
 

Ed i t a l  d e  Convocação  |  170ª  As semb le i a  Ger a l  Ex t r ao rd i nár i a  

 

 
DISCLAIMER: Este documento pode conter previsões que refletem apenas expectativas da nossa administração, que estão sujeitas a riscos e/ou incertezas 
(previstas ou não). Os resultados futuros das nossas operações, assim, podem diferir dessas expectativas. Portanto, o leitor não deve basear-se 
exclusivamente nas informações aqui contidas. 

 

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA 

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. – ELETROBRAS 

(Companhia aberta) 

CNPJ nº 00.001.180/0001-26 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

Convocamos os Senhores Acionistas da Centrais Elétricas Brasileiras S.A - 
Eletrobras a se reunirem na sede da Companhia, em Brasília, SCN Setor 
Comercial Norte Quadra 06, Conjunto A, Bloco A, 6º andar – Ed. Venâncio 

3000, Asa Norte, CEP: 70716-900, Brasília-DF, no dia 8 de fevereiro de 
2018, às 14 horas, em Assembleia Geral Extraordinária. 

 
1. Aprovar a venda da integralidade das ações, menos 1 (uma) ação 
ordinária, emitidas pela Companhia de Eletricidade do Acre (doravante 

denominada “Eletroacre”), de titularidade da Eletrobras, em leilão de 
desestatização a ser promovido pela Brasil, Bolsa, Balcão S.A. – B3, pelo 

preço de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), associada à outorga de 
concessão pelo Poder Concedente pelo prazo de 30 (trinta) anos, nos 

termos do § 1º-A do art. 8º da Lei nº 12.783/2013 e conforme condições 
estabelecidas na Resolução do Conselho de Parceria de Investimentos – 
CPPI número 20, de 08 de novembro de 2017, com as alterações das 

Resoluções do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos – CPPI 
número 28, de 22 de novembro de 2017, e número 29, de 28 de dezembro 

de 2017, incluindo a assunção, pela Eletrobras, de dívidas da referida 
Distribuidora e/ou conversão de dívidas da referida Distribuidora em 
aumento de capital, pela Eletrobras, no valor de até R$ 113.779.871,99 

(cento e treze milhões, setecentos e setenta e nove mil, oitocentos e 
setenta e um reais e noventa e nove centavos), no prazo estabelecido pela 

169ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 28 de dezembro de 
2017; 
 

2. Aprovar, desde que não seja aprovado o item 1 acima, a dissolução e 
liquidação da Eletroacre; 

 
3. Aprovar, desde que seja aprovada a venda de que trata o item 1 acima, 
que a Eletrobras assuma direitos da Eletroacre, referentes à Conta de 

Consumo de Combustíveis - CCC e a Conta de Desenvolvimento Energético 
- CDE, reconhecidos nas Demonstrações Financeiras das Distribuidoras na 

data base dos estudos considerando os ajustes até 30 de junho de 2017, no 
valor de até R$ 296.167 mil (duzentos e noventa e seis milhões, cento e 
sessenta e sete mil reais), devendo a Eletrobras assumir, em contrapartida, 

obrigações em valores equivalentes, conforme condições estabelecidas na 
Resolução do Conselho de Parceria de Investimentos – CPPI número 20, de 

08 de novembro de 2017, com as alterações das Resoluções do Conselho do 
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Programa de Parcerias de Investimentos – CPPI número 28, de 22 de 
novembro de 2017, e número 29, de 28 de dezembro de 2017; 

 
4. Aprovar a venda da integralidade das ações, menos 1 (uma) ação 

ordinária, emitidas pela Centrais Elétricas de Rondônia S.A (doravante 
denominada “Ceron”), de titularidade da Eletrobras, em leilão de 
desestatização a ser promovido pela Brasil, Bolsa, Balcão S.A. – B3, pelo 

preço de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), associada à outorga de 
concessão pelo Poder Concedente pelo prazo de 30 (trinta) anos, nos 

termos do § 1º-A do art. 8º da Lei nº 12.783/2013 e conforme condições 
estabelecidas na Resolução do Conselho de Parceria de Investimentos – 
CPPI número 20, de 08 de novembro de 2017, com as alterações das 

