
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. 

 
Não há. 

 
g.  Limites de utilização dos financiamentos já contratados. 

Não aplicável, pois a Companhia não possui limites em aberto em seus 
financiamentos nos 3 últimos exercícios sociais. 

 
h. alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras 

 
Em 2018 

 
Apresentamos abaixo os saldos das contas de resultado de 2018 e respectivas 
variações: 
 



51 

 
 

 
As receitas operacionais de 2018 alcançaram R$ 1.927,3 milhões, com aumento de 
10,1% em relação ao exercício de 2017, resultado, principalmente, do crescimento de 
17,2% nas vendas no ambiente de contratação livre e de 119,3% no faturamento de 
energia disponível comercializados no âmbito da CCEE. 
 
As deduções à receita operacional totalizaram R$ 293,2 milhões, com aumento de 
7,3% em relação a 2017, resultando na Receita Operacional Líquida de R$ 1.634,1 
milhões, com acréscimo de 10,7% sobre 2017. Resultado do aumento no faturamento 
do exercício de  2018 quando comparado ao exercício de 2017. 
 
O Custo do Serviço de Energia Elétrica totalizou R$ 1.242,6 milhões, aumento de 
4,9% em relação a 2017, segmentado nos itens Custo com Energia Elétrica e Custo 
com Operação . 
 
O Custo com Energia Elétrica aumentou 6,1%, decorrente, principalmente, do 
incremento de energia elétrica comprada para revenda em contratos bilaterais, em 
decorrência do impacto do GSF e dos altos Preços de Liquidação de Diferenças – 
PLD. 
 
O Custo com Operação cresceu 2,1% em relação a 2017, e encerrou 2018 em R$ 
376,5 milhões. 
 
A CESP registrou Lucro Operacional Bruto de R$ 391,5 milhões no exercício de 
2018, representando aumento de 34,2% em relação a 2017. 
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As Despesas Gerais e Administrativas tiveram uma redução de 5,9% em relação a 
2017, principalmente pela redução nas despesas de serviços com terceiros, enquanto 
as Outras Despesas Operacionais apresentaram-se positivas em R$ 112,1 milhões, 
(negativas em R$ 203,1 milhões em 2017), principalmente em face da reversão de 
provisões para riscos legais de natureza ambiental, decorrente do acordo judicial 
realizado em 30.06.2018 com o Ministério Público e Prefeituras do Estado de Mato 
Grosso do Sul, que superou o montante da provisão com a atualização de 2018 , bem 
como pela redução no valor da reversão de provisão para ajuste ao valor recuperável 
(impairment) de R$ 62,6 milhões em 2018 (R$ 163,6 milhões em 2017). 
 
As Outras (Despesas) Receitas Líquidas tiveram incremento de 44,3% em relação a 
2017, principalmente pelo registro de despesa com o acordo judicial realizado em 
30.06.2018 com o Ministério Público e Prefeituras do Estado de Mato Grosso do 
Sul, em contraposição à reversão de provisões para compromissos socioambientais.  
 
Assim, a CESP registrou um Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro de 
R$ 297,4 milhões em 2018, ante prejuízo de R$ 117,8 milhões em 2017. 
 
O EBITDA Ajustado pelas provisões para riscos legais totalizou R$ 502,7 milhões 
em 2018, representando crescimento de 29,3% em relação a 2017. 
 
O Resultado Financeiro alcançou R$ 13,1 milhões negativos em 2018 (R$ 50,8 
milhões positivos em 2017). As Receitas Financeiras tiveram redução de 26,3% em 
relação a 2017, e alcançaram R$ 136 milhões, principalmente em virtude da redução 
nos rendimentos de aplicações financeiras e da atualização do saldo de depósitos 
judiciais.  
 
Os Encargos de Dívidas e Outras Despesas Financeiras reduziram-se em 51,6% em 
relação a 2017, totalizando R$ 36,4 milhões. A despesa com Variações Monetárias e 
Cambiais alcançaram R$ 112,7 milhões negativos (R$ 58,3 milhões negativos em 
2017). Reflexo da desvalorização do real frente ao dólar norte- americano ocorrida 
em 2018. 
 
A Companhia registrou Lucro antes dos Impostos de R$ 284,3 milhões. Após a 
apropriação do Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro fiscal 
tributável e os impostos diferidos, a Companhia apurou um Lucro líquido de R$ 
294,4 milhões (Prejuízo de R$ 168,5 milhões em 2017). 
 
Apresentamos abaixo os saldos das contas patrimoniais de 2018 e respectivas 
variações: 
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ATIVO 2018 AV % AH % 2017 AV %

 CIRCULANTE

   Caixa e equivalentes de caixa....................................... 410.886       4% 32% 310.536      3%

   Valores a receber......................................................... 240.802       2% 23% 196.465      2%

   Tributos e contribuições sociais compensáveis........... 79.203         1% 30% 60.995        1%

   Despesas pagas antecipadamente............................... 15.580         0% -1% 15.763        0%

   Outros créditos.............................................................. 108.528       1% 16% 93.502        1%

854.999       8% 26% 677.261      6%

 NÃO CIRCULANTE

   Cauções e depósitos vinculados.................................. 536.254       5% -58% 1.262.028   11%

   Imposto de renda e contribuição social diferidos.......... 579.226       6% -1% 583.165      5%

   Almoxarifado................................................................. 4.302           0% 20% 3.584          0%

   Despesas pagas antecipadamente............................... 7.511           0% -67% 22.532        0%

   Outros créditos.............................................................. 1.361           0% -8% 1.478          0%

   Ativo disponível para reversão..................................... 1.949.430    19% 0% 1.949.430   18%

3.078.084    30% -19% 3.822.217   34%

   Ativo intangível.............................................................. 36.800         0% -8% 39.860        0%

   Imobilizado..................................................................... 6.356.617    62% -4% 6.592.199   59%

6.393.417    62% -4% 6.632.059   60%

9.471.501    92% -9% 10.454.276 94%

TOTAL DO ATIVO.......................................................... 10.326.500  100% -7% 11.131.537 100%

BALANÇO PATRIMONIAL

Posição Financeira em 31 de dezembro de 

(Valores em milhares de reais)
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A redução de 57,5% em 2018 quando comparada com o exercício social de 2017, 
verificada na linha “Cauções e depósitos vinculados” deve-se ao acordo realizado 
com as Prefeituras e Ministério Público objetivando extinguir ações judiciais movidas 
por aquelas instituições contra a CESP. Adicionalmente, a redução foi resultado da 
substituição das obrigações ambientais previstas nos Instrumentos Particulares de 
Composição Amigável – IPCA’s 1998 e no Termo de Ajustamento de Conduta – 
TAC 2001 pelo compromisso feito pela Companhia de cumprir com todas as 
condicionantes da Licença de Operação nº 121/2000 – 2ª Renovação, emitida em 23 
de maio de 2018 pelo IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis. 
 
De acordo com o compromisso, o Estado do Mato Grosso do Sul ficou autorizado 
a levantar o valor dos depósitos judiciais existentes, estimados em cerca de R$ 583 
milhões, em 31 de março de 2018; extinguindo em contrapartida, ações judiciais 
movidas pelo Ministério Público do Mato Grosso do Sul e referidas Prefeituras, que, 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2018 AV % AH % 2017 AV %

 CIRCULANTE

  Fornecedores............................................................. 7.595           0% -47% 14.421        0%

  Energia comprada para revenda................................ 167.822       2% -16% 200.117      2%

  Empréstimos e f inanciamentos................................... 214.556       2% 5% 204.532      2%

  Tributos e contribuições sociais................................ 19.061         0% -48% 36.626        0%

  Encargos setoriais..................................................... 141.742       1% -24% 187.695      2%

  Dividendos e juros sobre capital próprio.................... 298.750       3% 1006% 27.023        0%

  Obrigações estimadas e folha de pagamento............ 25.211         0% 9% 23.136        0%

  Outras obrigações..................................................... 9.661           0% -80% 47.560        0%

884.398       9% 19% 741.110      7%

 NÃO CIRCULANTE

  Empréstimos e f inanciamentos................................... 1.080           0% -99% 184.152      2%

  Encargos setoriais..................................................... 35.852         0% 2346% 1.466          0%

  Provisão para riscos legais........................................ 2.156.162    21% -27% 2.950.766   27%

  Obrigações socioambientais...................................... 72.915         1% -30% 104.895      1%

  Outras obrigações..................................................... 74.027         1% 114% 34.583        0%

2.340.036    23% -29% 3.275.862   29%

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

  Capital social ............................................................. 5.975.433    58% 0% 5.975.433   54%

  Reservas de capital................................................... 1.929.098    19% 0% 1.929.098   17%

  Ajustes de avaliação patrimonial................................ (976.752)     -9% -2% (997.645)     -9%

  Outros resultados abrangentes................................. (380.301)     -4% 3% (370.669)     -3%

  Reservas de lucros ................................................... 554.588       5% -4% 578.348      5%

7.102.066    69% 0% 7.114.565   64%

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 10.326.500  100% -7% 11.131.537 100%

BALANÇO PATRIMONIAL

Posição Financeira em 31 de dezembro de 

(Valores em milhares de reais)
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em 31 de março de 2018 encontravam-se classificadas na rubrica Provisão para riscos 
legais da seguinte forma:  
 

 
 

Abaixo informamos os reflexos dos acordos e compromissos acima mencionados nas 
rubricas do ativo e do passivo: 

 
 
A redução no saldo do ativo imobilizado é decorrente da depreciação do exercício de 
2018 em contraposição à reversão de parte de provisão para ajuste ao valor 
recuperável (impairment) da usina Engenheiro Sérgio Motta (Porto Primavera). 
 
O aumento do passivo circulante é decorrente do registro de dividendos propostos. 
 
A redução verificada no passivo circulante, na rubrica Outras Obrigações é 
decorrente do pagamento de decisão judicial para o pagamento de processo de 
natureza trabalhista sobre periculosidade. 
 
O aumento verificado no passivo não circulante, na rubrica Outras Obrigações é 
decorrente do acordo judicial com o Ministério Público e Prefeituras do Estado de 
Mato Grosso do Sul, com o registro de obrigação de R$ 50 milhões para pagamento 
em 10 anos ao Estado do Mato Grosso do Sul, conforme quadro sobre os reflexos 
do acordo, apresentado acima. 
 
Em 2017 
 
 

Expectativa de 

Perda
R$ Mil

Provável 988.676     

Possível 904.060     

Remota 332.132     

Total 2.224.868 

Ativo

Item
 Cauções e 

depósitos (Nota 11) 
Contingência

 Outras Obrigações 

(Nota 24.2) 

Provável

Ambiental.............................. (583.175)                   935.042         -                              351.867    

Cível........................................ (72)                              53.634           -                              53.562      

Soma...................................... (583.247)                   988.676         -                              405.429    

P.M. Bataguassu.................. -                              -                  2.000                          (2.000)       

Estado do MS....................... -                              -                  50.000                       (50.000)     

Soma (583.247)                   988.676         52.000                       353.429    

Possível

Ambiental.............................. -                              869.901         -                              -             

Cível........................................ -                              34.159           -                              -             

Soma -                              904.060         -                              -             

Remota

Ambiental.............................. -                              332.132         -                              -             

Total (583.247)                   2.224.868      52.000                       353.429    

Reflexos
Valores em R$ Mil

Passivo
 Resultado 
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Apresentamos abaixo os saldos das contas de resultado de 2017 e respectivas 
variações: 
 
 

 
 

Conforme comentado no item 10.4(a), a Companhia, de forma voluntária, alterou 
a sua prática contábil e passou a atualizar o saldo de depósitos judiciais em 2017, 
com efeitos retroativos. Nas demonstrações financeiras de 2017, os impactos da 
atualização do saldo de depósitos judiciais até 2015 foram contabilizados no ativo 
em contrapartida do patrimônio líquido, líquido dos impostos diferidos. Para a 
comparabilidade com o resultado de 2017, o montante de atualização do saldo de 
depósitos judiciais referente ao exercício de 2016 foi contabilizado no ativo em 
contrapartida do resultado financeiro. Adicionalmente, foram registrados os 
impostos diferidos do exercício de 2016. 
 
As receitas operacionais de 2017 alcançaram R$ 1.749,9 milhões, com redução de 
14,8% em relação ao exercício de 2016, resultado principalmente do término, no 
segundo semestre de 2016, do período de “operação assistida” das usinas Ilha 
Solteira e Jupiá, no regime de cotas.  
 
As deduções à receita operacional totalizaram R$ 273,3 milhões, com redução de 
28,9% em relação a 2016, resultando na Receita Operacional Líquida de R$ 1.476,6 
milhões, com decréscimo de 11,5% sobre 2016. 

Reapresentado

2017 2016 Var %

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA............................................................................................. 1.476.615   1.668.590           -11,5%

CUSTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA

Custo com energia elétrica.................................................................................................... (816.182)    (395.989)             106,1%

Custo com operação................................................................................................................ (368.757)    (393.876)             -6,4%

(1.184.939) (789.865)             50,0%

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO......................................................................................... 291.676      878.725              -66,8%

Despesas operacionais

  Despesas gerais e administrativas............................................................................................. (182.667)    (196.175)             -6,9%

  Outras despesas operacionais.................................................................................................. (203.054)    (318.417)             -36,2%

  Outras (despesas) receitas líquidas.......................................................................................... (23.802)      (90.566)               -73,7%

(409.523)    (605.158)             -32,3%

LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO......................... (117.847)    273.567              -143,1%

  Receitas f inanceiras................................................................................................................... 184.439      422.934              -56,4%

  Despesas financeiras................................................................................................................. (133.596)    (205.247)             -34,9%

RESULTADO FINANCEIRO........................................................................................................... 50.843        217.687              -76,6%

LUCRO / (PREJUÍZO) ANTES DO IMPOSTO DE RENDA  E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL........ (67.004)      491.254              -113,6%

  Imposto de renda - corrente....................................................................................................... -             (28.864)               -100,0%

  Contribuição social - corrente..................................................................................................... -             (13.576)               -100,0%

  Imposto de renda diferido........................................................................................................... (71.102)      (71.391)               -0,4%

  Contribuição social diferida......................................................................................................... (30.422)      (26.549)               14,6%

Total de Imposto de Renda e Contribuição Social.............................................................. (101.524)    (140.380)             -27,7%

LUCRO LÍQUIDO / (PREJUIZO) DO EXERCÍCIO.......................................................................... (168.528)    350.874              -148,0%

Lucro / (Prejuízo) básico e diluído por ação........................................................................ (0,51)          1,07                    -148,0%

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Valores em milhares de Reais)



57 

 
O Custo do Serviço de Energia Elétrica totalizou R$ 1.184,9 milhões, aumento de 
50% em relação a 2016, segmentado nos itens Custo com Energia Elétrica e Custo 
com Operação. 
 
O Custo com Energia Elétrica aumentou 106,1% em relação a 2016, decorrente do 
efeito líquido da redução em encargos setoriais (inclui encargo do sistema de 
transmissão) em contraposição ao incremento verificado em energia elétrica 
comprada na CCEE decorrente do impacto do GSF – Generation Scaling Factor e 
dos altos Preços de Liquidação de Diferenças - PLD. 
 
O Custo com Operação reduziu-se 6,4% em relação a 2016, principalmente em 
decorrência da diminuição das despesas com pessoal, material e serviços de 
terceiros. 
 
A CESP registrou Lucro Operacional Bruto de R$ 291,7 milhões no exercício de 
2017, representando redução de 66,8% em relação ao exercício anterior. 
 
As Despesas Gerais e Administrativas e as Outras Despesas Operacionais 
reduziram-se em 6,9% e 36,2%, respectivamente, principalmente pela reversão de 
impairment ocorrida na UHE Engenheiro Sérgio Motta em contraposição ao 
aumento em provisões para riscos legais. 
 
As Outras (Despesas) Receitas Líquidas tiveram redução de 73,7% em relação a 
2016 e encerraram 2017 em R$ 23,8 milhões negativos.  
 
Como consequência dos fatos comentados, a CESP registrou um Prejuízo 
Operacional antes do Resultado Financeiro de R$ 117,8 milhões, ante um lucro de 
R$ 273,6 milhões em 2016. 
 
O EBITDA Ajustado pelas provisões para riscos legais e pela reversão de 
impairment totalizou R$ 388,8 milhões, representando redução de 57,2%, quando 
comparado ao exercício anterior. 
 
O Resultado Financeiro alcançou R$ 50,8 milhões positivos (contra R$ 217,7 
milhões positivos em 2016). As Receitas Financeiras tiveram redução de 56,4% em 
relação a 2016, e alcançaram R$ 184,4 milhões, principalmente em virtude da 
redução da receita com variações cambiais.  
 
Os Encargos de Dívidas e Outras Despesas Financeiras ficaram em linha, com um 
incremento de 0,9% em relação a 2016, totalizando R$ 75,3 milhões. As Variações 
Monetárias encerraram o exercício em R$ 1,2 milhões negativos (decréscimo de 
95,3% em relação a 2016). As Variações Cambiais alcançaram R$ 57,2 milhões 
negativos, ante despesa de R$ 106 milhões no ano anterior. 
 
A Companhia registrou Prejuízo antes dos Impostos de R$ 67 milhões. Após a 
apropriação do Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro fiscal 
tributável e os impostos diferidos, a Companhia apurou Prejuízo de R$ 168,5 
milhões. 
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Apresentamos abaixo os saldos das contas patrimoniais de 2017 e respectivas 
variações: 
 
 

 
 

 

31.12.2017 AV % AH % 31.12.2016 AV % AH % 01.01.2016

ATIVO

 CIRCULANTE

   Caixa e equivalentes de caixa................................ 310.536       3% -38% 504.029      4% -8% 548.553       

   Valores a receber................................................... 196.465       2% 19% 165.141      1% -51% 339.567       

   Tributos e contribuições sociais compensáveis..... 60.995         1% -22% 77.702        1% 1734% 4.236           

   Despesas pagas antecipadamente........................ 15.763         0% -2% 16.086        0% -36% 25.166         

   Outros créditos....................................................... 93.502         1% 32% 70.576        1% -8% 76.626         

677.261       6% -19% 833.534      7% -16% 994.148       

 NÃO CIRCULANTE

   Cauções e depósitos vinculados............................ 1.262.028    11% 0% 1.266.077   11% 5% 1.206.551    

   Imposto de renda e contribuição social diferidos... 583.165       5% -15% 684.689      6% -13% 782.629       

   Almoxarifado........................................................... 3.584           0% -49% 6.977          0% -75% 28.467         

   Despesas pagas antecipadamente........................ 22.532         0% -40% 37.554        0% -29% 52.575         

   Outros créditos....................................................... 1.478           0% -22% 1.885          0% -41% 3.204           

1.872.787    17% -6% 1.997.182   17% -4% 2.073.426    

   Ativo intangível........................................................ 39.860         0% -1% 40.388        0% 0% 40.544         

   Ativo disponível para reversão............................... 6.337.256    57% 0% 6.337.256   55% 0% 6.337.256    

   Provisão ativo disponível para reversão................ (4.387.826)  -39% 0% (4.387.826)  -38% 0% (4.387.826)  

   Imobilizado............................................................... 6.592.199    59% -3% 6.792.269   58% -4% 7.075.954    

8.581.489    77% -2% 8.782.087   76% -3% 9.065.928    

10.454.276  94% -3% 10.779.269 93% -3% 11.139.354  

TOTAL DO ATIVO................................................... 11.131.537  100% -4% 11.612.803 100% -4% 12.133.502  

Reapresentado

BALANÇO PATRIMONIAL

(Valores em milhares de reais)
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Em 2017, a redução verificada em Caixa e equivalentes de caixa decorre, 
principalmente, do pagamento de dividendos relativos ao exercício de 2016 de R$ 
154,8 milhões e dos pagamentos decorrentes de compra de energia elétrica na CCEE. 
 
A redução na rubrica Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos decorre, 
principalmente, do estudo sobre o saldo de créditos fiscais com base em projeção do 
lucro fiscal tributável dos próximos 10 anos, em atendimento à Deliberação CVM nº 
371/2000. 
 
A redução no saldo do ativo imobilizado é decorrente da depreciação do exercício de 
2017 em contraposição à reversão de parte de provisão para ajuste ao valor 
recuperável (impairment) da usina Engenheiro Sérgio Motta (Porto Primavera). 
 
O aumento do passivo circulante é decorrente do registro do aumento verificado na 
rubrica Energia Comprada para Revenda em contraposição à liquidação, em 
maio/2017 da dívida com o FIDC. 
 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31.12.2017 AV % AH % 31.12.2016 AV % AH % 01.01.2016

 CIRCULANTE

  Fornecedores.................................................................... 14.421        0% 37% 10.546         0% -24% 13.925        

  Energia comprada para revenda....................................... 200.117      2% 1578% 11.924         0% -84% 76.394        

  Empréstimos e f inanciamentos.......................................... 204.532      2% 9% 186.817       2% -10% 206.736      

  Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC....... -              0% -100% 83.151         1% -65% 237.618      

  Tributos e contribuições sociais....................................... 36.626        0% 74% 21.074         0% -63% 56.586        

  Encargos setoriais............................................................ 187.695      2% -14% 217.907       2% -31% 317.248      

  Dividendos e juros sobre capital próprio........................... 27.023        0% -83% 156.167       1% 268% 42.463        

  Obrigações estimadas e folha de pagamento................... 23.136        0% 18% 19.588         0% -37% 31.242        

  Outras obrigações............................................................ 47.560        0% -67% 145.216       1% 807% 16.012        

741.110      7% -13% 852.390       7% -15% 998.224      

 NÃO CIRCULANTE

  Empréstimos e f inanciamentos.......................................... 184.152      2% -52% 381.577       3% -44% 675.973      

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

  Encargos setoriais............................................................ 1.466          0% -87% 11.192         0% -46% 20.658        

  Provisão para riscos legais............................................... 2.950.766   27% 3% 2.874.295    25% 3% 2.790.081   

  Obrigações socioambientais............................................. 104.895      1% 34% 78.050         1% -25% 103.750      

  Outras obrigações............................................................ 34.583        0% -53% 73.115         1% 167% 27.352        

3.275.862   29% -4% 3.418.229    29% -7% 3.689.518   

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

  Capital social .................................................................... 5.975.433   54% 0% 5.975.433    51% 0% 5.975.433   

  Reservas de capital.......................................................... 1.929.098   17% 0% 1.929.098    17% 0% 1.929.098   

  Ajustes de avaliação patrimonial....................................... (997.645)     -9% -2% (1.018.677)  -9% -2% (1.044.780)  

  Outros resultados abrangentes........................................ (370.669)     -3% 10% (337.258)     -3% 90% (177.642)     

  Reservas de lucros .......................................................... 578.348      5% -6% 612.941       5% -3% 628.783      

  Lucros acumulados........................................................... -              0% -100% 180.647       2% 34% 134.868      

7.114.565   64% -3% 7.342.184    63% -1% 7.445.760   

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 11.131.537 100% -4% 11.612.803  100% -4% 12.133.502 

BALANÇO PATRIMONIAL

(Valores em milhares de reais)

Reapresentado
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A redução verificada no passivo circulante, na rubrica Outras Obrigações é 
decorrente do pagamento de decisão judicial para o pagamento de processo de 
natureza trabalhista sobre periculosidade. 

 
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 decorre principalmente da 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.  
 
O faturamento da CESP, em 2018, foi de R$ 1.924,7 milhões, representando um 
crescimento de 10,1% em relação ao faturamento de R$ 1.749,9 milhões em 2017. 
Em 2016, foi de R$ 2.052,8 milhões, conforme quadro a seguir, em R$ mil: 
 

Receita Operacional  2016 2017 2018 

Fornecimento de energia elétrica 560.777        672.640        788.540  

Suprimento de energia elétrica - Contratos 474.979        569.619        552.474  

Suprimento de energia elétrica - Leilões 576.547        448.408        463.076  

Energia elétrica de curto prazo 48.261 55.002       120.648  

Suprimento de energia regime de cotas 385.342 1.016 - 

Outras Receitas 6.875 3.275 2.581 

TOTAL 2.052.781 1.749.960 1.924.738 

 
ii. Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais. 

 
Em 2018 
 
A garantia física bruta da CESP no ano de 2018 foi de 1.002,6 MW médios, 
comercializados (i) no ACR, com 32 empresas distribuidoras e (ii) no ACL, com 5 
clientes livres e 3 comercializadoras. As diferenças entre a energia produzida, a 
garantia física e a energia contratada foram contabilizadas e liquidadas na CCEE – 
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. 
 
