DOCUMENTOS DISPONÍVEIS AOS ACIONISTAS

Com relação aos itens a serem deliberados na próxima Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas
(“AGE”) da Duke Energy International, Geração Paranapanema S/A. (“Companhia”), a ser realizada no
dia 02.10.2014, às 10h, seguem abaixo os documentos que encontram-se à disposição dos Srs.
Acionistas, referentes à Ordem do Dia:

(i)

Ata da 260ª Reunião de Diretoria, realizada no dia 05.08.2014, por meio da qual: (a) os

Diretores aprovaram as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao primeiro semestre de
2014; e (b) deliberaram sobre a distribuição de dividendos intermediários pela Companhia aos
acionistas, com base em referidas demonstrações, nos termos dos § 1º e § 2º do artigo 28 do Estatuto
Social da Companhia;

(ii)

Ata da 158ª Reunião do Conselho de Administração, realizada no dia 11.08.2014, por meio da

qual: (a) os Conselheiros aprovaram as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao primeiro
semestre de 2014; (b) deliberaram sobre a proposta da Diretoria relativa à distribuição de dividendos
intermediários pela Companhia aos acionistas, com base em referidas demonstrações, nos termos dos §
1º e § 2º do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia; e (c) tendo em vista a aprovação do item (b)
acima, procederam com a convocação de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, nos termos do
inciso IV do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, para deliberar, nos termos dos §1º e §2º do
artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, acerca da distribuição de dividendos intermediários
baseados nos resultados apurados nas demonstrações financeiras da Companhia relativas ao primeiro
semestre de 2014;

(iii)

Ata da 72ª Reunião do Conselho Fiscal, realizada no dia 12.08.2014, por meio da qual os

Conselheiros Fiscais analisaram as demonstrações financeiras trimestrais da Companhia referentes ao
trimestre findo em 30.06.2014 e demais demonstrações financeiras disponibilizadas pela Companhia e
opinaram favoravelmente sobre a proposta da Administração de distribuição de dividendos
intermediários aos Acionistas pela Companhia, com base em referidas demonstrações, nos termos dos §
1º e § 2º do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia;

(iv)

Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 28.04.2014, por meio da qual: (i) os

Acionistas apreciaram o Relatório Anual da Administração a respeito dos negócios sociais e principais
fatos administrativos, examinaram, discutiram e aprovaram as Demonstrações Financeiras da
Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2013, juntamente com o Parecer dos
Auditores Independentes, documentos estes publicados nas edições do dia 25.03.2014 do jornal “Valor
Econômico” e do “Diário Oficial do Estado de São Paulo”; (ii) deliberaram sobre a destinação do lucro
líquido e a distribuição de dividendos, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2013,

conforme proposta apresentada pelo Conselho de Administração da Companhia em 17.03.2014; (iii)
fixaram a remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício
social de 2014; e (iv) comunicaram a decisão que a Administração da Companhia tomou, a propósito de
eventual modificação do jornal adotado pela Companhia para a veiculação das publicações previstas na
Lei n° 6.404/1976 e na Instrução CVM n° 480/2009

(v)

Fato Relevante, publicado em 14.05.2014, que retificou o valor alocado às ações ordinárias e

preferenciais, referente ao pagamento dos dividendos, realizado no dia 21 de maio de 2014, aprovado
na Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 28 de abril de 2014 (“A.G.O.”), em cumprimento ao
disposto no item (ii) do Artigo 5º e no Artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, para à razão de
R$2,232367583 por ação, em razão de equívoco na digitação da Ata da A.G.O. e, ainda, ratificou o valor
total de distribuição de dividendos aos acionistas aprovado na A.G.O., no montante de
R$210.809.799,79 (duzentos e dez milhões, oitocentos e nove mil, setecentos e noventa e nove reais e
setenta e nove centavos); e

(vi)

Anexo 9-1-II, contendo a Proposta de Destinação do Lucro Líquido do exercício findo em

31.12.2013, nos termos do inciso II do parágrafo 1º do artigo 9º da Instrução CVM n.º 481, de 7.12.2009,
alterado nos termos do Fato Relevante descrito no item (v) acima, o qual retificou , em função de um
erro de digitação, o valor alocado às ações ordinárias e preferenciais, para à razão de R$2,232367583
por ação, referente ao pagamento dos dividendos realizado no dia 21 de maio de 2014, aprovado na
Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 28 de abril de 2014 (“A.G.O.”);

(vii)

Ata da 143ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada no dia 27.11.2013,

por meio da qual os Conselheiros: (a) apreciaram e votaram a proposta da Diretoria de opção de
pagamento de juros sobre o capital próprio aos Acionistas da Companhia, correspondente ao montante
total de R$66.953.197,65 (sessenta e seis milhões, novecentos e cinquenta e três mil, cento e noventa e
sete reais e sessenta e cinco centavos), cabendo aos Acionistas o valor bruto de R$0,709 por ação
ordinária ou ação preferencial, imputáveis aos dividendos mínimos obrigatórios a serem pagos pela
Companhia relativos ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2013, atendendo os limites
fiscais, nos termos do artigo 9º da Lei nº. 9.249/95, conforme alterada; (b) aprovaram o
encaminhamento, para deliberação da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, da proposta de
instituição do Comitê Independente, previsto no Contrato de Desenvolvimento de Projetos, firmado em
21 de dezembro de 2012 (“Contrato”), entre a Companhia e a Duke Energy International, Brasil Ltda.
(“Duke Brasil”), conforme aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia,
realizada em 21.12.2012, antes de o projeto desenvolvido pela empresa DEB atingir a Fase de Operação
Comercial, com vistas a dar agilidade aos estudos iniciais de potencial aquisição da DEB pela Companhia,
nos termos do Contrato e da legislação em vigor; e (c) procederam à convocação de AGE, nos termos do
inciso IV do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, para deliberar sobre (i) apreciar e votar a

proposta da Administração da Companhia versando sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio
aos Acionistas da Companhia, correspondente ao montante total de R$66.953.197,65 (sessenta e seis
milhões, novecentos e cinquenta e três mil, cento e noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos),
imputáveis aos dividendos mínimos obrigatórios a serem pagos pela Companhia relativos ao exercício
social a se encerrar em 31 de dezembro de 2013, atendendo os limites fiscais, nos termos do artigo 9º
da Lei nº 9.249/95, conforme alterada; (ii) apreciar e votar a proposta da Administração da Companhia
versando sobre a instituição do Comitê Independente antes de o projeto desenvolvido pela empresa do
mesmo grupo econômico da Companhia, DEB – Pequenas Centrais Hidrelétricas Ltda. (“Projeto”), atingir
a Fase de Operação Comercial, conforme previsto no Contrato firmado entre a Companhia e a Duke
Brasil, acionista controladora da Companhia, com vistas a iniciar os estudos de potencial aquisição do
Projeto pela Companhia, nos termos do Contrato e da legislação em vigor; e (iii) caso a matéria prevista
no item (ii) da Ordem do Dia seja aprovada, apreciar e votar a instituição do Comitê Independente para
análise de potencial aquisição do Projeto pela Companhia, nos termos da legislação aplicável, conforme
regras previstas no Contrato de Desenvolvimento de Projetos, firmado em 21 de dezembro de 2012,
entre a Companhia e a Duke Brasil;

(viii)

Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 16.12.2013, por meio da qual os

Acionistas (i) apreciaram e votaram a proposta da Administração da Companhia versando sobre o
pagamento de juros sobre o capital próprio aos Acionistas da Companhia, correspondente ao montante
total de R$66.953.197,65 (sessenta e seis milhões, novecentos e cinquenta e três mil, cento e noventa e
sete reais e sessenta e cinco centavos), imputáveis aos dividendos mínimos obrigatórios a serem pagos
pela Companhia relativos ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2013, atendendo os
limites fiscais, nos termos do artigo 9º da Lei nº 9.249/95, conforme alterada; (ii) apreciaram e votaram
a proposta da Administração da Companhia versando sobre a instituição do Comitê Independente antes
de o projeto desenvolvido pela empresa do mesmo grupo econômico da Companhia, DEB – Pequenas
Centrais Hidrelétricas Ltda. (“Projeto”), atingir a Fase de Operação Comercial, conforme previsto no
Contrato de Desenvolvimento de Projetos, firmado em 21 de dezembro de 2012 (“Contrato”), entre a
Companhia e a Duke Energy International, Brasil Ltda. (“Duke Brasil”), acionista controladora da
Companhia, com vistas a iniciar os estudos de potencial aquisição do Projeto pela Companhia, nos
termos do Contrato e da legislação em vigor; e (iii) tendo em vista a aprovação da matéria prevista no
item (ii) da Ordem do Dia, apreciaram e votaram a instituição do Comitê Independente para análise de
aquisição do Projeto pela Companhia, nos termos da legislação aplicável, conforme regras previstas no
Contrato, entre a Companhia e a Duke Brasil;

(ix)

Ata da 147ª Reunião do Conselho de Administração, realizada no dia 06.02.2014, por meio da

qual os Conselheiros (i) apreciaram os termos da nova política interna da Companhia, denominada
Política de “Segurança Patrimonial e Acesso às Instalações das Usinas”; e (ii) conforme regras previstas
no Contrato de Desenvolvimento de Projetos, firmado em 21 de dezembro de 2012 (“Contrato”), entre

a Companhia e a Duke Energy International, Brasil Ltda. (“Duke Brasil”): (1) nomearam o terceiro
membro do Comitê Independente (“3º Membro Independente”); (2) definiram a remuneração dos
membros do Comitê Independente, assim como o valor global para funcionamento do Comitê
Independente; (3) aprovaram os Termos e Condições de atuação do 3º Membro Independente; (4)
estabeleceram a possibilidade de realização das reuniões do Comitê Independente por intermédio de
conferência telefônica, videoconferência, ou por qualquer outro meio de comunicação que permita a
identificação do membro do Comitê Independente e a comunicação simultânea com as demais pessoas
presentes à reunião, bem como manifestação de voto antecipadamente por escrito; e (4) delegaram
aos membros do Comitê Independente a definição e aprovação do Regulamento Interno do Comitê, que
disciplinará a forma de atuação do Comitê Independente, em observância ao Contrato e a legislação em
vigor;

(x)

Ata da 4ª Reunião do Comitê Independente, por meio da qual os Membros do Comitê

Independente (i) examinaram e discutiram sobre o report de Due Diligence referente a DEB – Pequenas
Centrais Hidrelétricas Ltda. (“DEB” ou “Projeto”), preparado pelo escritório Veirano Advogados,
contratado para este fim; (ii) examinaram e discutiram sobre a minuta do Contrato de Compra e Venda
de Quotas e Outras Avenças a ser firmado entre Duke Energy International, Brasil Ltda. (“Duke Brasil”) e
Duke Energy International, Geração Paranapanema S/A. (“Companhia”) com a interveniência da DEB;
(iii) definiram a recomendação do Comitê Independente sobre o Preço de Transferência do Projeto, nos
termos do parecer emitido pelo Comitê independente, o qual recomenda (a) o encaminhamento do
report de Due Diligence sobrea DEB para análise do Conselho de Administração, uma vez que, no
entendimento do Comitê, o reportabordou de forma adequada a situação técnica, fiscal, contábil,
ambiental, regulatória e legal do Projeto; (b) o encaminhamento, ao Conselho de Administração, da
minuta de Contrato de Compra e Venda de Quotas, a ser firmado entre Duke Brasil e a Companhia com
a interveniência da DEB, para aprovação dos órgãos sociais da Companhia competentes para
prosseguimento da Transação; (c) a adoção do Preço de Transferência, correspondente ao Preço de
Aquisição, no valor de R$181.000.000,00 (cento e oitenta e um milhões de reais), para compra e venda
da totalidade da participação da Duke Brasil no Projeto, sendo que o Preço de Aquisição estará sujeito a
ajuste, para mais ou para menos, em decorrência de qualquer eventual variação na posição da Dívida
Líquida da Sociedade verificada entre 30 de junho de 2014 e a Data de Fechamento, conforme vier a
constar das Demonstrações Financeiras do Fechamento; e (d) o estabelecimento do prazo de até 6 (seis)
meses contados da data de assinatura do Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças
para a obtenção da competente autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL para a
transferência da participação societária.

(xi)

Minuta do Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças a ser firmado entre Duke

Energy International, Brasil Ltda. (“Duke Brasil”) e Duke Energy International, Geração Paranapanema

S/A. (“Companhia”) com a interveniência da DEB – Pequenas Centrais Hidrelétricas (“DEB” ou
“Projeto”), se aprovada a aquisição do Projeto pela Companhia;

(xii)

Ata da 159ª Reunião do Conselho de Administração, realizada em 11.09.2014, por meio da qual

os Conselheiros (a) tomaram conhecimento e aprovaram a venda de veículo automotivo a empregado
da Companhia, de acordo com a Política Interna da Companhia denominada “Veículos Designados”,
conforme proposta analisada e aprovada pela Diretoria da Companhia, na 262ª Reunião da Diretoria,
realizada em 18 de agosto de 2014; (b) apreciaram a proposta encaminhada pela Diretoria da
Companhia de alteração do Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2014, o qual
foi devidamente aprovado na 149ª Reunião do Conselho de Administração, realizada no dia 17 de março
de 2014; (c) tomaram conhecimento acerca do resultado do Leilão da Pousada Salto Grande, bem como
apreciaram a proposta da Diretoria acerca do processo de alienação da Pousada Jurumirim; (d)
analisaram o parecer e recomendação do Comitê Independente sobre a potencial aquisição da DEB –
Pequenas Centrais Hidrelétricas Ltda. (“Projeto”) pela Companhia; e (e) procederam à convocação de
Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, nos termos do inciso IV do Artigo 17 do Estatuto Social da
Companhia, para deliberar acerca da matéria constante do item (d) acima;

(xiii)

Documento contendo as informações requeridas para fins do artigo 8º da Instrução CVM nº

481, de 7.12.2009 (“ICVM 481”);

(xiv)

Documento contendo as informações requeridas no Anexo 19 da Instrução CVM nº 481, de

7.12.2009 (“ICVM 481”), nos termos do artigo 19 da ICVM 481.
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DUKE ENERGV INTERNATIONAL,
GERAÇÃO PARANAPANEMA S.A.

C.N.P.J. nº 02.998.301/0001-81
NIRE 35.300.170.563

Ata da Assembleia Geral Ordinária
realizada em 28.4.2014

I. DATA, HORA E LOCAL: aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2014, às 10:00hs, na sede social da
Companhia

l

localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 30º andar, Torre Norte, Bairro Brooklin,

Sala Chavantes,

na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,. 11. MESA: Osvaldo Esteban C/ari Redes,

Presidente da Mesa; Vanessa di Sanzo Guilherme, Secretária. 111. PRESENÇA: acionistas representando
de 90% (noventa por cento) do capital votante, conforme

se depreende das assinaturas constantes do Livro

de Presença de Acionistas. Presentes, ainda, os Srs. Ary Waddington
Conselho Fiscal da Companhia,
Companhia,

mais

e o Sr. Renato Vieira limaI

e François Moreau

l

representante

representantes

do

independente

da

da auditoria

Deloitte. IV. CONVOCAÇÃO: o Edital de Convocação foi publicado nas edições dos dias 271 28 e

29 de março de 2014 do Diário Oficial do Estado de São Paulo, e dos dias 27, 28 e 29 de março de 2014 do
jornal "Valor Econômico". V. ORDEM DO DIA: (i) apreciação do Relatório Anual da Administração
dos negócios sociais e principais fatos administrativos,
Financeiras

da Companhia,

Parecer dos Auditores

referentes

Independentes,

exame, discussão e aprovação das Demonstrações

ao exercício social encerrado
documentos

a respeito

em 31.12.2013,

juntamente

com o

estes publicados nas edições do dia 25.03.2014 do jornal

"Valor Econômico" e do "Diário Oficial do Estado de São Paulo"; (ii) deliberação sobre a destinação do lucro
líquido e a distribuição

de dividendos,

referentes

proposta

pelo Conselho

de Administração

apresentada

remuneração

global anual dos membros da Administração

(iv) comunicação
modificação
6.404/1976

ao exercício social encerrado

da decisão

do jornal

adotado

que a Administração
pela Companhia

e na Instrução CVM n° 480/2009.
presente

(iii) fixação

da Companhia

para a veiculação

adotará,

a propósito

das publicações

previstas

unanimidade

de votos, tendo se abstido o acionista Sr. François Moreau, em razão de conflito,
de conselheiro

de eventual
na Lei n°

VI. DELIBERAÇÕES: (i) prestados os esclarecimentos
Assembleia

da

da Companhia para o exercício social de 2014; e

pelo

na condição

da

em 17.03.2014;

necessários

aprovado

Presidente

da Companhia

em 31.12.20131 conforme

Geral

Ordinária,

resultaram

fiscal, o Relatório Anual da Administração

iniciais

aprovados,

por

vis~er

a respeito dos ~ÓCiOS
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sociais e principais fatos administrativos,
Companhia
Auditores

referentes

ao exercício

Independentes,

e exame, discussão e aprovação das Demonstrações

social encerrado

documentos

em 31.12.2013,

estes publicados

juntamente

Financeiras da

com o Parecer dos

nas edições do dia 25.03.2014

do jornal

"Valor

Econômico" e do "Diário Oficial do Estado de São Paulo". O membro do Conselho Fiscal, Sr. Ary Waddington,
expressou

um voto

à Administração

de louvor

da Companhia

exercício social de 2013, o qual foi acompanhado

pelos resultados

alcançados

. condição
dividendos
noventa

se abstido o acionista Sr. François Moreau, em razão de conflito,

de conselheiro

da Administração

no valor total de R$210.809.799,79

e nove reais e setenta

integralmente
Estatuto

fiscal, a proposta

Social da Companhia,

ordinárias
dividendos

a partir

providências

de 29.04.2014,

de

visto já ter aprovado

na

e alocados, em cumprimento

inclusive.
crédito,

deverão

ser debitados

ao disposto no artigo 32 do
por ação e às ações

serão negociadas ex-direito

da Companhia

que será efetivado

autorizada

a adotar

até o dia 30.06.2014,

(ou usufrutuária)

a
as

sem qualquer

O crédito do valor dos dividendos ora aprovados será efetivado

pessoa que, na presente data, estiver inscrita como proprietária

de

e nove mil, setecentos e

à razão de R$2,232369704

Fica a Diretoria

à distribuição

quanto

ora aprovados

por ação. As ações da Companhia

necessárias ao seu efetivo

correção ou ajuste monetário.

Os dividendos

às ações preferenciais

à razão de R$2,232369704

da Companhia

por unanimidade

(duzentos e dez milhões, oitocentos

e nove centavos).

à conta de lucros acumulados,

o

por todos os acionistas presentes; (ii) tendo em vista o

resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2013, resultou aprovada, também
votos, tendo

durante

em favor da

de ações de emissão da

Companhia, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976; (iii) Ato contínuo, foi fixado pelos Srs.
Acionistas,

por unanimidade

de votos, tendo

se abstido o acionista

Sr. François Moreau,

conflito, visto já ter aprovado na condição de conselheiro fiscal, o valor da remuneração
do Conselho de Administração
da Companhia,
quinhentos

referente

em razão de

global dos membros

da Companhia, dos Diretores Estatutários e dos membros do Conselho Fiscal

ao exercício social de 2014, no valor global de até 10.590.000,00

e noventa mil reais), sendo distribuído

(dez milhões e

da seguinte maneira: (a) até R$ 1.600.000,00 (hum milhão

e seiscentos mil reais) para o Conselho de Administração,

(b) até R$ 8.000.000,00

(oito milhões de reais)

para a Diretoria e (c) até R$990.000,OO (novecentos e noventa mil reais) para o Conselho Fiscal. Por fim, em
vista de pedido de funcionamento
aplicável, foi instalado
membros:

do Conselho Fiscal da Companhia,

o Conselho Fiscal para o corrente

(a) Sr. Jarbas T. 8arsanti Ribeiro, brasileiro,

nos termos da legislação existente

exercício social, tendo sido eleitos os seguintes
casado, economista,

Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente
portador

da Cédula de Identidade

membro

efetivo

domiciliado
portador

residente
Wilson,

e domiciliado

nº 164, 11º andar,

nº. 8025 CORECON/RJ e inscrito no C.P.F. sob nº 272.271.707-72,

do Conselho Fiscal; (b) Sr. Ary Waddington,

brasileiro,

casado, economista,

como

residente

na Cidade de Armação de Búzios, Estado do Rio de Janeiro, na Rua E, n.º 09, Praia da F~ra,

da Cédula de Identidade

na

nº 01139777-5 e inscrito no C.P.F sob n.º 004469397-49,

com~mbro

e
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suplente

do Conselheiro

economista,

Fiscal Sr. Jarbas T. Barsanti Ribeiro; (c) Sr. Marcelo

residente e domiciliado

454, Condomínio
036.305.588-60,

- RJ, CEP: 22.430-100,

da Cédula de Identidade

efetivo

casado, residente e domiciliado

nº10.306.522

do Conselho Fiscal; e (d) Sr. Edmundo

na Rua Ministro

portador

brasileiro,

casado,

na Cidade do Vinhedo, Estado de São Paulo, na Rua Rio das Pedras, nº

São Joaquim, portador
como membro

Curti,

Ramos Monteiro,

da Cédula de Identidade

e inscrito no C.P.F. sob nº.
Falcão Koblitz,

brasileiro,

n.º 37, Apto. 304, Bloco A, Rio de Janeiro

nº 04.770.752-6

e inscrito

no C.P.F sob o nº

821.484.737-00,

como membro suplente do Conselheiro Fiscal Sr. Marcelo Curti. Ato contínuo, os acionistas

preferencialistas

Mistique Teens FIA, Vinci Gas Dividendos Fundo de Investimento

,de Investimento
votação

em Ações - FHS e Vinci Gas Fundo de Investimento

em separado,

do seguinte

membro

Moreau, brasileiro, solteiro, administrador

e respectivo

de empresas, domiciliado

Rio de Janeiro, na Rua Rainha Guilhermina,

casado, advogado,

ora eleitos integrarão

como membro

do Conselho

eleição, em

Fiscal: (e) Sr. François

da Cédula de Identidade

nº 6.297.345

como membro efetivo do Conselho Fiscal; e (f) Sr. Murici

domiciliado

na Cidade de Mairiporã,

Estrada Sarkis Tellian, nº 836, portador da Cédula de Identidade
sob o nº 248.933.788-21,

em Ações, promoveram

na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do

187, 4º andar, portador

SSP-SPe inscrito no C.P.F. sob o nº 955.822.748-04,
dos Santos, brasileiro,

suplente

de Ações, Vinci Gas Fundo

Estado de São Paulo, na

nº 28.202.126-7/SSP/SP

suplente do Conselheiro

e inscrito no C.P.F.

Fiscal Sr. François Moreau. Os membros

o Conselho Fiscal da Companhia, com prazo de mandato até a próxima Assembleia

Geral Ordinária, a ser realizada em 2015. Os membros efetivos do Conselho Fiscal ora eleitos farão jus a uma
remuneração
enquanto

individual,

mensal, bruta, correspondente

a R$14.300,OO (quatorze

os suplentes ora eleitos farão jus a uma remuneração

mil e trezentos

reais),

individual, mensal, bruta, correspondente

a

R$7.150,OO (sete mil e cento e cinquenta reais); e (iv) Finalmente, foi comunicado aos Acionistas e presentes
na AGE a deliberação

tomada

Conselho de Administração,
obrigatórias

da Companhia,

Paulo", mantendo-se,

pelo Conselho de Administração
de não mais utilizar o jornal

divulgação

Ademais,

"Valor Econômico"

para as publicações

entretanto,

inalterada a publicação no Diário Oficial Empresarial, em consonância com

foi informada

por unanimidade,

ratificada pelos Acionistas referida

a decisão do Conselho de Administração

dos Atos e Fatos Relevantes referentes

de alteração

de São Paulo", nos termos da Instrução CVM nº 457, de 5 de fevereiro

encerrados

DA ATA:

não havendo

qualquer

os trabalhos

da presente

Assembleia

presente ata, em forma de sumári.o,.conforme
de dezembro

da forma

de

à Companhia, de forma a incluir a possibilidade de

divulgação por meio do Portal de Notícias mantido na rede mundial de computadores

ASSINATURA

legais

para que seja, a partir da presenta data, adotado o jornal "O Estado de São

o disposto pelo artigo 289 da Lei das S.A., resultando,
alteração.

da Companhia, durante a 151ª Reunião do

outro

pronunciamento,

Geral Ordinária,

pelo jornal "O Estado

de 2014. VII. ENCERRAMENTO E
o Sr. Presidente

determinando

considerou

que fosse lav~ad

a

facultado pelo artigo 130: parágrafo 1º, da Lei nº 6.404 . e 15

de 1976. A ata fOI lida e achada conforme,

segue aSSinada pela mesa e pelos aCI~stas

.•... ..
.. . •• ..
..
..............
.. .
,0

presentes.

....
....
. ....
.
......
....
..
...
.
... •.... ... • .
...
.. . ..... .......
........
....
..
. .

.. ..

... .

Na qualidade de Secretária da Reunião, declaro que a presente

próprio.