Resoluções do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos – CPPI 
número 28, de 22 de novembro de 2017, e número 29, de 28 de dezembro 

de 2017, incluindo a assunção, pela Eletrobras, de dívidas da referida 
Distribuidora e/ou conversão de dívidas da referida Distribuidora em 
aumento de capital, pela Eletrobras, no valor de até R$ 1.872.522.463,42 

(um bilhão, oitocentos e setenta e dois milhões, quinhentos e vinte e dois 
mil, quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos), no 

prazo estabelecido pela 169ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 
28 de dezembro de 2017; 
 

5. Aprovar, desde que não seja aprovado o item 4 acima, a dissolução e 
liquidação da Ceron; 

 
6. Aprovar, desde que seja aprovada a venda de que trata o item 4 acima, 

que a Eletrobras assuma direitos da Ceron, referentes à Conta de Consumo 
de Combustíveis - CCC e a Conta de Desenvolvimento Energético - CDE, 
reconhecidos nas Demonstrações Financeiras das Distribuidoras na data 

base dos estudos considerando os ajustes até 30 de junho de 2017, no 
valor de até R$ 3.847.293 mil (três bilhões, oitocentos e quarenta e sete 

milhões, duzentos e noventa e três mil reais), devendo a Eletrobras 
assumir, em contrapartida, obrigações em valores equivalentes, conforme 
condições estabelecidas na Resolução do Conselho de Parceria de 

Investimentos – CPPI número 20, de 08 de novembro de 2017, com as 
alterações das Resoluções do Conselho do Programa de Parcerias de 

Investimentos – CPPI número 28, de 22 de novembro de 2017, e número 
29, de 28 de dezembro de 2017; 
 

7. Aprovar a venda da integralidade das ações, menos 1 (uma) ação 
ordinária, emitidas pela Boa Vista Energia S.A (doravante denominada “Boa 

Vista Energia”), de titularidade da Eletrobras, em leilão de desestatização a 
ser promovido pela Brasil, Bolsa, Balcão S.A. – B3, pelo preço de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais), associada à outorga de concessão pelo 

Poder Concedente pelo prazo de 30 (trinta) anos, nos termos do § 1º-A do 
art. 8º da Lei nº 12.783/2013 e conforme condições estabelecidas na 

Resolução do Conselho de Parceria de Investimentos – CPPI número 20, de 
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08 de novembro de 2017, com as alterações das Resoluções do Conselho do 
Programa de Parcerias de Investimentos – CPPI número 28, de 22 de 

novembro de 2017, e número 29, de 28 de dezembro de 2017, incluindo a 
assunção, pela Eletrobras, de dívidas da referida Distribuidora e/ou 

conversão de dívidas da referida Distribuidora em aumento de capital, pela 
Eletrobras, no valor de até R$ 342.120.486,20 (trezentos e quarenta e dois 
milhões, cento e vinte mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte 

centavos), no prazo estabelecido pela 169ª Assembleia Geral 
Extraordinária, realizada em 28 de dezembro de 2017; 

8. Aprovar, desde que não seja aprovado o item 7 acima, a dissolução e 
liquidação da Boa Vista Energia; 
 

9. Aprovar, desde que seja aprovada a venda de que trata o item 7 acima, 
que a Eletrobras assuma direitos da Boa Vista Energia, referentes à Conta 

de Consumo de Combustíveis - CCC e a Conta de Desenvolvimento 
Energético - CDE, reconhecidos nas Demonstrações Financeiras das 
Distribuidoras na data base dos estudos considerando os ajustes até 30 de 

junho de 2017, no valor de até R$ 278.360 mil (duzentos e setenta e oito 
milhões, trezentos e sessenta mil reais), devendo a Eletrobras assumir, em 

contrapartida, obrigações em valores equivalentes, conforme condições 

estabelecidas na Resolução do Conselho de Parceria de Investimentos – 
CPPI número 20, de 08 de novembro de 2017, com as alterações das 
Resoluções do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos – CPPI 

número 28, de 22 de novembro de 2017, e número 29, de 28 de dezembro 
de 2017; 

