i
ó'

á
J
V

Avaliado em

Destinação Final:

~e
~,

,.

D Guarda permanente
D Amostragem

~ C 'G

T

Cr

D Eliminar em

AS

Àv

x

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1474961- 48 = 2014 19
Umarca-nd
da Capital
Capitai
.Ór ~

Empresarial
4

1

I
j

I Ip

A~_

0 474961-48.2014.8.19.0441

0911212014- 17:59
1 11 Otf.clo Reg
Sort.

Cartório da,4 0 Vara Empresarial - Empresarial
Recuperaçáo Judicial - R.ecuporação Judicial
Recite:
ENEVASA
Recite:
ENEVA PARTICIPAÇOES S
Adv:
FlávloAntonio Esteves Gaidino (Rj094505)

J"lJl;ï'.;c ïiftl1XGr Xiìrr!•.:I:il.. i•f ~ i'dü#ï.t3QhJj:fd..Ul:"
!'ik?i>I J" ~:1,^ ~l4AItiXfï I'Gda1P:1..XNfi LN:: OL.X%,'I::1.f;f1
~

`T
k y-

_

TJERJ - 27/07/2017 12:19:56 - Volume: 1 de 32
Guia: 2017009475 - Protocolo: 201700403197

0320010820309.01-76
111111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 l l l l 11111 1111 1111
AUTUAÇÃO
DATA DA AUTUAÇÃO
REG. DE SENT.: LIVF
JUSTIÇA GRATUITA:
d
~

ó

7535-651.1503

1~

Pi
Galdino , Coelho , Mendes , Carneiro
/ Advogados
Flavio Galdino
Sergio Coelho

João Mendes de Oliveira Castro
Bernardo Carneiro

Rodrigo Candido de Oliveira
Leandro Felga Cariello
Eduardo Takemi Rataoka
Cristina Biancastelli
Gustavo Salgueiro

Rafael Pimenta
Isabel Picot França
Marcelo Atherino

Marta Alves
Filipe Guimarães
Fabrizio Pires Pereira
Claudia Trindade
Eduardo Bacal
Gabriel Rocha Barreto
Miguel Mana
Felipe Brandão
Danilo Palinlcas Anzelotti
Roberto Tebar Neto
Vanessa Fernandes Rodrigues
Elias Jorge Haber Feij6
Milene Pimentel Moreno

Julianne Zanconato
Rodrigo Garcia
Lia Stephanie Saldanha Pompili
Wallace de Almeida Corbo
Carlos Brantes

Isabela Rampini Esteves
Renato Alves
Gabriel Jacarandá

Pedro Mota
Alexandre G. M. Faro
Carolina Santos Martinez
Caio Augusto Alves Evangelista

EXMO. SR. DR. JUIZ DISTRIBUIDOR DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO

_ -Ç,,,1,»0
tal depi
c
)ata

ENEVA S.A. sociedade por ações inscrita no CNPJ sob o n°
3~

1

04.423.567/0001-21 e ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações inscrita
no CNPJ sob o n° 15.379.168/0001-27, ambas com sede na Praia do Flamengo, n 2
66, 94 andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.210-030, vêm, informar e
requerer o que se segue.
1.

As Requerentes protocolaram, nesta data, pedido de Recuperação

Judicial a ser distribuído a uma das Varas Empresariais desta Comarca. Não apenas

a distribuição do processo, mas o recebimento dos autos pelo Juízo competente
para imediata apreciação do pedido é medida de urgência que se requer.
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2.

Como a própria formulação do pedido de recuperação judicial já sugere,

a atual situação econômico-financeira das Requerentes — sociedades
controladoras de um dos mais importantes grupos do setor de energia no Brasil —
é delicada, conforme descrito na petição inicial (doc. Anexo).
De outro lado, há uma série de eventos previstos para os próximos dias

3.

que, caso o Juizo competente não aprecie e decida o pedido de recuperação com
agilidade, levarão as Requerentes ao inadimplemento de importantes contratos,
principalmente celebrados com instituições financeiras e outros parceiros
comerciais.

4.

Dessa forma, requerem, imediatamente após a distribuição do processo

e designação de uma das Varas Empresariais, seja autorizada a distribuição por
planilha dos autos, permitindo-se a rápida autuação e apreciação do pedido de
recuperação judicial pelo Juizo competente.
Nestes termos,
Pedem deferimento.
Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 2014.

LAVI GALDINO
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ENEVA S.A. sociedade por ações inscrita no CNPJ sob o n°

04.423.567/0001-21 e ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A. sociedade por ações inscrita
no CNPJ sob o n4 15.379.168/0001-27, ambas com sede na Praia do Flamengo, n 4
66, 9° andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.210-030, vêm, por seus
advogados abaixo assinados (D 1), com fundamento nos arts. 47 e seguintes da
Lei n9 11.101/2005, formular o presente pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
pelas razões a seguir expostas.
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INTROITO

1.

A Eneva S.A. era denominada, até meados do ano passado, MPX Energia

S.A. (" MPX "). Como é de conhecimento público, tratava-se do braço operacional do
Grupo EBX no segmento de geração e comercialização de energia. A empresa foi
constituída em 2001 e, em 2007, em um cenário econômico francamente
promissor, realizou oferta pública de ações, capitalizando-se para implementar um
grandioso projeto de expansão.
2.

já a Eneva Participações S.A., segunda Requerente, é a sociedade

resultante da joint venture entre a Eneva S.A. e a E.ON SE (" E.ON "), um dos maiores
grupos privados de energia e gás no mundo, de origem alemã.
3.

As duas Requerentes possuem participação direta ou indireta em

diversas outras sociedades operacionais que atuam na geração e na
comercialização de energia, com negócios complementares em geração elétrica e
exploração e produção de gás natural. Daqui em diante, para fins de simplificação
as duas Requerentes serão denominadas, em conjunto, apenas por "Requerentes"

o

ou mesmo "Eneva".
4.

Essas sociedades operacionais (doravante denominadas " Sociedades de

Propósito Específico " ou apenas " SPEs ") serão detalhadas mais adiante. Desde

logo, importa dizer que são responsáveis pela geração de nada menos do que 2,4
GW de energia térmica através de usinas termelétricas Ç

Es "), sendo certo que

estão em construção ou ampliação terminais para a produção de 500 MW e há
ainda projetos licenciados para a geração de mais de 8 GW.
S.

São números realmente expressivos, que colocam essas SPEs como as

maiores geradoras privadas de energia térmica do País e a Eneva como um dos
mais importantes players deste mercado.
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6.

Além da oferta pública de ações, diante da necessidade de capitalização

para alavancar seus projetos, a Eneva constituiu dívidas expressivas,
principalmente junto a instituições financeiras, em operações típicas de project
finance. Em alguns casos, a Eneva contraiu diretamente os empréstimos; em
outros, os empréstimos foram concedidos diretamente às SPEs em que a Eneva
possui participação direta ou indireta, em contrapartida à outorga de garantias
pelas SPEs e pela própria Eneva.

0

7.

No entanto, alguns fatores externos e imprevisíveis fizeram com que

alguns projetos colocados em operação pelas SPEs tivessem o seu momento de
conclusão adiado, alterando-se os prognósticos sobre o momento inicial de
geração de energia, assim como o programa de rentabilidade da operação. Como
consequência, também as Requerentes tiveram adiado o momento de se
beneficiarem do resultado dessas operações na qualidade de acionistas dessas
SPEs, o que afetou adversamente também o seu fluxo de caixa.
8.

Ou seja, a Eneva contraiu, direta ou indiretamente, um volume

expressivo de dívidas junto a instituições financeiras para alavancar os projetos
dessas SPEs. Essas SPEs, por sua vez, não foram capazes — por fatores alheios às
suas vontades e às vontades de seus acionistas e controladores — de cumprirem
os cronogramas inicialmente previstos para construção das usinas. Em razão disso,
foi adiado o momento de geração de receita para essas SPEs, o que dificultou (i) a
geração de receitas também para a Eneva; e (ii) o pagamento das obrigações
contraídas junto aos bancos que financiaram os projetos, naquelas operações em
que a Eneva figura como devedora principal.
9.

Este é o principal motivo pelo qual as Requerentes atravessam um

momento de crise econômico-financeira. Mesmo sendo sociedades não
operacionais — e, portanto, sem capacidade de geração de receita com atividades
próprias —, a dívida das Requerentes apenas junto a bancos hoje atinge uma
importância superior a R$ 2,3 bilhões. É relevante ressaltar que este é o total da
3
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dívida bancária contraída diretamente pelas Requerentes, sem considerar aquelas
operações contratadas diretamente pelas SPEs, nas quais as Requerentes figuram
como garantidoras.
10.

A crise afeta as Requerentes e, em certa medida, também as SPEs em

que possuem participações, embora as situações econômico-financeiras sejam
particulares. Por isso que, neste momento, apenas as Requerentes necessitam
socorrer-se da proteção propiciada pela Lei 11.101/OS, o que fica evidente quando

Q

seu perfil do endividamento é confrontado com seus fluxos de caixa atual e
projetado.
11.

A esse respeito. as Requerentes abrem aqui um breve parêntese para

esclarecer que as sociedades direta ou indiretamente controladas por elas, as quais
não integram este pedido de Recuperação Judicial. têm a intenção de cumprir suas
obrigações nas condições originariamente contratadas ou naquelas que
eventualmente venham a ser acordadas com seus credores, sem que isso importe
renúncia às faculdades que o ordenamento jurídico lhes outorga, caso se torne
necessária também em relação a elas a tutela jurisdicional adequada .

Q

12.

Entretanto, para que isso seja possível é imperativo que os credores

financeiros tenham a sensibilidade de não declarar o vencimento antecipado d
operações contratadas diretamente pelas sociedades que não integram esta
recuperação judicial pelo simples fato de as Requerentes terem ingressado com
este pedido, o que forçaria a adoção de medidas adicionais destinadas à proteção
dos ativos do Grupo Eneva .

13.

Feito este apelo, as Requerentes esclarecem que o momento de crise é

passageiro, uma vez que os projetos desenvolvidos pelas SPEs são
importantíssimos e tendem a se mostrar muito rentáveis em um médio/longo
prazo.
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14.

Resolvidas algumas das questões pontuais pelas SPEs (que impediram a

geração de receita dentro do cronograma incialmente programado e que serão
apresentadas ao longo da presente manifestação), todos os indicadores
demonstram que as Requerentes poderão auferir receitas expressivas decorrentes
das suas participações nessas sociedades, equacionar o seu fluxo de caixa e, com
isso, reestruturar as suas próprias dívidas.
15.

Como ficará evidenciado ao longo desta petição inicial, as perspectivas

© são promissoras para as Requerentes no médio/longo prazo. A principal acionista
da Eneva — a alemã E.ON — é uma empresa saudável e renomada mundialmente
no segmento de energia. Além disso, as Requerentes possuem participações
expressivas em diversas SPEs, a maioria delas já operacionais. Resolvidas
determinadas questões pontuais, essas SPEs serão capazes de gerar resultados
muito satisfatórios, que irão beneficiar as Requerentes direta ou indiretamente.
16.

No momento, entretanto, as Requerentes não são capazes de, sem o

auxílio da recuperação judicial, equacionar seu fluxo de caixa e honrar todos os
pagamentos programados.
®

17.

Sabendo disso, nos últimos meses as Requerentes procuraram com

transparência e boa-fé negociar com seus credores financeiros um acordo para
suspender a amortização e o pagamento de juros de operações financeiras
contratadas pela Eneva e suas subsidiárias, na forma de um acordo de standstill.
Esse período de suspensão junto aos bancos permitiria às Requerentes ganharem o
fôlego necessário para reequilibrarem seu fluxo de caixa, hoje totalmente
descasado.
18.

Paralelamente, a Eneva, com auxílio de reputada firma de consultoria

financeira e de restruturação, prosseguiu na consecução do plano de estabilização,
divulgado em diversos Fatos Relevantes a partir de maio de 2014, tendo como base
o reperfilamento das dívidas financeiras e a adequação da estrutura de capital.
5
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19.

Este plano de estabilização previa sofisticado mecanismo de injeção de

recursos em SPEs detidas direta ou indiretamente pela Eneva para cobrir custos de
curto prazo e alongar a divida principal com bancos. Além disso, previa aumento
de capital da Eneva de algo em torno de R$ 3,5 bilhões, especialmente a partir de
conversão de créditos detidos por instituições financeiras em participação, além da
integralização de outros ativos e novos aportes expressivos pela E.ON.
20.

d

Não obstante os esforços dos executivos da companhia, a recalcitrância

de alguns poucos credores acabou por impedir a concretização do plano de
estabilização. Embora as negociações iniciais tenham evoluído muito bem,
lamentavelmente nas últimas semanas houve um recrudescimento por parte de
alguns credores, com imposição de novas condições que não haviam sido
discutidas anteriormente.
21.

Como estas novas condições não são aceitáveis para a Eneva, pois

comprometeriam seu fluxo de caixa a ponto de inviabilizar o cumprimento de suas
demais obrigações, este desalinhamento tardio acabou por impedir a
reestruturação das dívidas das Requerentes em um contexto extrajudicial.
©

22.

Neste cenário, não restou alternativa senão o ajuizamento deste pedido

de Recuperação Judicial, cujo processamento se impõe.
SOBRE AS REQUERENTES

23.

A Eneva iniciou suas atividades em abril de 2001, com a constituição da

MPX, sociedade destinada a atuar no setor de geração de energia. Entre 2001 a
2004, o seu principal investimento consistiu na participação (51%) no capital da
Termoceará, operadora da UTE Senador Carlos Jereissati, movida a gás natural e
situada no Município de Caucaia, Estado do Ceará. Esta participação acabou por ser
alienada em 2004 para a Petrobras.

G C/VI C
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24.

Em outubro de 2007 saiu do papel a UTE Porto do Pecém (" Pecém I "),

parceria com a EDP — Energias do Brasil S.A. ("EDP"), com capacidade instalada de
720 MW, que comercializou 615 MW médios no Leilão A-5 ocorrido em outubro
daquele ano, garantindo uma receita fixa durante 15 anos, a partir do início de sua
operação comercial, de cerca de R$ 417,4 milhões por ano ( Doc. 02 ). No mesmo
leilão, a então UTE Termomaranhão (atualmente " UTE Porto do Itaaui " ou apenas
1M1IMUii", subsidiária integral da Eneva) comercializou 315 MW médios, garantindo
uma receita fixa durante 15 anos, também a partir do inicio de sua operação
1

O

comercial, de cerca de R$ 220,7 milhões por ano.
25.

Vivia-se então a euforia proporcionada pelos investimentos do Grupo

EBX nos setores de petróleo, gás, construção naval, mineração etc. e que então
consolidava, através da MPX, seu braço no mercado de energia.
26.

Esses investimentos eram bem acolhidos pelo mercado, que os

incentivava com a mesma ênfase com que eram fartamente divulgadas as notícias
sobre a descoberta do Pré-Sal e os avanços da economia nacional. 0 desemprego
em baixa, o crédito barato, o controle da inflação, tudo induzia a crença de que o
Brasil experimentaria anos de uma economia forte e sustentável.

ER
27.

Foi nesse contexto que a Eneva (ainda sob a denominação MPX)

promoveu uma oferta pública de ações, em dezembro de 2007, iniciando ali uma
nova fase de relacionamento da empresa com seus acionistas e investidores Doc.
QU). A companhia emitiu, inicialmente, 1.903.743 ações ordinárias nominativas, ao
preço de R$ 1.006,63 por ação, que começaram a ser negociadas no segmento do
Novo Mercado da BM&F BOVESPA. Em janeiro de 2008, na sequência da oferta de
ações, foi ainda exercida a opção para a subscrição de um lote suplementar de
118.261 ações ordinárias ao mesmo preço, outorgada aos bancos coordenadores
( Doc. 04 ).
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28.

No total, foram disponibilizadas ao mercado 2.022.004 ações,

resultando em uma captação no valor aproximado de R$ 2 bilhões.
29.

Impulsionada por novos investimentos, a MPX não só fomentou

projetos em curso das SPEs, como contribuiu para que fossem iniciados outros
projetos no setor energético, através da constituição de novas SPEs, dentro e fora
do país — como o projeto UTE Pecém II, a instalação de UTEs na Bacia do Parnaíba
(Maranhão), o maior projeto de geração térmica a carvão do Chile (Termoelectrica

a

Castilla) e a extração de carvão mineral na Colômbia.
30.

A fim de obter novas fontes de financiamento, a partir de 2009, a Eneva

contraiu empréstimos de médio e longo prazos junto a instituições financeiras e
bancos de fomento, que reconheciam as inúmeras contrapartidas socioambientais
dos projetos.
31.

Em janeiro de 2009, contraiu empréstimos-ponte superiores a R$ 500

milhões junto ao Banco do Nordeste, destinados a financiar parte da
implementação da UTE Itaqui e da UTE Pecém II (Doc. 05). Em maio, obteve junto
ao Banco Itaú uma linha de crédito de longo prazo de até R$ 323 milhões, também

0

para financiar a implementação da UTE Pecém II (29c ).
32.

No mesmo ano, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e

Social ("BNDES") e o Banco Interamericano de Desenvolvimento ("BID")
aprovaram pacotes de financiamento de longo prazo, que somaram cerca de R$ 2,1
bilhões, destinados a cobrir custos relacionados à implantação da Pecém I e a
quitar os empréstimos-ponte contraídos pela então MPX, que figurou como fiadora
das obrigações, renunciando ao benefício de ordem (Doc. 07).
33.

Entre dezembro de 2009 e janeiro de 2010, o BNDES, o BNB, o Banco

Bradesco e o Banco Votorantim aprovaram pacotes de financiamento de longo
prazo destinados à implementação da UTE Itaqui, resultando no ingresso em caixa
E:3
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de aproximadamente R$ 1,250 bilhão para a SPE Itaqui. A Eneva S.A. assumiu a
responsabilidade pelo adimplemento das obrigações junto aos bancos na condição
de fiadora, mais uma vez com renúncia ao benefício de ordem ( Doc. 08 ).
34.

Em 2011, através de emissão de debêntures conversíveis em ações

ordinárias, a Eneva também angariou recursos junto ao BNDESPAR, à Gávea
Investimentos e ao seu então controlador, Me Fuhrken Batista, no valor total de

o

aproximadamente R$ 1,4 bilhão, prioritariamente utilizados para incrementar a
exploração de gás natural na Bacia do Parnaíba, no Estado do Maranhão, iniciada
no ano seguinte, e a extração de carvão mineral na Colômbia ( Doc. 09 ). Em maio de
2012, 99,9% dessas debêntures foram convertidas em ações da Eneva e as
operações de carvão na Colômbia foram cindidas para uma nova empresa
denominada CCX Carvão da Colômbia S.A., na qual a Eneva não possui participação.
35.

Em agosto de 2011, a ANEEL aprovou a transferência das autorizações

da UTE Parnaíba I originalmente detidas pela Bertin Energia e Participações S.A.
(" Bertin "), relacionadas a projetos com energia contratada no leilão A-5 de 2008,
totalizando 450 MW médios. A quarta e última turbina desta UTE recebeu
autorização para iniciar a operação comercial em 12.04.2013, passando a gerar

0

676 MW, tendo o projeto sido alavancado por financiamento de longo prazo obtido
junto ao BNDES no valor aproximado de R$ 671 milhões, sendo a Eneva fiadora da
obrigação originalmente contraída pela SPE Parnaíba II.
36.

Também em 2011, a UTE Parnaíba II, com capacidade de 517 MW,

sagrou-se vitoriosa no leilão de energia nova A-3 e, em abril de 2013, a Eneva
informou ao mercado que concluiu a aquisição da totalidade do capital social da
UTE MC2 Nova Venécia (atualmente " SPE Parnaíba III ").
37.

No início de 2012, a Eneva anunciou sua intenção de formar uma joint

venture com a E.ON. 0 objetivo era simples e claro: as empresas poderiam se valer

E
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de suas atividades e características complementares pára acelerar o crescimento e
desenvolver um projeto de energia abrangente no Brasil.
38.

Assim, em abril de 2012, foram celebrados os documentos definitivos

desta operação, por meio da qual Eneva levantou R$ 1 bilhão através de um
aumento de capital subscrito pela DD Brazil Holdings S.A.R.L., subsidiária da E.ON.

Após o referido aumento, a E.ON alcançou uma participação de 11,7% na Eneva.

o

Em 17.04.2012, a Eneva assinou os acordos definitivos para a formação de uma

joint venture com a E.ON (a Eneva Participações S.A.), a qual foi concluída em
25.05.2012 (Doc.1 ).
39.

A estrutura da joint venture foi concebida com o objetivo de alavancar

as complementaridades das duas empresas. Segundo expectativas compartilhadas
por ambas, essa parceria poderá levar ao desenvolvimento, execução e operação
eficientes de uma capacidade total de 20 GW, entre geração térmica e renovável. A
administração da joint venture reúne executivos internacionais da E.ON, empresa
com ampla experiência na área de engenharia, construção e operação de projetos
de energia térmica e renovável, e um grupo de executivos da Eneva com profundo
conhecimento da indústria em geral e do setor elétrico brasileiro.
L- -Á
40.

Em 27.03.2013, a companhia comunicou ao mercado que, em conjunto

com a EDP e em iguais proporções, concluíra a aquisição de 100% das ações da
MABE Brasil Ltda. (" MABE "), consórcio construtor formado pelas empresas Maire
Tecnimont SpA e Grupo Efacec, referente à gestão e construção das UTEs Pecém I,
Itaqui e Pece II D . 11). Como se verá mais adiante, à época a aquisição da
MABE se revelou como a melhor estratégia para mitigar custos e riscos
decorrentes de uma gestão ineficiente das obras por parte desse Consórcio, de
modo a tentar permitir o cumprimento de prazos pelas SPEs junto à ANEEL.
41.

Na mesma data, o Sr. Eike Fuhrken Batista e a E.ON celebraram um

Acordo de Investimento ( Doc. 12 ). Após a verificação de todas as condições, em
10
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maio de 2013, a E.ON, por meio de sua subsidiária DD Brazil Holdings S.A.R.L,
adquiriu 141.544.637 ações de emissão da companhia detidas pelo Sr. Eike Batista
e por determinados acionistas, detentores de opções de compra de ações de

emissão, representativas de 24,47% do seu capital social ( Doc.13 ).
42.

Com essa operação a E.ON passou a deter aproximadamente 36% do

capital da Eneva, tendo celebrado Acordo de Acionistas com o Sr. Eike Fuhrken
Batista para exercício de controle compartilhado.

CJ
~

43.

A Eneva sempre procurou realizar projetos economicamente viáveis,

mirando os mais altos padrões de eficiência — de forma criativa, inovadora e
apoiada em tecnologia de ponta — sem descuidar de seus compromissos
socioambientais.
44.

Além disso, os financiamentos destinados à implementação dos

projetos foram tomados em condições absolutamente normais de mercado e em
níveis de alavancagem compatíveis com a avaliação de cada projeto pelos
financiadores.
45.

Inclusive, a fim de aumentar a disponibilidade de caixa e fortalecer sua

estrutura de capital e balanço, a Eneva firmou, em maio de 2014, acordo com a DD
Brazil Holding S.A., E-ON, Banco BTG Pactual S.A., Banco Citibank S.A., HSBC Bank
Brasil S.A., Banco Múltiplo e Itaú Unibanco S.A. que previa (i) aumento de capital
privado em até R$ 1,5 bilhão, a ser realizado em 2 fases (a primeira fase com a
integralização em dinheiro de até R$ 316.500.000,00 e a segunda fase com a
integralização em bens e dinheiro de até R$ 1,5 bilhão descontado o montante
emitido na primeira fase); (ii) venda de 50% a 100% da participação da UTE
Pecém II (iii) concessão de um empréstimo-ponte no valor de R$ 100 milhões, bem
como (iv) prorrogação em 5 anos do prazo de vencimento dos empréstimos ainda
existentes.
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46.

A Eneva despontou nó mercado como uma das mais importantes

empresas do setor energético, principalmente por ser a maior empresa privada do
País com atuação no segmento de geração térmica (ainda que indireta, porque
através de SPEs). Trata-se, como parece óbvio, de segmento cuja expansão é
especialmente crítica para o País dentro de uma matriz energética segura, como
tornado evidente por acontecimentos recentes e presentes'.

a

47.

Ademais, a Eneva conta com equipe de colaboradores altamente

preparada e tem sua atuação destacada pela capacidade de integrar as atividades
eliminando custos de produção, firmar e respeitar as parcerias e identificar boas
oportunidades de negócio. Ademais, a Eneva opera sob elevados padrões de
governança corporativa, estando listada no Novo Mercado BM&F BOVESPA, o que
por si só induz a presunção de que sua atividade está pautada por níveis de gestão
realmente diferenciados. Cada passo da empresa é — e sempre foi — profunda e
amplamente divulgado ao mercado com o máximo de transparência.

48.

0 seu objeto social é a geração, distribuição e comercialização de

energia elétrica e a participação, como sócia, sócia-quotista ou acionista, no capital .
de outras sociedades, no País e no exterior, além do oferecimento de garantias para
financiamento de projetos de sua titularidade ou de outras empresas.

49.

As Requerentes possuem participações diretas e indiretas em

sociedades que atuam na geração e na comercialização de energia elétrica, além de
negócios complementares na exploração e produção de gás natural, bem como
1 A principal matriz energética brasileira sempre foi a hidrelétrica (representando
aproximadamente 65% da capacidade instalada total em operação atualmente, de acordo
com a ANEEL), o que sujeita o país a eventuais crises de abastecimento em decorrência de
fatores naturais. Em contrapartida, nos últimos 15 anos, nota-se a participação cada vez
mais significativa de fontes alternativas de geração de energia, renováveis ou não, com
destaque especial para as termelétricas, que respondem por 28% da capacidade instalada
em operação no País (também segundo a ANEEL). Essa diversificação da matriz energética
é importante para manter o ritmo de crescimento e mais do que recomendável do ponto
de vista da mitigação de riscos de apagão ou de racionamento, como ocorrido outrora.
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mineração de carvão -mineral. No Brasil, as atividades operacionais estão
concentradas em SPEs espalhadas por vários Estados da Federação e consistem na
geração de energia, basicamente, a partir de fontes térmicas (gás natural, carvão
mineral e óleo combustível). Algumas dessas SPEs já possuem estruturas prontas e
são verdadeiramente operacionais, enquanto outras estão ainda em fase de
construção ou de desenvolvimento.
A figura a seguir revela os focos de atuação e a posição geográfica dos
50.
• principais centros produtores de energia em que a Eneva possui alguma
participação (os pontos em vermelho indicam as unidades em atividade e os
pontos em azul as unidades ainda em fase de construção ou em desenvolvimento):
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51.

Como forma de demonstrar a sua força, a seguir serão descritas as

participações das Requerentes em algumas das principais empresas e SPEs no
segmento.
52.

A Eneva S.A. (1 2 Requerente) possui participação de 50% no capital

social da Eneva Participações S.A. (2á Requerente), empresa resultante de sua joint
ventare

o

com a E.ON. A 2á Requerente possui como foco de atuação a criação,

desenvolvimento, implementação, operação e comercialização referente a projetos
e empreendimentos de geração de energia (greenfield ou brownfield) no Chile e no
Brasil; a distribuição e o fornecimento de energia; a distribuição e o fornecimento
de carvão; a prestação de serviços relacionados à geração de energia, o
oferecimento de garantias reais ou fidejussórias para financiamento de projetos de
sua titularidade ou de outras empresas; e a participação, como sócia, sócia-quotista
ou acionista, no capital de outras sociedades civis ou comerciais, aqui e no exterior.
53.

Assim, a Eneva S.A. e a Eneva Participações S.A. detêm, em iguais

proporções, as ações da empresa Parnaíba Participações S.A. companhia não
operacional.

0

54.

Com a DD Brazil Holdings S.A.R.L. (subsidiária da E.ON), a Eneva S.A.

possui participação na Pecém II Participações S.A. uma sociedade não operacional
que possui a integralidade das ações da SPE Pecém II Geradora de Energia S.A.
(" SPE Pecém II ").
55.

A Eneva Comercializadora de Energia Ltda . é subsidiária integral da

Eneva Participações S.A. e possui como objeto social a comercialização, importação
e exportação de energia elétrica, prestação de serviços de consultoria e
intermediação na compra e venda de energia e participação no capital social de
outras sociedades.
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56.

A Eneva S.A. também possui participação de 50% na SPE Porto do

Pecém Geração de Energia S.A. (também conhecida como "SPE Pecém I"). Os
demais 50% da participação acionária são da EDP Energias do Brasil S.A. A SPE
Pecém I é uma sociedade operacional constituída para a realização de estudos,
projetos, construção, instalação, implantação, operação comercial, manutenção e
exploração da UTE localizada no Município de São Gonçalo do Amarante/CE,
Estado do Ceará, com capacidade instalada de 720 MW, a comercialização de

o

energia por ela gerada e a prática de atos de comércio relacionado a essas
atividades.
57.

Pecém II Geração de Energia S.A. (subsidiária integral da Pecém II

Participações S.A.) é uma sociedade já operacional constituída para a realização de
estudos, projetos, construção, instalação, implantação, operação comercial,
manutenção e exploração da UTE Pecém II (também localizada no Município de
São Gonçalo do Amarante/CE, com capacidade instalada de 365 MW), a
comercialização de energia por ela gerada e a prática de atos de comércio
relacionados a essas atividades.
58.

A Itaqui Geração de Energia S.A. ("SPE Itaaui"), subsidiária integral da

Eneva S.A., é uma sociedade já operacional, constituída para realizar estudos,
projetos, construção, instalação, implantação, operação comercial, manutenção e
exploração da UTE Porto do Itaqui, localizada no Estado do Maranhão, com 360
MW de capacidade instalada, assim como comercializar energia por ela gerada e
praticar atos de comércio em geral relacionados a essas atividades; promover a
elaboração, o desenvolvimento e o gerenciamento de projetos na área de
infraestrutura e realizar a operação portuária de carga e descarga e transporte de
granéis no Distrito Industrial de São Luís/MA.
59.

A Eneva S.A. possui 70% das ações da SPE Parnaíba I Geração de

Energia S.A. ("SPE Parnaíba I") e 100% das ações da SPE Parnaíba II Geração de
Energia S.A. ("SPE Parnaíba II"). Além disso, ela possui participação indireta na SPE
15
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Parnaíba III Geração de Energia S.A. ("SPE Parnaíba III") e na SPE Parnaíba IV
Geração de Energia S.A. ("SPE Parnaíba IV" ), eis que a Parnaíba Participações é
titular de 70% das ações dessas duas companhias, sendo as ações restantes detidas
pela Petra Energia Ltda. ("Petra"). Essas quatro SPEs são sociedades operacionais
constituídas visando ao desenvolvimento, à construção e à operação de projetos de
unidades de geração térmica a partir do gás natural no Complexo do Parnaíba, no
Município de Santo Antônio dos Lopes/MA, com capacidade instalada de
aproximadamente 850 MW.

o
60.

A Eneva S.A. também possui 51% das ações da SPE Amapari Energia

S.A. ("SPE Amapari"), sociedade operacional localizada no município de Serra do
Navio/AP (o restante da participação pertence à Eletronorte). Trata-se de usina
termelétrica a óleo diesel, em operação comercial desde novembro de 2008, com
capacidade instalada de 23 MW.
61.

Por fim, a Eneva S.A. participa indiretamente da Tauá Energia Solar

Ltda. ("SPE Tauá"), um empreendimento comercial de geração de energia a partir
do sol, localizado no município de Tauá/CE, em operação desde julho de 2011.
Sendo a primeira usina solar em escala comercial do País conectada ao Sistema
Interligado Nacional (SIN), a SPE Tauá possui capacidade instalada de 1 MW,
suficiente para abastecer cerca de 1.500 famílias, além de uma autorização da
ANEEL e SEMACE para ampliação gradual de sua capacidade instalada para até 5
MW.
DA COMPETÊNCIA DESTE MM. JUÍZO
62.

Nos termos do art. 3 2 da Lei n° 11.101/2005, a competência para

apreciação e processamento de pedido de recuperação judicial é do Juízo do local
em que se encontra o principal estabelecimento do devedor.
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63.

A Eneva S.A., companhia de capital aberto, com ações negociadas no

Novo Mercado da BM&F BOVESPA, tem o seu estabelecimento localizado à Praia do
Flamengo, n° 66, 9° andar, Rio de Janeiro/RJ. É este o endereço em que funciona o
seu centro administrativo, operacional e financeiro. Esta é a mesma sede da 2 ,1
Requerente, a Eneva Participações S.A.
64.

É deste escritório localizado no Rio de Janeiro/RJ que emanam os

comandos que definem os projetos, as contratações, os custos, as negociações,
•

enfim, tudo que diz respeito à Eneva.
65.

É inquestionável, portanto, a competência de uma das Varas

Empresariais da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro para processar o
presente pedido, consoante prevê o art. 91, I, "a", do CODJERJ.
AS RAZÕES DA CRISE DAS REQUERENTES, EM DETALHES

66.

Project Finance é a estruturação financeira organizada com fins de

viabilizar um determinado projeto de investimento. Esse tipo de estruturação faz
com que os principais riscos do sucesso da operação sejam compartilhados entre
os acionistas e controladores e os financiadores do projeto — na maior parte das
vezes as instituições financeiras. Em contrapartida, as instituições financeiras,
como forma de mitigar os seus riscos, normalmente concedem os créditos sob a
exigência de lhes serem outorgadas uma ou mais garantias relacionadas ao próprio
projeto.
67.

É comum, nesse sentido, que os bancos obtenham garantias como a

cessão fiduciária de recebíveis, a alienação fiduciária de máquinas e equipamentos,
a constituição de hipoteca ou penhor sobre bens de titularidade das sociedades
beneficiadas ou de seus acionistas e controladores, avais etc.
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68.

Assim, empreendedores e bancos constroem juntos um mecanismo de

financiamento de projetos com mitigação de riscos para ambos, tornando possível
um cenário em que um projeto possa sair do papel com a ajuda das instituições
financeiras e, ao longo do tempo, esse mesmo projeto possa amortizar a dívida
através da receita que gera a sua operação (ou seja, um cenário em que o projeto
possa "se pagar").
69.

Esse foi o caminho encontrado pela Eneva e por seus parceiros para

• tirar do papel a operação de geração e venda de energia. A capacidade para gerir as
UTEs e produzir energia nos níveis contratados junto às distribuidoras de energia
através de leilões promovidos pela junto à ANEEL se deu graças a operações de
project finance que se basearam na outorga de garantias cruzadas entre a Eneva e
as demais sociedades em que possui participação direta ou indiretamente. Essa
estrutura foi o que permitiu a captação de recursos em níveis compatíveis com os
projetos desenvolvidos, a um custo normal de mercado.
70.

Desta forma, além dos empréstimos contraídos diretamente junto a

instituições financeiras, que hoje totalizam aproximadamente R$ 2,3 bilhões, as
Requerentes contraíram dívidas expressivas na qualidade de garantidoras das
operações envolvendo as SPEs em que possuem participações. Todos os
participantes do projeto acreditavam que o momento de geração de receitas dos
projetos ocorreria a tempo de os financiamentos serem pagos com a própria
operação das UTEs geridas pelas SPEs. Acreditavam ainda que essa receita seria a
este tempo suficiente para cobrir também o seu endividamento inicial.
71.

Não foi o que ocorreu, todavia.

72.

A Eneva S.A. garante, direta ou indiretamente, diversas dívidas das SPEs

em que possui participação direta ou indireta (as sociedades que efetivamente
geram e comercializam energia). Assumiu obrigações que podem vir a ser
exercidas diretamente contra ela pelos credores das SPEs.
W."
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73.

A dinâmica da outorga de garantias aqui — necessária para que as SPEs

fossem contempladas com financiamentos expressivos, compatíveis com a
grandiosidade dos projetos que levam a efeito — fez com que a Eneva se tornasse
também responsável pelo adimplemento de diversas obrigações, sem, no entanto,
possuir qualquer atividade que seja capaz de gerar um fluxo de caixa necessário
para efetuar os pagamentos que podem lhe ser exigidos.
.

74.

Ademais, como os momentos de geração de receitas foram adiados por

fatores alheios ao controle das Requerentes, foi necessário aportar valores que não
estavam totalmente contingenciados para cobrir todo o período adicional e não
programado a que as SPEs ficaram expostas a custos fixos e variáveis.
75.

As razões que culminaram na crise experimentada pela Eneva vêm

separadas por tópicos, para fins expositívos. De um modo geral, todos esses fatores
são eventos que impactaram diretamente no fluxo de caixa das SPEs, fazendo com
que, indiretamente (mas de forma não menos adversa), o caixa da Eneva também
fosse drasticamente afetado.

o

(a)

Inadimplemento Contumaz do Consórcio MABE e Atrasos em Pecém I.
Pecém II e Itaaui.

76.

0 Consórcio MABE foi constituído por duas empresas com origem

internacional, a Tecnimont do Brasil Construções e Administração de Projetos
Ltda. ("Tecnimont", integrante do grupo italiano Maire Tecnimont Group) e a
Efacec do Brasil Ltda. ("Efacec", conhecido grupo do setor de energia, de origem
portuguesa).
77.

0 Consórcio MABE Brasil firmou com a Eneva um Contrato de EPC

(Engineering, Procurement and Constructiction) para montagem das UTEs Pecém I,
Pecém II e Itaqui. Por meio do contrato de EPC na modalidade turn key lump sum, a
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empresa conhecida como "Epecista" é contratada para gerir a obra e entregá-la
pronta ao contratante, rigorosamente de acordo com as especificações acordadas.
78.

A função da MABE, portanto, era a de fornecer, de forma integrada, os

serviços de engenharia, suprimentos e construção essenciais às operações de
produção e fornecimento de energia. Em simples palavras: a MABE foi contratada
para montar as UTEs e entregá-las prontas para a Eneva.
79.

Acontece que o Consórcio MABE enfrentou adversidades que

impediram a regular execução dos contratos de EPC, tornando-se inadimplente em
relação às obrigações contraídas com seus subcontratados e com a Eneva. Em
razão da insuficiência de recursos, a MABE passou a não performar os contratos
satisfatoriamente.
80.

Os Contratos de EPC normalmente funcionam com a seguinte dinâmica:

o Epecista se obriga perante o Contratante a entregar a obra pronta para a sua
destinação — no caso, uma UTE pronta para uso — e é remunerado pelo
cumprimento de determinadas etapas. Para executar o contrato, o Epecista
subcontrata outras várias empresas e gerência o trabalho delas.
81.

0 Consórcio MABE foi, assim, afetado pelas decisões do Maire

Tecnimont Group no sentido de enxugar os recursos vertidos para o projeto e,
como consequência, os trabalhos que vinham sendo executados para montagem
das UTEs foram duramente afetados.
82.

No final de 2011, diante das primeiras evidências de que a execução não

vinha atendendo minimamente ao cronograma ajustado, foi realizada uma
alteração contratual para estender os prazos da MABE e tentar solucionar os
problemas verificados. No entanto, iniciado o ano de 2012, já era possível perceber
que a MABE não vinha cumprindo o acordo. E mais: já estava claro que a MABE não
conseguiria cumprir o acordado dali em diante, tamanha a sua penúria financeira.
20
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83.

Diante da incontornável situação, a Eneva e a EDP decidiram adquirir,

conjuntamente, a total participação no Consórcio MABEz pelo valor simbólico de
R$ 1, em meados de julho de 2012, como forma de assumir as obras se subrogando nas posições contratuais da MABE perante os fornecedores (Doc. 14). A
bem da verdade, a Eneva já vinha pagando os subfornecedores diretamente desde
o ano anterior, tamanha era a incapacidade da MABE de conduzir as obras. Esse
problema, juntamente com o aumento do custo da construção, afetou de forma
drástica o fluxo de caixa do grupo.
84.

Assim, a aquisição se deu como forma de dar continuidade aos

contratos e de tentar salvar os prazos acordados depois de reiterados atrasos por
parte da MABE. Era evidente o interesse em assumir a administração das obras,
para que fossem evitadas novas interrupções nos trabalhos em curso e garantida
uma gestão eficiente dos projetos até sua conclusão, mitigando os riscos de
aplicação de multa correspondente ao atraso de 6 meses verificado àquela altura.
85.

No total, foram 529 dias de atraso (contando as duas unidades) na UTE

Pecém I. Na UTE Pecém II, ocorreu um atraso de 252 dias. E, por fim, na UTE Itaqui

40

os atrasos totalizaram 650 dias.
86.

No modelo de negócio praticado neste segmento, um atraso impacta

muito negativamente o fluxo de caixa. Uma vez estourado o prazo para inicio da
produção das UTEs — decorrência da falha na execução do contrato pela Epecista
— são deflagradas consequências graves.
87.