São Paulo, 28 de abril de 2014.

~~~

M'

~#

q..'~

Vanessa di Sanzo Guilherme, Secretária

é cópia fiel da ata lavrada no livro

Duke Energy International,
Geração Paranapanema S.A.
Companhia Aberta
CNPJ: 02.998.301/0001-81 - NIRE nº 35.300.170.563

FATO RELEVANTE
Pagamento de dividendos aprovado na Assembleia Geral Ordinária
(“A.G.O.”), realizada no dia 28.4.2014
Duke Energy International, Geração Paranapanema S.A., sociedade
por ações, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”)
sob o nº 02.998.301/0001-81, com sede na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, Torre Norte,
30º andar, CEP 04578-910 (“Companhia”), na forma e para os fins da
Instrução CVM nº 358/02, vem tornar público a seus acionistas e ao mercado em geral que, de acordo com as deliberações tomadas na A.G.O.,
realizada no dia 28.4.2014, quer seja, pagamento de dividendos aos
acionistas no montante global de R$210.809.799,79 (duzentos e dez milhões, oitocentos e nove mil, setecentos e noventa e nove reais e setenta
e nove centavos), a ser debitado integralmente da conta de lucros acumulados, conforme Demonstrações Financeiras da Companhia levantadas em 31.12.2013, realizará o pagamento dos dividendos aprovados
naquela ocasião no próximo dia 21.5.2014.
A Companhia vem, ainda, retificar o valor a ser alocado às ações ordinárias e preferenciais, referente ao pagamento dos dividendos acima informado, à razão de R$2,232369704 para a razão de R$2,232367583 por
ação, em cumprimento ao disposto no item (ii) do Artigo 5º e no Artigo 29
do Estatuto Social da Companhia, em razão de equívoco na digitação da
Ata da A.G.O. Ressalta-se que a retificação do valor a ser alocado às
ações ordinárias e preferenciais não altera o valor total de distribuição de
dividendos aos acionistas aprovado na A.G.O. no montante de
R$210.809.799,79 (duzentos e dez milhões, oitocentos e nove mil, setecentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos).
Assim, a Companhia ratifica o montante total de dividendos declarados
na A.G.O., a ser pago aos acionistas da Companhia, bem como todas as
demais deliberações tomadas naquela ocasião e informa que, na próxima Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia, ratificará as informações constantes do presente Fato Relevante.
Por fim, a Companhia esclarece que, conforme deliberado na mesma
ocasião, (i) o crédito do valor dos dividendos ora mencionados será efetivado em favor da pessoa que, na data de realização da A.G.O.
(28.4.2014), estiver inscrita como proprietária (ou usufrutuária) de ações
de emissão da Companhia, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976; e (ii) não haverá incidência de correção sobre o valor a ser
creditado aos acionistas entre a data de declaração (28.4.2014) e o efetivo crédito aos acionistas (21.5.2014).
São Paulo, 14 de maio de 2014
Angela A. Seixas
Diretora Executiva de Relações com Investidores
Duke Energy International, Geração Paranapanema S.A.

DUKE ENERGY INTERNATIONAL, GERAÇÃO PARANAPANEMA S.A.
Registro CVM n.º 01836-8
CNPJ/MF sob o n.º 02.998.301/0001-81
NIRE n.º 35.300.170.563

PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO

Atendendo ao disposto no artigo 9º, § 1º, item II, da Instrução CVM nº 481, de 17.12.2009, a
Companhia vem disponibilizar as informações constantes do Anexo 9-1-II a referido normativo.
1.

Informar o lucro líquido do exercício (em milhares de reais)

Lucro líquido do exercício
Constituição da reserva legal
Realização dos ajustes de avaliação patrimonial
Lucro líquido ajustado para fins de dividendos

31/12/2013
418.251
(20.913)
66.739
464.077

O lucro líquido do exercício consolidado para o exercício findo em 31.12.2013, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil, foi de R$ 418.251 mil.
2.
Informar o montante global e o valor por ação dos dividendos, incluindo dividendos
antecipados e juros sobre capital próprio já declarados (em milhares de reais).
O montante global dos dividendos foi de R$ 464.077 mil, sendo que os valores dos dividendos
por ação encontram-se indicados na tabela abaixo:
R$ mil

31/12/2013

Montante Global

464.077

Dividendos pagos/Antecipados

186.314

Juros sobre capital próprio pagos
Dividendos propostos
Reserva de Lucros

66.953
210.810
0

Valor em R$ por ação dos Dividendos pagos/Antecipados
Preferencial

1,972965087

Ordinária

1,972965087

Valor em R$ por ação dos Dividendos propostos
Preferencial

2,232367583

Ordinária

2,232367583

Juros sobre o capital próprio:
Preferencial

0,7090

Ordinária

0,7090

3.

Informar o percentual do lucro líquido do exercício distribuído (em milhares de reais)

O lucro líquido do exercício social de 2013 a ser distribuído será de 100%, após constituição da
reserva legal, caso a proposta da Administração da Companhia seja aprovada na Assembleia
Geral Ordinária, a ser realizada em 28.4.2014.

4.
Informar o montante global e o valor por ação de dividendos distribuídos com base
em lucro de exercícios anteriores (em milhares de reais)
A distribuição de lucros referente ao exercício findo em 31.12.2013, não envolve distribuição
com base em lucro 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 (em milhares de reais)

R$ mil
Montante Global
Dividendos antecipados
JCP
Dividendos propostos
Dividendos propostos /Ações Preferencias
Dividendos propostos /Ações Ordinárias
Reserva de Lucros
Valor em R$ por ação dos Dividendos propostos
Preferencial
Ordinária
(b)

31/12/2013
464.077
186.314
66.953
210.810
140.540
70.270
0
2,232367583
2,232367583

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

Os dividendos deverão ser pagos mediante crédito em conta corrente bancária aberta em
nome do acionista, em até 60 dias, contados a partir da data da aprovação de sua distribuição
pela assembléia geral ordinária de acionistas da Companhia, a ser realizada em 28.4.2014,
salvo se deliberado de forma contrária por referida assembléia (desde que dentro do exercício
social), nos termos do artigo 205, parágrafo 3° da Lei n.º 6.404, de 15.12.1976, conforme
alterada.

(c)
Eventual incidência de atualização e juros sobre os dividendos e juros sobre capital
próprio
Não aplicável, uma vez que os dividendos deverão ser pagos dentro do prazo legal.

(d)
Data da declaração de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio
considerada para identificação dos acionistas que terão direito ao seu recebimento
A Companhia pagará o dividendo de ações nominativas ao acionista que, na data da
assembléia geral ordinária que declarar o dividendo, a ser realizada em 28.4.2014, estiver
inscrito como proprietário ou usufrutuário da ação.

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

O valor total dos dividendos intermediários declarados foi de R$ 186.314 mil, com base no
balanço da Companhia levantado em 30.6.2013, conforme Ata da Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 14.10.2013.
O valor dos Juros sobre capital próprio pagos em 2013 foi de R$ 66.953 mil, conforme Ata da
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16.12.2013.
(b)

Informar a data dos respectivos pagamentos

O pagamento dos dividendos intermediários, com base no balanço levantado em 30.6.2013,
ocorreu em 25.11.2013.
O pagamento dos Juros sobre Capital Próprio, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 16.12.2013, ocorreu em 29.01.2014.
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

31/12/2013
Lucro líquido por ação
Preferencial
Ordinária

4,43
4,43

31/12/2012
3,44
3,44

31/12/2011
2,98
2,98

31/12/2010
1,94
1,87

b)

Dividendos e juros sobre capital próprio distribuído nos 3 (três) exercícios anteriores

Dividendos por ação
Valor em R$ por ação dos Dividendos pagos/Antecipados
Preferencial
Ordinária
Juros sobre Capital próprio
Preferencial
Ordinária
Reserva de Lucros
Preferencial
Ordinária

31/12/2013

31/12/2012

4,205332670
4,205332670

3,079239443
3,079239443

2,572754230 2,397578461
2,572754231 2,397578463

0,709000000
0,709000000

0,918000000
0,918000000

1,040000000 0,200000000
1,040000000 0,200000000

8.

Havendo destinação de lucros à reserva legal

(a)

Identificar o montante destinado à reserva legal

31/12/2011

31/12/2010

0,059316900
0,059316900

O montante destinado à reserva legal referente ao lucro líquido do exercício findo em
31.12.2013 foi de R$ 20.913 mil, calculado em conformidade com o artigo 193 da Lei n.º 6.404,
de 15.12.1976.
(b)

Detalhar a forma de cálculo da reserva legal

Observado o disposto no Estatuto Social da Companhia, antes da distribuição dos dividendos
são deduzidos 5% (cinco por cento) para constituição da reserva legal, até o limite de 20%
(vinte por cento) do capital social.
Sobre o valor do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2013 no valor de R$ 418.251 mil, foi
aplicado o percentual de 5% (cinco por cento), conforme o artigo 193 da Lei n.º 6.404, de
15.12.1976 e o Estatuto Social da Companhia, que totalizou R$ 20.913 mil destinados à reserva
legal.

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

O Estatuto Social atualmente vigente da Companhia define em seu artigo 5° que as ações
preferenciais de emissão da Companhia terão direito a dividendo prioritário, não cumulativo,
de 10% (dez por cento) ao ano, calculado sobre o capital próprio a esta espécie de ações.
Assim sendo, os acionistas preferencialistas da Companhia detém o direito ao recebimento
(com prioridade em relação às ações ordinárias) de dividendo prioritário (fixo), observado o
percentual descrito no parágrafo precedente.
(b)
Informar se o lucro do exercício é suficiente para o pagamento integral dos
dividendos fixos ou mínimos
O lucro líquido do exercício no montante total de R$ 418.251 é suficiente para o pagamento
integral dos dividendos fixos (no montante total de R$ 89.276 mil).

(c)

Identificar se eventual parcela não paga é cumulativa

Não aplicável.
(d)
Identificar o valor global dos dividendos fixos ou mínimos a serem pagos a cada
classe de ações preferenciais
O valor global dos dividendos fixos a serem pagos à única classe de ações preferenciais de
emissão da Companhia é R$ 89.276 mil. Tal valor corresponde a, conforme mencionado acima,
10% (dez por cento) do capital social da Companhia alocado às ações preferenciais.
(e)
Identificar os dividendos fixos ou mínimos a serem pagos por ação preferencial de
cada classe
Os dividendos fixos a serem pagos para a única classe de ações preferenciais de emissão da
Companhia correspondem a R$ 1,418077886 por ação.
10.

Em relação ao dividendo obrigatório

(a)

Descrever a forma de cálculo prevista no estatuto

O Estatuto Social da Companhia não contém redação expressa quanto à determinação do
dividendo obrigatório. Assim sendo, aplica-se no caso da Companhia a regra de omissão
prevista na Lei n.º 6.404, de 15.12.1976, segundo a qual o dividendo obrigatório deverá ser
equivalente à metade do lucro líquido ajustado da Companhia.
De acordo com o Estatuto Social da Companhia, após a dedução para a reserva legal e
pagamento dos dividendos fixos, os lucros líquidos distribuir-se-ão na seguinte ordem: (i)
dividendo de até 10% (dez por cento) ao ano às ações ordinárias, a ser rateado igualmente
entre elas, calculado sobre o capital próprio a esta espécie de ações; e (ii) distribuição do saldo
remanescente às ações ordinárias e preferenciais, em igualdade de condições.
(b)

Informar se ele está sendo pago integralmente

Os dividendos estão sendo pagos integralmente, observada a dedução para reserva legal,
recomposição da base de cálculo de dividendos devido a impacto de aplicação de custo
atribuído conforme ICPC 10 e a distribuição de dividendos fixos aos detentores de ações
nominativas preferenciais.
(c)

Informar o montante eventualmente retido

Não aplicável.

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

(a)

Informar o montante da retenção

Não aplicável, uma vez que não há retenção de dividendo obrigatório.
(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, uma vez que não há retenção de dividendo obrigatório.
(c)

Justificar a retenção dos dividendos

Não aplicável, uma vez que não há retenção de dividendo obrigatório.

12.

Havendo destinação de resultado para reserva de contingências

Não há destinação de resultado para a reserva de contingências.
(a)

Identificar o montante destinado à reserva

Não aplicável, uma vez que não há destinação de resultado para a reserva de contingências.
(b)

Identificar a perda considerada provável e sua causa

Não aplicável, uma vez que não há destinação de resultado para a reserva de contingências.
(c)

Explicar porque a perda foi considerada provável

Não aplicável, uma vez que não há destinação de resultado para a reserva de contingências.
(d)

Justificar a constituição da reserva

Não aplicável, uma vez que não há destinação de resultado para a reserva de contingências.

13.

Havendo destinação de resultado para reserva de lucros a realizar

Não há destinação de resultado para reserva de lucros a realizar.
(a)

Informar o montante destinado à reserva de lucros a realizar

Não aplicável, uma vez que não há destinação de resultado para reserva de lucros a realizar.
(b)

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

Não aplicável, uma vez que não há destinação de resultado para reserva de lucros a realizar.
14.

Havendo destinação de resultado para reservas estatutárias

Não há destinação de resultado para reservas estatutárias.

(a)

Descrever as cláusulas estatutárias que estabelecem a reserva

Não aplicável, uma vez que não há destinação de resultado para reservas estatutárias.
(b)

Identificar o montante destinado à reserva

Não aplicável, uma vez que não há destinação de resultado para reservas estatutárias.
(c)

Descrever como o montante foi calculado

Não aplicável, uma vez que não há destinação de resultado para reservas estatutárias.

15.

Havendo retenção de lucros prevista em orçamento de capital

Não há retenção de lucros prevista em orçamento de capital.
(a)

Identificar o montante da retenção

Não aplicável, uma vez que não há retenção de lucros prevista em orçamento de capital.
(b)

Fornecer cópia do orçamento de capital

Não aplicável, uma vez que não há retenção de lucros prevista em orçamento de capital.

16.

Havendo destinação de resultado para a reserva de incentivos fiscais

Não há destinação de resultado para reserva de incentivos fiscais.
(a)

Informar o montante destinado à reserva

Não aplicável, uma vez que não há destinação de resultado para reserva de incentivos fiscais.
(b)

Explicar a natureza da destinação

Não aplicável, uma vez que não há destinação de resultado para reserva de incentivos fiscais.
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DUKE ENERGY INTERNATIONAL,
GERAÇÃO PARANAPANEMA S.A.

C.N.P.J. nO02.998.301/0001-81
NIRE nO35.300.170.563

Ata da 143!! Reunião do Conselho de Administração

I. DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de novembro
sede social da Companhia,

de 2013, às 13h30m, na

localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida

Nações Unidas, 12.901, Torre Norte, 30° andar. 11. MESA: Sr. Jairo de Campos, Presidente

da

Mesa; Srta. Vanessa di Sanzo Guilherme, Secretária. 111. CONVOCAÇÃO: Convocação dos membros
do Conselho
membros

de Administração

efetivos

nos termos

do Conselho

de Administração,

presente

na sede social da Companhia,

Bertone

e o Sr. Gláucio João Agostinho,

eletrônico,

do Estatuto

nos termos do art. 16,

9

compreendendo

e o Sr. Maurício
mediante

Social. IV. PRESENÇA: maioria

o Sr. Jairo de Campos

Lotufo Maudonnet,

manifestação

dos

antecipada

a Sra. Andrea

E.

de voto por correio

3º do Estatuto Social da Companhia. V. ORDEM DO DIA: (i)

apreciar e votar a proposta da Diretoria de opção de pagamento de juros sobre o capital próprio
aos Acionistas da Companhia, correspondente

ao montante

total de RR$66.953.197,65

(sessenta

e seis milhões, novecentos e cinquenta e três mil, cento e noventa e sete reais e sessenta e cinco
centavos),
relativos

imputáveis
ao exercício

fiscais nos termos
sobre a proposta

aos dividendos

mínimos

social a se encerrar

obrigatórios

pagos pela Companhia

em 31 de dezembro de 2013, atendendo

do artigo 9º da Lei nº 9.249/95,

conforme

(ii) discutir

e deliberar
pela

empresa do mesmo grupo econômico da Companhia, DEB - Pequenas Centrais Hidrelétricas

Ltda.

atingir a Fase de Operação Comercial, previsto no Contrato de Desenvolvimento

Projetos, firmado
International,

do Comitê Independente

alterada;

os limites

antes de o projeto desenvolvido

("Projeto"),

de instituição

a serem

em 21 de dezembro de 2012 ("Contrato"),

Brasil Ltda. ("Duke

Brasil"), acionista

de

entre a Companhia e a Duke Energy

controladora

da Companhia,

com vistas a

iniciar os estudos de aquisição do Projeto pela Companhia, nos termos do Contrato e da legislação
em vigor; e (iii) caso as matérias constantes dos itens (ií) e (ii) da Ordem do Dia sejam aprov.~~,
proceder à convocação de Assembleia Geral Extraordinária

de Acionistas, nos termos do inc~v
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do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, para deliberar sobre (o) apreciar e votar a proposta
da Administração

da Companhia versando sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio aos

Acionistas da Companhia, correspondente
milhões,

novecentos

centavos),
relativos

e cinquenta

imputáveis

ao montante total de R$66.953.197,65

e três mil, cento e noventa

aos dividendos

mínimos

ao exercício social a se encerrar

fiscais, nos termos

obrigatórios

e sete reais e sessenta e cinco
a serem

pagos pela Companhia

em 31 de dezembro de 2013, atendendo

do artigo 9º da Lei nº 9.249/95,

proposta da Administração

(sessenta e seis

conforme

alterada;

da Companhia versando sobre a instituição

os limites

(b) apreciar

e votar a

do Comitê Independente

antes de o projeto desenvolvido

pela empresa do mesmo grupo econômico da Companhia, DEB -

Pequenas Centrais Hidrelétricas

Ltda. ("projeto"),

no Contrato de Desenvolvimento
entre

a Companhia

controladora

atingir a Fase de Operação Comercial, previsto

de Projetos, firmado em 21 de dezembro de 2012 ("Contrato"),

e a Duke Energy International,

da Companhia,

com vistas a iniciar

Brasil Ltda. ("Duke

os estudos

Brasil"),

de aquisição

acionista

do Projeto

pela

Companhia, nos termos do Contrato e da legislação em vigor; e (e) caso a matéria prevista no item
(ii) da Ordem do Dia seja aprovada, apreciar e votar a instituição

do Comitê Independente

para

análise de aquisição do Projeto pela Companhia,

nos termos da legislação aplicável, conforme

regras previstas no Contrato

de Projetos, firmado

2012, entre

a Companhia

de Desenvolvimento

e a Duke Brasil. VI. DELIBERAÇÕES:

necessários, o Sr. Presidente do Conselho de Administração
reunião, tendo em vista o recebimento
Conselheiros

da Administração

Companhia.

(i) Primeiramente,

Companhia,

Sr. Antonio

pagamento

antecipado

efetivos,
foram

Patricio

apresentados

de juros sobre o capital próprio

montante

total de R$66.953.197,65

declarou regularmente

aos Srs. Conselheiros,
realizados

dezembro
conforme
a matéria

dos demais
Social da

pelo eontroller

pela Companhia

aos Acionistas da Companhia,

da
para

correspondente

(sessenta e seis milhões, novecentos e cinquenta

cento e noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos), imputáveis
obrigatórios

instalada a

do art. 16, ~ 3º do Estatuto

os estudos

de

Prestados os esclarecimentos

dos votos, por correio eletrônico,

nos termos

Franco Martins,

em 21 de dezembro

ao

e três mil,

aos dividendos

mínimos

a serem pagos pela Companhia relativos ao exercício social a se encerrar em 31 de
de 2013, atendendo

os limites fiscais nos termos do artigo 9º da Lei nº. 9.249/95,

alterada. Os Srs. Conselheiros, após realizados os necessários esclarecimentos
constante

encaminhamento

do item

(i) da Ordem

do Dia, resultou

aprovada,

atinent

por unanimidad

da proposta da Diretoria constante da 243ª Reunião de Diretoria,

realiz

s
, o

a no

... ..•
....•. •• •• • ••• ••••
•... • .. •• •• .
•
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dia 27.11.2013,
juros

à Assembleia Geral Extraordinária

sobre o capital

R$66.953.197,65

próprio

~...• .

..

•
••
•

••
•• • •••
•• •• ••
.v •
••

••••

aos Acionistas

lIer

• ••

.

•

•

("AGE") tendente

da Companhia,

correspondente

(sessenta e seis milhões, novecentos e cinquenta

sete reais e sessenta e cinco centavos), imputáveis aos dividendos
pagos pela Companhia
atendendo

fiscais nos termos

de

ao montante

de

e três mil, cento e noventa e
mínimos obrigatórios

relativos ao exercício social a se encerrar

os limites

a opção de pagamento

a serem

em 31 de dezembro de 2013,

do artigo 9º da Lei nº 9.249/95,

conforme

alterada,

cabendo aos Acionistas o valor bruto de R$ 0,709 por ação ordinária ou ação preferencial,

tendo

em vista que o resultado da Companhia esperado para o exercício de 2013, atinge o percentual
previsto

no Estatuto

cumulativos)
aprovados

Social da Companhia

a ser distribuído

aplicável

às ações preferenciais.

em AGE, se sujeitarão

à tributação

aos dividendos

Os montantes

prioritários

(não

brutos declarados acima, caso

pelo Imposto de Renda Retido na Fonte ("IRRF"),

devendo ser pago aos Acionistas os valores líquidos de impostos, conforme
Além disso, o total dos juros sobre o capital próprio,
recomendação,

fixos

será pago até o dia 28.02.2014,

se aprovados

e, portanto,

legislação em vigor.

na AGE que apreciará

tal

sem que haja a incidência

de

correção sobre o valor a ser creditado aos Acionistas entre a data de declaração, na AGE, e efetivo
crédito

aos Acionistas

obrigatórios
dezembro

e deverá

ser necessariamente

imputado

aos dividendos

mínimos

a serem pagos pela Companhia relativos ao exercício social a se encerrar em 31 de
de 2013, conforme

que apreciará recomendação
próprio todos os detentores

previsão estatutária

e legal. Caso a matéria seja aprovada na AGE

de tal proposta, terão direito ao recebimento

de ações da Companhia na data base da realização da citada AGE; (ii)

Ato contínuo, os membros do Conselho de Administração
instituição

do Comitê

Independente,

firmado

em 21.12.2012,

("Contrato"),

Ltda., acionista controladora
Geral Extraordinária

dos juros sobre capital

previsto

passaram a discutir sobre a proposta de

no Contrato

de Desenvolvimento

de Projetos

entre a Companhia e a Duke Energy International,

da Companhia

("Duke Brasil"), conforme

de Acionistas da Companhia,

aprovado

realizada em 21.12.2012,

Brasil

na Assembleia

antes de o projeto

desenvolvido

pela empresa do mesmo grupo econômico da Companhia, DEB - Pequenas Centrais

Hidrelétricas

Ltda. ("Projeto"),

atingir a Fase de Operação Comercial, com vistas a iniciar e dar

agilidade aos estudos de potencial aquisição do Projeto pela Companhia, nos termos do Contrato
e da legislação em vigor. Foi esclarecido que o objetivo do Comitê Independente
as transações

com Partes Relacionadas, realizadas no âmbito do Contrato,

cumprimento

estrito das condições em bases cumulativas,

é assegurar que

estejam semP7em

negociadas independenteme~or
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meio de um processo transparente
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e seguro e que tal órgão será formado

sendo 01 (um) membro nomeado pelos representantes

por 03 (três) membros,

dos acionistas minoritários

da Companhia,

01 (um) pela Duke Brasil, e o terceiro mediante acordo mútuo dos 02 (dois) primeiros
Além disso, ressalta-se que a instituição

do citado Comitê Independente

membros.

está prevista na cláusula

5.1. do Contrato e sua principal atribuição será verificar, entre outros: (1) a validade e efetividade
das Autorizações

Governamentais;

relativa a determinado
legal

do

Projeto,

participação,
aprovações
proposta

do Projeto

detido

pela Duke Brasil

Projeto; e (3) a situação técnica, fiscal, contábil, ambiental,

conforme

aplicável.

caso os estudos
regulatórias

de instituição

Comercial,

(2) a saúde financeira

Ressalta-se ainda

demonstrem

viabilidade,

que

a eventual

dependerá

regulatória

aquisição

da obtenção

e

de tal

de todas as

e societárias, conforme

legislação aplicável. Ademais, tendo em vista a

do Comitê Independente

antes de o Projeto atingir a Fase de Operação

com vistas a dar agilidade

aos estudos

de potencial

aquisição

do Projeto

pela

Companhia,

nos termos da legislação aplicável, faz-se necessária a aprovação pelos acionistas da

Companhia

desta matéria.

esclarecimentos

atinentes

Nesse sentido,

os Srs. Conselheiros,

após realizados os necessários

a matéria constante do item (ii) da Ordem do Dia, resultou aprovado,

por maioria de votos, sendo que o Presidente do Conselho de Administração,
se absteve de votar, o encaminhamento,
Acionistas,

da proposta

entre a Companhia

de instituição

Sr. Jairo de Campos,

para deliberação da Assembleia Geral Extraordinária
do Comitê Independente,

e a Duke Brasil, conforme

aprovado

previsto

no Contrato

DEB atingir
potencial

a Fase de Operação Comercial,

aquisição da DEB pela Companhia,

tendo em vista que: (x) a constituição
com o objetivo
outorgada

de suportar

às Partes

(conforme

Relacionadas

nos termos do Contrato

de

pela empresa

aos estudos iniciais de

e da legislação em vigor,

para fazer a análise de Projeto,

exercício da Opção de Compra e da Opção de Venda,

à transação,

respectivamente,

para comprar

ou vender

o caso) o Projeto, nos termos do Contrato, está de acordo com as melhores práticas de

governança

corporativa,

nos termos da Política Interna da Companhia denominada

Transações com Partes Relacionadas"
fazer sua instituição
agilidade

com vistas a dar agilidade

de um Comitê Independente

o eventual

firmado

na Assembleia Geral Extraordinária

Acionistas da Companhia, realizada em 21.12.2012, antes de o projeto desenvolvido

de

"Política

de

e com o Parecer CVM nQ 35/2008; e (xx) há o interesse de

antes de o Projeto atingir a Fase de Operação Comercial, com vistas dar

aos estudos

de aquisição

do Projeto

pela Companhia,

legislação em vigor; e (iii) Por fim, os Conselheiros de Administração

nos termos

do contrfo

decidem, por unani~e,

e

•

•
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Social da Companhia,

•
••••

Administração

para deliberar

novecentos

centavos),
relativos

•

••

.....

• • •
:r: ••

nos termos do inciso IV do Artigo 17

sobre (o) apreciar

e votar

a proposta

da

da Companhia versando sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio aos

Acionistas da Companhia, correspondente
milhões,

..•

lO •

proceder com a convocação Assembleia Geral Extraordinária,
do Estatuto

•••
•• •

• ".•

~

• •• ••••
•• •~ •

~

••
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e cinquenta

imputáveis
ao exercício

fiscais, nos termos

ao montante total de R$66.953.197,65

e três mil, cento e noventa

aos dividendos

mínimos

social a se encerrar

obrigatórios

e sete reais e sessenta e cinco
a serem

pagos pela Companhia

em 31 de dezembro de 2013, atendendo

do artigo 9º da Lei nº 9.249/95,

proposta da Administração

(sessenta e seis

conforme

alterada;

da Companhia versando sobre a instituição

os limites

(b) apreciar

e votar a

do Comitê Independente

antes de o projeto desenvolvido

pela empresa do mesmo grupo econômico da Companhia, DEB -

Pequenas Centrais Hidrelétricas

Ltda. ("Projeto"),

no Contrato de Desenvolvimento
entre

a Companhia

controladora

atingir a Fase de Operação Comercial, previsto

de Projetos, firmado em 21 de dezembro de 2012 ("Contratol/),

e a Duke Energy International,

Brasil Ltda. ("Duke

Brasill/),

acionista

da Companhia, com vistas a iniciar os estudos de potencial aquisição do Projeto pela

Companhia, nos termos do Contrato e da legislação em vigor; e (e) caso a matéria prevista no item
(ii) da Ordem do Dia seja aprovada, apreciar e votar a instituição
análise de potencial
conforme

aquisição do Projeto pela Companhia,

regras previstas

no Contrato

do Comitê Independente

para

nos termos da legislação aplicável,

de Desenvolvimento

de Projetos,

firmado

em 21 de

dezembro

de 2012, entre a Companhia e a Duke Brasil. VI. ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA
,
ATA: Com isso, o Senhor Presidente dos trabalhos da presente reunião indagou aos demais
Conselheiros

presentes à reunião se restava algum outro assunto a considerar

resposta positiva, deu por encerrado os trabalhos e determinou
reunião,

a qual, depois de lida e aprovada,

constar do livro próprio.

e, não havendo

que se lavrasse a ata da presente

foi assinada por todos os presentes,

passando a

Na qualidade de Secretária da Reunião, declaro que a presente é cópia

fiel da ata lavrada no livro próprio.
(j\r>-\. OO'ESTADO

0~

São Paulo, 27 de novembro de 2013.
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DUKE ENERGY INTERNATIONAL,
GERAÇÃO PARANAPANEMA S.A.

C.N.P.J. nº 02.998.301/0001-81
NIRE 35.30Ó.170.563

Ata da Assembléia Geral Extraordinária
realizada em 16 de dezembro 2013

1- DATA, HORA E LOCAL: Aos 16 (dezesseis) dias do mês de dezembro de 2013, às 10hOO, na sede
social da Companhia, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 30º andar, Torre Norte,
Bairro Brooklin, Sala São Paulo, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 11. - MESA: Sr. Jairo
de Campos, Presidente da Mesa; Srta. Vanessa di Sanzo Guilherme, Secretária. 111. - PRESENÇA:
acionistas

representando

depreende

das assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presente também

Marcelo

mais de 90% (noventa

Curti, membro

do Conselho

Convocação foi publicado

do Estado de São Paulo".

Administração

Fiscal da Companhia.

novecentos

centavos),
relativos

e cinquenta

imputáveis
ao exercício

fiscais, nos termos

ao montante

mínimos

social a se encerrar

proposta da Administração

de 2013 do "Diário

e votar

total de R$66.953.197,65

obrigatórios

a proposta

da

(sessenta e seis

e sete reais e sessenta e cinco
a serem

pagos pela Companhia

em 31 de dezembro de 2013, atendendo

do artigo 9º da Lei nº 9.249/95,

o Sr.

de juros sobre o capital próprio aos

e três mil, cento e noventa

aos dividendos

se

de 2013 e 02 de dezembro

V. - ORDEM DO DIA: (i) apreciar

da Companhia versando sobre o pagamento

conforme

IV. - CONVOCAÇÃO: o Edital de

e dos dias 28, 29 e 30 de novembro

Acionistas da Companhia, correspondente
milhões,

do capital votante,

nas edições dos dias 28 e 29 de novembro

de 2013 do jornal "Valor Econômico"
Oficial

por cento)

conforme

alterada;

da Companhia versando sobre a instituição

os limites

(ii) apreciar e votar a

do Comitê Independente

antes de o projeto desenvolvido

pela empresa do mesmo grupo econômico da Companhia, DEB -

Pequenas Centrais Hidrelétricas

Ltda. ("Projeto"),

no Contrato
Companhia

de Desenvolvimento

atingir a Fase de Operação Comercial, previsto

de Projetos, firmado

e a Duke Energy International,

em 21 de dezembro

de 2012, e0

Brasil Ltda. ("Duke Brasil"), acionista controlad~

a
da
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Companhia, com vistas a iniciar os estudos de potencial aquisição do Projeto pela Companhia, nos
termos do Contrato e da legislação em vigor; e (iii) caso a matéria prevista no item (ii) da Ordem
do Dia seja aprovada,

apreciar

aquisição

pela Companhia,

do Projeto

,

previstas no Contrato

de

e votar a instituição

do Comitê

montante

resultou aprovada, por

da Companhia versando sobre

de juros sobre o capital próprio aos Acionistas da Companhia,

total de R$66.953.197,65

cento e noventa
obrigatórios

(sessenta e seis milhões, novecentos

e sete reais e sessenta e cinco centavos), imputáveis

correspondente

e cinquenta

de 2013, atendendo

e três mil,

aos dividendos

mínimos

os limites fiscais nos termos

do artigo 9º da Lei nº. 9.249/95,

alterada, cabendo aos Acionistas o valor bruto de R$ 0,709 por ação ordinária ou ação

preferencial,

tendo em vista que o resultado

atinge o percentual

acima se sujeitarão

da Companhia esperado para o exercício de 2013

previsto no Estatuto Social da Companhia aplicável aos dividendos

fixos (não cumulativos)

a ser distribuído

à tributação

às ações preferenciais.

Os montantes

brutos declarados

legislação em vigor. Além disso, o

total dos juros sobre o capital próprio será pago até o dia 28.02.2014, e, portanto,
incidência

de correção

crédito

obrigatórios

sobre o valor a ser creditado

pagos pela Companhia

31 de dezembro de 2013, conforme
juros sobre capital próprio

relativos

previsão estatutária

todos os titulares

sem que haja a

aos Acionistas entre esta data e a data do

aos Acionistas e deverá ser necessariamente

a serem

prioritários

pelo Imposto de Renda Retido na Fonte ("IRRF"), devendo ser

pago aos Acionistas os valores líquidos de impostos, conforme

efetivo

ao

a serem pagos pela Companhia relativos ao exercício social a se encerrar em 31 de

dezembro
conforme

(i) Inicialmente,

de votos dos presentes, a proposta da Administração

o pagamento

para análise de

nos termos da legislação aplicável, conforme regras
.
Desenvolvimento
de 'Projetos, firmado em 21 de dezembro de 2012,

entre a Companhia e a Duke Brasil. VI. - DELIBERAÇÕES:
unanimidade

Independente

imputado

ao exercício

aos dividendos

mínimos

social a se encerrar

em

e legal. Terão direito ao recebimento

dos

de ações da Companhia

nesta data (16.12.2013),

inclusive, sendo que as ações de emissão da Companhia passarão a ser negociadas ex-direito juros
sobre o capital

próprio

Central Depositária
serão feitos
Diretoria
pagamento

em 17.12.2013.

O pagamento

dos direitos

das ações custodiadas

de Ativos da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias

por meio de repasse dos agentes de custódia

fica desde já autorizada

a tomar

todas as providências

de juros sobre o capital próprio deliberado

(ii) Ato contínuo,

aos acionistas

da Companhia;

constante

da Ordem do Dia, a fim de discutir a proposta de instituição

a Companhia

de Projetos ("Contrato"),

e a Duke Energy International,

da Companhia.

A

necessárias para realizar o

acionistas

previsto no Contrato de Desenvolvimento

e Futuros

nesta Assembleia Geral Extraordinária

os Srs. Acionistas

na

aos

passaram a analisar o item (ii)
do Comitê Independente,

firmado em 21.12.20~tre

Brasil Ltda., acionista controladora

da co~nhia
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•
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,
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("Duke

Brasil"),

Companhia,

conforme

Comercial,

do Projeto

... .

• ••

Geral

Extraordinária

antes de o projeto desenvolvido

com vistas a iniciar e dar agilidade

pela Com'panhia, nos termos

foi lembrado

opinaram

. ..

da Companhia, DEB - Pequenas Centrais Hidrelétricas

Fase de Operação

sequência,

••

••• ••
• ••••
• •

na Assembleia

realizada em 21.12.2012,

grupo econômico

aquisição

aprovado

... •

•••

••

•••
•••

que, a Diretoria

do'- Contrato

e o Conselho

de Acionistas

da

pela empresa do mesmo
Ltda. ("Projeto"),
aos estudos

atingir a

de potencial

e da legislação em vigor. Na

de Administração

da Companhia

já

à matéria, durante as 241ª Reunião de Diretoria e 143ª Reunião do

favoravelmente

Conselho de Administração,

respectivamente,

resolvendo

encaminhar

Assembleia Geral de Acionistas. Ademais, foi esclarecido que o objetivo

a matéria para análise da
do Comitê Independente