 
10. Aprovar a venda da integralidade das ações, menos 1 (uma) ação 

ordinária, emitidas pela Amazonas Distribuidora de Energia S.A (doravante 
denominada “Amazonas Energia”), de titularidade da Eletrobras, em leilão 
de desestatização a ser promovido pela Brasil, Bolsa, Balcão S.A. – B3, pelo 

preço de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), associada à outorga de 
concessão pelo Poder Concedente pelo prazo de 30 (trinta) anos, nos 

termos do § 1º-A do art. 8º da Lei nº 12.783/2013 e conforme condições 
estabelecidas na Resolução do Conselho de Parceria de Investimentos – 
CPPI número 20, de 08 de novembro de 2017, com as alterações das 

Resoluções do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos – CPPI 
número 28, de 22 de novembro de 2017, e número 29, de 28 de dezembro 

de 2017, incluindo a assunção, pela Eletrobras, de dívidas da referida 
Distribuidora e/ou conversão de dívidas da referida Distribuidora em 
aumento de capital, pela Eletrobras, no valor de até R$ 8.911.866.558,94 

(oito bilhões, novecentos e onze milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, 
quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos), no prazo 

estabelecido pela 169ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 28 de 
dezembro de 2017, desde que: (i) a desverticalização das atividades de 
geração e transmissão das atividades de distribuição da Amazonas 

Distribuidora de Energia S.A, com a transferência da Amazonas Geração e 
Transmissão S.A para a Eletrobras, ocorra até 2 de março de 2018, sem 



 

Ed i t a l  d e  Convocação  |  170ª  As semb le i a  Ger a l  Ex t r ao rd i nár i a  

 

 
DISCLAIMER: Este documento pode conter previsões que refletem apenas expectativas da nossa administração, que estão sujeitas a riscos e/ou incertezas 
(previstas ou não). Os resultados futuros das nossas operações, assim, podem diferir dessas expectativas. Portanto, o leitor não deve basear-se 
exclusivamente nas informações aqui contidas. 

 

qualquer assunção adicional de obrigações pela Eletrobras, além daquelas 
estabelecidas na Resolução do Conselho de Parceria de Investimentos – 

CPPI número 20, de 08 de novembro de 2017, com as alterações das 
Resoluções do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos – CPPI 

número 28, de 22 de novembro de 2017, e número 29, de 28 de dezembro 
de 2017; (ii) a Amazonas Energia, previamente a assunção, pela Eletrobras, 
de dívidas da referida Distribuidora e/ou conversão de dívidas da referida 

Distribuidora em aumento de capital de que trata este item 10, transfira a 
integralidade das ações emitidas pela Amazonas Geração e Transmissão 

S.A. - Amazonas GT para a Eletrobras e/ou terceiros, visando a quitação 
parcial de suas dívidas e cujo valor será deduzido do montante de ajuste de 
R$ 8.911.866.558,94 (oito bilhões e novecentos e onze milhões e 

oitocentos e sessenta e seis mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e 
noventa e quatro centavos); e (iii) que haja reconhecimento pelos orgãos 

reguladores, Poder Concedente e/ou pela via judicial em decisão definitiva, 
do direito ao reembolso integral pelos Fundos Setoriais CCC – Conta de 
Combustíveis Fósseis e/ou CDE – Conta de Desenvolvimento Econômico, 

dos custos referentes ao “take or pay” e “ship or pay” estabelecidos no 
Contrato de Fornecimento de Gás nº OC-1902/2006 e nos seus aditivos, 

conforme Lei nº 12.111/2009;  
 
11. Aprovar, desde que não seja aprovado o item 10 acima, a dissolução e 

liquidação da Amazons Energia; 
 