Por exemplo, (i) foi substancialmente aumentado o tempo de exposição

das SPEs a custos fixos e variáveis necessários para o término das obras; e (ii) a
Tecnimont e Efacec, que já haviam recebido parte do pagamento pela construção das
usinas, se comprometeram a capitalizar em R$ 421 milhões a MABE, antes de sua venda, e
a deixar em caixa R$185 milhões.
2
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receita que era aguardada para um determinado momento só veio a efetivamente
ingressar em caixa em um momento muito posterior, impedindo o regular e
pontual adimplemento de obrigações assumidas junto a fornecedores e bancos. 3
(b)

A Questão Regulatória - Compra de Lastro a Preços Elevados

88.

Os contratos firmados no ambiente regulado são a espinha dorsal do

fornecimento de energia e são, por isso, extremamente inflexíveis.

N1
89.

A demora no início da produção em razão dos atrasos do Epecista

sujeitou as SPEs a sanções pesadas no âmbito de tais contratos. Ou seja: além dos
inadimplementos contratuais incorridos junto a fornecedores e bancos (que as
sujeitaram a penalizações na forma de multas, juros e fatores de correção), foram
ainda impingidas penalidades pela própria ANEEL.
90.

De acordo com as normas regulatórias aplicáveis, quando um operador

deste mercado não se mostra capaz de gerar sozinho a quantidade de energia a que
se obrigou no leilão, impõe-se que esta mesma quantidade seja adquirida de outro
participante do mercado às custas da empresa inadimplente. Essa prática é

0

conhecida como "compra de lastro".
91.

E aí se deu o grande revés. Como se passa a demonstrar, no caso das

SPEs em que a Eneva possui participação direta ou indiretamente, essa regra
Esse risco — default do Epecista — já havia sido divulgado ao mercado, conforme se
infere de trecho do Formulário de Referência divulgado pela Eneva S.A. em 2013 (Dpç.15):
3

"Diversos empreendimentos da Companhia possuem contratos de fornecimento de energia
antes mesmo de estarem totalmente finalizados e com sua capacidade degeração de energia
instalada. Para a construção de tais empreendimentos, a Companhia celebra contratos de
EPC (Engineering, Procurement and Construction), os quais devem seguir as especificações
de cada empreendimento. 0 não cumprimento de tais especificações técnicas de cada
empreendimento, o não atendimento a níveis de qualidade de prestação do serviço e o atraso
no cronograma das obras nos contratos de EPC firmados entre a Companhia e seus EPCístas
poderão impactar negativamente a situação financeira e os resultados operacionais da
Companhia."
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94.

Paralelamente, a demanda por energia aumentou significativamente,

fruto dos avanços de determinados setores da economia, da aquisição de bens de
consumo pela "nova classe média", das obras públicas incrementadas por um
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regulatória impôs um ônus muito maior do que o originalmente programado.
Muito maior do que a razoabilidade e a proporcionalidade autorizariam que se
cogitasse¢.
92.

Como se sabe, os anos de 2013 e 2014 foram desastrosos para a política

energética brasileira, ainda muito dependente da geração de energia hidrelétrica.
Devido à escassez de chuvas, os reservatórios encontram-se quase totalmente
vazios.
93.

Seja consentido colacionar as apresentações gráficas abaixo, que

indicam (i) o nível dos reservatórios ao longo dos últimos 13 anos, como forma de
demonstrar que o ano de 2014 tem se revelado especialmente crítico, comparável
apenas aos níveis apresentados em 2001, ano dos conhecidos "apagões" e do
racionamento compulsório de energia (o tracejado do primeiro gráfico indica as
projeções formuladas pela Eneva para os meses seguintes, até o final deste ano) e
(ii) o regime pluviométrico ao longo deste mesmo período:

E1

+ Também esse risco havia sido divulgado ao mercado, no já mencionado Formulário de
Referência o 15), consoante se infere do seguinte trecho: "Em nossos contratos de
compra e venda de energia elétrica, nos obrigamos a gerar e entregar montantes
determinados de energia elétrica. Caso não sejamos capazes ou sejamos impedidos de gerar
energia elétrica em montante suficiente para cumprir as obrigações por nós assumidas,
podemos ter uma redução de nossa receita estimada, o que poderá afetar adversamente
nosso fluxo de caixa e resultados operacionais. Adicionalmente, podemos ser obrigados a
adquirir energia por meio da celebração de contratos de energia de curto prazo,
normalmente mais custosos, para atender nossas obrigações, o que pode comprometer nossa
rentabilidade financeira e a qualidade de nossos serviços frente aos consumidores."
23
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atrativo calendário de eventos e dos investimentos públicos e privados na
construção civil.
95.

Em meio a este descompasso entre a capacidade de produção e a

demanda interna, os fantasmas do apagão e do racionamento de energia voltam à
tona.
96.

Para o que importa para esta manifestação, basta dizer que, por uma

• simples lógica econômica, compreensível até para os mais leigos, a equação acima
não fecha sem um aumento expressivo do preço da energia.
97.

Veja-se, por exemplo, que o valor do megawatt praticamente

,quadrinl icou em menos de 1 ano e meio. Hoje, o valor praticado no chamado
mercado spot chega a inacreditáveis R$ 677.68 por mggawatt. mesmo antes do
verão, época do ano em que o consumo de energia e por, consequência, os preços,
aumentam exponencialmente.
98.

Segue abaixo uma representação gráfica da evolução do preço médio

(Preço de Liquidação das Diferenças - "PLD") estabelecido pela Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (" CEE") 5 em reais por megawatt no período
compreendido entre dezembro de 2012 a agosto de 2014 6

.

A CCEE possui poder delegado da ANEEL para contabilizar as operações de compra e
venda de energia elétrica, por força da Lei n° 10.848, de 15 de março de 2004,
regulamentada pelo Decreto n° 5.177, de 2004.
5

Como cada submercado possui o seu próprio PLD, a curva vermelha do gráfico designa o
Submercado Norte, que inclui as UTEs do Maranhão, e a curva azul designa o Submercado
Nordeste, que engloba as UTEs do Ceará.

6
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99.

As SPEs em que a Eneva possui participação incorreram em

inadimplência perante a ANEEL, por motivos alheios ao controle da Eneva e das
próprias SPEs, justamente no momento em que os preços atingiram os níveis mais
elevados de todos os tempos.
100.

Obviamente, haviam se programado para incorrer em um custo desta

natureza no momento em que se verificaram os atrasos nas obras das UTEs
® ocasionados pela MABE. Promoveram, é claro, o contingenciamento de valores

para a hipótese de não estarem operacionais e precisarem recorrer a terceiros
para comercializar o pacote de energia a que haviam se obrigado.
101.

No entanto, as SPEs não poderiam prever que o preço da energia estaria

tão caro quando este momento chegasse. Com efeito, os níveis atuais fogem de
qualquer parâmetro conhecido.
102.

Ainda que tivessem contingenciado os valores para compra de lastro (o

que de fato fizeram), as SPEs jamais poderiam imaginar que, no momento em que
esta obrigação se tornasse exigível, o preço da energia estaria em patamares tão
altos.
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103.

Veja-se o caso específico da SPE Parnaíba II: A Parnaíba II sagrou-se

vitoriosa no leilão nQ 02/2011 de energia nova A-3. Contudo, não foi possível
cumprir o cronograma de instalação do empreendimento por eventos alheios ao
seu controle, mormente o atraso de 503 (quinhentos e três) dias atribuível
exclusivamente à conduta da CCEE na disponibilização e assinatura dos Contratos
de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (" CCEARs ").

s

104.

A SPE Parnaíba II apresentou então pedido cautelar à Diretoria da

Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL (processo nQ 48500.004388/201174) para (i) prorrogar o prazo para início da operação comercial e (ii) afastar a
responsabilidade da companhia de recomposição do lastro, uma vez que operou-se
hipótese excludente de responsabilidade ( Doc.16 ).
105.

Após uma verdadeira via crucis no âmbito regulatório, em que medidas

liminares foram concedidas e revogadas, em 05.09.2014, o relator do processo, o
Ilmo. Diretor André Pepitone da Nóbrega, deferiu parcialmente pedido formulado
pela Parnaíba II para que seja celebrado Termo de Ajustamento de Conduta

o

("TAC") entre esta SPE e a ANEEL.
106.

Assim, a ANEEL aprovou um TAC para adequação das obrigações de

fornecimento de energia pela UTE Parnaíba II tendo como base os termos e
condições propostos pela SPE, que compreendem a conclusão das obras de
Parnalba II até dezembro de 2014; a postergação dos CCEARs, que passam a ter
inicio em 01.07.2016 ou, antecipadamente, na data de autorização para operação
comercial da UTE; a penalidade no valor total de R$ 333 milhões a ser paga
parceladamente a partir de 2022 através da redução parcial da receita fixa anual
da Usina pelo prazo dos CCEARs; e a suspensão do pagamento da Tarifa de Uso do
Sistema de Transmissão até julho de 2016 ( Doc. 17 ), o que foi informado ao
mercado mediante Fato Relevante Do .1 ).
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107.

Sem dúvida, a solução contida no TAC é muito melhor do que a

originalmente prevista na decisão até então em vigor no âmbito regulatório, que
estabelecia penalidades em valores maiores - contabilizando somente os meses de
março e abril de 2014, a referida decisão constituía uma dívida para a SPE
Parnaíba II de até R$ 410 milhões.
108.

De qualquer forma, o episódio serve para demonstrar a este d. Juízo e

aos credores o gigantismo dos valores das condenações em razão das penalidades
estabelecidas pelo órgão regulatório, ainda quando essas penalidades decorrem,
na origem, de fatos que não podem ser atribuídos às SPEs ou aos seus acionistas.
109.

Outra situação que merece destaque é que envolve a imposição de

penalidades no âmbito regulatório em razão dos chamadòs "períodos de
indisponibilidade".
110.

Em 16.10.2007, as SPEs Pecém I e Itaqui sagraram-se vencedoras do

Leilão de Venda de Energia Elétrica A-5 n° 01/2007, conquistando o direito de
celebrar Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado
(" EARs"). Dentre as diversas disposições previstas nesses contratos, há uma

19

cláusula especial (Cláusula 6.2.1) que prevê a aplicação de penalidade para o
vencedor do CCEAR que ultrapassar o período de indisponibilidade em quantia
superior à utilizada no cálculo da chamada "Garantia Física'das usinas.
111.

Sucintamente: a Garantia Física é a quantidade máxima de energia que a

UTE poderá destinar à comercialização. Em razão de algumas peculiaridades do
mercado energético, o seu cálculo leva em consideração períodos de
indisponibilidade das UTEs, nos quais elas ficam impedidas de produzir energia
para o mercado. São indisponibilidades permitidas pela lei, por exemplo, na
hipótese em que há necessidade de se realizar manutenção na unidade.

m
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112.

Todavia, se a UTE por qualquer motivo entrar em índisponibilidade não

programada

(por exemplos: trips, black out, problemas técnicos da planta etc.),

ficará sujeita a exposições financeiras, tidas como penalidades que são
descontadas diretamente das suas receitas. Em outras palavras, essas penalidades
são abatidas diretamente do caixa da empresa. uma vez que os valores
correspondentes são deduzidos das suas receitas junto às distribuidoras .

113.

Pois bem. Em 2013, a ANEEL valeu-se de uma metodologia de cálculo

do período de indisponibilidade diferente daquela prevista no contrato que
compõe o Edital de convocação e também do que prevê a sua Resolução n°
169/2005.
114.

Anteriormente, a taxa de indisponibilidade era calculada com base na

média dos valores mensais de operação das UTEs num universo de 60 meses.
Contudo, essa metodologia foi alterada unilateralmente pela ANEEL, através de um
ofício interno ao qual não foi dada nenhuma publicidade (a saber, o Ofício n 4
046/2008), passando a ser aferida a disponibilidade da planta por hora.
115.

0

Esta situação gera um descompasso. Embora em um período mais longo

(como de 60 meses) tenham sido mantidos níveis de disponibilidade satisfatórios e
acima dos contratados, a aferição hora a hora acaba por identificar taxas menores
de disponibilidade decorrentes de fatores incontroláveis.
116.

Essa inusitada e ilegal metodologia de cálculo resultou em expressivos

prejuízos que, por serem imprevisíveis. não haviam sido contingenciados . 0
prejuízo acumulado para essas duas SPEs, somente em 2013, foi de cerca de R$
350 milhões, unicamente em razão da utilização de metodologia de cálculo diversa

da contratada. As perdas diretas em razão do ato praticado pela ANEEL somam
nada menos que R$ 96 milhões para a UTE Itaqui e R$ 254,8 milhões para a UTE
Pecém I.
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117.

A ilegalidade do ato praticado pela ANEEL motivou a propositura de

ação judicial com pedido declaratório em face da Agência em janeiro de 2014 (Doc.
19). A ação foi distribuída para o MM. Juízo da 15 2 Vara Federal da Seção Judiciária
do Distrito Federal (Processo n 9 184-82.2014.4.01.3400) e os argumentos
lançados pela SPEs foram tão fortes e consistentes que o Juízo deferiu o pedido
liminar de suspensão da cobrança com base na descabida metodologia da ANEEL e,
posteriormente, julgou procedente por sentença os pedidos, confirmando a liminar

o

e determinando que a ANEEL se abstenha de calcular a taxa de indisponibilidade
com base horária, para que se aplique a média dos últimos 60 meses (Doc. 20).
118.

Após incansável luta, em 30.09.2014, a ANEEL determinou à CCEE que

recalculasse os ressarcimentos devidos a título de indisponibilidade desde o inicio
de operação da UTE Pecém I e da UTE Itaqui a partir da metodologia de uma média
móvel de 60 meses da disponibilidade efetiva, ficando determinado ainda que seja
ressarcido valor correspondente à diferença entre os valores calculados por esta
metodologia e aqueles já pagos a partir da metodologia questionada Doc. 21).
119.

Mais recentemente, em razão dos mesmos problemas, também as SPEs

Pecém II, Parnaíba I e Parnaiba III ajuizaram ação com o mesmo objetivo (Doc. 22).
Trata-se da ação n 2 0043145-38.2014.4.01.3400, em trâmite perante a 7 2 Vara
Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Estas três SPEs também tiveram os
seus pedidos julgados procedentes (2 , 23).
120.

Sem embargos dos êxitos obtidos pelas SPEs no âmbito judicial - e sem

embargo da orientação da ANEEL reconhecendo o direito dessas SPEs - a cobrança
ilegal promovida representou um impacto econômico profundo, e contribuiu de
forma sensível para a configuração da atual situação de crise econômico-financeira
das Requerentes.
121.

Este fator representou o mais duro golpe para as SPEs. Os descontos

realizados ao longo dos últimos anos fizeram com que a capacidade de geração de
30
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receitas dessas SPEs fosse solapada, o que acabou por prejudicar as Requerentes,
controladoras direta ou indireta das SPEs, impedindo-as de se capitalizar para
fazer frente às suas próprias obrigações.
(c)

Problema com a Turbina de Pecém I

122.

Há ainda outro fator que contribuiu para a situação em que as

Requerentes hoje se encontram. Em 25.08.2014, a UTE Pecém I, operada pela SPE

0

Pecém I, registrou um curto-circuito trifásico em uma de suas turbinas (UG-1), o
que determinou o desligamento de todos os geradores e a indisponibilidade do
equipamento. A usina hoje opera com apenas metade da sua capacidade.
123.

Note-se que as primeiras avaliações estimam a indisponibilidade da UG-

1 ao menos por um período entre 2 e 6 meses, que será confirmado em diagnóstico
em curso.
124.

0 ponto aqui é: se a causa da indisponibilidade for considerada "usual',

isto é, inserida nas taxas de indisponibilidade declaradas ao regulador, a
indisponibilidade passa a ser considerada para fins de cálculo do Fator de
Disponibilidade.
125.

Por outro lado, se a causa da indisponibilidade for considerada como

"não usual', o órgão regulador pode vir a suspender a operação comercial de
Pecém I, retirando o lastro de energia associado à unidade de geração. Nessa
hipótese, a UTE Porto do Pecém se obrigará a comprar energia ao preço de
mercado em um momento de absoluta falta de liquidez.
126.

Importante dizer que a alternativa mais óbvia para a solução em menor

tempo que pode passar pela cabeça (que seria aquisição de um gerador novo) teria
o custo de aproximadamente R$100 milhões, um valor que, igualmente, não estava
contingenciado.
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127.
Como a Eneva é titular de metade das ações da SPE Pecém 1, o problema
na turbina — que coloca em risco a operação desta SPE — acaba por também
afetar o caixa das Requerentes, o que só reforça a importância de que seja deferido
o processamento deste pedido.
(d)
•

Crise do Grupo OGX

Como se não bastassem todos os eventos relacionados acima, outro
128.
fator da maior relevância causou problemas no caixa da Eneva e intercorrências na
sua operação.
Em abril de 2010, a ANP aprovou a transferência da participação de
129.
70% dos direitos e obrigações referentes a 7 blocos exploratórios terrestres na
Bacia do Parnaiba, em uma área aproximada de 24.500 kM 2, no interior do Estado
do Maranhão, detida pela OGX Petróleo e Gás S.A. (doravante, "OGX") para a OGX
Maranhão (atualmente denominada Parnaiba Gás Natural S.A. ).
Conforme Comunicado ao Mercado divulgado no dia 24.09.2009 (Doc.
130.
24), a OGX adquiriu a participação nos Blocos junto à Petra, que permaneceu com
30% de participação. Posteriormente, Eneva e Petra firmaram um Acordo de
Parceria ( Doc. 25 ) para o desenvolvimento de projetos integrados de geração
termoelétrica utilizando o gás natural a ser produzido nos blocos, no qual está
prevista uma participação de 70% da Eneva e de 30% da Petra nos projetos de
geração de energia que viessem a ser desenvolvidos.
131.
Em setembro de 2011, a OGX Maranhão adquiriu participação em mais
um bloco terrestre da Bacia do Parnaiba, fazendo com que a companhia formada
por OGX e Eneva passasse a deter 8 blocos exploratórios de elevado potencial, com
área total superior a 24.500 km 2
.
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132.

No entanto, e como também é público e notório, a OGX vem logrando

êxito apenas parcial na sua atividade principal, consistente na prospecção e
comercialização de petróleo.
133.

Os prognósticos realizados quando anunciadas as descobertas de

petróleo não foram confirmados nos volumes estimados quando os primeiros
poços foram perfurados. Em razão disso, a OGX vem implementando um processo
de desinvestimento e renegociação de seu passivo, o que culminou, em 30.10.2013,
® no seu pedido de recuperação judicial (Processo n 2 0377620-56.2013.8.19.0001),
em trâmite perante a 451 Vara Empresarial desta Comarca (DQç. 26).
134.

A crise experimentada pela OGX tornou escassos os recursos para as

diversas empresas do Grupo EBX, à época controladas pelo mesmo acionista. Além
disso, acabou por gerar uma inegável crise de imagem para todas as demais
empresas do grupo, o que afetou até mesmo as atividades da Eneva (que até
meados de 2013 ainda se denominava MPX), sobretudo a sua capacidade de
obtenção de crédito e de aportes de novos investidores.

o

135.

Diante deste cenário, a ENEVA e a E.ON foram obrigadas a adotar todas

as medidas de salvamento da OGX Maranhão para evitar uma iminente quebra da
empresa, pois os blocos exploratórios da Bacia do Parnaíba fornecem gás para todo
o complexo Parnaíba. Durante o último trimestre de 2013, a ENEVA e a E.ON
entraram em campo e atuaram ativamente na renegociação da dívida da OGX
Maranhão e na busca de novos parceiros para o empreendimento, o que, por fim,
garantiu a injeção de 250 milhões de reais na companhia, por meio de
investimento de capital próprio e do novo sócio, a Cambuhy Investimentos.
136.

Todas as usinas a gás do Complexo Termelétrico Parnaíba são

abastecidas pela Parnaíba Gás Natural, estando contratado um fornecimento de
8,4MM m 3/dia de gás. A falta de investimentos na OGX Maranhão fez com que
esses níveis somente possam ser alcançados em 2016, resultando em atrasos
33
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adicionais da UTE Parnaíba II, colaborando para o default no âmbito regulatório e
obrigando a Eneva a, mais uma vez para mitigar riscos, fazer elevados
investimentos não programados inicialmente.

Por decorrência de todos os fatores elencados acima, a Eneva registrou
137.
prejuízos expressivos nas últimas apurações.

40
As ações da companhia então acumularam perdas sensíveis. Seu valor
138.
unitário, que há 1 ano e meio atrás quase atingia R$12,00, hoje gira por volta de R$
0,75.0 gráfico abaixo demonstra com clareza a queda do valor das ações da Eneva,
em comparação com a evolução do Ibovespa no período compreendido entre
dezembro de 2013 e setembro deste ano:
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Não obstante, será demonstrado a seguir que as Requerentes possuem
139.
plena capacidade de reequilibrar seu fluxo de caixa e superar a crise atual, que é
transitória.
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VIABILIDADE ECONÔMICA E OPERACIONAL

140.

Como dito anteriormente, a crise financeira atualmente vivenciada

pelas Requerentes é fruto de uma conjunção de fatores que afetaram
adversamente o seu fluxo de caixa, impossibilitando o pagamento pontual de todas
as suas obrigações junto a fornecedores e instituições financeiras.
141.

Embora a conjuntura econômica seja favorável e as perspectivas para o

0 setor de energia sejam positivas, o fato é que o plano de negócios das Requerentes
foi traçado com base em determinadas premissas que o tempo não confirmou e
que precisam ser formalmente alteradas.
142.

Consoante parece óbvio, a ENEVA não tinha como prever que o regime

de chuvas seria diferenciado, ou que o preço da energia atingiria níveis
estratosféricos nunca antes registrados, ou mesmo que haveria demora
prolongada no início da operação de UTEs geridas pelas SPEs em que possui
participação. Também não tinha como prever que a OGX, principal empresa do
Grupo EBX, não lograria êxito na sua atividade principal, malgrado as previsões
sempre otimistas para o seu segmento ao longo dos últimos anos, ou que a ANEEL
© praticaria métodos de cálculo diversos dos previstos contratualmente, ao arrepio
da lei e das disposições contratuais - ainda que esses métodos tenham sido
revistos posteriormente, a verdade é que sufocaram o caixa das SPEs durante
muito tempo, inviabilizando a geração de receitas importantes para elas e para as
Requerentes por um longo e determinante período.
143.

Muito antes do ajuizamento do presente pedido, a Eneva iniciou um

projeto de reorganização interna, com a implantação de práticas de gestão mais
adequadas para recuperar a sua saúde financeira. Entre outras medidas, a Eneva
(i) reduziu a sua estrutura administrativa; (ii) iniciou o processo de renegociação
de dívidas e contratos com os credores financeiros e fornecedores; e (iii)
redimensionou o seu plano de negócios inicialmente traçado.
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144.

De fato, como resposta à crise, a Eneva vem adotando uma série de

práticas de gestão voltadas à redução de custos e controle do fluxo de caixa. Seus
executivos vêm trabalhando arduamente ao longo dos últimos meses para reduzir
a dívida e alongar seus prazos como forma de mitigar os efeitos do caixa
estrangulado e obter recursos para investimento nas atividades rentáveis da
companhia - por exemplo, conseguiram renegociar o pagamento de
aproximadamente R$ 460 milhões junto aos seus mais importantes fornecedores,

O

bem como reescalonaram o vencimento de dívidas contraídas junto a bancos
(alongando em 1 ano dívidas de curto prazo que somavam mais de R$ 1,5 bilhão DQc. 27 ). Além de um plano global, foram ainda adotadas medidas pontuais e

concretas para solucionar as momentâneas dificuldades financeiras, tais como (i) a
cessão de determinados contratos que não são considerados estratégicos, (ii) a
emissão de debêntures de longo prazo com a finalidade de alongar a dívida de
curto prazo, (iii) e a implementação de aumento de capital ou emissão de
debêntures conversíveis em ações.
145.

Conforme já noticiado acima, as Requerentes, em maio deste ano,

chegou a fortalecer sua estrutura de capital através de acordo com a DD Brazil
Holding S.A., com a E.ON, com o Banco BTG Pactual S.A., com o Banco Citibank S.A.,
com o HSBC Bank Brasil S.A., com o Banco Múltiplo e com o Itaú Unibanco S.A., que
previu aumento de capital privado em até R$ 1,5 bilhão, além da venda de 50% a
100% da participação em Pecém II, aquisição de empréstimo-ponte no valor de R$
100 milhões, assim como a prorrogação em 5 anos do prazo de vencimento dos
empréstimos existentes.
146.

Além disso, com o auxílio de consultoria especializada, apresentou aos

seus credores um plano de estabilização de caixa satisfatório, que chegou a ser
aprovado pelos credores mais relevantes - a sua não implementação (que tornou
necessário este pedido) se deveu única e exclusivamente à recalcitrância de
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credores menores, que impuseram tantas e tão complexas condições a ponto de
tornar o referido plano inexequível.
147.

Não obstante todas as medidas implementadas nos últimos meses, a

esta altura já não restam dúvidas de que o presente pedido de recuperação é
essencial para viabilizar o soerguimento da Eneva, como parte complementar e
necessária de um projeto maior de reorganização.

0

148.

Isto porque, em que pese estar atravessando um indesejado momento

de dificuldades financeiras, a Eneva é uma empresa viável, lucrativa e com muito
valor agregado em seus ativos e sua tecnologia. Além disso, é inquestionavelmente
(ainda que indiretamente, em razão da operação das SPEs) fonte de geração de
milhares de empregos diretos e indiretos e recolhimento de tributos em valores
mais do que expressivos. Sobretudo porque é a principal investidora privada na
tão importante geração térmica do país, sem a qual a grave situação existente no
país vai atingir níveis críticos, atuando em locais que sofrem expressiva assimetria
regional, sendo fundamental para o seu desenvolvimento.
149.
©

A recuperação judicial da Eneva se justifica, a toda evidência. Além da

importância para a economia nacional, as Requerentes reúnem todas as condições
para se recuperar.
150.

Como se viu, a Eneva é uma empresa com participação em diversas

SPEs com atuação diversificada no setor de energia e que praticam negócios
complementares de exploração e produção de gás natural. A sua base de geração
de energia está concentrada em fontes térmicas (carvão mineral, gás natural e óleo
diesel), desenvolvendo-se também fontes complementares, como a energia solar e
projetos de geração eólica.
151.

A Eneva possui participação (integral ou por meio de parceiras) em

UTEs nos Estados do Amapá, Ceará e Maranhão com alta capacidade de produção.
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A maioria delas está totalmente concluída e em operação, e outras ainda estão em
fase de construção ou expansão. Cada UTE é gerida por uma SPE e está equipada
com turbinas e outros bens muito valiosos, o que faz com que essas SPEs em que a
Eneva possui participações acionárias significativas possuam um valor agregado
igualmente relevante.
152.

Para adquirir o direito de vender a energia produzida por cada uma

dessas UTEs, as SPEs tornaram-se vitoriosas em Leilões de Energia Nova

Q

promovidos pela CCEE desde o ano de 2007, o que lhes permitiu celebrar contratos
com prazos de duração de 15 ou 20 anos, com garantia de receitas em valores
expressivos.
153.

Esses são, sem dúvida, alguns dos principais ativos dessas SPEs, o que

faz com que os ativos detidos pela Eneva (basicamente, as participações nessas
companhias) também possuam valores muito substanciais.
154.

Segue abaixo uma breve descrição de alguns desses contratos,

indicando as usinas respectivas:
©

•

UTE Itaaui : com capacidade instalada de 360 MW de energia, contratou a

venda de 315 MW médios, por um período de 15 anos, no leilão de energia
nova A-5 ocorrido em outubro de 2007, o que lhe permitirá receber uma
receita fixa anual de até R$ 299.8 milhões (data-base: novembro de 2012),
indexada ao IPCA. 0 contrato de fornecimento de energia prevê,
adicionalmente, uma receita variável destinada a cobrir os custos
(combustível, operação e manutenção).
•

UTE Porto do Pecém (Pecém li: movida a base de carvão mineral, possui dois
módulos de 360 MW, totalizando 720 MW de capacidade instalada. No leilão

de energia nova A-5, realizado em outubro de 2007, contratou a venda de 615

M
.
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MW médios, também por um período de 15 anos, o que a permite receber
uma receita fixa anual de aproximadamente de cerca de R$ 467,4 milhões
(base: março/2009). 0 contrato prevê, ainda, uma receita variável destinada
a cobrir os custos (combustível, operação e manutenção).
•

UTE Pecém II : movida a carvão mineral e com capacidade instalada de 360

MW. No leilão de energia nova A-5 de setembro de 2008, contratou a venda
de 276 MW médios, também por um período de 15 anos o que a permite

Q

receber uma receita fixa anual de aproximadamente R$ 269.2 milhões (database: novembro de 2012) indexada ao IPCA. 0 contrato de fornecimento de
energia prevê, adicionalmente, uma receita variável destinada a cobrir os
custos (combustível, operação e manutenção).
•

UTE Parnaíba I : movida a gás natural, é composta por quatro turbinas a gás

natural de 169 MW de capacidade cada, totalizando uma capacidade
instalada de 676 MW. Contratou a venda de 450 MW médios por umer
p íodo
de 15 anos no leilão A-5 de setembro de 2008, o que lhe permitirá receber

uma receita fixa anual de R$ 421.2 milhões (data-base: novembro de 2012),
indexada ao IPCA. 0 contrato de fornecimento de energia prevê,
4

0

adicionalmente, uma receita variável destinada a cobrir os custos
(combustível, operação e manutenção).
•

UTE Parnaíba II : vitoriosa no leilão de energia nova A-3, cuja capacidade é de

517 MW. Conforme o contrato de fornecimento assegurado no leilão, passará
a operar em ciclo combinado, fornecendo um total de 400 MW médios em
2014 e a partir de 2015 um total de 450 MW médios. 0 contrato de energia
obtido no leilão tem um prazo de 20 anos e garante o recebimento de receita
fixa anual de R$ 353.1 milhões (data-base: novembro de 2012), corrigida
anualmente pelo IPCA. 0 contrato de fornecimento de energia prevê,

oi
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adicionalmente, uma receita variável destinada a cobrir os custos
(combustível, operação e manutenção).
•

UTE Parnaíba III : com capacidade instalada de 176 MW, contratou a venda de

98 MW médios, por um período de 15 anos no leilão de energia nova A-5 de
setembro de 2008 (data-base de novembro de 2012). 0 contrato de
fornecimento de energia garante o recebimento de receita fixa anual de R$
93.5 milhões (data-base: novembro de 2012), corrigida anualmente pelo

0

IPCA e, adicionalmente, uma receita variável destinada a cobrir os custos
(combustível, operação e manutenção).
•

UTE Parnaíba IV : com capacidade instalada de 56 MW, contratou a venda de

46 MW médios, por um período de 5 anos. 0 contrato de fornecimento de
energia garante o recebimento de receita fixa anual de aproximadamente R$
54 milhões, além de receita variável destinada a cobrir os custos
(combustível, operação e manutenção).
•

US Tauá : com capacidade instalada de 1 MW e licença para a expansão para

50 MW, a usina solar conta com 4.680 painéis fotovoltaicos para converter a
energia solar em elétrica, numa área de aproximadamente 12 mil metros
quadrados.
•

UTE Amapari : com capacidade instalada de 23 MW, autorização da Aneel para

atuar como Produtor Independente de Energia (PIE), contrato de
fornecimento direto de energia elétrica para a Anglo Ferrous Amapá
Mineração até 2015, a UTE está equipada com 12 motores de tecnologia MAN
fabricados pela STX/Hyundai e possui capacidade de geração de energia
elétrica de 23 MW. Há previsão de receitas variáveis, a serem reajustadas
anualmente, com base na variação do IPCA. Já os valores referentes a "Energia
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Fornecida referente ao Custo de Aquisição de Combustível', serão reajustados
conforme custo determinado pela ANEEL.
155.

Como se vê, os contratos celebrados são de longa duração e viabilizam

às SPEs o recebimento de uma receita fixa anual e de uma receita variável. Esses
recursos são substanciosos e compatíveis com a relevância e a extensão dos
projetos levados a efeito por essas companhias. Como consequência, a Eneva
deverá se beneficiar dos resultados de cada uma dessas operações superavitárias,

0

na medida em que passar a receber os dividendos devidos por sua condição de
acionista direta ou indireta.
156.

A figura abaixo revela a projeção dos fluxos de caixa das Requerentes

em dois cenários: com e sem os efeitos do período de suspensão legal. Esses dados
são suficientes para mostrar a importância do deferimento da recuperação judicial
para o equilíbrio do fluxo de caixa da Eneva:
Comparaoo dos Saldos de Caixa nos Diferentes Cenários (R$ mil)

MODO
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REQUISITOS OBJETIVOS PREENCHIDOS.
PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO TUDICIAL QUE SE IMPÕE

157.

Cumpre esclarecer que as Requerentes preenchem todos os requisitos

necessários para pleitear recuperação judicial (cf. arts. 48 e 51 da Lei n°
11.101/2005).
158.

Nesse sentido, vem declarar que (i) exerce regularmente suas

• atividades há muito mais do que os 2 anos exigidos por lei; (ii) jamais foi falida;
(iii) jamais obteve concessão de recuperação judicial; e (iv) seus administradores e
sócio controlador jamais foram condenados pela prática de crimes falimentares
( Doc. 28 ).
159.

No mais, com o intuito de evitar qualquer questionamento, esclarece

que recebeu, na forma do art. 122, parágrafo único, da Lei n° 6.404/76 e do art.
1.071, VIII, do Código Civil, as autorizações necessárias ao ajuizamento deste
pedido de recuperação judicial ( Doc. 29 ).
160.

Além de atender todos os requisitos objetivos previstos no art. 48 da

Lei n2 11.101/2005, este pedido também está sendo formalizado de forma regular,
diante da presença de todos os documentos exigidos pelo art. 51 da Lei n°
11.101/2005.
161.

De acordo com o referido dispositivo legal, o pedido de recuperação

judicial deverá ser instruído com os documentos que permitem ao Juízo apreciar a
real situação de crise econômico-financeira das Requerentes. Assim, como forma
de cumprir este comando, a Eneva apresenta a seguinte documentação:
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(a)

Demonstrações financeiras (Balanços e Demonstrações de Resultado
- art. 51, inciso II) relativas aos exercícios de 2011, 2012 e 2013 (Doc.
30);

(b) Demonstrações financeiras (Balanço Patrimonial, demonstrativo de
resultado desde o último exercício social e demonstrativo de
resultado acumulado — art. 51, inciso II) levantadas especialmente
para instruir o pedido. Doc. 31);
•

(c) Relatórios gerenciais do fluxo de caixa e de sua projeção de forma
consolidada (art. 51, inciso II) D
(d)

2);

Relação de credores (art. 51, inciso III) que engloba lista nominal de
todos os credores, com todas as informações, conforme estabelecido
pela legislação aplicável (Docs. 33);

(e)

Relação de empregados (art. 51, inciso IV) com todas as informações,
conforme estabelecido pela legislação aplicável, protestando pela
juntada em petição separada diante de seu caráter sigiloso,
requerendo seja autuada em volume apartado e somente acessada
mediante requerimento fundamentado e previamente aprovado por
este MM. juízo;

(f)

Certidão de regularidade no registro público de empresas (art. 48,
caput, e 51, inciso V) consubstanciadas na certidões de regularidade,

emitida pela junta Comercial (Docs. 34);
(g) Relação de bens dos sócios e administradores (art. 51, inciso VI),
protestando, também, pela junta em petição apartada diante de seu
caráter sigiloso, requerendo sejam autuadas em volume apartado e
somente acessadas mediante requerimento fundamentado e
previamente aprovado por este MM. juízo;
(h) Extratos das contas-corrente e aplicações, emitidas em 22.09.2014
(art. 51, inciso VII)Doc. 35);
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(i)

Certidões dos cartórios de protesto (art. 51, inciso VIII) do Mànicipio

do Rio de Janeiro/RJ (D c . ); e
(j)

Relação de ações judiciais (art. 51, inciso I?) que contempla todas as

ações judiciais de natureza cível, fiscal e trabalhista em que as
Requerentes figuram como parte, subscrita por seus representantes
( Docs. 37 ).

Em conclusão, tendo sido cabalmente demonstrado ao longo desta

162.

petição e pelos documentos que a acompanham que as Requerentes são empresas
em crise, porém recuperáveis, e que todos os requisitos objetivos e documentais
foram atendidos, deve ser deferido o processamento desta recuperação judicial, na
forma adiante requerida.
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PECÉM I

Por dever de lealdade, a 1 2 Requerente, Eneva S.A., informa que na data

163.

de hoje concluiu negociações extensas com a EDP para alienação da sua
participação na empresa Pecém I. Informa, ainda, que a eficácia de tal operação
de está sujeita à aprovação dos credores reunidos em assembleia para apreciação do
Plano de Recuperação Judicial que será submetido nos termos, forma e prazos
legais, para ser posteriormente homologado por esse MM. Juizo.
DO PEDIDO

164.

A luz de todas as razões precedentes, as Requerentes vêm requerer:
(i)

Seja deferido o processamento deste pedido de recuperação judicial,
nos termos do art. 52 da Lei n° 11.101/2005;

(ii) Seja nomeado Administrador Judicial;
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(iii) Seja ordenada a suspensão de todas as ações e execuções em curso
contra as Requerentes pelo prazo legal;
(iv) Seja determinada a dispensa da apresentação de certidões negativas
para o exercício de suas atividades;
(v)

Seja intimado o Ministério Público e sejam expedidos ofícios
competentes a fim de comunicar as Fazendas Públicas Federal,
Estadual e Municipal; e

(vi) Seja publicado o edital a que se refere o parágrafo 1 2 do art. 52 da Lei
n° 11.101/2005.

165.

As Requerentes informam que apresentará o seu Plano de Recuperação

Judicial no prazo legal, a ser computado da data da intimação da decisão que
deferir o processamento da recuperação judicial.
166.
~

49

Requerem também seja determinada a juntada por linha dos

documentos obrigatórios — à exceção das procurações e dos seus atos

constitutivos — para facilitar o manuseio dos autos.
167.

Invocando as garantias constitucionais à proteção da intimidade e ao

sigilo fiscal, pede-se que a relação de empregados e as declarações de bens
apresentadas em cumprimento ao art. 51, incs. IV e VI, da Lei 11.101/05 sejam
recebidas e devidamente acauteladas em Cartório, sob segredo de Justiça de modo
que o acesso a elas fique restrito a esse MM. Juízo, ao Administrador Judicial e ao
representante do Ministério Público.
168.

Por fim, requer-se que todas as intimações referentes ao feito sejam

realizadas exclusivamente em nome de Flavio Galdino advogado inscrito na
45
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OAB/RJ sob o n° 94.605, com escritório na Av. Rio Branco, n 4 138, 11 4 andar,
Centro, Rio de Janeiro/RJ.

169.

Atribui-se à causa o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para

efeitos fiscais e de alçada.

Nestes termos,
Pedem deferimento.

W2

Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 2014.

À~~
FLAVIO GALDINO

C

G TAVO SAL EIRO

OAB/RJ N 4 94. 605

OAB/RJ N 4 13 .064

11

FILI]
M M

W'a]

EDUARDO TAKEMI KATAOKA
OAB/RJ n4 106.736
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DOC. 01
SE

Rio de lanelro
Av. Rio Branco 138 111- andar
20040 0021 Centro
Rio de Janeiro / x1
T +55 213195 0240

510 Paulo
Av. Paulista 107912 1 andar
01311200 1 Bela Vista
São Pauto / sr
T+5 5 1130411500

Brasília
seus Sul / quadra OS
bloco K 1 N 4 17 / salas 501-507
70070050 / Brasília / DF
T +55 613323 3865

PROCURAÇÃO
OUTORGANTE: ENEVA S.A. sociedade por ações com sede na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo n° 66 19 2 andar - Flamengo, CEP n°
22.210-903, inscrita no CNPJ sob o 0 04.423.567/0001-21, através de seus
representantes legais, Alexandre Americano Holanda e Silva brasileiro, divorciado,
advogado, portador da carteira de identidade n° 110944014, emitida pelo DIC/RJ,
inscrito no CPF n 4 075.225.197-05, e Ricardo Leve, brasileiro, casado, administrador,
portador da carteira de identidade n 2 04750906-2, emitida pelo IFR/RJ, e inscrito no
CPF sob o n° 028.595.667-16, ambos com endereço profissional na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, ns 66, 9 2 andar, CEP 22.210903.

OUTORGADOS: FLAVIO GALDINO. brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o n°
94.605; BERNARDO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO CARNEIRO. brasileiro, advogado,
inscrito na' OAB/RJ sob o n 2 108.685; EDUARDO TAKEMI KATAOKA, brasileiro,
advogado, inscrito na OAB/RJ sob o n° 106.736; GUSTAVO FONTES VALENTE
SALGUEIRO. brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o n° 135.064; FILIPE
GUIMARÃES. brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o n 2 153.005; FELIPE
BRANDÃO. brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o n 2 163.343; e J~ TLIANNE
ZANCONATO, brasileira, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o n° 182.143, todos com
escritório na Av. Rio Branco, n 4 138, 11 2 andar, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro,
CEP 20.040-002.
PODERES: Especificos da cláusula ad judícía para, em conjunto ou separadamente,
representar a OUTORGANTE nos autos de ação de recuperação judicial a ser proposta
perante uma das Varas Empresariais da Comarca da Capital do Estado do Rio de
Janeiro, podendo praticar todos os atos necessários ao bgm e fiel cumprimento do
presente mandato, inclusive substabelecê-lo, no todopfem parte.
Rio de Janeiro,

de zembro de 2014.