é assegurar que as transações com Partes Relacionadas, realizadas no âmbito do Contrato,
estejam

sempre

em cumprimento

independentemente
formado

mútuo

minoritários

Comitê Independente

sendo 01 (um) membro

da Companhia,

dos 02 (dois) primeiros

verificar,

das condições

membros.

do Projeto

técnica, fiscal, contábil,

aquisição

da obtenção

pelos representantes
mediante

Além disso, ressalta-se que a instituição

das Autorizações

Governamentais;

regulatória

Projeto;

e legal do Projeto, conforme

de tal participação,

de todas as aprovações

aplicável. Ademais, tendo em vista a proposta de instituição

do citado

e societárias,

será

(2) a saúde

e (3) a situação

aplicável. Ressalta-se

caso os estudos demonstrem

regulatórias

dos

acordo

e sua principal atribuição

pela Duke Brasil relativa a determinado

ambiental,

ainda que a eventual
dependerá

nomeado

está prevista na cláusula 5.1. do Contrato

detido

negociadas

e seguro e que tal órgão será

01 (um) pela Duke Brasil, e o terceiro

entre outros: (1) a validade e efetividade

financeira

em bases cumulativas,

por meio de um processo transparente

por 03 (três) membros,

acionistas

estrito

viabilidade,

conforme

do Comitê Independente

legislação
antes de o

Projeto atingir a Fase de Operação Comercial, com vistas a dar agilidade aos estudos de potencial
aquisição

do Projeto

pela Companhia,

nos termos

da legislação aplicável,

faz-se necessária a

aprovação pelos acionistas da Companhia desta matéria. Colocada a matéria em votação, resultou
aprovada pelo acionista VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, sendo que
a Duke Energy International,
Companhia

de instituição

Brasil Ltda. se absteve de votar, a proposta
do Comitê

Companhia e a Duke Brasil, conforme
da Companhia,

Independente,

previsto

da Administração

no Contrato

firmado

aprovado na Assembleia Geral Extraordinária

realizada em 21.12.2012,

antes de o projeto

desenvolvido

da

entre

a

de Acionistas

pela empresa

DEB

atingir a Fase de Operação Comercial, com vistas a dar agilidade aos estudos iniciais de potencial
aquisição da DEB pela Companhia,
vista que: (x) a constituição
objetivo

nos termos do Contrato

de um Comitê Independente

e da legislação em vigor, tentem

para fazer a análise de Projeto, com o

de suportar o eventual exercício da Opção de Compra e da Opção de Venda, ou~ada
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às Partes Relacionadas à transação, respectivamente,
o Projeto,

nos termos

corporativa,

do Contrato,

nos termos

está de acordo com as melhores

da Política Interna da Companhia

com Partes Relacionadas"

.

antes de o Projeto atingir a Fase de 0peração

o caso)

práticas de governança

denominada

e com o Parecer CVM nº 35/2008;

.

instituição

para comprar ou vender (conforme

"Política

de Transações

e (xx) há o interesse de fazer sua

Comercial, com vistas dar agilidade aos

estudos de aquisição do Projeto pela Companhia, nos termos do Contrato e legislação em vigor,
de modo que a transação

possa ser concluída

mesma. O Conselho de Administração
membros

do referido

conforme

previsto

após a declaração

fica desde já autorizado

Comitê Independente,

durante

de Operação

a estabelecer

Comercial

a remuneração

a vigência de seus respectivos

no item 5.3. do Anexo V do mencionado

Contrato.;

da
dos

mandatos,

e (iH) Considerando

a

aprovação da matéria prevista no item (ii) da Ordem do Dia, nos termos do item 3.1 do Anexo V
do citado Contrato:

(a) a acionista Duke Energy International,

Brasil Ltda., resolve nomear o Sr.

John Henry Barquin, cubano, casado, advogado, residente e domiciliado
Estado do Texas, Estados Unidos da América, com escritório
Estado do Texas, Estados Unidos da América,
Passaporte Americano
indicado

pelo

n° 420247609,

acionista

Controlador;

na cidade de Houston, no

comercial na cidade de Houston, no

na 5555 San Felipe, Suite 1349, portador

como membro

do Comitê Independente

e (b) o acionista

de empresas, residente

Paulo, com escritório

comercial

e domiciliado

identidade

RG nº 27.488.8994-4

Independentes
assinatura

do competente

Paulistano,

portador

e inscrito no CPF/MF sob o nº 291.463.068-97,

da Companhia

ora nomeados

casado,

na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Avenida

Faria Lima, nº 2.277, 14º andar, Bairro Jardim

Independente

brasileiro,

na cidade de São Paulo, no Estado de São

Brigadeiro

Comitê

da Companhia

VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE

INVESTIMENTO EM AÇÕES, resolve nomear o Sr. Roberto Knoepfelmacher,
administrador

do

indicado

tomarão

pelos acionistas

minoritários.

posse do cargo para o qual foram

Termo de Posse lavrado

no livro próprio.

da cédula de

como membro do
Os Conselheiros
eleitos

mediante

Os Srs. Acionistas

a

ainda

resolvem autorizar os dois membros ora nomeados a indicar o terceiro membro, mediante acordo
mútuo, conforme

determinado

no item 3.1. do Anexo V do Contrato, em até 10 (dez) dias úteis a

contar da assinatura do termo de posse pelos respectivos membros. O Conselho de Administração
fica desde já autorizado
Independente,
mencionado
outro

nos termos
Contrato.

pronunciamento,

Assembleia

a aditar e atualizar as regras de instalação e funcionamento
do Contrato,

VII. - ENCERRAMENTO

previsto

facultado

determinando

no item 5.4 e 5.5 do Anexo V do

E ASSINATURA

a Presidente da Mesa considerou

Geral Extraordinária,

sumário, conforme

conforme

do Comitê

DA ATA: Não havendo qualquer

encerrados

os trabalhos

da presente

que fosse lavrada a presente ata, em f7

pelo artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por AÇÕ%

de
ata

•

.
....
.......
.. ...
... .
••••

foi lida e achada conforme,
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•

-

•••

•

segue assinada pela mesa e pelos acionistas presentes. Na qualidade

de Secretária da Reunião, declaro que a presente

é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

São Paulo, 16 de dezembro de 2013.

'-'~~

d: ~lf'"

qw;~

Vanessa di Sanzo Guilherme, Secretária

[Versão para Assinaturas]
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e ainda, como intervenientes anuentes,
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e
DUKE ENERGY INTERNATIONAL BRAZIL HOLDINGS LTD.
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CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS
Pelo presente instrumento particular, as partes:
I.

de um lado, na qualidade de Vendedora,

DUKE ENERGY INTERNATIONAL, BRASIL LTDA., sociedade limitada com sede
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, No.
12.901, 30º andar, Torre Norte, Sala 01, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
02.357.206/0001-07, neste ato devidamente representada por seus representantes
legais, nos termos de seu contrato social (“Vendedora”);
II.

de outro lado, na qualidade de Compradora,

DUKE ENERGY INTERNATIONAL, GERAÇÃO PARANAPANEMA S.A., sociedade
anônima com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das
Nações Unidas, No. 12.901, 30º andar, Torre Norte, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
02.998.301/0001-81, neste ato devidamente representada por seus representantes
legais, nos termos de seu estatuto social (“Compradora” e, em conjunto com a
Vendedora, as “Partes”);
III.

e ainda, na qualidade de intervenientes anuentes,

DEB - PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS LTDA., sociedade limitada com
sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas,
No. 12.901, 30º andar, Torre Norte, Sala 04, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
06.308.734/0001-19, neste ato devidamente representada por seus representantes
legais, nos termos de seu contrato social (“Sociedade”); e
DUKE ENERGY INTERNATIONAL BRAZIL HOLDINGS

LTD.,

sociedade

organizada e existente de acordo com as leis das Ilhas Bermudas, com sede em
Canon’s Court, 22, Victoria Street, Hamilton HM 12, Ilhas Bermudas, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 08.410.404/0001-65, neste ato representada por seu bastante
procurador devidamente constituído (“DEIBH”);

CONSIDERANDO QUE:
A.

A Vendedora detém nesta data, e deterá na Data de Fechamento, a plena

propriedade de 398.617.358 (trezentos e noventa e oito milhões, seiscentas e
dezessete mil, trezentas

e cinquenta e oito) quotas,

representativas de

aproximadamente 99,99% (noventa e nove vírgula noventa e nove por cento) do
5
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capital social da Sociedade (“Quotas”) e DEIBH detém 1 (uma) quota no capital
social da Sociedade, totalizando, em conjunto, quotas representativas da totalidade
do capital social da Sociedade;
B.

A DEIBH concorda com a cessão e transferência das Quotas pela Vendedora

para a Compradora e assumiu o compromisso de expressamente renunciar a
qualquer direito de preferência para a aquisição da referida participação societária;
C.

A Sociedade atualmente detém e tem como objeto exclusivo operar, bem

como deterá e operará na Data de Fechamento, as pequenas centrais hidrelétricas
denominadas de PCH Retiro e PCH Palmeiras conforme detalhes do Anexo I
(“PCHs”);
D.

Respeitados

os termos e

condições

estabelecidos neste

Contrato, a

Vendedora deseja alienar à Compradora e a Compradora tem interesse em adquirir
da Vendedora a totalidade das Quotas (“Operação”); e
E.

A Operação será realizada no âmbito do Contrato de Desenvolvimento de

Projetos, celebrado em

21 de dezembro de 2012, entre a Vendedora e a

Compradora, de forma que este Contrato consolida a adoção e/ou a renúncia, de
comum acordo, das medidas ali previstas, conforme o caso, exclusivamente em
relação ao objeto desta Operação.

POSTO ISSO, RESOLVEM as Partes celebrar este Contrato de Compra e Venda de
Quotas (“Contrato”), de acordo com as seguintes cláusulas e condições:
I.

DEFINIÇÕES E REGRAS DE INTERPRETAÇÃO

1.1.

Definições. Neste Contrato, sempre que iniciados por letra maiúscula, os

seguintes termos e expressões, no singular ou no plural, no masculino ou feminino,
terão os significados que lhes são atribuídos abaixo, sem prejuízo dos demais
termos e expressões definidos em outras cláusulas deste Contrato:
“Afiliada” significa, com relação a qualquer Parte, qualquer Pessoa direta ou
indiretamente Controlada, Controladora ou sob Controle comum da referida Parte, e
significa também seus sócios, acionistas e seus administradores, e, com relação a
pessoas físicas, os cônjuges e parentes até o terceiro grau;
“Ajuste de Preço” tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.3;
6
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“ANEEL” significa a Agência Nacional de Energia Elétrica, órgão normativo e
fiscalizador dos serviços de energia elétrica, instituída pela Lei n.º 9.427/96,
regulamentada pelo Decreto n.º 2.335/97, e suas alterações posteriores, ou outro
órgão que venha a sucedê-lo no futuro;
“Anexos” significa os anexos e apensos a este Contrato;
“Arbitragem nº 45/2009” tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 8.13;
“Atos Extraordinários” tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 6.1;
“Auditoria” significa a auditoria (due diligence) conduzida pela Compradora,
diretamente e/ou por meio de seus representantes ou consultores, para fins da
avaliação da Operação, na Sociedade e seus respectivos ativos, passivos, operações
e

atividades,

incluindo

aspectos

contábeis,

fiscais,

financeiros,

trabalhistas,

operacionais, legais e outros;
“Autoridade Governamental” significa qualquer estado, município ou outra subdivisão
política, corte, câmara, agência, departamento, juízo ou tribunal, autarquia, ou
qualquer outro instrumento de atuação do governo brasileiro, seja pessoa ou órgão,
federal, estadual ou municipal, exercendo funções executivas, legislativas, judiciais,
regulatórias, fiscalizatórias ou administrativas, com competência para atuação no
caso específico;
“CADE” significa o Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE;
“Caixa” significa, com relação à Sociedade, a quantia total: do caixa e equivalentes
de caixa imediatamente disponíveis em mãos (“caixa e bancos” de acordo com o
IFRS) e quaisquer saldos positivos em quaisquer contas de depósito, contascorrentes ou contas-poupança; e (ii) do valor de mercado de valores mobiliários
com liquidez negociáveis (excluindo quaisquer ações em tesouraria da Sociedade),
i.e. aplicações financeiras.
“Câmara de Arbitragem” tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 10.2;
“Compradora” tem o significado que lhe é atribuído no Preâmbulo;
“CNPJ/MF” significa o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda do Brasil;
“Código de Processo Civil” tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 11.13;
7
SP - 1341643v1

“Condições Suspensivas” tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 5.1;
“Contrato” tem o significado que lhe é atribuído no Preâmbulo;
“Contratos Relevantes” tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 7.1.8;
“Controle” tem o significado que lhe é atribuído no artigo 116 da Lei das Sociedades
por Ações. Os termos “Controlado” e “Controlador” serão interpretados de modo
compatível;
“Curso Normal dos Negócios” significa o curso normal e regular dos negócios da
Sociedade, de forma consistente com os usos e práticas passadas;
“Data de Assinatura” significa a data de assinatura deste Contrato;
“Data de Fechamento” tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 4.1;
“Data de Término” tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 9.1(d);
“DEIBH” tem o significado que lhe é atribuído no Considerando A;
“Demonstrações Financeiras” tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula
7.1.22;
“Demonstrações Financeiras do Fechamento” tem o significado que lhe é atribuído
na Cláusula 3.3.1;
“Dia Útil” significa qualquer dia que não seja um sábado, domingo, feriado nacional,
estadual ou municipal, ou outro dia em que os bancos comerciais sejam obrigados
a, ou possam, nos termos da legislação vigente, fechar nos Municípios de São
Paulo, São Joaquim da Barra e Guará, todos no Estado de São Paulo;
“Dívida” significa, com base no IFRS: (i) todas as obrigações de pagamento
referentes a recursos tomados em empréstimo pela Sociedade, ou adiantamentos
recebidos pela Sociedade para entrega de produto ou serviço em prazo superior a
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias; (ii) todas as obrigações de pagamento
evidenciadas por títulos, debêntures, notas, contratos de permuta de taxas de juros
ou outros instrumentos similares ou obrigações decorrentes de valores mobiliários
emitidos pela Sociedade; (iii) todas as obrigações de pagamento decorrentes de
contrato de câmbio, permuta de moeda, ou contrato similar e demais contratos
8
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derivativos dos quais a Sociedade seja parte (o valor das obrigações será igual ao
valor justo de tal contrato, conforme critério adotado de acordo com o IFRS) (iv)
todas as obrigações de pagamento relacionadas a cartas de crédito, aceites
bancários e instrumentos similares emitidos ou aceitos pela Sociedade, incluindo
mas não limitado a dívidas com bancos e instituições financeiras; (v) todas as
obrigações de pagamento resultantes de saques a descoberto ou saldos de caixa
negativos da Sociedade; (vi) todas as obrigações de pagamento resultantes da
aquisição de produtos ou serviços com pagamento superior a 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias ou valores já vencidos e não tenham sido pagos pela
Sociedade, excluíndo-se qualquer valor provisionado referente à Arbitragem nº
45/2009 (conforme definida), uma vez que tal valor será indenizável nos termos da
clausula 8.13; (vii) todas as obrigações de pagamento resultantes de compensação
ou bônus a pagar de empregados ou administradores da Sociedade que tenham
vencimento superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias ou que já estejam
vencidos e não tenham

sido pagos pela

Sociedade, excluídos os valores

provisionados de curto prazo a título de folha de pagamento, férias e décimo
terceiro salário e demais encargos sociais; (viii) todas as obrigações de pagamento
assumidas pela Sociedade como garantidora de terceiros; (ix) quaisquer tributos
devidos pela Sociedade que já estejam vencidos e não tenham sido pagos pela
Sociedade; (x) quaisquer operações de leasing financeiro, ou operações de
securitização ou factoring contratada pela Sociedade que gere uma obrigação de
pagar quantia líquida e certa; (xi) quaisquer juros incidentes e acumulados,
prêmios em caso de pré-pagamento, penalidades ou outros valores relacionados a
quaisquer dos itens acima; e (xii) para evitar dúvidas, quaisquer obrigações de
pagamento que a Sociedade tenha para com seus sócios, incluindo, mas não se
limitando a, empréstimos, adiantamentos para futuro aumento de capital e
dividendos e juros sobre capital próprio declarados e ainda não pagos, serão
classificados como Dívidas.
“Dívida Líquida” significa o conjunto de Dívidas da Sociedade, menos qualquer valor
de Caixa, conforme definido acima.
“Fechamento” tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 4.1;
“IFRS” significa os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil baseados na Lei
das Sociedades por Ações e em padrões e recomendações emitidos pelo Conselho
Federal de Contabilidade;
“Informação Confidencial” tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 11.3;
“Interveniente Anuente” tem o significado que lhe é atribuído no Preâmbulo;
9
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“Lei” significa qualquer lei, decreto, regulamento, exigência regulatória, regra,
portaria, instrução, resolução, mandado, julgamento, ordem judicial, decisão
judicial, decisão arbitral, ordem corretiva, ordem ou requerimento aplicável à
Pessoa em questão, emanado por qualquer Autoridade Governamental, e sua
interpretação, administração e aplicação, tendo ou não a força de lei formal;
“Lei das Sociedades por Ações” significa a Lei nº 6.404, de 15 de Dezembro de
1976, conforme alterada;
“Licenças” tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 7.1.12;
“Notificação de Arbitragem” tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 10.2;
“Notificação de Indenização” tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 8.5;
“Ônus” significa quaisquer ônus, gravames, restrições, penhoras ou outro tipo de
constrição

judicial

ou

administrativa,

penhores,

hipotecas,

compromissos,

usufrutos, direitos de terceiro, encargo, cessão ou alienação fiduciária ou com
reserva de domínio, licenciamentos, servidões ou esbulhos possessórios;
“Operação” tem o significado que lhe é atribuído no Considerando D;
“Partes Indenizadas” tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 8.4;
“Parte Indenizadora” significa qualquer Parte responsável pelo pagamento de uma
indenização a uma Parte e suas respetivas Partes Indenizáveis por Perdas sofridas
pela referida Parte ou suas respectivas Partes Indenizáveis, nos termos deste
Contrato;
“Partes Indenizáveis” tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 8.1;
“Partes” tem o significado que lhe é atribuído no Preâmbulo;
“PCHs” tem o significado que lhe é atribuído no Considerando C;
“Perdas” significa quaisquer desembolsos de Caixa e/ou reduções dos ativos da
Sociedade, conforme valores constantes das Demonstrações Financeiras, em função
do surgimento de contingências, obrigações, passivos, indenizações, perdas e
danos

diretos

(incluindo-se

os

honorários

advocatícios

razoáveis),

ficando

expressamente excluídos: (a) danos morais, ou (b) lucros cessantes ou qualquer
outra forma de perdas e danos indiretos;
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“Pessoa” significa qualquer indivíduo ou entidade, pessoa natural ou jurídica, de
qualquer nacionalidade, consórcio, parceria, associação, corporação, sociedade
limitada, sociedade por ações, sociedade simples, entidade sem personalidade
jurídica, fundo de investimento em participações, empreendimento ou Autoridade
Governamental;
“Preço de Aquisição” tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.1;
“Propriedade Intelectual” tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 7.1.13;
“Quotas” tem o significado que lhe é atribuído no Considerando A;
“Reais” ou “R$” significa a moeda corrente brasileira;
“Regulamento de Arbitragem” tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula
10.2;
“Reivindicação de Terceiros” tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 8.5;
“REN 484/2012” tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 4.5(b);
“Sociedade” tem o significado que lhe atribuído no Preâmbulo;
“Tribunal Arbitral” tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 10.3;
“Tributos” significa todos e quaisquer impostos, taxas, contribuições, contribuições
previdenciárias, tarifas, exigibilidades e demais encargos de qualquer natureza
(incluindo todos e quaisquer juros, multas, acréscimos a impostos e valores
adicionais lançados com relação aos mesmos) cobrados por qualquer Autoridade
Governamental;
“Valores Adicionais” tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 8.13.1;
“Vendedora” tem o significado que lhe é atribuído no Preâmbulo.

1.2.

Interpretação. Neste Contrato, exceto se expressamente indicado de modo

diverso:
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1.2.1. Verbo Incluir. Os termos “inclusive”, “incluem”, “incluindo”, “incluído” e
similares devem ser interpretados como se estivessem acompanhados da frase
“mas não se limitando a”.
1.2.2. Referências a Documentos. As referências a quaisquer documentos ou
instrumentos incluem todos os respectivos aditivos, alterações, substituições,
consolidações e complementações.
1.2.3. Referências a Disposições Legais. As referências a quaisquer disposições
legais devem ser interpretadas como referências a essas disposições legais tais
como alteradas, ampliadas, consolidadas ou reeditadas ao tempo em que esse
instrumento contratual for subscrito.
1.2.4. Referências a este Contrato. Referências ao Preâmbulo, “Considerandos”,
Cláusulas, Capítulos ou Anexos devem ser entendidas como referências ao
Preâmbulo, Cláusulas, Capítulos e Anexos deste Contrato, salvo se o contexto de
outra forma exigir.
1.2.5. Referências a Pessoas. Todas as referências a Pessoas incluem seus
sucessores, herdeiros, beneficiários e cessionários permitidos.
1.2.6. Contagem de Prazo. Referências a qualquer período serão consideradas
referências à quantidade de dias corridos, salvo disposição em contrário, sendo que
todos os prazos ou períodos previstos neste Contrato serão contados excluindo-se a
data do evento que causou o início desse prazo ou período e incluindo-se o último
dia do prazo ou período em questão, conforme previsto no artigo 184 do Código de
Processo Civil. Todos os prazos estabelecidos neste Contrato que se encerrarem em
sábados, domingos ou feriados serão automaticamente prorrogados para o primeiro
Dia Útil subsequente.
1.2.7. Definição de “conhecimento”. Em relação às declarações e garantias
outorgadas conforme o “conhecimento” de uma Pessoa, deve ser considerado que
uma ou mais pessoas físicas, que compõem o quadro gestor dessa Pessoa, realizou
diligência razoável e, portanto, detém o conhecimento necessário para outorgar a
declaração e garantia relacionada ao respectivo fato ou matéria.
II.

OBJETO: COMPRA E VENDA DE QUOTAS

2.1.

Compra e Venda de Quotas. Observados os termos e condições deste

Contrato, a Vendedora concorda e obriga-se, de forma irretratável e irrevogável,
mediante o pagamento do Preço de Aquisição, na Data de Fechamento, a vender a
12
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totalidade das Quotas à Compradora, livres e desembaraçadas de quaisquer Ônus;
e a Compradora concorda e obriga-se, de forma irretratável e irrevogável, a
comprar a totalidade das Quotas da Vendedora.
2.2.

Transferência das Quotas. Na Data de Fechamento, mediante o pagamento

do Preço de Aquisição pela Compradora à Vendedora, a Vendedora transferirá à
Compradora as Quotas mediante a assinatura do respectivo instrumento de
alteração de contrato social da Sociedade, tudo conforme previsto na Cláusula 4.1.
III.

PREÇO DE AQUISIÇÃO

3.1.

Preço

de

Aquisição.

Em

contraprestação

à

aquisição das

Quotas,

a

Compradora pagará à Vendedora, na Data de Fechamento e na forma definida neste
Contrato, o valor total de R$181.000.000,00 (cento e oitenta e um milhões de reais)
(“Preço de Aquisição”), observado o disposto na Cláusula 3.3 abaixo.
3.2.

Forma de Pagamento. O Preço de Aquisição será integralmente pago pela

Compradora à Vendedora na Data de Fechamento, em moeda corrente nacional, com
fundos imediatamente disponíveis, por meio de transferência eletrônica disponível –
TED do valor devido à Vendedora para a conta corrente da Vendedora (Anexo 3.2) ou
outra conta corrente da Vendedora por esta indicada por escrito até a Data de
Fechamento, sem prejuízo do disposto na Cláusula 3.3 abaixo.
3.3.

Ajuste de Preço. O Preço de Aquisição estará sujeito a ajuste, para mais ou

para menos, em decorrência de qualquer eventual variação na posição da Dívida
Líquida da Sociedade verificada entre (i) 30 de junho de 2014, tal qual constante nas
Demonstrações Financeiras; e (ii) a Data de Fechamento, conforme vier a constar
das Demonstrações Financeiras do Fechamento (“Ajuste de Preço”).
3.3.1 As Demonstrações Financeiras do Fechamento (i) terão como data base a
Data de Fechamento; (ii) deverão ser preparadas pela Sociedade usando os mesmos
princípios e práticas contábeis adotados para a preparação das Demonstrações
Financeiras aplicados consistentemente, sujeitos ao IFRS, que deverá sempre
prevalecer em caso de conflito ou inconsistência; e (iii) serão revisadas por uma
firma de auditoria nomeada pela Vendedora, às expensas exclusivas da Sociedade, e
apresentadas à Vendedora e à Compradora no prazo de 30 (trinta) dias a contar da
Data de Fechamento (e os custos de tal auditoria não serão levados em conta para a
determinação da Dívida Líquida e consequente Ajuste de Preço) (“Demonstrações
Financeiras do Fechamento”).
3.3.2. O Ajuste de Preço se dará da seguinte maneira: (i) se a Dívida Líquida da
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Sociedade determinada com base nas Demonstrações Financeiras do Fechamento for
superior à Dívida Líquida apurada com base nas Demonstrações Financeiras, ou seja,
o valor negativo de R$26.392.317,12 (vinte se seis milhões, trezentos e noventa e
dois mil, trezentos e dezessete reais e doze centavos), o Preço de Aquisição deverá
ser ajustado para baixo e a diferença apurada deverá ser reembolsada pela
Vendedora à Compradora; (ii) se, por outro lado, a Dívida Líquida da Sociedade
determinada com base nas Demonstrações Financeiras do Fechamento for inferior à
Dívida Líquida apurada com base nas Demonstrações Financeiras, ou seja, o valor
negativo de R$26.392.317,12 (vinte se seis milhões, trezentos e noventa e dois mil,
trezentos e dezessete reais e doze centavos), o Preço de Aquisição deverá ser
ajustado para cima e a diferença apurada será paga pela Compradora à Vendedora.
3.3.3. O montante do Ajuste de Preço será pago da seguinte forma: (i) se o Ajuste
de Preço for favorável à Vendedora, a Compradora, no prazo de até 10 (dez) Dias
Úteis a contar da data de determinação do Ajuste de Preço nos termos da Cláusula
3.3.2, deverá pagar à Vendedora o valor correspondente ao Ajuste de Preço, através
de uma TED de fundos imediatamente disponíveis a conta corrente indicada pela
Vendedora; e (ii) se o Ajuste de Preço for favorável à Compradora, a Vendedora, no
prazo de 10 (dez) Dias Úteis a contar da data de determinação do Ajuste de Preço
nos

termos

da

Cláusula

3.3.2,

deverá

transferir

à

Compradora

o

valor

correspondente ao Ajuste de Preço, através de uma TED de fundos imediatamente
disponíveis à conta corrente indicada pela Compradora. Em qualquer caso, não
incidirão juros aos valores devidos a título de Ajuste de Preço, se o pagamento for
feito pela Parte em questão à outra Parte no prazo aqui estabelecido.
3.3.4. Não serão considerados para fins do Ajuste de Preço eventuais provisões ou
desembolsos realizados pela Sociedade até a Data de Fechamento a título de
pagamento aos proprietários dos imóveis desapropriados em razão da construção,
implantação e operação das PCHs, na medida em que tais provisões e desembolsos
tem o tratamento específico estipulado na Cláusula 8.14 deste Contrato.
3.4.

Tributos. O cálculo, lançamento e recolhimento de quaisquer Tributos

exigíveis em decorrência da Operação serão de exclusiva responsabilidade da Parte a
quem a Lei atribuir a condição de contribuinte, sendo certo que o Preço de Aquisição
não deverá ser aumentado ou reduzido por força de criação, majoração ou redução
de alíquota de qualquer Tributo que possa vir a ser devido em decorrência da
Operação e da forma de pagamento do Preço de Aquisição prevista.
IV.

FECHAMENTO

4.1.

Fechamento.

Observados

os

termos

e

condições

aqui

previstos,

a
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consumação da cessão e transferência das Quotas deverá ocorrer em até 10 (dez)
Dias Úteis contados da data em que tenha ocorrido a verificação ou a renúncia,
conforme o caso, da totalidade das Condições Suspensivas, conforme estabelecidas
na Cláusula 5.1 (“Data de Fechamento”), ocasião em que os seguintes atos deverão
ser realizados e serão considerados como tendo sido realizados concomitantemente
(“Fechamento”):
(a)

no prazo de 5 (cinco) dias com antecedência à Data de Fechamento, a

Vendedora deverá entregar à Compradora as certidões de regularidade necessárias
para o registro do instrumento de alteração do contrato social da Sociedade na
Junta Comercial de São Paulo, quais sejam: (i) Certidão Conjunta Negativa ou
Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União; (ii) Certificado de Regularidade do FGTS emitido pela Caixa
Econômica Federal; e (iii) Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições
Previdenciárias e as de Terceiros com a finalidade de transferência de controle
(finalidade 5 (cinco));
(b)

entrega de confirmação por escrito, por cada uma das Partes,

do

cumprimento das obrigações que deveriam ter sido cumpridas pela respectiva Parte
até a Data de Fechamento, nos termos do presente Contrato;
(c)

pagamento do Preço de Aquisição pela Compradora e apresentação do

respectivo comprovante de transferência bancária, nos termos da Cláusula 3.2;
(d)

assinatura

e

entrega

de

recibos

de

pagamento

pela

Vendedora

à

Compradora com relação ao pagamento do Preço de Aquisição; e
(e)

assinatura do instrumento de alteração de contrato social da Sociedade,

implementando a cessão e transferência das Quotas da Vendedora para a
Compradora, conforme minuta que integra o Anexo 4.1(e) a este Contrato.
4.2.

Simultaneidade.

Todos

os

atos

referidos

acima

são

indivisíveis

e

reciprocamente dependentes um do outro e deverão ser considerados como tendo
ocorrido de forma simultânea.
4.3.

Local do Fechamento. O Fechamento ocorrerá na sede da Compradora

localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações
Unidas, No. 12.901, 30º andar, Torre Norte, ou em qualquer outro local
previamente acordado pelas Partes.
4.4.

Formalização dos Atos do Fechamento. As Partes, desde já, obrigam-se a
15
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firmar e entregar todos os instrumentos ou documentos, bem como colaborar para
efetuar todas as averbações, arquivamentos e registros que sejam necessários para
conferir plena eficácia aos atos do Fechamento.
4.4.1. A Vendedora deverá obter, na Data de Fechamento, a assinatura da
DEIBH no instrumento de alteração do contrato social da Sociedade referido
na Cláusula 4.1(e) acima.
4.5.

Obrigação Pós-Fechamento. Os seguintes atos deverão ser implementados

pelas Partes e pela Sociedade após o Fechamento:
(a)

A Vendedora deverá prontamente assinar todos os demais documentos,

instrumentos e/ou formulários, e entregar as informações que venham a ser
necessárias para que a Compradora promova o efetivo registro do instrumento de
alteração do Contrato Social da Sociedade, referido na Cláusula 4.1(e), na Junta
Comercial do Estado de São Paulo; e
(b)

A Compradora deverá fornecer à ANEEL cópia autenticada do instrumento de

alteração do contrato social da Sociedade, no prazo de 30 (trinta) dias contados do
registro pela Junta Comercial do Estado de São Paulo, de forma a atender ao
disposto no artigo 24 da Resolução Normativa No. 484, expedida pela ANEEL em 17
de abril de 2012 (“REN 484/2012”).

V.

CONDIÇÕES PARA O FECHAMENTO

5.1.

Condições Suspensivas. As Partes acordam que o efetivo aperfeiçoamento da

venda e compra das Quotas, bem como o pagamento do Preço de Aquisição e a
realização de todos os atos previstos para a Data de Fechamento, estão sujeitos à
ocorrência, até a Data de Término, das seguintes condições suspensivas a serem
verificadas (“Condições Suspensivas”) anteriormente à Data de Fechamento, nos
termos do artigo 125 do Código Civil Brasileiro:
(a)

cumprimento de todas as obrigações que, nos termos deste Contrato, devem

ser cumpridas pelas Partes até a Data de Fechamento; e
(b)

obtenção da aprovação da ANEEL com relação à Operação, nos termos do

artigo 27 da Lei No. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e da Resolução Normativa
No. 484, de 17 de abril de 2012, conforme alterados.
5.2.

Aprovação da Operação pela ANEEL. As Partes desde já obrigam-se a assinar

todos os demais documentos, instrumentos e/ou formulários de forma a atender
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ao disposto na Resolução Normativa No. 484, de 17 de abril de 2012, e empreender
seus melhores esforços para submeter a Operação à aprovação da ANEEL no prazo
máximo de 10 (dez) dias corridos a contar da Data de Assinatura.
5.2.1. A Compradora será responsável pela coordenação, elaboração, apresentação
e condução dos pedidos a serem submetidos à ANEEL, comprometendo-se a
Vendedora, desde já, a cooperar plenamente com a Compradora ao longo de
todo

processo,

fornecendo

todas

as

informações

e

documentos

razoavelmente necessários para a elaboração da notificação e atendimento
de eventuais pedidos de informações/esclarecimentos adicionais por parte
da ANEEL.
5.2.2. As taxas devidas, bem como custas e demais despesas relacionadas à
obtenção da aprovação da ANEEL serão arcadas em partes iguais pela
Vendedora e pela Compradora, com a exceção dos assessores jurídicos
contratados diretamente pelas respectivas Partes, cujos honorários e
respectivas despesas serão integralmente pagos pela Parte que os houver
contratado.
5.3.

Cumprimento das Condições Suspensivas. A Vendedora e a Compradora

obrigam-se a tomar todas as medidas e a praticar todos os atos necessários para
implementar as Condições Suspensivas, buscando fazê-lo o mais rapidamente
possível a partir da presente data. Cada Parte poderá acompanhar as medidas
tomadas pela outra Parte para o implemento de Condições Suspensivas.
5.4.

Comprovação de Cumprimento das Condições Suspensivas. Uma vez

cumpridas as Condições Suspensivas previstas na Cláusula 5.1, qualquer das Partes
poderá enviar uma notificação à outra Parte, com o objetivo de informar sobre o
início da contagem do prazo de que trata a Cláusula 4.1. e estabelecer a Data de
Fechamento.
5.5.

Prazo para Cumprimento das Condições Suspensivas. Caso quaisquer das

Condições Suspensivas não tenham sido implementadas até a Data de Término, este
Contrato poderá ser rescindido nos termos da Cláusula 9.1.