12. Aprovar, desde que seja aprovada a venda de que trata o item 10 
acima, que a Eletrobras assuma direitos da Amazonas Energia, referentes à 

Conta de Consumo de Combustíveis - CCC e a Conta de Desenvolvimento 
Energético - CDE, reconhecidos nas Demonstrações Financeiras das 
Distribuidoras na data base dos estudos considerando os ajustes até 30 de 

junho de 2017, no valor de R$ 4.055.549 mil (quatro bilhões, cinquenta e 
cinco milhões e quinhentos e quarenta e nove mil reais), devendo a 

Eletrobras assumir, em contrapartida, obrigações em valores equivalentes, 
conforme condições estabelecidas na Resolução do Conselho de Parceria de 
Investimentos – CPPI número 20, de 08 de novembro de 2017, com as 

alterações das Resoluções do Conselho do Programa de Parcerias de 
Investimentos – CPPI número 28, de 22 de novembro de 2017, e número 

29, de 28 de dezembro de 2017; 
 
13. Aprovar a venda da integralidade das ações, menos 1 (uma) ação 

ordinária, emitidas pela Companhia Energética do Piauí (doravante 
denominada “Cepisa”), de titularidade da Eletrobras, em leilão de 

desestatização a ser promovido pela Brasil, Bolsa, Balcão S.A. – B3, pelo 
preço de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), associada à outorga de 
concessão pelo Poder Concedente pelo prazo de 30 (trinta) anos, nos 

termos do § 1º-A do art. 8º da Lei nº 12.783/2013 e conforme condições 
estabelecidas na Resolução do Conselho de Parceria de Investimentos – 

CPPI número 20, de 08 de novembro de 2017, com as alterações das 
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Resoluções do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos – CPPI 
número 28, de 22 de novembro de 2017, e número 29, de 28 de dezembro 

de 2017, incluindo a assunção, pela Eletrobras, de dívidas da referida 
Distribuidora e/ou conversão de dívidas da referida Distribuidora em 

aumento de capital, pela Eletrobras, no valor de até R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais), no prazo estabelecido pela 169ª Assembleia Geral 
Extraordinária, realizada em 28 de dezembro de 2017; 

 
14. Aprovar, desde que não seja aprovado o item 13 acima, a dissolução e 

liquidação da Cepisa; 
 
15. Aprovar a venda da integralidade das ações, menos 1 (uma) ação 

ordinária, emitidas pela Companhia Energética de Alagoas (doravante 
denominada “Ceal”), de titularidade da Eletrobras, em leilão de 

desestatização a ser promovido pela Brasil, Bolsa, Balcão S.A. – B3, pelo 
preço de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), associada à outorga de 
concessão pelo Poder Concedente pelo prazo de 30 (trinta) anos, nos 

termos do § 1º-A do art. 8º da Lei nº 12.783/2013 e conforme condições 
estabelecidas na Resolução do Conselho de Parceria de Investimentos – 

CPPI número 20, de 08 de novembro de 2017, com as alterações das 
Resoluções do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos – CPPI 
número 28, de 22 de novembro de 2017, e número 29, de 28 de dezembro 

de 2017, incluindo a assunção, pela Eletrobras, de dívidas da referida 
Distribuidora e/ou conversão de dívidas da referida Distribuidora em 

aumento de capital, pela Eletrobras, no valor de até R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais), no prazo estabelecido pela 169ª Assembleia Geral 

Extraordinária, realizada em 28 de dezembro de 2017, desde que ocorra a 
celebração e homologação judicial de acordo relativo ao pagamento de 
diferenças salariais decorrentes do Plano Bresser; 

 
16. Aprovar, desde que não seja aprovado o item 15 acima, a dissolução e 

liquidação da Ceal; 
 