A S.A.

15/9/2014
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1MDX ENERGIA S:A_
CNP)/MF: 04.423.56710001-21

NIRE: 33.3.0028402-8
(Companhia Aberta)

DATA HORA E LOCAL: No dia 11 de setembro de
Praia do Flamengo, .no 66, 90 andar, Rio de Janeiro - RJ.

I.

II.

.

CONVOCAÇÃO:

2013 , à s 17:3Ó horas, na

Editais de convocação publicados no Diário Oficial do= Estado do

Rio de Janeiro, nos dias 27 0 28 e 29 ide agosto de 2013 (páginas 13, .16 e 12,
respectivamente) e no. Diário Merc

os 27,.: 28 e 29 de agosto de. 2013

(páginas 02, 09 e 02, respecti

.

Lei no 6 404176, conforme

d~
a~K

rmé disposto no artigo : 124, inciso II da

esc® ,WS
III.

PRESEN A5 : Aci

W rep

e

0

~~ °

~_f►tadgFMais de 213

( dois

terços ) do capit

social votante da MPX Energia S.A. panhia"), conforme assinaturas cons antes
no Livro de Presença de AcionigoPresente também o Sr. Alexandre Amo,
Diretor da Companhia . Teido verificado o quórum necessário , foi declarada
regularmente instalada a presente Assembleia.

E
IV.

MESA:

Nos termos do artigo .26, parágrafo 1 0 do Estatuto Social da Companhia

e, ainda, do artigo 128 da Lei no 6.404176, os acionistas presentes escolheram, por
unanimidade e sem ressalvas, o Sr. Alexandre Americano para exercer a função de

Presidente da Assembleia , que convidou a Sra . Julia Martinelli para exercer a, função
de Secretária.
V.

ORDEM QO DIA :. Deliberar sobre: (1): a aprovação da alteração da denominação

social da Companhia e consequente reforma do estatuto social e posterlár
consolidação; e (H) a eleição de membro do Conselho de Administração da
Companhia.

VI.

DELIBERACÕIEiS : Decidiram os acionistas:

vG~ GO
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(i) Aprovar, por maioria de votos, registradas as abstenções, a alteração da
denominação social da Companhia, de MPX Energia S.A. para ENEVA S.A., e
consequente reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, conforme
redação constante do Anexo I da presente ata.

V

(H) Aprovar, por maioria de votos, registradas as abstenções, a eleição, com mandato
de 2 (dois) anos, unificado ao dos demais membros do Conselho de Administração,
vigente até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2015, do seguinte novo

membro para o Conselho de Administração da Companhia : Sr. Joel Mendes Rennó Ir.
Desta forma , o Conselho de Administração da Companhia passa a ter a seguinte
composição:

- ELIEZER BATISTA DA SILVA , brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira
de identidade no 02.314.419-9 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o no 607.460,507-63,
residente e domiciliado na Cidade e Estio do Rio de Janeiro, com escritório na com
escritório na Praça Mahatma Gandh
~tb~~ i, ®andar, para o cargo de Membro do

cco
o

Conselho de Administração ;

.

o

e~
~

'Wasileiro, casado, engenheiro civil,

portador da carteira de ewla

~~
]1359-1 ( IFP/RJ ), inscrito no CPF/MF sob o

no 014.707.017 15, residente e

f mo na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com

escritório na Praia do Flamen ,

66, 90 andar, para o cargo de Mgmbro do

-

r

Conselho dCAdministração ;

n

J

L~

- JOEL MENDES RENNÓ JR., brasileiro, solteiro, advogado, portador da carteira de
identidade no czo36919, inscrito no CPF/MF sob o no 088.339.217-86, residente e
domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praia do
Flamengo, no 66, 90 andar, para o cargo de Membro do Conselho de Administração ;

- JOSÉ LUIZ ALQuÉRES, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de
identidade no 1.688.939-IFP1RJ e inscrito no CPF/MF sob o no 027.190.707-00,
residente e domiciliado na Capitai do Estado de São Paulo, na Alameda Lorena,

no

1160 - apto 92, para o cargo de Membro Independente do Conselho de Administração

(conforme termo definido no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da
BM&FBovespa);

/pX
U
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- I&ICARDO LUIZ QE SOUZA RAMOS , brasileiro, casado, engenheiro mecânico,
portador da carteira de identidade n0 04.414.139-8 (SSP/R)), inscrito no CPF/MF sob

o no 804.112.237-04, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro,

0

com escritório à Av, Chile, n° 100, 9 0 andar, Centro, Cidade e Estado do Rio de
Janeiro, para o cargo de Membro do Conselho de Administração;

- STEIN RALE, norueguês, casado, administrador, portador do passaporte no
28605707, domiciliado em E.ON Platz 1, 40479 Dússeldorf, Alemanha, para o cargo de
Membro do Conselho de Administração.

®

- JORGEN KILDAHS, norueguês, casado, economista, portador do passaporte no
25045060, domiciliado em E.ON Platz 1, 40479 Düsseldorf, Alemanha, para o cargo de
Membro rio Conselho de Adminlsl:racão:

- KEIT11 P~MAN,, inglês,
801463073, domidliado em E.ON

casaoRQecon mista, po rt ador do passapo rte na

~,

Düsseldorf, Alemanha, para o cargo
p

de Membro do Cons elho de
—

CP~e
é ®iNONNeie do memb ro do Conselho de

O presidente da Assemb
Administração ora eleit

9

nflrma o

e o mesmo não está incurso em nenhum

dos crimes previstos em lei impeça de exercer atividade mercantil,
especialmente aqueles prev®~tps~o artigo 147 da Lei n° 6.404 1 76, re gulamentado
pela CVM.

®
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VII. LAVRATURA DA ATA : Aprovada a lavratura desta ata na forma de sumário, nos
termos dos parágrafos primeiro e segundo do artigo 130 da Lei n 0 6.404176,
autorizando-se sua publicação na imprensa com omissão das assinaturas dos
acionistas.

VIII. ENCERRAMENTO : Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a

Assembleia, depois de lavrar a presente ata, que lida e achada conforme, foi
devidamente assinada pelos presentes. Assinaturas da Mesa: Alexandre Americano,
i

Presidente, e Julia Martineili, Secretária.
IX. ACIONISTAS PRESENTES : CENTENNIAL ASSET MINING FUND LLC (p. p. Pedro

Borba); CENTENNIAL ASSET BRAZILIAN EQUITY FUND LLC (p. p. Pedro Borba); EIKE
FUHRKEN BATISTA (p. p Pedro Borba); DD BRAZIL HOLDINGS S.A.R.L. (p.p. Érico
Lopes Tonussi); DD BRAZIL HOLDINGS SARL (p. p. Érico Lopes Tonussi); ALEXANDRE
AMERICANO; ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND; ALASKA

~ pX

~G
~GO

ç,;
s

PERMANENT FUND ; AMUNDI ACTIONS EMERGENTS ; AMUNDI FUNDS ; SELLSOUTH
CORPORATION RFA VEBA TRUST; BEST INVESTMENT CORPORATION; BLACKROCK
CDN MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND;BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST
COMPANY, N.A.; CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC ; CF DV EMERGING
MARKETS STOCK INDEX FUND ;
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES
FUND;COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES'
RETIREMENT SYSTEM ; COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION;
DOMINION RESOURCES , INC. MASTER TRUST; EATON VANCE PARAMETRIC
STRUCTURED EMERGING MARKETS FUND; EATON VANCE PARAMETRIC TAXMANAGED EMERGING MARKETS FUND ; EATON VANCE TRUST CO COMMON TRUST
FUND - PARAMETRIC STRUCTURED EMERGING MARKETS EQUITY COMMON TRUST;
EMERGING MARKETS EQUITY INDEX MASTER FUND ; EMERGING MARKETS EQUITY
INDEX PLUS FUND ; EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 4; EMERGING MARKETS EXCONTROVERSIAL WEAPONS EQUITY INDEX FUND B; EMERGING MARKETS INDEX
NON-LENDABLE FUND ; EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND B;
® EMERGING MARKETS PLUS SERIES OF BLACKROCK QUANTITATIVE PARTNERS, L.P.;
EMERGING MARKETS SUDAN FREE EQUITY INDEX FUND ; FDA 21 ; FIDELITY SALEM
STREET TRUST: FIDELIIY SERIES GLOBAL EX U.S. INDEX FUND; FIDELIIY SALEM
STREET TRUST: SPARTAN EMERGING MARKETS INDEX FUND; FIDELTTY SALEM
STREET TRUST: SPARTAN GLOBAL EX U.S. INDEX FUND ; FLEXSHARES MORNINGSTAR
EMERGING MARKETS FACTOR TILT INDEX FUND; FORD MOTOR COMPANY DEFINED
BENEFIT MASTER TRUST; GRD21 ; HAND COMPOSITE EMPLOYEE BENEFIT TRUST;
ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTM
RES II PUBLIC LIMITED COMPANY;
ISHARES III PUBLIC LIMITED COM P
MSCI BRAZIL ( FREE) INDEX FUND;
ISHARES MSCI BRIC INDEX FU
ARSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND;
ISHARES PUBLIC LIMITED
A
EMERGING MARKETS
êmELLON
INDEX FUND ; JOHN HAN
ST
EQUITY ALLOCATION FUND;
JOHN HANCOCK VARIAB
C
ST
ATIONAL EQUITY INDEX TRUST
B; LVIP BLACKROCK EME
IN X RPM FUND ; MANAGED PENSION
FUNDS LIMITED ; MELL
K
ÊE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT
FUND PLAN; MICROS
GLOBAL
NCE; MINISTRY OF STRATEGY AND
FINANCE;NATIONAL COUNCIL F
At SECURITY FUND; NATIONAt PENSION
SERVICE; NAV CANADA PENS ON; NEW YORK STATE TEACHER'S RETIREMENT
SYSTEM ; NEW ZEALAND S
NUATION FUND; NORGES BANK; NORTHERN TRUST
INVESTMENT FUNDS PLC ;
THERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND;
®
NZAM EM8 EQUITY PASSIVE FUND; PANAGORA GROUP TRUST ; PARAMETRIC
STRUCTURED ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO; PICTET - EMERGING MARKETS INDEX;
PICTET FUNDS S.A RE : PI(CH )- EMERGING MARKETS TRACKER ; PUBLIC EMPLOYEE
RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO ; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO;
PYRAMIS GLOBAL EX U.S. INDEX FUND LP; RARE EMERGING MARKETS FUND; RARE
INFRASTRUCTURE GLOBAL VALUE FUND L.P.; RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND —
HEDGED; RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND UNHEDGED ; REGIME DE RETRAITE
DU PERSONNEL DES CPE ET DES GARDERIES PRIVEES CONVENTIONNEES DU
QUEBEC; RENAISSANCE GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND; SBC MASTER PENSION
TRUST; SSGA MSCI BRAZIL INDEX NON-L.ENDING QP COMMON TRUST FUND; STATE
OF CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM ; STATE STREET BANK AND
TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS; STATE
STREET EMERGING MARKETS; STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS
EQUITY POOL ; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; TEACHERS RETIREMENT
SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS; THE BANK OF KOREA; THE BOEING COMPANY
EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST; THE PENSION RESERVES
INVESTMENT MANAGEMENT BOARD; THE SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION
FUND - AP 7 EQUITY FUND; TIAA-CREF FUNDS - TIAA - CREF EMERGING MARKETS
EQUITY INDEX FUND ; UPS GROUP TRUST; VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK
INDEX FUND ; VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND, A SERIES OF
VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS; VANGUARD FUNDS PUBLIC
LIMITED COMPANY; VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC; VANGUARD TOTAL

~ Pk

~

e.G

G

smee. eS

~

INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS;
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND , A SERIES OF VANGUARD
INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS; VERI20N MASTER SAVINGS TRUST; WHEELS
,

COMMON INVESTMENT FUND (p.p. Christiano Marques de Godoy).

- A presente cópia é fiei de Ata de Assembleia Geral Extraordinária da MPX Energia S.A.,
realizada em 11 de setembro de 2013, às 17h30min, lavrada no livro próprio e assinada pelos
acionistas da Companhia. -

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2013.

Julia Martineili
Secretária

É,`+11

•~

1

o
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO Rio DE JANEIRO . e õ?
N: ENEVA 8
'ome
NBe • 33.3.0028102.8
. Protw010: 00-201314.8010.8
CERT6T00 OUSA PRESENTE WTOC6PIA TEM O MESMO VALOR

.

DOORICwa.DE ACORDO COM O~uoour GO7e

DECRETO 1~ DE 30 DE JANEIRO DE 1998,508 O N' 00007514501

í

DATA::'.z ~márzó~ is :s- _
_.. ... ...r.`Y+"', ....

r:?.•

~ Á~

_

,

'• SECRETÁRIA GER/1L i_'.

;E

0

J._

ANEXO I
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CN PJ : 04.423.567/0001-21
NIRE:33.2.0677568-4
(Companhia Aberta de Capital Autorizado)

h

ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULOI
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, 0B3ETO E DURAÇÃO
•
Artigo 1 0 - A ENEVA S.A. (" Companhia ") é uma sociedade anônima que se rege pelo
presente Estatuto, pela Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada

("Lei no 6.404/76") e pelas demais Leis e Regulamentos que lhe forem aplicáveis.
U

Parágrafo Único - A Companhia,
Conselho Fiscal, quando i

tas, administradores e membros do
o,

Regulamento de Listage? N
Valores, Mercadorias e 2

e

" BM&FBOVESPA °, resp
Artigo 20

- A Companhia te

rd

à ar-se-ão também às disposições do
errado d

5i

FBOVESPA S.A. - Bolsa de

men ~ éaulamento do Novo Mercado " e

ente),5 A
srwde e foro na cidade do Rio de Janeiro, Estado do

Rio de Janeiro, podendo irar filiais e agências em qualquer local do país ou no
exterior.

Parágrafo Único - A Companhia poderá, por deliberação da Diretoria, abrir,
transferir e/ou encerrar filiais de qualquer espécie, bem como transferir sua sede, em
qualquer parte do território nacional ou no exterior.
Artigo 3 0 - A Companhia tem por objeto social a geração, distribuição e
comercialização de energia elétrica e a participação, como sócia, sócia-quotista ou

o

acionista, no capital de outras sociedades civis ou comerciais, no país e no exterior,
qualquer que seja o objeto social. Para atender ao objeto social da Companhia, esta
poderá constituir subsidiárias sob qualquer forma societária.
Artigo 40 - O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

CAPÍTULO II

I
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DO CAPITAL E DAS AÇÕES
Artigo 50 - O capitai social da Companhia é de R$ 3.736.568.320,85 (três bilhões,
setecentos e trinta e seis milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, trezentos e vinte
reais e oitenta e cinco centavos), dividido em 578.479.962 (quinhentos e setenta e ¡¡
oito milhões, quatrocentas e setenta e nove mil, novecentas e sessenta e duas) ações,

~~
~1

todas ordinárias, nominatívas, escriturais e sem valor nominal.

`-

Parágrafo 1 0 - O capital social da Companhia será representado exclusivamente por
ações ordinárias.

L=J

Parágrafo 2 0 - Cada ação ordinária nominativa dá direito a um voto nas deliberações
das Assembleias Gerais da Companhia.
Parágrafo 3 0 - Todas as ações da

são escriturais e serão mantidas em

conta de depósito, em nome de se

kem instituição financeira autorizada

Mobi
contrato de custódia em vig S~S~~
pela Comissão de Valores

poderá cobrar dos acion s _
p ro p ri edade das ações es

com quem a Companhia mantenha

m

Wo de cert¡fi

os. A instituição depositá ri a

~{~e rv iosee transferência e averbação da

ccc

°°

q custo dos se rv iços relativos às ações

custodiadas, obse rvados limites máx o
il l ados oela CVM.
Parágrafo 4 0 - Fica vedai missão pela Companhia de ações preferenciais ou
partes beneficiárias.

N]
Parágrafo 5 0 - As ações serão indivisíveis em relação à Companhia. Quando uma
ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos
pelo representante do condomínio.
Parágrafo 6 0 - Ressalvado o disposto no artigo 6 0, parágrafo 3 0 , os acionistas têm
direito de preferência, na proporção de suas respectivas participações, na subscrição
de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição de emissão da
Companhia, que pode ser exercido no prazo legal de 30 (trinta) dias.

Artigo fio - A Companhia está autorizada a aumentar o capital social até o limite de

o

1.200.000.000 (um bilhão e duzentos milhões) de ações ordinárias, incluídas as ações
já emitidas, independentemente de reforma estatutária.
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Parágrafo 10 - o aumento do capitai social será realizado mediante deliberação do
Conselho de Administração, a quem competirá estabelecer as condições da emissão,
inclusive preço, prazo e forma de sua integralização. Ocorrendo subscrição com

integralização em bens, a competência para o aumento de capital será da Assembleia
Geral, ouvido o Conselho Fiscal, caso instalado.

~O

Parágrafo 2 0 - Dentro do limite do capitai autorizado, a Companhia poderá emitir
ações ordinárias e bónus de subscrição.
Parágrafo 3 0 - A critério do Conselho de Administração, poderá ser excluído o direito
de preferência ou reduzido o prazo de que trata o §40 do art. 171 da Lei n 0 6.404176,
nas emissões de ações ordinárias e bônus de subscrição, cuja colocação seja feita
mediante (1) venda em bolsa ou subscrição pública, ou ([i) permuta de ações, em
oferta pública de aquisição de controle, nos termos da lei, e dentro do limite do capital
autorizado.
Artigo 70 - A Companhia

` or

adqui ri r as próp ri as ações

ração do Conselho de Administração,

er íáricia em t9

croGf~%°reservas, exceto a reserva legal,

cancelamento, até o mon tld
sem diminuição do capital
aplicáveis

.
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Artigo 80 - A Companhia p

ais

ri a e posterior alienação ou

®dã

~5

"" ~ D

disposições legais e regulamentares

ápor deliberação do Conselho de Administração e de

acordo com plano aprovado pela Assembleia Gerai, outorgar opção de compra ou
subscrição de ações, sem direito de preferência para os acionistas, em favor dos seus
administradores, empregados ou pessoas naturais que prestem serviços à Companhia,

podendo essa opção ser estendida aos administradores ou empregados das sociedades
controladas pela Companhia, direta ou indiretamente.

CAPÍTULO XII
DA ADMINISTRAÇÃO
Seção I - pisDosicões Gerais
Artigo 90 - A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por
uma Diretoria, de acordo com as atribuições e poderes conferidos pela legislação
aplicável e pelo presente Estatuto Social.
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Artigo 10 - A posse dos administradores é condicionada à prévia subscrição do Termo
de Anuência dos Administradores a que se refere o Regulamento do Novo Mercado,
bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis. Os administradores

deverão, imediatamente após a investidura no cargo, comunicar à BM&FBOVESPA a
quantidade e as características dos valores mobiliários de emissão da Companhia de
que sejam titulares, direta -ou indiretamente, inclusive seus derivativos.

Artigo 11 - A Assembleia Geral Ordinária fixará o montante anual global da

remuneração dos administradores da Companhia , cabendo ao Conselho de
Administração deliberar sobre a sua distribuição.

Seção II - Conselho de Administração

Artigo 12 - O Conselho de Administração será composto por no mínimo 08 (oito) e no
máximo 10 (dez) membros, acionistas ou não da Companhia, eleitos pela Assemblela
Gerai, com mandato unificado de 02 ( anó. &odendo ser reeleitos.

Parágrafo i° - No mínimo &t por cento Os membros do Conselho de
Administração deverão
Independente

aquele q

participação no capital

Çq

~

eiçACIndep

entes. Considera-se Conselheiro

o WgNa r vínculo co m a Companhia , exceto
c

I; (11) não f 1%,onista controlador, cônjuge ou parente até
ltl
segundo grau do acionista cont r®, ão for e não tiver sido nos últimos 03 (três)

~n

anos vinculado à sociedau entidade relacionada ao acionista controlador
(excluem-se desta restrição pessoas vinculadas a instituições públicas de ensino e/ou
pesquisa); (iii) não tiver sido nos últimos 3 (três) anos empregado ou diretor da
Companhia, do acionista controlador ou de sociedade controlada pela Companhia; (iv)
não for fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços ou produtos da
Companhia, em magnitude que implique perda de independência; (v) não for
funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou
demandando serviços e /ou produtos à Companhia, em magnitude que implique perda
de independência; (vi) não for cônjuge ou parente até segundo grau de algum
administrador da Companhia; ou (vii) não receber outra remuneração da Companhia
além da de conselheiro (excluem-se desta restrição proventos em dinheiro oriundos
de eventual participação no capital). É também considerado Conselheiro Independente

aquele eleito mediante faculdade prevista nos parágrafos quarto e quinto do artigo

o

141 da Lei das Sociedades por Ações. A qualificação como Conselheiro Independente
deverá ser expressamente declarada na ata da Assembleia Geral que o eleger.
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Parágrafo 2 0 - Quando a aplicação do percentual definido acima resultar em número
fracionário de Conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o número inteiro:

(1) imediatamente superior se a fração for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos); ou
(ii) imediatamente inferior, se a fração for inferior a 0,5 (cinco décimos).

Parágrafo 3 0 - Os membros do Conselho de Administração serão investidos em seus

r

cargos mediante assinatura de termo de posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões
do Conselho de Administração. Os membros do Conselho de Administração poderão
ser destituídos a qualquer tempo pela Assembleia Geral, devendo permanecer em
exercício nos respectivos cargos, até a investidura de seus sucessores.

Artigo 13 — 0 Conselho de Administração terá 01 (um) Presidente e 01 (um) VicePresidente, que serão eleitos pela maioria de votos dos presentes, na primeira reunião
do Conselho de Administração que ocorrer imediatamente após a posse de tais
membros, ou sempre que ocorrer vacância naqueles cargos. 0 Presidente e o VicePresidente devem ser eleitos pelo pe

~~ de *(dois) anos. No caso de ausência ou

Impedimento temporário do PZS e %kOnselho de Administração, assumirá as
funções do Presidente o Vi esi Na hípót e ausência ou impedimento
temporário do Presidenta
funções do Presidente

~

dW~ e-d dentOr Conselho de Administração, as
eO a°~~qr outro membro do Conselho de

Administração indicado et s outros m

os do Conselho de Administração.

O

j
Parágrafo Único — Os ca

áe Presidente do Conselho de Administração e de

Diretor Presidente não poderão ser acumulados pela mesma pessoa.

E

Artigo 14 - O Conselho de Administração reunir-se - á, pelo menos 06 (seis ) vezes ao
ano, mediante notificação escrita entregue pessoalmente, por correio eletrônico, via
fac-símile ou

courier,

por iniciativa do Presidente elou peio Vice-Presidente ou

mediante solicitação por escrito de qualquer membro do Conselho de Administração,
com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis, e definição da data, local e horário e

de ordem do dia dos assuntos a serem tratados . Caso o Presidente não tome as
medidas necessárias para convocar reunião solicitada por um membro do Conselho de
Administração dentro de 05 (cinco) dias úteis da data do recebimento da referida
solicitação, qualquer membro poderá convocar a reunião solicitada. Nenhuma

resolução poderá ser aprovada sem que assunto esteja expressamente incluído na
ordem do dia da reunião.
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Parágrafo 1 0 - Em caráter de urgência , as reuniões do Conselho de Administração
poderão ser convocadas por seu Presidente e /ou Vice-Presidente sem a observância

do prazo acima, desde que inequivocamente cientes todos os demais integrantes do
Conselho. As convocações poderão ser feitas por carta entregue pessoalmente, por
correio eletrônico, via fac-símile ou courier, em cada caso, com aviso de recebimento.
3

Parágrafo 20 - Independentemente das formalidades previstas neste artigo, será

r

considerada regular a reunião a que comparecerem todos os Conselheiros. A presença
do membro do Conselho na reunião constitui sua plena anuência com a convocação da
reunião, exceto se a presença do membro do Conselho de Administração for com o

expresso propósito de no início de tal reunião opor-se à resolução de qualquer negócio
em razão da reunião não ter sido devidamente convocada ou instalada.

Artigo 15 - As reuniões do Conselho de Administração serão Instaladas em primeira
convocação com a presença de metade de seus membros. se o Conselho de
Administração não atingir o quórum rlri

primeira convocação da reunião do

Conselho de Administração, osr

tes devem suspender a até o segundo

dia co ntado da data da

( leva

circunstâncias que possa
reunião em segunda co¡n

~v~

em co nsideração todas as

9e
rom oo de comparecer ou participar da
D
), ®~~a
-•eDdiiatamente comuni ca r por esc ri to a

todos os membros o !o horário en

união será realizada. O quórum acima

deve ser observado também p?fl re
união do Conselho de Administração em

segunda convocação. ®~

O

Parágrafo 1 0 - As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo
Presidente do Conselho de Administração e secretariadas por quem ele indicar. No
caso de ausência temporária do Presidente do Conselho de Administração, essas
reuniões serão presididas pelo Vice-Presldente do Conselho de Administração ou, na
sua ausência, por Conselheiro escolhido por maioria dos votos dos demais membros
do Conselho de Administração, cabendo ao presidente da reunião indicar o secretário.
Parágrafo 2 0 - No caso de ausência temporária de qualquer membro do Conselho de

Administração , o respectivo membro do Conselho de Administração poderá, com base
na pauta dos assuntos a serem tratados , manifestar seu voto por escrito , por meio de
carta a ser entregue por correio eletrônico ao Presidente ou Vice-Presidente do
Conselho de Administração, na data da reunião, ou ainda, por correio eletrônico
digitalmente certificado.
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Parágrafo 3 0 - Em caso de vacância do cargo de qualquer membro do Conselho de

Administração , o substituto será nomeado , para completar o respectivo mandato, por
Assemblela Geral Extraordinária . Para os fins deste parágrafo , ocorre vacância com a
destituição, morte, renúncia, Impedimento comprovado ou invalidez.

Parágrafo 4 0 - As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas
mediante o voto favorável da maioria dos membros presentes , ou que tenham
manifestado seu voto na forma deste artigo, parágrafo 2 0 deste Estatuto.
Artigo 16 - As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas,

preferencialmente , na sede da Companhia Em casos excepcionais , em que um
membro não possa, por qualquer razão, participar pessoalmente de uma reunião do

Conselho de Administração , poderá participar por meio de teleconferência ou outro
meio de comunicação similar, desde que todos os participantes da reunião possam se
ouvir uns aos outros , e com esta participação o membro será considerado como
pessoalmente presente em tal reunião^0é\

~a

Parágrafo 1 0 - Ao térmi~nQ~`~ad7`3r Ião deve rs
p

lavrada ata, que deverá ser

assinada por todos os CoYél fisi nte gentes à reunião, e posteriormente

transcrita no Livro de R((~g~de 1~~C~i &elho de Administração da Companhia.
Os votos proferidos por 2nselheiros10
Q participarem remotamente da reunião do
Conselho ou que tenham se mdo na forma do artigo 15, parágrafo 2 0 deste

Estatuto , deverão igualmetNrstar no Livro de Registro de Atas do Conselho de
Administração , devendo a cópia da carta, fac-símile ou mensagem eletrônica,
conforme o caso, contendo o voto do Conselheiro, ser juntada ao Livro logo após a

transcrição da ata . Todos os membros do Conselho de Administração receberão uma
cópia da ata da reunião do Conselho de Administração em tempo razoável após a
realização da reunião.

Parágrafo 20 - Deverão ser publicadas e arquivadas no registro público de empresas
mercantis as atas de reunião do Conselho de Administração da Companhia que

contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros.
Parágrafo 3 0 - Os membros da Diretoria da Companhia devem estar presentes nas
reuniões do Conselho de Administração, quando convocados, para reportar sobre os
negócios operacionais da Companhia e responder às questões dos membros do
Conselho de Administração. O Conselho de Administração poderá admitir outros
participantes em suas reuniões, com a finalidade de acompanhar as deliberações e/ou e

~ 1~
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prestar esclarecimentos de qualquer natureza, vedado a estes, entretanto, o direito de
vota.
Artigo 17 - O Conselho de Administração tem a função primordial de orientação geral
dos negócios da Companhia, assim como de controlar e fiscalizar o seu desempenho,
cumprindo-lhe, especialmente além de outras atribuições que lhe sejam atribuídas por
lei ou pelo Estatuto:

1. Exercer as funções normativas das atividades da Companhia

,

podendo avocar

y~

para seu exame e deliberação qualquer assunto que não se compreenda na
competência privativa da Assembleia Geral ou da Diretoria;

11. Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia e deliberar sobre qualquer
assunto relevante para a estratégia da Companhia , desde que, entretanto , a Diretoria
será responsável por todas as decisõe
lacionadas às atividades do dia-a-dia da
,~
Companhia , conforme estabelecido n ikstaP;

M. Nomear e destituir

UR-O

aprovação da respectiva wm r
previamente pela Asser

Mia Direto
o

~ cordyo

eraZ

M. Atribuir aos membros da

O

a Companhia , incluindo, a
a remuneração global aprovada

q

suas respectivas funções, atribuições e limites

de alçada não especificadoste Estatuto Social, inclusive designando o Diretor de
Relações com Investidores, observado o disposto neste Estatuto;

V.

Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral, em colegiado ou através de

seu Presidente, quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132 da Lei das
Sociedades por Ações (Lei no 6404176);

VI. Fiscalizar a gestão dos Diretores , examinando , a qualquer tempo , os livros e
papéis da Companhia e solicitando informações sobre contratos celebrados ou em vias
de celebração e quaisquer outros atos;

VII. Escolher e destituir os auditores independentes , observando - se, nessa escolha, o
disposto na legislação aplicável, A empresa de auditoria externa reportar-se-á ao
Conselho de Administração;
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VIII.

Convocar os auditores independentes para prestar os esclarecimentos que

entender necessários;
IX. Apreciar o Relatório da Administração , as demonstrações financeiras , e as contas
da Diretoria e deliberar sobre sua submissão à Assembleia Geral;

X.

Aprovar os planos anuais de negócios e o plano estratégico , bem como 0

orçamento anual, elaborados e recomendados pela Diretoria, e as alterações destes
planos que envolvam valores superiores, ao que for maior: (1) variação de 25% (vinte

e cinco por cento ) do valor original; ou (11) R$ 250.000 . 000,00 ( duzentos e cinquenta

NC

..

milhões de reais), desde que a Diretoria seja responsável por implementar o plano de
negócios anual e o orçamento anual;

XI. Deliberar sobre aumento do capital e sobre emissão de ações da Companhia, nos
limites autorizados no artigo 6 0 deste Estatuto, fixando as condições de emissão,
inclusive preço e prazo de Integrali
para) o direito de preferência

debêntures conversíveis , cu'
subscrição pública ou e
fe

Opod o, ainda, excluir (ou reduzir prazo

~
emi

de ações, bônus de subscrição e
ia feita

púb 1 de

p

nte venda em bolsa ou por
de controle, nos termos

estabelecidos em lei;

XII.

Deliberar sobre qualquer p

"de registro de oferta pública de ações da

Companhia;
XIII.

Deliberar sobre a aquisição pela Companhia de ações de sua própria emissão,

ou sobre o lançamento de opções de venda e compra, referenciadas em ações de

emissão da Companhia , para manutenção em tesouraria e/ou posterior cancelamento
ou alienação;

XIV. Iniciar, modificacar , interromper ou o abandonar o desenvolvimento , criação,
implementação elou operação de (1) negócio ou atividade , cujo montante seja
superior a R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), exceto se previamente
i aprovado no piano de negócios anual ou no orçamento anual, sendo tal transação ou
atividade em uma única operação ou em uma série de operações relacionadas, ou (11)

qualquer projeto de geração de energia , de empreendimento , de capital de risco,
investimento ou atividade da Companhia ou de qualquer de suas subsidiárias;
XV. Aprovar as regras de procedimentos internos do Conselho de Administração;
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XVI. Celebrar qualquer joint

associação ou qualquer outra parceria

venture,

empresarial que envolva a Companhia ou suas subsidiárias que seja de importância
estratégica para a Companhia;

XVII.

Autorizar a celebração de aditamentos relativos às transações entre Partes

Relacionadas que excedam o montante de R$ 80 . 000.000 , 00 (oitenta milhões de
reais);
XVIII.Aprovar a aquisição, venda, transferência, locação, gravame, criação de ônus

O reais ou qualquer outra forma de disposição sobre os ativos da Companhia ou de
qualquer uma de suas subsidiárias, ou a outorga de garantias a terceiros por
obrigações da própria Companhia, cujo valor total seja superior a R$ 100.000.000,00

(cem milhões de reais ), exceto se previamente aprovado no plano anual de negócios
ou orçamento anual;
XIX. Aprovar investimentos ou

pela Companhia ou por qualquer

uma de suas subsidiárias, cujod

eja superior a R$ 200.000.000,00

(duzentos milhões de reai

em uma série de operações
IN
no plano anual de negócios ou

4

relacionadas, exceto se _ ab
0W`y \V_ ®
orçamento anual ;

~

9

XX. Aprovar empréstimos, finhentos, debêntures simples, debêntures não
conversíveis*em ações e se®(rantia real, ou qualquer outra dívida, ou cornmercfal

papers envolvendo valor superior a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), exceto

se aprovado previamente no plano anual de negócio ou orçamento anual;
XXI. Definir a lista tríplice de empresas especializadas em avaliação econômica de
empresas , para a preparação de laudo de avaliação das ações da Companhia , em caso
de cancelamento de registro de companhia aberta e saída do Novo Mercado;

XXII. Requerer falência , recuperação judicial ou extrajudicial pela Companhia; e
XXIII. Manifestar - se a respeito de qualquer oferta pública de aquisição de ações que
tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, por meio de parecer prévio
fundamentado, divulgado, em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da oferta

pública de aquisição de ações , que deverá abordar, no mínimo (i) a conveniência e
oportunidade da oferta pública de aquisição de ações quanto ao interesse do conjunto
dos acionistas e em relação à liquidez dos valores mobiliários de sua titularidade; (ii)Mp-l-
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as repercussões da oferta pública de aquisição de ações sobre os Interesses da
Companhia ; ( iii) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à
Companhia; e (iv) outros pontos que o Conselho de Administração considerar
pertinentes, bem como as informações exigidas pelas regras aplicáveis estabelecidas

pela CVM.
XXIV. Aprovar a celebração, rescisão, alteração ou renúncia de contrato relevante
cujo valor total agregado seja superior a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais),

ií1

exceto se previamente aprovado no plano anual de negócios ou orçamento anual;

XXV. Aprovar a concessão ou contratação pela Companhia ou por suas subsidiárias de

0 qualquer garantia ou título em relação a qualquer obrigação da Companhia ou de suas
subsidiárias ou de qualquer outra pessoa ,

que exceda um montante de

R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), exceto se previamente aprovado no plano
anual de negócios ou orçamento anual;

XXVI. Aprovar a execução das ativi

O

ercialização de energia, incluindo a
dOn
5ração de Parcerias Público Privadas nos

participação em processos lici
mercados regulados e liv

ÇRI Q ç ãi de ott§4&r contratos acessórios não

negociados;
XXVII . Aprovar a celebração de cq t
~

s de compra de energia para reserva de

energia que envolva valor su riR$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais),
exceto se previamente aprono plano anual de negócios ou orçamento anual;

O

XXVIII . Implementar mudanças ou modificações significativas nas normas , políticas e
diretrizes contábeis aplicáveis à Companhia; e

XXIX. Apresentar propostas para a Assembieia Geral referentes à destinação dos
lucros da Companhia e alteração deste Estatuto Social.

Artigo 18 - Compete ao Presidente do Conselho de Administração, ou a quem este
designar, representar o Conselho de Administração nas Assembleias Gerais.

i

Artigo 19 - O Conselho de Administração, para seu assessoramento, poderá
estabelecer a formação de comités técnicos e consultivos, com objetivos e funções
definidos, sendo integrados por membros dos órgãos de administração da Companhia

ou não.
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Parágrafo Único - Caberá ao Conselho de Administração estabelecer as normas

aplicáveis aos comitês, incluindo regras sobre composição , prazo de gestão,
remuneração, funcionamento, abrangência e área de ação.
Seção M - Da Diretoria
Artigo 20 - A Diretoria da Companhia será composta por 02 (dois) membros,
acionistas ou não, residentes no País e eleitos pelo Conselho de Administração,
autorizada a cumulação de funções por um mesmo Diretor, sendo um designado

Diretor Presidente e um Diretor Vice-Presidente . O cargo de Diretor de Relações com
Investidores será ocupado eu peio Diretor Presidente ou pelo Diretor Vice-Presidente.

Artigo 21 - Os membros da Diretoria tomarão posse do cargo mediante a assinatura
do termo de posse, o qual constará no Livro de Registro de Atas da Diretoria. 0

mandato dos membros da Diretoria será unificado de 02 ( dois) anos, podendo ser
reeleitos. A Diretoria reunir-se-a sâ que4ssim exigirem os negó ci os sociais,
sendo convocada pelo Di re tor

ent t®u pelo Diretor Vice-Presidente, com
~
f
antecedência mínima de
4 2- e
horas, e
inião somente será instalada

com a presença de todos

~oe~

N
~ ~ 9 ~o
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Parágrafo 1 0 - No case ausênciaeoporária de qualquer diretor, este poderá,

kr

com base na ordem do dia, maniseu voto por escrito, por melo de carta ou fac-

símile entregue ao outro

ainda , por cor re io eletrônico digitalmente

certi fi cado, com p rova de rece imento pelo outro diretor.

f
❑
Parágrafo 2 0 - Os membros da Diretoria não poderão afastar-se do exercício de suas
funções por mais de 30 (trinta) dias corridos consecutivos sob pena de perda de
mandato, salvo em caso de licença concedida pela própria Diretoria.

Parágrafo 3 0 - As reuniões da Diretoria poderão ser realizadas por meio de

teleconferência, videoconferência ou outros meios de comunicação . Tal participação
será considerada presença pessoal em referida reunião. Nesse caso, os membros da
Diretoria que participarem remotamente da reunião da Diretoria deverão expressar
seus votos por meio de carta, fac-símile ou correio eletrônico digitalmente certificado.

Parágrafo 4 0 - Ao término de cada reunião deverá ser lavrada ata, que deverá ser
i

assinada por todos os membros da Diretoria fisicamente presentes à reunião, e
posteriormente transcrita no Livro de Registro de Atas da Diretoria. Os votos

i

0
1),4

r~I z.

proferidos pelos membros da Diretoria que participarem remotamente da reunião da
Diretoria ou que tenham se manifestado na forma do parágrafo 2 0 deste artigo,
deverão igualmente constar no Livro de Registro de Atas da Diretoria, devendo a cópia
da carta, fac-símile ou mensagem eletrônica, conforme o caso, contendo o voto do
membro da Diretoria, ser j untada ao Livro logo após a transcrição da ata.

Artigo 22 - As deliberações nas reuniões da Diretoria serão tomadas por todos os

votos dos presentes em cada reunião , ou que tenham manifestado seu voto na forma
do artigo 21, parágrafo 2 0 deste Estatuto.

©

Artigo 23 - Compete à Diretoria a administração dos negócios sociais em geral e a

prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes , ressalvados aqueles
para os quais, por lei ou por este Estatuto Social, seja atribuída a competência à
Assembleia Geral ou ao Conselho de Administração. No exercício de suas funções, os
membros da Diretoria poderão realizar todas as operações e praticar todos os atos
necessários à consecução dos objetivf~ se ~ rgo, observadas as disposições deste

Estatuto Social quanto à for ntação, à alçada para a prática de
determinados atos, e a ori
Administração, incluindo

o

dos negócipstabelecida pelo Conselho de

eb ®ap ro

vaaplicação de recursos, transigir,

renunciar, ceder direito%, e:Z% vi J~
' 4azer acordos, fi rmar co mpromissos,
contrair ob ri gações , ceièfirar co ntratów UqutNr, alienar e onerar bens móveis e
imóveis, prestar caução, avais es, emitir, endossar, caucionar, descontar, sacar
e avalizar títulos em gera im como abrir, movimentar e encerrar contas em

estabelecimentos de crédito , observadas as restrições legais e aquelas estabelecidas

O

neste Estatuto Social.