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VI.

CONDUÇÃO DAS ATIVIDADES E ADMINISTRAÇÃO ATÉ O FECHAMENTO

6.1.

Decisões Relevantes. Durante o período compreendido entre a Data de

Assinatura e a Data de Fechamento, a Vendedora fará com que a Sociedade conduza
as suas atividades dentro do Curso Normal dos Negócios, observadas eventuais
restrições previstas neste Contrato. Exceto se houver a autorização prévia da
Compradora, a Sociedade não praticará e a Vendedora deverá fazer com que a
Sociedade não pratique quaisquer dos seguintes atos (“Atos Extraordinários”):
(a)

fusão, cisão, transformação, incorporação de qualquer sociedade que envolva

a Sociedade;
(b)

alienação, cessão, transferência ou oneração de quaisquer Quotas;

(c)

alteração do contrato social da Sociedade;

(c)

aumento ou redução de capital da Sociedade;

(d)

declaração, distribuição e/ou pagamento de lucros ou juros sobre capital

próprio pela Sociedade;
(e)

realização de qualquer pagamento da Sociedade para a Vendedora, exceto

quando

previsto

contratualmente

e

já

provisionado

contabilmente

nas

Demonstrações Financeiras;
(f)

contratação

de

novas

dívidas

financeiras,

financiamentos

ou

outras

modalidades de crédito junto a terceiros, em valor superior a R$ 10.000.000,00 (dez
milhões de reais), em uma operação individual ou em operações correlatas;
(g)

prestação de cauções, seguros ou garantias de qualquer natureza para

garantir obrigações de terceiros;
(h)

realização de quaisquer investimentos de capital ou celebração de contratos

para aquisição de equipamentos e/ou serviços em valor superior a R$ 10.000.000,00
(dez milhões de reais), em uma operação individual ou em operações correlatas;
(i)

constituição de penhor, venda, transferência, alienação ou oneração de

qualquer ativo da Sociedade;
(j)

a realização de operações que envolvam o desconto de recebíveis; e
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(k)

renúncia a qualquer direito, concessão de perdão ou confissão de dívida fora

do Curso Normal dos Negócios.
6.2.

Acesso a Informações. A partir da presente data e até a Data de Fechamento,

exclusivamente para fins de acompanhamento das atividades da Sociedade, a
Vendedora deverá fazer com que a Sociedade (a) dê à Compradora e a seus
assessores acesso, durante o horário comercial e na medida do razoável, às suas
instalações, livros e registros da Sociedade, e (b) forneça à Compradora as
informações financeiras, contábeis, fiscais, legais, operacionais, comerciais e outras
que venham ser razoavelmente solicitadas pela Compradora.
VII.

DECLARAÇÕES E GARANTIAS

7.1.

Declarações e Garantias da Vendedora e da Sociedade. A Vendedora, por si e

em nome da Sociedade, neste ato, declara e garante que, nesta data e até a Data de
Fechamento (exceto por eventuais atualizações na medida permitida por este
Contrato ou em relação a datas específicas), são exatas, completas e verdadeiras as
seguintes declarações e garantias:
7.1.1. Constituição e Qualificação. A Vendedora e a Sociedade são sociedades
limitadas, devidamente constituídas e validamente existentes nos termos
das Leis da República Federativa do Brasil e têm todo poder e autoridade
para operar e conduzir os negócios da mesma forma que já são
conduzidos.
7.1.2. Inexistência de Violação. A celebração deste Contrato e o cumprimento das
obrigações nele avençadas não violam (a) decisões judiciais, laudos
arbitrais, contratos e/ou obrigações às quais a Vendedora e/ou a Sociedade
estejam vinculadas; (b) direitos de terceiros; ou (c) a Lei aplicável.
7.1.3. Autorização. A Vendedora e a Sociedade têm as autorizações, o poder e a
autoridade necessários para celebrar, assinar, cumprir e consumar este
Contrato e praticar os atos nele previstos, bem como têm plena capacidade
e não dependem de qualquer autorização adicional para celebrar o
presente

Contrato,

inexistindo

qualquer

impedimento

legal

para

a

transferência das Quotas à Compradora. A Vendedora não é parte em
qualquer acordo de acionistas ou qualquer outro instrumento de natureza
semelhante que restrinja ou regule a disposição e a transferência das
Quotas.
7.1.4. Contrato Válido e Exequível. Este Contrato pode ser validamente celebrado
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pela Vendedora e pela Sociedade e constituirá uma obrigação válida,
vinculante, exigível e exequível para a Vendedora e a Sociedade, conforme
o caso.
7.1.5. Ausência de Conflitos; Consentimentos. A assinatura e a observância deste
Contrato pela Vendedora e pela Sociedade, bem como a conclusão da
Operação não (a) violam ou conflitam com (i) qualquer documento
constitutivo da Vendedora e/ou da Sociedade, ou (ii) com exceção da
aprovação prévia da ANEEL (conforme mencionada na Cláusula 5.2 e
prevista no Anexo 7.1.5.), qualquer contrato, compromisso, obrigação,
entendimento, acordo ou restrição de qualquer natureza do qual a
Vendedora e/ou a Sociedade sejam parte ou a que estejam sujeitas; e (b)
violam ou conflitam com qualquer ordem, decisão ou julgado emitido por
qualquer Autoridade Governamental, aplicável à Vendedora e/ou à
Sociedade ou seus respectivos ativos.
7.1.6. Titularidade das Quotas. A Vendedora é a legítima proprietária das Quotas
de emissão da Sociedade. Não há Ônus de qualquer tipo que afete as
Quotas. A DEIBH, detentora de 1 (uma) quota representativa do capital
social da Sociedade já manifestou à Vendedora a concordância com a
cessão e transferência das Quotas pela Vendedora para a Compradora e
assumiu o compromisso de expressamente renunciar a qualquer direito
de preferência para a aquisição da referida participação societária.
7.1.7. Controladas. A Sociedade não possui, direta ou indiretamente, qualquer
Controlada, nem detém ou possui qualquer participação societária ou
direito ou obrigação de aquisição de qualquer participação acionária ou
outra forma de participação no capital de qualquer Pessoa.
7.1.8. Contratos. O Anexo 7.1.8 lista todos os contratos relevantes que são
necessários para que a Sociedade mantenha suas atividades no Curso
Normal dos Negócios, que tenham valor superior a R$1.000.000,00 (um
milhão de Reais) (“Contratos Relevantes”). Todos os Contratos Relevantes
são válidos, vinculantes e com plena força e efeito na Data de Assinatura e
deverão ser válidos, vinculantes e com plena força e efeito na Data de
Fechamento. A consumação da Operação objeto deste Contrato não
afetará os Contratos Relevantes, que continuarão em plena força e efeito.
7.1.9. Ônus sobre ativos. Não há Ônus de qualquer tipo que tenha sido
contratado ou constituído sobre os ativos da Sociedade.
7.1.10.

Garantias. Não há qualquer dívida assumida pela Vendedora e/ou por
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quaisquer de suas acionistas, Afiliadas ou coligadas (i) em decorrência da
qual a Sociedade tenha prestado uma garantia, sob qualquer forma ou de
qualquer natureza, incluindo, mas sem limitação, fiança ou aval, ou (ii)
que, de qualquer forma, gere Ônus sobre ativos da Sociedade.
7.1.11.

Ativos. Todos os ativos utilizados pela Sociedade necessários à

operação independente dos seus negócios vêm sendo mantidos em
condições normais de conservação, funcionamento e operação, ressalvado
o seu desgaste natural, sendo adequados para as finalidades a que se
destinam.
7.1.12.

Licenças e Permissões. A Sociedade detém todos os alvarás, licenças,

permissões,

aprovações,

autorizações

de

todas

as

Autoridades

Governamentais, necessárias para a condução de suas atividades e
negócios (“Licenças”). Todas as Licenças estão válidas, em pleno vigor e
efeito e não foram contestadas. A Sociedade não infringiu, em seus
aspectos relevantes, os termos e condições de quaisquer das Licenças. A
Sociedade realizou o pagamento de todas as taxas e custos a fim de obter
as Licenças.
7.1.13.

Propriedade Intelectual. Fazem parte do acervo de propriedade

intelectual da Sociedade todos os direitos de propriedade intelectual
mencionados

no

Anexo

7.1.13

(“Propriedade

Intelectual”).

Toda

a

Propriedade Intelectual está em pleno vigor e efeito e, no melhor
conhecimento da Vendedora e da Sociedade, não fere quaisquer direitos de
terceiros.
7.1.14.

Aspectos Ambientais. No melhor conhecimento da Vendedora e da

Sociedade, e exceto com respeito a descumprimentos que não afetam o
Curso Normal dos Negócios da Sociedade, a Sociedade tem cumprido com
a Lei ambiental aplicável às suas atividades. A Sociedade possui todas as
Licenças requeridas pela Lei ambiental para a sua operação no Curso
Normal dos Negócios, as quais estão listadas no Anexo 7.1.14(a). Exceto
nos termos do Anexo 7.1.14(b), a Sociedade não recebeu qualquer
notificação de qualquer violação, seja efetiva ou alegada, de qualquer Lei
ambiental,

de

saúde

ou

responsabilidade efetiva ou

segurança
possível

aplicável

ou

relacionada com

de

qualquer

qualquer das

referidas exigências.
7.1.15.

Ausência de Litígios Cíveis, Criminais e Comerciais. Exceto conforme

identificado

no

procedimento,

Anexo
processo,

7.1.15,

(i)

não

reclamação,

há

medida

qualquer
judicial,

litígio,

ação,

arbitral

ou
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administrativa,
notificação

ou

judicial

qualquer
ou

notificação

inquérito

de

de

lançamento,

natureza

civil,

intimação,

administrativa,

regulatória, comercial, criminal ou qualquer outra (a não ser por aqueles
de

natureza

fiscal,

previdenciária

ou

trabalhista,

os

quais

estão

relacionados nos Anexos referentes às Cláusulas específicas) no qual a
Sociedade tenha sido efetivamente citada ou notificada; ou (ii) conforme o
conhecimento da Vendedora, não há obrigações ou responsabilidades
assumidas pela Vendedora e/ou pela Sociedade, ou quaisquer outros
acontecimentos ou circunstâncias que a Vendedora saiba que possam
resultar em qualquer reclamação contra a Sociedade.
7.1.16.

Seguros. A Sociedade mantém coberturas adequadas por meio de

apólices de seguro de todas as edificações, máquinas e equipamentos
utilizados no Curso Normal dos Negócios. Todas as apólices de seguro
estão em vigor e todos os prêmios foram pagos pontualmente. O Anexo
7.1.16 relaciona todas as apólices de seguro mantidas pela Sociedade e
estabelece a data de vencimento de cada uma delas.
7.1.17.

Procurações. O Anexo 7.1.17 contém uma lista completa e atualizada

de todas as procurações outorgadas em nome da Sociedade até a Data de
Assinatura.
7.1.18.

Operações com Partes Relacionadas. Exceto pelo disposto no Anexo

7.1.18, não existem quaisquer contratos, acordos, dívida ou outros acertos
entre a Sociedade, de um lado, e a Vendedora ou quaisquer de suas
acionistas, Afiliadas ou coligadas, de outro lado.
7.1.19.

Contas Bancárias. O Anexo 7.1.19 contém a lista de contas bancárias

mantidas pela Sociedade.
7.1.20.

Aspectos Trabalhistas. Conforme o conhecimento da Vendedora e da

Sociedade, a Sociedade tem cumprido, em todos os seus aspectos
relevantes, com as Leis trabalhistas e previdenciárias aplicáveis às suas
atividades, e todos os empregados da Sociedade estão devidamente
registrados, em todos os seus aspectos relevantes, na forma da Lei
aplicável e todas as obrigações de natureza trabalhista ou previdenciária
foram pontual e corretamente cumpridas pela Sociedade. O Anexo
7.1.20(a) contém uma lista completa e atualizada de todos os empregados
da Sociedade. O Anexo 7.1.20(b) relaciona todas as Reclamações e
procedimentos

judiciais

e

administrativos

de

natureza

trabalhista

envolvendo a Sociedade na Data de Assinatura. Exceto pelas ações e
procedimentos ali relacionados, não há em curso qualquer reclamação
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trabalhista contra a Sociedade, envolvendo seus empregados, agentes,
representantes comerciais ou autônomos. O Anexo 7.1.20(c) contém uma
cópia de todos os acordos coletivos, dissídios coletivos, política de
benefícios, convenções ou contratos sindicais em vigor, as quais são
cumpridas pela Sociedade em todos os seus aspectos relevantes, e a
Sociedade

ou

a

Vendedora

não

estão

atualmente

envolvidas

em

negociações com qualquer sindicato trabalhista com relação aos seus
empregados.
7.1.21.

Tributos. Conforme o conhecimento da Vendedora e da Sociedade, a

Sociedade tem cumprido, em todos os seus aspectos relevantes, com as
Leis tributárias aplicáveis às suas atividades. Não existem benefícios fiscais
concedidos à Sociedade. As ações e os procedimentos judiciais e
administrativos, de natureza fiscal e previdenciária envolvendo a Sociedade
estão relacionados no Anexo 7.1.21.
7.1.22.

Demonstrações

Financeiras.

As

demonstrações

financeiras

da

Sociedade datadas de 30 de junho de 2014, que fazem parte integrante do
presente Contrato como Anexo 7.1.22 (“Demonstrações Financeiras”) são
verdadeiras e corretas em todos os seus aspectos relevantes, são fiéis aos
livros e registros contábeis da Sociedade, refletindo adequadamente em
todos os seus aspectos relevantes os ativos, passivos e situação
patrimonial da Sociedade, tendo sido elaboradas em conformidade com a
Lei aplicável e com o IFRS. A Sociedade possui os livros contábeis e outros
registros que tem a sua manutenção exigida por Lei. Os livros contábeis e
societários da Sociedade estão em dia e contêm, e conterão até a Data de
Fechamento, registros verdadeiros, completos e precisos de todos os
quesitos necessários, nas condições e em conformidade com a Lei
aplicável.

7.1.23.

Solvência. De acordo com o conhecimento da Vendedora e da

Sociedade, nenhuma decisão foi expedida nem qualquer petição foi
apresentada, nem a Sociedade recebeu qualquer notificação de qualquer
credor, requerendo a sua liquidação ou falência, ou especificando qualquer
montante devido que não tenha sido totalmente satisfeito. Nenhuma
providência foi tomada para nomear um administrador judicial ou
depositário para qualquer parte dos ativos da Sociedade. A Sociedade não
fez ou propôs qualquer acordo ou composição com seus credores ou
qualquer classe de credores e a efetivação da cessão e transferência
pactuada neste Contrato não caracterizará e não poderá ser considerada
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como fraude contra credores ou fraude à execução.
7.1.24.

Imóveis. A Sociedade é legítima proprietária e possuidora dos bens

imóveis identificados no Anexo 7.1.24(a), os quais se encontram livres e
desembaraçados de quaisquer Ônus ou constrições judiciais de qualquer
natureza (exceto conforme indicado no Anexo 7.1.24(a)) e (exceto
conforme indicado no Anexo 7.1.24(a)) estão devidamente regularizados
perante o INCRA, Prefeituras Municipais, Secretaria da Receita Federal e os
respectivos Cartórios do Registro de Imóveis. A Sociedade declara, com
relação a todos os imóveis que, conforme o Anexo 7.1.24(a), não estejam
devidamente regularizados perante Cartórios de Registro de Imóveis, que
adotou e vem adotando todas as medidas necessárias para sua inscrição,
junto ao Cartório de Registro Imóveis competente,

como legítima

proprietária na certidão de matrícula imobiliária correspondente. O Anexo
7.1.24(b) descreve de forma completa e verdadeira todos os imóveis
usados ou ocupados pela Sociedade a título de comodato, aluguel ou
servidão. Todos os contratos relativos a tais imóveis são válidos e eficazes
e a Sociedade não recebeu qualquer notificação ou reclamação dos
respectivos proprietários dos imóveis, com relação ao inadimplemento de
referidos contratos de comodato e/ou aluguel. O uso e ocupação, pela
Sociedade, dos imóveis objeto de comodato e/ou locação é regular e
permitido por Lei aplicável. A Sociedade declara, com relação a todas as
servidões de passagem e servidões de linha de transmissão indicadas no
Anexo 7.1.24(b), que adotou e vem adotando todas as medidas
necessárias para a sua averbação na matrícula do imóvel correspondente
junto ao Competente Cartório de Registro de Imóveis.
7.1.25.

Desapropriações. A Sociedade procedeu à desapropriação de Imóveis

de acordo com as Leis aplicáveis e, exceto conforme listado no Anexo
7.1.25, efetuou o pagamento dos respectivos valores estabelecidos pelo
juízo ou objeto de acordo entre as partes dos referidos processos. O
Anexo 7.1.25 contém descrição dos valores depositados em juízo
relativamente a cada um desses processos. Não há valores provisionados
contabilmente

nas

Demonstrações

Financeiras

da

Sociedade

relativamente a esses processos além do quantum depositado. O Anexo
7.1.25 contém ainda estimativa preparada segundo o conhecimento da
Vendedora dos montantes necessários para cobrir os valores que vierem
a ser devidos em face dos processos de desapropriação pendentes de
decisão e/ou acordo.
7.1.26.

Autorização da ANEEL. A Sociedade está plenamente autorizada a
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operar pela ANEEL e as Resoluções ANEEL No. 706, de 17 de dezembro de
2002 (PCH Palmeiras) e No. 549, de 8 de outubro de 2002 (PCH Retiro)
estão em pleno vigor e efeito na Data de Assinatura e deverão estar em
pleno vigor e efeito na Data de Fechamento e, no melhor conhecimento da
Vendedora e da Sociedade, encontram-se livres de quaisquer reclamações
e/ou contestações de terceiros. A transferência, para a Sociedade, das
acima referidas autorizações originalmente concedidas pela

ANEEL à

SEBAND – Sociedade de Energia Bandeirantes foi devidamente autorizada
pela Resolução Autorizativa No. 944, de 5 de junho de 2007.
7.1.27.

Contratos de Compra e Venda de Energia. O Anexo 7.1.27 lista todos

os contratos de compra e venda de energia de que a Sociedade é parte.
Todos os contratos listados no Anexo 7.1.27 encontram-se válidos,
vinculantes e com plena força e efeito na Data de Assinatura e deverão
estar em pleno vigor e efeito na Data de Fechamento.
7.1.28.

Queixas Relativas a Fornecedores da Sociedade. O Anexo 7.1.28 lista

todas as queixas e reclamações feitas pela Sociedade com relação a
fornecedores de equipamentos e serviços relevantes para o Curso Normal
dos Negócios que encontram-se atualmente pendentes de solução, bem
como resumo dos respectivos andamentos.
7.1.29.

Cumprimento de Leis. De acordo com o conhecimento da Vendedora e

da Sociedade, a Sociedade conduziu e continua a conduzir suas atividades
segundo todas as Leis aplicáveis em seus aspectos relevantes, exceto com
relação a questões (i) sob discussão em ação judicial ou administrativa ou
(ii) que não afetam negativamente o curso normal dos negócios da
Sociedade.
7.1.30.

Auditoria. Para todos os fins do presente, a Vendedora declara e

reconhece que forneceu à Compradora, no âmbito da Auditoria conduzida
pela Compradora e por seus assessores, todas as informações que, no
julgamento da Vendedora, são relevantes, bem como forneceu todos os
esclarecimentos solicitados durante a Auditoria, com o objetivo de permitir
à Compradora aferir a situação legal, contábil, financeira, fiscal, contratual
e operacional da Sociedade.
7.1.31.

Nenhuma outra Declaração ou Garantia da Vendedora. Exceção feita às

declarações e garantias contidas neste Contrato, a Vendedora não faz
qualquer outra declaração ou garantia, expressa ou implícita.
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7.2.

Atualização das Declarações e Garantias da Vendedora. Na Data de

Fechamento, a Vendedora e a Sociedade deverão fornecer à Compradora uma
declaração,

por

escrito,

confirmando

que,

de

acordo

com

o

seu

melhor

conhecimento, as declarações e garantias prestadas na Data de Assinatura, bem
como os respectivos Anexos, continuam verdadeiros, corretos e completos, em
todos os seus aspectos relevantes, salvo atualizações que deverão ser realizadas
para refletir os negócios e atividades da Sociedade entre a Data de Assinatura e a
Data de Fechamento.
7.2.1. Na hipótese de a Vendedora e/ou a Sociedade tomarem conhecimento de
qualquer evento, fato ou circunstância que altere ou afete a exatidão,
completude ou veracidade das declarações e garantias prestadas na
Cláusula 7.1 acima, a Vendedora deverá prontamente, mas sempre antes
da Data de Fechamento, informar por escrito à Compradora a respeito da
ocorrência de tais eventos, fatos ou circunstâncias.
7.3.

Revelação. A Compradora reconhece que todas as questões reveladas no

âmbito deste Contrato ou de qualquer Anexo, com relação a qualquer declaração ou
garantia

dada

pela

Vendedora,

deverão

ser

consideradas

como

reveladas,

mencionadas ou repetidas com relação a qualquer outra declaração ou garantia,
prestada neste Contrato ou Anexo, a qual tal questão possa fazer referência, no todo
ou em parte, independentemente de qualquer referência expressa.
7.4.

Declarações e Garantias da Compradora. A Compradora declara e garante

que, na Data de Assinatura e até a Data de Fechamento (exceto por eventuais
atualizações na medida permitida por este Contrato), são completas, exatas e
verdadeiras as seguintes declarações e garantias:
7.4.1. Constituição e Qualificação. A Compradora é uma companhia aberta
devidamente constituída e validamente existente, nos termos das Leis da
República Federativa do Brasil. A Compradora é legalmente apta e
qualificada para conduzir suas atividades da forma como as vem
conduzindo, bem como a adquirir as Quotas, nos termos e condições aqui
previstos, bem como a cumprir com todas as suas obrigações aqui
assumidas, na forma aqui prevista.
7.4.2. Inexistência de Violação. A celebração deste Contrato e o cumprimento das
obrigações nele avençadas não violam, nem conflitam com: (a) decisões
judiciais,

laudos

arbitrais,

contratos

e/ou

obrigações

às

quais

a

Compradora esteja vinculada; (b) direitos de terceiros; ou (c) a Lei
aplicável.
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7.4.3. Autorização. A Compradora tem as autorizações, o poder e a autoridade
necessários para celebrar e cumprir o presente Contrato e praticar os atos
nele previstos. A Compradora tem plena capacidade e não depende de
qualquer autorização adicional para celebrar o presente Contrato, bem
como inexiste qualquer impedimento legal para a transferência das Quotas
à Compradora ou ainda qualquer condição que possa de qualquer modo
afetar os negócios jurídicos objeto deste Contrato.
7.4.4. Contrato Válido e Exequível. Este Contrato foi validamente celebrado pela
Compradora e constitui uma obrigação válida, vinculante, exigível e
exequível da Compradora.
7.4.5. Ausência de Conflitos; Consentimentos. A assinatura e a execução do
presente Contrato pela Compradora e a conclusão da Operação não (i)
violam ou conflitam com (a) qualquer documento constitutivo ou societário
da Compradora ou qualquer deliberação societária de seus respectivos
acionistas;

ou

(b)

qualquer

contrato,

compromisso,

obrigação,

entendimento, acordo ou restrição de qualquer natureza da qual a
Compradora seja parte ou ao qual esteja sujeita, ou pela qual seus
respectivos ativos ou bens estejam vinculados; (ii) violam ou conflitam
com qualquer Lei, decisão ou julgado emitido por qualquer Autoridade
Governamental, aplicável à Compradora ou aos seus respectivos ativos ou
bens; (iii) exigem, de acordo com o conhecimento da Compradora,
qualquer consentimento, aprovação ou autorização de qualquer Autoridade
Governamental ou de qualquer Pessoa, com exceção do registro dos atos
societários perante os órgãos competentes.
7.4.6. Capacidade Financeira. A Compradora tem a capacidade financeira
necessária para cumprir com suas obrigações sob este Contrato, inclusive a
de pagamento do Preço de Aquisição.
7.4.7. Independência

na

Decisão

de

Compra.

A

Compradora

tem

pleno

conhecimento do setor de energia e das operações e atividades da
Sociedade. A decisão da Compradora de celebrar este Contrato e contratar
as operações contempladas neste Contrato foi tomada pela Compradora a
partir de suas próprias análises e por sua conta, risco e expensas
exclusivos.
7.4.8. Reconhecimento da Condução da Auditoria. Para todos os fins do presente,
a Compradora declara e reconhece que a Compradora (a) conduziu e
concluiu, ao seu contento e satisfação, a Auditoria, inclusive com a
27
SP - 1341643v1

assistência

de

assessores

de

sua

escolha,

(b)

recebeu

todos

os

esclarecimentos solicitados durante a Auditoria, e (c) teve acesso e
analisou todas as informações e documentos fornecidos pela Vendedora ou
pela Sociedade que julgou necessários ou convenientes para fins das
operações contempladas neste Contrato.
7.5.

Atualização das Declarações e Garantias da Compradora. Na Data de

Fechamento, a Compradora deverá fornecer à Vendedora uma declaração, por
escrito, confirmando que, de acordo com o seu melhor conhecimento, as declarações
e garantias prestadas na Data de Assinatura, continuam verdadeiras, corretas e
completas, em todos os seus aspectos relevantes, salvo atualizações que poderão
ser necessárias para refletir os negócios e atividades da Compradora entre a Data
de Assinatura e a Data de Fechamento.
7.5.1. Na hipótese de a Compradora tomar conhecimento de qualquer evento,
fato ou circunstância que altere ou afete a exatidão, completude ou
veracidade das declarações e garantias prestadas na Cláusula 7.4 acima, a
Compradora

deverá

prontamente,

mas

sempre

antes

da

Data

de

Fechamento, informar por escrito à Vendedora a respeito da ocorrência de
tais eventos, fatos ou circunstâncias.

VIII. INDENIZAÇÃO
8.1.

Obrigação de Indenizar da Vendedora. Observados os termos e condições

estabelecidos neste Contrato, a Vendedora obriga-se a manter indene a Compradora,
bem como seus respectivos administradores, empregados e representantes ("Partes
Indenizáveis"), indenizando-os, na forma prevista neste Contrato, de todas e
quaisquer Perdas incorridas por quaisquer das Partes Indenizáveis em decorrência de
ou relacionadas a (i) qualquer falsidade, omissão, erro, incorreção, inexatidão ou
violação das declarações e garantias prestadas pela Vendedora e/ou pela Sociedade
na Cláusula 7.1 deste Contrato, consideradas nesta data e na Data de Fechamento;
(ii) quaisquer obrigações decorrentes de fatos, atos, ações ou omissões ocorridos
anteriormente ao Fechamento e que não tenham sido reveladas neste Contrato e em
seus Anexos ou adequadamente provisionadas contabilmente pela Sociedade; e (iii)
qualquer descumprimento das obrigações ou avenças assumidas pela Vendedora nos
termos do presente Contrato.
8.1.1

Exceções à Obrigação de Indenizar da Vendedora. A Vendedora não será
responsável perante a Compradora e suas respectivas Partes Indenizáveis por
Perdas sofridas em decorrência de violação de declarações ou garantias, na
28

SP - 1341643v1

medida e até a extensão em que o ato ou fato que der causa a tais Perdas
tiver sido especificamente revelado à Compradora no presente Contrato e
Anexos como exceção à respectiva declaração ou garantia.
8.1.2

Objeto do Contrato e Riscos.

A Compradora não fará jus a qualquer

indenização, multa, desfazimento do Contrato ou redução no Preço de
Aquisição em função de insuficiência de ativos nas PCHs, perda, insubsistência
ou extinção de PCHs, perda ou redução de potência, de rendimento ou de
energia, gerada ou assegurada, por qualquer causa, inclusive hidrológica e/ou
geológica, das PCHs, e/ou de aumento ou criação de tributos, tarifas ou
encargos nas atividades da Sociedade.
8.2.

Obrigação de Indenizar da Compradora. A Compradora se obriga a indenizar

a Vendedora pelas Perdas sofridas pela Vendedora ou qualquer de suas Partes
Indenizáveis decorrentes de (a) qualquer falsidade, omissão, erro, incorreção,
inexatidão ou violação das declarações e garantias prestadas pela Compradora nos
termos do presente Contrato, (b) atos, fatos ou omissões decorrentes de eventos
ocorridos após a Data de Fechamento e relacionados à Sociedade que venham a ser
indevidamente suportados pela Vendedora; e (c) não cumprimento, no todo ou em
parte, de qualquer obrigação da Compradora prevista no presente Contrato.
8.3.

Único Recurso. A indenização descrita neste Capítulo VIII constituirá o único e

exclusivo recurso disponível à Compradora ou à Vendedora (e a qualquer de suas
respectivas Partes Indenizáveis), conforme o caso, contra a outra Parte com respeito
a

qualquer

falsidade,

omissão,

erro,

incorreção,

inexatidão

ou

violação

de

declarações, garantias ou obrigações prestadas ou obrigações assumidas no presente
Contrato. As Partes, neste ato, reconhecem que se basearam exclusivamente nas
declarações e garantias incluídas no presente Contrato, e em nenhuma outra espécie
de declaração, informação ou relatório apresentado pela outra Parte ou em seu
nome.
8.4.

Reduções. O valor de qualquer Perda sofrida pela Compradora, pela

Vendedora ou pela Sociedade (“Partes Indenizadas”), conforme o caso, será reduzido
pelos seguintes valores: (a) quaisquer indenizações de seguro efetivamente pagas a
qualquer Parte

Indenizada

relativamente à

respectiva

Perda

sofrida;

e

(b)

indenizações, contribuições ou outros pagamentos similares efetivamente pagos à
Parte Indenizada por terceiros em virtude de tal Perda sofrida.
8.5.

Notificação de Indenização. Imediatamente após a Compradora ou a

Vendedora, conforme o caso, tomar conhecimento (i) de qualquer reivindicação de
um terceiro (“Reivindicação de Terceiros”) (ii) ou de qualquer outra Perda que possa
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dar origem a uma obrigação de indenizar pela outra Parte nos termos deste Contrato,
e no mais tardar em até 1/3 (um terço) do prazo legal para apresentação de defesa
ou recurso, a Parte Indenizada deverá enviar à outra Parte uma notificação por
escrito acerca do evento (“Notificação de Indenização”), que deverá conter cópia da
Reivindicação de Terceiros e seus anexos, se aplicável. A eventual falha em notificar
a Parte Indenizadora nos termos desta Cláusula isentará a Parte Indenizadora das
responsabilidades que possa ter perante a Parte Indenizada e suas respectivas
Partes Indenizáveis, ficando aquela dispensada da obrigação de indenizar.
8.5.1. Participação

na

Defesa.

Se

qualquer

Reivindicação

de

Terceiros

for

apresentada ou instituída contra uma Parte Indenizada e suas respectivas
Partes Indenizáveis, esta notificará a Parte Indenizadora a esse respeito no
prazo correspondente a 1/3 (um terço) do prazo legal para apresentação de
defesa ou recurso no âmbito da Reivindicação de Terceiros em questão,
sendo facultado a esta última assumir a defesa nesse processo, contratando
consultoria jurídica razoavelmente satisfatória à Parte Indenizada, bem como
compor-se ou transigir em relação a tal demanda ou ação; fica contudo
ressalvado que, se a Parte Indenizadora assumir tal defesa, a composição ou
transigência em questão apenas ocorrerá mediante o consentimento da Parte
Indenizada, consentimento este que não será negado injustificadamente.
8.5.2. Despesas Legais. Após notificar sua decisão de assumir a defesa em tal
Reivindicação de Terceiros, a Parte Indenizadora não será responsável
perante a Parte Indenizada por quaisquer despesas judiciais ou de outra
natureza posteriormente incorridas pela Parte Indenizada relativamente à
defesa, ficando, todavia, ressalvado à Parte Indenizada o direito de contratar
consultoria jurídica para representá-la se, a seu critério razoável, for
conveniente sua representação por consultoria jurídica distinta, caso em que
os honorários e despesas relacionados a tal consultoria jurídica independente
correrão à conta da Parte Indenizada.
8.5.3. Composição em Demandas. Se a Parte Indenizadora optar por não assumir a
defesa em tal Reivindicação de Terceiros, a Parte Indenizada deverá fazê-lo
na forma cabível e dentro dos princípios de boa-fé comercial, e, a menos que
a outra Parte não reconheça as obrigações de indenizar a ela então oponíveis,
a Parte Indenizada não se comporá ou transigirá em relação a quaisquer de
tais demandas ou ações, salvo mediante o consentimento da outra Parte,
consentimento este que não será negado injustificadamente. As Partes
concordam em prestar assistência mútua que possa vir a ser razoavelmente
solicitada no intuito de assegurar a defesa adequada e conveniente ante tal
ação ou demanda.
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8.5.4. Depósitos e Garantias. Na hipótese de ser necessário realizar qualquer
depósito

ou

garantia

para

possibilitar

o

ajuizamento

de

demandas,

apresentação de defesa ou recursos administrativos, judiciais ou em
processos arbitrais, a Parte Indenizada deverá prontamente informar à Parte
Indenizadora, e tais depósitos deverão ser feitos pela Parte Indenizadora.
8.6.

Valor Mínimo. As Partes Indenizadoras não terá nenhuma obrigação de

indenizar à Parte Indenizada ou suas respectivas Partes Indenizáveis nos termos do
presente Contrato por Perdas que, individualmente, não excedam R$150.000,00
(cento e cinquenta mil Reais). Em outras palavras, nenhuma Perda envolvendo um
valor individual igual ou inferior a referido limite deverá ser indenizável nos termos
deste Contrato. Eventuais Perdas em valor igual ou inferior a R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil Reais) que estejam correlacionadas ou digam respeito à mesma
matéria, serão agregadas para fins de aferição do atingimento desse valor mínimo
indenizável.
8.7.

Limite Máximo. O valor máximo acumulado de todas as indenizações que

pode ser devido por uma Parte e, portanto, recuperado pela outra Parte em relação a
Reivindicações de Terceiros e Perdas não deverá exceder o valor equivalente a 10%
(dez por cento) do Preço de Aquisição.
8.8.

Cesta. A obrigação da Parte Indenizadora de indenizar a outra Parte e suas

respectivas Partes Indenizáveis somente surgirá a partir do primeiro dia em que o
valor total das Perdas indenizáveis da Parte Indenizada em questão (tomadas em
conjunto

com

as

Perdas

de

suas

respectivas

Partes

Indenizáveis)

exceder

R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil Reais). Quando da ocorrência do
evento acima, conforme o caso e sujeito às outras limitações estabelecidas neste
Capítulo VIII, as Partes e suas respectivas Partes Indenizáveis terão o direito de
receber 100% (cem por cento) das Perdas indenizáveis incorridas até então.
8.9.

Limite Temporal. As obrigações de indenizar previstas neste capítulo VIII

somente serão aplicáveis a Perdas incorridas em decorrência de reivindicações com
relação às quais a Parte Indenizada e/ou suas respectivas Partes Indenizáveis,
conforme o caso, (i) tenham identificado eventual redução dos ativos da Sociedade
constante das Demonstrações Financeiras, ou aumento da Dívida da Sociedade
constante das Demonstrações Financeiras de Fechamento, e tenham comunicado tal
fato à Vendedora até o final do 1º (primeiro) ano contado da Data de Fechamento,
(ii) tenham recebido citação no âmbito de processo judicial, administrativo ou arbitral
até o final do 2º (segundo) ano contado da Data de Fechamento, (iii) exceto com
relação a reinvindicações de natureza tributária, em cujo caso as obrigações de
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indenizar serão aplicáveis a Perdas incorridas em decorrência de reivindicações com
relação às quais a Parte Indenizada e/ou suas respectivas Partes Indenizáveis,
conforme o caso, tenham recebido citação no âmbito de processo judicial,
administrativo ou arbitral até o final do 5º (quinto) ano contado da Data de
Fechamento.
8.10. Pagamento de Indenização. No prazo de 30 (trinta) Dias Úteis contados da
data em que as Perdas atingirem o limite mínimo estabelecido na Cláusula 8.8, a
Parte Indenizadora deverá pagar à Parte Indenizada e suas respectivas Partes
Indenizáveis os valores indenizáveis já incorridos. Da mesma forma, os valores
indenizáveis que vierem a ser incorridos a partir de então deverão ser pagos pela