As receitas operacionais de 2018 alcançaram R$ 1.927,3 milhões, com aumento de 
10,1% em relação ao exercício de 2017, resultado, principalmente, do crescimento de 
17,2% nas vendas no ambiente de contratação livre e de 119,3% no faturamento de 
energia disponível comercializados no âmbito da CCEE. 
 
As deduções à receita operacional totalizaram R$ 293,2 milhões, com aumento de 
7,3% em relação a 2017, resultando na Receita Operacional Líquida de R$ 1.634,1 
milhões, com acréscimo de 10,7% sobre 2017. 
 
O Custo do Serviço de Energia Elétrica totalizou R$ 1.242,6 milhões, aumento de 
4,9%, segmentado nos itens Custo com Energia Elétrica e Custo com Operação. 
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O Custo com Energia Elétrica aumentou 6,1%, decorrente, principalmente, do 
incremento verificado em energia elétrica comprada para revenda em contratos 
bilaterais, em decorrência do impacto do GSF e dos altos Preços de Liquidação de 
Diferenças – PLD. 
 
O Custo com Operação cresceu 2,1% em relação a 2017, e encerrou 2018 em R$ 
376,5 milhões. 
 
A CESP registrou Lucro Operacional Bruto de R$ 391,5 milhões no exercício de 
2018, representando aumento de 34,2% em relação ao exercício anterior. 
 
As Despesas Gerais e Administrativas reduziram em 5,9%, principalmente pela 
redução nas despesas de serviços com terceiros, enquanto as Outras Despesas 
Operacionais apresentaram-se positivas em R$ 112,1 milhões, (negativas em R$ 203,1 
milhões em 2017), principalmente, em face da reversão de provisões para riscos legais 
de natureza ambiental, decorrente do acordo judicial realizado em 30.06.2018 com o 
Ministério Público e Prefeituras do Estado de Mato Grosso do Sul, que superou o 
montante da provisão com a atualização de 2018, bem como pela redução no valor 
da reversão de provisão para ajuste ao valor recuperável (impairment) de R$ 62,6 
milhões em 2018 (R$ 163,6 milhões em 2017). 
 
As Outras (Despesas) Receitas Líquidas tiveram incremento de 44,3%, 
principalmente, pelo registro de despesa com o acordo judicial realizado em 
30.06.2018 com o Ministério Público e Prefeituras do Estado de Mato Grosso do 
Sul, em contraposição à reversão de provisões para compromissos socioambientais 
(Nota 28.2).  
 
Assim, a CESP registrou um Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro de 
R$ 297,4 milhões, ante prejuízo de R$ 117,8 milhões em 2017. 
 
O EBITDA Ajustado pelas provisões para riscos legais totalizou R$ 502,7 milhões, 
representando crescimento de 29,3%, quando comparado ao exercício anterior, 
conforme adiante demonstrado. 
 
O Resultado Financeiro alcançou R$ 13,1 milhões negativos (R$ 50,8 milhões 
positivos em 2017). As Receitas Financeiras tiveram redução de 26,3%, e alcançaram 
R$ 136 milhões, principalmente, em virtude da redução nos rendimentos de 
aplicações financeiras e da atualização do saldo de depósitos judiciais. Os Encargos 
de Dívidas e Outras Despesas Financeiras reduziram-se em 51,6%, totalizando R$ 
36,4 milhões. A despesa com Variações Monetárias e Cambiais alcançaram R$ 112,7 
milhões negativos (R$ 58,3 milhões negativos no ano anterior). 
 
A Companhia registrou Lucro antes dos Impostos de R$ 284,3 milhões. Após a 
apropriação do Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro fiscal 
tributável e os impostos diferidos, a Companhia apurou um Lucro líquido de R$ 
294,4 milhões. 

 
Em 2017 
 
A garantia física bruta da CESP no ano de 2017 foi de 1.056,6 MW médios e 
comercializada (i) no Ambiente de Contratação Regulada – ACR, com 33 empresas 



62 

distribuidoras e (ii) no Ambiente de Contratação Livre – ACL, com 5 clientes livres 
e 4 comercializadoras. As diferenças entre a energia produzida, a garantia física e a 
energia contratada foram contabilizadas e liquidadas na CCEE – Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica.  
 
Durante o ano de 2017, o lastro de energia para fins de comercialização foi de 1.058 
MW médios. Grande parte dessa garantia física foi comercializada no Ambiente de 
Contratação Livre - ACL (78,3% dos contratos) por meio de contratos de venda de 
energia, além dos volumes comercializados no Ambiente de Contratação Regulada 
- ACR (21,7% dos contratos), representando um aumento de 2,6% em relação ao 
ano de 2016. 
 
Por conta do agravamento da situação hidrológica, A CESP aderiu ao acordo de 
repactuação desse risco hidrológico, instituído pela Lei nº 13.203, de 08/12/2015 e 
regulamentado pela Resolução Normativa ANEEL nº 684, de 11/12/2015. Com 
isso, foram transferidos para os consumidores os efeitos decorrentes do risco 
hidrológico no montante de 230 MW médios da garantia física da Companhia, 
contratados no ambiente regulado para o ano de 2017, mediante o pagamento de um 
prêmio de risco. A repactuação contempla toda energia contratada no ambiente 
regulado durante o período de concessão. 
 
Da mesma forma, em 2017, as condições hidrológicas desfavoráveis também em 
2017, fizeram com que as usinas hidrelétricas do MRE – Mecanismo de Realocação 
de Energia fossem despachadas abaixo de suas garantias físicas durante grande parte 
do ano, resultando no fator a ocorrência do denominado GSF – Generation Scaling 
Factor, inferior a 1, condição em que os geradores do MRE arcam com o déficit entre 
geração e garantia física, valorado ao PLD – Preço de Liquidação das Diferenças. 
 
Nesse contexto, a CESP foi impactada em 205 MW médios, que representaram um 
custo adicional de R$ 627 milhões. 
 
As receitas operacionais de 2017 alcançaram R$ 1.749,9 milhões, com redução de 
14,8% em relação ao exercício de 2016, resultado principalmente do término, no 
segundo semestre de 2016, do período de “operação assistida” das usinas Ilha Solteira 
e Jupiá, no regime de cotas. 
 
As deduções à receita operacional totalizaram R$ 273,3 milhões, com redução de 
28,9% em relação a 2016, resultando na Receita Operacional Líquida de R$ 1.476,6 
milhões, com decréscimo de 11,5% sobre 2016. 
 
A produção das usinas da CESP em 2017, 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 79,3% em 2017 (86,9% em 
2016), resultando em despesas de compra de energia à Companhia. 
 
O Custo do Serviço de Energia Elétrica totalizou R$ 1.184,9 milhões, aumento de 
50%, segmentado nos itens Custo com Energia Elétrica e Custo com Operação. 
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O Custo com Energia Elétrica aumentou 106,1%, decorrente do efeito líquido da 
redução em encargos setoriais (inclui encargo do sistema de transmissão) em 
contraposição ao incremento verificado em energia elétrica comprada na CCEE 
decorrente do impacto do GSF – Generation Scaling Factor e dos altos Preços de 
Liquidação de Diferenças - PLD. 
 
O Custo com Operação reduziu-se 6,4%, principalmente em decorrência da 
diminuição das despesas com pessoal, material e serviços de terceiros. 
 
A CESP registrou Lucro Operacional Bruto de R$ 291,7 milhões no exercício de 
2017, representando redução de 66,8% em relação ao exercício anterior. 
 
As Despesas Gerais e Administrativas e as Outras Despesas Operacionais 
reduziram-se em 6,9% e 36,2%, principalmente, pela reversão de impairment 
ocorrida na UHE Engº Sérgio Motta em contraposição ao aumento em provisões 
para riscos legais. 
 
As Outras (Despesas) Receitas Líquidas tiveram redução de 73,7% e encerraram 
2017 em R$ 23,8 milhões negativos.  
 
Como consequência dos fatos comentados, a CESP registrou um Prejuízo 
Operacional antes do Resultado Financeiro de R$ 117,8 milhões, ante lucro de R$ 
273,6 milhões em 2016. 
 
O EBITDA Ajustado pelas provisões para riscos legais e pela reversão de 
impairment totalizou R$ 388,8 milhões, representando redução de 57,2%, quando 
comparado ao exercício anterior. 
 
O Resultado Financeiro alcançou R$ 50,8 milhões positivos (R$ 217,7 milhões 
positivos em 2016). As Receitas Financeiras tiveram redução de 56,4%, e alcançaram 
R$ 184,4 milhões, principalmente, em virtude da redução da receita com variações 
cambiais. Os Encargos de Dívidas e Outras Despesas Financeiras ficaram em linha, 
com um incremento de 0,9%, totalizando R$ 75,3 milhões. As Variações Monetárias 
encerraram o exercício em R$ 1,2 milhões negativos (decréscimo de 95,3%). As 
Variações Cambiais alcançaram R$ 57,2 milhões negativos, ante despesa de R$ 106 
milhões no ano anterior. 
 
A Companhia registrou Prejuízo antes dos Impostos de R$ 67 milhões. Após a 
apropriação do Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro fiscal 
tributável e os impostos diferidos, a Companhia apurou um Prejuízo de R$ 168,5 
milhões. 
 
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.  
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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. 
 
Nestes 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. 
 
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 
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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. 
 

 
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 2018, o faturamento da CESP foi de R$ 1.924,7 milhões, crescimento de 10,1% 
em relação ao faturamento de R$ 1.749,9 milhões em 2017. 
 
Em 2017, a CESP comercializou em contratos 1.058 MW médios, o que significou 
um aumento de 2,6% em relação ao ano de 2016, decorrente, principalmente pelo 
término da operação assistida das usinas Ilha Solteira e Jupiá pelo regime de cotas, 
em 30 de junho de 2016. 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 2018, a desvalorização do Real foi de 17,1% em relação ao Dólar Norte-
americano, impactando o Resultado financeiro pela apropriação de despesa de 
variações cambiais em R$ 52,4 milhões. 
 
Em 2017, a desvalorização do Real foi de 1,5% em relação ao Dólar Norte-
americano, impactando o Resultado financeiro pela apropriação de despesa de 
variações cambiais em R$ 2 milhões. 
 
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. 

 
10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações 
financeiras  
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a.   introdução ou alienação de segmento operacional 

  
Nos últimos três exercícios sociais  não houve introdução ou alienação de segmento 
operacional. 

 
b. constituição, aquisição ou alienação de participação societária 

 
Não houve constituição, aquisição ou alienação de participação societária nos últimos 
3 (três) exercícios sociais.  
 

c. eventos ou operações não usuais 
 
Em 2018, foi celebrado acordo judicial com o Ministério Público e Prefeituras do 
Estado de Mato Grosso do Sul, cujos reflexos estão informados no item 10.1 - h. 
 
Em 2017, conforme comentado no item 10.4(a), a Companhia, de forma voluntária, 
alterou a sua prática contábil e passou a atualizar o saldo de depósitos judiciais em 
2017, com efeitos retroativos. Nas demonstrações financeiras de 2017, os impactos 
da atualização do saldo de depósitos judiciais até 2015 foram contabilizados no ativo 
em contrapartida do patrimônio líquido, líquido dos impostos diferidos. Para a 
comparabilidade com o resultado de 2017, o montante de atualização do saldo de 
depósitos judiciais referente o exercício de 2016 foi contabilizado no ativo em 
contrapartida do resultado financeiro, bem como, foram registrados os impostos 
diferidos do exercício de 2016. 
 
Em 2017 também houve o registro de reversão parcial de impairment relativo a 
exercícios anteriores, principalmente relacionado à UHE Engenheiro Sérgio Mota 
(Porto Primavera), conforme comentado no item 10.1(h). 
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10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases no parecer 
do auditor 
      

a. Mudanças significativas nas práticas contábeis 
 

Em 2018não houve mudanças significativas nas práticas contábeis em relação às 
adotadas em 2017. 
 
Em 2017 a Companhia, de forma voluntária, alterou a sua prática contábil e passou 
a atualizar o saldo de depósitos judiciais com efeitos retroativos, em conformidade 
com o item 14(a) do Pronunciamento Técnico CPC 23 - Políticas Contábeis, 
Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. Nas demonstrações financeiras de 
2017, os impactos da atualização do saldo de depósitos judiciais até 2015 foram 
contabilizados no ativo em contrapartida do patrimônio líquido, líquido dos 
impostos diferidos. 
 
Para a comparabilidade com o resultado de 2017, o montante de atualização do saldo 
de depósitos judiciais referente ao exercício de 2016 foi contabilizado no ativo em 
contrapartida do resultado financeiro. Adicionalmente, foram registrados os 
impostos diferidos de 2016. 
 
No exercício de 2016 não houve mudanças significativas nas práticas contábeis em 
relação às adotadas pela Companhia em 2015.  

 
b. Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis. 

 
As mudanças nas práticas contábeis ocorridas durante o exercício social de 2018 não 
tiveram efeitos significativos nas demonstrações financeiras da Companhia. 
 
 Os impactos da atualização no exercício de 2017 indicada no item 10.4 (a) acima 
estão abaixo resumidos: 
 

 
 

No exercício de 2016, não houve mudanças significativas nas práticas contábeis 
adotadas pela Companhia. 
 

c. Ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor. 
 
 
Não estão presentes ressalvas no relatório do auditor nos últimos 5 exercícios. 
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O relatório dos auditores independentes referente às Demonstrações Financeiras do 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, contém a seguinte ênfase: 
 

“Ativo disponível para reversão 
 
Conforme mencionado na Nota Explicativa n° 14 às demonstrações contábeis, a Companhia possui 
reconhecido o montante de R$1.949.430 mil na Rubrica “Ativo disponível para reversão”, líquido 
de provisão, no qual o montante de R$232.068 mil é decorrente de melhorias realizadas nos ativos 
de concessão das Usinas de Jupiá e Ilha Solteira para as quais a Aneel publicou a Resolução 
Normativa nº 596/2013, que trata da definição de critérios para fins de indenização, bem como o 
montante de R$1.717.362 mil que refere-se a indenização da Usina de Três Irmãos, cujo montante 
foi definido pela Portaria Interministerial N° 129, em 27 de março de 2014, publicado pelo 
Ministério de Minas e Energia (MME) e o Ministério da Fazenda (MF), cujo valor base é de 
junho de 2012. A Companhia pleiteia na justiça a determinação dos montantes dos ativos 
indenizáveis e formas de recebimento. Nosso relatório não contém modificação sobre esse assunto.” 

 
O auditor independente incluiu parágrafo de ênfase com relação a “Ativo disponível 
para reversão” em decorrência das discussões judiciais, relativos aos processos 
indenizatórios das usinas Três Irmãos, Ilha Solteira e Jupiá, cujos montantes 
registrados pela Companhia são aqueles informados em Portarias Interministeriais da 
União como devidos à CESP, bem como pelos documentos apresentados pela 
Companhia, nos termos da resolução ANEEL nº 596/2013, que tratou do pleito 
relativo às modernizações e melhorias implementadas nas usinas Ilha Solteira e Jupiá. 
Os montantes finais a serem indenizados à CESP dependerão do desfecho dos 
processos judiciais, bem como do posicionamento da ANEEL com relação à resolução 
nº 596/2013. 

 
O relatório dos auditores independentes referente às Demonstrações Financeiras do 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, contém as seguintes ênfases: 
 
“Ativo disponível para reversão 
 
Conforme mencionado na Nota Explicativa n° 15 às demonstrações contábeis, a Companhia possui 
reconhecido o montante de R$1.949.430 mil na Rubrica “Ativo disponível para reversão”, líquido 
de provisão, no qual o montante de R$232.068 mil é decorrente de melhorias realizadas nos ativos 
de concessão das Usinas de Jupiá e Ilha Solteira para as quais a Aneel publicou a Resolução 
Normativa nº 596/2013, que trata da definição de critérios para fins de indenização, bem como o 
montante de R$1.717.362 mil que refere-se a indenização da Usina de Três Irmãos, cujo montante 
foi definido pela Portaria Interministerial N° 129, em 27 de março de 2014, publicado pelo 
Ministério de Minas e Energia (MME) e o Ministério da Fazenda (MF), cujo valor base é de junho 
de 2012. A Companhia pleiteia na justiça a determinação dos montantes dos ativos indenizáveis e 
formas de recebimento. Nosso relatório não contém modificação sobre esse assunto.” 
 
O auditor independente incluiu parágrafo de ênfase com relação a “Ativo disponível 
para reversão” em decorrência das discussões judiciais, relativos aos processos 
indenizatórios das usinas Três Irmãos, Ilha Solteira e Jupiá, cujos montantes 
registrados pela Companhia são aqueles informados em Portarias Interministeriais da 
União como devidos à CESP, bem como pelos documentos apresentados pela 
Companhia, nos termos da resolução ANEEL nº 596/2013, que tratou do pleito 
relativo às modernizações e melhorias implementadas nas usinas Ilha Solteira e Jupiá. 
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Os montantes finais a serem indenizados à CESP dependerão do desfecho dos 
processos judiciais, bem como do posicionamento da ANEEL com relação à resolução 
nº 596/2013. 
 
“Reapresentação das demonstrações contábeis anteriores 
 
Conforme descrito na Nota Explicativa nº 2 às demonstrações contábeis, as divulgações e valores 
correspondentes às demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2016 foram 
alteradas e estão sendo reapresentadas para refletir os efeitos de alteração da prática contábil e 
classificação contábil no balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016, e nas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e dos 
valores adicionados (informação suplementar) para o exercício findo nessa data, e no aprimoramento 
de divulgação em notas explicativas, com o objetivo de demonstrar comparabilidade e consistência das 
informações contábeis da Companhia. Nossa opinião não contém modificação relacionada a esse 
assunto.” 
 

 O auditor independente incluiu parágrafo de ênfase com relação a “Reapresentação das 
demonstrações contábeis anteriores” em decorrência do contido na Nota Explicativa 
nº 2 das Demonstrações Financeiras de 2017, que tratou de reclassificações/alterações 
para melhor apresentar a situação econômico-financeira a Companhia, cujos reflexos 
em 2016 tiveram que ser reapresentados para fins de comparação. 
 
Adicionalmente, foram explicitados os efeitos retrospectivos da mudança de prática 
contábil implementada em 2017, no que se refere a atualização do saldo de depósitos 
judiciais. 
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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.   
 
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 tributável futuro, no horizonte exigido de 10 
anos (Instrução CVM nº 371/2002), que determina o montante a ser reconhecido. 
 
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, com base em relatório atuarial elaborado por atuário independente, em 
atendimento à Deliberação CVM nº 695/2012. 
 
No teste do valor recuperável dos ativos – o ativo imobilizado e intangível são 
avaliados quando há evidências de perdas não recuperáveis, ou, ainda, sempre que 
eventos ou alterações significativas nas circunstâncias indicarem que o valor contábil 
pode não ser recuperável. Quando houver perda, decorrente das situações em que o 
valor contábil do ativo ultrapasse seu valor recuperável, esta é reconhecida no resultado 
do exercício. 
 
A metodologia de cálculo é como segue: 
 
• Fluxo de caixa futuro das operações, descontado a valor presente, para cada usina 
(Unidade Geradora de Caixa – UGC), considerado como o menor nível de geração de 
caixa. Esse fluxo abrange o período remanescente de cada uma das concessões detidas 
pela Companhia, sem incluir eventual período de prorrogação ou renovação das usinas 
de Paraibuna e Jaguari. No caso da usina de Porto Primavera no teste de 2018 já foram 
adotadas as condições do novo contrato de concessão até 2048 prestes a ser assinado, 
bem como considerando o pagamento e amortização da Outorga e Utilização do Bem 
Público (UBP). 
 
• Fluxo de caixa futuro do valor da indenização ao final das concessões, descontado a 
valor presente. A Administração adotou como premissa, apenas para fins contábeis, 
que o valor de indenização mínimo a ser recebido da União Federal, no processo de 
reversão dos bens, será o valor residual dos bens apurado pelo custo atribuído, e 
depreciado até a data do vencimento da concessão das usinas de Paraibuna e Jaguari. 
No caso da usina de Porto Primavera o novo contrato de concessão não prevê 
indenização ao final da concessão. 
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Transações envolvendo a compra e venda de energia no âmbito da CCEE - os registros 
das operações de compra e venda de energia na CCEE são reconhecidos pelo regime 
de competência de acordo com as informações divulgadas por aquela entidade ou por 
estimativa preparada pela Administração da Companhia, quando essas informações 
não estão disponíveis tempestivamente.  

 
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 
 
Não aplicável, tendo em vista que todas as operações estão registradas nas 
demonstrações financeiras do exercício social de 2018 ou comentadas em suas  notas 
explicativas, de modo que não há itens relevantes não evidenciados nas 
demonstrações contábeis.  

 
b. outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras 

 
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia possuía créditos fiscais totais (nominais) 
no montante de R$ 3.119.447 mil correspondentes a prejuízos fiscais, base negativa 
de imposto de renda e contribuição social, diferenças temporárias, ajuste do 
imobilizado – custo atribuído (ICPC 10), variações cambiais líquidas sobre 
empréstimos e atualização de saldo de depósitos judiciais.  
 
Nesse contexto, foi constituída provisão de R$ 2.540.221 mil, pois os referidos 
créditos somente podem ser registrados, suportados por projeções financeiras 
preparadas pela Administração da Companhia e revisados para os próximos 10 
anos. Há mais informações sobre os créditos fiscais na Nota Explicativa Nº 12 das 
Demonstrações Contábeis. 
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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. 
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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 2018 foi de R$ 
16.089 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.  
 
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 
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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 
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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 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, manteve 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 operações de aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos 
que já tenham sido divulgadas e que devam influenciar materialmente a capacidade 
produtiva da Companhia. 
 

c. Novos produtos e serviços. 
 

i. descrição das pesquisas em andamento já divulgadas 
 
A descrição das pesquisas em andamento encontra-se no subitem “iii” a seguir, 
juntamente com os nomes dos projetos e investimentos realizados. Tratam-se dos 
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projetos de pesquisa e desenvolvimento em andamento no âmbito do Programa de 
P&D da ANEEL, conforme Lei nº 9.991/2000.. 
 

ii. montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de 
novos produtos ou serviços. 
 
Em 2018, a CESP recolheu R$ 6,6 milhões ao Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (FNDCT), R$ 3,3 milhões ao Ministério de Minas e Energia 
(MME) e investiu R$ 41,1 milhões em projetos de Pesquisa e Desenvolvimento. 
 

iii. projetos em desenvolvimento já divulgados 
 
Em 2018, a Companhia possuía um total de 10 projetos de P&D em andamento, sendo 
8 próprios e 2 estratégicos e em cooperação com outras entidades.  
 
Enquadrados pela ANEEL no tema “Fontes Alternativas de Geração”, tiveram 
andamento os 4 projetos a seguir: 
 
• Integração de Plantas Eólicas e Solares Fotovoltaicas a UHE´s Existentes: 
uma Abordagem Via Complementação Energética com o Suporte Prático de Plantas 
Piloto com Diferentes Tecnologias. Pesquisa realizada junto à UHE Porto Primavera 
visando a implantação de centrais fotovoltaicas e eólicas no local para estabelecer uma 
operação integrada entre essas fontes, propiciando significativa redução no custo da 
energia elétrica. Foram desenvolvidas 3 linhas de pesquisas: complementaridade 
energética e rebatimentos comerciais e regulatórios; modelagem energética de estações 
solarimétrica e anemométrica para estudos da energia primária disponível e; estudos 
de arranjo de plataforma flutuante. Iniciado em 2014 e com término previsto para o 
início de 2019, os investimentos realizados neste projeto, do seu início até dezembro 
de 2018 foram de R$ 30,9 milhões. 
• Cogeração de Energia Elétrica no Setor Sucroalcooleiro Com 
Aproveitamento de Bioenergéticos Regionais: Rotas Tecnológicas para Otimização do 
Processo Produtivo e Modelo de Negócio para Comercialização de Energia Gerada. 
O objetivo desta pesquisa é a otimização da cogeração a partir de biomassa de cana de 
açúcar, com complementação de biogás de vinhaça e outros bioenergéticos disponíveis 
regionalmente. Iniciado em 2018, os investimentos realizados neste projeto até 
dezembro daquele ano foram de R$ 595,9 mil. 
• Análise e Avaliação das Perdas de Geração em Microgeradores Fotovoltaico 
por Sujidade Instalados em Ambiente Urbano com Alta Densidade de Transito de 
Veículo. Pesquisa realizada em parceria com a Companhia do Metropolitano de São 
Paulo - Metrô e IEE – Instituto de Energia e Ambiente da USP, com o objetivo de 
pesquisar os impactos causados na produtividade de energia elétrica relacionados à 
sujidade de equipamentos de sistema de micro geração solar fotovoltaica com potência 
até 30 kWp. O projeto teve início em junho de 2018 e até o final do ano foram 
investidos R$ 39,4 mil. 
• Implantação de Usina Piloto por meio de Integração da Fonte de Geração 
Termossolar ao Complexo de Energias Alternativas Renováveis da UHE Porto 
Primavera. Em desenvolvimento desde janeiro de 2017, trata-se de projeto estratégico 
lançado em chamada pública pela ANEEL, cuja pesquisa consiste na construção de 
uma usina piloto de até 0,5 MW de capacidade instalada, no terreno da UHE Porto 
Primavera. O objetivo é consolidar a UHE como um Polo de Pesquisa de fontes 
renováveis por meio de sistemas Termossolar, Fotovoltaico e Eólico, os quais poderão 
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operar em conjunto com a geração hidrelétrica. A duração estimada do projeto é de 48 
meses, com término previsto para dezembro de 2020. Até o final de 2018 foram 
investidos R$ 36,7 milhões. 
 