Parágrafo 1 0 - Compete ainda à Diretoria:

I. a gestão, administração e supervisão dos negócios e assuntos rotineiros da
Companhia e todas as decisões relacionadas às atividades rotineiras da Companhia,
de acordo com o plano anual de negócios e o piano estratégico da Companhia, bem
como o orçamento anual aprovado pelo Conselho de Administração;

11. preparar o plano de negócios e o plano estratégico da Companhia, bem como o
`

orçamento, e recomendá-los ao Conselho de Administração;

III. implementar o plano de negócios e o plano estratégico da Companhia , bem como
o orçamento , conforme aprovado pelo Conselho de Administração;

~

IV.

implementar as decisões e orientações do Conselho de Administração;

V. representar legalmente a Companhia perante terceiros , incluindo, o
compromisso , renúncia, liquidação e assinatura de acordos , assunção de obrigações,
investimento de fundos e celebração de contratos e outros documentos em nome da
Companhia;

VI. aprovar todas as medidas necessárias e praticar os atos ordinários da gestão
financeira e econômica, de acordo com as disposições previstas neste Estatuto Sociai
e as deliberações aprovadas pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Administração

•

em suas reuniões;
VII. preparar e entregar as informações relativas aos assuntos da Companhia ao
Conselho de Administração, conforme solicitado pelo próprio Conselho de

Administração;

VIII.

preparar a emissão, atualiz~M

tffiações às políticas financeiras e de

investimento;

1

IX. preparar as deinoUQ e,fin
ras ,~Ciimpanhia para aprovação do
`
Conselho de Administração ~a~r_d ~v "societários de Companhia , bem como
os livros e registros conOis e fiscais
X.

elaborar e recomendar

selho de Administração o plano de negócios e o

plano estratégico da Comia, bem como o orçamento anual, com relação a
•

qualquer exercício fiscal em tempo razoável para que sejam aprovados pelo Conselho

de Administração durante o último trimestre do respectivo exercício fiscal.
Parágrafo 2 0 - Compete ao Diretor Presidente e ao Diretor Vice-Presidente dirigir a

execução das atividades relacionadas coco o planejamento geral da Companhia, além
das funções, atribuições e poderes a eles cometidos pelo Conselho de Administração,
e observadas a política e orientação previamente traçadas pelo Conselho de
Administração:

I.

Convocar e presidir as reuniões da Diretoria;

11. Superintender as atividades de administração da Companhia, coordenando e
supervisionando as atividades dos membros da Diretoria;
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III. Propor sem exclusividade de iniciativa ao Conselho de Administração a atribuição
de funções a cada Diretor no momento de sua respectiva eleição;

IV. Representar a Companhia ativa e passivamente , em juizo ou fora dele,
observado o previsto no artigo 24 deste Estatuto Social;
Coordenar a política de pessoal, organizacional, gerencial, operacional e de

V.

marketing da Companhia;
VI.

Anualmente, elaborar e apresentar ao Conselho de Administração o plano anual

de negócios e o orçamento anual da Companhia; e
o

VII. Administrar os assuntos de caráter societário em geral.
VIII.

Compete ao Diretor de Relações com investidores , além das funções,

atribuições e poderes a ele cometidos

1

nfho de Administração, e observadas a

política e orientação previamente asConseiho de Administração:
(1)

Representarç

g&~

n hidbrant ~ OFo órgãos de controle e demais

instituições g~~o àm ®ge. 0 %de capitais;

(H)

Prestar informações

em que a Com

blico investidor , à CVM , à s Bolsas de Valores
`tenha seus valores mobiliários negociados e demais

órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de capitais,
conforme fegislação aplicável, no Brasil e no exterior; e

(li!)

Manter atualizado o registro de companhia aberta perante a CVM.

Artigo 24 - A Companhia considerar-se-á obrigada quando representada:

a) Por 2 (dois ) membros da Diretoria em conjunto;
b) Por 1 ( um) membro da Diretoria em conjunto com 1 (um) procurador com poderes
especiais, devidamente constituído;
c)

Por 2 (dois) procuradores em conjunto, com poderes especiais, devidamente

constituídos; e
~.P
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d) Por 1 (um) procurador , conforme os poderes constantes do respectivo instrumento
de mandato , nesse caso exclusivamente para a prática de atos específicos.
Parágrafo 1 0 - Todas as procurações serão outorgadas em nome da Companhia por
2 (dois) membros da Diretoria em conjunto, exceto a procuração ad judicia que

poderá ser outorgada em nome da Companhia por 1 ( um) Diretor isoladamente,
devendo especificar os poderes conferidos e, salvo aquelas previstas no parágrafo

segundo deste artigo, terão período de validade limitado a 01 (um) ano.
Parágrafo 2 0 - As procurações para fins judiciais poderão ser outorgadas por prazo
® indeterminado e aquelas outorgadas para fins de cumprimento de cláusula contratual
poderão ser outorgadas pelo prazo de validade do contrato a que estiverem
vinculadas.

CAPITULO IV
DAS A 50%1 Z ERAIS
o
MO
Artigo 25

-

A Assembleia Ge

r inari n Fte, dentro dos 04 (quatro)

meses seguintes ao térmite
ex
io sq, e, extraordina ri amente, semp re
que os interesses sociais o
rer1C2 e
qs em sua convocação, instalação e
deliberação as prescriçoesQais pertinerme as disposições do presente Estatuto.
~
~

Parágrafo 2 0 - As reuniõe

Assemb l eias Gerais serão convocadas co m, no

mínimo, 15 (quinze ) dias co dos de antecedência , e presididas pelo Presidente do
® Conselho de Administração ou, na sua ausência por quem este indicar entre os
membros do Conselho ou Diretoria. Na ausência de indicação, ocupará tal função o
acionista que a Assembleia Geral designar. O Presidente convidará um acionista entre
os presentes, ou advogado, para atuar como secretário.

Parágrafo 20 - As deliberações da Assembleía Geral, ressalvadas as hipóteses
especiais previstas em lei e neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta
de votos, não se computando os votos em branco.

Parágrafo 3 0 - As atas das Assembleias deverão ser lavradas na forma de sumário
dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, contendo a transcrição das
deliberações tomadas, observado o disposto no § 1 0 do artigo 130 da Lei das
Sociedades por Ações.
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Artigo 26 - Compete à Assembieia Geral, além das demais atribuições previstas em

4

p?11

lei:

a) Tomar as contas dos administradores ,

examinar, discutir e votar as

demonstrações financeiras;

ti) Eleger e destituir os membros do Conselho de Administração;

t)

Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e

da Diretoria , assim como a dos membros do Conselho Fiscal, se instalado;
d)

Reformar o Estatuto Social e alterar o objeto social da Companhia;

Deliberar sobre a fusão , incorporação , incorporação de ações, cisão envolvendo a
e)
Companhia;
f)

Aprovar planos de outo8g

administradores e empreg

e

as nau's que prestem se rv iços à

et ados de outras sociedades que

Companhia, assim como egad
sejam controladas dire ta

ãli de compra de ações aos seus

edil

„ecã Companhia, bem como aprovar

,,~~

quaisquer alterações relOas à tais

g)

Deliberar , de acordo & Vroposta apresentada pela administração , sobre a

destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;

h)

Deliberar sobre aumento do capital saciai que excedam o capital autorizado da

Companhia;

i)

Nomear ou substituir o(s) liquidante ( s) da Companhia , suspender a liquidação da

Companhia, bem como instalar o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de
liquidação;

j)

Deliberar o cancelamento do registro de companhia aberta perante a CVM;

k)

Deliberar a saída do Novo Mercado, a qual, se aprovada , deverá ser comunicada

à BM&FBOVESPA por escrito, com antecedência prévia de 30 (trinta) dias;

o
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i) Deliberar sobre as ações que serão listadas ou retiradas da listagem da bolsa de
valores;
m)

Escolher empresa especializada responsável pela elaboração de laudo de

avaliação no caso dos artigos 37 e 40 deste Estatuto , dentre as empresas indicadas
em lista tríplice formulada pelo Conselho de Administração.
n)

Aprovar redução de capital com a distribuição dos fundos e ativos aos acionistas

da Companhia;

X

o)

Aprovar a participação da Companhia em um grupo de sociedades;

p)

Aprovar a amortização e regaste de ações da Companhia; e

q)

Alterar a política de dividendos da
AP

V
LHO FISC ~I~

Artigo 27 - O Conselhoz da

e, quando instalado, se composto p ~

arN fiuncíonará em

ca ráter não permanente

mínimo 03 (três) e no máximo 05 (cinco)

membros efetivos e Igual nú de suplentes, acionistas ou não, eleitos e
destituíveis a qualquer tem¡la Assemblela Geral. O Conselho Fiscal da Companhia
será composto, instalado e remunerado em conformidade com a legislação em vigor.

E
Parágrafo iQ

-

A posse dos membros do Conselho Fiscal será feita mediante a

assinatura de termo respectivo , em livro próprio, e a partir da adesão da Companhia
ao segmento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA , estará condicionada à subscrição
do Tenho de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal previsto no Regulamento do
Novo Mercado da BM&FBOVESPA, bem como ao atendimento dos requisitos legais
aplicáveis.

Parágrafo 2 0 - A partir da adesão pela Companhia ao segmento do Novo mercado da

BM&FBOVESPA , os membros do Conselho Fiscal deverão , ainda , imediatamente após a
posse no cargo, comunicar à BM&F60VESPA a quantidade e as características dos

valores mobiliários de emissão da Companhia de que sejam titulares, direta ou
indiretamente, inclusive derivativos.

o

t¡

Parágrafo 3 0 - Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos , em suas faltas e
impedimentos, pelo respectivo suplente.

4
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Parágrafo 40 - Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o
respectivo suplente ocupará seu lugar. Não havendo suplente, a Assembleia Geral será
convocada para proceder à eleição de membro para o cargo vago.

Parágrafo 5 0

-

Não poderá ser eleito para o cargo de membro do Conselho Fiscal da

Companhia aquele que mantiver vínculo com sociedade que possa ser considerada
concorrente da Companhia, estando vedada, entre outros, a eleição da pessoa que:

E

(a) seja empregado, acionista ou membro de órgão da administração, técnico ou fiscal
de concorrente ou de acionista controlador ou controlada, de concorrente; (b) seja
cónjuge ou parente até 2 0 grau de membro de órgão da administração, técnico ou

fiscal de Concorrente ou de Acionista Controlador ou Controlada de concorrente.
Artigo 28 - Quando instalado, o ConsetJ mis
que necessário e analisará, ao m
~

nffl

Parágrafo 1 0 - IndepeAja
ente
go
regularmente convocada

aa

reunirá, nos termos da lei, sempre
mente, as demonstrações financeiras.

Nuaisí of~I rm alidades, será considerada

0 aoo

parecer a totalidade dos membros do

¡~
~

Conselho Fiscal.

Parágrafo 2 0 - O Consel

's a1 se manifesta por maioria absoluta de votos,

presente a maioria dos seus membros.

L

Parágrafo 3 0 - Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas
no respectivo livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos
Conselheiros presentes.

CAPÍTULO VI
DO EXERCÍCIO FISCAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
E DA DESTINAÇÀO DOS LUCROS

Artigo 29 - 0 exercício social terá Início em 1 0 de janeiro e término em 31 de
dezembro e obedecerá, quanto às demonstrações financeiras, o Regulamento do Novo
Mercado da BM&FBOVESPA e as disposições legais aplicáveis.
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Parágrafo 1 0 - Por deliberação do Conselho de Administração , a Companhia poderá
(1) levantar balanços semestrais, trimestrais ou de períodos menores, e declarar

dividendos ou juros sobre capital próprio dos lucros verificados em tais balanços; ou
(H) declarar dividendos ou juros sobre capital próprio intermediários , à conta de lucros
acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual.

Parágrafo 2 0 - Os dividendos intermediários ou Intercalares distribuídos e os juros
sobre capitai próprio poderão ser imputados ao dividendo obrigatório previsto no
artigo 30 abaixo.

®

Parágrafo 3 0 - A Companhia e os Administradores deverão, pelo menos uma vez ao
ano, realizar reunião pública com analistas e quaisquer outros interessados, para
divulgar informações quanto à situação econômico-financeira, projetos e perspectivas

da Companhia.
Artigo 30 - Do resultado do

ãs
0 s ão deduzidos, antes de qualquer

pa rt icipação, os p rejuízos acumuCS,~ser, e a provisão para o imposto sob re a

renda e contribuição social s

Cal ®~ ®
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Parágrafo 1 0 - Do sai c,~ fian giekN4ssembleia Geral poderá atribuir aos

~~
¡~~
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Administradores uma pacípação nonos correspondente a até um décimo dos
lucros do exercício. É condição pás agamento de tal participação a atribuição aos
acionistas do dividendo obriglo previsto no parágrafo 3 0 deste artigo.
Parágrafo 2 0 - O lucro líquido do exercido terá a seguinte destinação:

a)

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

constituição da reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital
social. No exercício em que o saldo da reserva legal acrescido do montante das

reservas de capital , de que trata o parágrafo 1 0 do artigo 182 da Lei das Sociedades
por Ações, exceder 30% (trinta por cento) do capital social, não será obrigatória a
destinação de parte do lucro líquido do exercício para a reserva legal;

b)

Uma parcela , por proposta do Conselho de Administração , poderá ser destinada
à formação de reserva para contingências e reversão das mesmas reservas formadas
em exercícios anteriores, nos termos do artigo 195 da Lei das Sociedades por Ações;

0

c)

Uma parcela será destinada ao pagamento do dividendo anual mínimo V ~

obrigatório aos acionistas, observado o disposto no parágrafo 4 0 deste artigo;

d) No exercício em que o montante do dividendo obrigatório , calculado nos termos
do parágrafo 4,0 deste artigo, ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício, a
Assembleia Geral poderá , por proposta do Conselho de Administração , destinar o
excesso à constituição de reserva de lucros a realizar, observado o disposto no artigo
197 da Lei das Sociedades por Ações;

e)

O

Uma parcela , por proposta do Conselho de Administração , poderá ser retida com

base em orçamento de capital previamente aprovado, nos termos do artigo 196 da Lei
das Sociedades por Ações;
f)

A Companhia manterá a reserva de lucros estatutária denominada "Reserva de

Investimentos ", que terá por fim finan ar a expansão das atividades da Companhia
a* inclusive por meio da subscrição de

e/ou de suas empresas controladas

aumentos de capital ou cria
formada com até 100%
deduções legais e estar: nas
de lucros, excetuadas {

~~rij

ri

mpreendimentos, a qual poderá será

r t to) do lucro#ido que remanescer após as

jo, so>~l aos saldos das demais reservas
a dÁRO5\ Balizar e a reserva para contingências,

não poderá ultrapassa 100% (cee

r cento) do capital social subscrito da

Companhia; e

g)

O saldo terá a destinação que lhe for dada pela Assembleia Geral, observadas as

disposições legais.

Parágrafo 3 0 - Aos acionistas é assegurado o direito ao recebimento de um dividendo
obrigatório anual, não inferior a 25% (vinte e cinco por cento ) do lucro líquido do
exercício, diminuído ou acrescido dos seguintes valores: (i) importância destinada à
constituição de reserva legal; e (H) importância destinada à formação de reserva para
contingências e reversão das mesmas reservas formadas em exercícios anteriores.
Parágrafo 40 - O pagamento do dividendo obrigatório poderá ser limitado ao

montante do lucro líquido realizado , nos termos da lei.
Artigo 31 - Por proposta da Diretoria , aprovada pelo Conselho de Administração, ad
referendum da Assembleia Geral, a Companhia poderá pagar ou creditar juros aos
acionistas , a título de remuneração do capital próprio destes ú ltimos , observada a
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legislação aplicável. As eventuais importâncias assim desembolsadas poderão ser
imputadas ao valor do dividendo obrigatório previsto neste Estatuto.

9~

Parágrafo 1 0 - Em caso de creditamento de juros aos acionistas no decorrer do
exercício social e atribuição dos mesmos ao valor do dividendo obrigatório, será
assegurado aos acionistas o pagamento de eventual saldo remanescente . Na hipótese
do valor dos dividendos ser inferior ao que lhes foi creditado, a Companhia não poderá
cobrar dos acionistas o saldo excedente.

Parágrafo 2 0 - O pagamento efetivo dos juros sobre o capital próprio , tendo ocorrido
o creditamento no decorrer do exercício social, dar-se-á por deliberação do Conselho

de Administração , no curso do exercício social ou no exerccio seguinte.
Artigo 32 - A Assembleia Geral poderá deliberar a capitalização de reservas de lucros
ou de capital, inclusive as instituídas em balanços intermediários, observada a

_o~~

legislação aplicável.
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Artigo 33 - os dividendos
(três) anos, contados do a
reverterão em favor

õu Teclameprescreverão no prazo de 03
et

m so Wtos á disposição do acionista, e

da Comi ia.®® y\Ê39
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ITULO VII
IÉNAÇÃO DE CONTROLE

©

Artigo 34 - A alienação do controle da Companhia , tanto por meio de uma única
operação, como por meio de operações sucessivas, somente poderá ser contratada,

sob a condição , suspensiva ou resolutiva , de que o adquirente se obrigue a efetivar
oferta pública de aquisição das demais ações dos outros acionistas da Companhia,
observando as condições e prazos previstos na legislação vigente e no Regulamento

do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao
acionista controlador alienante, e observando-se, no mais, os procedimentos
estabelecidos pela BM&FBOVESPA e pela Comissão de Valores Mobiliários — CVM.

Parágrafo único — A oferta pública referida no caput deste artigo será exigida, ainda,

quando houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos
ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, que venha a resultar
na alienação do controle da Companhia , e em caso de alienação de controle de
sociedade que detenha o poder de controle da Companhia, sendo que, neste caso, e

ii

acionista controlador alienante ficará obrigado a declarar à BM&FBOVESPA o valor

atribuído à Companhia nessa alienação e anexar documentação que comprove esse
valor.
Artigo 35 - Aquele que adquirir o poder de controle , em razão de contrato particular
de compra de ações celebrado com o acionista controlador, envolvendo qualquer

quantidade de ações, estará obrigado a , ( 1) efetivar a oferta pública referida no artigo
35 acima; e ('ri) pagar, nos termos a seguir indicados, quantia equivalente à diferença

entre o preço da oferta pública e o valor pago por ação eventualmente adquirida em
bolsa nos 6 (seis ) meses anteriores à data da aquisição do Poder de Controle,
© devidamente atualizado até a data do pagamento. Referida quantia deverá ser
distribuída entre todas as pessoas que venderam ações da Companhia nos pregões em

que o adquirente realizou as aquisições, proporcionalmente ao saldo líquido vendedor
diário de cada uma, cabendo à BM&FBOVESPA operacionalizar a distribuição, nos
termos de seus regulamentos.

Artigo 36 - A Companhia n`otr,
adquirente do poder de co
controle, enquanto ess

Controladores previsto n

~~

ou

Çffi
st

alquer transferência de ações para o

aquele(s) Nk$vier( em) a deter o poder de
ever

~

~ ° o Termo de Anuência dos

mi® 4gaMercado da BM&FBOVESPA.

Parágrafo único - Da mesma 4501 nenhum Acordo de Acionistas que disponha
ontrole poderá ser registrado na sede da Companhia
sobre o exercício do poder
isi
sem que os seus signatários tenham subscrito o Termo de Anuência referido neste
artigo.

CAPITULO VIII
DO CANCELAMENTO DE REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA
Artigo 37 - O cancelamento de registro da Companhia como companhia aberta

perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM deverá ser precedido de oferta
pública de aquisição de ações, que deverá ter como preço, no mínimo,
obrigatoriamente , o valor da Companhia e de suas ações que vier a ser determinado
em laudo de avaliação por empresa especializada , mediante a utilização do valor
econômico das ações como critério de apuração , por meio de metodologia reconhecida
ou com base em outro critério que venha a ser definido pela Comissão de Vaiares
Mobiliários - CVM , conforme definido no Regulamento do Novo Mercado e respeitadas

c)
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as normas legais e regulamentares aplicáveis. A escolha da empresa especializada

d--

dar-se-ã na forma do artigo 40 deste Estatuto.
Parágrafo 10 - Obedecidos os demais termos do Regulamento do Novo Mercado da

3

BM&FBOVESPA, deste Estatuto e da legislação vigente, a oferta pública para

I

cancelamento de registro poderá prever também a permuta por valores mobiliários de
outras companhias abertas, a ser aceita a critério do ofertado.
Parágrafo 20 - O cancelamento deverá ser precedido de Assembleia Geral

Extraordinária em que se delibere especificamente sobre tal cancelamento.
Artigo 38 - Caso o laudo de avaliação a que se refere o artigo 37 não esteja pronto
até a Assembleia Geral Extraordinária convocada para deliberar sobre o cancelamento