17. Aprovar, conforme Decreto nº 1.091 de 21 de março de 1994, a cessão 

gratuita, pela Eletrobras, do direito de preferência de subscrever novas 
ações a serem emitidas pelas distribuidoras cujas transferências do controle 

acionário forem aprovadas nos termos dos itens 1, 4, 7, 10, 13 e 15 acima, 
no âmbito do aumento de capital a ser feito pelo(s) novo(s) controlador(es), 
vencedor(es) dos Leilões de Desestatização, para empregados e 

aposentados das respectivas distribuidoras, conforme previsto na Resolução 
do Conselho de Parceria de Investimentos – CPPI número 20, de 08 de 

novembro de 2017, com as alterações das Resoluções do Conselho do 
Programa de Parcerias de Investimentos – CPPI número 28, de 22 de 
novembro de 2017, e número 29, de 28 de dezembro de 2017; 

 
18. Delegar poderes ao Conselho de Administração da Eletrobras para 

deliberar sobre o exercício de opção da Eletrobras de aumentar a 
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participação, em até 30% (trinta por cento), no capital social das 
distribuidoras cujas transferências do controle acionário forem aprovadas 

nos termos dos itens 1, 4, 7, 10, 13 e 15 acima, no prazo de até 6 (seis) 
meses, contados da data de assinatura do respectivo contrato de 

transferência de controle acionário, conforme previsto na Resolução do 
Conselho de Parceria de Investimentos – CPPI número 20, de 08 de 
novembro de 2017, com as alterações das Resoluções do Conselho do 

Programa de Parcerias de Investimentos – CPPI número 28, de 22 de 
novembro de 2017, e número 29, de 28 de dezembro de 2017; e 

 
19. Aprovar a dissolução e liquidação da respectiva distribuidora cuja 
transferência do controle acionário for aprovada nos termos dos itens 1, 4, 

7, 10, 13 e 15 acima, em caso de não cumprimento das condicionantes 
previstas nos itens 10 e 15 acima ou do prazo estabelecido pela 169ª 

Assembleia Geral Extraordinária para a assinatura do contrato de 
transferência do controle acionário detido pela Eletrobras nas distribuidoras. 
 

A Companhia preparou a presente Proposta de Administração, em 
atendimento às boas práticas de governança corporativa e transparência, 

visando orientar e esclarecer a todos os seus acionistas acerca das matérias 
que serão deliberadas, colocando à inteira disposição sua Superintendência 
de Relações com Investidores, para esclarecer quaisquer dúvidas adicionais. 
 

Nos termos do parágrafo primeiro do artigo 126 da Lei Federal nº 
6.404/1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e da 

decisão do I. Colegiado da CVM no processo CVM RJ-2014/3578, em 04 
de novembro de 2014, o acionista pode ser representado na assembleia 

geral: (i) se pessoa natural, por procurador constituído há menos de 1 
(um) ano (que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado 
regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil); (ii) 

se pessoa jurídica, por seus representantes legais ou por procurador 
nomeado nos termos de seus atos constitutivos e de acordo com as regras 

do Código Civil Brasileiro; e (iii) se fundo de investimento, pelo seu 
administrador e/ou gestor ou, ainda, por procurador nomeado nos termos 
de seus atos constitutivos e de acordo com as regras do Código Civil 

Brasileiro. 
 

A Companhia esclarece que, considerando a faculdade estabelecida 

no parágrafo segundo do artigo 21-A da Instrução CVM nº 481, de 

17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM nº 

481/2009”), oferecerá para a Assembleia Geral Extraordinária ora 

convocada mecanismo para votação à distância. 
 

Observados os procedimentos previstos na Instrução CVM nº 481/2009, no 

Formulário de Referência da Companhia e as instruções contidas na 

Proposta da Administração para a Assembleia Geral Extraordinária ora 
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convocada, o acionista poderá exercer o direito de voto por meio de 

preenchimento e entrega do Boletim de Voto à Distância (“Boletim de 

Voto”) disponibilizado pela Companhia nos websites da Companhia 

(www.eletrobras.com/ri/assembleiasacionistas), da Comissão de Valores 

Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br). 
 