Já sob o tema “Meio Ambiente”, estava em andamento no ano de 2018 o projeto 
Desenvolvimento de um Sistema de Avaliações Ambientais e da Corrosividade de 
Fontes de Cloro Utilizadas na Prevenção da Incrustação de Mexilhão-Dourado 
(Mimnoperna Fortunei) em Sistema de Refrigeração de Turbinas, cujo objetivo era 
estudar os riscos ambientais, eco-toxicológicos e de corrosividade de substâncias 
utilizadas no controle de incrustações do mexilhão dourado sobre as estruturas das 
UHEs no Brasil. O projeto teve início em 2016, com término previsto para 2020. Até 
o final de 2018 foram investidos R$ 2,5 milhões. 
 
Com o tema “Supervisão, Controle e Proteção de Sistemas de Energia Elétrica”, 
prosseguiu em andamento o projeto Prolongamento da Vida Útil de Enrolamento 
Estatórico através do Controle e Otimização de Água de Refrigeração, cujo objetivo é 
investigar os efeitos da fadiga do enrolamento (peça utilizada em componentes de 
UHEs) na sua vida útil para o sistema tradicional de refrigeração em comparação a um 
sistema ativo de controle de vazão de água, procurando-se formas de manter o 
enrolamento operando dentro de uma faixa mínima de variação de temperatura. Com 
prazo de duração previsto de 3 anos, esta pesquisa terá seu término em 2020. Até 
dezembro de 2018, foram despendidos R$ 3,1 milhões. 
 
Na categoria “Gestão de Bacias e Reservatórios”, encontra-se o projeto Transdutores 
para os Sensores de Recalque Magnético e Piezômetro Pneumático para Sistema de 
Ausculação de Barragens, cujo objetivo é melhorar a visibilidade do sistema de 
monitoramento de barragens, em continuidade a duas pesquisas realizadas 
anteriormente. Com término previsto para o início de 2019, foram investidos até 
dezembro de 2018 neste projeto aproximadamente R$ 1,1 milhão.  
 
Sob o tema “Planejamento de Sistemas de Energia Elétrica”, teve andamento em 2018 
o projeto Reforço na Estrutura de Suporte do modelo Institucional Vigente: uma 
Proposta baseada na Ampliação do Conceito de Leilões de Expansão, cujo objetivo é 
desenvolver arcabouço conceitual e metodológico para materializar Leilões de Energia 
(Sistêmicos e Regionais) para atendimento aos requisitos de expansão da oferta de 
energia para o ACL, com especial ênfase no redesenho da arquitetura do mercado 
brasileiro considerando uma progressão acelerada na direção da abertura do mercado 
consumidor; nas tendências sinalizadas a partir da Consulta Pública MME 033/2017; 
em etapa de transição a partir do modelo vigente e, por fim, na formulação e aplicação 
de leilões direcionados (regionais), visando atendimento ao mercado regulado e, em 
especial, ao mercado livre. Com término previsto para o final de 2019, a pesquisa 
despendeu até dezembro de 2018 o montante de R$ 1,2 milhão. 
 
Prosseguiu em andamento no ano de 2018, na categoria de temas da ANEEL 
denominada “Outros”, o projeto “Análise da Eficiência do Armazenamento 
Complementar de Energia junto a Usinas Hidrelétricas utilizando Tecnologias de 
Armazenamento Eletroquímico e em Hidrogênio: Rota Tecnológicas para Aplicações 
em Larga Escala no Brasil - Sistema de Armazenamento Piloto CESP”, no âmbito da 
Chamada Pública de Projeto de P&D Estratégico nº 021/2016, cujo objetivo é a 
pesquisa da aplicação de tecnologias de armazenamento de energia eletroquímico e a 
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hidrogênio, com previsão de término em junho de 2020. Até o final de 2018, foram 
investidos R$ 25,3 milhões neste projeto. 
Por fim, continuou em andamento o Projeto de Gestão 2017-2019, estabelecido pela 
ANEEL para a gestão do programa de P&D de cada uma das empresas participantes. 
Até o final de 2018, o projeto totalizou R$ 1,2 milhão em investimentos. 
 

iv. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos 
ou serviços 
 
Não se aplica, pois consideram-se os investimentos com pesquisa e desenvolvimento 
conforme subitem “ii”.  



79 

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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CNPJ nº 60.933.603/0001-78  
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
A SER REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2019 

 
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 

 
 

ANEXO II 
 

PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO 
(ANEXO 9-1-II DA ICVM 481/09) 
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Proposta de Destinação do Lucro Líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2018, formulada pela Administração da CESP – Companhia Energética de São Paulo a 
ser submetida à apreciação e deliberação da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 
29 de abril de 2019, nos termos do item II, § 1º do artigo 9º da ICVM 481/09. 

 
Anexo 9-1-II da ICVM 481/09 – Destinação do Lucro Líquido 

 
1. Informar o lucro líquido do exercício.  
 

O resultado do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 foi de 
R$ 294.432.865,61 (duzentos e noventa e quatro milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, 
oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos), que: (i) deduzida a importância 
de R$ 14.721.643,28 (quatorze milhões, setecentos e vinte e um mil, seiscentos e quarenta e 
três reais e vinte e oito centavos), destinada à formação da reserva legal da Companhia, 
correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício, nos termos do artigo 
193 da Lei das S.A.; e (ii) deduzida a importância de R$ 20.892.735,87 (vinte milhões, 
oitocentos e noventa e dois mil, setecentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos) em 
razão da realização do ajuste de avaliação patrimonial (depreciação), perfaz um lucro líquido 
ajustado no montante de R$ 258.818.486,46 (duzentos e cinquenta e oito milhões, oitocentos 
e dezoito mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos).  
 
O quadro abaixo sumariza o cálculo do lucro líquido ajustado do exercício social findo em 
31 de dezembro de 2018: 
 

Lucro líquido do exercício  294.432.865,61 

(-) Reserva legal  (14.721.643,28) 

(-) Ajuste de avaliação patrimonial (20.892.735,87) 

(=) Lucro líquido ajustado do exercício  258.818.486,46 

 
2. Informar o montante global e o valor por ação dos dividendos, 
incluindo dividendos antecipados e juros sobre capital próprio já declarados.  

 
Propõe-se distribuir o montante global de R$ 297.300.487,20 (duzentos e noventa e sete 
milhões, trezentos mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), equivalente a 
(i) R$ 1,8245449418 por ação preferencial classe A, desconsideradas as ações preferenciais 
classe A mantidas em tesouraria; (ii) R$ 0,8866341352 por ação preferencial classe B, 
desconsideradas as ações preferenciais classe B mantidas em tesouraria; e 
(iii) R$ 0,8866341352 por ação ordinária, desconsideradas as ações ordinárias mantidas em 
tesouraria, correspondente a 114,87% (cento e quatorze inteiros e oitenta e sete centésimos 
por cento) do lucro líquido ajustado.  
 
Importante ressaltar que o referido montante inclui (i) a importância de R$ 13.476.678,27 
(treze milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, seiscentos e vinte e oito reais e vinte e sete 
centavos), correspondente ao dividendo devido aos titulares de ações preferenciais classe A, 
nos termos do artigo 4º, Parágrafo sexto, I, ‘b’ c/c os artigos 33, I, e 34, Parágrafo primeiro, 
do Estatuto Social; (ii) a importância de R$ 245.341.808,19 (duzentos e quarenta e cinco 
milhões, trezentos e quarenta e um mil, oitocentos e oito reais e dezenove centavo), 
correspondente ao dividendo obrigatório devido aos acionistas titulares de ações 
preferenciais classe B e ações ordinárias, nos termos do artigo 33, III, do Estatuto Social; e 
(iii) o valor de R$ 38.482.000,74 (trinta e oito milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil reais 
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e setenta e quatro centavos) relativo à reversão da parcela realizada da reserva de lucros a 
realizar, constituída em 2009, nos termos da Lei das S.A..  
 
Os quadros abaixo sumarizam a proposta da administração para distribuição de dividendos 
aos acionistas da Companhia na Assembleia Geral: 
 

Lucro líquido do exercício   294.432.865,61 

(-) Reserva legal - 5%   (14.721.643,28) 

(-) Ajuste de avaliação patrimonial  (20.892.735,87) 

Lucro líquido ajustado   258.818.486,46  

(-) Dividendo prioritário – ação PNA  (13.476.678,27) 

(-) Dividendo obrigatório – ações ON e PNB  (245.341.808,19) 

(+) Reversão da reserva de lucros a realizar 38.482.000,74 

(-) Dividendo acrescido ao obrigatório - art. 202, III da Lei das S.A.  (38.482.000,74) 

(=) Saldo do lucro líquido   0,00 

 

  Valor (R$) Ações (ex-tesouraria) Por ação (R$) 

Dividendo total PNA  13.476.678,27 7.386.323 1,8245449418 
     

Dividendo total ON e PNB  283.823.808,93 320.113.785 0,8866341352 
    

Dividendo obrigatório total - ON e PNB 245.341.808,19 320.113.785 0,7664206282 

Dividendo obrigatório ON 83.668.452,32 109.167.798 0,7664206282 

Dividendo obrigatório PNB 161.673.355,87 210.945.987 0,7664206282 
    

Dividendo acrescido total - ON e PNB 38.482.000,74 320.113.785 0,1202135070 

Dividendo acrescido ON 13.123.443,85 109.167.798 0,1202135070 

Dividendo acrescido PNB 25.358.556,89 210.945.987 0,1202135070 

 
Vale notar que, até o momento de elaboração desta Proposta, a Companhia não declarou ou 
pagou dividendos antecipados, nem juros sobre capital próprio. Desse modo, o valor acima 
previsto será integralmente distribuído aos acionistas.  
 
Para maiores informações a respeito da forma de cálculo dos dividendos a serem pagos aos 
acionistas titulares de ações preferenciais classe A e de ações preferenciais classe B e 
ordinárias de emissão da Companhia, vide itens 9 e 10 abaixo. 
 

3. Informar o percentual do lucro líquido do exercício distribuído.  
 

O montante total de dividendos a ser distribuído aos acionistas corresponde a (i) 100,97% 
(cem inteiros e noventa e sete centésimos por cento) do lucro líquido do exercício; e 
(ii) 114,87% (cento e quatorze inteiros e oitenta e sete centésimos por cento) do lucro líquido 
ajustado, calculado nos termos do art. 202, da Lei das S.A., conforme segue:  
 

Dividendo a ser declarado 297.300.487,20 

Lucro líquido do exercício 294.432.865,61 

Percentual 100,973948% 

 

Dividendo a ser declarado 297.300.487,20 
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Lucro líquido ajustado do exercício 258.818.486,46 

Percentual 114,868335% 

 
4. Informar o montante global e o valor por ação de dividendos 
distribuídos com base em lucro de exercícios anteriores.  
 

Durante o exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, não houve a distribuição de 
dividendos intermediários com base em reservas e retenções de lucros de exercícios 
anteriores.  
 

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

a. O valor bruto de dividendo e juros sobre capital próprio, de forma 
segregada, por ação de cada espécie e classe.  

 
Propõe-se distribuir o montante global de R$ 297.300.487,20 (duzentos e noventa e sete 
milhões, trezentos mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), equivalente a 
(i) R$ 1,8245449418 por ação preferencial classe A, desconsideradas as ações preferenciais 
classe A mantidas em tesouraria; (ii) R$ 0,8866341352 por ação preferencial classe B, 
desconsideradas as ações preferenciais classe B mantidas em tesouraria; e 
(iii) R$ 0,8866341352 por ação ordinária, desconsideradas as ações ordinárias mantidas em 
tesouraria.  
 
O quadro abaixo sumariza a proposta da administração para distribuição de dividendos aos 
acionistas da Companhia na Assembleia Geral: 
 

  Valor (R$) Ações (ex-tesouraria) Por ação (R$) 

Dividendo total PNA  13.476.678,27 7.386.323 1,8245449418 
     
Dividendo total ON  96.791.896,17 109.167.798 0,8866341352 
     

Dividendo total PNB  187.031.912,76 210.945.987 0,8866341352 

     

Total  297.300.487,20 327.500.108 - 

 
 

b. A forma e o prazo de pagamento dos dividendos e juros sobre capital 
próprio.  
 

Os dividendos serão pagos em moeda corrente nacional, em parcela única, até 15 de maio de 
2019.  

 
c. Eventual incidência de atualização e juros sobre os dividendos e juros 
sobre capital próprio.  
 

Não haverá incidência de atualização monetária ou juros sobre os dividendos propostos entre 
a data de declaração e de efetivo pagamento.  
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d. Data da declaração de pagamento dos dividendos e juros sobre o 
capital próprio considerada para identificação dos acionistas que terão 
direito ao seu recebimento.  
 

Os dividendos, caso aprovados pela Assembleia Geral, serão pagos de acordo com as 
posições acionárias existentes no encerramento do pregão da B3 do dia 29 de abril de 2019 
(data-base), respeitadas as negociações realizadas até esse dia, inclusive.  
 
Por consequência, as ações da Companhia serão negociadas “ex-dividendos” a partir do dia 
30 de abril de 2019, inclusive. 
 

6. Caso tenha havido declaração de dividendos ou juros sobre capital 
próprio com base em lucros apurados em balanços semestrais ou em períodos 
menores.  
 

a. Informar o montante dos dividendos ou juros sobre capital próprio já 
declarados.  
 

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não declarou dividendos ou juros sobre 
capital próprio com base em balanços semestrais ou levantados em períodos menores 
durante o exercício social findo em 31 de dezembro de 2018. 

 
b. Informar a data dos respectivos pagamentos. 
 

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não declarou dividendos ou juros sobre 
capital próprio com base em balanços semestrais ou levantados em períodos menores 
durante o exercício social findo em 31 de dezembro de 2018. 

 
7. Fornecer tabela comparativa indicando os seguintes valores por ação 
de cada espécie e classe: 
 
a. Lucro líquido do exercício e dos 3 (três) exercícios anteriores. 
 

Exercício social findo 
em: 

Lucro /(prejuízo) líquido por ação (R$) 

Ação Valor (R$) 
31.12.2018 PNA 1,8245449418 

PNB 0,8776689705 

ON 0,8776689705 

31.12.2017 PNA -1,8245449418 

PNB -0,4843031189 

ON -0,4843031189 

31.12.2016 PNA 1,8245449418 

PNB 0,9109382761 

ON 0,9109382761 

31.12.2015 PNA -1,8245449418 

PNB -0,1492843065 

ON -0,1492843065 

 
b. Dividendos e juro sobre capital próprio distribuído nos 3 (três) exercícios 
anteriores. 
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Exercício social 
findo em: 

Provento Ação 
Valor por ação 

(R$) 

31.12.2018 Dividendo ON 0, 8866341352 

PNA 1,8245449418 

PNB 0, 8866341352 

 

Exercício social 
findo em: 

Provento Ação 
Valor por ação 

(R$) 

31.12.2017 Dividendo ON 0,0380511893 

PNA 1,8245449418 

PNB 0,0380511893 

 

Exercício social 
findo em: 

Provento Ação 
Valor por ação 

(R$) 

31.12.2016 Dividendo ON 0,4837007724 

PNA - 

PNB 0,4837007724 

JCP ON 0,3951845238 

PNA 1,8245449418 

PNB 0,3951845238 

 
8. Havendo destinação de lucros à reserva legal.  
 
a. Identificar o montante destinado à reserva legal. 
 

Do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, no valor de 
R$ 294.432.865,61 (duzentos e noventa e quatro milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, 
oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos), será destinada à constituição 
da reserva legal parcela equivalente a 5% (cinco por cento), nos termos do artigo 193 da Lei 
das S.A., no valor de R$ 14.721.643,28 (quatorze milhões, setecentos e vinte e um mil, 
seiscentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos). 

 
b. Detalhar a forma de cálculo da reserva legal. 

 
Nos termos do artigo 193 da Lei das S.A., parcela correspondente a 5% (cinco por cento) do 
lucro líquido do exercício deve ser aplicada, antes de qualquer outra destinação, à constituição 
da reserva legal.  
 
Ressalta-se, contudo, que a reserva legal não pode exceder o montante correspondente a 20% 
(vinte por cento) do capital social e que a Lei das S.A. faculta a possibilidade de não ser 
destinada parcela do lucro líquido para formação da reserva legal quando seu saldo, acrescido 
do montante da reserva de capital, corresponder a mais de 30% (trinta por cento) do capital 
social.  
 
Como no caso da Companhia a reserva legal ainda não atingiu o limite de 20% (vinte por 
cento) do capital social, a Companhia necessariamente deve destinar parcela do lucro líquido 
do exercício para a formação da reserva legal.  
 
Nesse sentido, o montante que será destinado para a reserva legal foi calculado em 
consonância com o art. 193 da Lei das S.A., combinado com o artigo 33, I, do Estatuto Social 
da Companhia, mediante a multiplicação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de 
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dezembro de 2017, no montante de R$ 294.432.865,61 (duzentos e noventa e quatro 
milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um 
centavos, por 5% (cinco por cento).  
 
O quadro abaixo apresenta, de maneira analítica, o cálculo da parcela destinada à formação 
da reserva legal: 
 

Lucro líquido do exercício   294.432.865,61 

(-) Reserva legal - 5%   (14.721.643,28) 

 
9. Caso a companhia possua ações preferenciais com direito a dividendos 
fixos ou mínimos. 
 

a. Descrever a forma de cálculos dos dividendos fixos ou mínimos. 
 
Nos termos do artigo 4º, Parágrafo sexto, I, ‘b’ c/c os artigos 33, I, e 34, Parágrafo primeiro, 
do Estatuto Social, os acionistas titulares de ações preferenciais classe A fazem jus ao 
recebimento de dividendo prioritário anual, não cumulativo, correspondente a 10% (dez por 
cento) do valor do capital social integralizado representado por referida classe de ações. 
 
Os acionistas titulares de ações preferenciais classe B, por sua vez, não fazem jus ao 
recebimento de dividendos prioritários, mas concorrem em igualdade de condições com os 
acionistas titulares de ações ordinárias para recebimento do dividendo anual obrigatório, 
calculado com base em um dos seguintes parâmetros previstos no Estatuto Social da 
Companhia: (i) do dividendo anual obrigatório a ser distribuído aos titulares de ações 
ordinárias e de ações preferenciais classe B corresponde a 10% (dez por cento) do valor do 
capital social integralizado representado por estas ações e deverá ser rateado igualmente entre 
elas (art. 33, III, do Estatuto Social); e (ii) do dividendo anual obrigatório a ser distribuído 
aos titulares de ações ordinárias e de ações preferenciais classe B corresponde a 25% (vinte 
e cinco por cento) do lucro líquido do exercício (art. 4º, II, ‘b’ c/c art. 34, “caput” e Parágrafo 
segundo). 
 

b. Informar se o lucro do exercício é suficiente para o pagamento integral 
dos dividendos fixos ou mínimos. 

 
Conforme informado no item (a) acima, o dividendo devido aos acionistas titulares de ações 
preferenciais classe A foi calculado por meio da multiplicação da parcela do capital social 
integralizado representado por referida classe de ações por 10% (dez por cento), nos termos 
do artigo 4º, Parágrafo sexto, I, ‘b’ c/c os artigos 33, I, e 34, Parágrafo primeiro, do Estatuto 
Social. 
 
Dessa forma, os acionistas titulares de ações preferenciais classe A farão jus a dividendo 
prioritário no montante de R$ 13.476.678,27 (treze milhões, quatrocentos e setenta e seis 
mil, seiscentos e setenta e oito reais e vinte e sete centavos), equivalente a R$ 1,8245449418 
por ação preferencial classe A, desconsideradas as ações preferenciais classe A mantidas em 
tesouraria. 
 
Portanto, o lucro do exercício foi suficiente para o pagamento integral dos dividendos 
devidos aos acionistas titulares de ações preferenciais classe A. 
 

c. Identificar se eventual parcela não paga é cumulativa. 
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Não aplicável, tendo em vista que o lucro líquido do exercício foi suficiente para o pagamento 
integral dos dividendos devidos aos acionistas titulares de ações preferenciais classe A.  

 
d. Identificar o valor global dos dividendos fixos ou mínimos a serem 
pagos a cada classe de ações preferenciais. 

 
Os acionistas titulares de ações preferenciais classe A farão jus ao montante global de 
R$ 13.476.678,27 (treze milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, seiscentos e setenta e oito 
reais e vinte e sete centavos) a título de dividendo prioritário, calculado nos termos do artigo 
4º, Parágrafo sexto, I, ‘b’ c/c os artigos 33, I, e 34, Parágrafo primeiro, do Estatuto Social. 
 
Os acionistas titulares de ações preferenciais classe B, por sua vez, não fazem jus ao 
recebimento de dividendos prioritários, mas concorrem em igualdade de condições com os 
acionistas titulares de ações ordinárias para recebimento do dividendo anual obrigatório, 
calculado com base em um dos seguintes parâmetros previstos no Estatuto Social da 
Companhia: (i) do dividendo anual obrigatório a ser distribuído aos titulares de ações 
ordinárias e de ações preferenciais classe B corresponde a 10% (dez por cento) do valor do 
capital social integralizado representado por estas ações e deverá ser rateado igualmente entre 
elas (art. 33, III, do Estatuto Social); e (ii) do dividendo anual obrigatório a ser distribuído 
aos titulares de ações ordinárias e de ações preferenciais classe B corresponde a 25% (vinte 
e cinco por cento) do lucro líquido do exercício (art. 4º, II, ‘b’ c/c art. 34, “caput” e Parágrafo 
segundo). 
 

e. Identificar os dividendos fixos ou mínimos a serem pagos por ação 
preferencial de cada classe. 

 
Os acionistas titulares de ações preferenciais classe A farão jus ao montante global de 
R$ 13.476.678,27 (treze milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, seiscentos e setenta e oito 
reais e vinte e sete centavos) a título de dividendo prioritário, equivalente a R$ 1,8245449418 
por ação preferencial classe A, desconsideradas as ações preferenciais classe A mantidas em 
tesouraria, calculado nos termos do artigo 4º, Parágrafo sexto, I, ‘b’ c/c os artigos 33, I, e 34, 
Parágrafo primeiro, do Estatuto Social.  

 
10. Em relação ao dividendo obrigatório. 
 
a. Descrever a forma de cálculo prevista no estatuto. 