do registro de companhia aberta, o acionista controlador, o grupo de acionistas que
detiver o poder de controle da Companhia ou, ainda , a própria Companhia, deverá
informar nessa Assembleia o valor ~n~io p*ação ou lote de mil ações pelo qual
formulará a oferta pública .

~~~~®
ricioin~ a que o valor apurado no laudo

Parágrafo 1 0 - A ofertP

ar a

de avaliação a que se
acionista controlador,

po

~~ yseja superior ao valor divulgado pelo

e aciôts que detiver o poder de controle da

Companhia ou pela própria Com, na Assembleia referida no caput deste artigo.
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Parágrafo 20 - Caso o valor das ações determinado no laudo de avaliação seja
superior ao valor informado pelo acionista, grupo de acionistas que detiver o poder de

controle ou então pela própria Companhia, a deliberação referida no caput deste
artigo ficará automaticamente cancelada, devendo ser dada ampla divulgação desse
fato ao mercado, exceto se o acionista que detiver o poder de controle concordar
expressamente em formular a oferta pública pelo valor apurado no laudo de avaliação.
Artigo 39 - O laudo de avaliação a que se refere os artigos 37, 40, 41 e 42 deverá
ser elaborado por empresa especializada, com experiência comprovada e
independência quanto ao poder de decisão da Companhia, seus administradores e¡ou
acionista controlador, bem como satisfazer os requisitos do parágrafo 1 0 do artigo 80
da Lei das Sociedades por Ações, e conter a responsabilidade prevista no parágrafo 6 0

do mesmo artigo.
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Parágrafo 1 0 - A escolha da empresa especializada é de competência privativa da

Assembleia Geral , a partir da apresentação , pelo Conselho de Administração , de lista
tríplice, devendo a respectiva deliberação ser tomada, não se computando os votos
em branco, por maioria dos votos dos acionistas representantes das ações em

circulação presentes naquela Assembleia que se instalada em primeira convocação
deverá contar com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 20% (vinte
por cento) do total de Ações em Circulação, ou que se instalada em segunda
convocação poderá contar com a presença de qualquer número de acionistas
representantes das ações em circulação.
Parágrafo 2 0 - Os custos incorridos com a elaboração do laudo serão arcados pelo
acionista ou grupo de acionistas que detiver o poder de controle ou, então, pela
própria Companhia, dependendo do caso.

CAPÍ 0 1X
DA
Artigo 40 - Caso os aci

~$i s e~

ompanhia

~

eidos em Assembleia Geral

g
aí
nhingNovo Mercado da BM&PBOVESPA,
(1) seja para que suas a
aUIRs
ra negociação fora do Novo Mercado,
~
ou (li) seja em virtude
Wietária da Companhia , na qual as ações da
Extraordinária , delibere

companhia resultante de tal

éração não sejam admitidas para negociação no

Novo Mercado no prazo dento e vinte) dias contados da data da Assembleia
Gerai que aprovou a referida operação, o acionista, ou grupo de acionistas que detiver

E

o poder de controle da Companhia , deverá efetivar uma oferta pública de aquisição de
ações pertencentes aos demais acionistas , no mínimo, pelo valor econômico das ações
apurado em laudo de avaliação conforme previsto no artigo 39 , respeitadas as normas
legais e regulamentares aplicáveis.
Artigo 41 - Na hipótese de não haver acionista controlador, caso seja deliberada a
saída da Companhia do Novo Mercado para que os valores mobiliários por ela emitidos
passem a ter registro para negociação fora do Novo Mercado, ou em virtude de
operação de reorganização societária, na qual a sociedade resultante dessa

reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação no Novo
Mercado no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados de data da Assembleia Geral

que aprovou a referida operação , a saída estará condicionada à realização de oferta
pública de aquisição de ações nas mesmas condições previstas no artigo acima.
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Parágrafo 1 0 - A referida Assembleia Gerai deverá definir o(s) responsável ( is) pela
realização da oferta pública de aquisição de ações, o(s) qual(is), presente(s) na

Assembleia , deverá(ão) assumir expressamente a obrigação de realizar a oferta.
Parágrafo 20 - Na ausência de definição dos responsáveis pela realização da oferta
pública de aquisição de ações, no caso de operação de reorganização societária, na

qual a companhia resultante dessa reorganização não tenha seus valores mobiliários
admitidos à negociação no Novo Mercado, caberá aos acionistas que votaram
favoravelmente à reorganização societária realizar a referida oferta.

Artigo 42 - A saída da Companhia do Novo Mercado em razão de descumprimento de
obrigações constantes do Regulamento do Novo Mercado está condicionada à
efetivação de oferta pública de aquisição de ações, no mínimo, pelo valor econômico
das ações, a ser apurado em laudo de avaliação de que trata o artigo 40 acima,
respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis.
Parágrafo 1 0 O acionista contr

efetivar a oferta pública de aquisição de
o ~~

ações prevista no caput de

Parágrafo 2 0 Na hipót((e ~~~~~~®ã ® r tgniisu controlador e a saída do Novo

~~s
Mercado refe ri da no capoecorrer de

CP

que tenham votado a favo %9

O

ração da Assembleia Geral, os acionistas

deliberação que implicou no respectivo

~

descumprimento deverão ef& a oferta pública de aquisição de ações prevista no
caput deste a rt igo.
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Parágrafo 30 Na hipótese de não haver acionista controlador e a saída do Novo
Mercado referida no caput deste artigo ocorrer em razão de ato ou fato da
administração, os administradores da Companhia deverão convocar Assembleia Geral

cuja ordem do dia será a deliberação sobre como sanar o descumprimento das
obrigações constantes do Regulamento do Novo Mercado ou, se for o caso, deliberar
pela saída da Companhia do Novo Mercado.
Parágrafo 4 0 Caso a Assembleia Geral mencionada no Parágrafo 3 0 acima delibere

peia saída da Companhia do Novo Mercado , a referida Assembleia Geral deverá definir
o(s) responsável(is) pela realização da oferta pública de aquisição de ações prevista

no caput, o(s) qual ( is), presente ( s) na Assembleia ,

deverá(ão) assumir

expressamente a obrigação de realizar a oferta.
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CAPÍTULO X
DO .11111U0 ARBITRAL
Artigo 43 - A Companhia , seus acionistas , Administradores e membros do Conselho
Fiscal (quando instalado), obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem perante a

Câmara de Arbitragem do Mercado , toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa
surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia,
interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das Sociedades
por Ações, neste Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho Monetário

Nacional , pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas
aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em gerai, além daquelas
J

constantes do Regulamento do Novo Mercado, do Regulamento da Câmara de

Arbitragem do Mercado , do Regulamento de Sanções e do Contrato de Participação no
Novo Mercado.

Artigo 44 - A Companhi"
É írá
~0

em lei, competindo à Asseia

oly'

~

liquidante e, se for o caso Conselho

enIN em liquidação nos casos previstos
ebelecer o modo de liquidação, eleger o
I p ara tal finalidade.

CAPÍTULO XII
9A5 DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 45 - A Companhia observará os acordos de acionistas arquivados em sua

sede, sendo expressamente vedado aos integrantes da mesa diretora da Assembleia
Geral ou do Conselho de Administração acatar declaração de voto de qualquer
acionista, signatário de acordo de acionistas devidamente arquivado na sede social,

que for proferida em desacordo com o que tiver sido ajustado no referido acordo,
sendo também expressamente vedado à Companhia aceitar e proceder à transferência

de ações e/ou à oneração e/ou à cessão de direito de preferência à subscrição de

ações e /ou de outros valores mobiliários que não respeitar aquilo que estiver previsto
e regulado em acordo de acionistas.

Artigo 46 - Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia

Geral e regulados de acordo com o que preceitua a Lei das Sociedades por Ações,
respeitado o Regulamento do Novo Mercado.
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Artigo 47 - Observado o disposto no artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações, o
valor do reembolso a ser pago aos acionistas dissidentes terá por base o valor É,

3

patrimonial, constante do último balanço aprovado peia Assembleia Geral.

Artigo 48 - O pagamento dos dividendos, aprovado em Assembleia Geral, bem como a
distribuição de ações provenientes de aumento do capital, serão efetuados no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias a partir da data da publicação da respectiva ata.

Artigo 49 - A Companhia poderá negociar com suas próprias ações, observadas as
disposições legais e as normas que vierem a ser expedidas pela Comissão de Valores
Mobiliários.

Artigo 50 - As disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão sobre as
disposições estatutárias nas hipóteses de0prejuizo aos direitos dos destinatários das
ofertas públicas previstas neste Esta
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CN PJ/M F: 04.423.56710001-21
NIRE: 33.3.0028402-8
(Companhia Aberta)

I.

DATA. HORA E LOCAL : No dia 11 de novembro de 2013;_ ás 11:00 horas, na

Praia do Flamengo, n0 66, 9 0 andar, Rio de Janeiro - RJ.
II.

CONM.00AÇÃO : Editais de convocação publicados no Diário Oficial do Estado do

Rio de janeiro,, nos dias, 25, 29 e 30 de outubro de 2013 (páginas 08, 03 e 11,
respectivamente) e no Diário Mercantil

s dias 25, 28 e 29 de outubro de 2013

(páginas 02, 02 e 05, respectivame~
r 1 r
on

disposto no artigo 124, inciso II da

Lei no 6.404176, conforme afite
Q

e~

III. PRESENÇAS : A

~dq ~ de 114 (um quarto) do capital

social votante da EN

conforme assinaturas constantes no

Livro de Presença de Acionistas.

&também o Sr. Alexandre Americano, Diretor

da Companhia. Tendo sido ver

quórum necessário, foi declarada regularmente

Instalada a presente Assemb@
IV.

MESA : Nos termos do artigo 26, parágrafo ia do Estatuto Social dá Companhia

e, ainda, do artigo 128 da Lei n 0 6.404/76, os acionistas presentes escolheram, por
unanimidade e sem ressalvas, o Sr. Alexandre Americano para exercer a função de
Presidente da Assemblela, que convidou a Sra. Julia Caulliraux Martinelii para exercer
a função de Secretária.
V.

ORDEM DO DIA : Deliberar sobre a eleição de membro do_ Conselho de

Administração da Companhia.
VI.

DELIBERAÇÕES : Decidiram os acionistas:

(i) Aprovar por maioria de votos, registradas as abstenções, a eleição, com mandato
de 2 (dois) anos, unificado ao dós demais membros do Conselho de Administração,
vigente até a realização da Assemblela Geral Ordinária de 2015, do seguinte novo
membro para o Conselho de Administração da Companhia: Sr. Adriano Carvalhêdo

1

Casteilo Branco Gonçalves. Desta forma, o Conselho de Administração da Companhia,
passa a ter a seguinte composição:

- ELIEZER BATISTA DA SILVA , brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira
de Identidade no 02.314.419-9 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o no 607.460.507-63,
residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na com
escritório na Praça Mahatma Gandhl, 14, 23 0 andar, para o cargo de Membro do
Conselho de Administração ;

O

-

LUIZ DO AMARAL DE FRANCA PEREIRA , brasileiro, casado,, -engenheiro civil,

portador da carteira de identidade no 02.849.359-1 (IFP/R)), Inscrito no CPF/MF sob o
no 014.707.017-15, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com
escritório na Praia do Flamengo, no 66, 9 0 andar, para o cargo dê Membro do
Conselho de Administração ;

AD RIANO CA

advogado, portador da

CO ÇaONÇALVES, brasileiro, casado,
ei

ade no10.31-3, inscrito no CPF/MF sob
do nade e Estado do Rio de Janeiro,

o no 085.158.937-54, re
crenk
todão
com escritório na Praia Prnenr Ó
(
Conselho de Administrac_ ;

- RICARDO LUIZ DE S
©

o

Ow andar, para o cargo de Membro dó

RAMOS , brasileiro, casado, engenheiro mecânico,

portador da carteira de Identidade no 04.414.139-8 (SSP/RJ), inscrito no CPF/MF sob
o no 804.112.237-04, residente e domiciliado na Cidade e Estado do' Rio de Janeiro,
com escritório à Av. Chile, no 100, 9 0 andar, Centro, Cidade e Estado do Rio de
Janeiro, para ò cargo de Membro do Conselho de Administração ;

- STEIN DALE , norueguês, casado, administrador, portador

do. passaporte no

28605707, domiciliado em E.ON Platz 1, 40479 Düsseldorf, Alemanha, para o cargo de
Membro do Conselho de Admínistração .

I

- JORGEN KILDAHL , norueguês, casado, economista, portador do passaporte no
25045060, domiciliado em E.ON Platz 1, 40479 Düsseldorf, Alemanha, para o cargo de
Presidente do Conselho de Administração;

.~

..r r hrrp•

- K@ITH P~MAN, Inglês, casado, economista, portador do passaporte n 0
801463073, domiciliado em E.ON Platz 1, 40479 Düsseldorf, Alemanha, para o cargo
de Membro do Conselho de Administração.
O presidente da Assembleia declarou que obteve do membro do Conselho de
Administração ora eleito a confirmação de que o mesmo não está Incurso ern nenhum
dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil,
especialmente aqueles previstos no artigo 147 da Lei n° 6.404176, regulamentado
pela CVM.

©

VII. LAVRATURA DA ATA : Aprovada a lavratura desta ata na forma de sumário,

inos

termos dos parágrafos primeiro e segundo do artigo 130 da Lei n 0 6.404.176,
autorizando-se sua publicação na Imprensa com omissão das assinaturas dos
acionistas.

e

VIII. ENCERRAMENTQ; Nada mais rido

e n,
~N, 'que lida e achada conforme, foi

Assembleia, depois de lavrar

devidamente assinada pelosen ~
Presidente, e Julia Caullir

tratar , deram por encerrada a

naturas

esa: Alexandre Americano,

lli, &ttár9l

IX. ACIONISTAS PREE&9;S : CEN

~°~
ASSET MINING FUND LLC (p. p. Pedro
Borba); CENTENNIAL ASSET BRAZI
QUITY FUND LLC (p, p. Pedro Borba); EIKE
FUHRKEN BATISTA (p. p Pedroá); DD BRAZIL HOLDINGS S.A.R.L. (p.p. Érico
Lopes Tonussi); DD BRAZIL
GS SÀRL (p, p. Érico Lopes Tonussi); ALEXANDRE.
AMERICANO; RARE EMERGI
ARKETS FUND; RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND
— HEDGED; RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND UNHEDGED; AMUNDI FUNDS; FDA
21; GRD21; JNL/MELLON CAPITAL EMERGING MARKETS INDEX FUND; NORGES
i BANK; SBC MASTER PENSION TRUST; STICHTING DEPOSITARY APG, EMERGING'.
MARKETS EQUITY POOL, THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS

MASTER TRUST; VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC; VANGUARD TOTAL
INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS;
i BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A.; DOMINION RESOURÇES, INC.

MASTER TRUST; MANAGED PENSION FUNDS LIMITED; PUBLIC EMPLOYEES
RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS; EATON VANCE
PARAMETRIC TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND; TEACHER RETIREMENT
SYSTEM OF TEXAS; SSGA MSCI BRAZIL INDEX NON-LENDING QP COMMON TRUST
FUND; CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC; COMMONWEALTH OF

PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM; PANAGORA
GROUP TRUST; PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO; THE PENSION

RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD; WHEELS COMMON INVESTMENT
FUND; FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST; ILLINOIS STATE

BOARD OF INVESTMENT, MICROSOFT GLOBAL FINANCE; TEACHERS RETIREMENT
SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS; NAV CANADA PENSION PLAN; JOHN HANCOCK

VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B; ALASKA
PERMANENT FUND; THE SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND - AP 7 EQUITY
FUND; ISHARES PUBLIC LIMITEI) COMPANY; NATIONAL PENSION SERVICE;
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00002564466
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DATA: 1 911 1/2 01 3 ,

EMERGING MARKETS EQUM TRUST 4; EMERGING MARKETS SUDAN FRW EQUITY
INDEX FUND; EATON VANCE PARAMETRIC STRUCTURED EMERGING MARKETS FUND;
JSHARES. MSCI BRAZIL (FREE) INDEX FUND; ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY;
EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND; VANGUARD EMERGING MARKETS
STOCK INDEX FUN; VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND, A SERIES OF

VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX; FUNDS; NATIONAL COUNCIL FOR
SOCIAL SECURITY FUND; NORTHERN TRUST INVESTMENT FUNDS PLC; ISHARES
MSCI BRIC INDEX FUND; RENAISSANCE GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND;
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD

INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS; MELLON BANK N.A EMPLOYEE BENEFIT
COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN; BEST INVESTMENT CORPORATION; ISHARES
III PUBLIC LIMITED COMPANY; MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE; PICTET
EMERGING MARKETS INDEX; BELLSOUTH CORPORATION RFA VERA TRUST; RICTET
FUNDS S.A RE: PI(CH)-EMERGING MARKETS TRACKER; REGIME DE RETRAITE DU
PERSONNEL DES CPE ET DES GARDERIES PRIVEES CONVENTIONNEES DU QUEBEC;

FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SERIES GLOBAL EX U.S. INDEX FUND;
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND; EMERGING MARKETS PLUS
SERIES OF BLACKROCK QUANTITATIVE PARTNERS, L.P.; NORTHERN TRUST UCITS

COMMON CONTRACTUAL FUND; UPS GROUP TRUST; THE BANK OF KOREA;
EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND B; BLACKROCK CDN MSCI

EMERGING MARKETS INDEX FUND; TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING
MARKETS EQUITY INDEX FUND; EMERGING MARKETS EQUITY INDEX MASTER FUND;.
CF DV EMERGING MARKETS
%FU D; PYRAMIS GLOBAL EX U.S. INDEX
UÇSTOCV
FUND LP; VERIZON MASTER SAV
EATON VANCE TRUST CO COMMON
TRUST FUND-PARAMETRIC S
GING MARKETS; EQUITY COMMON
RTA EMERGING MARKETS` INDEX
TRUST; FIDELITY SALEM
FUND; FIDELITY SALEM T
AI~
BAL EX U.S. INDEX FUND;

PARAMETRIC STRUCTU
PUBLIC LIMITED COMPA
HAND COMPOSITE EMP
EQUITY.ALLOCATION

LU
BENi
LVIP

ETU PORTFOLIO; VANGUARD FUNDS
E THUPERANNUATION CORPORATION;
IJOHN HANCOCK FUNDS II STRATEGIC
OCK EMERGING MARKETS INDEX RPM

FUND; RARE INFRASTRUCTUR
L VALUE FUND L.P.; NZAM EM8 EQUITY
PASSIVE FUND; JAPAN TRUS E
VICES BANK, LTD. STB BRAZIL STOCK MOTHER
FUND; DB X-TRACKERS
B ZIL HEDGED EQUITY FUND; CITY OF .NEW YORK

GROUP TRUST; MARKET

ORS - LATIN AMERICA SMALL - CAP INDEX ETF;
EMERGING MARKETS EXCONTROVERSIAL WEAPONS EQUITY INDEX FUND B;FRANKLIN TEMPLETON
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY;
INVESTMENT FUNDS (p.p. Anderson Carlos Koch).

o

ru

A~
~15

á
7
w
À

iM

4

-Certifico que a presente é cópia fiel da.Ata da Assemblela Geral Extraordinária da
ENEVA S.A., realizada em 11 de novembro de 2013, assinada por todos e lavrada no
livro próprio-
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Rio de Janei ro, 11 de novembro de 2013.
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Julia Caulliraux Martinelli
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ENEVA

CNPJ/M F: 04.423.56710001-21
NIRE: 33.3.0028402-8
(Companhia Aberta)
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DATA , RORA E LOCAL: No dia 12 de dezembro de 2013, à s 11:00, na Praia do
I.
Flamengo, no 66, 9 0 andar, Rio de Janeiro - RJ.
II.

CONVOCAÇÃO : Editais de convocação publicados no Diário Oficial do Estado do

Rio de Janeiro, nos dias 27, 28 e 29 de novembro de 2013 (páginas 40, 12 e 19,
respectivamente) e no Diário Mercantil nos dias 27, 28 e 29 de novembro de 2013
(páginas 02, 02 e 02, respectivamente), conforme disposto no artigo 124, Inciso II da
Lei no 6.404176, conforme alterada . ~
tNO ®R*
III. PRESENÇAS: Acionistasí es
mais de % do capital social votante da
hi
nfo
ENEVA S.A. ("Co
ss ~ aturas v1 ntes no Livro de Presença de
~u\
Acionistas. Presente tam em
ire A -s590 no Holanda e Silva, Diretor da
Companhia. Tendo sid
rtetessário, foi declarada regularmente
do
~~
Instalada a presente As biela.

/

/
/
✓

(C.~~~
~226, parágrafo 1 0 do Estatuto Social da Companhia
1V. MESA, Nos termoso~di
e, ainda, do a rt igo 128 da Eëi 06.404/76, os acionistas presentes escolheram, por /
unanimidade e sem ressalvas, o Sr. Alexandre Americano Holanda e Silva para exercer
/
a função de Presidente da Assembleia, que convidou a Sr: Rodrigo Beraldo para r/
exercer a função de Secretário.
V.

ORDEM DO DIA : Deliberar sobre a eleição de novos membros para compor o G

Conselho de Administração da Companhia.
VI.

~

DELIBERAÇÕES : Decidiram os acionistas:

(i) Aprovar, por maioria de votos, registrada as abstenções, a eleição, com mandato

de 2 (dois ) anos, unificado ao dos demais membros do Conselho de Administração,
vigente até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2015, do seguinte novo
membro independente para o Conselho de Administração da Companhia : Sr. Luiz
Fernando Vendramini Fleury. Desta forma, o Conselho de Administração da
Companhia passa a ter a seguinte composição:

/

DI

.. w;.

- ELIEZER BATISTA DA SI (VA , brasileiro, casado, engenheiro, portador da cartel a
de identidade no 02 . 314.419 - 9 (IFP/ RJ), Insulto no CPF/MF sob o no 607 . 460.507-63, /
residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro , com escritório na com
escritório na Praça Mahatma Gandhi, 14, 23 0 andar, para o cargo de Membro do
Conselho de Administração ;

- LUIZ DO AMARAL DE FRANCA PEREIRA . brasileiro, casado , engenheiro civil,
portador da carteira de identidade no 02.849.359-1 (IFP/W), Inscrito no CPF/MF sob o
no 014.707.017-15, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com
escritório na Praia do Flamengo, no 66, 9 0 andar, para o cargo de Membro do
Conselho de Administrarão ;

M

- ADRIANO CARVALHÉDO CASTELLO_BRANCO GONÇALVES , brasileiro, casado,
advogado, portador da carteira de Identidade n 010.331.951-3, Inscrito no CPF/MF sob
o no 085.158.937-54, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro,
com escritório na Praia do Flamengo, n0 66, 90 andar, para o cargo de Membro do
Conselho de Administração ;

/

e

- RICARDO LUIZ DE S
S lleiro, casado, engenheiro mecânico,
r
JJ
portador da carteira de ide
14.139-8/RJ), insulto no CPF/MF sob
o no 804.112.237-04, rr
ntg i0 t do r a<L7$ììde e Estado do Rio de ]apeiro,
com escritório á Av. Chtle~ ' 0 0O~E
c ir, ntro, para o cargo de Membro do
a
Conselho d e Administrá~O
ler®
- STEIN DALE, norueguês!, administrador, po rtador do passapo rte no
28605707, domiciliado em Platz 1, 40479 Düsseldorf, Alemanha, para o cargo de
Membro do Conselho de Administração .
- JORGEN KILDAHL,, norueguês, casado, economista, portador do passaporte no
/
25045060, domiciliado em E.ON Platz 1, 40479 DOsseldorf, Alemanha, para o cargo de l
Presidente do Conselho de Administração:

- KEjTH PLOV MAN , i nglês, casado , economista , portador do passaporte no
801463073, domiciliado em E.ON Platz 1, 40479 Düsseidorf, Alemanha, para o cargo
de Membro do Conselho de Administração ; e
- LUIZ FERNANDO VENDRAMINI FLEURY , brasileiro, casado, administrador,
portador da carteira de identidade no 4588626 (SSP/5P), e Inscrito no CPF sob o no
036.577 . 328-02, residente e domicillado na Cidade e Estado de São Paulo , na Rua Dr
Joao Daimacio Azevedo 26, Cidade Jardim , CEP 05676 - 010, para o cargo de Membro

Independente do Conselho de Administração .
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O presidente da Assembleia declarou que obteve do membro do Conselho
Administração ora eleito a confirmação de que o mesmo não está incurso em ne um
dos crimes previstos em lei que o Impeça de exercer atividade mer ntil,
especialmente aqueles previstos no artigo 147 da Lei n° 6.404176, regulamentado
pela CVM.

t/

VII. ~ATURA DA ATA : Aprovada a lavratura desta ata na forma de sumário, nos
termos dos parágrafos primeiro e segundo do artigo 130 da Lei no 6.404176,

autorizando-se sua publicação na Imprensa com omissão das assinaturas dos
acionistas.
VIII. ENCERRAMENTO : Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a

/

Assembleia, depois de lavrar a presente ata, que lida e achada conforme, foi
devidamente assinada pelos presentes. Assinaturas da Mesa: Alexandre Americano
Holanda e Silva, Presidente, e Rodrigo Beraldo, Secretário.

A

IX. ACIONISTAS PRESENTES : CENNIAL ASSET MINING FUND LLC (p. p.
Bernardo Daudt); CENTENNIAL ASS
ZII EQUITY FUND LLC (p. p. Bernardo
Daudt); EIKE FUHRKEN BATI
p
aa "rdo Daudt); DD BRAZIL HOLDINGS
S.A.R.L. (p.p. Érico Lopes
)
IL HO~
L
GS SARL (p. p. Érico Lopes
Tonussi); ALEXANDRE
I
NDA °StL A; RARE INFRASTRUCTURE
VALUE FUND — HEDGED;
F
UINALUE FUND UNHEDGED; AMUNDI
FUNDS; NORGES BAN
E BO
PANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS
MASTER TRUST; VANGUARD TOTA
NATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES
OF VANGUARD STAR FUNDS
INION RESOURCES, INC. MASTER TRUST;
MANAGED PENSION FUND
IITED; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF
OHIO; EATON VANCE PARAMETRIC TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND;
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; THE PENSION RESERVES INVESTMENT
MANAGEMENT BOARD; WHEELS COMMON INVESTMENT FUND; FORD MOTOR
COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST; ILLINOIS STATE BOARD OF
INVESTMENT; NATIONAL PENSION SERVICE; EATON VANCE PARAMETRIC
STRUCTURED EMERGING MARKETS FUND; VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK
INDEX FUN; VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-115 INDEX FUND, A SERIES OF
VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX;
FUNDS; NATIONAL COUNCIL FOR
SOCIAL SECURITY FUND; RENAISSANCE GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND;
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD
INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS; MELLON BANK N.A EMPLOYEE BENEFIT
COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN; MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE; UPS
GROUP TRUST; THE BANK OF KOREA; VERIZON MASTER SAVINGS TRUST; EATON
VANCE TRUST CO COMMON TRUST FUND - PARAMETRIC STRUCTURED EMERGING
MARKETS EQUITY COMMON TRUST; FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN
EMERGING MARKETS INDEX FUND; PARAMETRIC STRUCTURED ABSOLUTE RETURN
PORTFOLIO; VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY; HAND COMPOSITE

U
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/

EMPLOYEE BENEFIT TRUST; JOHN HANCOCK FUNDS II STRATEGIC EQUITY
ALLOCATION FUND; LVIP BLACKROCK EMERGING MARKETS INDEX RPM FUND; RAR
INFRASTRUCTURE GLOBAL VALUE FUND L.P.; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, L
STB BRAZIL STOCK MOTHER FUND; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; MARKET
VECTORS - LATIN AMERICA SMALL - CAP INDEX ETF; FRANKLIN TEMPLETON
INVESTMENT FUNDS; AMUNDI ACTIONS EMERGENTS; 683 CAPITAL PARTNERS LP;
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS;
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL TRUST - FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES
FUND; ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX FUND; STATE OF CALIFORNIA /
PUBLIC EMPLOYEES REI7REMENT SYSTEM; EMERGING MARKETS SMALL 6

u

CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION
EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION
EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B (p.p. Christiano Marques de Godoy).
-Certifico que a presente é cópia fiel da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da
ENEVA S.A., realizada em 12 de dezembro de 2013, assinada por todos e lavrada no
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SECRETARIA GERAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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ENEVA

s_a_

CNPJ/MF: 04.423.56710001-21

NIRE: 33.3.0028402-8
(Companhia AberCa)

D&T&. NORA E LOCAL : No dia 10 de janeiro de 2014 , à s 11:00, na Praia do
I.
Flamengo, n° 66, 70 andar, Rio de Janeiro - RJ.

H. CONV CAç - : Editais de convocação publicados no Diário Oficial do Estado do

Rio de Janeiro, nos dias 26, 27 e 30 de dezembro de 2013 (páginas 09, 06 e 05,
respectivamente) e no Diário Mercantii,
dias 26, 27 e 30 de dezemb ro de 2013
(páginas 02, 02 e 02, respectivame
Lei ne 6.404176, conforme alte

III.

J?RESENCAS : Acions r

or

e

disposto no artigo 124, inciso II da

a

°dë 65% (sessenta e cinco por

"), conforme assinaturas
cento) do capital social vo
a
S
constantes no Livro de
s. Presente também o Sr. Alexandre
nça d A
Americano Holanda e Silva, Diretor
mpanhiá. Tendo sido verificado o quórum
instalada a presente Assembleia.
necessário, foi declarada regular r

MESA : Nos termos do a go 26 , parágrafo 1 0 do Estatuto Social da Companhia
e, ainda, do artigo 128 da Lei no 6.404176, os acionistas presentes escolheram, por
unanimidade e sem ressalvas , o Sr. Alexandre Americano Holanda e Silva para exercer
IV.

H

a função de Presidente da Assembleia, que convidou o Sr. Rodrigo Beraldo para
exercer a função de Secretário.

ORDEM DO DIA : Deliberar sobre a eleição de novos membros para compor o
Conselho de Administração da Companhia.
V.

VI.

DELIBERAÇÕES : Decidiram os acionistas:

(1) Aprovar, por maioria de votos, a eleição, com mandato de 1 (um) ano, vigente até
a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2015, do seguinte novo membro
Independente para o Conselho de Administração da Companhia: Sr. Ronnie Vaz
Moreira. Desta forma, o Conselho de Administração da Companhia passa a ter
17
seguinte composição:
.15

5
04 W

- ELIEZER BATISTA DA SILVA . brasileiro , casado, engenheiro , portador da carteira
de Identidade no 02.314.419 - 9 (IFP/RJ ), Inscrito no CPF/MF sob o no 607 .460.507-63 0
residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com
escritório na com escritório na Praça Mahatma Gandhi, 14, 23 0 andar, para o cargo de
Membro do Conselho de Administração

-

;

LUIZ DO AMARAL _ DE FRANCA ;PEREIRA , brasileiro , casado , engenheiro civil,

portador da carteira de Identidade no 02.849.359-1 (IFP/W), inscrito no CPF/MF sob o
no 014.707.017-15, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, com escritório na Praia do Flamengo, no 66, 9 0 andar, para o cargo de

Membro dp CQnselho de Administração ;

- ADRIANO CARVALNÉDO CASTELLO BRANCO GONÇALffii , brasileiro , casado,
advogado, portador da carteira de identidade no 10.331.951-3, inscrito no CPF/MF sob
o no 085.158.937-54, residente e domjrj o na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, com escritório na Pr ~ Fio, no 66, 9 0 andar, para o cargo de
Membro do ÇgnSalho de Ad i o:

®~

M
LUIZ DE
rasi %* casado, engenheiro mecânico,
e
portador da carteira de Ide
.4
~4~~ g (SSP/RJ), Inscrito no CPF/MF sob
nte e domdb na Cidade do Rio de Janeiro , Estado do
o no 804 . 112.237 - 04, r
Rio de Janeiro , com escritório à Avia , no 100 , 90 andar, Centro , para o cargo de

- ,ffEXN DALE . norueguês , casado , administrador , portador do passaporte no
28605707 , domiciliado em E.ON Platz 1 , 40479 DOsseldorf, Alemanha , para o cargo de
Membrodg_Conselho de Administração .

- JORGEN KILDANL , norueguês , casado , economista , portador do passaporte no
25045060, domiciliado em E.ON Platz 1, 40479 Düsseldorf, Alemanha, para o cargo de
Presidente do Conselho de Administracão:

- KEXIB PLOWIN1IAN , Inglês, casado, economista , portador do passaporte no
801463073 , domiciliado em E.ON Platz 1, 40479 Düsseidorf, Alemanha, para o cargo
de Membro do Conselho de Administração ;

- LUIZ FERNANDO VENDRAMINi FLEURY , brasileiro, casado , administrador,
portador da carteira de identidade no 4588626 (SSP/SP), e inscrito no CPF sob o no
036.577.328-02, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São,

~

ir

~`w

i

f J`í~t v9 ~E

Y
YI

Paulo, na Rua Dr Joao Dalmacio Azevedo 26, Cidade Jardim, CEP 05676-010, para o

cargo de Membro Independente do Conselho de Administração: e
Ì
I

- RQNIMIE VAZ ~EI RA , brasileiro , casado, economista , portador da carteira de
Identidade no 03.888.344-3 (DETRAN), e inscrito no CPF sob o no 512.405.487-53,
residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua
Prudente de Morais, 564, conj. 301, Ipanema, CEP 22.420-040, para o cargo de

Membro Indenendei)tp do Conselho de Administraç o
O presidente da Assembleia declarou que obteve do membro do Conselho de
Administração ora eleito a confirmação de que o mesmo não está incurso em nenhum
dos crimes previstos em lei que o Impeça de exercer atividade mercantil,
especialmente aqueles previstos no artigo 147 da Lei n° 6 . 404176 , regulamentado
pela CVM.

ratur desta ata na forma de sumário, nos

VII, ~ATURA DA ATA : Aprovada
termos dós parágrafos primeiro e

autorizando-se sua publicaçã
acionistas.

artigo 130 da Lei no 6.404176,
com omissão das assinaturas dos

n
em

oy~~
~~

~?Tiá~~
ie o an tratar, deram por encerrada a
j~
j
__ &a&
Assembleia , depois de
ar a pi'ësa, que lida e achada conforme, foi
sinaturas da Mesa: Alexandre Americano
devidamente assinada pelos presen s

VIII. ENCERRAMENTO : N

,,

Holanda e Silva, Presidente, e Roeraldo, Secretário.
IX. ACIONISTAS PRESENT EENTENNIAL ASSET MINING FUND LLC ( p. p. Renata

Vida[ Trigueiro Brautigam ); CENTENNIAL ASSET BRAZILIAN EQUITY FUND LLC (p. p.
Renata Vidal Trigueiro Brautigam ); EIKE FUHRKEN BATISTA ( p. p Renata Vidal
Trigueiro Brautigam ); DD BRAZIL HOLDINGS S.A.R.L . ( p.p. Érico Lopes Tonussi);
ALEXANDRE AMERICANO HOLANDA E SILVA ; RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND —
HEDGEO; RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND UNHEDGED; NORGES BANK; THE
BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST ; VANGUARD
TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND , A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS;
DOMINION RESOURCES , INC. MASTER TRUST ; MANAGED PENSION FUNDS UMITED;
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; EATON VANCE PARAMETRIC
TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF
TEXAS ; THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD; WHEELS
COMMON INVESTMENT FUND ; FORO MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER
i TRUST; EATON VANCE PARAMETRIC STRUCTURED EMERGING MARKETS FUND;
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUN; VANGUARD FTSE ALL-WORLD
EX-U5 INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX; 4

e
UM
FUNDS; NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND; RENAISSANCE GLOBAL
INFRASTRUCTURE FUND ; VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND , A SERIES
OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS; MELLON BANK N.A EMPLOYEE
BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN ; MINISTRY OF STRATEGY AND
FINANCE; UPS GROUP TRUST; THE BANK OF KOR£A; VERIZON MASTER SAVINGS
TRUST; EATON VANCE TRUST CO COMMON TRUST FUND - PARAMETRIC STRUCTURED
EMERGING MARKETS EQUITY COMMON TRUST; FIOELITY SALEM STREET TRUST:

SPARTAN EMERGING MARKETS INDEX FUND

;

VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED

COMPANY; HAND COMPOSITE EMPLOYEE BENEFIT TRUST; JOHN HANCOCK FUNDS II
STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND ; LVIP BLACKROCK EMERGING MARKETS

M

INDEX RPM FUND

;

RARE INFRASTRUCTURE GLOBAL VALUE FUND L.P.; JAPAN

TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. STB BRAZIL STOCK MOTHER FUND; CITY OF NEW
YORK GROUP TRUST; MARKET VECTORS - LATIN AMERICA SMALL - CAP INDEX ETF;

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS; AMUNDI ACTIONS EMERGENTE; 683
CAPITAL PARTNERS LP; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; EMPLOYEES
RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; F N PLETON INTERNATIONAL TRUST S MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX
I
FRANKLIN WORLD PERSPECTIVE
RE EMEN7 SYSTEM ; EMERGING
EES
FUND; STATE OF CALIFORNIA
MERGING MARKETS SMALL
N
INDEX FUo
MARKETS SMALL CAPITAL]
; EMERGING MARKETS SMALL
BL
CAPITALIZATION EQUITY D
UND B ; MARKET VECTORS BRAZIL
N
A
CAPITALIZATTON EQUITY

~

RETRAITRSONNEL DES CPE ET DEE GARDERIES

SMALL-CAP ETF; RÉGIM

PRIVÉES CONVENTIONNÉES DU Q j

p . p. Paulo Roberto Bellentani Brandão).

C--O,

a fiel da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da
ENEVA S.A., realizada em 10 de janeiro de 2014, assinada por todos e lavrada no livro
pr8prio-

-Certifico que a presente
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Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 2014.
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Ter fel", quarta-feira e quinta-I eira, 24,25 e 26 de tlexrmbro hio17 °

Economia&Finanças

Dívida Pública Federal
sobe
2,32%
em
novembro
p

úbÈlc a dleirm
pabll<a teatral
(DPF) subiu
I.J2% em ~Obra ante ou
tubro (o equlvelenle a RI
46,924 bnh0aa). atingindo Rt
2,069 tritrões. Fm outubro, o
estoque eslava em RI 2.022
Irilhbes. Dm acorda com da.
dai dlwlpdos aeaeridalelra
pelo Tesoura Nacional, timove una englobo liquide no
mãe Pairado de atl 22.729 bl111Ota. A apropriação de luro) no más 191 de RI 24,195
hilhões.
Na acumuiodo de ~roa

O

Pmrembro, luar. em i~te
IlgWdo de RS I7J.729bilhões.
Medrou assim. MI um ausnen•
tona ~me de RI 61.457 b4
IhAta em ~CIO ao lira do
ano paaoada. liam pan{ee. no
ano. ♦ apropriação de luras
soma 98 19x.186 bilhões.
Da dadas mostram que a
risas Pebit<e Mn1i1111r1a FcdernllnserOe(DPMFT) subiu
1,91% no mas passado, aticãsodo RI 1,9721r7Uibo. 16 a 104
vida Wblica Federal enema
(I)M~0 Ml nelecointno.IKtIalNU o ases de no-,
remhro em Rt 97.220 whões.

jW

demande d não .o
mente de compradotca riIranaelroa, mas ta.~ das

i.,,itidores loca(,, tánto'
haneoa como invc,itdorea
Ualitecid o. de a eraÇO- o
l
P.96 F 0es
da 01,410
lica . indo ele. o
eu de mo P úb.oOg
Te u de rala. Segando ele. o
Toworo aso ~ estada de
do com wn Iluso de salda Oe
em mosteiros doi lltulos da
Dlrlds PüblMaQepWS da 061
ma declsao do fed. F-o nn•
v enhro, a p.Metpnçao de
RIO ~demora de Par, no esXeque- do endlrlt ~to totorno caiu de 16.91% Para
16.53%.
- Psedremo! aguaram P.
n via se s gveai Ae parDn~0 de eílrangelNS a IetF

dánela. Contlnoaom lendo
Duao de entreón pare eltu-

AZ

a psnl~10 dos 19~

rea eauugelros na estoqueda Divida Pública Mobt-

a

sei

Tesouro anunue I
Mesmo en um cea Llo de
maior IMarrera uma mexei
doa ilneneelras. O U~O
Nadaras armactou segil
?eira, Ove {onças no 0~.
de 2014 ume louva farte detl'Uosporfu oacommelade
ata ana, de duroçãO• com
~Choca?. ara 2025.0 raneamsnte ocorre enquanto a
~5110 do ~m Rcaerve
(o bane. Centre{ dos Estados
Omdoa) de oetbar esitmulea
a tronam* doa EUA partir
de leiteira ainda dela dovldno na cabeça doe lnvetlldo•
rei e depois de o aoveçna
brãslleiroter tide,dificultdades~Aderpap-Cisde
go prato d t
ao¡
Aprlmei
w ptulo esc
nelra.
A{tua
lo
.
preit a bo 4.e

Olvida Pública Federei a ren•
cet em 12 mesta subiu de
24.64% em outubro para
24.59% em .~bro. Meara?
Ao o Tesouro Nacional. O
prato nedlo da dl.lda tatu
de 4,32 anos ma ~obre Para 4p~ en ..embora O
como médio acanulado em
12 meara da DPF se ampliou
de 10,93% ou soo cm outubro
para t 1.02% ao ato ao enes
p saldo.
0 Tesoure §morramo Nada

0 Tesouro Informou que a
pa r<e19 de titYios preRsaaoa
na DPF subtil de40.74%an
outubro Pua 41.32% em no,ni nhro. Os papeis atreAdoe
l SMC dlmbWran a rata, de
19,95%para 19.66%.Os t0u•
to, nem. armados pela In Ra•
09 sonho. caíram. Pua
34-41% dai trinque da DPF
em novamb m. ante 35,04%
em outubro. Os papais iam•
blats aIMentamm • prmtc4
paçáo na DPF de 4.27%ew
Outubro para 4.59%20s

ta" Mobarerle saia pio
fYgY! o Tesouro ..de aum
,mi, me8ia de 40onpr o o~
desde e Inicio do pró,imm
a.p.'Maf..K Ir m~ uma W

latllldade calou emiti,~
menor rm saudade de chulos
longo, - . adiantou. -'atemos
preparados pesa enfrentar
volatilldacit caio ela estala.
garult{u.

Rewitado
s
p6D14
D estuguem subiu

m Ied esal (DPF) subiu 2,32 1
ara nuvem bro dote outubro
(o eq,§"%%ta a Ra 46.924 Mli0es), u~ndo Rã 2A69 tio
meta. Fm outubro. o emnque
escava e oRã 2.022 trilhara.
No aeucíwJYÚoEoirfi Paí~a
ror meie. do anu haure um
ina~ 09,100 de 94 IM.729
bRhõ" _Mesmo assim, "ar.

Rada Federai Interna (OPM.
F7) caiu de 16,911 emoutubr.. pira 10,51% em derem
bro. somando R9 3I6-02 blIham. ara outubro. o estoque
t~ em R$ 336.96 blihCesA "testaria das institblç0ea Ilbaareiras 1<K 0~.
çso na pkm.ipaçao do esto
que da DPMPI de 2446'4 ela
outubro para 2935% em no..boa. 01 Faados de lave.
Nmen{OS teduslram 4 ?4019 de
21,83% para 21.76%. lA ata seaviadores dvenm pequena
reta caçam ao parlei pação de
4]OR pira4,26%.

Analistas
voltam a
aumentar
estimativas
para o IPCA
M tvumMrkl qutmelmw
acometer na roa Imú do atro;
qulmdr a, pro~ do meteu
dopara a3dlslYSterlOen eikM

~Lá. are0dtarsog~ p~
mipaan mm a s11a ~ pcp,s e
YpaAranl aaWTalnar LCmlmauvas P+ra o tidlm o4 Presos m.
Cadurmdor AmgdO (IPGI. @reagpy nlbo mala pródmsa da6%0 x 2013 e. prklelpa5nrnle,°
2014 Foi o oW nmtrw a per,
quW Fucvs, frSa iam sane cot'
1nu de IlulltWçde r!•Mtdrta:
segunda-Itlra, peio.
dNu
(aC t
OtMn CeosN
Cm
lhados eJdnm osquc M*
aramtart.i d Esigor bofo'
bvaçio do amar. erpaüep+rtl'
.a Dam alar a mo0M Ator
R, n Ma ao ara o pnW
jsma rir r+çln Ulada de ateie
ser. gir<tomWna. xMaldaJeFra gWl(O mexa c rodloa O9a
6.J earoca
Ill a", ourao , 2313 eo
IPCA deve ea<emr 2013 tm~
5, i'!%, e reão mata em 3,77ácn
Yrmevedpmadm nr11M. Para
20 N. s e.pectativa passou de
i ardetC1Y anhapa
depaCarmi, cerism- etodoa
ma go<mab attnamas piev4
dataparaa I ,t que demeicA•
Anda 10P S , .que Man , loca'
aludameiooprog olaia ,3!v

e

de uani

acatadae 013 c enrerA lua. o 10

CA dr 2013 Aererl Ima em<
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ENEVA S.A.
CNPJ/MF n° 04.423.56710001-21

NIRE 33.3.0028402-8

p~

Companhia Aberta

1!

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2014

®

DATA, HORA E LOCAL : Aos 27 dias do mês de janeiro de 2014, às 12:00, na
Ã,
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, 66, 9 0
andar, CEP 22.210-903.

2,

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA A reunião do Conselho de Administração foi
:

devidamente convocada nos termos do estatuto social da ENEVA S.A. ("Companhia")
e da legislação aplicável e contou com a presença dos seguintes membros do
Conselho de Administração: Luiz do 41

ai de França Pereira, Adriano Carvalhêdo

Castello Branco Gonçalves, 3orgen , ,

L.

MESA: Após a pì

Companhia ter sido co

Batista da Silva, Stein Dale, Keith

~~
onnie Vaz Moreira.

`

Plowman, Luiz Fernando Vendr

~ er ~ s

b ro s AgIC onselho de Administração da
a , o? .0,9 Oldahl assumiu como Presidente da

mesa e designou o Sr. R go Be rraldo

tuar como secretário.

(
ORDEM
,DO DIA: D rafs bre a eleição do Sr. Frank Paul Possmeier ao

e

cargo de Diretor Vice-Presidda Companhia.

4

5,,

DELIBERAC6ES : Após análise da matéria da ordem do dia , foram tomadas,

por unanimidade de votos e sem reservas, as seguintes deliberações:
(i)

tendo em vista a obtenção do visto permanente e da autorização para atuação
como Diretor da Companhia pelos ó rgãos competentes, e considerando a indicação
aprovada na Reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de junho de
2013, às 10:00, aprovar a eleição do Sr. Frank Paul Possmeier, alemão, casado,
economista, portador da cédula de identidade de estrangeiro com RNE no V983516-Z,
e inscrito no CPF sob o no 062.408.577-50, residente e domicillado na Cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Prata do Flamengo, 66, 9 0 andar, CEP
22.210-903, para o cargo de Diretor Vlce-Presidente da Companhia; em substituição
ao Sr. Alexandre Americano Holanda e Silva, que vem ocupando o cargo de Diretor
Vice-Presidente da Companhia de forma Interina, com mandato de 2 (dois) anos,

A/~

N

'

fi

vigente até a primeira Reunião do Conselho de Administração da que se seguir à
Assembleia Gerai Ordinária da Companhia a ser realizada no exercício de 2016;

i

o Diretor acima eleito tomou posse, neste ato, mediante assinatura do
(H)
respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio, declarando, sob as penas da lei,
que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia e
nem foi condenado ou está sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que

I

'

temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

O

ENCERRAMENTO E LAVRATRA

Às 12:30, nada mais havendo a ser

:

discutido, a reunião foi encerrada e esta ata foi registrada, tida e assinada por todos
os presentes.

Essa é uma cópia fel e correta da Ata de Reunião do Conselho de Administração da
ENEVA S.A., ocorrida em 27 de janeiro d X7014, às 12:00, registrada em livro de atas
Çlho de Administração.
e assinada pelos memb

o

`

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO
NO~: ENEVASA
Nin : 333.0028402-8

CE~1C0 QUE A PRESENTE FOTOC6MA TEM O MESMO VALOR
DO ONOINAL DE ACORDO COM O INCISO II DO ARTIGO 78
DECRETO 1~ DE 30 DE JINEOiO DE 1990 SOB O M 0 0 0 02 5 91612

DATA

07/02/2014

arca
a édã
SECRETARL4GERAL

••. .= +m9e,4,1{J
9O019: ~ASA
Miro . 33l.DO2a4024
AOIOCob : 00,201440197434 .
29A1ra14
OEFEA
MIO EM
DATA
OATA
A9Ai%Q,
O
07/09JY014. E O REGISTRO SOB O MOMERO

00002592612

DATA; 07/p2r2p14

aI a
SECRETARiA GERAI

2

W
,t

•nr. ~g~

K

ENEVA S.A.
CNPJ/MF n° 04.423.56710001-21
NIRE 33.3.0028402-8
Companhia Aberta

O

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE 3ANEIRO DE 2014

L

DATA, HORA E LOCAL : Aos 27 dias do mês de janeiro de 2014, às 18:15, na

sede da ENEVA S.A., situada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
na Praia do Flamengo, 66, 9 0 andar, CEP 22.210-903.

L

CONVOCAÇÃO E PRESENCA : A reunião do Conselho de Administração foi

devidamente convocada nos termos do estatuto social - da ENEVA S.A. ("Companhia")
e da legislação aplicável e contou com a presença dos seguintes membros do
1 de França Pereira, Adriano Carvalhêdo
Conselho de Administração: Luiz do
Batista da Silva Stein Dale, Keith
konnie Vaz Moreira . O,Sr. Ricardo Ramos

Castello Branco Gonçalves, Jorgen
Plowman , Luiz Fe rn ando Venci
Pr

enviou seu voto diretame
estatuto social da Compa a

MES : Após a sença dos
L
Companhia ter sido confirmada, o
mesa e designou o Sr. Rodri

P

nte do Con00, conforme disposições do

os do Conselho de Administração da

Jorgen Kildahl assumiu como Presidente da
Èopara atuar como secretário.
~

rj
®

4.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (1) o pedido de renúncia do Sr. Eduardo
Karrer ao cargo de Diretor Presidente e, cumulativamente, de Relações com

Investidores da Companhia; e (11) a eleição do Sr. Fabio Hironaka Bicudo ao cargo de
Diretor Presidente e, cumulativamente, de Relações com Investidores da Companhia.

5,

DEL[BEnÇõES Após análise da matéria da ordem do dia, foram tomadas,
:

por unanimidade de votos e sem reservas, as seguintes deliberações:
(i)

aceitar a renúncia do Sr. Eduardo Karrer, ao cargo de Diretor Presidente e,

cumulativamente , de Relações com Investidores da Companhia , com data efetiva em
17 de fevereiro de 2014;
(ii)

tendo em vista a renúncia do Sr. Eduardo Karrer, aprovar a eleição do Sr.

Fabio Hironaka Bicudo, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de
identidade n 0 35.909.761-3, Inscrito no CPF sob o n0 820.110.876-00, residente /e
me
O

A

~

o~

(

K~ • ti à,, Y~.

domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Berlioz, 211, Alto
de Pinheiros, CEP 05467-000, para o cargo de Diretor Presidente e, cumulativamente,
de Relações com Investidores da Companhia, com mandato de 2 (dois) anos, vigente

até a primeira Reunião do Conselho de Administração da que se seguir à Assembleia
Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no exercício de 2016, com data efetiva

06

em 17 de fevereiro de 2014; e

o Diretor ora eleito, neste ato declara, sob as penas da lei, que não está
impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia e nem foi
(ili)

condenado ou está sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que
temporarlamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculató, ou contra a economia popular,

contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.
L
ENCERRAMENTO E LAVRATURA : As 18:30 , nada mais havendo a ser
discutido, a reunião foi encerrada e esta ata foi registrada, lida e assinada por todos
os presentes.
eÀ
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s
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W
íd

/ao do Co Belho de Administração da
ne'014, ás 180 registrada em livro de atas
ro morons*ffiáe Administração.

fie Janeiro,

~ aneiro de 2014.

Rodrigó Beraldo
Secretário
j JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
~. ENEMA B A

MIM • 33AAD2 -O

Pwbcd9: 051014019731-1 • 29011M4
3110112014, E O REG141R0 SOB 0 N1✓tAERO
CERTFTCO OOEFER9AAJf0 EM
E CATA ABAMO.

ae

00002589932

SECRETARIA OERAL

PATA : 31/01 12014

WL

JUNTACOMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MA S
,3.0019402.8
. W-2014/019731-1

CEATF7D0 QUE A PRESENTE FOTOCOPIA TEM O MESMO VALOR
DO ORIGINAL DE ACORDO COM O INCISO S DO ARTIGO 79
DECRETO 1.999 DE 30 DE J ANEIRO OE 1999 SOB O M 99002999932

DATA 31101/2014

rTIS

Va a
SECRETARIA GERAL

2

0
r aa

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
Secretaria de Comércio e ServIÇOS
Departamento Nacional de Registro do Comércio

r.n oonrnCnLO (Uso da Junta Comercial)

00-2014/ 3 1 6 4 5 6- 2
09 set 2014 17:06
JUCERJA
Guia: 101297715
333nn2~02-8
Atos: 506

ENEVA S A
(de seda. de Real. quando a sede fH em oaln

Cumpriraaxigenclalie Junta
aCalCUletlo•H24 00 74 9311 641M
mesmo local de
24,00
entrada. DNRC o CalCulado: 0.00
Pago: 0,00
ULT ARO.: 00002667155 03/09W14307

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Trãquer a V. Se o deferimento do seguinte ato:
s
Ns DE COOIGO CODIGO
VENTO DTDE. OESCRIC O DO ATO / EVENTO
VIAS DO ATO

< ^y`iëi á

5061

rr;nul

ta- s lrcrE°=r Dr

EMP :ESP.

í
r

(vide inMn~ds

hknenoa Taeela 2)

Representante Legal da Empresa! Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: •1 DIA-1E i:f) .A-S.

R:i' DL
ArdE
d Local'~

(A

2 - U COD .

Telefone de contato:( 2 1) . 5

1 5'.'

WTA
TA
—V CMiR-Cl r
❑ DECISÃO SINGULAR

•Nome(°) Emprssarial(als) Igual(ela) ou semelhaMe(s):
❑

'

Assinatura:

~N

-L-1--0- t a

.

ppp
õ

siai

❑ DECISÃO COLEGIADA

~
O
®~ kP

sim

Processo em ordem.

~~

$

A decisão.

0
—Ir —
ds

I
❑

NAO

' Dais --

'

_.

PIOS

Date

T—

~
isp

DECISÃO SINGULAR
Z• 15094 ds
Processo eme
(Vida despacho em
emfolha
Ilha anexa)

❑

Y Exipamda
❑

4r E.~.

6' Fspanc4

❑

❑

4- EdpalxL

NExig~

❑ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
❑ Processo Indeferido. Publique-s°.
DECISÃO COLEGIADA

❑

,

ncia. 2•ExójlhxL 3- ~de
Prucesso em exigê
(Vide despacho em folha anexa)
❑
❑

O

PP-Mw deferido. Publique-se e argui

pldo Cario
Proc

o Indefe ri do. Pu I

se.

r ielxe)ra
-

r

ou

„M

L-

~N
Mr

°ir~ 3&ô.0

OBSERVAÇOES:
g

//~/

1
REF.: 311

serra
secretária arai

Valé a

AUTORIZAÇÃO Aa1GRAF N' 3

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ENEVA S A
Nire: 33300284028
Protocolo: 0020143164562 - 09/09/2014
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 1110912014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 010BBC3A96BCCD3CA1CDF666552F9C483F63F6BFD48721C7AC5992AAF8E14753
Arquivamento: 00002670732 -1110912014

*

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2014.

A
ENEVA S.A.

kS,

At: Jor¢en Kildah 1. Presidente do Conselho

w
'~
~ Praia do Flamengo 66, 9 andar

Rio de Janeiro — RJ — 22210-903

658061
Ce: Eike E Batista

Praia do Flamengo 154,10 andar
Rio de Janeiro — RJ

Ref.: Renúncia no cardo de membro do Conselho de Administracão

Prezados Senhores,

Sirvo-me desta para apresentar-lhes, em caráter irrevogável e irretratável, minha
renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração da ENEVA S.A.,
deixando de exercer, a partir desta data, aisquer funções inerentes ao cargo e
isentando-me de todas e quaisquer resspp
ida
enquanto administrador dessa
Companhia.
Assim solicito que se'
minha renúncia ao ergo de m í

ad sop®vidência zs§ árias para formalizar a
de A¥ Istraçáo da Companhia.
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Nire: 33300284028
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PROCURAÇÃO
OUTORGANTE: ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A. sociedade por ações com sede na Cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, n 4 66/ 9 4 andar Flamengo, CEP 22.210-030, inscrita no CNPJ sob o n 4 15.379.168/0001-27, através de
seus representantes legais, Alexandre Americano Holanda e Silva brasileiro,
divorciado, advogado, portador da carteira de identidade n° 110944014, emitida pelo
DIC/RJ, inscrito no CPF n° 075.225.197-05, e Ricardo Leyy brasileiro, casado,
administrador, portador da carteira de identidade n° 04750906-2, emitida pelo
IFR/RJ, e inscrito no CPF sob o n° 028.595.667-16, ambos com endereço profissional
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, n° 66, 9 4
®

andar, CEP 22.210-903.
OUTORGADOS: FLAVIO GALDINO. brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o n 4
94.605; BERNARDO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO CARNEIRO. brasileiro, advogado,
inscrito na OAB/RJ sob o n 4 108.685; EDUARDO TAKEMI KATAOKA. brasileiro,
advogado, inscrito na OAB/RJ sob o n 4 106.736; GUSTAVO FONTES VALENTE
SALGUEIRO. brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o n° 135.064; FILIPE
GUIMARÃES. brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o n° 153.005; FELIPE
ANNE
BRANDÃO. brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o n 4 163.343; e JULI
ZANCONATO, brasileira, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o n° 182.143, todos com
escritório na Av. Rio Branco, n 4 138, 11 4 andar, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro,
CEP 20.040-002.
PODERES: Específicos da cláusula ad judicia para, em conjunto ou separadamente,
representar a OUTORGANTE nos autos de ação de recuperação judicial a ser proposta
perante uma das Varas Empresariais da Comarca da Capital do Estado do Rio de
Janeiro, podendo praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento do
presente mandato, inclusive substabelecê-lo, no todo ou em parte.
Rio de Janeiro, a de dmbro de 2014.
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ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ na 15.379.16810001-27
NIRE na 33.3.0030216-6
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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE JULHO DE 2014

~t✓?

601 539

(Lavrada sob a forma de sumário de acordo com a autorizarão contida no
parágrafo 1 2 do Artitto 130 do Lei 6.4041761

1.

Data, Hora e Local: Aos 22 dias do mês de Julho de 2014, às 10:00, na sede social da ENEVA
Participações S.A. (" Companhia '), situada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, na Praia do Fiamengo, na 66, 9 9 andar, Flamengo, CEP 22.210-903.

2.

Convoação e Presença: Convocação dispensada de acordo com o disposto no art. 124,
parágrafo 42, da Lei na 6.404176, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas.

3.

Mesa: Presidente: Frank Paul Possmeier; e Secretário : Sérgio Ibrain Figueira Sailuh.

4.

Ordem do Dia: Deliberar sobre (1) a retffk

~ o endereço social de Companhia; e (11) a

alteração dos membros do Conselho de A ~ e raçompanhia.
S.

r0d 1n do dia, fowmas. Por unanimidade de

Deliberações: Após análise du

votos e sem re se rv as, as seg

0

~~ e

s de rma çõ ®

2,

e passará da_Cidade do Rio de Janeiro.

Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Fiam r

a 66, 99 andar, flamengo, CEP 22210-903,

(i)
(i) retificar o endereço $ o

de da C pa

cara Cidade do Rio de Janeiro, Estada d{)

e Janeiro, na Praia do Flamengo, no 66, sala 901,

parte, Flamengo, CEP 22210-90101
(n) em decorrtncia do deliberação aprovada acima, o Artigo 29 do Estatuto Social de
Companhia passa a vigorar com a seguinte nova redação:
'Artigo 2 9 - A Companhia tem sua sede, foro e domicílio no Cidade do Rb de Janeiro, Estado do
Rio de janeiro, no Pralo do Flamengo, no 66, solo 901, porte, Flamengo, CEP 22220-903,
podendo Instalar, alterar e encerrar filiais, depdsltos e agéncias em outras praças do País e do
exterior, mediante deliberação do Diretoria.'
(i1I) decidiu-se ainda que todos os demais artigos, parágrafos e dispositivos do Estatuto Social
da Companhia não expressamente alterados nesta Assembleia permanecem inalterados.
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Esta ~é pana Re{rante da Ata de AIS*~ Geral Ertraordin/Aa da ENEVA Panklpspaa SA, roaaada ~ 22 de ju" 0+2014.

V.

{

(N) aceitar a renúncia do Sr. Eduardo Karrer brasileiro, casado, engenheiro, portador de
carteira de identidade na 04.162.454-5, expedida peio IFP¡RJ, e inscrito no CPF sob o na
794.312.677-72, ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia,
conforme carta de renúncia recebida pela Companhia em 14 de fevereiro de 2014;

fs'

x,

(v) tendo em vista o término do mandato dos demais membros do Conselho de Administração
da Companhia, e leeer. para compor o Conselho de Administração da Companhia, com
mandato de 2 (dois) anos, os Srs.:

601540

(a)

Frank Paul Possrneler, alemão, casado, administrador de empresas, portador do RNE n 2
V983516.2, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, com escritório na Praia do Flamengo, 66, 9 9 andar, CEP 22210-903 — Presidente
do Conselho de Administração;

(b)

Ricardo Levy, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade na
0475090155-2, emitida pelo IFR/RJ, e inscrito no CPF sob o nQ 028595.667.16, residente e
domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na
Praia do Flamengo, na 66, 99 andar, CEP 22.210-903 — Membro do Conselho de
Administração;
e

(c)

tador do passapo rt e n* 28605707,

Stekl Dado, norueguês, casado, a
emitido pe lo Reino da

No

Dusseldorf, Alemanha—

esid

'

domicilia ddo51. _em E.ON Piatz 1, 40479
~

o do `' e o de AdmirlissJaspo; e

ee

n
(d)

Keith Plowman, inglls,,

residente e domlcili

~

Conselho de Adminiz r ção.
os memb ro s do Conselho de

I rta
"í r do

passaporte na 801463073,

'busseldorf, Alemanha — Membro do

E.ON

t
e

~~

~
o cama eleitos aceitaram sua nomeação e tomaram

ivos ternos de posse no livro de atas de reunião do
posse mediante assinatura do
AW
5,
Conselho de Administração da Companhia, declarando, sob as penas da lei, não estarem
Impedidos de exercer a atividade de administrador de sociedade por qualquer dos
Impedimentos previstos em lei, especialmente aqueles previstos no artigo 147 da Lei na

6.404/76.
(vi) Em virtude das deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia, com
mandato de 2 (dois) anos, passa a ter a seguinte composição:
(a) Frank Paul Possmeler, alemão, casado, administrador de empresas, portador do RNE na
V983516.2, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de

2
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Janeiro, com escritório na Praia do Flamengo, 66, 9 9 andar, CEP 22210-903 — Presidente
*

do Conselho de Administração;
(b)

P

Ricardo Levy, brasileiro, casado, administrador, portador da arteira de identidade n 9
04750906-2, emitida pelo IFR/RJ, e Inscrito no CPF sob o na 028.595.667.16, residente e
domiciliado na Cidade do Ria de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na
Praia do Flamengo, na 66, 9 9 andar, CEP 22.210-903 — Membro do Conselho de

f~ Q15r11

Administração;

(c)

Stein Dale, norueguês, asado, administrador, portador do passaporte ne 28605707,

emitido pelo Reino da Noruega, residente e domiciliado em E.ON Platz 1, 40479
Dusseldorf, Alemanha — Membro do Conselho de Admklistração; e
(d)

Kelth Plo~an, inglês, casado, economista, portador do passaporte na 801463073,
residente e domiciliado em E.ON Platz 1, 40479 Dusseldorf, Alemanha — Membro do
Conselho de Administração.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e suspensa a

6.

assembiela pelo tempo necessário à lavratura desta ata no livro próprio, a qual, reaberta a
sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos o esentes.

10

Sérgio Ibrain Figueira Salluh;

i
Me e¿~
Assinaturas: Presidente: Frank P 1
..~~
1,
ng!(0
Acionista ENEVA $ A. e DO Brazi

7.

A presente

ata é cós

VIP

e0
e
1 rada`1em livro próprio.

Janeiro, 22ndéJJÜSfio de 2014
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ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF: n 2 15.379.16810001-27

NIRE:33.3.0030216-6
i
~
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

648171

REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2014

1.

Data. Hora e Local Da Reunião: As 11 horas do dia 22 de agosto de 2014, na sede social da
ENEVA Pa rt icipações S.A. (°Companhia), situada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na
Praia do Flamengo, n 4 66, 92 andar, CEP 22.210-030.

2.

Quórum e Convocação: Dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos

✓

Conselheiros da Companhia.

3.

Mesa: Presidente: Frank Paul Possmeier; Secretário: Márcio de Souza Delgado.

4.

Ordem Do Dia: Deliberar sobre a alteração dos membros da Diretoria da Companhia.

S.

Deliberações: Após análise da m

(i)

)

,

de 2 (dois anos o3 Srs
01

es matérias:

jas
( ~
àrfH~

tendo em vista o

/

dia, os membros do Conselho

,

aprovaram, por unanimidade e

/

dos atua dores, eleger, com mandato

® ®®N

.~

®ã

~39

~Wo,

engenheiro , portador da cédula de
identidade de estrangeiro c m NE ns V801294 -, e inscrito no CPF sob o nQ
romiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado
235.058.958-73, resi
do Rio de Janeir ~Q~it6rio na Praia do flamengo, n2 66, 99 andar, CEP
rgo de Diretor Co-Presidente da Companhia ;
22210-903, par

(a) Wolf Man
-

cke ale

/
d/

(b) Pedro Akos Utsek, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da cédula de

identidade n4 04625151-8, emitida pelo DIC/RJ, e inscrito no CPF sob o nQ /
714.794.307-49, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, com escritório na Praia do Flamengo, n266, 92 andar, CEP
22210-903, para o cargo de Diretor Co-Presidente da Companhia;
brasileiro, casado, advogado, portador j
da carteira de identidade n4 11465013-8, emitida pelo IFP/RJ, e inscrito no
CPF/MF sob o n4 080.846.057-98, residente e domiciliado na cidade do Rio de

(c) Frederico Patricio dos Santos Pereira
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Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praia do Flamengo, 0 166,
/

92 andar, CEP 22210-903, para o cargo de Diretor sem designação específica;

( ~5C
y

(d) Stefano Cealia, italiano, casado, engenheiro, portador do passaporte italiano
n2 YA2560084 e da carteira de identidade de estrangeiro com RNE n 2

J

V883392-Y, e inscrito no CPF sob o na 062.132.957-63, residente e domiciliado

648172

na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praia
do Flamengo, n 266, 9 2 andar, CEP 22210-903, para o cargo de Diretor sem
designacão especifica; e
(e) Alexandre Americano Holanda e Silva, brasileiro, divorciado, advogado,
portador da carteira de identidade n" 110944014, emitida pelo DIC/RJ, e
inscrito no CPF n2 075.225.197-05, residente e domiciliado na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praia do Flamengo, n 266,
92 andar, CEP 22210-903, para o cargo de Diretor sem designação especifica.
(ii)

os diretores acima eleitos aceitaram sua nomeação e tomaram posse, neste ato,
mediante assinatura dos respectivos termos de posse no livro de atas de reunião
de diretoria da Companhia, declarando, sob as penas da lei, não estarem
impedidos de exercera atividade de administrador de sociedade por qualquer dos
Impedimentos previstos em lei, ej ialmente aqueles previstos no artigo 147 da
~Q

Lei das S.A (Lei n2 6.404176);
(!li)

em virtude das delibea
segi
(dois) anos, pass
(a) Wolf-Matthi s

da Co

N0

anha, com mandato de 2

0
0

~
, 9engenheiro, po rt ador da cédula de

. al ~

ngeiro

V801294-, e inscrito no CPF sob o n 2

235.058.958-73, residente

FPdo na cidade do Rio de Janeiro, Estado

m,,~e~~
do Rio de Janeiro, co~

na Praia do Flamengo, n 2 66, 99 andar, CEP

identidade

/

22210-903— D iret
(b) Pedro Akos U". brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da cédula de
identidade n° 04625151-8, emitida pelo DIC/RJ, e inscrito no CPF sob o ne
714.794.307-49, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, com escritório na Praia do Flamengo, n 266, 9e andar, CEP
22210-903 —Diretor Co-Presidente:
(c) Frederico Patricia dos santos Pereira brasileiro, casado, advogado, portador
da carteira de identidade n 2 11465013-8, emitida pelo IFP/RJ, e inscrito no
CPF/MF sob o ne 080 . 846.057 - 98, residente e domiciliado na cidade

/
/

do Rio de VVV

Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praia do Flamengo, ne66,
92 andar, CEP 22210-903 — Diretor sem designacão específica;
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(d) Stefano Cealia italiano, casado , engenheiro, portador do passaporte i talian
nQ YA2560084 e da carteira de identidade de estrangeiro com RNE ¢
,

~c

V883392-Y, e inscrito no CPF sob o n° 062.132.957-63, residente e domicili o

`

/

na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praia
do Flamengo, 066, 9 2 andar, CEP 22210-903 — Diretor sem desianacão

648173

específica ; e
(e) Alexandre Americano Holanda e Silva, brasileiro, divorciado, advogado,

portador da carteira de identidade ns 110944014, emitida pelo DIC/RJ, e
inscrito no CPF n 4 075.225.197-05, residente e domiciliado na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praia do Flamengo, n 266,
92 andar, CEP 22210-903 — Diretor sem designação específica .
6.

Encerramento : Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela

quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram declarados encerrados os
trabalhos, com a lavratura desta ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os

presentes.
7.

PreSenWS : Presidente : Frank Paul Posyt Mr. Seççetárió: Márcio de Souza Delgado.
Conselheiros : Frank Paul Possmeier, R'
Certifico que a pre
Ri

éW

~', iaJ
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Dale e Keith Plowman.

'a lavrada emnjo próprio.
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MPX E.ON PARTICIPAÇÕESS.A.
CNPJ/MF n" 15.379.16810001-27
NIRE: 33.3.0030216.6
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE ABRIL DE 2013
(Lavrada sob a forma de sumário de acordo com a autorizarão contida no parágrafo 1'
do Artigo 130 da Lei 6.404176)

C

1.

Data. Hora e Local : Aos 02 dias do mês de abril de 2013, às 12:00, na sede social da
MPX E.ON Participações S.A. ("Companhia"), situada na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, n2 66,92 andar, CEP 22.210-903.

2.

Convocação e Presenca: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3.

Mesa: Presidente: Eduardo Karrer; e Secretário: Eduardo Moniz de Carvalho e
Miranda.

4.

S.

ellelção, investidura e posse de Diretores da
Ordem do Dia : Deliberar sobre""a_ \~
~
ectivorgos em Reuniões deste Conselho de
Companhia , já indicados para seu l6
~~~~""""en 24 de mato e 16 de julho de 2012.
Administração realizadas, r
r
5 C¡ ~m
de~Adm
~ èN®`Q
Deliberacões:Os
p re sentes, por unanimidade
réZéleição.
lave dura e asse do
a
de votos e sem ~~%rov
indicados para seus re spectivos cargos
s antes memb