O Acionista ou seu representante legal, objetivando assegurar a admissão 
na Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do artigo 5º da Instrução 
CVM nº 481/2009, deverá apresentar os seguintes documentos: 

 Documento oficial de identidade com foto reconhecido legalmente 
como tal no território nacional, dentro do prazo de validade, em se tratando 

de pessoa natural; 
 Fotocópia autenticada do ato constitutivo atualizado (estatuto social 
ou contrato social), no caso de pessoa jurídica, e do ato que investe os 

administradores e/ou os representantes de poderes bastantes para 
representação no âmbito da Assembleia Geral Extraordinária; 

 Original ou fotocópia autenticada de procuração outorgado e 
regularizado na forma da lei, por acionista;  
 Via original do extrato de posição acionária fornecido pela instituição 

depositária ou pela custódia, identificando a condição de acionista; e 
 No caso de fundos de investimentos, o representante deverá 

comprovar a sua qualidade de administrador do fundo ou de procurador 
devidamente nomeado para este, na forma da Lei. 
 

No caso das pessoas jurídicas estrangeiras, a documentação que comprova 

os poderes de representação deverá estar traduzida, por tradutor 
juramentado, para o português, e registrada no competente cartório de 

títulos e documentos, bem como deverá passar por processo de notarização 
e consularização. No entanto, nos termos da Convenção Sobre a Eliminação 

da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, 
celebrada em 05 de outubro de 1961 e promulgada pelo Decreto nº 8.660, 
de 29 de janeiro de 2016, a Companhia dispensará a consularização de 

documentos estrangeiros emitidos em países signatários da mencionada 
convenção, desde que comprovado o seu apostilamento. 
 

Nos termos do parágrafo único do artigo 19 do Estatuto Social da 
Companhia, solicita- se a entrega dos documentos comprobatórios da 
condição de acionista e de sua representação até 72 (setenta e duas) 

horas antes da realização da Assembleia Geral Extraordinária ora 
convocada, na Superintendência de Relações com Investidores – DFR, 

Departamento de Atendimento ao Mercado e Empréstimo Compulsório – 
DFRM, na Avenida Presidente Vargas, nº 409 - 9º andar, na cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, durante o horário de 8 horas 

às 12 horas e de 14 horas às 17 horas. Serão admitidos à 
Assembleia Geral Extraordinária ora convocada, no entanto, todos os 

acionistas que comparecerem com a documentação necessária à 
participação no conclave. 

http://www.eletrobras.com/ri/assembleiasacionistas
http://www.cvm.gov.br/
http://www.b3.com.br/
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DISCLAIMER: Este documento pode conter previsões que refletem apenas expectativas da nossa administração, que estão sujeitas a riscos e/ou incertezas 
(previstas ou não). Os resultados futuros das nossas operações, assim, podem diferir dessas expectativas. Portanto, o leitor não deve basear-se 
exclusivamente nas informações aqui contidas. 

 

 

As deliberações serão tomadas na Assembleia Geral Extraordinária ora 
convocada por maioria de votos, sendo o voto de cada acionista 

proporcional à sua participação acionária no capital social da Companhia. 
  

Encontra-se à disposição dos acionistas na Superintendência de Relações 

com Investidores – DRF, no Departamento de Atendimento ao Mercado e 
Empréstimo Compulsório – DFRM, e nos websites da Companhia 

(www.eletrobras.com/ri/assembleiasacionistas), da Comissão de Valores 
Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br) e da Bolsa, Brasil, Balcão S.A. – B3 
(www.b3.com.br) toda a documentação pertinente à matéria que será 

deliberada na Assembleia Geral Extraordinária, nos termos da Lei das 
Sociedades por Ações e da Instrução CVM nº  481/2009. 

 
 
 
 

Brasília, 28 de dezembro de 2017. 

 

  
José Guimarães Monforte 

Presidente do Conselho de Administração 

http://www.eletrobras.com/ri/assembleiasacionistas
http://www.cvm.gov.br/
http://www.b3.com.br/