 
O Estatuto Social da Companhia prevê dois parâmetros para fixação do montante a ser pago 
a título dividendo obrigatório aos acionistas titulares de ações preferenciais classe B e de 
ações ordinárias de emissão da Companhia, quais sejam: 
 

1. Nos termos do art. 33, III, do Estatuto Social, o dividendo anual obrigatório 
a ser distribuído aos acionistas titulares de ações ordinárias e de ações preferenciais 
classe B corresponde a 10% (dez por cento) do valor do capital social integralizado 
representado por estas ações e deverá ser rateado igualmente entre tais ações; e 

 
2. Nos termos do art. 4º, II, ‘b’ c/c art. 34, “caput” e Parágrafo segundo, o 
dividendo anual obrigatório a ser distribuído aos acionistas titulares de ações 
ordinárias e de ações preferenciais classe B corresponde a 25% (vinte e cinco por 
cento) do lucro líquido do exercício. 
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Se utilizado o parâmetro descrito no item (1) acima, os titulares de ações preferenciais classe 
B e de ações ordinárias de emissão da Companhia fariam jus a um dividendo obrigatório no 
montante R$ 584.066.667,17 (quinhentos e oitenta e quatro milhões, sessenta e seis mil, 
seiscentos e sessenta e sete reais e dezessete centavos). 
 
Por outro lado, se usado o parâmetro descrito no item (2) acima, os titulares de ações 
preferenciais classe B e de ações ordinárias de emissão da Companhia fariam jus a um 
dividendo obrigatório no montante de R$ 64.704.621,61 (sessenta e quatro milhões, 
setecentos e quatro mil, seiscentos e vinte e um reais e sessenta e um centavos). 
 
Tendo em vista que o segundo parâmetro resulta em um valor de dividendo obrigatório 
substancialmente inferior ao obtido se utilizado o primeiro parâmetro, a administração da 
Companhia optou por utilizar o primeiro parâmetro indicado no item (1) acima, de maneira 
que os acionistas titulares de ações preferenciais classe B e de ações ordinárias farão jus a 
dividendo obrigatório correspondente a 10% (dez por cento) do valor do capital social 
integralizado representado por referidas ações. 
 

b. Informar se ele está sendo pago integralmente. 
 

Vale ressaltar que após a distribuição dos dividendos prioritários aos acionistas titulares de 
ações preferenciais classe A, o saldo do lucro líquido ajustado do exercício passou a ser de 
R$ 245.341.808,19 (duzentos e quarenta e cinco milhões, trezentos e quarenta e um mil, 
oitocentos e oito reais e dezenove centavos). 
 
Uma vez utilizado o parâmetro descrito no item (1) da seção 10(a) acima, os titulares de ações 
preferenciais classe B e de ações ordinárias de emissão da Companhia fariam jus a um 
dividendo obrigatório no montante R$ 584.066.667,17 (quinhentos e oitenta e quatro 
milhões, sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e sete reais e dezessete centavos). 
 
Tendo em vista que o montante a que fazem jus é superior ao saldo do lucro líquido ajustado, 
referido saldo, no valor de R$ 245.341.808,19 (duzentos e quarenta e cinco milhões, 
trezentos e quarenta e um mil, oitocentos e oito reais e dezenove centavos), será 
integralmente utilizado para pagamento do dividendo obrigatório aos titulares de ações 
preferenciais classe B e ações ordinárias da Companhia. 
 
Visto que o dividendo obrigatório a ser distribuído aos acionistas titulares de ações 
preferenciais classe B e ações ordinárias será o primeiro a ser declarado depois da realização 
de parte da reserva de lucros a realizar constituída em 2009, a Companhia irá acrescentar, 
nos termos do artigo 202, III, da Lei das S.A., o montante de R$ 38.482.000,74 (trinta e oito 
milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil reais e setenta e quatro centavos), ao valor do 
dividendo obrigatório a ser distribuído aos acionistas titulares de ações preferenciais classe B 
e ações ordinárias. 
 
Dessa forma, propõe-se a distribuição aos acionistas titulares de ações preferenciais classe B 
e de ações ordinárias do montante total de R$ 283.823.808,93 (duzentos e oitenta e três 
milhões, oitocentos e vinte e três mil, oitocentos e oito reais e noventa e três centavos), o 
que corresponderá à distribuição de um montante equivalente a (a) R$ 187.031.912,76 (cento 
e oitenta e sete milhões, trinta e um mil, novecentos e doze reais e setenta e seis centavos) 
aos titulares de ações preferenciais classe B, equivalente a R$ 0,8866341352 por ação 
preferencial classe B, desconsideradas as ações preferenciais classe B mantidas em tesouraria; 
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e (b) R$ 96.791.896,17 (noventa e seis milhões, setecentos e noventa e um mil, oitocentos e 
noventa e seis reais  e dezessete centavos) aos titulares de ações ordinárias, equivalente a 
R$ 0,8866341352 por ordinária, desconsideradas as ações ordinárias mantidas em tesouraria. 
 
Diante do exposto, o montante total do dividendo obrigatório a que fazem jus os acionistas 
titulares de ações preferenciais classe B e de ações ordinária não será pago integralmente. 

 
c. Informar o montante eventualmente retido. 
 

Não aplicável, tendo em vista que não haverá retenção do dividendo obrigatório. 
 

11. Havendo retenção do dividendo obrigatório devido à situação 
financeira da companhia. 
 
a. Informar o montante da retenção. 
 

Não aplicável, tendo em vista que o dividendo mínimo obrigatório não será retido devido à 
situação financeira da Companhia. 

 
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. 

 
Não aplicável, tendo em vista que o dividendo mínimo obrigatório não será retido devido à 
situação financeira da Companhia. 
 

c. Justificar a retenção dos dividendos. 
 

Não aplicável, tendo em vista que o dividendo mínimo obrigatório não será retido devido à 
situação financeira da Companhia. 

 
12. Havendo destinação de resultado para reserva de contingências. 
 
a. Identificar o montante destinado à reserva. 
 

Não aplicável, tendo em vista que não haverá destinação de resultado para a reserva de 
contingências da Companhia.  

 
b. Identificar a perda considerada provável e sua causa. 
 

Não aplicável, tendo em vista que não haverá destinação de resultado para a reserva de 
contingências da Companhia.  

 
c. Explicar porque a perda foi considerada provável. 
 

Não aplicável, tendo em vista que não haverá destinação de resultado para a reserva de 
contingências da Companhia.  

 
d. Justificar a constituição da reserva. 
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Não aplicável, tendo em vista que não haverá destinação de resultado para a reserva de 
contingências da Companhia.  

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

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

Não aplicável, tendo em vista não haverá destinação de resultado para a reserva de lucros a 
realizar.  

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

Não aplicável, tendo em vista não haverá destinação de resultado para a reserva de lucros a 
realizar.  

 
14. Havendo destinação de resultado para reservas estatutárias. 
 

a. Descrever as cláusulas estatutárias que estabelecem a reserva. 
 

Não aplicável, tendo em vista que não haverá destinação de resultado para reserva estatutária. 
 
b. Identificar o montante destinado à reserva. 

 
Não aplicável, tendo em vista que não haverá destinação de resultado para reserva estatutária. 

 
c. Descrever como o montante foi calculado. 

 
Não aplicável, tendo em vista que não haverá destinação de resultado para reserva estatutária. 

 
15. Havendo retenção de lucros prevista em orçamento de capital. 
 

a. Identificar o montante da retenção. 
 

Não aplicável, tendo em vista que não haverá retenção de lucros prevista em orçamento de 
capital. 

 
b. Fornecer cópia do orçamento de capital. 
 

Não aplicável, tendo em vista que não haverá retenção de lucros prevista em orçamento de 
capital. 
 

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

a. Informar o montante destinado à reserva. 
 

Não aplicável, tendo em vista que não haverá destinação de resultado para a reserva de 
incentivos fiscais. 

 
b. Explicar a natureza da destinação. 
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Não aplicável, tendo em vista que não haverá destinação de resultado para a reserva de 
incentivos fiscais. 
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12.5 Composição e experiência profissional dos administradores do emissor  
  

Nome CPF Data Nasc.  Profissão 

Paulo Sérgio Cordeiro 
Novais 

095.442.068-33 17/10/1969 Advogado 

Órgão da Administração 
Cargo Eletivo 

Ocupado 
Outros Cargos e Funções Exercidas 

no Emissor 

Conselho de Administração Membro do 
Conselho de 
Administração 
Representante 
dos Empregados 

N/A 

Data da Eleição Data de Posse Prazo de Mandato 
Foi Eleito pelo 

Controlador 

29 de abril de 2019 
Até 29 de maio de 

2019 
AGO a ser realizada 

em 2021 
Não 

Conselheiro 
Independente 

Critérios utilizados para determinar a 
independência 

Mandatos 
Consecutivos 

Não N/A 0 

Experiência Profissional 

Formação: O Sr. Paulo Sérgio Cordeiro Novais é formado em Direito pela FACILUZ e 
possui curso técnico em segurança do trabalho pela Estella Maris, em eletrotécnica na ETEC 
Paula Souza e em agropecuária na ETAESG João Jorge Gereissate.  
 
Experiência Profissional: O Sr. Paulo Sérgio Cordeiro Novais ocupa, desde fevereiro de 
2004, o cargo de Técnico de Segurança do Trabalho IV na Companhia, atuando como 
responsável pela segurança do trabalho, instrutor de cursos nas normas regulamentadoras e 
como responsável técnico e instrutor da brigada de incêndio da UHE Porto Primavera. Além 
disso, o Sr. Paulo Sérgio Cordeiro Novais ministra treinamentos e assessora as atividades do 
SESMT também na Companhia. Em 03 de setembro de 2018 foi eleito representante dos 
empregados no Comitê Gestor da Companhia (investimentos e previdência). Em 10 de maio 
de 2017 foi eleito como representante dos empregados na Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes – CIPA da UHE Porto Primavera para a gestão 2017/2019 (Vice-Presidente). 
Foi eleito em 23 de fevereiro de 2015 para a gestão 2015/2017 como conselheiro 
representante dos empregados no Conselho de Administração da Companhia. Durante o 
período de 29 de dezembro 1994 a 28 de fevereiro de 2004 atuou como técnico de meio 
ambiente II na Diretoria de meio ambiente da Companhia. Entre 03 de janeiro de 1990 e 28 
de dezembro 2004 atuou como auxiliar técnico na Diretoria de meio ambiente da 
Companhia. Exceto pelos cargos citados acima, o Sr. Paulo Sérgio Cordeiro Novais não 
exerce outros cargos de administração em sociedades e/ou organizações do terceiro setor. 

Declaração de Eventuais Condenações 

O Sr. Paulo Sérgio Cordeiro Novais declarou, para todos os fins de direito, que nos últimos 
5 anos não esteve sujeito aos efeitos de condenação criminal, condenação ou aplicação de 
pena em processo administrativo perante a CVM e condenação transitada em julgado, na 
esfera judicial ou administrativa, que tivesse ocasionado a suspensão ou inabilitação para 
prática de qualquer atividade profissional ou comercial, estando, assim, devidamente 
habilitado para a prática de suas atividades profissionais. O Sr. Paulo Sérgio Cordeiro Novais 
não é considerado uma pessoa politicamente exposta, conforme definido na regulamentação 
aplicável.  
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12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho 
de administração no último exercício, informar, em formato de tabela, o percentual 
de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que 
tenham ocorrido após a posse no cargo: 
 
Não aplicável, tendo em vista que Paulo Sérgio Cordeiro Novais não exerceu cargo de 
membro do conselho de administração da Companhia no último exercício.  
 
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros 
dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e 
de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários: 

 
Não aplicável, tendo em vista que a proposta da administração é somente para eleição dos 
membros acima para compor o conselho de administração.  
 
12.8 Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês 
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de 
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, informar, 
em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo 
respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo:  
 
Não aplicável, tendo em vista que a proposta da administração é somente para eleição dos 
membros acima para compor conselho de administração. 
 

12.9 Relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau 
entre: 

 
a. administradores do emissor indicados pelos acionistas não controladores 
b.  (i) administradores do emissor indicados pelos acionistas não 
controladores e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do 
emissor 
c.  (i) administradores do emissor indicados pelos acionistas não 
controladores ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores 
diretos ou indiretos do emissor 
d.  (i) administradores do emissor indicados pelos acionistas não 
controladores e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e 
indiretas do emissor 

 
Não aplicável, tendo em vista que não há relação conjugal, união estável ou parentesco até o 
2º grau entre Paulo Sérgio Cordeiro Novais e (a) administradores do emissor indicados pelos 
acionistas não controladores; (b) (i) administradores do emissor indicados pelos acionistas 
não controladores e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor; (c) 
(i) administradores do emissor indicados pelos acionistas não controladores ou de suas 
controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor; e (d) (i) 
administradores do emissor indicados pelos acionistas não controladores e (ii) 
administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor. 
 
12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle 
mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre os membros do conselho de 
administração do emissor indicados pelos acionistas não controladores e: 
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a.  sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com 
exceção daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a 
totalidade do capital social 
b.  controlador direto ou indireto do emissor  
c.  caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, 
de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas 

 
Não aplicável, tendo em vista que não há relações de subordinação, prestação de serviço ou 
controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre Paulo Sérgio Cordeiro Novais e (i) 
sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em que 
o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social; (ii) controlador 
direto ou indireto do emissor; e (iii) fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de 
sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas. 
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12.5 Composição e experiência profissional dos membros do conselho de 
administração indicados pelos acionistas controladores 

  

Nome CPF Data Nasc.  Profissão 

João Henrique Batista de 
Souza Schmidt 

005.032.489-67 16/02/1979 Administrador 

Órgão da Administração 
Cargo Eletivo 

Ocupado 
Outros Cargos e Funções Exercidas 

no Emissor 

Conselho de Administração Presidente do 
Conselho de 
Administração 

N/A 

Data da Eleição Data de Posse Prazo de Mandato 
Foi Eleito pelo 

Controlador 

29 de abril de 2019 
Até 29 de maio de 

2019 
AGO a ser realizada 

em 2021 
Sim 

Conselheiro 
Independente 

Critérios utilizados para determinar a 
independência 

Mandatos 
Consecutivos 

Não N/A 1 

Experiência Profissional 

Experiência Profissional: De 23 de outubro de 2014 até janeiro de 2019, o Sr. João Henrique 
Batista de Souza Schmidt ocupou o cargo de membro do Conselho de Administração da 
Fibria Celulose S.A., companhia atuante no setor de celulose. Atualmente, ocupa o cargo de 
Diretor sem Designação Específica da Votorantim S.A. (holding responsável pelos negócios 
industriais do grupo Votorantim), de membro do Conselho de Administração da Citrosuco 
S.A. (companhia produtora de suco de laranja) e de Presidente do Conselho de 
Administração da Votorantim Geração de Energia S.A., empresa que faz parte do bloco de 
controle da Companhia. Além disso, o Sr. João Henrique Batista de Souza Schmidt atua 
como membro do Conselho de Administração e do Comitê de Finanças da Nexa Resources 
S.A., empresa da área de mineração. O Sr. João Henrique Batista de Souza Schmidt possui 
mais de 14 anos de experiência em banco de investimentos, atuando, de abril de 2010 a 
agosto de 2014, como Diretor do Goldman Sachs (banco de investimento), em Nova Iorque 
e São Paulo, e de janeiro de 2006 a março de 2010, como Vice Presidente do Citigroup Global 
Markets Representações Ltda. (empresa que atua como banco de investimento e no setor de 
consultoria financeira). Exceto pelos cargos citados acima, o Sr. João Henrique Batista de 
Souza Schmidt não exerce outros cargos de administração em sociedades e/ou organizações 
do terceiro setor. Das companhias mencionadas acima, a Citrosuco S.A., a Votorantim 
Geração de Energia S.A. e a Nexa Resources também integram o mesmo grupo econômico 
da Companhia ou são controladas por acionista com participação superior a 5% do total de 
ações de emissão da Companhia. O Citigroup Global Markets Representações Ltda. e a 
Goldman Sachs não integram o mesmo grupo econômico da Companhia, nem são 
controladas por acionista da Companhia com participação, direta ou indireta, igual ou 
superior a 5% de uma mesma espécie ou classe de valor mobiliário de emissão da Companhia. 

Declaração de Eventuais Condenações 

O Sr. João Henrique Batista de Souza Schmidt declarou, para todos os fins de direito, que 
nos últimos 5 anos não esteve sujeito aos efeitos de condenação criminal, condenação ou 
aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e condenação transitada em 
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse ocasionado a suspensão ou 
inabilitação para prática de qualquer atividade profissional ou comercial, estando, assim, 
devidamente habilitado para a prática de suas atividades profissionais. O Sr. João Henrique 
Batista de Souza Schmidt não é considerado uma pessoa politicamente exposta, conforme 
definido na regulamentação aplicável. 
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Nome CPF Data Nasc.  Profissão 

Raul Almeida Cadena 007.544.507-75 11/03/1976 Engenheiro 

Órgão da Administração 
Cargo Eletivo 

Ocupado 
Outros Cargos e Funções Exercidas 

no Emissor 

Conselho de Administração Vice-Presidente 
do Conselho de 
Administração  

N/A 

Data da Eleição Data de Posse Prazo de Mandato 
Foi Eleito pelo 

Controlador 

29 de abril de 2019 
Até 29 de maio de 

2019 
AGO a ser realizada 

em 2021 
Sim 

Conselheiro 
Independente 

Critérios utilizados para determinar a 
independência 

Mandatos 
Consecutivos 

Não N/A 1 

Experiência Profissional 

Formação: O Sr. Raul Almeida Cadena é graduado em Engenharia Eletrônica pelo Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Possui Master Business Administration - MBA pela Harvard 
Business School e especialização em educação executiva e administração de negócios pela 
Fundação Dom Cabral/Kellogg School of Management.   
 
Experiência Profissional: Desde novembro de 2018 ocupa o cargo de Diretor sem 
Designação Específica na SF Ninety Two Participações Societárias S.A., empresa que faz 
parte do bloco de controle da Companhia que tem como objeto social a participação em 
outras sociedades. Desde maio de 2018 exerce o cargo de membro do conselho de 
administração da VTRM Energia Participações S.A., empresa que faz parte do bloco de 
controle da Companhia. Desde junho de 2014 o Sr. Raul Almeida Cadena exerce o cargo de 
Diretor Financeiro e Administrativo na Votorantim Geração de Energia S.A., empresa que 
faz parte do bloco de controle da Companhia. De janeiro de 2012 a maio de 2014 exerceu o 
cargo de Gestor de Investimentos na Votorantim S.A., holding responsável pelos negócios 
industriais do Grupo Votorantim. De agosto de 2010 a janeiro de 2012 exerceu o cargo de 
Superintendente de Desenvolvimento Estratégico na Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais 
S.A. – Usiminas. De 2007 a julho de 2010 atuou na Oi S.A., companhia atuante na área de 
telecomunicações, nos cargos de Diretor de Planejamento de Call Center, Diretor de Serviços 
de Informação e Diretor Adjunto da Operação Móvel. De 2000 a 2007 foi Gerente de 
Projetos no The Boston Consulting Group, empresa na área de consultoria empresarial. 
Exceto pelos cargos citados acima, o Sr. Raul Almeida Cadena não exerce outros cargos de 
administração em sociedades e/ou organizações do terceiro setor. Das companhias 
mencionadas, Votorantim Geração de Energia S.A. também é controlada pela Votorantim 
S.A., acionista controladora indireta da Companhia, com participação superior a 5% do total 
de ações de emissão da Companhia. A Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – Usiminas 
e a Oi S.A. não integram o mesmo grupo econômico da Companhia, nem são controladas 
por acionista da Companhia com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de 
uma mesma espécie ou classe de valor mobiliário de emissão da Companhia.  

Declaração de Eventuais Condenações 

O Sr. Raul Almeida Cadena declarou, para todos os fins de direito, que nos últimos 5 anos 
não esteve sujeito aos efeitos de condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em 
processo administrativo perante a CVM e condenação transitada em julgado, na esfera 
judicial ou administrativa, que tivesse ocasionado a suspensão ou inabilitação para prática de 
qualquer atividade profissional ou comercial, estando, assim, devidamente habilitado para a 
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prática de suas atividades profissionais. O Sr. Raul Cadena não é considerado uma pessoa 
politicamente exposta, conforme definido na regulamentação aplicável. 

 
 

Nome CPF Data Nasc.  Profissão 

Frederico Ferreira Sarmento 042.308.827.00  22/09/1974 Engenheiro 

Órgão da Administração 
Cargo Eletivo 

Ocupado 
Outros Cargos e Funções Exercidas 

no Emissor 

Conselho de Administração Membro Efetivo 
do Conselho de 
Administração 

Diretor Financeiro e de Relações com 
Investidores e Diretor Administrativo 

Data da Eleição Data de Posse Prazo de Mandato 
Foi Eleito pelo 

Controlador 

29 de abril de 2019 
Até 29 de maio de 

2019 
AGO a ser realizada 

em 2021 
Sim 

Conselheiro 
Independente 

Critérios utilizados para determinar a 
independência 

Mandatos 
Consecutivos 

Não N/A 1 

Experiência Profissional 

Formação: O Sr. Frederico Ferreira Sarmento é graduado em Engenharia Civil pela 
Universidade Federal do Espírito Santo. Possui mestrado em Engenharia de Produção pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e Master Business Administration – MBA 
pela MIT Sloan School of Management.   
 
Experiência Profissional: Desde dezembro de 2018 ocupa o cargo de Diretor sem 
Designação Específica na SF Ninety Two Participações Societárias S.A., empresa que faz 
parte do bloco de controle da Companhia da Companhia que tem como objeto social a 
participação em outras sociedades. Ocupa, desde março de 2019 o cargo de Diretor sem 
Designação Específica na VTRM Energia Participações S.A., empresa que faz parte do bloco 
de controle da Companhia atuante no setor de energia. De 2016 a 2018 ocupou o cargo de 
Vice-Presidente responsável por M&A em energia renovável na Brookfiel Asset 
Management do Brasil. De 2008 a 2016 foi Vice-Presidente na área de Investment Banking, 
responsável por transações de M&A, IPO e emissão de dívida com foco nas indústrias de 
petróleo e gás, infraestrutura e saúde. Durante o período de 2005 a 2008 foi associado do 
Credit Suisse em Nova York, com foco na indústria de energia. Exceto pelos cargos citados 
acima, o Sr. Frederico Ferreira Sarmento não exerce outros cargos de administração em 
sociedades e/ou organizações do terceiro setor. A Brookfiel Asset Management e o Credit 
Suisse não integram o mesmo grupo econômico da Companhia, nem são controladas por 
acionista da Companhia com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma 
mesma espécie ou classe de valor mobiliário de emissão da Companhia. 

Declaração de Eventuais Condenações 

O Sr. Frederico Ferreira Sarmento declarou, para todos os fins de direito, que nos últimos 5 
anos não esteve sujeito aos efeitos de condenação criminal, condenação ou aplicação de pena 
em processo administrativo perante a CVM e condenação transitada em julgado, na esfera 
judicial ou administrativa, que tivesse ocasionado a suspensão ou inabilitação para prática de 
qualquer atividade profissional ou comercial, estando, assim, devidamente habilitado para a 
prática de suas atividades profissionais. O Sr. Frederico Ferreira Sarmento não é considerado 
uma pessoa politicamente exposta, conforme definido na regulamentação aplicável. 
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Nome CPF Data Nasc.  Profissão 

Ricardo Szlejf  285.717.088.27  02/04/1976  Administrador de 
Empresas 

Órgão da Administração 
Cargo Eletivo 

Ocupado 
Outros Cargos e Funções Exercidas 

no Emissor 

Conselho de Administração Membro Efetivo 
do Conselho de 
Administração  

N/A 

Data da Eleição Data de Posse Prazo de Mandato 
Foi Eleito pelo 

Controlador 

29 de abril de 2019 
Até 29 de maio de 

2019 
AGO a ser realizada 

em 2021 
Sim 

Conselheiro 
Independente 

Critérios utilizados para determinar a 
independência 

Mandatos 
Consecutivos 

Não N/A 1 

Experiência Profissional 

Formação: O Sr. Ricardo Szlejf é graduado em Administração de Empresas pela EAESP-
FGV e possui Master in Business Administration – MBA pelo INSEAD.  
 