realizadas em 24 de maio e 16 de julho

em Reuniões d
de 2012, respe ct i

®
~

(a) StefáriQUi aia. IlIO~ , casado, engenheiro, po rt ador da Ca rteira de Identidade de
Estrangeiro RNE X1883392-Y, inscrito no CPF/MF sob o n 2 062.132.957-63,

residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, à Praia do Flamengo,
u

n° 66, 92 andar, CEP 22.210.903, para o cargo de Diretor Sem Designação
Especifica; e
(b) ERano Russo. Italiano, casado, economista, portador da Carteira de Identidade de
Estrangeiro RNE V881620-K, inscrito no CPF/MF sob o ns 062.135.567-45,
residente e domiciliado na Cldade e Estado do Rio de Janeiro, à Praia do Flamengo,
ns 66, 92 andar, CEP 22.210-903, para o cargo de Diretor Sem Designação
Especifica.
Os Diretores ora eleitos para compor a Diretoria de Companhia tomarão posse em
seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse.
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Cada um dos Diretores ora investido no seu respectivo cargo, neste ato declara, sob as
penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da
Companhia, e nem foi condenado ou está sob os efeitos de condenação, a pena que,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.
Em virtude das deliberações acima, a Diretoria da Companhia, com mandato até 24 de
maio de 2014, passa a ter a seguinte composição:

(a) Nans lennart Persson Fagerberg, sueco , casado, engenheiro , portador da cédula
de Identidade de estrangeiro com RNE ns V106411-R, e inscrito no CPF sob o n4

234.979 . 608-61, com endereço comercial à Praia do Flamengo , n° 66,99 andar, na
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.210-903 - Diretor Co-Presidente;
El
(b) Bruno de Rosai Chevaller, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de
Identidade ne 069.124 — OAB/RJ e insulto no CPF sob o n 2 890.253.267-49, com
endereço comercial à Praia do Flamengo, n2 66, 92 andar, na Cidade e Estado do
Rio de Janeiro, CEP 22.210.903 - Diretor Co-Presidente;
(c) Mario Sérgio Ferreln bom 6~ sileir ca sado, administ ra dor de empresas,
po rt ador da carteira da
n502-3 — IFP/RJ, e inscrito no CPF sob o
n2 011.019.657-03,
e
ercial à Pra do Flamengo, n2 66, 92 andar,
9
ffi
neiro, CEP 222.?1t 4 — Diretor sem designação
na Cidade e Es(
w® \0
espe cifica;
D
Y ~

~

~

9

s

engenheiro elétri co, po rt ador da cart eira
1 brasilei
(d) Xisto Vieira
proflssional nQ 1899D•D —CR I Ç; egião, e inscrito no CPF sob o n4 023.447.347Praia do Flamengo, ng 66, 9 2 andar, na Cidade e
91, com endereço co
Estado do Rio dei~ , CEP 22.210-903 —Diretor sem designação específica;
(e) Wolf-Matthias FrIcke, alemão, casado, engenheiro, portador da cédula de
identidade de estrangeiro com RNE n= V801294-1, e Inscrito no CPF sob o n 2
235.058 . 958-73, com endereço comercial à Praia do Flamengo , n2 66,92 andar, na
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.210-903 — Diretor sem designação
especlí'ice;
(f)

Pedra Akos litsek, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de
identidade ng 04625151 - 5 - DIC/RJ, e Inscrito no CPF sob o ng 714.794.307-49,
com endereço comercial à Praia do Flamengo, n° 66,9 2 andar, na Cidade e Estado
do Rio de Janeiro, CEP 22.210.903 — Diretor sem designação especifica;

(g) Stefano Ceglia, Italiano, casado, engenheiro, portador do passaporte italiano n 2
YA2560084 e da Carteira de Identidade de Estrangeiro RNE V883392-Y, inscrito no
CPF/MF sob o ng 062.132.957-63— Diretor Sem Designação Especifica; e
rume Comercial do E~ do coo de Janao
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(h) Eliano Russo, italiano, casado, economista, portador do passaporte Italiano n=
YA0618350 e da Carteira de Identidade de Estrangeiro RNE V881620-K, inscrito no
CPF/MF sob o ng 062.135.567-45 — Diretor sem designação específica.
6.

/
J

Encerramento : Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela

quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram declarados encerrados os
trabalhos, com a lavratura desta ata, a qual foi tida, aprovada e assinada por todos os
presentes.
7.

Presidente: Eduardo Karrer. Secretário : Eduardo Moniz de Carvalho e
Miranda. Conselheiros : Eduardo Karrer, Ana Beatriz de Alvarenga Menezes Fernandes,
Frank Possmeier e Stein Dale.

Presenas

:

Certifico que a presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio.
Rio de Janeiro, 02 de abril de 2013.
(
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Eduardo Moniz de Carvalh
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„

l

7~ O. M. Saras
Saao~ Omal

iranda

Junta Co~ do E~ do Rb da Je~
Eff~ : MPX E ON PARTICPACOES S A
Nka: 33300302188
Protxob : 0020131113287.11A14/2D13
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 28!04/2013 . E O REOBTRO SOB O NIRE E DATA ABADO.
AuOaMloação: AFDC208a897eDDBDE341EA18CF37e2e38D03AB08F8A4302205E3DF39MEDO 2
u:000~-2W04M13

C

G
'IG

N

o

~

_

A+N~. é"wãwr:

MPX E.ON PARTICIPAÇOES S.A.
CNPJ/MF na 15.379.1681000127
MIRE: 33.3.0030216.6
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE ABRIL DE 2013

TERMO DE POSSE

e ~ia italiano, casado, engenheiro, portador do passaporte italiano na
Eu, Stefa
~
YA2560084 e da Carteira de Identidade de Estrangeiro RNE V883392-Y, inscrito no CPF/MF sob
o n2 062 . 132:957 - 63, residente e domicíllado na cidade e estado do Rio de Janeiro , à Praia do
Flamengo na 66, 92 andar, CEP 22.210-903, eleito e investido no cargo de Diretor sem
designação específica da MPX E.ON Participações S.A. {"Companhia"} em Reunião do Conselho
de Administração, realizada em 02 de abril de 2013, declaro aceitar minha eleição e assumir o
compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a
lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este TerRpo de Posse.
W
N-0`

Declaro também , não estar Incur

nh
[ri]

exercer atividade empresara
artigo 147 da Lei na 6,altt '

crimes previstos em lei que me impeça de
e
'a mpanhJ ,igtando ciente do disposto no

es piores.

Para os fins do artigo el § 29, da 1

declaro, ainda, que receberei eventuais

citações e intimações em processos a

is tivos e judiciais relativos a atos de minha gestão

no endereço acima
dicado
in,

eventual alteração será comunicada por escrito à

Companhia.
Rio de Janeiro, 07de abril

STE"O CEGUA
Diretor sem designação w
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MPX E.ON PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJIMF n2 15.379.16810001-27

NIRE:33.3.0030216-6

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE ABRIL DE 2013
TERMO DE POSSE

Eu, Eliano Russo italiano, casado, economista , portador do passaporte italiano n2 YA0618350
e da Carteira de Identidade de Estrangeiro RNE V881620-K, inscrito no CPFIMF sob o n 2
062.135.567-45, residente e domiciliado na cidade e estado do Rio de Janeiro, à Praia do
Flamengo, ne 66,90- andar, eleito e investido no cargo de Diretor sem designação específica da
MPX E.ON Participações S.A. ("Companhia") em Reunião do Conselho de Administração,
realizada em 02 de abril de 2013, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de
cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acorda com a lei e o Estatuto
Social, pelo que firmo este Termo de Posse.
s previstos em lei que me impeça de

Declaro também, não estar incurso em ne

"1e W CO
exercer atividade empresarialM
res.
a
a rt igo 147 da Lei n4 6.404/76 e~p~

estando ciente do disposto no

r*o.A., d ~a1b~~ainda, que receberei eventuais

Para os fins do artigo 14? §
e

cltações e intimações e
no endereço acima indl
Companhia.

t

os ad
, sendo que

Judiciais relativos a atos de minha gestão

uai alteração será comunicada por escrito à

~®
~AN

ibde Janeiro, 02 de abril de 2013.

ELIANO RUSSO
Diretor sem designação especifica
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ENEVA PARTICIPÁÇÕES S.A.
CNPJ n° 15.379.16810001-27
NIRE nQ 33.3.0030216-6
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2014
(Lavrada sob a forma de sumário de acordo com a autorizado contida no
parágrafo 12 do Artigo 130 da Lei 6-4041761

T

Data, Hora e Local: Aos 31 dias do mês de janeiro de 2014, às 10:00, na sede social da ENEVA

1.

Participações S.A. ("CgrRtanhia"), situada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, na Praia do flamengo, n4 66,92 andar, Flamengo, CEP 22.210-903.
Convocação e Presença: Convocação dispensada de acordo com o disposto no art. 124,

2.

parágrafo 4 2, da Lei n2 6.404176, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas.
3.

4,

Mesa: Presidente: Xisto Vieira Filho; e Secretário: Pedro Castilhos Machado.

ordem do Dia: Deliberar sobre a reão
1n 12
Extraordinária da Companhia rea(i
Junta Comercial do Estado do
00002572009 {"AGE N

Companhia.
S.

~~~~0O

QO

~j ratificação da ata de Assembleia Geral
ZSvembro de 2013, às 10:00, e arquivada na

JUCERJA"j rrr9 de dezembro de 2013, sob o n 2

~

eçao no endereço da sede da
ista ritftó
r

~c ^~ N~9

Deliberações Aprovadas: Após anál'

isí

unanimidade e sem reservas, as se

s deliberações:

(i)

matéria da ordem do dia, foi tomada, por

em conso~da com o disposto na ata da AGE Novembro, aprovar a retificação da
deliberação tomada, para constar que:
ande se lê :

"Artigo 22 - A Companhia tem sua sede, foro e domicilio no Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, no Praia do Flamengo, n2 66, Flamengo, CEP 21.210-903,
podendo instalar, alterar e encerrar filiais, depósitos e agências em outras praças do
País e do exterior, mediante delióeroção do Diretoria"
deve ser lido :

"Artigo 2° - A Companhia tem sua sede, foro e domialio no Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, no Praia do Flamengo, nf 66, 92 andar, Flamengo, CEP
22.210-903, podendo instalar, altera e encerrar filiais, depósitos e agências em
outras praças do Pois e do exterior, mediante deliheroç5o da Diretorio."
- EP
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em decorrência da deliberação aprovada acima, o Artigo 22 do Estatuto Social passa
a vigorar com a seguinte nova redação:

"A~ 24 - A Companhia rem sua sede, foro e domicílio no Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, no praia do Flomengo, ne 66, 92 andar, Flamengo, CEP
22.210-903, podendo instalar, alterar e encerrar fiiicis, depósitos e agEncios em
outras praças do País e do exterior, mediante deliberação do Diretoria."
permanecem válidas e ficam ratificadas todas as demais deliberações tornadas na
AGE Novembro da Companhia constantes da respectiva ata, exceto naquilo em que
colidirem com a presente retificação; e
(iv)

decidiu-se que todos os demais artigos, parágrafos e dispositivos do Estatuto Social
da Companhia não expressamente alterados nesta Assemblela permanecem
inalterados. Por fim, tendo em vista as deliberações acima, aprovar a consolidação
do Estatuto Social da Companhia, na forma constante do Anexo 1 à presente ata.

6.

Encerramento : Nada mais havendo a ser tdo, foram encerrados os trabalhos e suspensa a
assembleia pelo tempo necessário à
sessão, foi lida, aprovada e assim tói

ata no livro próprio, a qual, reaberta a
presentes._

7. Assinaturas:

Castilhos Machado; Acionistas
w
~~~~ 9 ~

ENEVA S.A. e DD Brazil
A presente ata é cópia

E

viá original lavrada em livro próprio.

Ricâneiro, 31 de janeiro de 2014

Pedro Castilhos Machado
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ANEXO 1

ESTATUTO SOCIAL DA
ENEVA PARTICIPAÇOES S.A.
1

CAPÍTULO 1
DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

•

Artigo 12 — A ENEVA Participações S.A. é uma sociedade por ações regida por este Estatuto social e
pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis, especialmente pela Lei n' 6.404 de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada (" Lei das S.A. "j.
Artigo 2°- A Companhia tem sua sede, foro e domicilio na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de

Janeiro, na Praia do Flamengo , n2 66, 92 andar, Flamengo , CEP 22 .210-903 , podendo instalar, alterar
e encerrar filiais, depósitos e agências em outras praças do País e do exterior, mediante deliberação

da Diretoria.

A

Artigo 34 — O objeto social da C
realização ,

operação e comer '

iã "— criação, desenvolvimento, implementação,

â

n j a qou s r p ro jeto, emp re endimento,

~

O
çá
líerg
Penfreld ou brownfìeld) no Chile e no
Brasil; ( li) a dis tr ibuição e o for
l
dist ri buição e o fo rn ecimento de ca rvão;
(iv) a comercialização e o forr > edhilento dl~gá
I; ( v) a prestação de serviços , tais como, por
investimento ou atividade relaci atra ®r

exemplo, serviços de desenvolvimento

o eto, gestão de geração e operação, assim como

assistência técnica e regulatória , rei í n
com qualquer projeto, empreendimento , investimento
• ou atividade relacionada i geraçãó ~dë energia (greenfield ou brolonfleld); (vi) a possibilidade de
oferecer garantias reais ou fidejussórias em financiamento de projetos de sua titularidade ou de suas
coligadas; e (vii) a participação, como sócia, quotista ou acionista, no capital social de outras
sociedades civis ou empresariais, no Brasil ou no exterior, independentemente de seus objetos

sociais.
Artigo 42 — 0 prazo de duração de Companhia é indeterminado.
CAPÍTULO II

CAPITAL SOCIAL
Artigo 5 2 — O capital social da Companhia totalmente subscrito é de R$ 266.758.152,00 (duzentos e
sessenta e seis milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, cento e cinquenta e dois reais), dividido
em 266.758.152 (duzentos e sessenta e seis milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, cento e
cinquenta e duas) ações ordinárias nomínativas e sem valor nominal.
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Parágrafo Primeiro— Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia
Geral.

Parágrafo Segundo — A Assembleia Geral poderá deliberar a emissâo de ações preferenciais,
Inclusive com a criação de classe mais privilegiada , a qual poderá ser feita sem guardar
proporção com as ações ordinárias, não podendo aquelas ultrapassar 213 (dois terços) do total
das ações emitidas.

Artigo 62 - A Companhia está autorizada a aumentar o capital social até o limite de R $135.000.000,00
(cento e trinta e cinco milhões de reais), independentemente de reforma estatutária.
Parágrafo Único - O aumento do capital social até o limite acima previsto será realizado
mediante deliberação do Conselho de Administração, a quem competirá estabelecer as
condições da emissão, inclusive preço, prazo e forma de sua integralização. Ocorrendo
subscrição com integralização em bens, a competência para o aumento de capital será da
Assembleia Geral, ouvido o Conselho Fiscal, caso instalado.

n

nÇÇS
Artigo 72

- As Assembleias Gera

r

(quat ro ) meses após o fi
m de dada exe

~EEIAS~ERAIS o G~~
q urna vez por ano, dentro do período de 4

za

I, as Assembleias Gerais Extraordinárias serão

realizadas sempre que os interesses da ComOín a assim exigirem.
•

Artigo 8 2 - As Assembleias Gerais sèYão convocadas pelo Presidente do Conselho de Administração
por sua iniciativa ou por solicitação por escrito de qualquer acionista, ou por qualquer outra forma
prevista pela lei das S.A., com peio menos 8 (oitó) dias de antecedência da data marcada para a
referida Assembleia Geral, e será presidida pelo Presidente do Conselho de Administração ou, em
sua ausência, por uma pessoa escolhida por maioria de votos dos presentes. Caso o Presidente do

Conselho de Administração deixe de convocar a Assembleia Geral solicitada por qualquer acionista
em até 5 (cinco) dias contados do recebimento da respectiva solicitação, qualquer acionista poderá
realizar a referida convocação. O presidente da mesa da Assembleia Geral deverá escolher uma
pessoa para secretariaras trabalhos.

Artigo 90- - Além das demais matérias estabelecidas por lei , por este Estatuto Social ou por qualquer
Acordo de Acionistas arquivado ou que venha a ser arquivado na sede social da Companhia,

conforme estabelecido no Artigo 32 abaixo , será de competência da Assembleia Geral deliberar
sobre as seguintes matérias:
a)

alteração do objeto social da Companhia;
4
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b]

alteração do Estatuto Social da Companhia;

c)

aumento do capital social da Companhia além do limite do capital autorizado;

d)

criação de ações preferenciais ou aumento do número de ações de determinada

classe já existente de ações preferenciais, sem que seja mantida a atual proporção com
relação ás demais classes de ações preferenciais;
e)

alteração nas preferências, privilégios ou nos termos para resgate ou amortização

conferidos a uma ou mais classes de ações preferenciais;

J

f]

emissão de partes beneficiárias;

g)

redução de capital social com a distribuição de valores ou ativos aos acionistas;

h)

incorporação ou fusão envolvendo a Companhia;

i}

Incorporação de ações envooll

É

cisão da Compa

e

o

ou

~
oa
anhia;
~
~ã de sukâ&ialmente todos os ativos da

Companhia,
k)

participação da mpanhi m

I}

resgate ou amortização •díisç'ões da Companhia;

m)

dissolução voluntária, falência (incluindo recuperação judicial ou nomeação de

e sociedades;

sindico e/ou depositários), término, encerramento ou liquidação da Companhia, ou

procedimento similar envolvendo a Companhia , ou pedido de qualquer desses procedimentos
pela Companhia;
n}
nomeação ou substituição de Iiquidante(s) da Companhia, bem como a suspensão do
estado de liquidação da Companhia;
o)

alterações na política de dividendos da Companhia;

p)

aprovação da listagem das ações da Companhia em bolsa de valores ou do

fechamento do capital social da Companhia, bem como aprovação para o registro de oferta
pública das ações da Companhia;

'
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alterações relevantes na natureza ou na área geográfica em que são desenvolvidos

os negócios da Companhia ou a condução de atividades não compreendidas no objeto social
da Companhia; e
r)

aprovação de qualquer plano de opção, de participação nos lucros ou piano de

remuneração similar, bem como quaisquer aditamentos a tais planos.

CAP(rtno IV

ADMINISTRAÇÃO
•

Artigo 10 - A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria.

Artigo 11 - O Conselho de Admin istração será composto por 4 ( quatro ) membros, todos eleitos pela
Assembleia Geral para um mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos. O Presidente do
Conselho de Administração será escolhido pela Assembleia Geral dentre os Conselheiros eleitos.
Parágrafo 1' - Os membros do Conselho de Administração serão empossados em seus cargos
mediante a assinatura do respectivo termo posse lavrado no "Livro de Atas das Reuniões do
o e~~ us respectivos cargos até a posse de seus

Conselho de Administração", e perma
sucessores ou até a sua renúnci fine

substituição.

e4®
Parágrafo 2' - A remun ç i
-o
exceder o valor anual b

~~

e

memb ro s conforme ap ro do por e
arquivado ou que venha a ser arqui
Artigo 32 abaixo. Além disso, t
.

do

ho de Administração não deverá

`~fa~ la~l~ró~ lela Gera l e será alowda entre seus
"acordo com qualquer Acordo de Acionistas
a sede social da Companhia, conforme previsto no
memb ro s do Conselho de Administração terão o direito

de ser reembolsados por quaiq\er despesas razoáveis com viagens oriundas do desempenho
de suas atividades e funções,
Artigo 12 - Em caso de vacáncia de qualquer cargo do Conselho de Administração, uma Assembleia
Geral deverá ser convocada para indicar o membro substituto para completar o mandato do membro
substituído.
Parágrafo único - Em caso de ausência ou impedimento temporários, o Conselheiro
temporariamente ausente ou impedido deverá nomear, dentre os membros do Conselho de
Administração, outro Conselheiro para representá-lo.
Artigo 13 - O Conselho de Administração deverá realizar reuniões ordinárias nas datas e locais que

vierem a ser determinados pelo Conselho de Administração , sendo cento que, no último mês de cada
exercido social, o Conselho de Administração deverá aprovar o cronograma de reuniões ordinárias
válido para o próximo ano. O Conselho de Administração também deverá se reunir
extraordinariamente sempre que qualquer matéria de sua competência deva ser discutida. As
6

~NEy9

0
Rlat~

' • ^'

Esta página l parte integrante da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da ENEVA Pa~S.A.,

^- +. ►

rearaada em 31 de Janeiro de 2014.

reuniões serão realizadas na sede da Companhia ou em qualquer outro lugar que venha a ser
escolhido. As atas das reuniões deverão ser lavradas em livro próprio.
Parágrafo 1° - As reuniões serão convocadas pelo Presidente do Conselho de Administração
por meio de notificação escrita entregue com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência,

informando o local , data e hora da reunião e um resumo detalhado da ordem do dia, a qual
não deverá incluir itens genéricos como, por exemplo, "outras matérias de interesse da
Companhia". A não convocação por parte do Presidente de qualquer reunião solicitada por
qualquer Conselheiro dentro de 5 (cinco) dias da data do recebimento da solicitação feita por

um Conselheiro, possibilita que qualquer outro Conselheiro convoque a reunião solicitada. A
convocação deverá ser instruída com todo e qualquer material escrito a ser apresentado
durante a reunião para auxiliar nas discussões, na medida em que esse material esteja pronto
no momento da convocação.
Parágrafo Y - A convocação será dispensada quando todos os Conselheiros em exercício

estiverem presentes na reunião ou desde que todos os Conselheiros em exercício concordem
expressamente por escrito em renunciar a tais formalidades.
Parágrafo 3' - O quórum de instalaç~l~~r~

s do Conselho de Administração será de

pelo menos 3 (três) membros.
Parágrafo 40 - Fm casos ex pci
por qualquer razão, pode de conferência telefónica

Con

m %giao do Conselho de Administração através

i

u de e

10

"` possam comparecer pessoalmente
~ s BO

ai

de comunicação similares, através dos quais

todas as pessoas participando daWpossam ouvir umas às outras, e tal participação
deverá ser considerada comó\f s a na referida reunião, desde que tal reunião tenha sido
iniciada do Brasil, N D

Parágrafo 5' - Salvo se de outra forma previsto em qualquer Acordo de Acionistas arquivado
ou que venha a ser arquivado na sede social da Companhia, conforme previsto no Artigo 32
abaixo, as deliberações do Conselho de Administração serão sempre tomadas pelo voto da
maioria simples dos membros do Conselho de Administração, sendo que nenhum membro do
Conselho de Administração terá o voto de desempate.

Artigo 14 - Além das demais matérias previstas por lei, por Estatuto Social ou por qualquer Acordo de
Acionistas arquivado ou que venha a ser arquivado na sede da Companhia , conforme previsto no
Artigo 32 abaixo, o Conselho de Administração terá as seguintes competências:
a)

deliberar sobre questões que sejam relevantes para a estratégia da Companhia;

b)

estabelecer as diretrizes gerais dos negócios da Companhia , ressalvado, contudo, que

a Diretoria será responsável por todas as decisões relativas às atividades ordinárias da
7 ~~
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Companhia;
C)

aprovar o plano anual de negócios e estratégia da Companhia, bem como o

orçamento anual da Companhia , conforme elaborados e recomendados pela Diretoria,
Incluindo todas e quaisquer modificações aos mesmos; sendo certo, no entanto, que a

Diretoria será responsável pela execução do plano anual de negócios e estratégia e do
orçamento anual da Companhia;

o

d)

implementar mudanças ou alterações aos padrões de contabilidade, políticas e

diretrizes

adotados pela Companhia;

e)

eleger e destituir os auditores da Companhia, os quais deverão ser escolhidos entre o

grupo de empresas conhecido como "Big Four^ , atualmente composto pela
PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young Terco, Deloitte Touche Tohmatsu e KPMG;
f)

aprovar as demonstrações financeiras da Companhia para submissão à Assembleia

Geral;
g)

submeter propostas à

referentes

à alocação dos lucros da

Companhia e a alterações ao Esq
h)

alterara política

i)

aprovar quaisqUer reo ni

Companhia;

o

P

lo' °

sidioda Companhia;
Internas envolvendo as subsidiárias da

vW\1%

aprovar a recompraa®la Companhia de ações de sua própria emissão, seguida de

alienação ou cancelamento de tais ações;
k)

tomar decisões referentes à aprovação e implementação de projetos,

empreendimentos , investimentos ou atividades relacionados à geração de energia (greenfleld
ou brownfield), em todas as fases do processo (incluindo, sem limitação, a decisão final de
investimento) e de Investimentos adlcionals em projetos,
1)

iniciar, alterar, cessar ou desistir de qualquer desenvolvimento, criação,

implementação e /ou operação de (1) qualquer negócio ou atividade cujo valor seja superior a
RS10.000.000,00 (dez milhões de reais) ou o equivalente em outra moeda, individualmente ou
eco uma série de transações relacionadas, valor esse a ser anualmente ajustado pelo IGP-M, ou

(li) qualquer projeto , empreendimento , investimento ou atividade (greenfield ou brownfreld)
pela Companhia ou por quaisquer de suas subsidiárias;
m)

eleger e destituir os membros da Diretoria , incluindo a aprovação de seu respectivo
E
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pacote de remuneração;
n)

aprovar regulamentos internos de procedimentos para o Conselho de Administração

e para a Diretoria , incluindo a definição de responsabilidades e competências individuais;

o)

aprovar a celebração, rescisão, alteração ou renúncia de qualquer acordo ou

contrato com administrador ou empregado sénior da Companhia com salário anual superior a
R$500.000,00 (quinhentos mil reais) ou o equivalente em outra moeda, valor esse a ser
ajustado anualmente pelo 1GP-M, incluindo a variação da remuneração ou de quaisquer outros
benefícios nos termos de tal acordo ou contrato;

o

p)

criar filiais e subsidiárias da Companhia (incluindo através de constituição,

investimento ou aquisição), assim como sua extinção (incluindo através de liquidação ou
desinvestimento);
q)

aprovar a participação em qualquer joint

venture, associação ou outra cooperação de

negócios envolvendo a Companhia ou qualquer de suas subsidiárias;
r)

aprovar a celebração ou ai

o

com valor superior a R$ S.
moeda, individualmente o

~

anualmente ajustado pelo
S)

u

(c

(quer Operação com Parte Relacionada,
ilhões de reais) ou o equivalente em outra

le { transrelacionadas, valor esse a ser

~ ,,°

aprovar a aquislão, ven , trafencia, aluguel, alienação, oneração ou qualquer
V

forma de disposição de quaisquer ttda Companhia ou de qualquer de suas subsidiárias em
valor superior a R$50.000.0 cinquenta milhões de reais) ou o equivalente em outra
o

moeda, no caso de tal opera estar prevista no orçamento anual referido no item (c) acima,

ou, alternativamente , envolvendo um montante superior a RS10 . 000.000 ,00 (dez milhões de
reais), ou o equivalente em outra moeda, em ambos os casos, sendo tais valores considerados

individualmente ou em uma série de transações relacionadas , valores esses a serem
anualmente ajustados pelo IGP-M;
t)

aprovar investimentos ou despesas de capital (CAPEX) pela Companhia ou por

qualquer de suas subsidiárias envolvendo valor superior a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões
de reais) ou a equivalente em outra moeda, no caso de tal operação estar prevista no
orçamento anual referido no item (c) acima, ou, alternativamente, envolvendo um montante
superior a 11$10.000.000,00 (dez milhões de reais), ou o equivalente em outra moeda, em
ambos os casos, sendo tais valores considerados individualmente ou em uma série de

transações relacionadas, valores esses a serem anualmente ajustados pelo IGP-M.
Adicionalmente, deverá ser aprovada qualquer variação (i) do orçamento individual de um
certo projeto para um determinado ano, conforme alterado, em montante superior a (i.a)
R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais) ou o equivalente em outra moeda, individualmente
9
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ou em uma série de transações relacionadas, valor esse a ser anualmente ajustado pelo IGP-M,
ou (i.b) 10% (dez por cento) do orçamento individual de um certo projeto para um
determinado ano, conforme alterado, ou (li) o montante total aprovado do orçamento
Individual de um certo projeto, conforme alterado, em mais de 10% (dez por cento);
aprovar empréstimos, financiamentos, emissão de debentures não conversíveis ou
U)
outras dívidas envolvendo valor superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) ou o
equivalente em outra moeda, individualmente ou em uma série de transações, valor esse a ser
anualmente ajustado pelo IGP-M;
aprovar a celebração, rescisão, alteração ou renúncia de qualquer contrato relevante
V)
com (i) um valor total agregado superior a R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) ou o
equivalente em outra moeda, ou (H) um valor anual superior a R$10.000.000,00 (dez milhões
de reais), ou o equivalente em outra moeda, valores esses a serem anualmente ajustados pelo

IG P-M;
W)

aprovar a outorga ou contratação, pela Companhia ou por suas subsidiárias, de

quaisquer garantias (exceto por garantias erecidas em contratos aprovados no ámbito de
transações aprovadas, de acordo co
° obra

outras garantias referentes a q
qualquer outra pessoa, incl '
combustível, (b) garantias

1

®sposições do presente Estatuto Social) ou

a

da Companhia ou de suas subsidiárias ou de
ias ara obriés de fornecimento de energia e
pr

de licitação pública; e (c) garantias

para fins de contra garan
~
contratos a serem celebrados no contexto
de uma licitação pública m suceüida ,ros de EPC e contratos para a importação de
equipamentos;
X)

Q
~~
Q
aprovar o inicio, ne~i c ação e acordo em procedimentos administrativos ou judiciais

com valores estimados superiores a R$10 .000.000,00 (dez milhões de reais ) ou o equivalente
em outra moeda, valor esse anualmente ajustado pelo IGP-M;
aprovar qualquer obrigação de não competição ou de exclusividade que vincule a
Y)
Companhia ou quaisquer de suas subsidiárias;
z)

aprovar a realização de atividades de comercialização de energia, incluindo a

participação em processos de licitação pública e a celebração de PPAs em mercados regulados
ou não regulados e a distribuição de qualquer volume não contratado; e
aa)

aprovar a celebração de Contrato de Energia de Reserva (CER).