Parte Indenizadora à Parte Indenizada e suas respectivas Partes Indenizáveis no
prazo de 30 (trinta) Dias Úteis a partir do desembolso da Perda pela Parte Indenizada
ou suas respectivas Partes Indenizáveis.
8.11. Obrigação de Mitigar Perdas. As Partes comprometem-se a envidar seus
melhores esforços para, na ocorrência de uma Perda, mitigar, de boa-fé e na
medida do possível, o valor de tal Perda sofrida e a ser indenizada nos termos
deste Contrato.
8.12. Imagem. Qualquer contratação de defesa, seja pela Parte Indenizadora ou
pela Parte Indenizada, com relação a uma Reivindicação de Terceiros, deverá ser
feita de modo a não prejudicar a imagem e a reputação da outra Parte.
8.13. Indenização pela Arbitragem nº 45/2009. A Vendedora reconhece e concorda
que manterá a Sociedade e a Compradora totalmente indenes com relação a todos e
quaisquer Valores Adicionais que porventura vierem a ser devidos pela Sociedade em
decorrência da Arbitragem nº 45/2009, atualmente em curso contra a Hochtief do
Brasil S/A no Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, nos
termos desta Cláusula (“Arbitragem nº 45/2009”).
8.13.1.Para os fins desta Cláusula 8.13, “Valores Adicionais” significam quaisquer
valores, que venham a ser devidos pela Sociedade para a Hochtief, após a
fase da liquidação da decisão arbitral na Arbitragem No. 45/2009, e que
superem, após as atualizações a serem feitas na referida fase de liquidação,
os montantes já desembolsados pela Sociedade à Hochtief a título de
empréstimo, nos termos do (i) Interim Funding Agreement celebrado pela
Sociedade e a Hochtief em 10 de dezembro de 2009 e aditado em 22 de
setembro de 2010, que totaliza o montante de principal de R$ 21.889.096,00;
e (ii) Interim Funding Agreement celebrado pela Sociedade e a Hochtief em 6
de julho de 2011, que totaliza o montante de principal de R$ 16.200.000,00.
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8.13.2.A partir da data deste Contrato, a Vendedora conduzirá a defesa da
Arbitragem nº 45/2009, por meio dos advogados que atualmente atuam no
procedimento, arcando com todos os custos e despesas associados à defesa,
incluindo, sem se limitar, honorários e despesas de advogados, contadores e
peritos,

taxas

administrativas

e/ou

judiciais

e

depósitos

judiciais

e

administrativos exigidos pelo tribunal arbitral. Eventuais valores já devidos e
ainda

não

pagos

aos

advogados,

contadores

e

peritos

serão

pagos

diretamente pela Vendedora.
8.13.3.A Compradora se compromete a fazer com que a Sociedade (i) mantenha a
procuração conforme modelo do Anexo 8.13.3 aos advogados escolhidos pela
Vendedora, bem como (ii) preste tempestivamente as informações e forneça
os documentos necessários para a respectiva defesa, desde que solicitados
com antecedência razoável pela Vendedora.
8.13.4.A Vendedora deverá fazer com que seus advogados enviem todas as
informações razoavelmente solicitadas pela Compradora, incluindo cópia das
principais

peças

processuais,

ficando

assegurado

o

direito

desta

de

acompanhar o trâmite da Arbitragem nº 45/2009.
8.13.5.No prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir do encerramento da
Arbitragem nº 45/2009, a Vendedora (i) enviará notificação à Compradora
informando os resultados da arbitragem e (ii) depositará em conta indicada
pela Compradora todos os Valores Adicionais devidos pela Sociedade no
âmbito da Arbitragem nº 45/2009, conforme estabelecidos por meio da
sentença arbitral, adicionando eventuais despesas, honorários de advogados e
de árbitros e outros valores determinados pelo tribunal arbitral, mas
reduzindo

indenizações

de

seguro

a

que

a

Sociedade

tenha

direito

relativamente à Arbitragem nº 45/2009 e valores que efetivamente possam
ser recuperados por conta de dedutibilidade de pagamentos de impostos.
8.13.6.Os valores indenizáveis de acordo com esta Cláusula 8.13 não estão sujeitos
aos limites estabelecidos nas Cláusulas 8.6 e 8.7, não serão computados para
fins do limite máximo estabelecido na Cláusula 8.8, tampouco estarão sujeitos
aos limites temporais estabelecidos na Cláusula 8.9.
8.14. Indenização por Desapropriações. A Vendedora reconhece e concorda que
manterá a Sociedade e a Compradora totalmente indenes com relação ao valor
devido aos proprietários dos imóveis desapropriados em razão da construção,
implantação e operação das PCHs que venha a superar em R$ 1.000.000,00 (um
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milhão de reais) ou mais o montante total já depositado com respeito a tais
desapropriações, conforme constante do Anexo 7.1.25.
8.14.1.Os processos de desapropriação continuarão a ser conduzidos pela Sociedade
que continuará a arcar com todos os custos e despesas associados à defesa,
incluindo, sem se limitar, honorários e despesas de advogados, contadores e
peritos,

taxas

administrativas

e/ou

judiciais

e

depósitos

judiciais

e

administrativos exigidos pelo tribunal arbitral.
8.14.2.A Compradora deverá fazer com que seus advogados enviem todas as
informações razoavelmente solicitadas pela Vendedora, incluindo cópia das
principais

peças

processuais,

ficando

assegurado

o

direito

desta

de

acompanhar o trâmite dos processos de desapropriação.
8.14.3.Na hipótese de a Sociedade vir a ser obrigada a efetuar indenizações, a título
de desapropriação, que em montante individual ou conjunto supere em R$
1.000.000,00 (um milhão de reais) o montante total já depositado conforme
constante do Anexo 7.1.25., a Compradora deverá notificar a Vendedora a
respeito desse evento, e a Vendedora ficará obrigada a prontamente efetuar o
pagamento de qualquer valor de indenização por desapropriação que supere a
esse montante. Na hipótese de a Sociedade já ter efetuado, total ou
parcialmente, tais pagamento quando do envio da notificação, o montante
correspondente deverá ser reembolsado pela Vendedora à Sociedade.
8.14.4.Os valores indenizáveis de acordo com esta Cláusula 8.14 não estão sujeitos
aos limites estabelecidos nas Cláusulas 8.6 e 8.7, não serão computados para
fins do limite máximo estabelecido na Cláusula 8.8, tampouco estarão sujeitos
aos limites temporais estabelecidos na Cláusula 8.9.
IX. TÉRMINO E RESCISÃO
9.1.

Rescisão. O presente Contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, até

a Data de Fechamento:
(a)

por acordo escrito entre as Partes;

(b)

pela Compradora e/ou pela Vendedora caso (i) qualquer Autoridade

Governamental negue aprovação exigida para a consumação da Operação, tendo a
recusa se tornado final e irrecorrível, ou (ii) qualquer Autoridade Governamental
competente tenha emitido ordem final e irrecorrível obstando ou de qualquer forma
proibindo a consumação da Operação;
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(c)

por qualquer das Partes (i) em caso de requerimento de falência da outra

Parte, sem que se tenha, no prazo legal aplicável, efetuado o correspondente
depósito judicial do débito em contestação ou oferecido garantias suficientes para
permitir a discussão do pedido formulado, ou (ii) em caso de requerimento de
recuperação judicial ou extrajudicial da outra Parte;
(d)

pela Compradora e/ou pela Vendedora, caso o Fechamento não ocorra até 6

(seis) meses (ou em qualquer outra data mutuamente acordada por escrito entre a
Compradora e a Vendedora) a contar da presente (a “Data de Término”),
ressalvado, no entanto, que o direito de rescindir o presente Contrato nos termos
desta Cláusula 10.1(d) não será facultado à Parte que tenha agido culposamente
para a não ocorrência do Fechamento até a Data de Término; ou
(e)

por qualquer das Partes, mediante aviso por escrito à outra Parte, no caso

desta outra Parte descumprir qualquer de suas obrigações relevantes previstas
neste Contrato e deixar de sanar tal descumprimento no prazo de 15 (quinze) dias
contados do recebimento por tal parte inadimplente de aviso da Parte prejudicada
acusando o descumprimento e exigindo que seja sanado dentro de tal prazo de 15
(quinze) dias, desde que a Parte prejudicada que desejar rescindir este Contrato
esteja adimplente com as suas obrigações previstas neste Contrato.
9.2. Multa. Em caso de rescisão contratual fundada no disposto na Cláusula 9.1(e),
a Parte inadimplente pagará à outra Parte multa de 2% (dois por cento) do Preço
de Aquisição e indenizará as perdas e danos provocados à outra Parte.
X. LEI APLICÁVEL E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
10.1. Lei Aplicável. Este Contrato será interpretado e regido em conformidade com
as Leis da República Federativa do Brasil.
10.2. Cláusula Compromissória. Com exceção das controvérsias referentes a
obrigações que comportem, desde logo, execução judicial, todas as demais
controvérsias resultantes deste Contrato e/ou de seus Anexos e/ou a eles relativas,
inclusive, mas não apenas, quaisquer questões relacionadas à existência, validade,
eficácia

ou

adimplemento

definitivamente,

submetidas

contratual
à

deverão

arbitragem

a

ser,
ser

obrigatória,
administrada

exclusiva
pela

e

Corte

Internacional de Arbitragem da CCI – Câmara de Comércio Internacional (“Câmara
de Arbitragem”), mediante envio de comunicação escrita à outra parte (“Notificação
de Arbitragem”), com cópia à Câmara de Arbitragem, solicitando a instauração da
arbitragem.

A

arbitragem

será

instituída

e

processada

de

acordo

com

o

Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem, seguindo o “tipo arbitragem
35
SP - 1341643v1

ordinária”, exceto pelos prazos, que serão contados em triplo (“Regulamento de
Arbitragem”).
10.3. Tribunal Arbitral. O tribunal arbitral (“Tribunal Arbitral”) será constituído por
3 (três) árbitros, sendo 1 (um) deles indicado pela Parte a pedido de quem a
arbitragem foi instaurada, outro indicado pela Parte em face de quem a arbitragem
foi instaurada e o terceiro, que será o presidente do Tribunal Arbitral, indicado
pelos 2 (dois) árbitros escolhidos pelas Partes. Na hipótese de litisconsórcio, as
Partes litisconsortes deverão, de comum acordo, indicar um árbitro para compor o
Tribunal Arbitral, sendo que, caso não haja um acordo nesse sentido, o árbitro será
escolhido pelo Presidente da Câmara Arbitral, na forma do Regulamento de
Arbitragem. Caso a Notificação de Arbitragem resulte na instauração de uma
arbitragem multilateral, em que haja mais de 2 (duas) Partes em disputa com
interesses distintos entre si, tornando inviável a formação de litisconsórcio, os 3
(três) árbitros serão selecionados e indicados pelo Presidente da Câmara Arbitral,
na forma do Regulamento de Arbitragem. O Tribunal Arbitral não poderá recorrer à
equidade para resolução de controvérsias a ele submetida.
10.4. Local. A arbitragem terá sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
10.5. Idioma. O idioma oficial para todos os atos da arbitragem ora convencionada
será o português, sendo aplicáveis as Leis da República Federativa do Brasil.
10.6. Regulamento de Arbitragem. As Partes declaram ter tomado conhecimento
do Regulamento de Arbitragem, tendo concordado com todas as disposições ali
contidas. O Regulamento de Arbitragem, conforme vigente nesta data, e as
disposições da Lei de Arbitragem, integram este Contrato no que lhe for aplicável.
10.7. Revelia. O procedimento arbitral prosseguirá à revelia de qualquer das
Partes, nos termos previstos no Regulamento de Arbitragem.
10.8. Efeito Vinculante. A decisão arbitral será definitiva, irrecorrível e vinculará as
Partes, seus sucessores e cessionários, que se comprometem a cumpri-la
espontaneamente e renunciam expressamente a qualquer forma de recurso,
ressalvado o pedido de correção de erro material ou de esclarecimento de
obscuridade, dúvida, contradição ou omissão da sentença arbitral, conforme
previsto no art. 30 da Lei de Arbitragem, ressalvando-se, ainda, o disposto na
Cláusula 10.11, e o exercício de boa-fé da ação de nulidade estabelecida no art. 33
da Lei de Arbitragem. Se necessária, a execução da decisão arbitral poderá dar-se
em qualquer juízo que tenha jurisdição ou que tenha competência sobre as Partes e
seus bens.
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10.9. Multa por Violação da Arbitragem. A Parte que, sem respaldo jurídico,
frustrar ou impedir a instauração do Tribunal Arbitral, seja por não adotar as
providências necessárias dentro do prazo devido, seja por forçar a outra parte a
adotar as medidas previstas no art. 7º da Lei de Arbitragem, ou, ainda, por não
cumprir todos os termos da

sentença arbitral, arcará

com

a

multa não

compensatória equivalente a R$10.000,00 (dez mil Reais) por dia de atraso,
aplicável, conforme o caso, a partir (a) da data em que o Tribunal Arbitral deveria
ter sido instaurado; ou, ainda, (b) da data designada para cumprimento das
disposições da sentença arbitral, sem prejuízo das determinações e penalidades
constantes de tal sentença. As Partes reconhecem que a multa ora prevista não
será aplicável nas hipóteses previstas na Cláusula 10.11.
10.10. Custas. Os custos, despesas e honorários incorridos com o procedimento
arbitral serão rateados entre as Partes em proporções iguais, até a decisão final
sobre a controvérsia a ser proferida pela Câmara de Arbitragem. Exceto pelos
honorários dos respectivos advogados, os quais serão arcados por cada uma das
Partes individualmente, todas as demais despesas e custos de arbitragem serão
suportados por qualquer uma das Partes ou por ambas, conforme o Tribunal
Arbitral venha a determinar.
10.11. Jurisdição Concorrente. As Partes têm ciência plena de todos os termos e
efeitos da

cláusula compromissória ora avençada, e concordam

de forma

irrevogável que a arbitragem é a única forma de resolução de quaisquer
controvérsias decorrentes deste Contrato e/ou a ele relacionadas. Sem prejuízo da
validade desta cláusula compromissória, as Partes elegem, com a exclusão de
quaisquer outros, o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil quando e se necessário, para fins exclusivos de: (a) execução de obrigações que
comportem, desde logo, execução judicial; (b) obtenção de medidas coercitivas ou
procedimentos acautelatórios de natureza preventiva, provisória ou permanente,
como garantia ao procedimento arbitral a ser iniciado ou já em curso entre as
Partes e/ou para garantir a existência e a eficácia do procedimento arbitral; ou (c)
obtenção de medidas de caráter mandamental e de execução específica, sendo
certo que, atingida a providência mandamental ou de execução específica
perseguida, restituir-se-á ao Tribunal Arbitral a ser constituído ou já constituído,
conforme o caso, a plena e exclusiva competência para decidir acerca de toda e
qualquer questão, seja de procedimento ou de mérito, que tenha dado ensejo ao
pleito mandamental ou de execução específica, suspendendo-se o respectivo
procedimento judicial até decisão do Tribunal Arbitral, parcial ou final, a respeito. O
ajuizamento de qualquer medida nos termos previstos nesta Cláusula não importa
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em renúncia à cláusula compromissória ou aos limites da jurisdição do Tribunal
Arbitral.
10.12. Adesão dos Signatários. Todos os signatários deste Contrato – Partes e
Interveniente Anuente -- declaram expressamente se comprometer com a Cláusula
Compromissória prevista na Cláusula 10.2, obrigando-se e vinculando-se aos
termos e condições previstos quanto à Lei Aplicável e aos mecanismos de solução
de conflitos.
10.13. Consolidação. O Tribunal Arbitral fica desde já autorizado a decidir sobre
questões que se relacionem com este Contrato, mas cujas obrigações constem de
outros instrumentos, podendo, conforme o caso, proceder à consolidação de
procedimentos de arbitragem que tenham sido instaurados posteriormente com
fundamento nesses instrumentos. A competência para reunião de procedimentos
caberá ao Tribunal Arbitral que for constituído primeiramente, o qual deverá, ao
decidir sobre a conveniência da consolidação, levar em consideração que: (i) a nova
disputa possua questões de fato ou de direito em comum com a disputa pendente;
(ii) nenhuma das partes da nova disputa ou da disputa pendente sejam
prejudicadas; e (iii) a consolidação na circunstância não resulte em atrasos
injustificados para a disputa pendente. Qualquer determinação de consolidação
emitida por um Tribunal Arbitral será vinculante às Partes envolvidas nos
procedimentos em questão.
10.14. Confidencialidade. As Partes concordam que a arbitragem deverá ser
mantida em confidencialidade e seus elementos (incluindo-se, sem limitação, as
alegações das Partes, provas, laudos e outras manifestações de terceiros e
quaisquer outros documentos apresentados ou trocados no curso do procedimento
arbitral) somente serão revelados ao Tribunal Arbitral, às partes, aos seus
advogados e a qualquer pessoa necessária ao desenvolvimento da arbitragem,
exceto se a divulgação for exigida para cumprimento das obrigações impostas por
Lei ou por qualquer autoridade reguladora, bem como para eventuais medidas
judiciais nos termos da Lei nº 9.307/96, execução do laudo arbitral, medidas
coercitivas ou procedimento cautelar.
XI.

DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1

Despesas. Exceto se de outra forma previsto neste Contrato, todos os custos

e despesas relacionados ao Contrato e às operações aqui contempladas serão
suportados pela Parte que incorrer em referidos custos e despesas, incluindo, sem
limitação, os honorários e despesas dos advogados, assessores financeiros e
auditores.
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11.2

Anúncio. A Compradora está autorizada a divulgar a seus acionistas e ao

mercado em geral, por meio de anúncios públicos ou esclarecimento de questões
que forem apresentadas à sua administração, informações acerca da celebração
deste Contrato e realização da Operação.
11.3

Confidencialidade. Exceto conforme previsto na Cláusula 11.2, por um

período de 5 (cinco) anos contados a partir da Data de Fechamento, as Partes (em
nome das mesmas e, conforme aplicável, de suas Afiliadas, diretores, conselheiros,
funcionários, contadores, advogados, assessores e agentes) deverão manter
confidencialidade

sobre

o

presente

Contrato

e/ou

quaisquer

informações

relacionadas (“Informação Confidencial”), comprometendo-se a não utilizar ou
divulgar tais informações ou permitir o acesso a elas a nenhum terceiro, exceto
para os fins previstos neste Contrato. As obrigações de confidencialidade aqui
estabelecidas não serão aplicadas em relação a, e na medida em que, qualquer
informação:
(i)

seja ou se torne de conhecimento público sem que as Partes tenham violado

suas obrigações de confidencialidade; ou
(ii)

seja divulgada em razão de determinação legal ou de ordem de Autoridade

Governamental e/ou qualquer autoridade governamental estrangeira, desde que a
divulgação se restrinja à Informação Confidencial necessária para atender referido
requerimento e mediante pronto envio, à outra Parte, de comunicação escrita a
respeito da ordem ou exigência recebida.
11.4

Notificações. Todos os avisos, notificações, comunicações, pedidos, citações

judiciais ou arbitrais relacionados ao Contrato deverão ser enviadas por escrito, por
correspondência com aviso de recebimento, protocolo pessoal ou notificação
extrajudicial, por e-mail ou por fac-símile, com comprovante de entrega, nos
endereços indicados abaixo, aos cuidados das pessoas abaixo determinadas:
Se para a Vendedora:
DUKE ENERGY INTERNATIONAL, BRASIL LTDA.
Endereço: Avenida das Nações Unidas, nº 12.901 – 30º andar – Torre Norte
– Sala 01
CEP 04578-000
São Paulo - SP
A/C:. Martin Lythgoe – Deputy General Counsel
Email: Martin.Lythgoe@duke-energy.com
Fax: + 1 713-375-0888

39
SP - 1341643v1

Se para a Compradora e/ou para a Sociedade:
DUKE ENERGY INTERNATIONAL, GERAÇÃO PARANAPANEMA S.A.
Endereço: Avenida das Nações Unidas, nº 12.901 – 30º andar – Torre Norte
CEP 04578-000
São Paulo - SP
A/C:. Fernanda Meira – Gerente Geral Jurídica
E-mail: Fernanda.Meira@duke-energy.com
Fax: (11) 5501-3589
ou
DEB - PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS LTDA.
Endereço: Avenida das Nações Unidas, nº 12.901 – 30º andar – Torre Norte
CEP 04578-000
São Paulo - SP
A/C:. Fernanda Meira – Gerente Geral Jurídica
Email: Fernanda.Meira@duke-energy.com
Fax: (11) 5501-3589
Em ambos os casos, com cópia para (referida cópia não constituirá notificação para
os fins previstos no Contrato):
Membros do Comitê Independente:
Sr. Julião Coelho
Endereço: SHIS QL 16 – Conjunto 05 – Casa 03 – Lago Sul
CEP 71640-255
Brasília – DF
E-mail: juliao@berkeley.edu
Sr. Roberto Knoepfelmacher
Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277 – 14º andar – Jardim
Paulistano
CEP 01452-000
São Paulo – SP
E-mail: rk@mosaicocapital.com.br
Fax: [●]

Mr. John Barquin
Endereço: 5555 San Felipe, Suite 1349
Houston – Texas
EUA
E-mail:John.Barquin@duke-energy.com
Fax: + 1 713-375-0888
11.4.1. As Partes concordam que as notificações efetuadas relacionadas a
qualquer tema envolvendo direito de indenização não poderão ser
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realizadas apenas por e-mail ou por fac-símile, mas sempre por meio
de correspondência com aviso de recebimento, protocolo pessoal ou
notificação extrajudicial.
11.4.2.As notificações serão consideradas recebidas (i) na data indicada no
comprovante de entrega, se feitas por entrega pessoal; (ii) na data
indicada no aviso de recebimento, se feita por correspondência com
aviso de recebimento; e (iii) na data da confirmação do recebimento
de transmissão, se enviadas por e-mail ou fac-símile.
11.4.3. As

Partes

poderão

alterar

o

endereço

para

recebimento

da

notificação mediante comunicado por escrito à outra Parte, mediante
a devida confirmação de recebimento pela outra Parte.
11.5

Irrevogabilidade e Irretratabilidade. O presente Contrato é firmado em

caráter irrevogável e irretratável.
11.6

Vias. Este Contrato será assinado em 3 (três) vias originais de igual teor e

efeito, que constituem 1 (um) único instrumento.
11.7

Sucessão. O Contrato é válido e vinculante para as Partes e seus respectivos

cessionários e sucessores a qualquer título.
11.8

Alterações e Renúncia. Qualquer renúncia, término ou alteração deste

Contrato ou de quaisquer termos ou disposições deste Contrato, somente será
válida, eficaz e vinculante às Partes contratantes se firmada através de documento
escrito e assinado por todas as Partes.
11.9

Cessão. Os respectivos direitos e obrigações estabelecidos neste Contrato

não poderão ser cedidos por qualquer das Partes sem o consentimento prévio e por
escrito das outras Partes.
11.10 Tolerância. Qualquer concessão ou tolerância pelo não cumprimento de
qualquer obrigação relacionada a este Contrato por uma das Partes, será
considerada mera liberalidade, não constituindo novação, precedente invocável,
alteração tácita de seus termos, renúncia de direitos e nem direito adquirido pela
outra Parte.
11.11 Divisibilidade e Independência das Cláusulas. Se qualquer artigo, cláusula,
anexo, termo ou disposição deste Contrato for declarado nulo, inválido ou
inexequível, nenhum outro artigo, cláusula, anexo, termo ou disposição deste
Contrato deverá ser afetado como consequência, de modo que todas as demais
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disposições do Contrato deverão permanecer em total vigor e efeito. Se qualquer
termo ou disposição relevante deste Contrato for declarado nulo, inválido ou
inexequível, as Partes deverão, de boa-fé, negociar uma alteração deste Contrato
no intuito de refletir a verdadeira intenção das Partes quando da celebração deste
Contrato, em termos mutuamente aceitáveis, para que as operações contempladas
neste Contrato sejam completadas como originalmente idealizadas, na medida do
possível.
11.12 Acordo Integral. Este Contrato e seus respectivos Anexos constituem o
acordo integral das Partes, em relação aos assuntos neles contemplados, e devem
revogar, substituir e prevalecer sobre todos e quaisquer acordos preliminares ou
outros entendimentos anteriores, orais ou escritos, em relação a tais questões,
sendo

certo

que

esta

Operação

é

realizada

no

âmbito

do

Contrato

de

Desenvolvimento de Projetos celebrado em 21 de dezembro de 2012 entre a
Vendedora e a Compradora, as quais dão-se mutuamente plena quitação das
obrigações ali presentes que tenham sido contempladas neste Contrato.
11.13 Execução Específica. Todos os compromissos e obrigações assumidos nos
termos deste Contrato pelas Partes comportam execução específica, nos termos
dos Artigos 461, 462, 466-A e seguintes da Lei nº. 5.869/73 (o “Código de
Processo Civil”), sendo certo que a fixação de perdas e danos não constituirá
reparação adequada e suficiente do direito das Partes. Para este fim, as Partes
estão cientes que o Contrato, devidamente assinado por 2 (duas) testemunhas,
constitui um título executivo extrajudicial para todos os efeitos do Artigo 585, II do
Código de Processo Civil.
11.14. Interveniência. As Intervenientes Anuentes identificadas no preâmbulo deste
Contrato comparecem no presente para (i) demonstrar seu integral conhecimento
dos termos e condições aqui estabelecidos e, quando for o caso, assegurar que
tomarão as providências necessárias para o integral cumprimento do quanto
pactuado neste Contrato; e (ii) assumir as obrigações que lhe incumbem
especificamente neste Contrato.
E, por estarem justas e contratadas, as Partes, em conjunto com as intervenientes
anuentes, assinam o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e efeito, na
presença das 2 (duas) testemunhas também abaixo assinadas.
São Paulo, [·] de [·] de 2014
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(Página de assinaturas do Contrato de Compra e Venda de Quotas, celebrado em
[·] de [·] de 2014)
VENDEDORA

_______________________________________________________
DUKE ENERGY INTERNATIONAL, BRASIL LTDA.

COMPRADORA

_______________________________________________________
DUKE ENERGY INTERNATIONAL, GERAÇÃO PARANAPANEMA S.A.

INTERVENIENTES ANUENTES

_______________________________________________________
DEB - PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS LTDA.

_______________________________________________________
DUKE ENERGY INTERNATIONAL BRAZIL HOLDINGS LTD.

TESTEMUNHAS
___________________________

___________________________

Nome:

Nome:

RG:

RG:
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CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS DA DEB
Informações relativas à proposta da Administração da Duke Energy International, Geração
Paranapanema S/A. (“Companhia”), versando sobre a assinatura do Contrato de Compra e
Venda de Quotas a ser firmado entre Duke Energy International, Brasil Ltda. (“Duke Brasil”)
e Duke Energy International, Geração Paranapanema S/A. (“Companhia” ou “Duke
Paranapanema”) com a interveniência da DEB – Pequenas Centrais Hidrelétricas Ltda.
(“DEB”), para fins do art. 8º da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009:
I – Nome e qualificação da parte relacionada interessada:
Duke Energy International, Brasil Ltda., sociedade limitada, com sede na Avenida das Nações
Unidas, nº 12.901, 30º andar, Sala 1, Bairro Brooklin, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.357.206/0001-07 (“Duke Brasil”); e
DEB – Pequenas Centrais Hidrelétricas Ltda., sociedade limitada, com sede na Avenida das
Nações Unidas, nº. 12.901, 30º andar, Torre Norte, Sala 04, Bairro Brooklin, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.308.734/0001-19 (“DEB” ou
“Projeto”).
II – Natureza da relação da parte relacionada interessada com a companhia:
A Duke Brasil é a acionista controladora direta da Companhia e DEB é uma coligada da
Companhia, possuindo, atualmente, o mesmo acionista controlador.
III – Quantidade de ações e outros valores mobiliários emitidos pela Companhia que sejam
de titularidade da parte relacionada interessada, direta ou indiretamente:
A Duke Brasil detém 89.030.271 ações, que representam 94,28% do capital social da Duke
Paranapanema, sendo 31.180.723 ações ordinárias e 57.849.548 ações preferenciais.
A DEB não detém qualquer participação acionária na Companhia.
IV – Eventuais saldos existentes, a pagar e a receber, entre as partes envolvidas:
A Duke Brasil possuía, em 30.06.2014, o saldo a pagar de R$ 80.670,00 (oitenta mil, seiscentos
e setenta reais), oriundo do Contrato de Compartilhamento de Despesas celebrado entre a
Companhia e a Duke Brasil, em 19.12.2013 (“Contrato de Compartilhamento de Despesas
Duke Brasil”), por meio do qual a Duke Paranapanema faz o compartilhamento das despesas
com a Duke Brasil relacionadas às atividades de (i) Contabilidade, (ii) Contas a Pagar; (iii)
Controles Internos (iv) Gerenciamento de Caixa; (v) Finanças e Suporte a Tesouraria; (vi)
Suporte de Crédito; (vii) Análise Financeira; (viii) Assistência Jurídica; (ix) Planejamento e
Finanças; (x) Questões tributárias (xi) Meio ambiente, Saúde e Segurança (xii) Análise de

mercado e questões regulatórias (xiii) Questões públicas; (xiv) Gerenciamento de Operação;
(xv) Gerenciamento de risco; (xvi) Recursos Humanos; (xvii) Sistemas de Gerenciamento da
Informação; (xviii) Aquisição (xix) Serviços Administrativos e suporte e (xx) Atividades diversas:
Auxiliar nos serviços de suporte, inclusive, mas não se limitando a, negociação, análise e
supervisão de contratos EPC, geração, transmissão, distribuição e venda de energia.
A DEB possuía, em 30.06.2014, o saldo a pagar de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil
reais), oriundo do Contrato de Compartilhamento de Despesas celebrado entre a Companhia e
a DEB, em 19.12.2013 (“Contrato de Compartilhamento de Despesas DEB”), por meio do qual a
Duke Paranapanema faz o compartilhamento das despesas com a DEB relacionadas às
atividades de (i) Contabilidade, (ii) Contas a Pagar; (iii) Controles Internos (iv) Gerenciamento
de Caixa; (v) Finanças e Suporte a Tesouraria; (vi) Suporte de Crédito; (vii) Análise Financeira;
(viii) Assistência Jurídica; (ix) Planejamento e Finanças; (x) Questões tributárias (xi) Meio
ambiente, Saúde e Segurança (xii) Análise de mercado e questões regulatórias (xiii) Questões
públicas; (xiv) Gerenciamento de Operação; (xv) Gerenciamento de risco; (xvi) Recursos
Humanos; (xvii) Sistemas de Gerenciamento da Informação; (xviii) Aquisição (xix) Serviços
Administrativos e suporte e (xx) Atividades diversas: Auxiliar nos serviços de suporte, inclusive,
mas não se limitando a, negociação, análise e supervisão de contratos EPC, geração,
transmissão, distribuição e venda de energia.
V – Descrição detalhada da natureza e extensão do interesse em questão:
Trata-se de iniciativa da Companhia e Duke Brasil que, em 21.12.2012, celebraram
instrumento para reger os procedimentos de estudos, desenvolvimento e aquisição de
projetos no setor elétrico, o qual possui princípios básicos, dentre os quais, a Duke Brasil
assumirá os custos para estudos de novos projetos, bem como os riscos associados a
desenvolvimento, até a obtenção da fase de operação comercial, bem como obterá as licenças
e autorizações necessárias para o desenvolvimento, construção e/ou operação de cada
projeto. Já a Companhia fornecerá suporte para a Duke Brasil, em conexão com o
desenvolvimento de projetos, por meio de seu pessoal qualificado, experiente, capacitado e
com disponibilidade para prestar assistência à Duke Brasil, sem comprometer as atividades
desenvolvidas para Duke Paranapanema, quando solicitados pela Duke Brasil, mediante
remuneração compensatória (“Contrato de Desenvolvimento de Projetos”).
Em decorrência da assinatura deste instrumento, Duke Brasil adquiriu a participação acionária
na DEB, que é detentora de duas pequenas Centrais hidrelétricas no rio Sapucaí.
Em 16.12.2013 foi instituído o Comitê Independente antes de o projeto desenvolvido pela
empresa do mesmo grupo econômico da Companhia, DEB – Pequenas Centrais Hidrelétricas
Ltda. (“Projeto”), atingir a Fase de Operação Comercial, com vistas a iniciar e dar agilidade aos
estudos de potencial aquisição do Projeto pela Companhia, nos termos do Contrato e da
legislação em vigor.

O objetivo do Comitê Independente foi assegurar que a transação com Partes Relacionadas, a
serem realizadas no âmbito do Contrato de Desenvolvimento de Projetos, sejam em bases
comutativas, negociadas independentemente por meio de um processo transparente e seguro.
Desta forma, durante o ano de 2014, o Comitê se reuniu para discussão do Projeto e, em
22.7.2014, fez a seguinte recomendação ao Conselho de Administração da Companhia, que
encaminhou a proposta aos Acionistas, conforme Ordem do Dia da Assembleia Geral
Extraordinária (“Transação”), que será realizada em 02 de outubro de 2014:
(a) o encaminhamento do report de Due Diligence sobre a DEB para análise do Conselho de
Administração, uma vez que, em seu entendimento, ele abordou de forma adequada a
situação técnica, fiscal, contábil, ambiental, regulatória e legal do Projeto;
(b) o encaminhamento, ao Conselho de Administração, da minuta de Contrato de Compra e
Venda de Quotas, a ser firmado entre Duke Brasil e a Companhia com a interveniência da DEB,
para aprovação dos órgãos sociais da Companhia competentes para prosseguimento da
Transação;
(c) a adoção do Preço de Transferência, e correspondente Preço de Aquisição, de
R$181.000.000,00 (cento e oitenta e um milhões de reais), para compra e venda da totalidade
da participação da Duke Brasil no Projeto, sendo que o Preço de Aquisição estará sujeito a
ajuste, para mais ou para menos, em decorrência de qualquer eventual variação na posição da
Dívida Líquida da Sociedade verificada entre (a) 30 de junho de 2014; e (b) a Data de
Fechamento, conforme vier a constar das Demonstrações Financeiras do Fechamento; e
(d) o estabelecimento do prazo de até 6 (seis) meses contados da data de assinatura do
contrato para a obtenção da competente autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica –
ANEEL para a transferência da participação societária.
Ademais, ressalta-se que trata-se de contrato entre Partes Relacionadas, já que a Duke Brasil e
DEB fazem parte do mesmo Grupo econômico, conforme descrito acima.
Caso a transação seja aprovada pelos Acionistas da Companhia, a DEB passará a figurar como
subsidiária da Duke Paranapanema, sendo controlada por esta.
VI – Recomendação da administração acerca da proposta, destacando as vantagens e
desvantagens da operação para a companhia:
Tendo em vista (i) que a Duke Brasil estudou, desenvolveu e adquiriu o Projeto, dentro dos
princípios do Contrato de Desenvolvimento de Projetos, aprovado na Assembleia Geral
Extraordinária de 21.12.2012; (ii) referido Contrato de Compra e Venda de Quotas, a ser
firmado entre Duke Brasil e a Companhia com a interveniência da DEB está de acordo com as
premissas do Contrato de Desenvolvimento de Projetos, aprovado na Assembleia Geral
Extraordinária de 21.12.2012 e, portanto, com as melhores práticas de governança
corporativa, nos termos da Política Interna da Companhia denominada “Política de Transações
com Partes Relacionadas”; (iii) que a instituição do Comitê Independente está em consonância
com o Parecer CVM nº 35/2008; e (iv) que a assinatura de referido contrato será apreciada

pelos Acionistas da Companhia reunidos em Assembleia Geral, a Administração da Companhia
entende ser justificável a execução de tal instrumento.
Ademais, a definição do preço de aquisição da DEB foi definido por Comitê Independente,
conforme citado no item V acima.
VII – Caso a matéria submetida à aprovação da assembleia seja um contrato sujeito às regras
do art. 245 da Lei nº 6.404, de 1976:
a) Demonstração pormenorizada, elaborada pelos administradores, de que o contrato
observa condições comutativas, ou prevê pagamento compensatório adequado; e
b) Análise dos termos e condições do contrato à luz dos termos e condições que prevalecem
no mercado:
A Administração da Companhia entende que o Contrato de Compra e Venda de Quotas, a ser
firmado entre Duke Brasil e a Companhia com a interveniência da DEB está de acordo com as
premissas do Contrato de Desenvolvimento de Projetos, aprovado na Assembleia Geral
Extraordinária de 21.12.2012, observa condições comutativas, haja vista que não impõe a
qualquer das partes qualquer obrigação que possa ser considerada excessivamente onerosa e
não interfere na individualidade das concessões da Duke Paranapanema, teve o Preço de
aquisição da DEB definido por comitê Independente e não inibe qualquer das partes de
rescindir a relação contratual em caso de descumprimento das obrigações assumidas por
qualquer das partes.
Por fim, a Administração da Companhia, entende que o Contrato de Compra e Venda de
Quotas, a ser firmado entre Duke Brasil e a Companhia com a interveniência da DEB, está em
linha com os termos e condições que prevalecem no mercado para esse tipo de contratação,
uma vez que possui cláusulas comumente utilizadas pelo mercado, tais como (i) preço de
aquisição do projeto definido por Comitê Independente e cláusula de ajuste no preço de
transferência, conforme recomendado pelo Comitê Independente; (ii) condições de
pagamento das faturas em linha com as práticas adotadas usualmente pelo mercado; (iii)
cláusulas suspensivas até que sejam obtidas todas as autorizações para transferência do DEB
para a Duke Paranapanema; (iv) condução das atividades e administração da DEB até o
fechamento; (v) cláusulas de rescisão, penalidades e indenização, em valores adequados a este
tipo de transação, conforme minuta disponibilizada para análise dos Acionistas; (vi) cláusulas
de declarações, garantias, confidencialidade e resolução de controvérsia, por meio de
Arbitragem.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
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Todas as conclusões deste Relatório são baseadas nas leis da República Federativa do Brasil vigentes e nas interpretações geralmente aceitas na data de

Este Relatório tem por finalidade apresentar à Duke Energy International, Geração Paranapanema S.A. e ao Comitê Independente constituído pela
Assembleia Geral Extraordinária da Duke Energy International, Geração Paranapanema S.A., realizada em 16 de dezembro de 2013, com o fim assegurar
legitimidade para transações com partes relacionadas, uma visão geral da situação legal da DEB para a sua avaliação da Potencial Transação. Não
obstante, esse Relatório: (i) não é uma opinião legal; (ii) exceto onde expressamente indicado, não contém aconselhamento jurídico sobre os assuntos
abordados; e (iii) pode não conter todas as informações relevantes para a opinião do Comitê Independente e decisão da Duke Energy International,
Geração Paranapanema S.A. a respeito da concretização da Potencial Transação.

O escopo limitado de nossa auditoria envolveu a análise das contingências jurídicas da DEB, do ponto de vista societário, regulatório, contratual
financeiro, contencioso cível, trabalhista, tributário, imobiliário, ambiental e de propriedade intelectual. Nossa análise não compreendeu a revisão das
condições financeiras e controles de contabilidade e procedimentos da DEB. Além disso, o escopo de nossa auditoria não abrangeu a revisão dos
procedimentos adotados pela DEB para o cumprimento de rotinas trabalhistas e fiscais, incluindo aqueles relacionados ao recolhimento de tributos.

Para a elaboração deste Relatório, nós confiamos na autenticidade, precisão e genuinidade dos documentos e informações que nos foram fornecidos
pelos representantes de DEB. Ressalvadas as exceções expressamente previstas neste Relatório, nós não conduzimos investigações independentes com
respeito aos documentos e informações a nós fornecidos.

A nossa análise foi baseada nos documentos disponibilizados pela DEB e seus representantes no data room virtual “Sharepoint” (“VDR”) e encaminhados
por seus representantes diretamente aos nossos cuidados no período de 29 de abril de 2014 a 17 de julho de 2014. Quando necessário, foram solicitados
documentos adicionais, esclarecimentos e informações mais detalhadas. É importante ressaltar que, até a data deste Relatório, nós não recebemos
determinados documentos e informações requeridos, os quais são indicados nos Capítulos deste Relatório. Assim, este Relatório não contém todas as
potenciais contingências e pontos de atenção que poderiam ser levantados caso tivéssemos recebido a totalidade dos documentos e informações
requeridos no curso da auditoria jurídica.

Este relatório de auditoria jurídica (“Relatório”) foi elaborado por Veirano Advogados a pedido de Duke Energy International, Geração Paranapanema
S.A., em vista da possível aquisição pela Duke Energy International, Geração Paranapanema S.A. da totalidade das quotas do capital social emitidas pela
DEB – Pequenas Centrais Hidrelétricas Ltda. (“DEB” ou “Sociedade”) detidas pela Duke Energy International, Brasil Ltda. (“Potencial Transação”) por
meio da celebração de um Contrato de Compra e Venda de Quotas (“Contrato de Compra e Venda”).
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Em caso de dúvidas, por favor, contatar:

*****
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Todos os valores aqui informados são valores históricos e, portanto, não fizemos de forma independente qualquer atualização monetária, ou cálculo de
penalidades ou juros eventualmente aplicáveis.

emissão deste Relatório.

Não identificamos pontos de atenção na esfera societária. No entanto, embora a Duke Energy International Brazil Holdings Ltd. (“DEIBH”) seja
titular de apenas 1 (uma) quota do capital social da DEB é necessário seu consentimento prévio para cessão de quotas, conforme previsto na
cláusula 15 do Contrato Social da DEB. Ainda que essa restrição não seja empecilho à realização da Potencial Transação, para atender a exigência
formal desse artigo 15, recomendamos que seja feita menção expressa no Contrato de Compra e Venda, que a DEIBH concorda com a cessão e
transferência das quotas pela Duke Energy International, Brasil Ltda. para a Duke Energy International, Geração Paranapanema S.A. e renuncia a
qualquer direito de preferência para a aquisição da referida participação societária.
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(i) determinados aspectos da construção da PCH Retiro são objeto de controvérsia submetida à arbitragem promovida pela Hochtief contra a DEB,
cujo desfecho potencialmente resultará em obrigações de pagamento adicionais pela DEB à Hochtief. O Contrato de Compra e Venda prevê
mecanismo específico de indenização para essa potencial contingência, cujo montante final será determinado na fase de liquidação de sentença,
após a conclusão das perícias de engenharia e contábil;

Com relação aos Contratos de Engenharia, Construção, Fornecimento de Materiais e Outras Avenças celebrados com a Hochtief do Brasil S.A.
(“Hochtief”) para a construção da PCH Palmeiras e PCH Retiro, verificou-se o seguinte:

Com respeito aos contratos comerciais que se encontram em vigor, não identificamos cláusulas que possam impactar a Potencial Transação (por
exemplo, cláusulas de vencimento antecipado em caso de troca indireta de controle societário).

SP - 1305940v4

•

•

Contratos

•

Societário

Apresentamos abaixo, de forma resumida, as principais contingências, ou pontos de atenção, identificados no âmbito da auditoria jurídica por nós
conduzida. Para uma visão mais detalhada dos mesmos, por favor, vide os correspondentes capítulos deste Relatório.

I. SUMÁRIO EXECUTIVO

CONFIDENCIAL

A análise dos termos relacionados à arbitragem envolvendo a Hochtief e a DEB foi feita sob a premissa de que quaisquer contingências
decorrentes dessa arbitragem serão diretamente arcadas ou indenizadas pela Duke Energy International, Brasil Ltda.

DEB e Hochtief celebraram acordos para o financiamento temporário da construção da PCH Retiro no contexto da arbitragem promovida pela
Hochtief. Conforme documentos que nos foram disponibilizados, a DEB comprometeu-se a disponibilizar fundos no valor de até R$26.662.367,20
para a construção da PCH Retiro, porém, afinal, efetuou pagamentos no valor global de R$33.019.744,47. A DEB é, assim, potencialmente titular
de um crédito no valor de R$6.357.377,27 em face da Hochtief. Tal valor fará parte do encontro de contas que será realizado durante a fase de
liquidação da sentença arbitral. O Contrato de Compra e Venda deverá regular o tratamento a ser dado a tais créditos de que a DEB é
potencialmente titular.
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Embora a DEB não seja parte em nenhuma ação judicial ou procedimento administrativo na esfera fiscal, verificamos que a DEB efetuou pedidos
de compensação de débitos e créditos federais e atualmente é objeto de fiscalização por agentes fiscais da Receita Federal do Brasil.
Recomendamos o acompanhamento dos pedidos de compensação, para certificação de sua integral homologação, bem como do procedimento
fiscalizatório, para certificação da ausência de potenciais contingências a serem eventualmente notificadas pelos agentes fiscais.
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(iii) com relação ao contrato para a construção da PCH Palmeiras, a DEB foi notificada pela Hochtief por não haver expedido o Certificado de
Aceitação Final com respeito à PCH Palmeiras e por ter inadimplido determinadas obrigações de pagamento. Não obstante a Hochtief não tenha
apresentado nenhuma demanda formal até o momento, a DEB pode estar sujeita ao pagamento de indenização à Hochtief nos termos do contrato
competente.

(ii) a DEB não emitiu o competente Certificado de Aceitação Final com respeito à construção da PCH Retiro e, em virtude de falta de licenças, o
contrato foi rescindido pela Hochtief mediante notificação enviada à DEB em 6 de março de 2014 com base na cláusula 22.1(iv) do contrato
competente. Até o momento, a Hochtief não adotou nenhuma medida após a notificação de rescisão acima referida. Não obstante, não se pode
descartar que a Hochtief demande à DEB o pagamento de indenização à Hochtief nos termos da Cláusula 22.2 do respectivo contrato;

CONFIDENCIAL

A DEB é requerida em procedimento arbitral promovido pela Hochtief em virtude de controvérsias surgidas no âmbito do Contrato de Engenharia,
Construção, Fornecimento de Materiais e Outras Avenças celebrado entre a DEB e a Hochtief com respeito à construção da PCH Retiro. Foi
proferida sentença parcial pela qual o tribunal arbitral acatou parcialmente determinados pedidos da Hochtief. A arbitragem encontra-se em fase
da liquidação da sentença arbitral, no âmbito da qual atualmente se realiza a perícia de engenharia, à qual será seguida de perícia contábil.
Embora a DEB já tenha financiado parte dos custos para a construção da PCH Retiro, conforme dois instrumentos de financiamento temporário
celebrados com a Hochtief, a expectativa é de que haverá saldo a ser pago pela DEB à Hochtief ao final da arbitragem.

A DEB é autora de 2 (duas) ações de constituição de servidões administrativas e de passagem cujas chances de êxito são remotas em virtude da
desistência da DEB dessas ações, remanescendo apenas a controvérsia acerca do montante a ser pago aos proprietários das áreas pela utilização
provisória das mesmas. O valor envolvido em tais ações totaliza R$49.701,00, dos quais R$12.975,28 já foram depositados em juízo pela DEB.

De acordo com as certidões de distribuidores que nos foram disponibilizadas, pudemos identificar a existência de 18 reclamações trabalhistas
movidas em face da DEB, a maior parte das quais já se encontra arquivada ou em fase de acordo. Não obstante, não recebemos informações
sobre o status de determinadas reclamações trabalhistas, incluindo valores envolvidos e chances de perda. Recomendamos a análise do relatório
elaborado pelos advogados responsáveis por tais ações, a fim de verificar eventuais riscos para a DEB na esfera trabalhista.
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O Ministério Público Federal da Comarca de Franca/SP instaurou o Inquérito Civil nº 19/2012 (1.34.010.000089/2004-93) para apuração de
possível dano ambiental decorrente da construção das PCHs Anhanguera (empreendimento da CPFL Energia S.A.), Retiro e Palmeiras. A validade
do licenciamento ambiental das PCHs também é questionada. A CPFL, o IBAMA e a CETESB já prestaram informações e aguarda-se determinação
dos próximos passos pelo Ministério Público Federal. Pela análise da documentação que nos foi disponibilizada, não pudemos confirmar se a DEB
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Ambiental

•

CONFIDENCIAL

A DEB é autora em 26 (vinte e seis) ações de desapropriação e constituição de servidão administrativa. O valor total envolvido nas referidas
demandas é de R$8.525.623,71, sendo que a DEB já pagou, ou depositou em juízo, o montante de R$7.178.4714,52. Há estimativa de
complementação dos valores já quitados no montante de R$283.086,63, para o qual não há provisão contábil constituída.

Contencioso Trabalhista

•

•

•

Contencioso Cível

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (“IPHAN”) ainda não se manifestou sobre os Programas de Monitoramento de Patrimônio
Arqueológico apresentados pela DEB para as PCHs Palmeiras e Retiro. A aprovação do IPHAN é uma condicionante a ser cumprida nas licenças
ambientais das PCHs Palmeira e Retiro. Segundo informações da DEB, já foi solicitada manifestação formal ao IPHAN sobre os programas
submetidos à sua análise. Eventual desaprovação do IPHAN pode implicar em custos para implantação de estudos e medidas adicionais.

Uma vez que a Potencial Transação, se concretizada, implicará em transferência de participação societária indireta, a DEB deverá informar à
Superintendência de Estudos do Mercado a sua nova composição societária quando da concretização da Potencial Transação, nos termos da
Resolução ANEEL nº 378/2009, sob pena de imposição de penalidade de multa.

Identificamos determinados Termos de Notificação expedidos pela ANEEL para os quais não pudemos confirmar os respectivos arquivamentos.
Termos de Notificação podem dar origem a Autos de Infração com a imposição de penalidades. Não obstante, em vista dos fatores analisados no
item 2 do Capítulo IX, “Regulatório”, deste Relatório, entendemos que o risco de imposição de penalidades graves à DEB é reduzido.

Não identificamos evidência da aceitação formal da ANEEL quanto à alteração do cronograma para a implantação das PCH Palmeiras e Retiro, o
que poderia sujeitar a DEB à fiscalização pela ANEEL e eventual imposição de penalidades em razão do descumprimento do cronograma
oficialmente aprovado. No entanto, em razão de determinados fatores mitigadores, analisados no Capítulo IX, “Regulatório”, deste Relatório,
entendemos que o risco de que processos punitivos eventualmente ocorram é reduzido.
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Ausência da comprovação de titularidade - Acordos e/ou Compromissos de Desapropriação: em 2 dos 14 imóveis que compõem o empreendimento
PCH Palmeiras, que representa a área de 20,6020ha. da Fazenda Bacuri, e em 2 imóveis que compõem o empreendimento da PCH Retiro, que

Ônus e gravames: As certidões de matrícula nº 21.802, 21.804 e 21.805 (relativas à PCH Palmeiras) fazem menção à existência de uma servidão de
passagem de linha de transmissão de energia elétrica em favor da Companhia de Paulista de Força e Luz S/A (atual CPFL Energia S.A.). Faz-se
necessário confirmar a exata área sobre a qual recai referida servidão, de modo a respeitá-la, uma vez que ela vigora em caráter perpétuo.
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Imobiliário
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Regulatório
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CONFIDENCIAL
já prestou informações no âmbito desse inquérito civil. O inquérito civil poderá ser convertido em ação civil pública, com riscos de imputação de
eventuais responsabilidades para a DEB por dano ambiental.
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Servidões de linha de transmissão: Fomos informados acerca da existência de 4 áreas de servidão para fins de linhas de transmissão relativamente
à PCH Palmeiras e 3 áreas de servidão para fins de linhas de transmissão relativamente à PCH Retiro. Não identificamos os documentos relativos à
linha de transmissão que recai sobre o imóvel serviente objeto da matrícula nº 3.171, do Cartório de Registro de Imóveis de Ituverava/SP. Não foi

Servidões de passagem: identificamos a existência de 4 servidões de passagem constituídas em favor de DEB relativamente à PCH Palmeiras. Não
pudemos confirmar a averbação das servidões de passagem cujas matrículas do imóvel são as de nºs 413 e 414 do Cartório de Registro de Imóveis
de Ituverava, Estado de São Paulo. Por sua vez, identificamos a existência de 3 servidões de passagem relativamente à PCH Retiro. Com respeito a
essas 3 servidões, não pudemos confirmar a averbação das servidões de passagem do imóvel matriculado sob o nº 3.139 no Cartório de Registro de
Imóveis de Ituverava, Estado de São Paulo.

Ausência da comprovação de titularidade/Autos de Imissão de Posse: em 5 dos 14 imóveis que compõem o empreendimento PCH Palmeiras,
relativos ao Sitio Moinho, Sitio Brasília, Fazenda Fervura e Fazenda São José, e em 4 dos imóveis que compõem o empreendimento PCH Retiro,
relativos as Fazendas Retiro Alegre, Santana (II) e Santa Mara, não foi possível atestar a titularidade dos imóveis, na medida em que nos foi
fornecida cópia simples dos Autos de Imissão de Posse em favor da DEB, sem a comprovação da efetiva transferência da titularidade desses
imóveis para a DEB. Os autos de imissão de posse estão previstos no art. 1º da Resolução nº 115, no caso da PCH Palmeiras, e na Resolução nº 63,
no caso da PCH Retiro, ambas expedidas pela ANEEL, em razão do caráter de urgência da implantação do empreendimento. O registro dos autos
de imissão de posse é medida a ser adotada pela DEB a fim de tornar pública a legitimidade de ocupação do terreno. Contudo, a sua ausência não
apresenta risco à Potencial Transação tampouco à atividade da DEB, uma vez que, em ultima análise, os terrenos já foram declarados de utilidade
pública nos termos das Resoluções acima mencionadas.
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CONFIDENCIAL
representam a área de 25,8969ha. e 12,8181ha. da Fazenda Cachoeira Alegre I e II, não foi possível atestar a titularidade dos imóveis. Isso decorre
do fato que nos foi fornecida somente cópia simples do Acordo para Desapropriação Amigável e Instituição de Servidão Administrativa, no caso da
PCH Palmeiras, e do Compromisso para Desapropriação de Áreas e Outras Avenças, no caso da PCH Retiro, sem comprovação, em ambos os casos,
de que esses acordos tenham sido cumpridos, tampouco que a consequente transferência da titularidade dos imóveis para a DEB tenha sido
registrada nas respectivas matriculas. Tendo em vista que a celebração dos referidos acordos está consubstanciada no art. 2º da Resolução nº 115,
no caso da PCH Palmeiras, e na Resolução nº 63, no caso da PCH Retiro, ambas expedidas pela ANEEL, que autorizam a DEB a promover, com
recursos próprios, as desapropriações necessárias para a implantação dos empreendimentos, a ausência do registro da transferência dos imóveis
em questão para a DEB não configura risco à Potencial Transação, tampouco à atividade da DEB. De todo modo, a DEB está sujeita à eventual
obrigação de indenização aos proprietários e/ou possuidores dos imóveis que estejam sob sua posse e utilização, e que porventura não tenham
sido desapropriados amigável ou judicialmente.

Incongruência de áreas: Para 4 imóveis que compõem o empreendimento PCH Retiro, relativos às Fazendas Água Fria, Santa Isabel, São João e
Fazenda Retiro Alegre, os documentos que nos foram fornecidos indicam áreas menores do que as áreas indicadas no documento denominado
“Relação de áreas adquiridas e com imissão na posse correspondentes à PCH Retiro” que nos foi disponibilizado no VDR.

CCIR: Não foram disponibilizados os Certificados de Cadastro do Imóvel Rural – CCIR dos imóveis que compõem as PCHs Palmeiras e Retiro. Note-se
que esse é o documento obrigatório emitido pelo INCRA que constitui prova do cadastro do imóvel rural perante o referido órgão.

Habite-se: Não recebemos cópia do Habite-se referentes a áreas construídas das PCHs Palmeiras e Retiro, tampouco temos a confirmação sobre a
área onde está construída a edificação. O Habite-se é o documento que comprova que a construção seguiu corretamente tudo o que estava
previsto no projeto aprovado, tendo o proprietário cumprido a legislação que regula o uso e ocupação do solo urbano aplicável, respeitando os
parâmetros legais no tocante à área construída e ocupação do terreno. A ausência desse documento poderá culminar na interdição do
estabelecimento pela Prefeitura local, o que pode interferir nas atividades de produção de energia elétrica desempenhadas pela DEB nos imóveis
onde existem construções, notadamente as próprias usinas hidrelétricas. Fomos informados pelos assessores da DEB, em 7 de julho de 2014, de
que as construções das PCHs não dependem de autorização das Prefeituras de São Joaquim da Barra e de Guará, razão pela qual não seria
aplicável a exigência de habite-se para as referidas PCHs. Em consulta realizada perante a Prefeitura de São Joaquim da Barra, pudemos
confirmar a dispensa de habite-se para a PCH localizada em área rural do Município. A Prefeitura de Guará, por outro lado, exige que o projeto de
construção seja submetido à Prefeitura para análise, mas não houve confirmação da dispensa de habite-se neste Município. Recomendamos que a
DEB formule consultas formais perante as referidas Prefeituras e apresente a dispensa formal das Prefeituras para concessão dos habite-se para as
PCHs localizadas nas áreas rurais de ambos os Municípios.

*****
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Recebemos lista dos softwares de prateleira utilizados pela DEB, porém sem a respectiva comprovação da regularização das licenças. O uso de
software sem a devida licença constitui violação aos direitos de autor, conforme previsto na Lei de Software (Lei 9.609 de 19/02/1998, artigos 12,
13 e 14), e sujeita a parte infratora à busca e apreensão e pagamento de multa.
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possível atestar se tais linhas de transmissão foram efetivamente registradas à margem dessas matrículas no Cartório de Registro de Imóveis
correspondente.

Construção e exploração, como produtor independente, do aproveitamento hidrelétrico da PCH Retiro e da PCH Palmeiras,
localizadas no Rio Sapucaí, nos Municípios de Guará e São Joaquim da Barra, ambos no Estado de São Paulo, bem como nas
respectivas instalações de transmissão de interesse restrito à central geradora.

Sede:

Objeto Social

Sede e Filiais
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Data de Constituição

•

•
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Cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, na Rodovia Pref. Fabio Talarico, Km 80, CEP: 14600-000. CNPJ/MF:

Cidade de Guará, Estado de São Paulo, na Estrada Servidão Particular da Usina Alta Mogiana, Km 2, acesso pela Estrada
Municipal Elidiu Cherutt, CEP: 14580-000, CNPJ/MF: 06.308.734/0002-08, IE: 325.076.740.118, denominada Pequena Central
Hidrelétrica (“PCH”) Retiro; e

Filiais:

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, Torre Norte, 30º andar, sala 04, Brooklin,
CEP 04578-000.

116.870.631.110

Inscrição Estadual

•

06.308.734/0001-19

CNPJ/MF

Duke Energy International Brazil Holdings Ltd.

•

35.218.709.900

Duke Energy International, Brasil Ltda.

•

1

CONFIDENCIAL

NIRE

Quotistas

DEB – Pequenas Centrais Hidrelétricas Ltda. (“DEB”)

II. INFORMAÇÕES SOCIETÁRIAS

0,01%

Duke
Energy
International
Brazil
Holdings
Ltd.

SP - 1305940v4

Jairo de Campos – Diretor

Angela Aparecida Seixas – Diretor

Carlos Alberto Dias Costa – Diretor

•

•

•

R$1,00*

R$398.617.359,00*

398.617.359

R$398.617.358,00

Valor

1

398.617.358

Nº de quotas

CONFIDENCIAL
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Procuradores: Foram analisadas 17 procurações disponibilizadas pela DEB, as quais estão válidas e em ordem. Estas procurações

Armando de Azevedo Henriques – Diretor Presidente

•

100,00%

99,99%

Duke
Energy
International,
Brasil Ltda.

Total

%

Quotista

Representantes Legais Administração:
e Procuradores
Diretores: cargo com período indeterminado

Capital Social

06.308.734/0003-80. IE: 642.100.978.115, denominada PCH Palmeiras.

01 procuração Bancária, a qual contém 2 classes de procuradores, que precisam assinar em conjunto;

01 procuração relacionada ao CCEE;

01 procuração para representação perante a Junta Comercial;

•

•

•

CONFIDENCIAL
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de Ao fim de cada exercício social, 31 de dezembro, após aprovada a conta dos administradores e demonstrações contábeis. A
destinação do lucro líquido será aprovada por sócio(s) titular(es) de mais da metade do capital social, garantida a todos os sócios
a sua participação proporcional.

Distribuição
Dividendos

SP - 1305940v4

e Nenhum dos sócios poderá ceder, transferir ou de qualquer forma onerar qualquer de suas quotas ou direitos a elas inerentes aos
de demais sócios ou a terceiros sem o prévio consentimento, por escrito, de sócio ou sócios titulares de mais da metade do capital
social. A cessão ou oneração de quotas terá eficácia quanto à sociedade e terceiros a partir da averbação no Registro Público de
Empresas Mercantis do respectivo instrumento subscrito pelo(s) sócio(s) anuentes.

Cessão
Transferência
Quotas

01 procuração para representar os interesses da DEB, como credora, em assembleia de credores da Mabe Brasil
Eletrodomésticos Ltda.

01 procuração Ad Negotia, a qual contém 4 classes de procuradores, que precisam assinar em conjunto;

•

•

12 procurações Ad Judicia;

•

podem ser classificadas da seguinte forma:

CONFIDENCIAL

SP - 1305940v4

Nesses contratos, não há cláusulas que possam a vir afetar a Potencial Transação.

Foram analisados 67 contratos dessa natureza, dentre os quais 39 estão vencidos. Esses contratos seguem o padrão mencionado acima.

3.2. Contratos de Prestação de Serviço e/ou Materiais Diretamente Relacionados à Operação e Gerenciamento

Nesses contratos, não há cláusulas que possam a vir afetar a Potencial Transação.
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Foram analisados 93 contratos dessa natureza, dentre os quais 69 estão vencidos e apenas 2 possuem formalmente termo de quitação, rescisão ou
distrato. Tais contratos seguem o padrão mencionado acima.

3.1. Contratos de Prestação de Serviços e/ou de Fornecimento de Materiais

Note-se, entretanto, que no contexto de eventuais reorganizações societárias que vierem a ser implementadas após a consumação da Potencial
Transação, deve-se atentar para a cláusula de cessão e subcontratação previstas nos contratos-padrão da DEB. Isto porque, embora os referidos contratos
autorizem expressamente a cessão do mesmo para outras sociedades pertencentes ao mesmo grupo econômico, exige-se o envio de comunicação à
contraparte a esse respeito, a título meramente informativo.

Além disso, verificamos que grande parte dos contratos celebrados pela DEB segue um padrão estabelecido pela DEB, o qual não contém cláusula
restritiva de mudança de controle que poderia impactar a Potencial Transação.

Não identificamos contingências relacionadas aos contratos que ainda estão em vigor. Diversos contratos disponibilizados no VDR encontram-se
vencidos, mas não há evidências de pendências quanto ao seu descumprimento. Dessa forma, presumimos que tenham sido plenamente cumpridos por
ambas as partes.

Analisamos aproximadamente 215 contratos, divididos nas seguintes categorias (i) 93 Contratos de Prestação de Serviços e/ou de Fornecimento de
Materiais; (ii) 67 Contratos de Prestação de Serviço e/ou Fornecimento de Materiais diretamente relacionados à operação da DEB; (iii) 4 Contratos
Comerciais; (iv) 43 Contratos de Construção e Engenharia; e (v) 6 Contratos Financeiros, dentre os quais 2 acordos para financiamento temporário para a
construção da PCH Retiro.

III. CONTRATOS

SP - 1305940v4
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O Certificado de Aceitação Final relativo a referido contrato não foi apresentado e, conforme carta de 06 de março de 2014, enviada pela
Hochtief à DEB, o contrato foi resolvido nos termos de sua cláusula 22.1(iv), pois a obra ficou suspensa por prazo superior a 90 dias, devido à falta de
manutenção das licenças necessárias pela DEB. Ainda nos termos de referida carta, a Hochtief aponta que a conclusão substancial das obras já havia sido
concluída. Em virtude da rescisão, a DEB está sujeita, nos termos da cláusula 22.2 do contrato, ao “pagamento, como exclusiva compensação pelas perdas
e danos diretamente sofridos, de um valor igual aos gastos efetivamente incorridos, os compromissos assumidos e as despesas de desmobilização,
acrescido de um valor equivalente a 10% (dez por cento) do Preço Contratual remanescente.” Até o momento, entretanto, a Hochtief não apresentou
nenhuma demanda de pagamento adicional em virtude da rescisão.

Foi apresentado o Certificado de Aceitação Provisória do Contrato de Engenharia, Construção, Fornecimento de Materiais e Outras Avenças,
celebrado entra a DEB e a Hochtief do Brasil S.A. (“Hochtief”) em 31 de janeiro de 2008, relativo à construção da PCH Retiro.

3.4.1.1. PCH Retiro

3.4.1. Contratos de Engenharia, Construção, Fornecimento de Materiais e Outras Avenças

Foram analisados os seguintes contratos de Construção e Engenharia: (i) Contratos de Engenharia, Construção, Fornecimento de Materiais e Outras
Avenças; (ii) Contratos de Fornecimento, Montagem, Comissionamento e Testes de Equipamentos Eletromecânicos e Outras Avenças; (iii) Contratos de
Prestação de Serviços Técnicos; e (iv) Contratos Acessórios a Construção e Engenharia.

3.4. Contratos de Construção e Engenharia

Nesses contratos, não há cláusulas que possam a vir afetar a Potencial Transação.

Foram analisados 4 contratos comercias de compra e venda de energia elétrica, todos válidos e com vencimento em 31 de dezembro de 2018.
Nesses contratos, não há cláusulas que possam a vir afetar a Potencial Transação.

3.3. Contratos Comerciais

CONFIDENCIAL
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Foram analisados 23 contratos acessórios e 12 pedidos de fornecimento. Todos se encontram vencidos, sendo que apenas 5 deles possuem os
respectivos termos de quitação, rescisão ou distrato.

3.4.4. Contratos Acessórios a Construção e Engenharia

Foram analisados 4 contratos de prestação de serviços técnicos e todos se encontram vencidos. Não foram apresentados termos formais de
quitação.

3.4.3. Contratos de Prestação de Serviços Técnicos

Foi apresentado apenas o certificado de aceitação final relativo ao Contrato de Fornecimento, Montagem, Comissionamento e Testes de
Equipamentos Eletromecânicos e Outras Avenças, celebrado entre a DEB, Alstom Hydro Energia Brasil Ltda. (“ALSTOM”) e Koblitz S.A. (“KOBLITZ”) em 18
de janeiro de 2008, relativo à PCH Palmeiras. No tocante ao Contrato de Fornecimento, Montagem, Comissionamento e Testes de Equipamentos
Eletromecânicos e Outras Avenças, celebrado entre a DEB, ALSTOM e KOBLITZ em 18 de janeiro de 2008, relativo à PCH Retiro, foi informado pela DEB
que o certificado de aceitação final depende ainda do encerramento do período de garantia técnica em fevereiro de 2015.

3.4.2. Contratos de Fornecimento, Montagem, Comissionamento e Testes de Equipamentos Eletromecânicos e Outras Avenças

Quanto ao Contrato de Engenharia, Construção, Fornecimento de Materiais e Outras Avenças, celebrado entra a DEB e a Hochtief em 31 de janeiro
de 2008, relativo à construção da PCH Palmeiras, nos foi apresentada uma carta resposta da Hochtief, pela qual a Hochtief informa à DEB que entende
como cumprida a totalidade dos requisitos para emissão do Certificado de Aceitação Final e imputa à DEB protelação para emissão do referido
documento, bem como inadimplemento de obrigações de pagamento pela DEB. Em decorrência desses fatos e diante da ausência de previsão contratual
específica, a DEB está sujeita ao pagamento de indenização à Hochtief por perdas e danos, mora e juros de corrente do inadimplemento, conforme
previsto no Código Civil. Até o momento, entretanto, a Hochtief não apresentou nenhuma demanda de pagamento adicional em virtude da rescisão.

3.4.1.2. PCH Palmeiras

CONFIDENCIAL
Em dezembro de 2009, a Hochtief iniciou procedimento arbitral em face da DEB, o qual ainda encontra-se pendente de solução definitiva. Esse
procedimento arbitral é analisado no Capítulo VI, “Contencioso Cível” deste Relatório. Além disso, a DEB e a Hochtief celebraram dois acordos de
financiamento temporário para possibilitar a conclusão da construção da PCH Retiro até que o procedimento arbitral fosse resolvido. Tais contratos
financeiros são analisados no item 3.5.2, abaixo.

SP - 1305940v4
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Conforme planilha de controle de pagamentos efetuados via IFA que nos foi disponibilizada, embora o valor total comprometido pela DEB fosse de
R$26.662.367,20, afinal a DEB disponibilizou recursos no valor global de R$33.019.744,47 em vista dos serviços efetivamente medidos. Há, assim,
potencialmente um saldo no valor de R$6.357.377,27 a ser recebido pela DEB em virtude do valor total dos serviços medidos e efetivamente financiados.
O valor de R$6.357.377,27 fará parte do ajuste de contas com a Hochtief que será levado a efeito durante a fase de liquidação da sentença arbitral.

Nos termos dos IFAs, as obrigações de pagamento estavam alocadas da seguinte forma entre as partes: (i) DEB seria responsável por 70% dos
custos efetivos, e (ii) Hochtief seria responsável por 30% dos custos efetivos.

No âmbito do procedimento arbitral analisado no Capítulo VI, “Contencioso Cível”, deste Relatório, foram assinados dois acordos para
financiamento temporário (interim funding agreement, ou “IFA”) por DEB e Hochtief para fins de financiamento do Contrato de Engenharia, Construção,
Fornecimento de Materiais e Outras avenças celebrado entre DEB e Hochtief para o desenvolvimento e implantação da PCH Retiro enquanto estivesse
pendente a controvérsia objeto do procedimento arbitral. O IFA 1 foi celebrado em 10 de dezembro de 2009, e aditado pela primeira vez em 22 de
setembro de 2010, e seu valor global é de R$21.889.096,00 (vinte e um milhões, oitocentos e oitenta e nove mil e noventa e seis reais). O IFA 2 foi
celebrado em 6 de julho de 2011 e corresponde ao valor total de R$16.200.000,00 (dezesseis milhões e duzentos mil reais).

3.5.2. Acordos para Financiamento Temporário

Foram analisados 4 contratos de mútuo (todos entre partes relacionadas) e os respectivos termos de quitação. Embora as datas dos contratos de mútuo e
datas referenciadas nos termos de quitação não coincidam, a DEB confirmou que os termos de quitação correspondem aos contratos de mútuo e a
divergência entre as datas foi um simples erro de digitação.

3.5.1. Contratos entre Partes Relacionadas

3.5. Contrato de Financeiros/Mútuo

CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL
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1. Responsabilidade Civil (válida);
2. Riscos de Engenharia Obras Civis em Construção (válida PCH Retiro) / Instalação e Montagem;
3. D&O (válidas);
4. Seguros para Transporte (válida); e
5. Seguros para Veículos (válida).
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A DEB disponibilizou no VDR 11 apólices de seguro referentes à Construção, D&O, Transporte e Veículos, sendo que apenas 5 apólices encontramse válidas. Os seguros são referentes à:

IV. SEGUROS

Fiscalização em
Curso

Procedimentos
Administrativos

Processos
judiciais e
administrativos

Questão

SP - 1305940v4

3.

2.

1.

No.

V. TRIBUTÁRIO

A Sociedade está atualmente sendo fiscalizada por agentes fiscais da Receita Federal do Brasil no
que diz respeito ao recolhimento de IRPJ devido no exercício de 2009. A fiscalização foi
instaurada pelo por meio do MPF nº 08.1.90.00-2012-00493-5 em março de 2012 e vem sendo
prorrogada desde então.

Fomos informados de que a Sociedade efetuou diversos pedidos de compensação de débitos e
créditos fiscais federais, por intermédio de Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação (“PER/DCOMP”). Considerando que tais processos de compensação
permanecem sob análise das autoridades governamentais competentes, não há, atualmente,
qualquer contingência tributária atrelada a tais pedidos de compensação.

Segundo nos foi informado, a Sociedade não é parte em qualquer processo judicial ou
administrativo de natureza tributária que represente uma contingência. Todas as certidões
solicitadas em nome da Sociedade foram disponibilizadas e confirmam que, de fato, até esta data
não há qualquer processo tributário do qual a Sociedade seja parte.

Comentário
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Acompanhar fiscalização
e certificar-se de sua
conclusão e ausência de
lavratura de auto de
infração.

Acompanhar análise dos
pedidos de compensação
e certificar-se de que os
pedidos serão
homologados
integralmente.

N/A

Recomendações

CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL

Comentário

As certidões, relatórios e informações disponibilizadas pela DEB indicam a existência de 26 ações
judiciais propostas pela DEB, entre ações de desapropriação e constituição de servidão
administrativa, com o objetivo de formar as áreas dos reservatórios e respectivas áreas de
proteção ambiental. Tais ações, em sua grande maioria, possuem chances de perda remota. O
valor atribuído pela DEB a estas ações, por ocasião de sua propositura, totalizou R$3.476.304,55.
Contudo, os laudos periciais produzidos em cada ação elevaram o valor econômico das demandas
para R$8.525.623,74, sendo que a perspectiva da DEB é de que, ao final das ações, prevaleça o
valor total de R$7.461.558,15. A DEB informou já ter pagado ou depositado em juízo o valor de
R$7.178.471,52, restando uma estimativa de complementação, ao final das ações, do valor de
R$283.086,63 a ser pago pela DEB. Pelo que nos foi informado, não há provisão contábil para
pagamento desse valor.

Segundo relatório de ações judiciais fornecido pela DEB, há duas ações propostas pela DEB contra
Millerand Badran, Ademar Badran Frugeri, Antônio Coimbra Junior, Mariangela Badran Frugeri,
Nadir Venina Pansani Badran, Tânia Maria Badran Coimbra, Millerand Badran e Ricardo Alberto
Badran, processos nº 2008.006282-9 (1302/2008) e 0005807-56.2008.8.26.0572, para a
constituição de servidões administrativas de passagem em favor da PCH Palmeiras, que possuem

Questão

Ações de
Desapropriação
e Constituição
de Servidão
Administrativa

Ações de
Constituição de
Servidões
Administrativas
de Passagem

N/A

N/A

Recomendações
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Nesta seção, adotamos o seguinte sistema para estimar o grau de risco: (i) perda provável (para os casos em que a estimativa de perda for maior que 75%); (ii) perda possível (para os casos em
que a estimativa de perda for entre 25% e 75%); e (iii) perda remota (para os casos em que a estimativa de perda for inferior a 25%).

1

2.

1.

No.

Analisamos, abaixo, as principais questões de natureza cível que envolvem a DEB.

As certidões, relatórios e informações disponibilizados pela DEB não indicaram a existência de ações judiciais de natureza cível propostas contra a DEB ou
protestos de títulos de crédito contra a DEB, nas comarcas de sua sede e filiais.

VI. CONTENCIOSO CÍVEL1

Procedimento
Arbitral

chances de perda provável. O prognóstico de perda se deve ao fato da DEB ter desistido dessas
ações por conta da revogação da Resolução ANEEL 1.444/08, que lastreava o seu direito nesses
casos. A discussão remanescente nessas ações é o valor que deverá ser pago aos requeridos por
conta da utilização temporária das áreas pela DEB. O valor envolvido em tais ações totaliza
R$49.701,00, dos quais R$12.975,28 já foram depositados em juízo pela DEB.

(PCH Palmeiras)

Em junho de 2012, foi proferida sentença parcial atribuindo ganho de causa para alguns pedidos
formulados pela Hochtief. Em específico, o tribunal arbitral entendeu que a falha geológica era
imprevisível e, portanto, que os valores relacionados com esse fato deveriam ser arcados pela DEB
e atribuiu o valor histórico de R$13.000.000,00 (treze milhões de reais). No que se refere ao
problema da altimetria, o laudo atribuiu culpa concorrente, na proporção de 50% para cada parte,

No âmbito da arbitragem, as partes acordaram em financiar o projeto até que a questão arbitral
fosse resolvida. Nesse contexto, as partes assinaram dois instrumentos de financiamento
temporário pelo qual a DEB se comprometeu a financiar 70% (setenta por cento) e a Hochtief 30%
(trinta por cento) dos montantes necessários para a conclusão da obra.

Segundo informações do referido relatório, confirmadas verbalmente por representantes da DEB e
por seus advogados externos, a arbitragem foi proposta pela construtora Hochtief contra a DEB
perante a Câmara de Mediação e Arbitragem Brasil-Canadá em dezembro de 2009. O principal
pleito da Hochtief relaciona-se com o incremento do preço contratual em 50% (cinquenta por
cento) em razão de determinadas falhas geológicas identificadas pela Hochtief durante a
escavação do site. A defesa da DEB foi baseada na tese da (im)previsibilidade da determinação
prévia de tal falha geológica pela construtora. No entanto, considerando que o contrato previa
expressamente a possibilidade de aumento de preço por conta de eventos imprevisíveis, a defesa
da DEB dependeu da demonstração de culpa grave ou dolo por parte da Hochtief. Nesse
entretempo, a DEB verificou que havia um problema de altimetria na obra da Hochtief e, em sede
de reconvenção, pleiteou indenização por erro de topografia.

Por meio de relatório de auditoria produzido por Pinheiro Neto Advogados, constatamos a
existência de um procedimento arbitral, cujas principais peças, por razões de confidencialidade,
não foram disponibilizadas no VDR.

Comentário

Questão
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3.

No.
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Entendemos necessária a
inclusão de provisões
contratuais relacionadas
com IFAs celebrados pela
DEB no contexto da
arbitragem.

Acompanhar a finalização
da perícia de engenharia
e a perícia contábil e a
determinação
de
eventuais valores a pagar
ou a receber pela DEB.

CONFIDENCIAL
Recomendações

Questão

Inquérito Civil
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4.

No.

Constatamos a existência do Inquérito Civil nº 19/2012 (1.34.010.000089/2004-93) do Ministério
Público Federal para apurar possível dano ambiental decorrente da construção das PCHs
Anhanguera, Retiro e Palmeiras. A CPFL, o IBAMA e a CETESB já prestaram informações e o
inquérito aguarda uma definição sobre os próximos passos perante o Ministério Público Federal da
Comarca de Franca/SP. Veja-se item nº 1 do Capítulo VIII deste Relatório.

A próxima audiência arbitral está agendada para o dia 14 de agosto de 2014.

O tribunal determinou, também, que fossem realizadas perícias de engenharia e contábil para
determinação do montante a ser pago pela DEB e Hochtief, conforme o caso.

para fins de remediação.

Comentário
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Acompanhar o trâmite do
Inquérito Civil, prestando
informações
e
negociando
com
a
Promotoria,
conforme
aplicável, com o objetivo
de evitar sua conversão
em Ação Civil Pública.

CONFIDENCIAL
Recomendações

Reclamações
Trabalhistas2 3

1.

e) Reclamação Trabalhista nº 0010777-54.2014.5.15.0117, montante envolvido: Não
informado, Partes: Daniel Alves Machado vs. EPR Soluções Ambientais Ltda., DEB e Duke
Energy International, Geração Paranapanema S.A., Chances de perda: Remota, tendo em
vista a celebração de acordo entre as partes e o posterior arquivamento definitivo dos
autos.

d) Reclamação Trabalhista nº 0010776-69.2014.5.15.0117, montante envolvido: Não
informado, Partes: Alan Stefano dos Santos vs. EPR Soluções Ambientais Ltda., DEB e Duke
Energy International, Geração Paranapanema S.A., Chances de perda: Remota, tendo em
vista a celebração de acordo entre as partes e o posterior arquivamento definitivo dos
autos.

c) Reclamação Trabalhista nº 0010775-84.2014.5.15.0117, montante envolvido: Não
informado, Partes: Tiago Manoel de Sousa vs. EPR Soluções Ambientais Ltda. e DEB,
Chances de perda: Remota, tendo em vista a celebração de acordo entre as partes e o
posterior arquivamento definitivo dos autos.

b) Reclamação Trabalhista nº 0010458-86.2014.5.15.0117, montante envolvido: Não
informado, Partes: Paulo Inácio Xavier vs. Carvalho Terceirização Assis Eireli e DEB,
Chances de perda: Não informado.

a) Reclamação
Trabalhista
nº
0002016-39.2011.5.15.0117,
montante
envolvido:
R$770.505,35, Partes: Mauricio Lopes de Souza vs. DEB, Ângelo Reflorestamento Ltda. –
ME, Hochtief do Brasil S.A., Chances de perda: perda possível, conforme avaliação feita
pelo escritório externo da DEB. Todavia, considerando (i) a improcedência da ação em
primeira e segunda instância; e (ii) que foi negado seguimento ao Recurso de Revista
interposto pelo reclamante, avaliamos as chances de perda para a DEB neste caso como
remotas.

Comentário

Com relação às ações em
andamento,
recomendamos a análise
do relatório do advogado
responsável
pelas
reclamações trabalhistas
para confirmar chances
de
perda
e
valor
envolvido.

Recomendações

CONFIDENCIAL
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2
As reclamações trabalhistas de letras (b) a (r) foram identificadas por meio da Certidão do Distribuidor da Justiça do Trabalho da 15ª Região emitida em nome da matriz da DEB. Como não foi
disponibilizado relatório de processos elaborado pelo escritório de advocacia da DEB, as informações apresentadas neste Relatório são aquelas disponibilizadas no site do TRT da 15ª Região.
3
As reclamações trabalhistas de letras (b) a (k) também foram ajuizadas em face de Duke Energy International, Brazil Ltda.

Questão

No.

VII. CONTENCIOSO TRABALHISTA
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Reclamação Trabalhista nº 0010778-39.2014.5.15.0117, montante envolvido: Não
informado, Partes: Jedaias Alves da Silva vs. EPR Soluções Ambientais Ltda. e DEB,
Chances de perda: Remota, tendo em vista a celebração de acordo entre as partes e o
posterior arquivamento definitivo dos autos.

Reclamação Trabalhista nº 0010783-61.2014.5.15.0117, montante envolvido: Não
informado, Partes: Vagner Jose Wilson Ferreira Dos Santos vs. EPR Soluções Ambientais
Ltda. e DEB, Chances de perda: Remota, haja vista o acordo celebrado entre as partes.

j)

Reclamação Trabalhista nº 0001642-86.2012.5.15.0117, montante envolvido: R$
58.600,00, Partes: David Humberto Muniz vs. Engepesa Construtora de Obras Ltda.,
Hochtief do Brasil S.A., DEB, Chances de perda: Remota, tendo em vista a celebração de
acordo entre as partes.

m) Reclamação Trabalhista nº 0000670-82.2013.5.15.0117, montante envolvido: R$
58.600,00, Partes: Manoel Messias da Silva vs. Engepesa Construtora de Obras Ltda.,
Hochtief do Brasil SA, DEB, Chances de perda: Remota, tendo em vista a celebração de
acordo entre as partes.

l)

k) Reclamação Trabalhista nº 0011217-50.2014.5.15.0117, montante envolvido: Não
informado, Partes: Alan Stefano dos Santos vs. EPR Soluções Ambientais Ltda., DEB e Duke
Energy International, Geração Paranapanema S.A., Chances de perda: Remota, tendo em
vista a celebração de acordo entre as partes e o posterior arquivamento definitivo dos
autos.

Reclamação Trabalhista nº 0010782-76.2014.5.15.0117, montante envolvido: Não
informado, Partes: Adilson Alves Barbosa vs. EPR Soluções Ambientais Ltda. e DEB,
Chances de perda: Remota, haja vista o acordo celebrado entre as partes.

i)

h) Reclamação Trabalhista nº 0010780-09.2014.5.15.0117, montante envolvido: Não
informado, Partes: Rodrigo Alves da Silva vs. EPR Soluções Ambientais Ltda. e DEB,
Chances de perda: Remota, tendo em vista a celebração de acordo entre as partes e o
posterior arquivamento definitivo dos autos.

g) Reclamação Trabalhista nº 0010779-24.2014.5.15.0117, montante envolvido: Não
informado, Partes: Laisson Soares Da Silva Ferreira vs. EPR Soluções Ambientais Ltda. e
DEB, Chances de perda: Remota, tendo em vista a celebração de acordo entre as partes e
o posterior arquivamento definitivo dos autos.

f)
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Reclamação Trabalhista nº 0010137-51.2014.5.15.0117, montante envolvido: Não
informado, Partes: Francisco Roseno dos Santos vs. W Líder P Locação de Máquinas,
Montagem e Manutenção Industrial Ltda., Planusi Comercial Exportadora de Máquinas e
Equipamentos Industriais Ltda., Construtora Norberto Odebrecht S.A. e DEB, Chances de
perda: Remota, tendo em vista a celebração de acordo entre as partes.

Além das reclamações trabalhistas reportadas nos itens (a) a (r), acima, identificamos, por meio da
certidão emitida em face de Duke Energy International Brazil Holdings Ltd., a existência da ação nº
0001167-50.2014.5.02.0044, em trâmite perante o TRT da 2ª Região, em que consta como
reclamante o Sr. Daniel Artur Kunze. Não foi possível identificar, pena análise isolada da certidão,
se a DEB é co-reclamada no processo em questão.

r)

q) Reclamação Trabalhista nº 0010331-51.2014.5.15.0117, montante envolvido: Não
informado, Partes: Juvercino Goncalves da Silva vs. W Lider P Locação de Máquinas,
Montagem e Manutenção Industrial Ltda., Planusi Comercial Exportadora de Máquinas e
Equipamentos Industriais Ltda., Construtora Norberto Odebrecht S.A. e DEB, Chances de
perda: Não informado.

p) Reclamação Trabalhista nº 0010483-02.2014.5.15.0117, montante envolvido: Não
informado, Partes: Djalma Moreira de Souza Junior vs. Consórcio Etanol, Camargo Correa
Construções Industriais S.A., Construtora Norberto Odebrecht S.A. e DEB, Chances de
perda: Não informado.

o) Reclamação Trabalhista nº 0010629-43.2014.5.15.0117, montante envolvido: Não
informado, Partes: Valdirene Francisco Ferreira da Silva vs. Consórcio Etanol, Camargo
Correa Construções Industriais S.A., Construtora Norberto Odebrecht S.A. e DEB, Chances
de perda: Não informado.

n) Reclamação Trabalhista nº 0011160-32.2014.5.15.0117, montante envolvido: Não
informado, Partes: Maria Aparecida da Silva vs. Alimentare Cozinha Industrial e
Restaurante Ltda-ME, Logum Logistica S.A., Consórcio Etanol, Camargo Correa
Construções Industriais S.A., Construtora Norberto Odebrecht S.A. e DEB, Chances de
perda: Não informado.
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Procedimentos Todavia, embora tenhamos solicitado as certidões de Autos de Infração da Delegacia Regional do
Administrativos Trabalho de Guará e São João da Barra em face da DEB e de seus sócios, até a data de conclusão
deste Relatório, tais certidões ainda não haviam sido disponibilizadas, o que impossibilita a
confirmação quanto à existência ou não de procedimentos administrativos promovidos pela
Delegacia Regional do Trabalho nas referidas localidades.

3.

Não identificamos a existência de procedimentos administrativos promovidos pelo Ministério Público
do Trabalho e/ou pelo Ministério do Trabalho em face da DEB.

Débitos
Trabalhistas

2.

As Certidões Negativas de Débitos Trabalhistas (“CNDT”) disponibilizadas demonstram não
existirem, até a data de sua emissão (08 de maio de 2014), ações trabalhistas com débitos
vencidos e pendentes de pagamento contra a DEB.
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Aguardar
certidões
pendentes para confirmar
a
inexistência
de
procedimentos
administrativos contra a
DEB.

N/A

CONFIDENCIAL

2.

Anuências do
IPHAN sobre os
Programas de
Monitoramento
de Patrimônio
Arqueológico

Inquérito Civil
do Ministério
Público Federal

Questão
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1.

No.

VIII. AMBIENTAL

Acompanhar o trâmite do
Inquérito Civil, prestando
informações
e
negociando
com
a
Promotoria,
conforme
aplicável, com o objetivo
de evitar sua conversão
em Ação Civil Pública.
Manter
o
acompanhamento
do
trâmite dos programas no
IPHAN
e
prestar
informações, conforme
aplicável, nos processos
de
licenciamento
ambiental, em atenção
ao
cumprimento das
condicionantes
sobre
esse tema.

Inquérito Civil nº 19/2012 (1.34.010.000089/2004-93): O Inquérito Civil investiga possíveis danos
ambientais em decorrência da construção das barragens das PCHs Anhanguera, Retiro e
Palmeiras. A validade do licenciamento ambiental das PCHs também está sendo questionada. A
CPFL, o IBAMA e a CETESB já prestaram informações e o inquérito aguarda uma definição sobre os
próximos passos perante o Ministério Público Federal da Comarca de Franca/SP. Pela análise da
documentação que nos foi disponibilizada, não pudemos confirmar se a DEB já prestou
informações no âmbito desse inquérito civil.

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (“IPHAN”) ainda não se manifestou sobre
os Programas de Monitoramento de Patrimônio Arqueológico apresentados pela DEB para as duas
PCHs. A aprovação do IPHAN é uma condicionante a ser cumprida nas licenças ambientais das
PCHs Palmeira e Retiro. Segundo informações da DEB, já foi solicitada manifestação formal ao
IPHAN sobre os programas submetidos à sua análise. Eventual desaprovação do IPHAN pode
implicar em custos para implantação de estudos e medidas adicionais.
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Assim dispõe o art. 11, inciso I da Resolução ANEEL nº 63/2004: “Art. 11. Constituem infrações, sujeitas à penalidade de revogação de autorização, aquelas previstas
na legislação e nos atos autorizativos que, a critério da ANEEL, impliquem prejuízo considerável ao desenvolvimento das atividades autorizadas e/ou configurem
sistemática inadimplência do seu titular, especialmente nas hipóteses de: I – descumprimento de cronogramas, obrigações e encargos decorrentes da autorização;”.
5
Nesse sentido:
(i) Através do Relatório de Fiscalização 126-SFG/ANEEL-ARSESP-2008, de outubro de 2008 e relativo ao Termo de Notificação nº 1833/2008, a fiscalização reconheceu a
existência de um cronograma de implantação vigente à época que estimava que a operação comercial ocorreria em dezembro de 2009;
(ii) No Relatório de Fiscalização PCH Palmeiras-488/2009-SFG, de novembro de 2009 e referente ao Termo de Notificação nº 488/2009-SFG, menciona-se que se encontrava
em análise pela ANEEL nova versão do projeto básico apresentada pela DEB e que as obras estavam sendo executadas à época com base nesta nova versão, que incluía
previsão de que a operação comercial começaria em setembro de 2010.
Ressalta-se, contudo, que em nenhuma das manifestações acima a ANEEL expressamente anuiu às alterações de cronograma, tendo apenas demonstrado conhecer os novos
cronogramas então praticados pela concessionária.

4

Entendemos, no entanto, que o risco de que tal processo punitivo efetivamente ocorra - especialmente com a decorrente revogação da autorização para
exploração -, é reduzido, uma vez que: (i) a ANEEL demonstrou ciência acerca da adoção de cronograma alterado pela DEB, sem autuar a empresa por
isso5, e (ii) o Termo de Notificação nº 128/2009, de fevereiro de 2009, que constatou, dentre outros, o descumprimento do cronograma de implantação do

Assim, não se pode descartar a possibilidade de a DEB vir a ser fiscalizada e sofrer processo punitivo promovido pela ANEEL em razão do descumprimento
do cronograma oficialmente aprovado, o que poderia, inclusive, resultar, em caso extremo, na revogação da autorização para exploração da PCH, tendo
em vista a previsão nesse sentido da Resolução Normativa da ANEEL nº 63, de 12 de maio de 2004, que regula a imposição de penalidades aos agentes do
setor elétrico4. Nesse sentido, também é aplicável a Resolução Autorizativa nº 1.061, de 1º de outubro de 2007 (que anuiu à transferência do controle
acionário da DEB, detido pela SEBAND, para a Duke), segundo a qual a “ANEEL poderá iniciar processo de revogação das autorizações objeto da Resolução
Autorizativa nº 944, de 05 de junho de 2007, caso seja constatado o descumprimento dos cronogramas de implementação das PCH’s Retiro e Palmeiras”.

Não encontramos, na documentação analisada, evidência de aceitação formal por parte da ANEEL quanto à alteração do cronograma para implantação da
PCH originalmente previsto pela Resolução ANEEL nº 706/2002. A usina entrou em operação comercial apenas em fevereiro de 2012, o que incialmente
estava previsto para acontecer até maio de 2006.

1.1. PCH Palmeiras

1. Alteração dos cronogramas inicialmente aprovados pela ANEEL

IX. REGULATÓRIO
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Nesse sentido:
(i) No Relatório de Fiscalização PCH Retiro-145/2011-SFG, de junho de 2011 e relativo ao Termo de Notificação nº 145/2011-SFG, a fiscalização expressamente afirmou que
no ultimo relatório mensal protocolado pela DEB há previsão para dezembro de 2011 de que a usina entre em operação comercial;
(ii) O Relatório de Fiscalização 09/2013-ARSESP-SFG, de julho de 2013 e referente ao Termo de Notificação nº 09/2013-ARSESP-SFG, afirma que a DEB informou à ANEEL,
em abril de 2013, a alteração do cronograma da PCH Retiro, postergando a entrada em operação comercial para fevereiro de 2014.
Mais uma vez, vale ressaltar que nas manifestações acima a ANEEL não concorda com as alterações de cronograma, demonstrado tão-somente conhecimento quanto aos
novos cronogramas praticados.

6

Consideramos que o risco de que tal processo punitivo efetivamente ocorra para esta PCH - especialmente com a decorrente revogação da autorização
para exploração -, também é reduzido, porém estaria comparativamente menos mitigado do que para a PCH Palmeiras. Isso porque: (i) a ANEEL
demonstrou ciência da adoção por parte da DEB de novo cronograma para a PCH Retiro6 e (ii) o Termo de Notificação nº 127/2009, de fevereiro de 2009,
que constatou, dentre outros, o descumprimento do cronograma de implantação do empreendimento, foi arquivado pelo Termo de Arquivamento nº
1.087/2013, de outubro de 2013, tendo em vista o acatamento da manifestação da empresa. Contudo, o Termo de Notificação nº 145/2011-SFG, de junho
de 2011, aplicado à PCH Retiro novamente por descumprimento do cronograma de implantação da PCH, ao que tudo indica, até o presente momento não

Assim, não se pode descartar a possibilidade de a DEB sofrer processo punitivo em razão do descumprimento do cronograma oficialmente aprovado, que
poderia, inclusive, resultar na revogação da autorização para exploração da PCH, por conta do previsto na Resolução ANEEL nº 63/2004 e na Resolução
Autorizativa nº 1.061/2007, conforme descrito no item [1.1.] acima.

Assim como para a PCH Palmeiras, não encontramos, nos documentos analisados, evidência de aceitação formal por parte da ANEEL quanto à alteração do
cronograma para implantação da PCH Retiro incialmente previsto pela Resolução ANEEL nº 549/2002. A usina iniciou sua operação comercial apenas em
março de 2014, o que originalmente estava previsto para acontecer até novembro de 2005.

1.2. PCH Retiro

Considerando-se que (i) a PCH Palmeiras começou a operar comercialmente em 07 de fevereiro de 2012 e que (ii) a Lei nº 9.873, de 23 de novembro de
1999, estabelece que a ação punitiva da Administração Pública Federal que objetiva apurar infração à legislação em vigor prescreve em cinco anos, no
caso de infração permanente ou continuada, contados da data em que o ato infracional tiver cessado; a ANEEL poderia iniciar processo punitivo até
fevereiro de 2017.

CONFIDENCIAL
empreendimento, foi arquivado pelo Termo de Arquivamento nº 1063/2013, de junho de 2013, tendo em vista o acatamento da manifestação apresentada
pela DEB.
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Para os seguintes Termos de Notificação (TN) não pudemos confirmar seus arquivamentos: (i) PCH Palmeiras – TN 1795/2008, TN 61/2011 e TN 014/2013; e (ii) PCH Retiro
– TN 145/2011, TN 2422/2012 e TN 09/2013.

8

Há que se considerar que o posterior arquivamento, em outubro de 2013, do Termo de Notificação nº 127/2009 com a mesma motivação do Termo de Notificação nº
145/2011-SFG (descumprimento do cronograma de implantação) diminui as chances de o último, apesar de não formalmente arquivado pela ANEEL, gerar uma autuação
para a DEB.

7

De todo modo, entendemos que as justificativas pertinentes apresentadas pela DEB em resposta a tais Termos de Notificação, além do tempo transcorrido
desde a expedição de tais Termos pela ANEEL, reduzem o risco de que eles resultem em imposição de sanções por parte da referida agência no futuro.

Dentre os documentos disponibilizados para a nossa auditoria, há alguns Termos de Notificação para os quais não foi possível confirmar os respectivos
arquivamentos8, de modo que não se pode descartar a possibilidade de deles decorrerem a lavratura de Autos de Infração, com imposição das penalidades
aplicáveis.

Em sua atuação fiscalizatória realizada periodicamente, a ANEEL, por vezes, encontra não conformidades nas ações dos entes fiscalizados, que são, então,
consubstanciadas em Termos de Notificação a demandar atuações dos notificados. Quando a ANEEL entende como não devidamente sanadas as não
conformidades, ela recorre à lavratura de Autos de Infração, pelos quais se aplicam aos agentes as penalidades previstas na regulamentação, que variam
dentre as seguintes sanções: I – advertência; II – multa; III – embargo de obras; IV – interdição de instalações; V – suspensão temporária de participação em
licitações para obtenção de novas concessões, permissões ou autorizações, bem como de impedimento de contratar com a ANEEL e de receber
autorização para serviços e instalações de energia elétrica; VI – revogação de autorização; VII – intervenção administrativa; e VIII – caducidade da
concessão ou da permissão.

2. Termos de Notificação aparentemente não arquivados

Considerando-se que (i) a PCH Retiro começou a operar comercialmente em 01 de março de 2014 e que (ii) a Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999,
estabelece que a ação punitiva da Administração Pública Federal que objetiva apurar infração à legislação em vigor prescreve em cinco anos, no caso de
infração permanente ou continuada, contados da data em que o ato infracional tiver cessado; a ANEEL poderia iniciar processo punitivo até março de
2019.

CONFIDENCIAL
foi arquivado pela ANEEL, a despeito de a DEB ter apresentado sua defesa, o que, por si só, gera possibilidade de conversão dessa notificação em Auto de
Infração7.
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9
Assim dispõe o art. 5º, inciso II, da Resolução ANEEL nº 484/2012: “Art. 5º Depende de prévia anuência da ANEEL a transferência de controle societário direto e indireto:
(...) II - de concessionária de uso de bem público e de autorizada para geração de energia elétrica por aproveitamento de potencial hidráulico;”.

Por fim, atentamos para a disposição da Resolução Normativa da ANEEL nº 378, de 10 de novembro de 2009, no sentido de que o “autorizado de energia
elétrica deverá enviar à Superintendência de Estudos do Mercado - SEM, da ANEEL, na concretização da operação de transferência acionária e
periodicamente, no último dia de cada trimestre civil, informação atualizada relativa à respectiva composição societária; identificado o grupo de
controle e explicitando todas as participações societárias diretas e indiretas dos respectivos controladores”.

4. Obrigação de informar a composição societária

Considerando-se que a norma aplicável e sua exceção não são interpretadas de forma pacífica, fomos informados pela DEB de que, a fim de resguardar
direitos, a Potencial Transação será submetida à ANEEL para anuência prévia.

De acordo com o art. 6º, inciso I, da Resolução ANEEL nº 484/2012, fica previamente anuída pela ANEEL a transferência de controle societário
intermediário dos agentes setoriais, “desde que ocorrida exclusivamente no âmbito do próprio grupo societário e que não tenha como consequência a
transferência de seu controle societário indireto”.

Chamamos atenção para o fato de que a Resolução Normativa da ANEEL nº 484, de 17 de abril de 2012, determina a necessidade de prévia anuência da
Agência para a transferência de controle societário direto e indireto de “autorizada para geração de energia elétrica por aproveitamento de potencial
hidráulico”9, categoria em que entendemos se encaixar a DEB, enquanto entidade atualmente autorizada a explorar os potenciais hidráulicos das PCHs
Palmeiras e Retiro.

3. Aprovação prévia pela ANEEL à transferência de controle societário

CONFIDENCIAL
Com exceção do Termo de Notificação nº 145/2011-SFG, conforme descrito no item [1.2] acima, tampouco vislumbramos dentre os referidos Termos de
Notificação a constatação de não conformidades de natureza grave, para as quais se poderia esperar cominação de penalidades severas.
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De acordo com o art. 4º, inciso XII da Resolução ANEEL nº 63/2004, “Art. 4º Constitui infração, sujeita à imposição da penalidade de multa do Grupo I: (...) XII - deixar
de enviar à ANEEL, nos prazos estabelecidos em regulamento, contrato ou ato autorizativo, ou quando solicitadas pela fiscalização, informações empresariais relativas à
composição acionária da empresa e de seus acionistas, em todos os níveis, e às relações contratuais mantidas entre a empresa, seus acionistas e empresas controladas,
coligadas ou vinculadas à controladora;”.

10

CONFIDENCIAL
Uma vez que a Transação implicará em transferência acionária indireta, entendemos que a DEB deve atender à obrigação prevista pela Resolução ANEEL
nº 378/2009 acima destacada, informando à Superintendência de Estudos do Mercado a nova composição societária quando da concretização da operação,
sob pena de imposição de penalidade de multa10.

PCH Palmeiras

CONFIDENCIAL

Certidões de
desatualizadas

1.

SP - 1305940v4

Questão

No.

matricula

As certidões de matricula descritas acima, referentes aos imóveis ocupados pela PCH
Palmeiras, estão desatualizadas, uma vez que datam de mais de 30 (trinta) dias da
data em que foram disponibilizadas.
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Disponibilizar as certidões das
matrículas atualizadas a fim de
que possamos atestar: (i) a
titularidade dos imóveis; (ii) as
ausência de ônus e contingências;
bem como (iii) área total do
terreno e área construída.

Matrículas nºs 561, 562, 1.282, 1.125 e 1.288, todas do Cartório de Registro de
Imóveis e Anexos de Guará/SP;
Matrículas nºs 21.800, 21.802, 21.083, 21.804 e 21.805 do Oficial de Registro de
Imóveis e Anexos da Comarca de São Joaquim da Barra/SP.

Recomendações

Comentário

Abaixo, nossas considerações no que concerne aos imóveis relativos à PCH Palmeiras, de acordo com a documentação que analisamos até esta data.

De acordo com a relação de áreas que nos foi disponibilizada pela DEB, verificamos que a PCH Palmeiras ocupa 14 imóveis. Por meio da análise da
certidão de matrícula correspondente a cada um desses imóveis, pudemos atestar que a DEB detém a titularidade dos imóveis matriculados sob os nºs 561,
562, 1.282, 1.288 e 1.125, todos no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da cidade de Guará, Estado de São Paulo; e sob os nºs 21.802 (anterior
6920), 21.800 (anterior 5.276), 21.803 (anterior 5.384), 21.803 (anterior 5.384), 21.804 e 21.805 (antiga 9976) todos do Cartório de Registro de Imóveis da
cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo.

X.1.

X. IMOBILIÁRIO

Ônus e gravames

Questão
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2.

No.

Obter cópia do registro nº 3.083,
no livro 4/E, para que seja
confirmada a exata área sobre a
qual recai referida servidão, de
modo a respeitá-la porquanto em
vigor em caráter perpétuo. Faz-se
necessário verificar a natureza
jurídica e o embasamento legal da
servidão
em
questão
(se
administrativa). Via de regra, a
servidão administrativa para a
passagem de linhas de transmissão
é um dos institutos que, por razões
de política fundiária e de justiça
social, condicionam a liberdade do
uso da propriedade urbana em prol
do bem coletivo. Diferentemente
da desapropriação, a servidão
encerra
apenas
o
uso
da
propriedade
alheia
para
possibilitar a execução de serviços
públicos,
mediante
prévia
indenização em casos de efetivo e
comprovado prejuízo. A não
observância à servidão poderá
ensejar a propositura de ação de
reintegração de posse por parte da
companhia
beneficiária
da
servidão.

A averbação nº 1 da certidão da matrícula nº 21.802, faz menção a uma servidão
convencional e perpétua constituída para a implantação de torres e/ou postes para
passagem de linha de transmissão de energia elétrica. Esta servidão já estava
mencionada na averbação nº 1 da matrícula 6.029 (registro anterior), originalmente
registrada sob o nº 3.083, no livro 4/E, em favor da Companhia de Paulista de Força e
Luz S/A, no Cartório da Comarca de São Joaquim da Barra/SP.
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3.

No.

Obter cópia do registro nº 3.476,
no livro 4/F, para que seja
confirmada a exata área sobre a
qual recai referida servidão, de
modo a respeitá-la porquanto em
vigor em caráter perpétuo. Vide
implicações acima.
Providenciar
para
que
a
propriedade destes imóveis seja
efetivamente transferida para a
DEB. Esta transferência pode ser
realizada por meio de escritura
pública
de
desapropriação,
conforme o que for exigido pelo
respectivo Cartório de Registro de
Imóveis.

A averbação nº 1 da certidão de matrícula nº 21.804 e a averbação nº 1 da certidão
de matrícula nº 21.805, ambas referentes à Fazenda Santa Ignes da Fartura, fazem
menção à existência de uma servidão de passagem de linha de transmissão de energia
elétrica. Esta servidão também está mencionada na averbação nº 1 da matrícula
9.976 (registro anterior), originalmente registrada sob o nº 3.476, no livro 4/F, em
favor da Companhia de Paulista de Força e Luz S/A, no Cartório da Comarca de São
Joaquim da Barra/SP.
Com relação aos imóveis matriculados sob os nºs 4.313 e 4.314, ambos no Cartório de
Registro de Imóveis de Ituverava/SP, que representam a área de 25,5020ha. da PCH
Palmeiras, não foi possível atestar a titularidade desses imóveis, na medida em que
foi fornecida somente cópia simples do Acordo para Desapropriação Amigável e
Instituição de Servidão Administrativa, sem comprovação de que esse acordo tenha
sido cumprido e a consequente transferência dos imóveis para DEB tenha sido
registrada nas matriculas. Desse modo, de acordo com as certidões de matricula que
nos foram disponibilizadas, expedidas em 30 de maio de 2014, esses imóveis ainda
constam como sendo de propriedade de Creuza de Freitas Barbosa. Note-se que o