Experiência Profissional: Desde maio de 2018 o Sr. Ricardo Szlejf é membro do Conselho 
de Administração e Diretor sem Designação Específica da VTRM Energia Participações 
S.A., acionista controladora da Companhia. É Diretor de Infraestrutura para a América 
Latina do Canada Pension Plan Investment Board – CPPIB, companhia que faz parte do 
bloco de controle da Companhia, desde maio de 2015. Atua como membro do Conselho de 
Administração do Grupo Costanera SpA no Chile (operador de concessão de rodoviárias no 
Chile) desde setembro de 2017. Atua como membro suplente do Conselho de Administração 
da Transelec S.A., empresa de transmissão de energia no Chile, desde abril de 2018. Foi 
membro do Conselho de Administração da Promotora Punta Cometa S.A. de CV, detentora 
de concessionária de rodovia no México, entre dezembro de 2016 e abril de 2018. Entre abril 
de 2013 e abril de 2015 atuou como executivo do Bank of America Merrill Lynch Banco 
Múltiplo S.A. – Brazil. Foi executivo do Banco Santander entre abril de 2006 e abril de 2013. 
Exceto pelos cargos citados acima, o Sr. Ricardo Szlejf não exerce outros cargos de 
administração em sociedades e/ou organizações do terceiro setor. A Transelec S.A., a 
Promotora Punta Cometa S.A. de CV, o Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. 
– Brazil e o Banco Santander não integram o mesmo grupo econômico da Companhia, nem 
são controladas por acionista da Companhia com participação, direta ou indireta, igual ou 
superior a 5% de uma mesma espécie ou classe de valor mobiliário de emissão da Companhia. 

Declaração de Eventuais Condenações 

O Sr. Ricardo Szlejf declarou, para todos os fins de direito, que nos últimos 5 anos não esteve 
sujeito aos efeitos de condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo 
administrativo perante a CVM e condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou 
administrativa, que tivesse ocasionado a suspensão ou inabilitação para prática de qualquer 
atividade profissional ou comercial, estando, assim, devidamente habilitado para a prática de 
suas atividades profissionais. O Sr. Ricardo Szlejf não é considerado uma pessoa 
politicamente exposta, conforme definido na regulamentação aplicável. 
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Nome CPF Data Nasc.  Profissão 

Mauro Eduardo Guizeline  533.573.297-00 20/07/1958 Advogado 

Órgão da Administração 
Cargo Eletivo 

Ocupado 
Outros Cargos e Funções Exercidas 

no Emissor 

Conselho de Administração Membro Efetivo 
do Conselho de 
Administração  

N/A 

Data da Eleição Data de Posse Prazo de Mandato 
Foi Eleito pelo 

Controlador 

29 de abril de 2019 
Até 29 de maio de 

2019 
AGO a ser realizada 

em 2021 
Sim 

Conselheiro 
Independente 

Critérios utilizados para determinar a 
independência 

Mandatos 
Consecutivos 

Não N/A 1 

Experiência Profissional 

Formação: O Sr. Mauro Eduardo Guizeline é graduado em Direito pelas Faculdades 
Metropolitanas Unidas (FMU).   
 
Experiência Profissional: O Sr. Mauro Eduardo Guizeline é sócio do escritório Tozzini 
Freire Advogados desde 1997, sociedade de advogados que presta serviços para a Votorantim 
Geração de Energia S.A. e para o Canada Pension Plan Investment Board – CPPIB, 
empresas que fazem parte do bloco de controle da Companhia, desde 2017. Atuou como 
membro do Conselho de Administração da Alesat Combustíveis S.A. de junho de 2012 a 
agosto de 2018 e é membro do Conselho Diretor da Associação Brasileira das Companhias 
Abertas – ABRASCA desde janeiro de 2015. Exceto pelos cargos citados acima, o Sr. Mauro 
Eduardo Guizeline não exerce outros cargos de administração em sociedades e/ou 
organizações do terceiro setor. A Alesat Combustíveis S.A.não integra o mesmo grupo 
econômico da Companhia, nem é controlada por acionista da Companhia com participação, 
direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma espécie ou classe de valor mobiliário 
de emissão da Companhia.  

Declaração de Eventuais Condenações 

O Sr. Mauro Eduardo Guizeline declarou, para todos os fins de direito, que nos últimos 5 
anos não esteve sujeito aos efeitos de condenação criminal, condenação ou aplicação de pena 
em processo administrativo perante a CVM e condenação transitada em julgado, na esfera 
judicial ou administrativa, que tivesse ocasionado a suspensão ou inabilitação para prática de 
qualquer atividade profissional ou comercial, estando, assim, devidamente habilitado para a 
prática de suas atividades profissionais. O Sr. Mauro Eduardo Guizeline não é considerado 
uma pessoa politicamente exposta, conforme definido na regulamentação aplicável. 
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Nome CPF Data Nasc.  Profissão 

Iara Pasian 011.207.508-81 12.02.1956 Contadora e 
Economista 

Órgão da Administração 
Cargo Eletivo 

Ocupado 
Outros Cargos e Funções Exercidas 

no Emissor 

Conselho de Administração Membro 
independente do 
Conselho de 
Administração 

N/A 

Data da Eleição Data de Posse Prazo de Mandato 
Foi Eleito pelo 

Controlador 

29 de abril de 2019 
Até 29 de maio de 

2019 
AGO a ser realizada 

em 2021 
Sim 

Conselheiro 
Independente 

Critérios utilizados para determinar a 
independência 

Mandatos 
Consecutivos 

Sim Foram utilizados os critérios previstos no 
artigo 12 do Estatuto Social da Companhia 
para eleição do membro como conselheiro 

independente 

0 

Experiência Profissional 

Formação: Iara Pasian possui graduação em Ciências Contábeis e Ciências Econômicas pela 
Faculdade de Ciências Econômicas de São Paulo da Fundação Escola de Comércio Álvares 
Penteado - FECAP. Possui, ainda, extensão universitária em Matemática Financeira e em 
Administração Financeira pela FGVSP.  
 
Experiência Profissional: Até 31 de maio de 2018, Iara Pasian foi a líder da Indústria de 
Infraestrutura e Energia da Deloitte, empresa atuante no setor de auditoria, responsável pelo 
desenvolvimento de negócios e do staff profissional na especialização desses segmentos, 
além de atender clientes de auditoria e consultoria. É sócia, desde fevereiro de 2019, da Iara 
Pasian Assessoria Empresarial Ltda. Exerceu, por mais de 10 anos, de 2000 a 2014, a função 
de Coordenadora Nacional do Grupo Técnico de Energia do IBRACON - Instituto dos 
Auditores Independentes do Brasil. Possui mais de 40 anos de experiência no atendimento 
de clientes de auditoria e de consultoria de médio e grande portes, nacionais e multinacionais, 
provenientes das indústrias de serviços, manufatura, infraestrutura e especialmente de 
energia. Participou de um programa de especialização no atendimento a empresas da 
indústria de energia, participando, inclusive dos serviços prestados entre outros à The AES 
Corporation, Duke Energy e AEP no escritório da Deloitte em Washington, DC, Estados 
Unidos, em 1997 e 1998. Exceto pelos cargos citados acima, Iara Pasian não exerce outros 
cargos de administração em sociedades e/ou organizações do terceiro setor. As empresas 
acima citadas não integram o mesmo grupo econômico da Companhia, nem são controladas 
por acionistas da Companhia com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de 
uma mesma espécie ou classe de valor mobiliário de emissão da Companhia. 

Declaração de Eventuais Condenações 

Iara Pasian declarou, para todos os fins de direito, que nos últimos 5 anos não esteve sujeita 
aos efeitos de condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo 
administrativo perante a CVM e condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou 
administrativa, que tivesse ocasionado a suspensão ou inabilitação para prática de qualquer 
atividade profissional ou comercial, estando, assim, devidamente habilitada para a prática de 
suas atividades profissionais. Iara Pasian não é considerada uma pessoa politicamente 
exposta, conforme definido na regulamentação aplicável. 
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12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho 
de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato de 
tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no 
mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo: 
 
 

*Informações referem-se ao mandado do Conselho de Administração iniciado em 
11.01.2019 e compreendem as reuniões realizadas desde a posse até a presente data.  
 
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros 
dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e 
de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários: 

 
Não aplicável, tendo em vista que a proposta da administração é somente para eleição dos 
membros acima para compor o conselho de administração.  
 
12.8 Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês 
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de 
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, informar, 
em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo 
respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo:  
 
Não aplicável, tendo em vista que a proposta da administração é somente para eleição dos 
membros acima para compor conselho de administração. 
 

12.9 Relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau 
entre: 

 
a. administradores do emissor indicados pelos acionistas não 
controladores 
b.  (i) administradores do emissor indicados pelos acionistas não 
controladores e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do 
emissor 
c.  (i) administradores do emissor indicados pelos acionistas não 
controladores ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores 
diretos ou indiretos do emissor 
d.  (i) administradores do emissor indicados pelos acionistas não 
controladores e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e 
indiretas do emissor 

Conselho de 
Administração 

Total de reuniões 
realizadas pelo respectivo 
órgão desde a posse*  

% de participação do 
membro nas reuniões 
realizadas após a posse  

João Henrique Batista 
de Souza Schmidt 

4 100% 

Raul Almeida Cadena 4 100% 

Frederico Ferreira 
Sarmento 

4 100% 

Ricardo Szlejf 4 100% 

Mauro Eduardo 
Guizeline 

4 100% 

Iara Pasian 0 N/A 
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Não há quaisquer relações conjugais, de união estável ou de parentesco entre (a) 
administradores da Companhia; (b) administradores da Companhia, e administradores de 
controladas, diretas ou indiretas, da Companhia; (c) administradores da Companhia ou de 
suas controladas, diretas ou indiretas, e controladores diretos ou indiretos da Companhia; e 
(d) administradores da Companhia, e administradores das sociedades controladoras diretas 
ou indiretas da Companhia.  
 
12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle 
mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre os membros do conselho de 
administração do emissor indicados pelos acionistas não controladores e: 
 

a.  sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com 
exceção daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a 
totalidade do capital social 
b.  controlador direto ou indireto do emissor  
c.  caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, 
de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas 
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – EXERCÍCIO DE 2016 

Nome do 
Administrador 

Ricardo Szlejf 

CPF 285.717.088.27 

Cargo/Função 
ocupada 

Membro do Conselho de Administração (Efetivo) 

Nome/Nome 
empresarial da pessoa 

relacionada 
CNPJ 

Tipo de 
Pessoa 

Cargo ou função 
exercida pelo 

Administrador 

Tipo de relação 
do 

Administrador 
com a pessoa 
relacionada 

Tipo de 
pessoa 

relacionad
a 

Canada Pension Plan 
Investment Board – 

CPPIB 

Não aplicável 
(sediada no 

exterior) 

Pessoa 
jurídica 

Diretor de 
Infraestrutura 

Subordinação 
Controlador 

indireto 

 

Nome do 
Administrador 

Raul Almeida Cadena 

CPF 007.544.507-75 

Cargo/Função 
ocupada 

Membro do Conselho de Administração (Efetivo) 

Nome/Nome 
empresarial da pessoa 

relacionada 
CNPJ 

Tipo de 
Pessoa 

Cargo ou função 
exercida pelo 

Administrador 

Tipo de relação 
do 

Administrador 
com a pessoa 
relacionada 

Tipo de 
pessoa 

relacionad
a 

Votorantim Geração de 
Energia S.A. 

23.056.547/0001-
04 

Pessoa 
Jurídica 

Diretor 
Financeiro e 

Administrativo 
Subordinação 

Controlador 
indireto 

 

Nome do 
Administrador 

João Henrique Batista de Souza Schmidt 

CPF 005.032.489-67 

Cargo/Função 
ocupada 

Membro do Conselho de Administração (Efetivo)  

Nome/Nome 
empresarial da pessoa 

relacionada 
CNPJ 

Tipo de 
Pessoa 

Cargo ou função 
exercida pelo 

Administrador 

Tipo de relação 
do 

Administrador 
com a pessoa 
relacionada 

Tipo de 
pessoa 

relacionad
a 

Votorantim S.A. 
03.407.049/0001-

51 
Pessoa 
Jurídica 

Diretor sem 
Designação 
Específica 

Subordinação 
Controlador 

indireto 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – EXERCÍCIO DE 2017 

Nome do 
Administrador 

Ricardo Szlejf 

CPF 285.717.088.27 

Cargo/Função 
ocupada 

Membro do Conselho de Administração (Efetivo) 
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Nome/Nome 
empresarial da pessoa 

relacionada 
CNPJ 

Tipo de 
Pessoa 

Cargo ou função 
exercida pelo 

Administrador 

Tipo de relação 
do 

Administrador 
com a pessoa 
relacionada 

Tipo de 
pessoa 

relacionad
a 

Canada Pension Plan 
Investment Board – 

CPPIB 

Não aplicável 
(sediada no 

exterior) 

Pessoa 
jurídica 

Diretor de 
Infraestrutura 

Subordinação 
Controlador 

indireto 

 

Nome do 
Administrador 

Raul Almeida Cadena 

CPF 007.544.507-75 

Cargo/Função 
ocupada 

Membro do Conselho de Administração (Efetivo) 

Nome/Nome 
empresarial da pessoa 

relacionada 
CNPJ 

Tipo de 
Pessoa 

Cargo ou função 
exercida pelo 

Administrador 

Tipo de relação 
do 

Administrador 
com a pessoa 
relacionada 

Tipo de 
pessoa 

relacionad
a 

Votorantim Geração de 
Energia S.A. 

23.056.547/0001-
04 

Pessoa 
Jurídica 

Diretor 
Financeiro e 

Administrativo 
Subordinação 

Controlador 
indireto 

 

Nome do 
Administrador 

João Henrique Batista de Souza Schmidt 

CPF 005.032.489-67 

Cargo/Função 
ocupada 

Membro do Conselho de Administração (Efetivo)  

Nome/Nome 
empresarial da pessoa 

relacionada 
CNPJ 

Tipo de 
Pessoa 

Cargo ou função 
exercida pelo 

Administrador 

Tipo de relação 
do 

Administrador 
com a pessoa 
relacionada 

Tipo de 
pessoa 

relacionad
a 

Votorantim S.A. 
03.407.049/0001-

51 
Pessoa 
Jurídica 

Diretor sem 
Designação 
Específica 

Subordinação 
Controlador 

indireto 

Período de atuação: desde março de 2016 

Votorantim Geração de 
Energia S.A. 

23.056.547/0001-
04 

Pessoa 
Jurídica 

Presidente do 
Conselho de 

Administração 
Subordinação 

Controlador 
indireto 

 

Nome do 
Administrador 

Mauro Eduardo Guizeline 

CPF 533.573.297-00 

Cargo/Função 
ocupada 

Membro do Conselho de Administração (Efetivo) 
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Nome/Nome 
empresarial da pessoa 

relacionada 
CNPJ 

Tipo de 
Pessoa 

Cargo ou função 
exercida pelo 

Administrador 

Tipo de relação 
do 

Administrador 
com a pessoa 
relacionada 

Tipo de 
pessoa 

relacionad
a 

Votorantim Geração de 
Energia S.A. 

23.056.547/0001-
04 

Pessoa 
Jurídica 

Prestador de 
Serviços 

Prestação de 
Serviços 

Controlador 
indireto 

Canada Pension Plan 
Investment Board – 

CPPIB 

Não aplicável 
(sediada no 

exterior) 

Pessoa 
Jurídica 

Prestador de 
Serviços 

Prestação de 
Serviços 

Controlador 
indireto 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – EXERCÍCIO DE 2018 

Nome do 
Administrador 

Ricardo Szlejf 

CPF 285.717.088.27 

Cargo/Função 
ocupada 

Membro do Conselho de Administração (Efetivo) 

Nome/Nome 
empresarial da pessoa 

relacionada 
CNPJ 

Tipo de 
Pessoa 

Cargo ou função 
exercida pelo 

Administrador 

Tipo de relação 
do 

Administrador 
com a pessoa 
relacionada 

Tipo de 
pessoa 

relacionad
a 

Canada Pension Plan 
Investment Board – 

CPPIB 

Não aplicável 
(sediada no 

exterior) 

Pessoa 
jurídica 

Diretor de 
Infraestrutura 

Subordinação 
Controlador 

indireto 

VTRM Energia 
Participações S.A. 

28.594.234/0001-
23 

Pessoa 
jurídica 

Membro do 
Conselho de 

Administração e 
Diretor sem 
Designação 
Específica 

Subordinação 
Controlador 

direto 

 

Nome do 
Administrador 

Raul Almeida Cadena 

CPF 007.544.507-75 

Cargo/Função 
ocupada 

Membro do Conselho de Administração (Efetivo) 

Nome/Nome 
empresarial da pessoa 

relacionada 
CNPJ 

Tipo de 
Pessoa 

Cargo ou função 
exercida pelo 

Administrador 

Tipo de relação 
do 

Administrador 
com a pessoa 
relacionada 

Tipo de 
pessoa 

relacionad
a 

Votorantim Geração de 
Energia S.A. 

23.056.547/0001-
04 

Pessoa 
Jurídica 

Diretor 
Financeiro e 

Administrativo 
Subordinação 

Controlador 
indireto 

VTRM Energia 
Participações S.A. 

28.594.234/0001-
23 

Pessoa 
Jurídica 

Membro do 
Conselho de 

Administração 
Subordinação 

Controlador 
direto 
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SF Ninety Two 
Participações Societárias 

S.A. 

31.467.270/0001-
30 

Pessoa 
Jurídica 

Diretor sem 
Designação 
Específica 

Subordinação 
Controlador 

direto 

 

Nome do 
Administrador 

João Henrique Batista de Souza Schmidt 

CPF 005.032.489-67 

Cargo/Função 
ocupada 

Membro do Conselho de Administração (Efetivo)  

Nome/Nome 
empresarial da pessoa 

relacionada 
CNPJ 

Tipo de 
Pessoa 

Cargo ou função 
exercida pelo 

Administrador 

Tipo de relação 
do 

Administrador 
com a pessoa 
relacionada 

Tipo de 
pessoa 

relacionad
a 

Votorantim S.A. 
03.407.049/0001-

51 
Pessoa 
Jurídica 

Diretor sem 
Designação 
Específica 

Subordinação 
Controlador 

indireto 

Votorantim Geração de 
Energia S.A. 

23.056.547/0001-
04 

Pessoa 
Jurídica 

Presidente do 
Conselho de 

Administração 
Subordinação 

Controlador 
indireto 

 

Nome do 
Administrador 

Mauro Eduardo Guizeline 

CPF 533.573.297-00 

Cargo/Função 
ocupada 

Membro do Conselho de Administração (Efetivo) 

Nome/Nome 
empresarial da pessoa 

relacionada 
CNPJ 

Tipo de 
Pessoa 

Cargo ou função 
exercida pelo 

Administrador 

Tipo de relação 
do 

Administrador 
com a pessoa 
relacionada 

Tipo de 
pessoa 

relacionad
a 

Votorantim Geração de 
Energia S.A. 

23.056.547/0001-
04 

Pessoa 
Jurídica 

Prestador de 
Serviços 

Prestação de 
Serviços 

Controlador 
indireto 

Canada Pension Plan 
Investment Board – 

CPPIB 

Não aplicável 
(sediada no 

exterior) 

Pessoa 
Jurídica 

Prestador de 
Serviços 

Prestação de 
Serviços 

Controlador 
indireto 

 

Nome do 
Administrador 

Frederico Ferreira Sarmento 

CPF  

Cargo/Função 
ocupada 

Membro do Conselho de Administração (Efetivo) 

Nome/Nome 
empresarial da pessoa 

relacionada 
CNPJ 

Tipo de 
Pessoa 

Cargo ou função 
exercida pelo 

Administrador 

Tipo de relação 
do 

Administrador 
com a pessoa 
relacionada 

Tipo de 
pessoa 

relacionad
a 
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SF Ninety Two 
Participações Societárias 

S.A. 

31.467.270/0001-
30 

Pessoa 
Jurídica 

Diretor sem 
Designação 
Específica 

Subordinação 
Controlador 

direto 
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CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO  
Companhia Aberta  

 
CNPJ nº 60.933.603/0001-78  

NIRE 35.300.011.996 | Código CVM 02577 
 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
A SER REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2019 

 
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 

 
 

ANEXO V 
 

INFORMAÇÕES SOBRE CANDIDATO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO INDICADO 

PELOS ACIONISTAS NÃO CONTROLADORES 
(ITENS 12.5 A 12.10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA) 
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12.5 Composição e experiência profissional dos administradores do emissor 
indicados pelos acionistas não controladores  
 

Nome CPF Data Nasc.  Profissão 

Felipe Dutra Cançado 051.473.407-85 09.09.1982 Engenheiro 

Órgão da Administração 
Cargo Eletivo 

Ocupado 
Outros Cargos e Funções Exercidas 

no Emissor 

Conselho de Administração Membro 
Independente do 
Conselho de 
Administração 

N/A 

Data da Eleição Data de Posse Prazo de Mandato 
Foi Eleito pelo 

Controlador 

29 de abril de 2019 
Até 29 de maio de 

2019 
AGO a ser realizada 

em 2021 
Não 

Conselheiro 
Independente 

Critérios utilizados para determinar a 
independência 

Mandatos 
Consecutivos 

Sim Nos termos do §2º do art. 12 do Estatuto 
Social da Companhia 

0 

Experiência Profissional 

Formação: Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. 
 
Experiência Profissional: Sócio fundador da Squadra Investimentos – Gestão de Recursos 
Ltda. e da Squadra Investments – Gestão de Recursos Ltda., empresas de gestão 
independente, responsáveis pela gestão de fundos de investimentos em ações e carteiras 
administradas de investidores residentes no exterior, constituídas em 2007. Exceto pelo cargo 
citado acima, Felipe Dutra Cançado não exerce outros cargos de administração em 
sociedades e/ou organizações do terceiro setor. A Squadra Investimentos – Gestão de 
Recursos Ltda. e a Squadra Investments – Gestão de Recursos Ltda. são gestoras de fundos 
que detêm, em conjunto, participação superior a 5% do capital social total da Companhia. 
Sr. Felipe não exerceu nenhuma outra atividade nos últimos 5 anos. 

Declaração de Eventuais Condenações 

Felipe Dutra Cançado declarou, para todos os fins de direito, que nos últimos 5 anos não 
esteve sujeito aos efeitos de condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em 
processo administrativo perante a CVM e condenação transitada em julgado, na esfera 
judicial ou administrativa, que tivesse ocasionado a suspensão ou inabilitação para prática de 
qualquer atividade profissional ou comercial, estando, assim, devidamente habilitada para a 
prática de suas atividades profissionais. Felipe Dutra Cançado não é considerado uma pessoa 
politicamente exposta, conforme definido na regulamentação aplicável.  

 
12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho 
de administração no último exercício, informar, em formato de tabela, o percentual 
de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que 
tenham ocorrido após a posse no cargo: 
 
Não aplicável, tendo em vista que Felipe Dutra Cançado não exerceu cargo de membro do 
conselho de administração da Companhia no último exercício.  
 
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros 
dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e 
de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários: 
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Não aplicável, tendo em vista que a proposta da administração é somente para eleição dos 
membros acima para compor o conselho de administração.  
 
12.8 Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês 
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de 
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, informar, 
em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo 
respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo:  
 
Não aplicável, tendo em vista que a proposta da administração é somente para eleição dos 
membros acima para compor conselho de administração. 
 

12.9 Relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau 
entre: 

 
a. administradores do emissor indicados pelos acionistas não 
controladores 
b.  (i) administradores do emissor indicados pelos acionistas não 
controladores e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do 
emissor 
c.  (i) administradores do emissor indicados pelos acionistas não 
controladores ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores 
diretos ou indiretos do emissor 
d.  (i) administradores do emissor indicados pelos acionistas não 
controladores e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e 
indiretas do emissor 

 
Não aplicável, tendo em vista que não há relação conjugal, união estável ou parentesco até o 
2º grau entre Felipe Dutra Cançado e (a) administradores do emissor indicados pelos 
acionistas não controladores; (b) (i) administradores do emissor indicados pelos acionistas 
não controladores e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor; (c) 
(i) administradores do emissor indicados pelos acionistas não controladores ou de suas 
controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor; e (d) (i) 
administradores do emissor indicados pelos acionistas não controladores e (ii) 
administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor. 
 