Parágrafo único - Para os fins deste Estatuto Social, Maeracões com Partes Relacionadas"

significa qualquer acordo, operação, transação elou relação de negócios entre, de um lado, a
Companhia e, do outro lado, quaisquer de seus acionistas ou sócios, suas afiliadas, seus
ENE
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respectivos conselheiros , diretores e administradores , e com relação a qualquer indivíduo, seu
cônjuge, ascendente, descendente, parente até o segundo grau, herdeiros, cônjuge
sobrevivente ou sucessores de qualquer tipo.
Artigo 15 — A Diretoria da Companhia será composta por 8 (oito) Diretores, sendo 2 (Dois) Diretores
Co-Presiclentes e 6 (seis) Diretores, todos residentes no Brasil e a serem eleitos pelo Conselho de
Administração.
Artigo 16 — Os Diretores terão mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. Todos os
Diretores deverão permanecer empossados em seus cargos até a investidura de seus sucessores ou
até sua renúncia, morte ou substituição.
•
Parágrafo único — A remuneração dos Diretores aprovada pela Assembleia Geral será alocada
conforme determinação do Conselho de Administração.

Artigo 17 - Em caso de vacância do cargo de qualquer Diretor , por qualquer motivo , um substituto
será nomeado pelo Conselho de Administração em uma reunião a ser realizada dentro de 90
(noventa) dias da verificação da referida vac$ncja,,Q
Diretor temporariamente ausente

Artigo 18 — Em caso de ausência ou

ou Impedido deverá nomear um
substituto indicado deverá exer
Diretor substituído .

à Conselho de Administração. O
os poderes, direitos e funções do

UM

Artigo 19 - A Diretoria deverá se reunir

IN

NN y

e(icãónte e sempre que necessário. As reuniões serão

presididas por um dos Diretores CqN eWientes ou, na sua ausência , por qualquer Di re tor então
Indicado. Os Di retores Co-P re sidenás deverão estabelecer a ordem do dia para tais reuniões em

conjunto.
Artigo 20 - Sujeito às deliberações aplicáveis do Conselho de Administração e dos acionistas, a
Diretoria deverá ser responsável por.
a)

gerir, administrar e supervisionar os negócios e assuntos da Companhia e todas as decisões

referentes às atividades ordinárias da Companhia , de acordo com o plano de negócios e estratégia da
Companhia, bem como seu orçamento aprovados pelo Conselho de Administração;
b)

elaborar o plano de negócios e estratégia e orçamento da Companhia, e recomendá-los para o
Conselho de Administração;

c)

implementar o plano de negócios e estratégia , bem como o orçamento da Companhia,

conforme aprovados pelo Conselho de Administração;

11
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d)

implementar as decisões e diretrizes do Conselho de Administração;

e)

representar a Companhia perante terceiros, incluindo assumir, renunciar, decidir e assinar

compromissos , assumir obrigações , realizar investimentos e celebrar contratos e documentos legais
em nome da Companhia;
aprovar todas as medidas necessárias e realizar os atos ordinários de natureza administrativa,
f)
financeira e econõmlca de acordo com as deliberações aprovadas na Assembleia Geral e nas reuniões
do Conselho de Administração;

o

g)

preparar e apresentar informações referentes à s decisões da Companhia ao Conselho de

Administração, conforme solicitado pelo Conselho de Administração; e

preparar as demonstrações financeiras da Companhia para que sejam aprovadas pelo
h)
Conselho de Administração e responsabilizar - se pela guarda dos livros e registros societários , fiscais e
contábeis da Companhia.

Artigo 21— A Companhia será validamente repretada , inclusive para a assinatura de escrituras de
°,(~°
de pagamento , contratos e, em geral,
qualquer natureza , letras de câmbio , che
°rAR
d embili ade ou obrigação para a Companhia,
quaisquer outros documentos que im
da seguinte forma:
(i)

pelos 2 (dois ) Di t i j

(ii)

por qualquer Diretor Co-Prçgi tlíe em conjunto com qualquer outro Diretor.

Artigo 22

—

ntIsQgnil conjunto; -ou

As procurações da ComWXia serão sempre assinadas por 1(um) Diretor Co-Presidente,

em conjunto com 1 (um) Diretor; deverão especificar os poderes outorgados e deverão ser válidas

por no máximo 1(um) ano , com exceção daquelas outorgadas para fins judiciais.
Artigo 23 — Os atos de quaisquer Diretores, procuradores ou empregados que envolverem a
Companhia em quaisquer obrigações relativas a negócios ou operações estranhos ao seu objeto
social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer garantias em favor de terceiros, são
expressamente vedados, sendo nulos e Inoperantes com relação à Companhia, salvo quando
expressamente autorizados pelo Conselho de Administração.
CAPÍTULO V
CONSELHO FISCAL
Artigo 24 — O Conselho fiscal da Companhia será composto de 3 (tr ês) membros efetivos e igual
número de suplentes e deverá apenas ser instalado quando assim decidido pela Assemblela Geral.
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Parágrafo 1+ - O mandato dos membros do Conselho Fiscal deverá se encerrar na primeira
Assembleia Geral Ordinária seguinte a sua instalação.

Parágrafo 2' - A Assembleia Geral elegerá os membros dò Conselho Fiscal e determinará sua
remuóeração. '
CAPÍTULO VI

EXERc(clo soaAL, BALANÇO PATRIMONIAL E LUCROS
Artigo 25 -0 exercício social dá Companhia terá inicio ho"dia 1 2 'de janeiro e terminará no dia 31 de
dezembro de cada ano.
Artigo 26 — Ao término de cada exercício social, as demonstrações financeiras da Companhia serão
elaboradas péla Diretoria, observadas as disposições - legais vigentes.
Parágrafo V - A Companhia poderá elaborar balanços patrimoniais intermediários com relação
a um semestre ou referentes a ..periodos mais curtos e, "mediante deliberáção do Conselho de
iários au intercalares, com base nos resultados

Administrarão, distribuir dividendos int
verificados, sujeito às disposições 111

as
as

Parágrafo r - Mediante

con ho I

(d ~

raç

creditar ou pagar juros sòò
dividendo obrigatório. ~~°~j~

Artigo 27 -- Após os - ajustes e\Cdeduç"

ai
®
r o

çbes do presente Estatuto Social:
nistração, a Companhia poderá

e W valores poderão ser creditados ao

lrevistos em lei, incluindo a absorção dos prejuízos

acumulados e a dedução da provi

imposto sobre a renda e contribuição social sobre o
lucro, o lucro liquido será distribuído a seguinte forma:
a]

5% (cinco por cento) alotados para a constituição da reserva legal, até o

limite legal,
b)

1% (um por cento) distribuídos como dividendos obrigatórios aos acionistas,

sujeito ao disposto neste Estatuto Social e na lei aplicável; e
0

o valor remanescente será utilizado na forma aprovada pela Assembleia

Geral de acionistas.
CAPITULO Vil
tIQUtDAÇÃO E DISSOLUÇÃO

Artigo 28 - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, competindo à Assembleia
Geral estabelecer a forma de liquidação e nomear o liquidantè e o Conselho Fiscal que funcionarão
13
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se à jurisdiç
çãã o do foro comppeetente em
1

q ualquer jurisdiç
ç ão na qual eles possam ter bens e
1

renunciam a quaisquer medidas contra tal execução com base na ausência de jurisdição ou
incompetência do foro.

Parágrafo 4' - Nenhuma disposição deste Artigo 31 deverá Impedir as partes de buscar, antes
da constituição do Tribunal Arbitral, quaisquer medidas preventivas ou cautelares para o
auxílio de qualquer arbitragem tanto para um Arbitro de Emergência de acordo com o
Regulamento ou para qualquer foro que possua jurisdição sobre uma parte ou seus bens, a

critério exclusivo da Companhia , seus acionistas , administradores ou membros do Conselho
Fiscal. Após a constituição do Tribunal Arbitral, todas essas medidas deverão ser solicitadas ao
Tribunal Arbitral, o qual terá jurisdição para manter, reverter ou alterar tais medidas

previamente concedidas pelo Poder Judiciário ou pelo Arbitro de Emergência.
Parágrafo 5' - Para quaisquer outras medidas judiciais autorizadas pelo presente ou pela Lei de
Arbitragem Brasileira, a Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho

Fiscal elegem o foro da Cidade do Rio de Janeiro , Estado do Rio de Janeiro, Brasil, com a
exclusão de qualquer outro , por mais privilegiado que seja . A solicitação de qualquer medida
judicial não deverá ser interpretada compa renúncia a esta cláusula compromissória, nem
da arbitragem como o único mecanisr Wra,"ão de disputas entre a Companhia, seus
acionistas, administradore s

ou

! ~~~

etho FiscnlO

Parágrafo b• - A Compan

1

miodores e membros do Conselho Fiscal

concordam que a arbitrM
eriolk çwrtanto , nem eles nem seus advogados,
agentes ou empregados atilando entfeu "Irão comunicar à imprensa, dar uma entrevista

~D

coletiva, realizar declarações afim {imprensa ou de qualquer outra forma divulgar a
Terceiros qualquer Informaç"u tnha se tomada conhecida e documentos produzidos no
curso da arbitragem que nãoOssem anteriormente públicos, bem como quaisquer evidências
e materiais desenvolvidos para os fins da arbitragem, e quaisquer sentenças proferidas no
contexto da arbitragem, exceto e na medida em que tal divulgação seja exigida pela lei

aplicável, seja exigida para compelir arbitragem ou para proteger ou buscar um direito , ou seja
exigida para executar uma sentença perante um tribunal ou outra autoridade judicial
competente.
Parágrafo 7' - A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal
concordam que a Corte da CCI poderá, a pedido de qualquer parte e desde que a Ata de
Missão não tenha sido aprovada pela Corteda CCI, consolidar 2 (duas) ou mais arbitragens
pendentes nos ternos cio Regulamento, decorrentes ou relacionadas a este Estatuto Social,
incluindo qualquer Acordo de Acionistas, em uma só arbitragem, de acordo com o disposto no
Regulamento. Qualquer consolidação após a assinatura da Ata de Missão pelas partes e pelo
Tribunal Arbitral ou da sua aprovação pela Corte da CCI, conforme for o caso, deverá ser

autorizada pelo Tribunal Arbitral após a determinação de que : ( i) a nova disputa ou arbitragem
instaurada subsequentemente traz questões legais ou fáticas comuns às da arbitragem em
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andamento; (11) nenhuma das partes da nova disputa ou da arbitragem previamente
instaurada seja indevidamente prejudicada; e (iii) a consolidação sob tais circunstâncias não
resulte no atraso indevido da arbitragem previamente instaurada. Qualquer decisão de
consolidação deverá ser final e vinculante à s partes da nova disputa, das arbitragens

anteriormente instauradas e das novas arbitragens que surgirem . Quando procedimentos de
arbitragem forem consolidados , eles deverão ser consolidados na arbitragem que se Iniciou
primeiró, exceto se de outra forma for acordado entre as partes envolvidas na disputa.

Artigo 32 - A Companhia obriga -se a observar quaisquer Acordos de Acionistas arquivados ou que
venham a ser arquivados em sua sede, de acordo e para os fins do Artigo 118 da lei das S.A. A
administração da Companhia deverá deixar de registrar qualquer trànsferáncia de ações contrária
aos termos do Acordo de Acionistas e o presidente das Assembleias Gerais de acionistas e das
reuniões do Conselho de Administração deixará de computar qualquer voto proferido em violação a
tal acordo.
t
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Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 2014

A
ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A.
Praia do Flamengo 66, sala 901, parte
Rio de Janeiro — RJ
CEP 22.210-903
Brasil
At.: Diretoria

Ref.: Carta de Renúncia
r*\

U

Prezados Senhores,
Pela presente, para todos os fins e efeitos do artigo 151 da Lei nQ 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, apresento meu pedido de renúncia, em caráter irrevogável e irretratável,
ao cargo de Diretor Co-Presidente da ENEVA Participações S.A. (" Companhia "), para o qual fui
eleito por meio da Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 22 de
agosto de 2014, e arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, em 10 de
setembro de 2014, sob o n 2 2670016.
A presente renúncia tem validade e eficácia a partir da presente data.
Atenciosamente,

PEDRO MOS LITSEK

Rece
Por:

Q~

-s.

P~ Y
Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 2014

A
ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A.
Praia do Flamengo 66, sala 901, parte
Rio de Janeiro — RJ
CEP 22.210-903
Brasil
At.: Diretoria

Ref.: Carta de Renúncia

J
Prezados Senhores,
Pela presente, para todos os fins e efeitos do artigo 151 da Lei n 2 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, apresento meu pedido de renúncia, em caráter irrevogável e irretratável,
ao cargo de Diretor sem designação específica da ENEVA Participações S.A. ("Companhia"),
para o qual fui eleito por meio da Reunião do Conselho de Administração da Companhia,
realizada em 22 de agosto de 2014, e arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro,
em 10 de setembro de 2014, sob o n 2 2670016.
A presente renúncia tem validade e eficácia a partir da presente data.
Atenciosamente,

- - :;: C,- - R - - , ',

o

~ ~
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FREDERICO PATRICIO DOS SANTOS PEREIRA

Recebido em:

Por:

~~..~

Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 2014

A
ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A.
Praia do Flamengo 66, sala 901, parte
Rio de Janeiro — RJ
CEP 22.210-903

Brasil
At.: Diretoria

Ref.: Carta de Renúncia
40

Prezados Senhores,
Pela presente, para todos os fins e efeitos do artigo 151 da Lei ns 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, apresento meu pedido de renúncia, em caráter irrevogável e irretratável,
ao cargo de Diretor Co-Presidente da ENEVA Participações S.A. ("Companhia"), para o qual fui
eleito por meio da Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 22 de
agosto de 2014, e arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, em 10 de
setembro de 2014, sob o n2 2670016.
A presente renúncia tem validade e eficácia a partir da presente data.
Atenciosamente,

•

\o
WOLF MATTHIAS FRICKE
-

Recebid em:
Por:

G&. 4 ~

Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 2014

A
ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A.
Praia do Flamengo 66, sala 901, parte
Rio de Janeiro — RJ
CEP 22.210-903
Brasil
At.: Diretoria

Ref.: Carta de Renúncia
n'J
Prezados Senhores,

Pela presente, para todos os fins e efeitos do artigo 151 da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, apresento meu pedido de renúncia, em caráter irrevogável e irretratável,
ao cargo de Diretor sem designação específica da ENEVA Participações S.A. ("Companhia"),
para o qual fui eleito por meio da Reunião do Conselho de Administração da Companhia,
realizada em 22 de agosto de 2014, e arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro,
em 10 de setembro de 2014, sob o n° 2670016.

A presente renúncia tem validade e eficácia a partir da presente data.

STEFANO CEG

Recebidom:

Por:

o~

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COMARCA DA CAPITAL CARTÓRIO DA 4 - VARA EMPRESARIAL

MO- L99-9£9L

Extrato de GRERJ ELETRÔNICA
Processo: 0474961-48.2014.8.19.0001

GRERJ: 9022594145709
C P F/C N PJ: 07060427000124
Pagamento: 2210912014

Autenticação: 00003051002
Nome de quem faz o recolhimento: GAL )INO
COELHO MENDES CARNEIRO ADVOC ADO

Uso: GRERJ conferida incorreta - A MAIOR
Data de utilização da GRERJ:
Informação complementar:

Rpr.Pita/Canta

1102-3
1107-2
1110-6
2001-6
6246-0088009-4
2101-4
6898-0000215-1
6898-0000208-9
2705-2
1669-0012095-2

n~rir-ãn

Valnr

Atos dos Escrivães
Atos dos Oficiais de Justiça Avaliadores
Atos de Citação/Intimação/Ofício por via postal e conferência de cópias
CAARJ / IAB
ARRECADAÇÃO 20% - LEI 3217199
Taxa Judiciária
1 OUTROS FUNDOS
1 OUTROS FUNDOS
1 DISTRIBUIDOR CAPITAL- OUTRAS COMPETENCIAS - LEI N°
6370/2012
1 DISTRIBUIDOR PRIVATIZADO
Total:

R$440,67
R$61,11
R$727,50
R$122,92
R$6,14
RS 8.189,37
R$62,99
R$62,99
R$0,61
R$30,70
705,00

Rio de Janeiro, 10-dezembro-2014
TANIA

DPCUORGES DA SILVA

0000018504
0

Observação: Cálculo do FUNDPERJ e do FUNPERJ -: 5% dos valores atinentes às custas j
aos emolumentos de règistrolbaixa.
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COMARCA DA CAPITAL CARTÓRIO DA 4 - VARA EMPRESARIAL

Sy b

L6Z0 - L99-9£9L

Extrato de GRERJ ELETRÔNICA
Processo: 0474961-48.2014.8.19.0001

GRERJ: 1152404128800
C P F/C N PJ: 07060427000124
Pagamento: 2511112014

Autenticação: 00023725756

Nome de quem faz o recolhimento:
COELHO MENDES CARNEIRO AC
Uso: GRERJ conferida incorreta - RECOLHIMENTO INDEVIDO
Data de utilização da GRERJ:
Informação complementar:

RPrPitalCnnta

Desrrirãn

1102-3
2001-6
6898-0000215-1
6898-0000208-9
1669-0012095-2

Atos dos Escrivães
CAARJ / IAB
OUTROS FUNDOS
OUTROS FUNDOS
DISTRIBUIDOR PRIVATIZADO

NO

Valnr

R 51.345,00
R$134,50
R$68,15
R$68,15
R$18,00
Total:

1.533,80

Rio de Janeiro, 10-dezembro-2014
TAN

RADA BORGES DA SILVA

010000018504

e

Observação: Cálculo do FUNDPERJ e do FUNPERJ -: 5% dos valores atinentes às custas j
aos emolumentos de registroibaixa.
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CERTIDÃO

Certifico que o presente processo foi registrado
sob o n° 0474961-48.2014.
Certifico, mais, que as custas foram recolhidas a
maior e que constam procurações às fls. 50 e 112.
O referido é verdade.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2014.

Tânia
s
mat. 01/18504

G

Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 4a Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP: 20020-903 -Centro -Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 362512785 e-mail:
cap04vem p@tj o.j us. b r

Fls. `14

Processo: 0474961-48.2014.8.19.0001

Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação_Judidial
Requerente: ENEVA S A
Requerente: ENEVA PARTICIPAÇOES S A

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Maria Isabel Paes Gonçalves
Em 1011212014

Despacho
1) Juntem-se os documentos por linha.
2) Certifique-se quanto ao cumprimento do artigo 51 da Lei 11.10112005.
3) Após, ao MP.
Rio de Janeiro, 1011212014.

Maria Isabel

alves -Juiz em Exercício

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz
Maria Isabel Paes Gonça lves
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Galdino , Coelho , Mendes , Carneiro
Advogados

Rodrigo Garcia

Flavio Galdino
Sergio Coelho
João Mendes de Oliveira Castro
Bernardo Carneiro
Rodrigo Candido de Oliveira
Leandro Felga Cariello
Eduardo Takemi Kataoka
Cristina Biancastelli

Marta Alves

Roberto Tebar Neto

Alexandre G. M. Faro

Gustavo Salgueiro

Vanessa Fernandes Rodrigues

Rafael Pimenta
Isabel Picot França
Marcelo Atherino

Elias Jorge Haber Feijó
Milene Pimentel Moreno
Julianne Zanconato

Carolina Santos Martinez
Caio Augusto Alves Evangelista

Filipe Guimarães
Fabr(zio Pires Pereira
Cláudia Trindade

Gabriel Rocha Barreto
Miguel Mana
Felipe Brandão
Danilo Palinkas Anzelotti

Lia Stephanie Saldanha Pompili

Wallace de Almeida Corbo
Carlos Brantes
Isabela Rampini Esteves
Renato Alves

Gabriel Jacarandá
Pedro Mora

Laura Mine Nagai

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 4á VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA
CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo n° 0474961-48.2014.8.19.0001
s roXc5_
r~

~

a

Kg e —
ENEVA S.A. e ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A. já qualificadas nos autos da
c~5~o~~
sua Recuperação Judicial. em curso perante esse MM. Juizo, vêm informar e
)

requerer o que se segue.
-

•

. Ry

1.

A fim de cumprir a exigência contida no art. 51, IV e VI da Lei

11.101/2005, as Requerentes apresentam a relação integral dos seus empre

Q

no'~

~da

bem como as declarações de bens pessoais de seus sócios controladores e de seus
administradores, em envelopes lacrados, separados dos demais documentos
obrigatórios.
2.

Com amparo na garantia constitucional da inviolabilidade da vida

privada (artigo, 5 1), X, CF) — e especialmente para que as informações contidas nos
envelopes não se tornem públicas (risco considerável diante do evidente atenção
despertada por este processo) e a privacidade de seus controladores,

Rio de lameiro

São Paulo

Brasilia

Av. Rio Branco 138 111 2 andar

Av. Brig, Faria Lima 3900 1 112 andar

seus Sul / quadra OS

20040 0021 Centro
Rio de Janeiro / K1
T+55 213195 0240

04538 1321 ltaim Bibi
Sao Paulo / sP
T+551130411500

bloco K / N 2 17 / salas 501-502
70070 050 / Brasília / De
T+55 613323 3865
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administradores e funcionários seja preservada, requerem, então, seja essa
documentação recebida sob segredo de justiça bem como seja determinado o seu
acautelamento nas dependências da i. serventia desse d. Juízo, só podendo ser
acessada por funcionários deste Juizo com autorização expressa de V. Exa., com a
ciência das Recuperandas e mantido registro específico de todas as pessoas que
tenham acesso.

•

3.

Outrossim, requerem seja procedida a sua intimação - e eventualmente

também do Ministério Público e do Administrador Judicial - antes de se decidir

qualquer pedido de acesso a essa documentação que porventura venha a ser
formulado por terceiros.

Nestes termos,
Pedem deferimento.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2014.
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CERTIDÃO

0

Em atendimento ao r. despacho de fls. 148 item 2, certifico
que: (art.51 da Lei 11.101/2005)
Inciso I - a exposição das causas concretas..., encontra-se às fls. 05109 e as razões da
crise econômico-financeira — fls. 20/34,
Inciso 11- as demonstrações contábeis ...., e as levantadas p/ instruir o pedido - letras
a, b, e c, encontram-se nos doe. n°s 30 e 31(juntados por linha), letra d — relatório
gerencial ... doe. n° 32 (juntados por linha),
Inciso III - a relação nominal completa dos credores..., encontram-se nos doe. n° 33
(juntados por linha),
Inciso IV- a relação integral dos empregados...,encontra-se acautelados em cartório,
em cumprimento ao r. despacho de fls. 149, .
Inciso V - a certidão de regularidade do devedor...,encontram-se no doe. n° 34.
(juntados por linha). 0 ato constitutivo e as atas..., encontram-se no doe. 01, inserido
na inicial,
Inciso VI - a relação de bens particulares..., encontra-se acautelada em cartório, em
cumprimento ao r. despacho de fls. 149,
Inciso VII — os extratos atualizados das contas bancárias..., encontram-se no doe. 35
(juntados por linha),
Inciso VIII — as certidões dos cartórios de protestos..., encontram-se no doe. n° 36
(juntados por linha),
Inciso IX — a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações..., encontra-se no doe.
n° 37 ( juntados por linha).
É o que me cumpre certificar.
Rio, 11 de dezembro de 2014.
Maria C. de liv 'ra
CERTIFICO
Certifico que foram acautelados em cartório, a documentação referida, em
cumprimento ao r. despacho de fls. 149.
0 referido é verdade.
Rio, 11 de dezernb o de 2014.
Maria
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Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
MM. JUíZO DA 4a VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA
CAPITAL - RJ

Processo:
Requerente:

0474961-48.2014.8.19.0001
Eneva S.A.
Eneva Participações S.A.

—— 'MO. O DOj INÌSTÉRIO PÚ;BLIÇO

Q

DE
REQUERIMENTO
de
Trata-se
1.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL ajuizado por ENEVA S.A. e ENEVA
PARTICIPAÇÕES S.A. , sendo certo que a inicial está escudada
com os documentos juntados por linha, cumprindo integralmente
o disposto no artigo 51 da Lei n° 11.10112005.
ENEVA
Requerente
a
Destaque-se
que
1.1
PARTICIPAÇÕES S.A. foi constituída apenas no ano de 2012,
motivo pelo qual não juntou os balanços referentes ao exercício
do ano de 2011.
oficialidade
e
fins
de
publicidade
Para
1.2
processual, a documentação juntada por linha deve ser
numerada pelo cartório.

0

E

Dessa forma, pugna o MINISTÉRIO PÚBLICO DO
2.
ESTADO DO RIO DE JANEIRO seja deferido o processamento
da recuperação judicial, na forma do artigo 52 da Lei n°
11.10112005.
Rio de Janeir,%15 de dezem'Oço de 2014.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo: 0474961-48.2014.8.19.0001
Parecer: 219/2014
JUIZO: _VARA EMPRESARIAL
Promotoria: MASSAS FALIDAS
Assunto: RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
Requerente:
Rio de janeiro, ,& de~À O 2014.

O

Atendendo consulta da Promotoria de Justiça de Massas Falidas, passo a expor:
1. Abaixo check list para verificará existência dos demonstrativos contábeis previstos no art. 51, II,
"a", "b", "c", "d" da Lei n° 11.101105:
SOCIEDADE:
PARTICIPAÇÕES

r
I!

~

ENEVA

2011

2012

2013

BALANÇO PATRIMONIAL
(ART. 51, II, "a")

?

DEMONSTRAÇÃO
DE
RESULTADOS
ACUMULADOS (ART. 51, II,

?

POR LINHA. VL. 5.
RELATÓRIO
DE
AUDITORIA. PWC;
POR LINHA. VL. 5.
RELATÓRIO DE
AUDITORIA. PWC;

POR LINHA. VL. 5.
RELATÓRIO DE
AUDITORIA. PWC;
POR LINHA. VL. 5.
RELATÓRIO DE
AUDITORIA. PWC

POR LINHA. VL. 5.
RELATÓRIO DE
AUDITORIA. PWC;

POR LINHA. VL. 5.
RELATÓRIO DE
AUDITORIA. PWC

"b") "
DEMONSTRAÇ O
DO
RESULTADO DESDE O
EXERCICIO
ÚLTIMO
SOCIAL ART. 51, II, "C°

?

'OBS. Equivale a DLPA (Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados) ou DMPL
(Demonstração de Mutação do Patrimônio Líquido);
BALANÇO
LEVANTADO
(BALANÇO

ESPECIALMENTE
ANO, -., 2014
PATRIMONIAL
E

POR LINHA. VL. 5. DOC. 31

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
DO EXERCICIO
RELAT RIO GERENCIAL DE
FLUXO DE CAIXA E DE SUA
PROJEÇÃO ART. 51, II, "d"

DOC. 32

E

SOCIEDADE:

ENEVA

S/A

2011

2012

. --

2013

(MPX ENERGIA)

E
M

BALANÇO
PATRIMONIAL
(ART. 51, 11,"a")

POR.- LINHA VL.
RELATÓRIO
AUDITORIA. KPMG;

04.
DE

DE
DEMONSTRAÇ O
RESULTADOS ACUMULADOS
(ART. 51, II, "b")

POR LINHA VL.
RELATÓRIO
AUDITORIA. KPMG;

04.
DE

POR LINHA VL.
RELATÓRIO
AUDITORIA.KPMG;

04.
DE

DEMONSTRAÇÃO
DO
RESULTADO
DESDE
O
ÚLTIMO EXERCICIO SOCIAL
ART. 51, II, "C"

1

POR
LINHA.
VL.
03.
RELATÓRIO
DE
AUDITORIA. ERNST
YOUNGTERCO;
POR
LINHA.
VL.
03.
RELATÓRIO
DE
AUDITORIA.
ERNST
YOUNGTERCO;
POR
LINHA.
VL.
03.
RELATÓRIO
DE
AUDITORIA.
ERNST
YOUNG TERCO;

POR LINHA. VL. 03.
30
DOC.
RELATÓRIO -DE
AUDITORIA.PWC;
POR LINHA. VL. 03.
30
DOC.
DE
RELATÓRIO
AUDITORIA.PWC;
POR LINHA. VL. 03.
DOC.
30
RELATÓRIO
DE
AUDITORIA. PWC;

'OBS. Equivale a DLPA (Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados) ou DMPL
(Demonstração de Mutação do Patrimônio Líquido);

•

BALANÇO
ESPECIALMENTE
LEVANTADO
- A O' Z 4
(BALANÇO
PATRIMONIAL
E
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
DO EXERCICIO

POR LINHA. VL. 5. DOC. 31

RELAT RIO GERENCIAL DE
FLUXO DE CAIXA E DE SUA
PROJEÇÃO ART. 51, II, "d"

DOC. 32

2. Conclusão:
Obs. A requerente é uma sociedade anônima. Segue práticas internacionais de
contabilidade, além de observância da legislação interna. Considerei os relatórios de
auditoria apresentados para certificação da existência das demonstrações contábeis;

O

ENEVA PARTICIPAÇÕES

2.1 Apresentou:
a)

BALANÇO PATRIMONIAL - ANOS 2012 e 2013;

b)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO - 2012 e
2013;

c)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ACUMULADOS (Equivale a
DEMORSTRÁÇAd°CÊ LUCROS "ÕWTSRÈUÜ(ZÕ-9- ÃCUMÜ~
OU DMPL) PARA OS EXECICIOS DE 2012 e 2013;

d)

RELATÓRIO GERENCIAL DE FLUXO DE CAIXA E DE SUA
PROJEÇÃO;

z

J '

2.2 Não apresentou:
g)

BALANÇO PATRIMONIAL—ANOS 2011;

h)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO — 2011;

Í) --DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ACUMULADOS (Equivale a
DEMONSTRAÇÃO --DE- EUCROS OU^ PREJL)IZO$`ACl1MULÃDÓS
OU DMPL) PARA OS EXECICIOS DE 2011;

Q

O

ENEV'ASIA
2.3 Apresentou:
e) BALANÇO PATRIMONIAL—ANO 2011, 2012 E 2013;
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO — 2011, 2012
E 2013;
g)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ACUMULADOS (Equivale a
DEMONSTRAÇAO..DE, LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS)
PARA OS EXECICIOS DE 2011, 2012 E 2013;

h)

RELATÓRIO GERENCIAL DE FLUXO DE CAIXA E DE SUA
PROJEÇÃO;

3. Submeto o relatório à apreciação superior:

MARCELO PATRÍCIO DE FIGUEIREDO
ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO — Mat. 2708'

' Setor: Apoio Técnico Especializado às PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MASSAS FALIDAS. Endereço:
Avenida Presidente Antônio Carlos, n° 607, 12° andar, Centro. Rio de Janeiro - RJ. CEP 20020010. Telefones
(021) 25507300 (021) 25509272.
3

IbG
1

f)

ARTIG051

_

Demais Itens também exigidos no art. 51:

_

._

111— a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por obrigação

FOLHAS

_

-

DOC. 33;

_

de fazer ou de dar, com a Indicação do endereço de cada um, a natureza, a
dassificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o
regime dos respectivos vencimentos e a Indicação dos registros contábeis de
cada transação pendente;
IV — a relação integral dos empregados, em que constem as respectivas

ENVELOPE

funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o

f

correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes
de pagamento;

ã•

V — certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas,

DOC. 34. DOC 1

o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores;

VI — a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos

ENVELOPE IR

administradores do devedor,

VII — os extratos atualizados tlos contas bancárias do devedor e de suas

DOC. 35

eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos
de Investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas
instituições financeiras;
Vlli —certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou

DOC. 36

sede do devedor e naquelas onde possui filial;
IX — a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais em que

DOC. 37

este figure como parte, indusive as de natureza IrabaNlsta, com a estimativa

4

dos respectivos valores demandados.

4
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COMARCA DA CAPITAL
JUIZO DE DIREITO DA QUARTA IARA EMPRESAR/AL

i
Processo nQ 0474961=48.2014.8.19¡0001 s

DECISÃO

Vistos, etc.

e

Eneva S.A.
Eneva Participações S.A. ajuizaram pedido
de recuperação judicial com fundamento nos artigos 47 e ss da Lei
11.101105, sustentando, em apertada síntese, a necessidade de superar a
crise econômica financeira decorrente de elevado endividamento, atribuído a
operações típicas de project finance, que tiveram o seu momento de
conclusão adiado por fatores externos e imprevisíveis, que as obrigaram a
buscar recursos junto às instituições financeiras.
Alegam a5 Requerentes que possuem participação direta
ou indireta em diversas outras sociedades operacionais (denominadas
Sociedades de Propósito Específico - SPEs) que atuam na geração e na
comercialização de energia, com negócios complementares em geração de
energia elétrica e exploração de gás natural, com diversos contratos de longa
duração que lhe conferem a garantia de receita em valores expressivos.
Afirmam que, não obstante à crise enfrentada, as
Requerentes deverão se beneficiar dos resultados de cada uma dessas
operações superavitárias, na medida em que passaram a receber os
dividendos devidos por sua condição de acionista direta ou indireta.
Requerem, ao final, seja deferido o processamento da
recuperação, a dispensa da apresentação das certidões negativas para o
exercício de suas atividades e que sejam mantidos em segredo de justiça a
relação de empregados e as declarações de bens apresentadas em
cumprimento ao art. 51, IV e VI da LRE.

As fl. 149 foi determinado o acautelamento, em segredo
de justiça, da relação de empregados e das declarações de bens dos sócios.
A inicial veio acompanhada dos documentos de fls.
501144, entre outros juntados por linha.
Certidão cartorária de fls. 151 informando, em
cumprimento ao artigo 51 da Lei 11.101/05, os documentos obrigatórios que
instruíram a inicial.
4 0 Vara Empresarial

Decisão
Processo 0. 0474961-48.2014.8.19.0001
Página 1 de 3

Às fis. 152, o Ministério Público informa o cumprimento
integral do disposto no art. 51 da LRE, opinando pelo deferimento do
processamento da recuperação.

É o sucinto relatório, decido.

As sociedades empresárias Requerentes atenderam aos
requisitos do art. 48 da Lei 11.101/05, ao comprovar estarem em atividade
há mais de 02 (dois) anos, conforme Certidões Simplificadas (fis. 51 e 113).
A inicial expõe as causas da crise econômico-financeira,
conforme impõe o inciso 1 do artigo 51 da Lei 11.101105, vindo acompanhada
da documentação exigida pelo inciso II.
Os administradores apresentaram a relação de bens
pessoais que foram acauteladas em cartório consoante certidão de fis. 151 9
em atendimento ao disposto nos incisos IV e VI, do artigo 51 da Lei
11.101/05.
O Ministério Público opinou favoravelmente ao pedido de
~ .
processamento recuperação em sua promoção de fis. 152.
Assim, considerando que a recuperação judicial tem por
objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do
devedor, permitindo a manutenção da fonte produtora, do emprego dos
trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a
preservação da empresa ,, sua 'função social e o estímulo à atividade
econômica, o pedido inicial merece acolhimento.

Ante o exposto e mais que dos autos consta, defiro o
processamento da recuperação judicial das sociedades por ações, Eneva
S.A. inscrita no CNPj sob o número 04.423.56710001-21 e Eneva
Participações S.A., inscrita no CNPj sob o número 15.379.16810001-27, e
determino, nos termos do artigo 52 da Lei 11.101/05:
l - Que cada uma das recuperandas apresente seu
próprio plano de recuperação judicial, mesmo que sejam idênticos ou
interdependentes, que deverão ser analisados separadamente por seus
respectivos credores, com absoluto respeito à autonomia patrimonial de
cada sociedade, de tal sorte que deverão ser publicados quadros gerais de
credores distintos para cada empresa.
11 - Nomeio administrador judicial a Deloitte Touche
Tohmatsu (tels. 3981-0500 e 3981-0544), que deverá ser intimada para
cumprir o encargo, com observância aos preceitos contidos nos arts. 22 e
seguintes da Lei 11.101105 e apresentar sua proposta de honorários.
Salientando que a nomeação estará sujeita a posterior ratificação do juiz
Titular da 4 0 Vara Empresaríal. '

4á Vara Empresarial
Decisão
Processo 0. 0474961-48.2014.8.19.0001
Página 2 de 3

À0
ll/ - Díspenso a apresentação das certidões negativas
para que as requerentes exerçam suas atividades, exceto para contratarem
com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais
ou credítícios, observado o disposto no art. 69 desta lei;
IV - Suspendo todas as ações e execuções contra as
requerentes, nos termos e com as ressalvas constantes do inciso l/l do art.
52 da Lei 11.101/05, ficando a cargo das devedoras comunicarem a
suspensão aos juízos competentes (§ 3 2 do art 52);
V - Determino as requerentes que apresentem contas
demonstrativas mensais durante todo o processamento da recuperação
judicial, sob pena de destituição de seus administradores,
V/ - intime-se o Ministério Público e comunique-se por
carta às Fazendas Pública Federa/ e de todos os Estados e Municípios em
que o devedor tiver estabelecimento.
V/l - Publique-se o edita/ a que se refere o § 1

9

do art. 52

da Lei 11. 101105.
V/l/ - Oficie-se a Junta Comercial do Rio de janeiro para
que proceda a anotação da recuperação judicia/ (art. 69, parágrafo único).

Ciente as .devedoras de que em todos os atos, contratos
e documentos firmados deverá ser acrescida, após o nome empresarial, a
expressão "em Recuperação judicial".
Intimem-se as Requerentes para comprovar a
inexistência de procedimentos" criminais em face dos administradores,
mediante a juntada das Fespectivas certidões, em cumprimento ao disposto
no art. 48, IV da LRE.
Considerando tratar sei de documentos obrigatórios ao
deferimento do processamento da recuperação judicial, reconsiderando o
despacho de fls. 148, item I, determino que os documentos juntados por
linha sejam acostados aos autos e devidamente numerados para fins de
ampla publicidade e oficia/idade processual.

Rio de janeiro, 16 de dezembro de 2014.
Maria /sabe/ P. G ça/ es
juíza de Di ito
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de justiça
Comarca da Capital
Cartório da 4a Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 3625/2785
e-mail: cap04vemp@tjrj.jus.br

Processo: 0474961-48.2014.8.19.0001
Distribuído em : 0911212014
Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Requerente: ENEVA S A
Requerente: ENEVA PARTICIPAÇOES S A

CERTIDÃO
Certifico que foi entregue a RE da serventia pela recuperanda o edital, cuja cópia segue, através de
arquivo no "pen dríve" e nesta data transferido para o sistema DCP, na rotina Publicação de Edital, a
fim de ser remetido ao Diário Oficial, tal qual foi entregue.