acordo em questão foi firmado em 12 de janeiro de 2011, constando a Sra. Creuza de
Freitas Barbosa, proprietária do imóvel, como expropriada e teve como base a
Resolução nº 115 da ANEEL, por meio da qual as áreas destinadas à implantação das
obras principais, canteiros principais e auxiliares e áreas de empréstimo, bem como a
área destinada à formação da bacia de acumulação e área de preservação
permanente da PCH – Palmeiras foram declaradas de utilidade pública.
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Os autos de imissão na posse foram
expedidos em decorrência de
ações de desapropriação com
pedido de liminar de imissão de
posse ajuizadas por DEB em face
de José Helio Bembo. Com base
nestes documentos, a DEB –
Pequenas Centrais Hidrelétricas
Ltda. detém tão somente a posse
do
imóvel.
Recomendamos
confirmar o status das ações de
desapropriação,
aguardar
a
expedição
das
sentenças
e,
conforme o caso, registrá-la
perante o Cartório Registro de
Imóveis competente, de modo a
regularizar a transferência da
propriedade desse imóvel para a
DEB.

Não foi possível atestar a titularidade do imóvel matriculado sob o nº 1.018 no
Cartório de Registro de Imóveis de Ituverava/SP, que representa a área de 15,3128ha.
dessa PCH, na medida em que nos foram disponibilizados somente dois Autos de
Imissão de Posse em favor da DEB, a saber: (i) um deles datado de 23 de agosto de
2007, em cumprimento ao mandado extraído dos autos da ação de desapropriação
com pedido de liminar de imissão de posse, processo nº 994/07, que DEB move em
contra José Helio Bembo, referente à uma parte ideal correspondente à área de
7.5137ha. desse imóvel; e (ii) outro datado de 18 de dezembro de 2009, em
cumprimento ao mandado extraído dos autos da ação de desapropriação com pedido
de liminar e imissão de posse, processo nº 1172/09, que DEB também move contra
José Helio Bembo, referente à uma parte ideal correspondente à área de 7,3643ha.
desse imóvel. Deste modo, de acordo com os documentos que nos foram
disponibilizados até a presente data, este imóvel ainda consta como sendo de
propriedade de José Hélio Bembo.
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O auto de imissão na posse foi
expedido em decorrência de ação
de desapropriação com pedido de
liminar de imissão de posse
ajuizada por DEB em face de
Augusto Juvenal Marques Lima e
outros.
Com
base
neste
documento, a DEB detém tão
somente a posse desse imóvel.
Recomendamos confirmar o status
da
ação de desapropriação,
aguardar a expedição da sentença
e, conforme o caso, registrá-la
perante o Cartório Registro de
Imóveis competente, de modo a
regularizar a transferência da
propriedade desse imóvel para a
DEB.

Não foi possível atestar a titularidade do imóvel matriculado sob o nº 456 no Cartório
de Registro de Imóveis de Ituverava/SP, o qual representa a área de 5,7728ha. da
PCH Palmeira, na medida em que nos foi disponibilizada somente cópia do Auto de
Imissão de Posse em favor da DEB, expedido aos 9 de março de 2010, em
cumprimento aos autos de desapropriação com pedido de liminar de imissão de posse,
processo 11/10, que DEB move contra Augusto Juvenal Marques Lima e outros. Desse
modo, de acordo com os documentos que nos foram disponibilizados até a presente
data, este imóvel ainda consta como sendo de propriedade de Augusto Juvenal
Marques Lima e outros.
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Os autos de imissão na posse
foram expedidos em decorrência
da ação de desapropriação com
pedido de liminar de imissão de
posse ajuizada por DEB em face de
Artêmio Bonato e da ação de ação
de desapropriação com pedido de
liminar de imissão de posse
ajuizada por DEBem face de
Artêmio Bonato e sua esposa Luzia
Mortari Bonato. Com base nestes
documentos, a DEB detém tão
somente a posse do imóvel.
Recomendamos confirmar o status
das ações de desapropriação,
aguardar
a
expedição
das
sentenças e, conforme o caso,
registra-las perante o Cartório
Registro de Imóveis competente,
de
modo
a
regularizar
a
transferência da propriedade desse
imóvel para a DEB.

Não foi possível atestar a titularidade do imóvel matriculado sob o nº 17.984 no
Cartório de Registro de Imóveis de Ituverava/SP, na medida em que nos foram
disponibilizadas cópias simples de dois Autos de Imissão de Posse em favor da DEB, a
saber: (i) um deles expedido em 9 de março de 2010, em cumprimento ao mandado
extraído dos autos da ação de desapropriação com pedido de liminar de imissão de
posse, processo nº 10/10, que DEB move em desfavor de Artêmio Bonato,
correspondente a uma parte ideal de área expropriada de 4,9600ha. desse imóvel; e
(ii) outro expedido em 18 de agosto de 2010, em cumprimento ao mandado extraído
dos autos de desapropriação que DEB move contra Companhia Paulista de Força e
Luz, Artêmio Bonato e sua esposa Luzia Mortari Bonato, relativamente à posse de uma
área total declarada de utilidade pública de 0.6746ha. localizada nesse imóvel. Desse
modo, de acordo com os documentos que nos foram disponibilizados, este imóvel
ainda consta como sendo de propriedade de Artêmio Bonato.
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O auto de imissão na posse foi
expedido em decorrência de ação
de desapropriação com pedido de
liminar de imissão de posse
ajuizada por DEB em face de
Ricardo Alberto Badran e outros.
Com base neste documento, a DEB
detém tão somente a posse desse
imóvel. Recomendamos confirmar
o
status
da
ação
de
desapropriação,
aguardar
a
expedição
da
sentença
e,
conforme o caso, registrá-la
perante o Cartório Registro de
Imóveis competente, de modo a
regularizar a transferência da
propriedade desse imóvel para a
DEB.

Não foi possível atestar a titularidade do imóvel matriculado sob o nº 5.304 no
Cartório de Registro de Imóveis de São Joaquim da Barra/SP, na medida em que nos
foi disponibilizado somente o Auto de Imissão de Posse em favor da DEB, emitido em
7 de julho de 2008, em cumprimento ao mandado expedido nos autos da ação de
desapropriação No. 999/07, em trâmite perante a 2ª. Vara Cível da Comarca de São
Joaquim da Barra/SP, movida pela empresa contra Ricardo Alberto Badran e outros,
relativamente à área de 141,5654ha. do imóvel em questão. Deste modo, de acordo
com a certidão de matrícula que nos foi disponibilizada, este imóvel ainda consta
como sendo de propriedade de Ricardo Alberto Badran.
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Nos termos do art. 1.378 do Código
Civil, a servidão proporciona
utilidade para o prédio dominante
e grava o prédio serviente e
constitui-se mediante declaração
expressa dos proprietários e
subsequente registro no Cartório
de Registro de Imóveis. A eventual
ausência de registro da servidão de
passagem in casu no cartório de
registro de imóveis competente
não confere à DEB o direito à
servidão de passagem nos termos
da lei.

De acordo com os documentos que recebemos, identificamos a existência de quatro
servidões de passagem constituídas em favor da DEB relativamente à PCH Palmeiras.
Dentre estas quatro servidões, verificamos que três foram registradas nas respectivas
matrículas do Cartório de São Joaquim da Barra/SP, todas em 13 de novembro de
2012, conforme segue: (i) sob o nº 5 da matrícula nº 6.920, perfazendo a área de
1,0305ha.; (ii) sob o nº 3 da matrícula nº 5.276, perfazendo a área de 0,9007ha.; e
(iii) sob o nº 9 da matrícula nº 5.141, perfazendo a área de 0,9862ha. Muito embora
tenhamos conhecimento de servidões de passagem cujas matrículas do imóvel
serviente sejam as de nºs 413 e 414 do Cartório de Registro de Imóveis de
Ituverava/SP, não nos foi disponibilizada a certidão de matrícula correspondente,
tampouco o respectivo documento de instituição de servidão ou escritura pública de
instituição de servidão de passagem que nos possibilite confirmar tal informação,
nem sequer o efetivo registro da servidão à margem da matrícula do imóvel
correspondente.

Servidões de passagem em
favor da DEB
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Servidões de
transmissão

de

Nos termos do art. 1.378 do Código
Civil, a servidão proporciona
utilidade para o prédio dominante
e grava o prédio serviente e
constitui-se mediante declaração
expressa dos proprietários e
subsequente registro no Cartório
de Registro de Imóveis. A eventual
ausência de registro da servidão de
passagem in casu no cartório de
registro de imóveis competente
não confere à DEB o direito à
servidão de passagem nos termos
da lei.

Fomos informados acerca da existência de quatro áreas de servidão para fins de
linhas de transmissão em favor da DEB relativamente à PCH Palmeiras. Dentre estas
quatro áreas de servidão para linhas de transmissão, recebemos cópia de três autos
de imissão de posse, todos expedidos em 15 de julho de 2010, conforme segue: (i)
relativamente ao imóvel serviente objeto da matrícula nº 16.401 do Cartório de
Registro de Imóveis de Ituverava/SP, recaindo sobre a área de 1,121929ha., expedido
em cumprimento aos autos de ação de instituição de servidão administrativa com
pedido de liminar de imissão de posse, processo nº 1011/10, ajuizada por DEB contra
Laís Helena Parato Parreira e outros; (ii) relativamente ao imóvel serviente objeto da
matrícula nº 3.218 do Cartório de Registro de Imóveis de Ituverava/SP, recaindo sobre
a área de 0,601047ha., expedido em cumprimento ao mandado extraído dos autos da
ação de instituição de servidão administrativa com pedido de liminar de imissão de
posse, processo nº 1012/10, ajuizada por DEB contra Irene Gumiero Duarte; e (iii)
relativamente ao imóvel serviente objeto da matrícula nº 2.926 do Cartório de
Registro de Imóveis de Ituverava/SP, recaindo sobre a área de 3,493613ha., expedido
em cumprimento ao mandado extraído dos autos da ação de instituição de servidão
administrativa com pedido de liminar de imissão de posse, processo nº 1010/10,
ajuizada por DEB – Pequenas Centrais Hidrelétricas Ltda. contra Antônio dos Santos
Caldas. Não identificamos os documentos relativos à linha de transmissão que recai
sobre o imóvel serviente objeto da matrícula nº 3.171, também do Cartório de
Registro de Imóveis de Ituverava/SP. De acordo com a informação que nos foi
disponibilizada, não houve escritura pública de instituição de servidão de passagem
relativa às linhas de transmissão ora mencionadas. Não recebemos as certidões
atualizadas das respectivas matrículas dos imóveis e, portanto, não pudemos verificar
se tais linhas de transmissão foram efetivamente registradas à margem dessas
matrículas no Cartório de Registro de Imóveis correspondente.
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Habite-se

Questão
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6.

No.

Fomos informados pelos assessores
da DEB em 7 de julho de 2014 de
que as construções das PCHs não
dependem de autorização das
Prefeituras de São Joaquim da
Barra e de Guará, razão pela qual
não seria aplicável a exigência de
“habite-se” para as referidas PCHs.
Em consulta realizada perante a
Prefeitura de São Joaquim da
Barra, pudemos confirmar a
dispensa de habite-se para PCH
localizada em área rural do
Município. Já a Prefeitura de Guará
exige que o projeto de construção
seja submetido à Prefeitura para
análise,
mas
não
houve
confirmação da dispensa de
habite-se
neste
Município.
Recomendamos que a DEB formule
consultas formais perante as
referidas
Prefeituras
e
nos
apresente a dispensa formal das
Prefeituras para concessão dos
habite-se para as PCHs localizadas
nas áreas rurais de ambos os
Municípios.

Não recebemos cópia do Habite-se referente à área construída da PCH Palmeiras,
tampouco temos a confirmação sobre em qual área está construída a edificação.
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No.

A ausência deste documento
implica a falta de regularização do
imóvel perante o Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária
(INCRA). Do mesmo modo, este
documento é indispensável caso o
proprietário eventualmente opte
por
desmembrar,
arrendar,
hipotecar, vender ou prometer em
venda os imóveis.

Não foram disponibilizados os Certificados de Cadastro do Imóvel Rural – CCIR dos
imóveis que compõem a PCH Palmeiras. Note que este é o documento emitido pelo
INCRA que constitui prova do cadastro do imóvel rural perante o referido órgão,
sendo indispensável para desmembrar, arrendar, hipotecar, vender ou prometer em
venda os imóveis.
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Certidões de
desatualizadas

Questão
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1.

No.

matricula

As certidões de matricula descritas acima, referentes aos imóveis ocupados pela PCH
Retiro, estão desatualizadas, uma vez que datam de mais de 30 (trinta) dias da data em
que foram disponibilizadas.

Matrículas nºs 18.854, 21.817 e 21.200, todas do Cartório de Registro de Imóveis da
cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo.
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Favor disponibilizar as certidões
das matrículas atualizadas a fim
de que possamos atestar: (i) a
titularidade dos imóveis; (ii) a
ausência
de
ônus
e
contingências; bem como (iii) a
área total do terreno e área
construída.

Matrícula nº 21.069 do Cartório de Registro de Imóveis da cidade de Ituverava, Estado de
São Paulo;
Matrículas nºs 1.048, 1.354, 1.287, 1.289, 964, 612, todas do Oficial de Registro de
Imóveis e Anexos da cidade de Guará, Estado de São Paulo; e

Recomendações

Comentário

Abaixo, nossas considerações no que concerne aos imóveis relativos à PCH Retiro, de acordo com a documentação que analisamos até esta data.

De acordo com a relação de áreas que nos foi disponibilizada pela Companhia verificamos que a PCH Retiro também ocupa 14 imóveis. Por meio da análise
da certidão de matrícula correspondente a cada um desses imóveis, pudemos atestar que a DEB detém a titularidade dos imóveis matriculados sob os nºs
21.069, no Cartório de Registro de Imóveis da cidade de Ituverava, Estado de São Paulo; sob os nºs 1.048, 1.354, 1.287, 1.289, 964, 612, todas do Oficial
de Registro de Imóveis e Anexos da cidade de Guará, Estado de São Paulo e sob os nºs 18.854, 21.817 e 21.200, todas do Cartório de Registro de Imóveis
da cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo.

X.2.

CONFIDENCIAL

Fazenda Santa Isabel

3.

SP - 1305940v4

Fazenda Santa Isabel

Fazenda Água Fria

2.

4.

Questão

No.

Confirmar a real dimensão da
Fazenda Água Fria e/ou se essa
fazenda
é
composta
por
matrículas
adicionais
à
matrícula nº 964 do Cartório de
Registro de Imóveis de Guará,
Estado de São Paulo.
Confirmar a real dimensão da
Fazenda Santa Isabel e/ou se
essa fazenda é composta por
matrículas
adicionais
à
matrícula nº 612 do Cartório de
Registro de Imóveis de Guará,
Estado de São Paulo.
Favor disponibilizar as certidões
da
matrícula
nº
15.263
atualizadas a fim de que
possamos
atestar:
(i)
a
titularidade dos imóveis; (ii) as
ausência
de
ônus
e
contingências; bem como (iii)
área total do terreno e área
construída.

Por meio da análise da certidão da Matrícula nº 964 referente a este imóvel,
identificamos que o imóvel possui área total de 3,8998ha. Contudo, o documento
“Relação de áreas adquiridas e com imissão na posse correspondentes à PCH Retiro” que
nos foi disponibilizado no data room, indica que o imóvel em questão possui área total
de 21,9737ha.

Por meio da análise da certidão da Matrícula nº 612 referente a este imóvel,
identificamos que o imóvel possui área total de 1,6733ha. Contudo, o documento
“Relação de áreas adquiridas e com imissão na posse correspondentes à PCH Retiro” que
nos foi disponibilizado no data room, indica que o imóvel em questão possui área total
de 10,5437ha.

Adicionalmente à certidão da matrícula mencionada acima, que perfaz a área de
1,6733ha., conforme já informado, recebemos também dois autos de imissão de posse
em favor de DEB, a saber: (i) um pedido em 23 de agosto de 2007, em cumprimento ao
mandado dos autos de desapropriação com pedido de liminar de imissão de posse,
processo nº 1001/07, ajuizado contra Joaquim Rodrigues Lourenço, referente à parte
ideal correspondente à área de 5,1770ha.; e (ii) outro expedido em 18 de dezembro de
2009, em cumprimento ao mandado extraído dos autos da ação de desapropriação com
pedido de liminar de imissão de posse, processo nº 1174/09, também ajuizado contra
Joaquim Rodrigues Lourenço, referente à área de 3,6934ha., ambos do imóvel objeto da
matrícula 15.263 do Cartório de Registro de Imóveis de Ituverava, Estado de São Paulo.
Não recebemos a matrícula atualizada desses imóveis.
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Fazenda Retiro Alegre

Fazenda São João

5.

6.

Questão

No.

Confirmar a área real da
Fazenda São João e/ou se esta
fazenda
é
composta
por
matrículas
adicionais
à
matrícula nº 21.817 do Cartório
de Registro de Imóveis de
Guará, Estado de São Paulo.
Recomendamos
que
seja
confirmada a real dimensão da
Fazenda Retiro Alegre e/ou se
esta fazenda é composta por
matrículas
adicionais
à
matrícula nº 3.266 do Cartório
de Registro de Imóveis de
Ituverava, Estado de São Paulo.
Providenciar
para
que
a
propriedade desses imóveis seja
efetivamente transferida para a
DEB. Esta transferência pode
ser realizada por meio de
escritura
pública
de
desapropriação, o que vai
depender do que for exigido
pelo respectivo Cartório de
Registro de Imóveis.

Por meio da análise da certidão de matrícula referente a esse imóvel, a saber, certidão
da Matrícula nº 21.817 do Cartório de Registro de Imóveis de São Joaquim da Barra,
Estado de São Paulo, identificamos que este imóvel possui área total de 40,4496ha.
Contudo, o documento “Relação de áreas adquiridas e com imissão na posse
correspondentes à PCH Retiro” que nos foi disponibilizado no data room, indica que o
imóvel em questão possui área total de 44,4496ha.

Não obstante o auto de imissão de posse mencionar uma área de 32,5003ha., no
documento denominado “Relação de áreas adquiridas e com imissão na posse
correspondentes à PCH Retiro” que nos foi disponibilizado no data room, há a menção
de que o imóvel em questão possui área total de 54,1326ha.

Não foi possível atestar a titularidade dos imóveis matriculados sob os nºs 11.868 e
11.869, ambos no Cartório de Registro de Imóveis de São Joaquim da Barra/SP, que
representam as áreas de 25,8969ha. e 12,8181ha. da PCH Retiro, na medida em que nos
foi fornecida somente cópia simples do Compromisso para Desapropriação de Áreas e
Outras Avenças, sem comprovação de que esse acordo foi cumprido, a propriedade dos
imóveis foi transferida para a DEB e ambos os atos tenham sidos registrados nas
matrículas. Desse modo, de acordo com os documentos que nos foram disponibilizados,
esses imóveis ainda constam como sendo de propriedade da Usina Alta Mogiana S/A
Acúçar e Álcool.
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O auto de imissão na posse foi
expedido em decorrência de
ação de desapropriação movida
por
DEB
contra
Carolina
Medeiros Magno Costa e outros.
Com base neste documento, a
DEB detém tão somente a posse
do
imóvel.
Recomendamos
confirmar o status da ação de
desapropriação, aguardar a
expedição da sentença e,
conforme o caso, registrá-la
perante o Cartório Registro de
Imóveis competente, de modo a
regularizar a transferência da
propriedade para o nome da
DEB.

Não foi possível atestar a titularidade do imóvel matriculado sob o nº 3.266 no Cartório
de Registro de Imóveis de Ituverava/SP, que representa a área de 32,5003ha. dessa PCH,
em nome da DEB, na medida em que nos foi disponibilizado somente o respectivo Auto
de Imissão de Posse em favor da DEB, datado de 26 de março de 2010, em cumprimento
ao mandado extraído dos autos da ação de desapropriação, processo nº 128/10, que DEB
move contra Carolina Medeiros Magno Costa e outros. Desse modo, de acordo com os
documentos que nos foram disponibilizados até a presente data, esse imóvel ainda
consta como sendo de propriedade do Espólio de Carmem Idely Magno.
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No.

O auto de imissão na posse foi
expedido em decorrência de
ação de desapropriação movida
por DEB contra Delson Munari e
Geraldo Chaud. Com base neste
documento, a DEB detém tão
somente a posse do imóvel.
Recomendamos confirmar o
status
da
ação
de
desapropriação, aguardar a
expedição da sentença e,
conforme o caso, registrá-la
perante o Cartório Registro de
Imóveis competente, de modo a
regularizar a transferência da
propriedade para o nome da
DEB.

Não foi possível atestar a titularidade do imóvel matriculado sob o nº 441 no Cartório de
Registro de Imóveis de Ituverava/SP, que representa a área de 1,0958ha. dessa PCH, na
medida em que nos foi disponibilizada somente cópia do Auto de Imissão de Posse em
favor da DEB, expedido aos 23 de agosto de 2017, em cumprimento ao mandado extraído
dos autos da ação de desapropriação com pedido de liminar de imissão de posse,
processo 1002/07, que DEB move contra Delson Munari e Geraldo Chaud. Desse modo, de
acordo com os documentos que nos foram disponibilizados até a presente data, este
imóvel ainda consta como sendo de propriedade de Delson Munari e outros.
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No.

O auto de imissão na posse foi
expedido em decorrência de
ação de desapropriação movida
por DEB. contra Usina Alta
Mogiana S/A Acúçar e Álcool.
Com base neste documento, a
DEB detém tão somente a posse
do
imóvel.
Recomendamos
confirmar o status da ação de
desapropriação, aguardar a
expedição da sentença e,
conforme o caso, registrá-la
perante o Cartório Registro de
Imóveis competente, de modo a
regularizar a transferência da
propriedade para o nome da
DEB.

Não foi possível atestar a titularidade do imóvel matriculado sob o nº 6.669 no Cartório
de Registro de Imóveis de Ituverava/SP, que representa a área de 10,6739ha. dessa PCH,
na medida em que nos foi disponibilizada somente cópia do Auto de Imissão de Posse em
favor da DEB. Desse modo, de acordo com os documentos que nos foram disponibilizados
até a presente data, este imóvel ainda consta como sendo de propriedade de Usina Alta
Mogiana S/A Acúçar e Álcool.
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No.

O auto de imissão na posse foi
expedido em decorrência de
ação de desapropriação movida
por DEB contra Milleran Badran
Júnior e outros. Com base neste
documento, a DEB detém tão
somente a posse do imóvel.
Recomendamos confirmar o
status
da
ação
de
desapropriação, aguardar a
expedição da sentença e,
conforme o caso, registrá-la
perante o Cartório Registro de
Imóveis competente, de modo a
regularizar a transferência da
propriedade para o nome da
DEB.

Não foi possível atestar a titularidade do imóvel matriculado sob o nº 5.873 no Cartório
de Registro de Imóveis de São Joaquim da Barra/SP, na medida em que nos foi
disponibilizada somente cópia simples do Auto de Imissão de Posse em favor da DEB,
expedido em 23 de junho de 2009, em cumprimento ao mandado extraído dos autos da
ação de desapropriação, processo nº 1000/07, que DEB – Pequenas Centrais Hidrelétricas
Ltda. move contra Milleran Badran Júnior e outros, correspondente a uma área de
67,9572ha. Desse modo, de acordo com os documentos que nos foram disponibilizados,
este imóvel ainda consta como sendo de propriedade de Milleran Badran Júnior.

Página 50 de 60

Recomendações

Comentário

CONFIDENCIAL

Servidões de passagem em
favor da DEB

Questão
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8.

No.

Favor
reportar-se
aos
comentários da seção “X.1.
PCH Palmeiras” deste
relatório.

De acordo com os documentos que recebemos, identificamos a existência de três
servidões de passagem constituídas em favor da DEB. relativamente à PCH Retiro. Dentre
estas três servidões verificamos que duas foram registradas nos respectivos Cartórios de
Registro de Imóveis, conforme segue: (i) em 21 de outubro de 2011, sob o nº 4 da
matrícula nº 1.047 do Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Guará,
Estado de São Paulo, perfazendo a área de 1,9004ha.; e (ii) em 22 de outubro de 2008,
sob o nº 21 da matrícula nº 3.887, perfazendo a área de 3,2363ha. Muito embora
tenhamos conhecimento de uma servidão de passagem (acesso) constituída por meio da
Escritura Pública de Desapropriação com instituição de servidão de passagem, lavrada
em 21 de janeiro de 2010, no Livro 127, p. 210/220, pelo Tabelião de Notas de Guará,
Estado de São Paulo, recaindo sobre o imóvel serviente matriculado sob o nº 3.139 no
Cartório de Registro de Imóveis de Ituverava, Estado de São Paulo, não foi possível
verificar a certidão de matrícula correspondente para confirmar o efetivo registro da
servidão à margem da matrícula do imóvel correspondente.
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Habite-se e CCIR

Servidões de
transmissão
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10.

9.

No.

linha

de
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Favor
reportar-se
aos
comentários da seção “X.1.
PCH Palmeiras” deste
relatório.

Favor
reportar-se
aos
comentários da seção “X.1.
PCH Palmeiras” deste
relatório.

Fomos informados acerca da existência de três áreas de servidão para fins de linhas de
transmissão em favor da DEB relativamente à PCH Retiro. Dentre estas três áreas de
servidão para linhas de transmissão, verificamos que a companhia celebrou três
Instrumentos Particulares de Contratos de Constituição de Servidão Permanente i em 17
de maio de 2010, com: (i) Fernando Marum Mauad e Marina Junqueira Leite Mauad,
recaindo sobre a área de 3,228859ha. do imóvel registrado sob o nº 19.859 do Cartório
de Registro de Imóveis de Ituverava, Estado de São Paulo; (ii) Fernando Marum Mauad e
Marina Junqueira Leite Mauad, recaindo sobre a área de 0,942357ha. do imóvel
registrado sob o nº 7.117 do Cartório de Registro de Imóveis de Ituverava, Estado de São
Paulo; e (iii) Olga Maria Amendola A. Junqueira, Maria Eugênia Lacerda B. Bechara, José
Guilherme Barbosa e outros, recaindo sobre a área de 5,884137ha. do imóvel registrado
sob o nº 1.379 do Cartório de Registro de Imóveis de Ituverava/SP. Não pudemos
verificar as certidões atualizadas das respectivas matrículas dos imóveis e, portanto, não
foi possível confirmar se tais linhas de transmissão foram efetivamente registradas à
margem dessas matrículas no Cartório de Registro de Imóveis correspondente.
Favor reportar-se aos itens 6, 7 e 8 da seção “VI.1.PCH Palmeiras” desse relatório.

Recomendações
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2.

1.

No.

Marcas

Software

XI. PROPRIEDADE INTELECTUAL

DEB não possui registros ou pedidos de registro de marca de sua titularidade. Todas
as marcas são de titularidade de Duke Energy Corporation, empresa do Grupo Duke.

O uso de software sem a devida licença constitui violação aos direitos de autor,
conforme previsto na Lei de Software (Lei 9.609 de 19/02/1998, artigos 12, 13 e
14). Caso seja instaurada uma ação judicial pela parte lesada, o juiz poderá
determinar a busca e apreensão na sede da empresa violadora, além de fixar o
pagamento de multa por perdas e danos. O valor da multa pode variar a critério do
juiz e não há jurisprudência pacífica sobre o tema até o momento. A Lei de Direitos
Autorais determina que a multa para quem viola direito autoral sobre obra literária
corresponde ao valor de 3.000 exemplares do respectivo livro (art. 103, § único). A
Lei de Direitos Autorais tem aplicação subsidiária à Lei do Software. Assim, tendo
em vista que a Lei do Software não determina o valor da multa por uso indevido de
software, parte da jurisprudência entende que o disposto no art. 103, § único, da
Lei de Direitos Autorais se aplica também a uso não autorizado de software (há
inclusive entendimento do STJ nesse sentido). No entanto, já houve julgados que
não aplicaram essa multa e se basearam nos artigos relacionados à reparação de
danos previstos no Código Civil.

Recebemos uma lista dos softwares de prateleira utilizados pela DEB, mas sem a
respectiva comprovação da regularização das licenças.

DEB forneceu lista de softwares customizados utilizados pela sociedade, MasterSAF
e XRT, cujas licenças estão regulares.

Comentário

de
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Recomendamos
que
DEB
comprove
licença
ou
autorização para uso das marcas
da Duke Corporation.

Verificar
licenciamento
softwares de prateleria.

Recomendações

CONFIDENCIAL

Comentário
Nossas buscas regulares no INPI e outros órgãos de propriedade intelectual não
indicarem a existência de outros direitos de propriedade intelectual em nome da
DEB. A DEB informou também que não detém nomes de domínio.

Questão

Patentes, Desenho
Industrial, Nomes de
Domínio, Direitos
Autorais e outros direitos
de propriedade
intelectual

SP - 1305940v4

3.

No.
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“PCH Retiro” significa a filial da DEB localizada na Cidade de Guará, Estado de São Paulo, na Estrada Servidão Particular da Usina Alta Mogiana, Km 2,
acesso pela Estrada Municipal Elidiu Cherutt, CEP: 14580-000, CNPJ/MF: 06.308.734/0002-08, IE: 325.076.740.118.

“PCH Palmeiras” significa a filial da DEB localizada na Cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, na Rodovia Pref. Fabio Talarico, Km 80,
CEP: 14600-000. CNPJ/MF: 06.308.734/0003-80. IE: 642.100.978.115.

“KOBLITZ” significa a Koblitz S.A.

“IPHAN” significa o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

“IFA” significa Interim Funding Agreement (contrato de financiamento temporário).

“Hochtief” significa a Hochtief do Brasil S.A.

“DEIBH” significa a Duke Energy International Brazil Holdings Ltd.

“DEB” significa a DEB – Pequenas Centrais Hidrelétricas Ltda.

“Contrato de Compra e Venda” significa o Contrato de Compra e Venda de Quotas que deverá dispor a respeito da aquisição pela Duke Energy
International, Geração Paranapanema S.A. da totalidade das quotas do capital social emitidas pela DEB detidas Duke Energy International, Brasil Ltda.

“CNDT” significa Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

“ANEEL” significa a Agência Nacional de Energia Elétrica.

“ALSTOM” significa a Alstom Hydro Energia Brasil Ltda.

ANEXO 1

CONFIDENCIAL

SP - 1305940v4

“VDR” significa o data room virtual “Sharepoint”, onde foram disponibilizados os documentos e informações fornecidos pela DEB.

“Sociedade” significa a DEB – Pequenas Centrais Hidrelétricas Ltda.

“Relatório” significa este relatório de auditoria jurídica.
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“Potencial Transação” significa possível aquisição pela Duke Energy International, Geração Paranapanema S.A. da totalidade das quotas do capital social
emitidas pela DEB detidas pela Duke Energy International, Brasil Ltda.

“PER/DCOMP” significa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação.

“PCH” significa Pequena Central Hidrelétrica.
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PCH
Palmeiras

o

de

Licenças/Regist
ros/Alvarás da
Polícia
Civil,
Polícia Federal

Cadastro
Técnico
Federal
perante
IBAMA

Licenças ambientais
Licença
Operação

Licença Exigida

N/A

05 de agosto
de 2014.

Certificado
de
Regularidade emitido
em 05 de maio de
2014.

N/A

01
de
dezembro de
2013.

Data de
Expiração

LAO nº 2022, de 01 de
dezembro de 2011.

Número e Data de
Emissão

N/A

Não aplicável.

LAO
nº
2022
renovada em 17 de
janeiro de 2014.

Renovação
(se sim, em qual
data?)

Sanções
administrativas
(tais
como
multa
e
apreensão dos produtos),
sem prejuízo de sanções

Sanções
administrativas
(tais
como
multa
e
suspensão do cadastro).

Sanções
administrativas
(tais
como
multa
e
suspensão da atividade),
sem prejuízo de sanções
criminais.

Consequências da falta de
licença

LICENÇAS AMBIENTAIS E IMOBILIÁRIAS

ANEXO 2
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Manter a gestão
da
licença
ambiental
vigente,
para
cumprimento das
condicionantes e
futura renovação
dentro do prazo
legal.
Manter a gestão
do
cadastro
técnico federal,
com
o
recolhimento
tempestivo
das
taxas trimestrais e
apresentação dos
relatórios anuais.
Obtivemos em 7
de julho de 2014
confirmação
verbal
por

Recomendações

CONFIDENCIAL
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PCH Retiro

Cadastro
Técnico
Federal
perante
IBAMA

Licença
Operação

o

de

Outorga de uso
de
recursos
hídricos

e/ou Exército
para uso de
produtos
controlados.

Licença Exigida

Certificado
de
Regularidade emitido
em 05 de maio de
2014.

Suprida
pela
Autorização
ANEEL
para exploração do
potencial hidrelétrico
(Resolução ANEEL nº
706/2002), enquanto
esta estiver vigente.
LAO nº 2024, de 27 de
fevereiro de 2014.

Número e Data de
Emissão

Não aplicável.

Não aplicável.

27
de
fevereiro de
2017.

05 de agosto
de 2014.

Não aplicável.

Renovação
(se sim, em qual
data?)

18
de
dezembro de
2032.

Data de
Expiração

Sanções
administrativas
(tais
como
multa
e
suspensão da atividade),
sem prejuízo de sanções
criminais.
Sanções
administrativas
(tais
como
multa
e
suspensão do cadastro).
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Manter a gestão
do
cadastro
técnico federal,
com
o
recolhimento
tempestivo
das
taxas trimestrais e
apresentação dos

representantes da
DEB (Sra. Vanessa
Guilherme) de que
nenhum produto
controlado
é
utilizado
na
operação da DEB.
Observar
a
necessidade
de
obtenção
de
outorga ao final
da validade da
Autorização
ANEEL.

criminais.

Sanções
administrativas
(tais
como
multa
e
suspensão da atividade),
sem prejuízo de sanções
criminais.

Recomendações

Consequências da falta de
licença
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PCH
Palmeira

Auto
de
Vistoria
do
Corpo
de
Bombeiros

Alvará
de
Licença para
Localização

Licenças Imobiliárias

Licenças/Regist
ros/Alvarás da
Polícia
Civil,
Polícia Federal
e/ou Exército
para uso de
produtos
controlados
Outorga de uso
de
recursos
hídricos

Licença Exigida

de
de

27 de julho
de 2014.

30 de março
de 2015.

10
outubro
2032.

Suprida
pela
Autorização
ANEEL
para exploração do
potencial hidrelétrico
(Resolução ANEEL nº
549/2002), enquanto
esta estiver vigente.

208/2014, emitida em
31 de março de 2014,
pela Prefeitura
Municipal de São
Joaquim da Barra,
Estado de São Paulo.
808833, emitido em
28 de julho de 2011.

Não
fornecido.

Data de
Expiração

Não fornecido.

Número e Data de
Emissão

Renovação
necessária somente
quando da
expiração.

Renovação
necessária somente
quando da
expiração.

Não aplicável.

Não fornecido.

Renovação
(se sim, em qual
data?)

N/A. (Alvará válido)

N/A (Alvará válido).

Sanções
administrativas
(tais
como
multa
e
suspensão da atividade),
sem prejuízo de sanções
criminais.

Sanções
administrativas
(tais
como
multa
e
apreensão dos produtos),
sem prejuízo de sanções
criminais.

Consequências da falta de
licença

N/A
(Alvará válido)

N/A.
(Alvará válido)

Página 59 de 60

relatórios anuais.
Obter cópia das
licenças aplicáveis
ou confirmação de
que
nenhum
produto
controlado
é
utilizado
na
operação.
Observar
a
necessidade
de
obtenção
de
outorga ao final
da validade da
Autorização
ANEEL.

Recomendações
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PCH Retiro

Auto
de
Vistoria
do
Corpo
de
Bombeiros

Alvará
de
Localização e
Funcionament
o

Licença Exigida

3759, emitido em 6
de fevereiro de 2014
pela
Prefeitura
Municipal de Guará,
Estado de São Paulo.
40280, emitido em 21
de
novembro
de
2012.

Número e Data de
Emissão

20
de
novembro de
2015.

31
de
dezembro de
2014.

Data de
Expiração

Renovação
necessária somente
quando
da
expiração.

Renovação
necessária somente
quando
da
expiração.

Renovação
(se sim, em qual
data?)

N/A. (Alvará válido)

N/A (Alvará válido).

Consequências da falta de
licença

N/A
(Alvará válido)

N/A.
(Alvará válido)

Recomendações
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