12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle 
mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre os membros do conselho de 
administração do emissor indicados pelos acionistas não controladores e: 
 

a.  sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com 
exceção daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a 
totalidade do capital social 

 
Não aplicável, tendo em vista que não há relações de subordinação, prestação de serviço ou 
controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre Felipe Dutra Cançado e sociedade 
controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em que o emissor 
detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social. 

 
b. controlador direto ou indireto do emissor 
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – EXERCÍCIO DE 2016 

Nome do 
Administrador 

Felipe Dutra Cançado 

CPF 051.473.407-85 

Cargo/Função 
ocupada 

Membro Independente do Conselho de Administração (Efetivo) 

Nome/Nome 
empresarial da pessoa 

relacionada 
CNPJ 

Tipo de 
Pessoa 

Cargo ou função 
exercida pelo 

Administrador 

Tipo de relação 
do 

Administrador 
com a pessoa 
relacionada 

Tipo de 
pessoa 

relacionad
a 

Canada Pension Plan 
Investment Board – 

CPPIB 

Não aplicável 
(sediada no 

exterior) 

Pessoa 
jurídica 

Prestador de 
Serviços 

Prestação de 
Serviço 

Controlador 
indireto 

 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – EXERCÍCIO DE 2017 

Nome do 
Administrador 

Felipe Dutra Cançado 

CPF 051.473.407-85 

Cargo/Função 
ocupada 

Membro Independente do Conselho de Administração (Efetivo) 

Nome/Nome 
empresarial da pessoa 

relacionada 
CNPJ 

Tipo de 
Pessoa 

Cargo ou função 
exercida pelo 

Administrador 

Tipo de relação 
do 

Administrador 
com a pessoa 
relacionada 

Tipo de 
pessoa 

relacionad
a 

Canada Pension Plan 
Investment Board – 

CPPIB 

Não aplicável 
(sediada no 

exterior) 

Pessoa 
jurídica 

Prestador de 
Serviços 

Prestação de 
Serviço 

Controlador 
indireto 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – EXERCÍCIO DE 2018 

Nome do 
Administrador 

Felipe Dutra Cançado 

CPF 051.473.407-85 

Cargo/Função 
ocupada 

Membro Independente do Conselho de Administração (Efetivo) 

Nome/Nome 
empresarial da pessoa 

relacionada 
CNPJ 

Tipo de 
Pessoa 

Cargo ou função 
exercida pelo 

Administrador 

Tipo de relação 
do 

Administrador 
com a pessoa 
relacionada 

Tipo de 
pessoa 

relacionad
a 

Canada Pension Plan 
Investment Board – 

CPPIB 

Não aplicável 
(sediada no 

exterior) 

Pessoa 
jurídica 

Prestador de 
Serviços 

Prestação de 
Serviço 

Controlador 
indireto 

 
c.  caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, 
de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas 
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Não aplicável, tendo em vista que não há relações de subordinação, prestação de serviço ou 
controle relevantes mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre Felipe Dutra Cançado e 
fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou 
controladas de alguma dessas pessoas. 
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CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO  
Companhia Aberta  

 
CNPJ nº 60.933.603/0001-78  

NIRE 35.300.011.996 | Código CVM 02577 
 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
A SER REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2019 

 
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 

 
 

ANEXO VI 
 

INFORMAÇÕES SOBRE CANDIDATOS AO CONSELHO FISCAL INDICADOS PELOS 

ACIONISTAS CONTROLADORES 
(ITENS 12.5 A 12.10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA) 
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12.5 Composição e experiência profissional dos membros do conselho fiscal 
indicados pelo acionista controlador  

12.6 Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membros do 
conselho fiscal indicados pelo acionista controlador no último exercício, 
informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões 
realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido 
após a posse no cargo: 

  

Nome CPF Data Nasc.  Profissão 

Guillermo Oscar Braunbeck 106.627.498-39 08.12.1972 Professor 

Órgão da Administração 
Cargo Eletivo 

Ocupado 
Outros Cargos e Funções Exercidas 

no Emissor 

Conselho Fiscal Membro Efetivo 
do Conselho 
Fiscal 

N/A 

Data da Eleição Data de Posse Prazo de Mandato 
Foi Eleito pelo 

Controlador 

29 de abril de 2019 
Até 29 de maio de 

2019 
AGO a ser realizada 

em 2020 
Sim 

Mandatos Consecutivos 

0 

Experiência Profissional 

Formação: Doutor em Controladoria e Contabilidade pela Universidade de São Paulo (2010). 
Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp 
(1994). 
 
Experiência Profissional: Desde 2014 é Professor-Doutor da Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade (FEA/USP) e da Fundação Getúlio Vargas (EAESP). Foi 
Controlador-Geral Adjunto da Universidade de São Paulo. Consultor e Parecerista em temas 
de Contabilidade Financeira e Auditoria. Desde 2016 é membro votante do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC), representando a FIPECAFI. Diretor financeiro da 
Fundação de Apoio ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis (FACPC). Membro de 
diversos conselhos fiscais. Desde 2018 é membro titular do conselho fiscal da Anima 
Holding S.A., empresa dedicada à educação de ensino superior, desde 2017 é membro titular 
do conselho fiscal da Fundação CPqD, dedicada à pesquisa de tecnologias da informação e 
comunicação; desde 2014 é membro titular do conselho fiscal da Via Varejo S.A., empresa 
do setor de varejo de bens de consumo durável, desde 2015 é membro suplente do conselho 
fiscal da Suzano Holding S.A. e membro titular do conselho fiscal da IPLF Holding S.A., 
empresas do setor de celulose. Entre 1994 e 2001, atuou no segmento de auditoria 
independente pela Arthur Andersen e, entre 2005 e 2008, foi sócio da Hirashima & 
Associados, onde se dedicou à consultoria em processos de fusões e aquisições e integração 
pós-fusão. Entre 2002 e 2005 foi o executivo líder da auditoria interna e gerência de riscos 
da Votorantim Celulose e Papel S.A., empresa produtora de celulose. De 2005 a 2010, foi 
membro suplente do conselho fiscal e comitê de auditoria da Embraer. Ocupou de 2011 a 
2014 o cargo de gerente de projetos no International Accounting Standards Board (IASB), 
órgão emissor nas Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) situado em 
Londres. Participou e participa em diversas iniciativas de promoção de relatórios financeiros 
de alta qualidade para entidades do setor privado e público, incluindo projetos para o 
Conselho Federal de Contabilidade, Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), Banco 
Mundial, Nações Unidas (UNCTAD) e o Tesouro Nacional e é sócio da GBR Consultoria 
Empresarial EIRELI, empresa de consultoria técnica em temas de contabilidade e auditoria. 
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Exceto pelos cargos citados acima, Guillermo Oscar Braunbeck não exerce outros cargos de 
administração em sociedades e/ou organizações do terceiro setor. As empresas acima citadas 
não integram o mesmo grupo econômico da Companhia, nem são controladas por acionistas 
da Companhia com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma 
espécie ou classe de valor mobiliário de emissão da Companhia.  

Declaração de Eventuais Condenações 

O Sr. Guillermo Oscar Braunbeck declarou, para todos os fins de direito, que nos últimos 5 
anos não esteve sujeito aos efeitos de condenação criminal, condenação ou aplicação de pena 
em processo administrativo perante a CVM e condenação transitada em julgado, na esfera 
judicial ou administrativa, que tivesse ocasionado a suspensão ou inabilitação para prática de 
qualquer atividade profissional ou comercial, estando, assim, devidamente habilitado para a 
prática de suas atividades profissionais. O Sr. Guillermo Oscar Braunbeck não é considerado 
uma pessoa politicamente exposta, conforme definido na regulamentação aplicável. 

 

Nome CPF Data Nasc.  Profissão 

Carla Alessandra Trematore 248.855.668-86 30.10.1975 Contadora 

Órgão da Administração 
Cargo Eletivo 

Ocupado 
Outros Cargos e Funções Exercidas 

no Emissor 

Conselho Fiscal Membro Suplente 
do Conselho 
Fiscal 

N/A 

Data da Eleição Data de Posse Prazo de Mandato 
Foi Eleito pelo 

Controlador 

29 de abril de 2019 
Até 29 de maio de 

2019 
AGO a ser realizada 

em 2020 
Sim 

Mandatos Consecutivos 

0 

Experiência Profissional 

Formação: Bacharelado em Ciência da Computação na Universidade Estadual Paulista – 
UNESP, concluído em 1996. Ciências Contábeis na Pontifícia Universidade Católica de 
Minas Gerais - PUC Minas, concluído em 2018. 
 
Experiência Profissional: Atuou no ramo de auditoria independente na Arthur Andersen, 
Deloitte e Ernst & Young entre 1996 e 2010 e foi gerente de auditoria interna na Confab, 
companhia aberta brasileira controlada pelo grupo ítalo-argentino Techint/Tenaris. Foi sócia 
da Hirashima & Associados, onde liderou serviços de consultoria contábil e financeira em 
reorganizações societárias e atuou como consultora da Fundação Instituto de Pesquisas 
Contábeis, Atuariais e Financeiras - FIPECAFI. De julho de 2014 a agosto de 2017, ocupou 
a posição de controller em empresas de geração de energia elétrica. Foi membro suplente do 
Conselho Fiscal da Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. – EMBRAER entre 2007 e 2015 
e membro do Conselho Fiscal da Via Varejo S.A. de 2017 a 2018. Atualmente é Presidente 
do Comitê de Auditoria da Caixa Econômica Federal, membro do Conselho Fiscal da Ânima 
Holding S.A. e da Companhia de Gás de São Paulo – COMGÁS e membro suplente do 
Conselho Fiscal da COSAN S.A. Sua experiência compreende: auditoria das demonstrações 
financeiras de empresas de diversos segmentos, de acordo com as práticas contábeis 
brasileiras e internacionais; auditoria de controles internos, em consonância com a Sarbanes-
Oxley Act; gerenciamento de processos de aquisição, fusão e incorporação de empresas com 
foco financeiro-contábil; assessoria em processos de reestruturações societárias; assessoria 
em processos de abertura de capital; gerenciamento e monitoramento de riscos através do 
planejamento, execução e monitoramento de programas corporativos de auditoria interna 
com foco em riscos; e avaliação e diagnóstico de fraudes corporativas. Exceto pelos cargos 
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citados acima, Carla Alessandra Trematore não exerce outros cargos de administração em 
sociedades e/ou organizações do terceiro setor. As empresas acima citadas não integram o 
mesmo grupo econômico da Companhia, nem são controladas por acionistas da Companhia 
com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma espécie ou classe 
de valor mobiliário de emissão da Companhia. 

Declaração de Eventuais Condenações 

A Sra. Carla Alessandra Trematore declarou, para todos os fins de direito, que nos últimos 5 
anos não esteve sujeito aos efeitos de condenação criminal, condenação ou aplicação de pena 
em processo administrativo perante a CVM e condenação transitada em julgado, na esfera 
judicial ou administrativa, que tivesse ocasionado a suspensão ou inabilitação para prática de 
qualquer atividade profissional ou comercial, estando, assim, devidamente habilitado para a 
prática de suas atividades profissionais. A Sra. Carla Alessandra Trematore não é considerado 
uma pessoa politicamente exposta, conforme definido na regulamentação aplicável. 

 

Nome CPF Data Nasc.  Profissão 

Heraldo Gilberto de Oliveira 454.094.479-72 04.05.1964 Administrador e 
Contador 

Órgão da Administração 
Cargo Eletivo 

Ocupado 
Outros Cargos e Funções Exercidas 

no Emissor 

Conselho Fiscal Membro Efetivo 
do Conselho 
Fiscal 

N/A 

Data da Eleição Data de Posse Prazo de Mandato 
Foi Eleito pelo 

Controlador 

29 de abril de 2019 
Até 29 de maio de 

2019 
AGO a ser realizada 

em 2020 
Sim 

Mandatos Consecutivos 

0 

Experiência Profissional 

Formação: Mestre em Contabilidade e Controladoria pela FEA/USP; graduação em 
Administração de Empresas e Ciências Contábeis 
 
Experiência Profissional: É sócio diretor da FCO Consultores Associados Ltda. e da Timo 
Consultores Ltda., empresas de consultoria contábil. Desde novembro de 2009 atua como 
membro do conselho de administração e presidente do comitê de auditoria da China 
Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A. (antigo Banco Industrial e Comercial S.A.). 
É Conselheiro Fiscal da Suzano Holding S.A., companhia de participações, desde abril de 
2014; Presidente do Comitê de Auditoria e Compliance da Iguá Saneamento S.A., companhia 
do setor de águas e esgotos, desde dezembro de 2017; Conselheiro Fiscal da Associação 
Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI) desde abril de 
2017; membro suplente do conselho de administração da IRB-Brasil Resseguros S.A., 
companhia do setor de resseguros, desde março de 2018; atuou como conselheiro fiscal da 
Tevec Sistemas S.A., empresa do setor de tecnologia da informação especializada em 
inteligência artificial, de novembro de 2016 a maio de 2017; atuou como conselheiro fiscal 
da S.A. Correio Braziliense, empresa do setor jornalístico, de junho de 2016 a junho de 2018; 
atuou como Conselheiro de Administração e membro do Comitê de Auditoria da 
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, empresa detentora 
de concessão dos serviços públicos de saneamento básico no Estado de São Paulo, de 
novembro de 2009 a março de 2013 e de abril de 2007 a dezembro de 2018 atuou como 
Conselheiro de Administração e Coordenador do Comitê de Auditoria do Banco Nossa 
Caixa S.A., banco múltiplo. Adicionalmente, desde junho de 2000 é pesquisador, professor 
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e consultor da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras. Exceto 
pelos cargos citados acima, Heraldo Gilberto de Oliveira não exerce outros cargos de 
administração em sociedades e/ou organizações do terceiro setor. As empresas acima citadas 
não integram o mesmo grupo econômico da Companhia, nem são controladas por acionistas 
da Companhia com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma 
espécie ou classe de valor mobiliário de emissão da Companhia. 

Declaração de Eventuais Condenações 

O Sr. Heraldo Gilberto de Oliveira declarou, para todos os fins de direito, que nos últimos 
5 anos não esteve sujeito aos efeitos de condenação criminal, condenação ou aplicação de 
pena em processo administrativo perante a CVM e condenação transitada em julgado, na 
esfera judicial ou administrativa, que tivesse ocasionado a suspensão ou inabilitação para 
prática de qualquer atividade profissional ou comercial, estando, assim, devidamente 
habilitado para a prática de suas atividades profissionais. O Sr. Heraldo Gilberto de Oliveira 
não é considerado uma pessoa politicamente exposta, conforme definido na regulamentação 
aplicável.  

 

Nome CPF Data Nasc.  Profissão 

Carlos Atushi Nakamuta 011.603.868-38 19.08.1959 Contador 

Órgão da Administração 
Cargo Eletivo 

Ocupado 
Outros Cargos e Funções Exercidas 

no Emissor 

Conselho Fiscal Membro Suplente 
do Conselho 
Fiscal 

N/A 

Data da Eleição Data de Posse Prazo de Mandato 
Foi Eleito pelo 

Controlador 

29 de abril de 2019 
Até 29 de maio de 

2019 
AGO a ser realizada 

em 2020 
Sim 

Mandatos Consecutivos 

0 

Experiência Profissional 

Formação: Mestre em Contabilidade pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(strictu sensu), graduado em ciências contábeis pela Associação Tibiriçá de Educação, graduado 
em Ciências Atuariais pele FMU – SP e graduando em direito pela mesma faculdade. Pós-
graduação (lato sensu) em Gestão Financeira e Atuarial pela FIPECAFI (inconcluso). 
 
Experiência Profissional: É Sócio Diretor das empresas Moore Stephens Momentum 
Accounting, Momentum - Consultoria De Informática Ltda., Moore Stephens Momentum 
Risk Consultoria e Assessoria Atuarial, Financeira e de Riscos Ltda.; Timo Consultores Ltda. 
e sócio das empresas Moore Stephens Lima Lucchesi Auditores Independentes e Profit Yzuk 
Gestão, Participação e Publicações Ltda., empresas que atuam no setor de auditoria e 
consultoria. Também é Consultor Associado à FIPECAFI, onde participa de projetos 
relacionados às áreas de contabilidade, atuária, finanças e de perícias. É Perito Judicial no 
Tribunal de Justiça de São Paulo e Perito em conflitos de interesses levados às Câmaras 
Arbitrais, envolvendo as seguintes matérias: contabilidade, atuária, finanças, e tributos e suas 
espécies. É Auditor Independente registrado na CVM – Comissão de Valores Mobiliários e 
membro do IBRACON – Instituto do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil. Foi 
Diretor em empresas de auditoria independente por mais de 25 anos, tendo realizado 
trabalhos de auditoria em vários setores econômicos: tais como: Instituições Financeiras, 
Seguradoras, Operadoras de Saúde, Cias. de Energia Elétrica, Comércio Varejista, e 
Empresas de Saneamento. Participou da implementação do Comitê de Auditoria da Porto 
Seguro S.A. (Grupo), onde foi membro por cinco anos. Participou dos Grupos de Trabalhos 
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(estudos de temas de contabilidade e auditoria) do IBRACON, GT1 – Instituições 
Financeiras, GT2 – Seguradoras e GT3 – Previdência Complementar. Palestrante em vários 
eventos/seminários em temas voltados à Auditoria, Contabilidade, Finanças, Governança 
Corporativa. Exceto pelos cargos citados acima, Carlos Atushi Nakamuta não exerce outros 
cargos de administração em sociedades e/ou organizações do terceiro setor. As empresas 
acima citadas não integram o mesmo grupo econômico da Companhia, nem são controladas 
por acionistas da Companhia com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de 
uma mesma espécie ou classe de valor mobiliário de emissão da Companhia.  

Declaração de Eventuais Condenações 

O Sr. Carlos Atushi Nakamuta declarou, para todos os fins de direito, que nos últimos 5 anos 
não esteve sujeito aos efeitos de condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em 
processo administrativo perante a CVM e condenação transitada em julgado, na esfera 
judicial ou administrativa, que tivesse ocasionado a suspensão ou inabilitação para prática de 
qualquer atividade profissional ou comercial, estando, assim, devidamente habilitado para a 
prática de suas atividades profissionais. O Sr. Carlos Atushi Nakamuta não é considerado 
uma pessoa politicamente exposta, conforme definido na regulamentação aplicável. 

 
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros 
dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e 
de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários: 

 
Não aplicável, visto que os membros do Conselho Fiscal não participam de Comitês da 
Companhia.  
 
12.8 Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês 
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de 
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, informar, 
em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo 
respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo:  
 
Não aplicável, visto que os membros do Conselho Fiscal não participam de Comitês da 
Companhia.  
 
12.9 Relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: 
(a) administradores da Companhia;  
(b) administradores da Companhia e (ii) administradores de controladas, diretas ou 
indiretas, da Companhia;  
(c) (i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou indiretas e 
(ii) controladores diretos ou indiretos da Companhia 
(d) (i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades 
controladoras diretas e indiretas da Companhia 
 
Os candidatos ao conselho fiscal declararam, individualmente e para todos os fins de direito, 
que não há relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau entre cada um deles e: 
(a) administradores do emissor indicados pelos acionistas não controladores; (b) (i) 
administradores do emissor indicados pelos acionistas não controladores e (ii) 
administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor; (c) (i) administradores do 
emissor indicados pelos acionistas não controladores ou de suas controladas, diretas ou 
indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor; e (d) (i) administradores do 
emissor indicados pelos acionistas não controladores e (ii) administradores das sociedades 
controladoras diretas e indiretas do emissor.  
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12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle 
mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre os membros do conselho de 
administração do emissor indicados pelos acionistas não controladores e: 
 

a.  sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com 
exceção daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a 
totalidade do capital social 
b.  controlador direto ou indireto do emissor  
c.  caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, 
de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas 
 

Os candidatos ao conselho fiscal declararam, individualmente e para todos os fins de direito, 
que inexistem relações de subordinação, prestação de serviço ou controle, mantidas nos 3 
(três) últimos exercícios sociais, entre eles e (i) sociedade controlada, direta ou indiretamente, 
pela Companhia, exceto com relação àquelas em que a Companhia detenha, direta ou 
indiretamente, a totalidade do capital social; (ii) os controladores, diretos ou indiretos, da 
Companhia; ou (iii) fornecedores, clientes, devedores ou credores relevantes da Companhia, 
de suas controladas ou controladoras ou controladoras dessas pessoas.  
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CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO 
Companhia Aberta  

 
CNPJ nº 60.933.603/0001-78  
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
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PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 

 
 

ANEXO VII 
 

INFORMAÇÕES SOBRE CANDIDATOS AO CONSELHO FISCAL INDICADOS PELOS 

ACIONISTAS NÃO CONTROLADORES 
(ITENS 12.5 A 12.10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA) 
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12.5 Composição e experiência profissional dos membros do conselho fiscal 
indicados pelo acionista controlador  
12.6 Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membros do conselho 
fiscal indicados pelo acionista controlador no último exercício, informar, em formato 
de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão 
no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo: 

  

Nome CPF Data Nasc.  Profissão 

Paulo Roberto Franceschi 171.891.289-72 12.06.1951 Contador 

Órgão da Administração 
Cargo Eletivo 

Ocupado 
Outros Cargos e Funções Exercidas 

no Emissor 

Conselho Fiscal Membro Efetivo 
do Conselho 
Fiscal 

N/A 

Data da Eleição Data de Posse Prazo de Mandato 
Foi Eleito pelo 

Controlador 

29 de abril de 2019 
Até 29 de maio de 

2019 
AGO a ser realizada 

em 2020 
Não (Minoritários 
Preferencialistas) 

Mandatos Consecutivos 

0 

Experiência Profissional 

Formação: Ciências Contábeis pela Fundação de Estudos Sociais do Paraná.   
 
Experiência Profissional: Atua desde junho de 1995 como sócio da empresa Audicontrol 
Auditoria e Controle, empresa de auditoria independente e consultoria nas áreas contábil e 
fiscal. Atualmente atua ainda como membro titular do conselho fiscal das seguintes 
companhias: a) Equatorial Energia S.A., companhia do setor elétrico; b) Celpa Centrais 
Elétricas do Pará S.A., companhia de distribuição e geração de energia; c) Companhia 
Energética do Maranhão – CEMAR, companhia de comercialização e distribuição de energia; 
d) Triunfo Participações e Investimentos S.A., empresa do setor de infraestrutura; e) CESP 
Companhia Energética de São Paulo, companhia produtora de energia elétrica do Estado de 
São Paulo; e f) SANEPAR – Companhia de Saneamento do Paraná, companhia detentora 
de concessão dos serviços públicos de saneamento básico em cidades do Estado do Paraná. 
Exceto pelos cargos citados acima, Paulo Roberto Franceschi não exerce outros cargos de 
administração em sociedades e/ou organizações do terceiro setor. A Audicontrol Auditoria 
e Controle não integra o mesmo grupo econômico da Companhia, nem é controlada por 
acionistas da Companhia com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma 
mesma espécie ou classe de valor mobiliário de emissão da Companhia. Sr. Paulo não exerceu 
nenhuma outra atividade nos últimos 5 anos. 

Declaração de Eventuais Condenações 

O Sr. Paulo Roberto Franceschi declarou, para todos os fins de direito, que nos últimos 5 
anos não esteve sujeito aos efeitos de condenação criminal, condenação ou aplicação de pena 
em processo administrativo perante a CVM e condenação transitada em julgado, na esfera 
judicial ou administrativa, que tivesse ocasionado a suspensão ou inabilitação para prática de 
qualquer atividade profissional ou comercial, estando, assim, devidamente habilitado para a 
prática de suas atividades profissionais. O Sr. Paulo Roberto Franceschi não é considerado 
uma pessoa politicamente exposta, conforme definido na regulamentação aplicável.  
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Nome CPF Data Nasc.  Profissão 

Bruno Shigueyoshi Oshiro 074.475.088-10 27.07.1967 Contador 

Órgão da Administração 
Cargo Eletivo 

Ocupado 
Outros Cargos e Funções Exercidas 

no Emissor 

Conselho Fiscal Membro Suplente 
do Conselho 
Fiscal 

N/A 

Data da Eleição Data de Posse Prazo de Mandato 
Foi Eleito pelo 

Controlador 

29 de abril de 2019 
Até 29 de maio de 

2019 
AGO a ser realizada 

em 2020 
Não (Minoritários 
Preferencialistas) 

Mandatos Consecutivos 

0 

Experiência Profissional 

Formação: Ciências Contábeis pela FASP – Faculdades Associadas de São Paulo. 
 
Experiência Profissional: Atuou como sócio da BAS – Serviços Contábeis S/C Ltda., de 
novembro de 2013 a maio de 2016, empresa que atua no setor de prestação de serviços de 
consultoria e serviços contábeis. Atualmente atua como Conselheiro fiscal das empresas: 
Triunfo participações e Investimentos S.A, empresa do setor de infraestrutura; Aeroportos 
Brasil Viracopos S.A., sociedade de propósito específico do setor aeroportuário; CSE – 
Centro de Soluções Estratégicas S.A., empresa de consultoria especializada no setor de 
energia elétrica; e Tijoá Participações e Investimentos S.A., concessionária de geração de 
energia elétrica responsável pela gestão, operação e manutenção da usina hidrelétrica Três 
Irmãos. Exceto pelos cargos citados acima, Bruno Shigueyoshi Oshiro não exerce outros 
cargos de administração em sociedades e/ou organizações do terceiro setor. As empresas 
acima citadas não integram o mesmo grupo econômico da Companhia, nem são controladas 
por acionistas da Companhia com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de 
uma mesma espécie ou classe de valor mobiliário de emissão da Companhia. 

Declaração de Eventuais Condenações 

O Sr. Bruno Shigueyoshi Oshiro declarou, para todos os fins de direito, que nos últimos 5 
anos não esteve sujeito aos efeitos de condenação criminal, condenação ou aplicação de pena 
em processo administrativo perante a CVM e condenação transitada em julgado, na esfera 
judicial ou administrativa, que tivesse ocasionado a suspensão ou inabilitação para prática de 
qualquer atividade profissional ou comercial, estando, assim, devidamente habilitado para a 
prática de suas atividades profissionais. O Sr. Bruno Shigueyoshi Oshiro não é considerado 
uma pessoa politicamente exposta, conforme definido na regulamentação aplicável. 

 
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros 
dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e 
de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários: 

 
Não aplicável, visto que os membros do Conselho Fiscal não participam de Comitês da 
Companhia.   
 
12.8 Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês 
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de 
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, informar, 
em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo 
respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo:  
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Não aplicável, visto que os membros do Conselho Fiscal não participam de Comitês da 
Companhia.   
 
12.9 Relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: 
(a) administradores da Companhia;  
(b) administradores da Companhia e (ii) administradores de controladas, diretas ou 
indiretas, da Companhia;  
(c) (i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou indiretas e 
(ii) controladores diretos ou indiretos da Companhia 
(d) (i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades 
controladoras diretas e indiretas da Companhia 
 
Os candidatos ao conselho fiscal declararam, individualmente e para todos os fins de direito, 
que não há relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau entre cada um deles e: 
(a) administradores do emissor indicados pelos acionistas não controladores; (b) (i) 
administradores do emissor indicados pelos acionistas não controladores e (ii) 
administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor; (c) (i) administradores do 
emissor indicados pelos acionistas não controladores ou de suas controladas, diretas ou 
indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor; e (d) (i) administradores do 
emissor indicados pelos acionistas não controladores e (ii) administradores das sociedades 
controladoras diretas e indiretas do emissor. 
 
12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle 
mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre os membros do conselho de 
administração do emissor indicados pelos acionistas não controladores e: 

a.  sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com 
exceção daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a 
totalidade do capital social 
b.  controlador direto ou indireto do emissor  
c.  caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, 
de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas 
 

Os candidatos ao conselho fiscal declararam, individualmente e para todos os fins de direito, 
que inexistem relações de subordinação, prestação de serviço ou controle, mantidas nos 3 
(três) últimos exercícios sociais, entre eles e (i) sociedade controlada, direta ou indiretamente, 
pela Companhia, exceto com relação àquelas em que a Companhia detenha, direta ou 
indiretamente, a totalidade do capital social; (ii) os controladores, diretos ou indiretos, da 
Companhia; ou (iii) fornecedores, clientes, devedores ou credores relevantes da Companhia, 
de suas controladas ou controladoras ou controladoras dessas pessoas.  
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CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO  
Companhia Aberta  

 
CNPJ nº 60.933.603/0001-78  
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ANEXO VIII 
 

INFORMAÇÕES SOBRE REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES E MEMBROS DO 

CONSELHO FISCAL 
(SEÇÃO 13 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA) 
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, dos Conselhos, Diretoria e 
Comitês estatutários e dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de 
remuneração, abordando os seguintes aspectos: 
 
a. objetivos da política ou prática de remuneração, informando se a política de 
remuneração foi formalmente aprovada, órgão responsável por sua aprovação, 
data da aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de 
computadores onde o documento pode ser consultado 
 
Tendo em vista que o controle acionário da Companhia era detido pelo Governo do 
Estado de São Paulo até 10 de dezembro de 2018, durante os três últimos exercícios 
sociais, inclusive o de 2018, a prática de remuneração dos conselheiros, diretores e 
membros de comitês da Companhia seguia a Deliberação CODEC nº 1, de 16 de março 
de 2018 (“Deliberação CODEC”), que estipula as normas gerais para a fixação de 
remuneração, gratificações, benefícios e vantagens a serem observadas pelas empresas nas 
quais o Estado de São Paulo é acionista controlador, direta ou indiretamente. 
 
Embora a Companhia ainda não possua política de remuneração formalmente aprovada 
para o exercício social de 2019, os objetivos e premissas das práticas de remuneração 
adotadas pela Companhia são: 
 
(a) atrair, reter e motivar os administradores, fornecendo as condições necessárias para o 
desenvolvimento e a concretização das estratégias de negócios da Companhia; 
(b) alinhar os interesses dos administradores, dos acionistas e da Companhia para a criação 
de valor para a Companhia de forma sustentável; 
(c) motivar e recompensar o desempenho individual dos administradores, tendo em vista 
o alcance de metas financeiras e/ou estratégicas da Companhia; 
(d) estimular o crescimento, o êxito e a consecução dos objetivos sociais da Companhia 
e, consequentemente, a criação de valor de longo prazo para a Companhia e seus 
acionistas; e 
(e) propagar a cultura de alta performance e meritocracia; 
(f) fornecer a seus administradores níveis de remuneração competitivos em relação aos 
praticados pelos mercados selecionados. 
 
b. composição da remuneração, indicando: 
 
i. descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles. 
 
Conselho de Administração 
 
A remuneração do Conselho de Administração da Companhia é composta por 12 
pagamentos mensais (remuneração fixa). Os membros do Conselho de Administração 
fazem jus à remuneração fixa mensal, independentemente do número de reuniões do 
Conselho de Administração das quais participem. O objetivo da remuneração fixa mensal 
é oferecer compensação direta aos membros do Conselho de Administração da 
Companhia pelos serviços prestados e reconhecer e refletir o valor do cargo interna e 
externamente, em linha com as práticas de mercado, bem como refletir o desempenho, 
demanda de tempo, responsabilidades, experiência, formação e conhecimento do 
executivo. 
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Caso o membro do Conselho de Administração participe também de comitês de 
assessoramento, ele poderá receber um valor fixo adicional, pago mensalmente. Este valor 
fixo adicional, caso aplicável, está contemplado na remuneração fixa do Conselho de 
Administração, indicada no item 13.2 deste Formulário de Referência, na linha 
“remuneração por participação em comitês”. 
 
Diretoria Estatutária e não Estatutária 
 
A remuneração total da Diretoria Estatutária e não Estatutária da Companhia é composta 
pelos seguintes elementos: 
 
• Remuneração fixa mensal: A remuneração fixa mensal dos diretores estatutários e não 
estatutários é composta por 13 pagamentos mensais e uma gratificação de férias a ser 
calculada nos termos do Acordo Coletivo de Trabalho aplicável. O objetivo da 
remuneração fixa mensal é oferecer compensação direta aos diretores estatutários e não 
estatutários da Companhia pelos serviços prestados e reconhecer e refletir o valor do 
cargo interna e externamente, em linha com as práticas de mercado, bem como refletir o 
desempenho individual, demanda de tempo, responsabilidades, experiência, formação e 
conhecimento do executivo.  
 
• Benefícios: Os benefícios concedidos aos diretores estatutários e não estatutários são: 
assistência médica, seguro de vida em grupo, previdência privada, férias, FGTS, 
seguridade social e vale refeição. Os benefícios visam a garantir a competitividade das 
práticas de remuneração, tendo por objetivo o oferecimento de um pacote atrativo para 
reter diretores em posições chaves e que seja compatível com os padrões do mercado para 
o desempenho de funções semelhantes, bem como complementar os benefícios da 
previdência social oficial e conferir maior segurança aos diretores estatutários e não 
estatutários, permitindo-lhes manter o foco no desempenho de suas respectivas funções. 
 
• Remuneração Variável: objetiva premiar o alcance e a superação de metas individuais e 
da Companhia preestabelecidas pelo Conselho de Administração da Companhia, 
alinhadas ao orçamento, planejamento estratégico e mercado, de modo a alinhar os 
interesses dos administradores com os resultados de curto e médio prazo da Companhia. 
Atualmente a remuneração variável paga aos diretores estatutários e não estatutários é 
composta pela Remuneração Variável de Curto Prazo (que engloba o pagamento de 
Bônus e de participação nos resultados). O pagamento da remuneração variável é baseado 
no nível de alcance de metas preestabelecidas dos diretores estatutários e não estatutários 
determinadas pelo Conselho de Administração e em Planos de Participação nos Lucros 
ou Resultados da Companhia. 

 
A Companhia estuda propor a seus acionistas a aprovação de um plano de Remuneração 
Variável de Longo Prazo (Incentivo de Longo Prazo - ILP), baseado em ações da 
Companhia, com o objetivo de reforçar os níveis de retenção dos executivos-chave e 
alinhar seus interesses com os dos acionistas, na criação de valor por meio de resultados 
consistentes e a longo prazo. 
 
Conselho Fiscal 
 
Durante os exercícios sociais de 2016, 2017 e 2018, o Conselho Fiscal da Companhia fez 
jus apenas a remuneração fixa mensal, correspondente a 12 pagamentos mensais, sem 
nenhum benefício direto ou indireto. 
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A remuneração mensal do Conselho Fiscal, conforme prescrito no § 3º do artigo 162 da 
Lei nº 6.404/76, não poderá ser inferior, para cada membro em exercício, a 10% da 
remuneração média de cada Diretor da Companhia, não computados benefícios, verbas 
de representação e participação nos lucros. 
 
Não fez parte da remuneração do Conselho Fiscal, e igualmente não está previsto para o 
exercício social de 2019, qualquer tipo de remuneração variável, benefícios pós-emprego 
ou motivados pela cessação do exercício do cargo, ou remuneração baseada no valor das 
ações. 
 
O objetivo da remuneração fixa mensal é oferecer compensação direta aos membros do 
Conselho Fiscal da Companhia pelos serviços prestados e reconhecer e refletir o valor do 
cargo interna e externamente, em linha com as práticas de mercado, bem como refletir o 
desempenho, demanda de tempo, responsabilidades, experiência, formação e 
conhecimento do executivo. 
 
Comitê de Auditoria Estatutário 
 
A remuneração dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário (“CAE”) é composta 
por 12 pagamentos mensais (remuneração fixa). O objetivo da remuneração fixa mensal 
é oferecer compensação direta aos membros dos Comitês de Assessoramento da 
Companhia pelos serviços prestados e reconhecer e refletir o valor do cargo interna e 
externamente, em linha com as práticas de mercado, bem como refletir o desempenho 
individual, demanda de tempo, responsabilidades, experiência, formação e conhecimento 
do executivo. 
 
Não fez parte da remuneração do CAE qualquer tipo de remuneração variável, benefícios 
pós emprego ou motivados pela cessação do exercício do cargo, ou remuneração baseada 
no valor das ações da Companhia. 
 
O Coordenador do CAE recebe remuneração diferenciada em razão de suas funções e 
atribuições específicas desempenhadas pelo cargo que ocupa no Comitê. Os demais 
membros do CAE recebem, entre si, a mesma remuneração. 
 
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. 
 

2018 

Elementos da remuneração 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

Fiscal 

Salário ou pró-labore 0,77% 0,61% 0,77% 

Benefícios diretos ou indiretos 0,00% 0,09% 0,00% 

Remuneração Variável 0,00% 0,01% 0,00% 

Outros (Encargos ônus da empresa) 0,17% 0,22% 0,17% 

Outros (Gratificação Anual) 0,06% 0,05% 0,06% 
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2017 

Elementos da remuneração 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

Fiscal 

Salário ou pró-labore 77% 54% 80% 

Benefícios diretos ou indiretos 0,00% 10% 0,00% 

Remuneração Variável 0,00% 16% 0,00% 

Outros (Encargos ônus da 
empresa) 

17% 16% 16% 

Outros (Gratificação Anual) 6% 3% 4% 

 

2016 

Elementos da remuneração ano  
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

Fiscal 

Salário ou pró-labore 79% 53% 76% 

Benefícios diretos ou indiretos 0,00% 10% 0,00% 

Remuneração Variável 0,00% 16% 0,00% 

Outros (Encargos ônus da 
empresa) 

15% 16% 22% 

Outros (Gratificação Anual) 6% 4% 2% 

 
iii. metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da 
remuneração. 
 
Conforme já informado no item 13.1 (a) acima, tendo em vista que o controle acionário 
da Companhia era detido pelo Governo do Estado de São Paulo até 10 de dezembro de 
2018, durante os três últimos exercícios sociais a remuneração dos conselheiros, diretores 
e membros de comitês da Companhia seguia a Deliberação CODEC, que estipula as 
normas gerais para a fixação de remuneração, gratificações, benefícios e vantagens a serem 
observadas pelas empresas nas quais o Estado de São Paulo é acionista controlador, direta 
ou indiretamente. 
 
A remuneração global do exercício social de 2018 atribuída aos membros do Conselho de 
Administração, Diretoria Estatutária e do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria 
Estatutário foi fixada na assembleia geral realizada em 24 de abril de 2018, e se baseou na 
Deliberação CODEC. 
 
De qualquer maneira, nos termos da legislação aplicável, a revisão de remuneração dos 
administradores é deliberada em assembleia geral de acionistas, que fixa, a cada ano a nova 
remuneração dos administradores da Companhia.  
 
A partir do exercício social de 2019, a Companhia estuda revisar as bases da remuneração 
para seus administradores de acordo com pesquisas de mercado, a serem eventualmente 
conduzidas por empresas externas independentes.  
 
O painel de empresas que formará a base para essa pesquisa será selecionado levando em 
consideração critérios como: (a) porte (faturamento) similar ao da Companhia; (b) 
indústrias de diferentes setores, mas, principalmente, do setor de energia; (c) empresas de 
capital nacional e subsidiárias de empresas estrangeiras líderes em seus respectivos 
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segmentos de atuação; e (d) práticas de remuneração consistentes e reconhecidas no 
mercado. 
 
O valor anual global da remuneração dos administradores e membros do conselho fiscal 
da Companhia é aprovado em assembleia geral. Após a definição das verbas globais de 
remuneração, a remuneração individual e o valor atribuído a cada membro da 
administração são definidos e aprovados em reunião do Conselho de Administração. 
 
iv. razões que justificam a composição da remuneração. 
 
Conforme já mencionado ao longo desse item 13.1(a), tendo em vista que o controle 
acionário da Companhia era detido pelo Governo do Estado de São Paulo até 10 de 
dezembro de 2018, durante os três últimos exercícios sociais a remuneração dos 
conselheiros, diretores e membros de comitês da Companhia seguia a Deliberação 
CODEC, que estipula as normas gerais para a fixação de remuneração, gratificações, 
benefícios e vantagens a serem observadas pelas empresas nas quais o Estado de São 
Paulo é acionista controlador, direta ou indiretamente. 
 
A remuneração global do exercício social de 2018 atribuída aos membros do Conselho de 
Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria Estatutário foi fixada em 
assembleia geral realizada em 24 de abril de 2018, e se baseou na Deliberação CODEC. 
 
A partir do exercício social de 2019, a Companhia estuda revisar as bases da remuneração 
para seus administradores de acordo com pesquisas de mercado, a serem eventualmente 
conduzidas por empresas externas independentes. No que se refere à remuneração dos 
membros do Conselho de Administração, os objetivos principais são oferecer 
compensação adequada aos membros do Conselho de Administração da Companhia 
pelos serviços prestados e reconhecer e refletir o valor do cargo interna e externamente, 
em linha com as práticas de mercado. 
 
A remuneração da diretoria estatutária e não estatutária, por sua vez, tem como objetivo 
oferecer compensação direta aos diretores estatutários e não estatutários da Companhia 
pelos serviços prestados e garantir a competitividade das práticas de remuneração, bem 
como promover um pacote atrativo para reter diretores em posições chaves e premiar o 
alcance e a superação de metas individuais e da Companhia preestabelecidas pelo 
Conselho de Administração da Companhia. 
 
A remuneração atribuída aos membros do conselho fiscal e dos comitês de 
assessoramento tem como objetivo principal atrair conselheiros com reputação e perfis 
adequados. 
v. existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato 
 
Na data deste formulário de referência, todos os administradores e membros do Conselho 
Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário são remunerados pela Companhia. 
 
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 
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competência e reputação profissionais, o tempo dedicado ao exercício das funções, e o 
valor dos seus serviços no mercado.  
 
No caso da remuneração dos diretores estatutários e não estatutários, a remuneração 
variável é baseada no nível de alcance de metas preestabelecidas dos diretores estatutários 
e não estatutários determinadas pelo Conselho de Administração e em Planos de 
Participação nos Lucros ou Resultados da Companhia. 
 
Os membros do conselho de administração e dos comitês de assessoramento são elegíveis 
somente à remuneração fixa, conforme prática de mercado, não estando sujeitos aos 
indicadores de desempenho, de maneira que a remuneração deve refletir o desempenho, 
demanda de tempo, responsabilidades, experiência, formação e conhecimento do 
executivo.  
 
Os membros do Conselho Fiscal também recebem apenas remuneração fixa, portanto 
sem efeitos de indicadores de desempenho, incompatíveis com as funções daquele órgão, 
mas sua remuneração reflete o desempenho, demanda de tempo, responsabilidades, 
experiência, formação e conhecimento do executivo. 
 
d. como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de 
desempenho. 
 
Conforme informado no item (c) acima, no caso da remuneração dos diretores 
estatutários e não estatutários, a remuneração variável é baseada no nível de alcance de 
metas preestabelecidas dos diretores estatutários e não estatutários determinadas pelo 
Conselho de Administração e em Planos de Participação nos Lucros ou Resultados da 
Companhia. Contudo, na data deste Formulário de Referência não existem indicadores 
específicos de desempenho além daqueles acima mencionados. 
 
Conforme informado no item (d) acima, os membros do conselho de administração, 
conselho fiscal e dos comitês são elegíveis somente a remuneração fixa, portanto sem 
efeitos de indicadores de desempenho.  
 
e. como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor 
de curto, médio e longo prazo. 
 
As práticas de remuneração descritas neste item 13.1 têm por objetivo alinhar os interesses 
dos administradores e membros do conselho fiscal e dos comitês de assessoramento aos 
interesses da Companhia na medida em que propiciam a manutenção de profissionais 
dotados de competência, experiência, motivação, necessários ao exercício da função 
diretiva, com reflexos no desempenho empresarial da Companhia. 
 
No curto prazo, a Companhia busca o alinhamento de interesses por meio de salários e 
pacote de benefícios compatíveis com os níveis de mercado.  
 
Adicionalmente, o pagamento de bônus e participação nos resultados da Companhia a 
determinados colaboradores, ao premiar o alcance e a superação de metas individuais e 
da Companhia preestabelecidas pelo Conselho de Administração da Companhia, alinha 
os interesses dos administradores com os resultados de médio prazo da Companhia.  
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f. existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou 
controladores diretos ou indiretos. 
 
Não há pagamento de remuneração suportado por subsidiárias, controladas ou 
controladores diretos ou indiretos da Companhia. 
 
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 ocorrências de eventos societários. 
 
h. práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir 
a remuneração individual do conselho de administração e da diretoria, indicando: 
 
i. os órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório, 

identificando de que forma participam 
 

O valor anual global da remuneração dos administradores e membros do conselho fiscal 
da Companhia é aprovado em assembleia geral. Após a definição das verbas globais de 
remuneração, a remuneração individual e o valor atribuído a cada membro da 
administração são definidos e aprovados em reunião do Conselho de Administração. 

 
ii. critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual, 

indicando se há a utilização de estudos para a verificação das práticas de mercado, 
e, em caso positivo, os critérios de comparação e a abrangência desses estudos 

 
Conforme já mencionado nesse item 13.1, tendo em vista que o controle acionário da 
Companhia era detido pelo Governo do Estado de São Paulo até 10 de dezembro de 
2018, durante os três últimos exercícios sociais, inclusive o de 2018, a remuneração dos 
conselheiros, diretores e membros de comitês da Companhia seguia a Deliberação 
CODEC, que estipula as normas gerais para a fixação de remuneração, gratificações, 
benefícios e vantagens a serem observadas pelas empresas nas quais o Estado de São 
Paulo é acionista controlador, direta ou indiretamente. 
 
A partir do exercício social de 2019, a Companhia estuda revisar as bases da remuneração 
para seus administradores de acordo com pesquisas de mercado, a serem eventualmente 
conduzidas por empresas externas independentes.  
 
O painel de empresas que formará a base para essa pesquisa será selecionado levando em 
consideração critérios como: (a) porte (faturamento) similar ao da Companhia; (b) 
indústrias de diferentes setores, mas, principalmente, do setor de energia; (c) empresas de 
capital nacional e subsidiárias de empresas estrangeiras líderes em seus respectivos 
segmentos de atuação; e (d) práticas de remuneração consistentes e reconhecidas no 
mercado. 
 
iii. com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a 

adequação da política de remuneração do emissor 
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Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui política de remuneração 
formalmente aprovada e está atualmente passando por um processo de revisão de suas 
práticas de remuneração. 
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13.2. Em relação à remuneração reconhecida no resultado dos 3 últimos exercícios 
sociais e à prevista para o exercício social corrente do conselho de administração, 
da diretoria estatutária e do conselho fiscal, elaborar tabela com o seguinte 
conteúdo: 
a. órgão 
b. número total de membros 
c. número de membros remunerados 
d. remuneração segregada em: 
i. remuneração fixa anual, segregada em: 

 salário ou pró-labore  

 benefícios diretos e indiretos  

 remuneração por participação em comitês  

 outros 
ii. remuneração variável, segregada em: 

 bônus  

 participação nos resultados  

 remuneração por participação em reuniões  

 comissões  

 outros 
iii. benefícios pós-emprego 
iv. benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo 
v. remuneração baseada em ações, incluindo opções 
e. valor, por órgão, da remuneração do conselho de administração, da diretoria 
estatutária e do conselho fiscal 
f. total da remuneração do conselho de administração, da diretoria estatutária e 
do conselho fiscal 
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Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 2019 - valores anuais 
(Valores em R$) 

  
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

Fiscal  Total 

Nº de membros 8,00 2,66 3,42 14,08 

Número de Membros 
Remunerados 8,00 2,66 3,42 14,08 

Remuneração fixa anual 

Salário ou pró-labore 638.296,59 2.322.855,94 369.427,96 3.330.580,49 

Benefícios diretos ou indiretos 0,00 220.919,00 0,00 220.919,00 

Participações em comitês  0,00  0,00 0,00  0,00 

Outros (Encargos ônus da 
empresa) 127.659,32 882.696,66 73.885,59 1.084.241,57 

Descrição de outras 
remunerações fixas 

Outros: refere-
se à 

contribuição 
patronal do 

INSS 

Outros: 
refere-se à 

contribuição 
patronal do 

INSS 

Outros: 
refere-se à 

contribuição 
patronal do 

INSS  

Remuneração variável 

Bônus 0,00  1.600.000,00 0,00  1.600.000,00 

Participação de resultados 0,00  1.851.362,99 0,00  1.851.362,99 

Participação em reuniões 0,00  0,00 0,00  0,00  

Comissões 0,00  0,00 0,00  0,00  

Outros (Gratificação Anual) 0,00 0,00 0,00 0,00  

Descrição de outras 
remunerações variáveis 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pós-emprego 0,00 0,00 0,00  0,00  

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00  0,00  

Baseada em ações 0,00 0,00 0,00  0,00  

Total da remuneração 765.955,91 6.877.834,59 443.313,55 8.087.104,05 

Observação: O número de membros de cada órgão corresponde à média anual do número de 
membros de cada órgão, apurado mensalmente, com duas casas decimais e o número de 
membros remunerados de cada órgão corresponde à média anual do número de membros de 
cada órgão aos quais foram atribuídas remunerações reconhecidas no resultado do exercício, 
apurado mensalmente com duas casas decimais. 

 

Remuneração total do Exercício Social 2018 - valores anuais (Valores em R$) 

  
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

Fiscal 
Total 

Nº de membros 9,42 3,50 4,92 17,84 

Número de Membros 
Remunerados 9,42 3,50 4,92 17,84 

Remuneração fixa anual 

Salário ou pró-labore 715.945,60 1.278.537,92 240.779,46 2.235.262,98 

Benefícios diretos ou indiretos 0,00  183.873,95 0,00  183.873,95 

Participações em comitês 0,00  0,00  0,00  0,00 

Outros (Encargos ônus da 
empresa) 155.229,65 467.395,01 52.204,92 674.829,58 
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Descrição de outras 
remunerações fixas 

Outros: refere-
se à 

contribuição 
patronal do 

INSS 

Outros: 
refere-se à 

contribuição 
patronal do 

INSS 

Outros: 
refere-se à 

contribuição 
patronal do 

INSS  

 

Remuneração variável 

Bônus 0,00  27.512,84 0,00  27.512,84 

Participação de resultados 0,00  27.733,05 0,00  27.733,05 

Participação em reuniões 0,00  0,00  0,00  0,00 

Comissões 0,00  0,00  0,00  0,00 

Outros (Gratificação Anual) 60.202,65 99.518,87 20.245,13 179.966,65 

Descrição de outras 
remunerações variáveis 0,00 0,00 0,00  

Pós-emprego 0,00  0,00  0,00  0,00 

Cessação do cargo 0,00  0,00  0,00  0,00 

Baseada em ações 0,00  0,00  0,00  0,00 

Total da remuneração 931.377,90 2.084.571,65 313.229,51 3.329.179,05 

Observação: O número de membros de cada órgão corresponde à média anual do número de 
membros de cada órgão, apurado mensalmente, com duas casas decimais e o número de 
membros remunerados de cada órgão corresponde à média anual do número de membros de 
cada órgão aos quais foram atribuídas remunerações reconhecidas no resultado do exercício, 
apurado mensalmente com duas casas decimais. 

 

Remuneração total do Exercício Social 2017 - valores anuais      (Valores em R$) 

  
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

Fiscal  
Total 

Nº de membros 10,25 4,00 5,00 19,25 

Número de Membros 
Remunerados 

10,25 4,00 5,00 19,25 

Remuneração fixa anual 

Salário ou pró-labore 759.771,00 1.457.734,07 247.080,00 2.464.585,07 

Benefícios diretos ou indiretos 0,00 262.373,93 0,00 262.373,93 

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros (Encargos ônus da 
empresa) 

164.617,05 440.532,28 49.416,01 654.565,34 

Descrição de outras 
remunerações fixas 

Outros: refere-
se à 

contribuição 
patronal do 

INSS 

Outros: 
refere-se à 

contribuição 
patronal do 

INSS 

Outros: 
refere-se à 

contribuição 
patronal do 

INSS 

 

Remuneração variável 

Bônus 0,00 425.122,38 0,00 425.122,38 

Participação de resultados  0,00 24.516,13 0,00  24.516,13 

Participação em reuniões  0,00  0,00  0,00 0,00 

Comissões  0,00  0,00  0,00 0,00 

Outros (Gratificação Anual) 63.314,25 87.387,26 13.726,70 164.428,21 
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Descrição de outras 
remunerações variáveis 

0,00 0,00 0,00  

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 987.702,30 2.697.666,05 310.222,71 3.995.591,07 

Observação: O número de membros de cada órgão corresponde à média anual do número de 
membros de cada órgão, apurado mensalmente, com duas casas decimais e o número de 
membros remunerados de cada órgão corresponde à média anual do número de membros de 
cada órgão aos quais foram atribuídas remunerações reconhecidas no resultado do exercício, 
apurado mensalmente com duas casas decimais. 

 

Remuneração total do Exercício Social 2016 - valores anuais               (Valores em R$) 

  
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

Fiscal  
Total 

Nº de membros 12,17 4,00 5,00 21,17 

Número de Membros 
Remunerados 

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 

 0,00 239.129,11 0,00  239.129,11 

Participações em comitês  0,00  0,00  0,00 0,00 

Outros (Encargos ônus da 
empresa) 

175.015,00 399.431,30 72.373,85 646.820,15 

Descrição de outras 
remunerações fixas 

Outros: refere-se 
à contribuição 

patronal do 
INSS 

Outros: 
refere-se à 

contribuição 
patronal do 

INSS 

Outros: 
refere-se à 

contribuição 
patronal do 

INSS 

 

Remuneração variável 

Bônus 0,00 396.411,70 0,00 396.411,70 

Participação de resultados  0,00 16.385,06  0,00 16.385,06 

Participação em reuniões  0,00 0,00   0,00 0,00 

Comissões  0,00  0,00 0,00  0,00 

Outros (Gratificação Anual) 67.432,25 106.835,83 6.863,35 181.131,43 

Descrição de outras 
remunerações variáveis 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Pós-emprego  0,00  0,00 0,00  0,00 

Cessação do cargo  0,00  0,00  0,00 0,00 

Baseada em ações  0,00 0,00   0,00 0,00 

Total da remuneração 1.144.289,25 2.453.398,39 326.317,20 3.924.004,83 

Observação: O número de membros de cada órgão corresponde à média anual do número de 
membros de cada órgão, apurado mensalmente, com duas casas decimais e o número de 
membros remunerados de cada órgão corresponde à média anual do número de membros de 
cada órgão aos quais foram atribuídas remunerações reconhecidas no resultado do exercício, 
apurado mensalmente com duas casas decimais. 
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13.3. Em relação à remuneração variável dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista 
para o exercício social corrente do conselho de administração, da diretoria estatutária 
e do conselho fiscal, elaborar tabela com o seguinte conteúdo: 
a. órgão 
b. número total de membros  
c. número de membros remunerados 
d. em relação ao bônus: 
i. valor mínimo previsto no plano de remuneração  
ii. valor máximo previsto no plano de remuneração 
iii. valor previsto no plano de remuneração, caso as metas estabelecidas fossem 
atingidas  
iv. valor efetivamente reconhecido no resultado dos 3 últimos exercícios sociais  
e. em relação à participação no resultado: 
i. valor mínimo previsto no plano de remuneração 
ii. valor máximo previsto no plano de remuneração 
iii. valor previsto no plano de remuneração, caso as metas estabelecidas fossem 
atingidas  
iv. valor efetivamente reconhecido no resultado dos 3 últimos exercícios sociais  
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Remuneração variável prevista para o exercício social corrente 2019 (Valores em R$) 

  
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

Fiscal  
Total 

Nº  total de membros 8,00 2,66 3,42 14,08 

Nº de membros remunerados 0,00 2,66 0,00 2,66 

 Bônus  

 Valor mínimo previsto no 
plano de remuneração  

0,00 0,00 0,00 0,00 

 Valor máximo previsto no 
plano de remuneração  

0,00 2.322.885,94 0,00 2.322.885,94 

 Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as metas 
sejam atingidas  

0,00 0,00 0,00 0,00 

 Valor efetivamente 
reconhecido  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Participação nos resultados 

 Valor mínimo previsto no 
plano de remuneração  

0,00 227.264,66 0,00 227.264,66 

 Valor máximo previsto no 
plano de remuneração  

0,00 3.337.771,19 0,00 3.337.771,19 

 Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as metas 
sejam atingidas  

0,00 1.851.380,79 0,00 1.851.380,79 

 Valor efetivamente 
reconhecido no exercício social  

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Remuneração variável - exercício social encerrado em 31.12.2018 (Valores em R$) 

  
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho Fiscal  Total 

Nº  de membros 9,42 3,50 4,92 17,84 

Nº de membro remunerados 0,00 3,50 0,00 3,50 

 Bônus  

 Valor mínimo previsto no plano 
de remuneração  

N/A N/A N/A N/A 

 Valor máximo previsto no 
plano de remuneração  

N/A N/A N/A N/A 

 Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as metas 
sejam atingidas  

N/A N/A N/A N/A 

 Valor efetivamente reconhecido  N/A 27.512,84 N/A 27.733,05 

Participação nos resultados 

 Valor mínimo previsto no plano 
de remuneração  

N/A N/A N/A N/A 



141 

 Valor máximo previsto no 
plano de remuneração  

N/A N/A N/A N/A 

 Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as metas 
sejam atingidas  

N/A N/A N/A N/A 

 Valor efetivamente reconhecido 
no exercício social  

N/A 27.733,05 N/A 27.512,84 

 

Remuneração variável - exercício social encerrado em 31.12.2017 (Valores em R$) 

  
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

Fiscal  
Total 

Nº de membros 10,25 4,00 5,00 19,25 

Nº de membro remunerados 0,00 4,00 0,00 4,00 

Bônus  

Valor mínimo previsto no plano 
de remuneração  

N/A N/A N/A N/A 

Valor máximo previsto no plano 
de remuneração  

N/A N/A N/A N/A 

Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as metas 
sejam atingidas  

N/A N/A N/A N/A 

Valor efetivamente reconhecido  N/A 425.122,38 N/A 425.122,380 

Participação nos resultados 

Valor mínimo previsto no plano 
de remuneração  

N/A N/A N/A N/A 

Valor máximo previsto no plano 
de remuneração  

N/A N/A N/A N/A 

Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as metas 
sejam atingidas  

N/A N/A N/A N/A 

Valor efetivamente reconhecido 
no exercício social  

N/A 24.516,13 N/A 24.516,13 

 

Remuneração variável - exercício social encerrado em 31.12.2016 (Valores em R$) 

  
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

Fiscal  
Total 

Nº de membros 12,17 4,00 5,00 21,17 

Nº de membros remunerados  0,00 4,00 0,00 4,00 

 Bônus  

 Valor mínimo previsto no plano de 
remuneração  

N/A N/A N/A N/A 

 Valor máximo previsto no plano de 
remuneração  

N/A 
N/A N/A 

N/A 

 Valor previsto no plano de remuneração, 
caso as metas sejam atingidas  

 N/A N/A  N/A N/A 
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 Valor efetivamente reconhecido no 
exercício social  

N/A 396.411,70 N/A 396.411,70 

 Participação nos resultados  

 Valor mínimo previsto no plano de 
remuneração  

N/A N/A N/A N/A 

 Valor máximo previsto no plano de 
remuneração  

N/A N/A N/A N/A 

 Valor previsto no plano de remuneração, 
caso as metas sejam atingidas  

N/A N/A N/A N/A 

 Valor efetivamente reconhecido no 
exercício social  

N/A 16.385,06 N/A 16.385,06 
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13.4. Em relação ao plano de remuneração baseado em ações do conselho de 
administração e da diretoria estatutária, em vigor no último exercício social e previsto 
para o exercício social corrente, descrever: 
a. termos e condições gerais 
b. principais objetivos do plano 
c. forma como o plano contribui para esses objetivos 
d. como o plano se insere na política de remuneração do emissor 
e. como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, médio 
e longo prazo 
f. número máximo de ações abrangidas 
g. número máximo de opções a serem outorgadas 
h. condições de aquisição de ações 
i. critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício 
j. critérios para fixação do prazo de exercício 
k. forma de liquidação 
l. restrições à transferência das ações 
m. critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou 
extinção do plano 
n. efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos 
previstos no plano de remuneração baseado em ações 
 
Não aplicável tendo em vista que a Companhia não possui atualmente plano de remuneração 
baseado em ações. A Companhia estuda propor a seus acionistas a aprovação de um plano 
de Remuneração Variável de Longo Prazo (Incentivo de Longo Prazo - ILP), baseado em 
ações da Companhia, com o objetivo de reforçar os níveis de retenção dos executivos-chave 
e alinhar seus interesses com os dos acionistas, na criação de valor por meio de resultados 
consistentes e a longo prazo. 
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13.5. Em relação à remuneração baseada em ações reconhecida no resultado dos 
3 últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente, do 
conselho de administração e da diretoria estatutária, elaborar tabela com o 
seguinte conteúdo: 
a. órgão 
b. número total de membros 
c. número de membros remunerados 
d. em relação a cada outorga de opções de compra de ações:  

i. data de outorga 
ii. quantidade de opções outorgadas 
iii. prazo para que as opções se tornem exercíveis 
iv. prazo máximo para exercício das opções 
v. prazo de restrição à transferência das ações 
vi. preço médio ponderado de exercício de cada um dos seguintes grupos de 
opções:  

 em aberto no início do exercício social 

 perdidas durante o exercício social 

 exercidas durante o exercício social 

 expiradas durante o exercício social  
e. valor justo das opções na data de cada outorga 
f. diluição potencial em caso de exercício de todas as opções outorgadas 

 
Não aplicável tendo em vista que a Companhia não possui atualmente plano de remuneração 
baseado em ações. 
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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: 
a. órgão 
b. número de membros 
c. número de membros remunerados 
d. em relação às opções ainda não exercíveis 
i. quantidade 
ii. data em que se tornarão exercíveis 
iii. prazo máximo para exercício das opções 
iv. prazo de restrição à transferência das ações 
v. preço médio ponderado de exercício 
vi. valor justo das opções no último dia do exercício social  
e. em relação às opções exercíveis 
i. quantidade 
ii. prazo máximo para exercício das opções 
iii. prazo de restrição à transferência das ações 
iv. preço médio ponderado de exercício 
v. valor justo das opções no último dia do exercício social 
vi. valor justo do total das opções no último dia do exercício social 
 
Não aplicável tendo em vista que a Companhia não possui atualmente plano de remuneração 
baseado em 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: 
a. órgão 
b. número de membros 
c. número de membros remunerados  
d. em relação às opções exercidas informar: 
i. número de ações 
ii. preço médio ponderado de exercício 
iii. valor total da diferença entre o valor de exercício e o valor de mercado das ações 
relativas às opções exercidas 
e. em relação às ações entregues informar:  
i. número de ações 
ii. preço médio ponderado de aquisição 
iii. valor total da diferença entre o valor de aquisição e o valor de mercado das ações 
adquiridas 
 
Não aplicável tendo em vista que a Companhia não possui atualmente plano de remuneração 
baseado em ações. 
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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, indicando, no mínimo: 
a. modelo de precificação 
b. dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio 
ponderado das ações, preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da 
opção, dividendos esperados e a taxa de juros livre de risco 
c. método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados 
de exercício antecipado 
d. forma de determinação da volatilidade esperada  
e. se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu 
valor justo 
 
Não aplicável tendo em vista que a Companhia não possui atualmente plano de remuneração 
baseado em ações.  
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13.9. Informar a quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no 
Brasil ou no exterior, e outros valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas, 
emitidos pelo emissor, seus controladores diretos ou indiretos, sociedades 
controladas ou sob controle comum, por membros do conselho de administração, da 
diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão: 

 
 

Posição acionária detida na Companhia 31/12/2018 

Conselho de Administração 

Valor Mobiliário/Derivativo 
Características dos 

Títulos Quantidade 

Ação ON 0 

Ação PNA 0 

Ação PNB 0 

Subtotal 0 

 

Posição acionária detida na Companhia 31/12/2018 

Diretoria Estatutária 

Valor Mobiliário/Derivativo 
Características dos 

Títulos Quantidade 

Ação ON 0 

Ação PNA 0 

Ação PNB 0 

Subtotal 0 

 

Posição acionária detida na Companhia 31/12/2018 

Conselho Fiscal 

Valor Mobiliário/Derivativo 
Características dos 

Títulos Quantidade 

Ação ON 0 

Ação PNA 0 

Ação PNB 0 

Subtotal 0 

Total 0 
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13.10. Em relação aos planos de previdência em vigor conferidos aos membros do 
conselho de administração e aos diretores estatutários, fornecer as seguintes 
informações em forma de tabela: 
a. órgão 
b. número de membros  
c. número de membros remunerados 
d. nome do plano 
e. quantidade de administradores que reúnem as condições para se aposentar 
f. condições para se aposentar antecipadamente 
g. valor atualizado das contribuições acumuladas no plano de previdência até o 
encerramento do último exercício social, descontada a parcela relativa a 
contribuições feitas diretamente pelos administradores 
h. valor total acumulado das contribuições realizadas durante o último exercício 
social, descontada a parcela relativa a contribuições feitas diretamente pelos 
administradores 
i. se há a possibilidade de resgate antecipado e quais as condições 
 

(Valores em R$) 

  
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 

 Nº de membros  - total  9,42 3,5 

Nº de membros  - remunerados N/A 1 

 Nome do plano   N/A PSAP/CESP B1 

 Quantidade de administradores que reúnem 
condições para se aposentar   

N/A 0,00 

 Condições para se aposentar antecipadamente   N/A 1 

 Valor acumulado atualizado das contribuições 
acumuladas até o encerramento do último exercício 
social, descontada a parcela relativa às contribuições 
feitas diretamente pelos administradores.      

N/A 1.694.290 

 Valor total acumulado das contribuições realizadas 
durante o último exercício social, descontada a parcela 
relativa a contribuições feitas diretamente pelos 
administradores.   

N/A 24.867,01 

 Possibilidade de resgate antecipado e condições   N/A Sim* 

* O participante pode resgatar, antecipadamente, o valor correspondente às suas 
contribuições no caso de desligamento da empresa.  
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13.11. Em forma de tabela, indicar, para os 3 últimos exercícios sociais, em relação 
ao conselho de administração, à diretoria estatutária e ao conselho fiscal: 

 
a. órgão 
b. número de membros 
c. número de membros remunerados 
d. valor da maior remuneração individual 
e. valor da menor remuneração individual 
f. valor médio de remuneração individual (total da remuneração dividido pelo 
número de membros remunerados) 

 

Exercício social 2018 - valores anuais 

  
Diretoria 

Estatutária 
Conselho de 

Administração 
Conselho 

Fiscal  

Nº de membros 3,50 9,42 4,92 

Nº de membros remunerados  3,50 9,42 4,92 

 Valor da maior remuneração 
(reais)  

1.126.782,20 237.692,65 10.180,22 

 Valor da menor remuneração 
(reais)  

488.182,18 
237.692,65 10.180,22 

 Valor médio da remuneração 
(reais)  

595.591,90 
237.692,65 10.180,22 

 

Exercício social 2017 - valores anuais 

  
Diretoria 

Estatutária 
Conselho de 

Administração 
Conselho 

Fiscal  

Nº de membros 4,00 10,25 5,00 

Nº de membros remunerados 4,00 10,25 5,00 

 Valor da maior remuneração 
(reais)  

1.174.805,27 96.361,20 62.044,54 

 Valor da menor remuneração 
(reais)  

507.620,26 96.361,20 62.044,54 

 Valor médio da remuneração 
(reais)  

674.416,51 96.361,20 62.044,54 

 
Exercício social 2016 - valores anuais 

  
Diretoria 

Estatutária 
Conselho de 

Administração 
Conselho 

Fiscal  

Nº de membros 4,00 12,17 5,00 

Nº de membros remunerados 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 

 
Observações 
 

Diretoria Estatutária 
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31.12.2017 Todos os membros da Diretoria Estatutária exerceram seus cargos durante 
os 12 meses do ano. 
 
O valor pago a título de remuneração aos membros do Conselho de 
Administração e do Conselho Fiscal era igual para todos os membros tendo 
em vista que seguia a Deliberação CODEC, que estipula as normas gerais 
para a fixação de remuneração, gratificações, benefícios e vantagens a serem 
observadas pelas empresas nas quais o Estado de São Paulo é acionista 
controlador, direta ou indiretamente. 

31.12.2016 Todos os membros da Diretoria Estatutária exerceram seus cargos durante 

os 12 meses do ano. 

 

O valor pago a título de remuneração aos membros do Conselho de 

Administração e do Conselho Fiscal era igual para todos os membros tendo 

em vista que seguia a Deliberação CODEC, que estipula as normas gerais 

para a fixação de remuneração, gratificações, benefícios e vantagens a serem 

observadas pelas empresas nas quais o Estado de São Paulo é acionista 

controlador, direta ou indiretamente. 

 

Conselho de Administração  

31.12.2018 O valor pago a título de remuneração aos membros do Conselho de 
Administração era igual para todos os membros tendo em vista que seguia 
a Deliberação CODEC, que estipula as normas gerais para a fixação de 
remuneração, gratificações, benefícios e vantagens a serem observadas pelas 
empresas nas quais o Estado de São Paulo é acionista controlador, direta ou 
indiretamente. 

31.12.2017 O valor pago a título de remuneração aos membros do Conselho de 
Administração era igual para todos os membros tendo em vista que seguia 
a Deliberação CODEC, que estipula as normas gerais para a fixação de 
remuneração, gratificações, benefícios e vantagens a serem observadas pelas 
empresas nas quais o Estado de São Paulo é acionista controlador, direta ou 
indiretamente. 

31.12.2016 O valor pago a título de remuneração aos membros do Conselho de 
Administração era igual para todos os membros tendo em vista que seguia 
a Deliberação CODEC, que estipula as normas gerais para a fixação de 
remuneração, gratificações, benefícios e vantagens a serem observadas pelas 
empresas nas quais o Estado de São Paulo é acionista controlador, direta ou 
indiretamente. 

 

Conselho Fiscal 

31.12.2018 O valor pago a título de remuneração aos membros do Conselho Fiscal era 
igual para todos os membros tendo em vista que seguia a Deliberação 
CODEC, que estipula as normas gerais para a fixação de remuneração, 
gratificações, benefícios e vantagens a serem observadas pelas empresas nas 
quais o Estado de São Paulo é acionista controlador, direta ou 
indiretamente. 
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31.12.2017 O valor pago a título de remuneração aos membros do Conselho Fiscal era 
igual para todos os membros tendo em vista que seguia a Deliberação 
CODEC, que estipula as normas gerais para a fixação de remuneração, 
gratificações, benefícios e vantagens a serem observadas pelas empresas nas 
quais o Estado de São Paulo é acionista controlador, direta ou indiretamente 

31.12.2016 O valor pago a título de remuneração aos membros do Conselho Fiscal era 
igual para todos os membros tendo em vista que seguia a Deliberação 
CODEC, que estipula as normas gerais para a fixação de remuneração, 
gratificações, benefícios e vantagens a serem observadas pelas empresas nas 
quais o Estado de São Paulo é acionista controlador, direta ou indiretamente 
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13.12. Descrever arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que 
estruturem mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em 
caso de destituição do cargo ou de aposentadoria, indicando quais as consequências 
financeiras para o emissor 

 
Não aplicável, tendo em vista que não há arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros 
instrumentos que estruturem mecanismos de remuneração ou indenização para os 
administradores em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria. Conforme detalhado 
no item 12.11 deste Formulário de Referência, a Companhia possui apólice de Seguro de 
Responsabilidade Civil de Administradores (D&O), que visa a garantir a seus 
administradores o reembolso de despesas decorrentes de reparação de danos casados a 
terceiros ou à Companhia. 
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13.13. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar o percentual da 
remuneração total de cada órgão reconhecida no resultado do emissor referente a 
membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal 
que sejam partes relacionadas aos controladores, diretos ou indiretos, conforme 
definido pelas regras contábeis que tratam desse assunto 

 

 2018 2017 2016 

Conselho de 
Administração 

60,0% 60,0% 60,0% 

Diretoria 
Estatutária 

25,0% 25,0% 25,0% 

Conselho Fiscal 60,0% 60,0% 60,0% 

  



155 

13.14. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no 
resultado do emissor como remuneração de membros do conselho de administração, 
da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão, por qualquer 
razão que não a função que ocupam, como por exemplo, comissões e serviços de 
consultoria ou assessoria prestados 

 
Não aplicável, tendo em vista que não houve, nos últimos três exercícios sociais, 
remuneração reconhecida no resultado da Companhia paga a quaisquer dos membros do 
Conselho de Administração, da Diretoria Estatuária ou do Conselho Fiscal por qualquer 
razão que não a função que ocupam. 
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13.15. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no 
resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum 
e de controladas do emissor, como remuneração de membros do conselho de 
administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal do emissor, agrupados 
por órgão, especificando a que título tais valores foram atribuídos a tais indivíduos 

 
Não aplicável, tendo em vista que não houve, nos últimos três exercícios sociais, 
remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária e do 
conselho fiscal reconhecida no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de 
sociedades sob controle comum e de controladas do emissor. 
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13.16. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes 
 
Não há outras informações julgadas relevantes além das descritas ao longo desta Seção 13 
do Formulário de Referência. 