2

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2014.
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JUÍZO DE DIREITO DA
4a VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE ENEVA S.A. E ENEVA
PARTICIPAÇÕES S.A.
PROCESSO N° 0474961-48.2014.8.19.0001

EDITAL, para conhecimento de terceiros interessados, nos
© termos do art. 52, parágrafo 1 0 da Lei 11.101105, passado na
forma abaixo: A Exma. Dra. MARIA ISABEL PAES GONÇALVES,
Juiza de Direito em Exercício na Quarta Vara Empresarial da
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, FAZ SABER
aos que o presente virem ou dele conhecimento tiverem que,
devidamente instruído e depois de preenchidas as formalidades
legais, foi, por decisão de folhas 1571158, datada de 16 de
dezembro de 2014, DEFERIDO 0 PROCESSAMENTO DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE ENEVA S.A. e ENEVA
PARTICIPAÇÕES S.A., cujo resumo do pedido inicial, da decisão
e da relação de credores segue transcrito adiante: INICIAL: as
requerentes ajuizaram ação de recuperação judicial, que veio
instruída com os documentos exigidos na legislação em vigor,
tendo sido formulado o pedido para que este MM. Juízo (a)
deferisse o processamento da recuperação judicial, (b) nos
termos do art. 52, da Lei 11.101105, nomeasse o administrador
judicial; (c) ordenasse a suspensão de todas as ações e
execuções contra as requerentes; (d) dispensasse a.
apresentação de certidões negativas para que as requerentes
exerçam suas atividades; (e) determinasse a intimação do
Ministério Público e a comunicação das Fazendas Públicas
Federal, Estadual e Municipal; e (f) determinasse a expedição do
edital, para publicação no órgão Oficial, nos termos do § 1 0 ao
art. 52, ciente as requerentes de que deverão apresentar contas
demonstrativas mensais enquanto durar o processamento da
Recuperação Judicial. RELAÇÃO DE CREDORES: ENEVA S/A:
CLASSE 1 (TRABALHISTA): ALBUQUERQUE PINTO SOARES
VIEIRA ADVOGADOS R$ 5.473,51; ALMEIDA, ROTENBERG E
BOSCOLI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS R$ 14.077,50;
ESCRITORIO DE ADVOCACIA ARNOLDO WALD R$ 85.309,65;
GOES ADVOGADOS ASSOCIADOS R$ 37.540,00; JUNQUEIRA
SOCIEDADE DE ADVOGADOS R$ 3.250,50; PINHEIRO
GUIMARAES ADVOGADOS R$ 5.663,20; ROBORTELLA
ADVOGADOS R$ 21.444,72; TOCANTINS ADVOGADOS R$

O

6.947,53; VEIRANO E ADVOGADOS ASSOCIADOS R$
1.248,30. TOTAL - CLASSE 1 - R$ 180.954,91. CLASSE III
(QUIROGRAFÁRIO): 2GET RECRUTAMENTO & SELECAO
LTDA R$ 406.594,78; ABRAGET - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE GERADORAS TERMELÉTRICAS R$ 7.332,65; ALL NET
INFORMATICA LTDA R$'860,00; ALLEN RIO SERV. E COM. DE
PROD. DE INFORMATICA LTDA R$ 246.928,25; ALOG
SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA S.A R$
234.286,41; ARKADIN DO BRASIL SERVICOS DE
CONFERENCIA LTDA R$ 7.210,48; ASSOCIACAO DOS
TAXISTAS DO CASTELINHO DO FLAMENGO R$ 95,00;
AUTOMATOS S.A R$ 9.862,32; AVIPAM TURISMO E
TECNOLOGIA LTDA R$ 28.699,06; BANCO BANKPAR SA R$
57.450,07; BANCO BTG PACTUAL SA R$ 893.923.950,20;
BANCO CITIBANK SA R$ 135.572.302,24; BANCO ITAU BBA SA
R$ 706.045.798,77; BTG PACTUAL CORRETOTA DE TITULOS •
E VALORES MOBILIARIOS R$ 3.320,42; CEM DIGITALIZACAO
DE DADOS LTDA R$ 421,20; CENTRAL COOP RIO DE
JANEIRO - COOPERATIVA CENTRAL DE TAXI DO MUNICIPIO
DO RIO DE JANEIRO R$ 21.047,13; CENTRO DE
INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO R$
903,00; CITIBANK, NA US$50.342.340,63; CITIBANK, NA R$
115.145.463,76;
COLLECTA
RIO
E
ASSESSORIA
CONSULTORIA LTDA R$ 32.691,60; COMISSAO DE VALORES
MOBILIARIOS R$ 3.314,80; COMPANHIA BRASILEIRA DE
SOLUCOES E SERVICOS R$ 210.503,90; CONDOMINIO DO
EDIFICIO FLAMENGO PARK TOWERS R$ 136.798,88;
CONTACTA SEGURANCA EM CONECTIVIDADE LTDA R$
35.254,81; CREDIT SUISSE BRASIL (BAHAMAS) LIMITEI) US$
9.417.712,03; CVEM CONSULTORIA R$ 13.936,72; DASCAM
CORRETORA DE CAMBIO LTDA R$ 1.792,57; DELOITTE
TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. R$ 496.292,70;
DIMOPLAC DIVISORIAS MODULADAS LTDA R$ 1.963,34; E.ON
E&P NORGE AS NOK 2.696.485,63; E.ON INTERNATIONAL
EURO 162.451,02; EMDOC RIO DE JANEIRO SERVICOS DE
REALOCACAO DE ESTRANGEIROS LTDA R$ 5.063,69;
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA
EMBRATEL R$ 100.059 1 29; ENGENHO PESQUISA
DESENVOLVIMENTO ' E CONSULTORIA R$ 28.155,00;
FEDERAL EXPRESS CORPORATION R$ 3.234,79; FINNET
COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA R$
1.079,92; FTI CONSULTORIA LTDA R$ 1.165.060,92; FUNDO
DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL
CORPORATE OFFICE FUND R$ 499.711,21; G5
CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA R$ 351.937,50; HSBC
BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO R$ 360.503.861,59; IBM
BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA R$
3.993.884,81; ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA
R$ 530,10; LERSCH TRADUCOES R$ 1.600,62; LIGHT

S

®

SERVICOS DE ELETRICIDADE SA R$ 20.115,63; MED-RIO
CHECK-UP MEDICINA PREVENTIVA LTDA. R$ 6.036,28;
METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA R$ 2.249,25;
METROPOLITAN LIFE SEGUROS . E PREVIDENCIA PRIVADA
SA R$ 7.651,66; MRS PROFESSIONAL ACCESS SIC LTDA. R$
950,00; MTEL TECNOLOGIA S.A R$ 20.143,86; MULTIREDE
INFORMÁTICA SIA R$ 17.769,44; NET SERVICOS DE
COMUNICACAO S.A R$ 588,80; PL BRASIL R$ 4.826 1 50;
PLANUS - INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA. R$ 26.262,59;
PORTAGIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA R$
67.618 1 00; PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES
INDEPENDENTES R$ 342.380,00; RECALL DO BRASIL LTDA
R$ 1.142,47; SERASA S.A R$ 2.921,45; SIX AUTOMAÇÃO S.A
R$ 145.629,56; SUPRIWEB COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA R$ 1.979,60; SYNAPSIS BRASIL SIA R$
238.340,26; TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO SIA R$
1.008,06; TELEFONICA BRASIL . SIA R$ 25.031,62; TIM
CELULAR SA R$ 61,81;TIVIT TERCEIRIZACAO.; , DE
PROCESSOS SERVICOS E.'TECNOLOGIA S.A R$ 25.51,80;
TIXPERTS INFORMATICA LTDA R$ 7.740,00; TONS S.A R$
117.518,86; VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA R$
6.892,84; VALORIZACAO EMPRESA DE CAFE SA R$
16.223,47; W3 INFORMATICA LTDA R$ 12.000,00; WITTEL
COMUNICACOES LTDA R$ 9.077,53. TOTAL - CLASSE III - R$
2.220.440.625,84 TOTAL - CLASSE III - US$ 59.760.052,66
TOTAL - CLASSE III ¿ EURO 162.451,02 TOTAL - CLASSE III ¿
NOK 2.696.485,63. CLASSE IV (MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS): ALDEIA COMUNICACAO LTDA ¿ EPP R$
1.083,50; A S DE ARAUJO SERVIÇOS DE TRANSPORTE R$
13.650,00; CLICK DATA SOLUCOES INFORMATICA LTDA 6
EPP R$ 8.200,00; CPR CENTRO DE PREVENCAO RIO LTDA ¿
EPP R$ 4.809,04; CREACTIV SISTEMAS INTEGRADOS -RIO
LTDA ¿ ME R$ 2.139,55; CTEE - CENTRO DE TREINAMENTO
E ESTUDOS EM ENERGIA LTDA - EPP R$ 1.390,00;
GREENCLEANER SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS
DE LIMPEZA LTDA ¿ ME R$ 12.098,20; INTERCONNECTIONS
EXCELENCIA EM IDIOMAS LTDA ¿ ME R$ 589,31; KMB
TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP R$ 15.785,40;
MAIS MEDIA MONITORAMENTO DE INFORMACOES EIRELI
EPP ¿ ME R$ 7.500,00; MANAN 246 SERVICOS LTDA¿ ME R$
4.553,49; ONSET TELECOM ASSESSORIA E CONSULTORIA
EM TELECOMUNICACOES LTDA ¿ EPP R$ 3.211,86; R C M
PEREIRA MUDANCAS E TRANSPORTES ¿ ME R$ 335.974,60;
RIO SHOP SERVICOS LTDA ME R$ 358.418,80; RM
TECHNOLOGY LTDA ¿ ME R$ 16.901,00; SITEWARF_
SOLUCOES LTDA. ¿ EPP R$ 4.217,10; TARGET SERVICOS
TECNICOS LTDA ¿ ME R$ 3.250,50; TROUT CREEK LIMITADA
¿ EPP R$ 2.978,92; VIDRACARIA JORDAO LTDA ¿ ME R$
2.790,00; WF MARCENARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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ME R$ 14.310,72. TOTAL - CLASSE IV - R$ 800.201,99. TOTAL
DA DÍVIDA: TOTAL GERAL - R$ 2.221.421.782,74. TOTAL
GERAL - US$ 59.760.052,66. TOTAL GERAL ¿ EURO
162.451,02. TOTAL GERAL ¿ NOK 2.696.485,63. ENEVA
S/A:
1
(TRABALHISTA):
PARTICIPAÇÕES
CLASSE
ALBUQUERQUE PINTO SOARES VIEIRA ADVOGADOS R$
935,75. TOTAL - CLASSE 1 - R$ 935,75. CLASSE III
(QUIROGRAFÁRIO): ASSOCIACAO BRASILEIRA DO CARVAO
MINERAL R$ 5.946,96; ÁVIPAM TURISMO E TECNOLOGIA
LTDA R$ 10.798,92; CENTRO BRASILEIRO DE INFRA
ESTRUTURA LTDA R$ 1.286,00; CENTRO DE INTEGRACAO
EMPRESA ESCOLA DO 'E RIO DE ' JANEIRO R$ 25,80;
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS R$
10.269,00; CONDOMINIO DO EDIFÍCIO FLAMENGO PARK
TOWERS R$ 506.782,04; CSRX ENERGIAS RENOVAVEIS
LTDA R$ 12.375.675,46; RASCAM CORRETORA DE CAMBIO
LTDA R$ 721,14; EON BRASIL ENERGIA LTDA. R$
12.979.061,54; E.ON INTERNATIONAL EURO 2.617.892,09;
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA R$ 6.468,49; LUMIS
EIP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA R$ 38.900,58;
METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA R$ 791,74;
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA
SA R$ 4.000,74; PL BRASIL R$ 788,00; PSR CONSULTORIA
LTDA R$ 28.155,00; RADIO-TAXI 2000 - COOPERATIVA DE
RADIO-TAXI, MISTA DE TRANSPORTE, CONSUMO, E
HABITACAO DOI R$ 1.180,14; SOMAR METEOROLOGIA R$
16.763,92; WEBB NEGOCIOS S.A R$ 11.212,44. TOTAL CLASSE III - R$ 25.998.827,91 TOTAL - CLASSE III 6 EURO
2.617.892,09. CLASSE IV (MÍCRO E PEQUENAS EMPRESAS):
ESTADOS UNIDOS SERVICOS POSTAIS LTDA ¿ EPP R$
419,71; PLAN PRACTICAL LANGUAGE CURSO DE IDIOMAS
LTDA ¿ EPP R$ 62.716,80; R L CAMARGO CONSTRUCOES •
LTDA EPP R$ 130,00; TOTAL - CLASSE IV - R$ 63.266,51.
TOTAL DA DÍVIDA:,TOTAL GERAL - R$ 26.063.030,17. TOTAL
GERAL ¿ EUR0 2.617.892,09 VALOR TOTAL DA DÍVIDA: R$
2.247.484.812,91; US$ 59.760.052,66; EURO 2780343,10; NOK
2.696.485, 63.
DECISÃO: Vistos, etc. Enevà S.A. e Eneva Participações S.A.
ajuizaram pedido de recuperação judicial com fundamento nos
artigos 47 e ss da Lei 11.101105, sustentando, em apertada
síntese, a necessidade de superara crise econômica financeira
decorrente de elevado endividamento. atribuído a operações
típicas de Project finance, que tiveram o seu momento de
conclusão adiado por fatores externos e imprevisíveis, que as
obrigaram a buscar recursos junto às instituições financeiras.
Alegam as Requerentes que possuem participação direta ou
indireta em diversas outras sociedades operacionais
(denominadas Sociedades de Propósito Específico ¿ SPEs) que
atuam na geração e na comercialização de energia, com
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negócios complementares em geração de energia elétrica e
exploração de gás natural, com , diversos contratos de longa
duração que lhe conferem a garantia de receita em valores
expressivos. Afirmam que, não obstante à crise enfrentada, as
Requerentes deverão se beneficiar dos resultados de cada uma
dessas operações superavitárias, na medida em que passaram a
receber os dividendos devidos por sua condição de acionista
direta ou indireta. Requerem, ao final, seja deferido o
processamento da recuperação, a dispensa da apresentação das
certidões negativas para o exercício de suas atividades e que
sejam mantidos em segredo de justiça a relação de empregados
e as declarações de bens apresentadas em cumprimento ao art.
51, IV e VI da LRE. Às fl. 149 foi determinado o acautelamento,
em segredo de justiça, da relação de empregados e das
declarações de bens dos sócios. A inicial veio acompanhada dos
documentos de fls. 501144, entre .outros juntados por linha.
Certidão cartorária de fls. 151 informando, em cumprimento ao
artigo 51 da Lei 11.101105, os documentos obrigatórios, que
instruíram a inicial. Às fls. 152, o Ministério Público informa o
cumprimento integral do disposto no art. 51 da LRE, opinando
pelo deferimento do processamento da recuperação. É o sucinto
relatório, decido. As sociedades empresárias Requerentes
atenderam aos requisitos do art. 48 da Lei 11 : 101105, ao
comprovar estarem em atividade há mais de 02 (dois) anos,
conforme Certidões Simplificadas (fls. 51 e 113). A inicial expõe
as causas da crise econômico-financeira, conforme impõe o
inciso 1 do artigo 51 da Lei 11.101105, vindo acompanhada da
documentação exigida pelo inciso II. Os administradores
apresentaram a relação de bens pessoais que foram acauteladas
em cartório consoante certidão de fls. 151, em atendimento ao
disposto nos incisos IV e VI, do artigo 51 da Lei 11.101105. O
o Ministério Público opinou favoravelmente ao pedido de
processamento de recuperação em sua promoção de fls. 152.
Assim, considerando que a recuperação judicial tem por objetivo
viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira
do devedor, permitindo a manutenção da fonte produtora, do
emprego dos trabalhadores e dos interesses dós credores,
promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função
social e o estímulo à atividade econômica, o pedido inicial
merece acolhimento. Ante o exposto e mais que dos autos
consta, defiro o processamento da recuperação judicial das
sociedade por ações, Eneva S.A. inscrita no CNPJ sob o número
04.423.56710001-21 e Eneva Participações S.A., inscrita no
CNPJ sob o número 15.379.16810001-27, e determino, nos
termos do artigo 52 da Lei 11 101105: 1 ¿ Que cada uma das
recuperandas apresente seu poóprio plano de recuperação
judicial, mesmo que sejam idênticos ou interdependentes, que
deverão ser analisados separadamente por seus respectivos
credores, com absoluto respeito à autonomia patrimonial de cada
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sociedade, de tal sorte que deverão sei- publicados quadrós
gerç,3i4. de credores distintos para cada empresa. 11 6 Nomeio
..sdmij ~ kador judicial a Deloitte Touche Tohmatsu (teis.'
~,.~ à'f-609 e 3981-0544), que deverá ser intimada para cui%.rir o
..'-' .bn c?rg.*_o com observância aos preceitos contidos nos arts.'
seguintes dá Lei 11.101105 e apresentar sua proposta
..".Konarorids. Salientando que a nomeação estará sujeita '.ã'N.
Posterior ratificação do Juiz Titular da 4a Vara Empresarial. 111
pispenso,a apresentação das certidões negativas para que as
iêq~Cites exerçam suas atividades, exceto para contratarem
coM --..o,-Pbder Público ou para recebimento de benefícios ou
inceriÚVO' sfiscais ou crediticios, observado o disposto no art. 69
dest' le
i; ]V ¿ Suspendo todas as ações e execuções contra a
Uerente,' nos termos e com as ressalvas constantes do inciso.
rírcio
q ' ,.52 da Lei 11.101105, ficando a cargo das devedor
comunicarem a suspensão aos juizos competentes (§ 30 do art.
52) ~ V é; Determino as requerentes que apresentem . contas
demonstrativas mensais-durante todo o processo da recuperação
judicial, sob pena de destituição de seus administradores; Vi
Intime-se o Ministério Público e comunique-se por carta às
Fazendas Pública Federal e todos os Estados e Municípios em
que o devedor tiver estabelecimento. Vil ¿ Publique-se o edital a
que sa.refere o § 10 do art. 52 da Lei 11.101105. VIII ¿ Oficie-se a
Junta Comercial do Rio de Janeiro para que proceda a anotação
da' éuperação judicial (art. 69, parágrafo único). Ciente , as
ãevedb. ras de que em todos os atos, contratos e documentos
firmadás ~ .deverá ser acrescida, após o nome empresarial, a
¿em
Judicial¿. Intimem-se as
Roubr.entes para comprovar a inexistência de procedimentos
ais em face dos administradores, mediante a juntada das
respectivas certidões, em cumprimento ao disposto no art. 48, IV
da,: -RE, Considerando tratar--se de documentos obrigatórios ao
de
do processamento da recuperação judicial,
rec
do o despacho de fls. 148, item 1, determino que os
docühãentos juntados por linha sejam acostados aos autos e
.d.9vidamente numerados para fins de ampla publicidade e
cffici.alidãe processual. Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2014.
Isabel P. Gonçalves Juiza de Direito.
os credores advertidos de que terão o prazo de 15
dias, a contar da publicação deste Edital, para
ãs ritar ao Administrador Judicial, DELOITTE, com endereço
na Av. Presidente Wilson, n" 2311221 andar, Centro/Rio de
JaneiroP 'R.J - CEP20030-905, suas habilitações ou suas
divergências quanto aos créditos relacionados, bem como
poderão apresentar ao juiz objeção ao plano de recuperação
judicial apresentado pelas devedoras,* no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da publicação da relação de credores que trata o
art. 70 §20 da Lei 11.10 VOS. Caso não tenha sido publicado o
aviso -previsto no art. 153, parágrafo único, contar-se-á da
-
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publicação deste prazo para as objeções. E, para que chegue ao
conhecimento de todos os ínteressados, mandou expedir o
presente edital que será publicado e afixado na forma.'da Lei.
Cientes de que este juízo funciona na Av. Erasmo Braga,, n°
115/sala 719, Lâmina Central-Centro/RJ. Dado e passadó.nesta
cidade do Rio de Janeiro, aos 17 do mês de dezembtó .de. dois
mil e quatorze. Eu, Maria Carmelina de Oliveira, Responsável.
pelo Expediente, Matr. 0119151, o subscrevo. A Doutg.ra lÚlaria
Isabel, Juiz de Direito.
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Processo n2 0474961-48.2014.8.19.0001

ENEVA S.A. e ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A. já qualificadas nos autos da
Recuperação Judicial em referência, vêm, por seus advogados abaixo assinados, em

atenção à r. decisão de fls. 157/158, apresentar as inclusas relações de credores
individuais de cada Recuperanda.

Rio de Janeiro
Av. Rio Branco 138 111 2 andar
20040 002 / Centro
Ria de Janeiro / ai
T+55 21319 5 0240

São Paulo
Av. Brig. Faria lima 3900 / 11 0 andar
04538 1321 ttaim Bibl

São Paulo / se
T+55 1130411500

Brasília
soas Sul / quadra 05
bloco K / rt° 17 / salas 501-507
70070 050 / Brasffia / De
T+55 613323 3865

.

GCMC
Advogados

1.

Nos termos da r. decisão de fls. 157/158, esse MM. Juízo determinou a
apresentação de relações de credores individuais de cada Recuperanda, o que não
havia sido considerado quando da apresentação da relação que acompanhou a
petição inicial.
2.

Ademais, a relação de credores apresentada com a petição inicial tinha
data-base anterior ao ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, diante da
grande dificuldade operacional de incluir todos os fornecedores detentores de
créditos pré-concursais no mesmo dia do ajuizamento do pedido.
3.
Portanto, as relações de credores ora apresentadas foram atualizadas
com base nos controles financeiros das Recuperandas até 09/12/2014, data do
ajuizamento do pedido.
4.

Por fim, as Recuperandas informam que os créditos detidos por

escritórios de advocacia foram listados como créditos trabalhistas, em atenção ao
quanto decidido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça quando do
julgamento do REsp n° 1.152.218/RS, que observou o rito do art. 543-C do Código
de Processo Civil (Recurso Repetitivo)'.

E
1 "DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTT, 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALÊNCIA.
HABILITAÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. ART. 24 DA LEI N. 8.90611994.
EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA.
1. Para efeito do art 543-C do Código de Processo Civil. 1.1) Os créditos resultantes de
honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito
de habilitação em falência, seja pela regência do Decreto-Lei n. 7.66111945, seja pela forma
prevista na Lei n. 11.10112005, observado, neste último caso, o limite de valor previsto no
artigo 83, inciso 1, do referido Diploma legal.
1.2) São créditos extraconcursais os honorários de advogado resultantes de trabalhos
prestados à massa falida, depois do decreto de falência, nos termos dos arts. 84 e 149 da Lei
n.11.101/2005.
2. Recurso especial provido." (REsp 1152218/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgado em 07/05/2014, Dje 09/10/2014)

2

GCMC '61
Advogados

S.

Diante do exposto, as Recuperandas apresentam as relações de

credores individuais, em cumprimento à r. decisão de fIs. 157/158, e requerem a
publicação do edital previsto no art. 52, § 1 2, da Lei 11.101/05.

Nestes termos,
Pedem deferimento.

0

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2014.

FLAVIO GALDINO

G STAVO SALQUEIRO

OAB/RJ N° 94.605

OAB/RJ N° 135.064
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CREDORES - CLASSEI - TRABALHISTA
CREDOR

CNPJ/CPF

1
2
3
4
5

Albuqmrqm Pinto Soares Vieira Advo
s
ALMEIDA ROTENBERG E BOSCOLI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ESCRITORIO DE ADVOCACIA ARNOLDO WALD
Goes AdvoRados Associados
hm
ira Sociedade de Advogados

09.143.18710001-57
61.074.55510001-72
00.851.59510001.99
04.060.557/0001-79
13.1594.52410W1-71

6

PINHEIRO GJIMARAES ADVOGADOS

42.591.72710001-30

7
8
9

Robortella Advo dos
Tocantins Advo dos
VEIRANO E ADVOGADOS ASSOCIADOS

54.660.246/0001-19
10.931.19110001-69
27.819.937 0001-40

ENDEREÇO

MOEDA

Swtos Dmont, 2828- 701t 60150-162
AV PEDROSO DE MORAES 1201 PINHEIROS
O PAULO SP CEP 05419001
AV PRESIUSCELINO KUBITSCHE 510 80. ANADAR - SAO PAULO - SP . 04543-906
Roa da Assembléia 58 3.401 402 403 404 405 e 406- Centro-Rio de Janeiro-RJ-CEP: 20011-000
Rw Cul Marmte 108 An 8
AV RIO BRANCO 181 27° ANDAR SI,2701 A 2704 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP
20040007
Av.Paoliste 1776- I2° andar-Cer
ira César-São Pao10-SP-CEP:22210-030
3
190 * 20030-020
AV PRESIDENTE
N
AND 21 E 23 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP

CLASSE 1 TOTAL - CLASSE 1 TOTAL- CLA SEI-EURO
TOTALE - NOK

-

R$
R$
R$
R$
R$

VALOR
5473,51
14.077 50
85.309 65
37.540 00
3.250 50

R$

5,663,20

R$
R$
R$

21 444,72
G 947 53
1,'48,30

R$
L6S
EURO

180.954 91

NOK

CREDORES -CLASSE III -QUIROGRAFÁRIOS
CREDOR

CNPJ/CPF

1

2GET RECRUTAMENTO & SELECAO LTDA

11.579.33210001-99

2
3
4
5

Abre t - Associe ão Brasileira de Geradoras termelétricas
ALI, NET INFORMATICA LTDA
ALLEN RIO SERV E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA
ALOGSOLUCOESDETECNOLOGIAEMINFORMATICAS.A

05.045.19510001.00
01.077.5561000149
00.710.79910001-00
03.672.254/000&59

6

ARKADIN DO BRASIL SERVICOS DE CONFERENCIA LTDA

12.308.12910001-40

7

AS9OCIACAO DOS TAXISTAS DO CASTELINHO DO FLAMENGO

05.251.966/0001-15

8
9

AUTOMATOS SA
AVIPAM TURISMO E TECNOLOGIA LTDA

13.965.15510001.04
33.054.11510001-16

10

BANCO BANKPAR SA

60.419.64510001-95

11
12

BANCO BTG PACTUAL SA
BANCO CITIBANK SA

30.306.2941000145
33.479.023/0001-80

13

BANCO ITAU BBA SA

17.298.09210001-30

14

BTG PACTUAL CORRETOTA DE TITULOSE VALORES MOBILIAMOS

43.815.198/0001-22

15

CEM DIGITALIZACAO DE DADOS LTDA

02.045.96710001-15

16
17
18
19
20
21

CENTRAL COOP RIO DE JANEIRO - COOPERATIVA CENTRAL DE TAXI D
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DOE RIO DE JANEIRO
CITIBANK-NA
CITIBANK-NA
COLLECTA RIO ASSES9DRIA E CONSULTORIA LTDA
COMISSAO DE VALORESMOBILIARIOS

15.150.415/0001.19
33.661.74510001-50
ESTRANGEIRO
ESTRANGEIRO
04.716.84410001-94
29.507.87810001-08

22

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

04,740.87610001-25

23
24

CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAMENGA PARK TOWERS
CONTACTA SEGURANCA EM CONECTIVIDADE LTDA

28.180.115/0001-24
40.175.986/0001-55

25

CREDIT SUISSE BRASIL (BAHAMAS) LIMITE)

ESTRANGEIRO

ENDEREÇO
R LAURO MULLER 116 20 ANDAR SALA 2006 BOTAFOGO RIO DE JANEIRO RJ CEP
22290160
Av. Rio Branco 5311301- Centro- Rio de Janeiro- RJ- CEP: 20090-007
RUA MEXIC031-SALA 1302-CASTELO-RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 20031-144
R GONCALVES DIAS 276 PARTE 1 VALPARAISO
PETROPOLIS RJ CEP 25655122
RETRADHEMARBEBIANO 13801NHAUMA-RIO DE JANEIRO- RJ- CEP 21061-750
AV ROQUE PETRONI JUNIOR, 1089, CONJ 313 - JARDIM DAS ACACIAS- SAO PALUO - SP CEP 04707-900
RUA JOAQUIM FALHARES, 527 SALA 201
PCA DA BANDEIRA RIO DE JANEIRO
RJ
CEP 20260080
IRUA IPEROI 678 - PERDIZES- SAO PAULO - SP - CEP 05016-000
AV RIO BRANCO 251 LOJA B CENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20040009
AV MARIA COELHO DE AGUIAR 215 BL. F. 8
JARDIM SAO LUIZ SP SAO PAULO CEP
5805000
PR DE BOTAFOGO 501 ANDAR 5,6,7 BOTAFOGO RIO DE JANEIRO RJ CEP 22250040
AV PAULISTA 1111, 2 ANDAR PARTE
BELA VISTA SAO PAULO SP CEP 01311920
AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3500, 8 ANDAR - 1/2/3 ANDAR ITAIM GIBI SP SAO
PAULO CEP 04538132
AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 3477 14 ANDAR- PARTE ITAIM BIBI SÃO PAULO SP
CEP 04538133
AV PRESIDENTE VARGAS, 590-SALAS510/511/517/518- CENTRO -RIO DE JANEIRO - RJ CEP 20071.000
R SENADOR ALENCAR 157 RA7 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CE 20921430
RUA DA CONSTITUI AO 67 CENTRO RIO DE JANEIRO - RJ . 20.060-010
399 PARK AVENUE NEW YOM NY 10043 USA
399 PARK AVENUE NEW YOM NY 10043 USA
R DAS LARANJEIRA 550 APT.1403
LARANJEIRAS RIO DE JANEIRO RI CEP 22240000
R SETE DE SETEMBRO 111 28 ANDAR CENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 2005006
AL RIO NEGRO, 161 PAVMT04 CONJ 403 PAVMT012. 17 E I8 ALPHAVILLE BARUERI
SP CEP 06454000
PR DO FLAMENGO 66 FLAMENGO RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210030
AV PRESIDENTE WILSON 231 SALA 2904 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20030021
THE BAHAMAS FINANCIAL CENTRE, SHIRLEY AND CHARLOTTE STREETS- P.O. BOX N3721- NASSAU _ARAMAS

MOEDA

VALOR

R$

406.594,78

R$
R$
R$
R$

7.332 65
86000
746929,25
234.28641

RS

7.210,48

R$

95,00

R$
R$

9962,32
28.699 06

RS

57.450,07

RS
RS

893.923.950 20
135.572.302 24

R$

706.045.798,77

R$

3.320,42

R$
RS
R$
USS
R$
R$
R$

421,20
21 047 13
903,00
50.342.340 63
115.145.4U76
32.691 60
3.314 80

R$

210.503,90

R$
R$

136.798 88
35.254 81

USS

9.417.712,03

—V

E

H
26
27

CVEM Consultoria
DASCAM CORRETORA DE CAMBIO LTDA

32.909.93910001-60
65.645.1371000149

28

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.

02.189.92410001.03

29

DIMOP LAC DIVISORIAS MODULADAS LTDA

63.074.892/0001A5

30
31
32
33
34

E.ON E&P NORGE AS
E.ON INTERNATIONAL
EMDOC RIO DE JANEIRO SERVICOS DE REALOCACAO DE ESTRANGEIRO
EMPRESA BRASILEIRA DE T ELECOMUNICACOES SA EMBRATEL
En renho Pesquim Desenvolvimento e Consultoria

ESTRANGEIRO
ESTRANGEIRO
11.463.65310001-23
33.530.48610001-29
31.936.3600001-I2

35

FEDERAL EXPRESSCORPORATION

00.676.4861000132

36

FlNNET COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMÁTICA LTDA

05.607.266/0001 -io

37

FTI CONSULTORIA LTDA

07.174.86910001-00

38

FUNDO DE INVESTIMENTO 1 MOBILIAM 0- F1 BTG PACT UAL CORPORA 08.924.78310001-01

39

G5 CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

-

08.695.92010001.83

40
41
42

HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO
[EM BRASIL INDUSTRIA MA UINAS E SERVICOS LTDA
ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA

01.701.20110001-89
33.372.25110062-78
07.081.467/0001-52

43

LERSCH TRADUCOES

02.099.76610001-09

44

LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA

60.444.43710001-46

45

MED-RIO CHECK-UP MEDICINA PREVENTIVA LTDA.

35.795.95410001.12

46

METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA

03.273.82510001-78

47

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

02.102.49810001.29

48

MRS PROFESSIONAL ACCESS StC LTDA.

04.633.851/0001-22

49
50

MTEL TECNOLOGA SA
MULTIREDE INFORMATICA SIA

71.738.132/0001-63
66.660.08810001-45

-

-

SIR SCLera 3-BL C 24-Pav
erior-Asa Sul- Brasilia-DF-CEP: 703105-00
R LIBERO BADARO 425 29 AND.E-292 E-293 CENTRO SAO PAULO SP CEP 01009000
R HENRI DUNAN, 1383 ANDAR I2;: UNID AUTONOMA 1202 SANTO AMARO SAO
PAULO SP CEP 04709111
R ENGENHEIRO ALBERT LEIMER 1107 PARQUE INDUSTRIAL SAO GERALDO
GUARULHOS SP CEP 07140020
P.0 BOX 640 N 4003 STAVANGER NORWAY
E.ON-Platz 1 - 40479 DSSSeldorf- Gemany
R GENERAL DIONISIO 57 BOTAFOGO
RIO DE JANEIRO RI CEP 22271050
AV PRESIDENTE VARGAS 1012 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20071004
Av. Rio Branca 120 PAV 9- Centro - Rio de Janeiro- RJ CEP: 20040-001
AV DAS NACOES UNIDAS 17891 TERREO ANDAR 1 ANDAR
SANTO AMARO SÃO
PAULO SP CEP 04795100
ALAMEDA ARAGUAIA, 2044, BLOCO 01 - SALA 310 - SITIO TAMBORE / JUBRAN BARUERJ - SP - CEP 06455.000
RTABUPUA 474 8 ANDAR
ITAIM BIBI S40 PAULO SP CEP 04533001
PR DE BOTAFOGO, 501 ANDAR 5 PARTE BOTAFOGO RIO DE JANEIRO RJ CEP
..2250040
O PAULO - SP - CEP 04538•
; BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3311, 10 ANDAR- IATIM BIBI

33

TR OLIVEIRA BELLO 344 ANDAR CENTRO CURITIBA PR CEP 80020030
AVENIDA PASFEU
138 - BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO - RI - CEP 22290-240
RMARECHAL CAMARÁ 160-SALA 1534
CENTRO RI RIO DE JANEIRO CEP 20020080
AV RIO BRANCO, 156 SALA 3401 PTE,3438 E 3439 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP
20040003
AV MARECHAL FLORIANO, 168 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080002
R LAURO MULLER 116 SALAS 3407E 3408 BOTAFOGO RIO DE JANEIRO RJ CEP
22290160
A FLORIDA, 1595, ANDAR 5 PARTE, BROOKLIN NOVO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04.565-

001

R$
R$

13.936 72
1,792 57

R$

496.292,70
1.963,34

NOK
EURO
RS
RS
R$
RS

2.696.485 63
162.451 02
5,063,69
100.059 29
28.155 00
3.234,79

R$

1.079,92

R$

1.165.060 92

R5

4W711,21
21

R

351 937,50

R$
R$
R5

360.503.86159
3.993.884 81
530,10

RS

1.600,62

RE

20.1 15,63

R$

6036,28

RS

2249,25

R$

7,651,66

54

PORTAGIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

07.310.98810001-34

55

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES

61.562.1121001334

56
57

RECALL DO BRASIL LTDA
SERAS4 S.A

57.753.52710006-19
62.173.62010001-80

58

SIX AUTOMAÇÃO S.A

00.098.05710001-75

RUA FLORIDA, 1595, ANDAR PARTE, BROOKLIN NOVO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04.565001
AV PRESIDENTE ANTONIO CARLOS607 4ANDAR CENTRO R10DEJANEIRO RJ CEP
20020010
AVENIDA CECI 286 - TAMBORIS - BARUERI - SP - CEP 06406
RUA DR EDUARDO DE SOUZA ARANHA 387. 9- ANDAR SAO PAULO- SP. CEP 04543-121
RUA VOLUNTARIOS DA PAT RIA, 113 - 2, 3, 4 E 5 ANDAR- PARTE - RIO DE JANEIRO • RJ CEP 22270-000
Av. Rio Branco 100 sal 1001-Centro- Rio de +apeiro- RJ- CEP: 20040-070
AV NACOES UNIDAS 13797 1 OANDAR BLOCO 111 MORUMBI SÃO PAULO SP CEP
04794000
AV DASAMERICAS. 15700 LOJA 114 RECREIO DOS BANDEIRANTES RIO DE JANEIRO
RJ CEP 22790701
R PADRE CARAPUCEIRO,733 ANDAR8 CON1801 E 802 BOA VIAGEM RECIFE PE CEP
51020280
R COMANDANTE VERGUEIRO DA CRUZ 201 OLARIA RIO DE JANEIRO RI CEP 21021020
AL.DOS UINIMURA 187PLANALTO PAULISTA SAO PAULO SP CEP 04068000
ROIA DA ASSMEBLEIA, 7, SALA 601 E 1901 - CENTRO- RIO DE JANEIRO - RI - CEP 20011-

59

SUPRIWEB COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

08.726.83610001-80

AV. PRESIDENTE VARGAS 542- SALA 802. CENTRO- RIO DE JANEIRO- RJ. CEP: 20071-000

R$

1.979.60

60

SYNAPSIS BRASIL SIA

01.855.53610001-51

R$

238.34026

61

TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO SIA

2&708.47710001-45

R$

1.008,06

62

T ELEFONICA BRASIL SIA

02.558.15710014-87

RUA SÃO PEDRO 181- CENTRO -NITEROI-RJ-CEP 24020-057
R VISCONDE DE OURO PRETO 5 8ANDAR BOTAFOGO RIO DE JANEIRO RJ CEP
22250180
AVENIDA AYRTON SENNA, 2200 SALA 101 PARTE BARRA DA TIJUCA RIO DE
JANEIRO RJ CEP 22775003
AV GIOVANNI GRONCHI 7143
VILA ANDRADE S40 PAULO SP CEP 05724006
ESTRADA DOS BANDEIRANTES, 10916-CAMORIM-RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 22783111
RUA MEXIC031-CENTRO-RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 20031-144

RS

25.031,62

51

NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA

00.108.78610220.53

52

P L Brasd

07.686.57510002.30

53

PLANUS- INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA.

57.988.86710001-14

63

!T[M CELULAR SA

04.206.05010001-80

64

TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICOS E TECNOLOGIA SA

07.073.0271001044

65

TIXPERTS INFORMATICA LTDA

21.229.558/0001-13

1

R$

950,00

R$
RS

20 143,86
17.769 44

R.8

588,80

RS

4826,50

R$

26.262,59

R$

67.618,00

Rã

342.380,00

R$
RS

1.142 47
2,921,45

RS

145.629,56

R5

61,81

RS

25.561,80

R5

7.74000

0

H
66

TOTVS SA

53.113.791/0010.13

67

VAGASTECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA

03.689.427/0001-37

68

VALORIZACAO EMPRESA DE CAFE SA

01.316.79010001-81

69

W3 INFORMATICA LTDA

01.064.78910001.07

70

WITTEL COMUNICACOES LTDA

68.709.955/0001-56

AVENIDA BRAZ LEME IARDIM SAO BENTO - SA0 PAULO - SP CEP 02511-000
AV DASNACOES UNIDAS 11633 CON1143 BROOKLIN PAULISTA SÃO PAULO SP CEP
04578000
R DA QUITANDA, 191 5 ANDAR CENTRO RIO DE JANEIRO RI CEP 20091000
AV DO CONTORNO,04023 SALA: 801 A 809;: 1201 A 1205; FUNCIONARIOS BELO
HORIZONTE MG CEP 30110021
.AVENIDA RIO BRANCO N°1281 IC ANDAR-CEP 20040.002

RS

6.892,84

R$

16.223 47

RS

12.000,00

RS

9.07753

R$
LSS
ELIRO
NOK

TOTAL- CLASSERI- R$
TOTAL-CLASSE 111-LS$
TOTAL-CLASSE 01- EURO
TOTAL-CIASSEM-NOK

117.518 86

RS

2.220.426.97584
59.760.05266
162.451 02
2.696.48563

CREDORES CLASSE IV MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
-

-

CREDOR

CNPJ/CPF

1

ALDEIA COMUNICACAO LTDA

2
3
4

AS DE ARAUJO SERVICOS DE TRANSPORTE -ME
CLICK DATA SOLUCOES INFORMATICA LTDA- EPP
CPR CENTRO DE PREVENCAO RIO LTDA - EPP

-

EPP

03.019.36510001-56
14.393.723/0001-02
12.431.14910001-04
01.691.46510001-07

5

CREACTIV SISTEMAS INTEGRADOS-RIO LTDA-ME

6

CTEE - CENTRO DE TREINAMENTO E ESTUDOS EM ENERGIA LTDA

7

GREENCLEANER SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT 12.377.287/0001-52

05.947.39210001-14
-

EP 06.987.36410001-93

8

INTERCONNECTIONS EXCELENCIA EM IDIOMAS LTDA - ME

01.736.50510001.81

9

KMB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP

15.832.64210001.24

10

MAIS MEDIA MONITORAMENTO DE INFORMACOESEIRELI EPP

11

MANAN 246 SERVICOS LTDA

12

ONSET TELECOM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TELECOMUNICACOI 07.227.94010001-67

13

RCM PEREIRA MUDANCASETRANSPORTES-ME

14.646.41610001-96

14
15

RIO SHOP SERVIÇOS LTDA ME
PM TECHNOLOGY LTDA - ME

73.833.360/0001-08
14.725.94010001-52

-

ME

16

SITEWARE SOLUCOES LTDA.

17
18
19
20

TARGET SERVICOS T ECNICOS LTDA - ME
TROUT CREEK LIMITADA- EPP
VIDRAÇARIA JORDAO LTDA - ME
WF MARCENARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME

-

EPP

-

ME

07.528.63610001-SO
047020140001-08

04.179.120/0001-59
00.185.356/000147
08.761.50710001-70
13.985.43210001-40
28.958.01510001-86

ENDEREÇO
AV NOSSA SENHORA DE COPACABANA 540 SALA 307 COPACABANA RIO DE JANEIRO
RJ CEP 22050001
R VINTE E CINCO 6 BE UIMAO SÃO LUIS MA CEP 65062020
R TUIUTI 2434 TATUAPE SÃO PAULO SP CEP 03307005
AV ALMIRANTE BARROSO 63 SLS5071508(7l2 RIO DE JANEIRO RI CEP 20031003
AV JULIO FURTADO, 47 FRENTE E FUNDOS GRAJAU RIO DE JANEIRO RJ CEP
20561010
AV EVANDRO LINS E SILVA 840 SALA 1206,1207,1209,1210, 1211,1407 BARRA DA
TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22631470
AV DAS AMERICAS3333 SALA 1404 BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO RI CEP
22631003
R ARAUJO PORTO ALEGRE 56 sala 304 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20030012
RUA.LUIZ DA CAMARA CASCUDO, 258 - RECREIO DOS BANDEIRANTES-- RIO DE
JANEIRO - RJ - CEP 22795-205
RAFRANIO MELO FRANCO 333 SALA: 301; PAVMTO: 3 QUITANDINHA PETROPOLIS
Rl CEP 25651000
R GARIBALDI 193 BLOCO Ol APT 401 TIJUCA RIO DE JANEIRO R1 CEP 20511330
AV SHISHIMA HIFUMI, 2911 SALA 212 A URBANOVA SAO JOSE DOS CAMPOS SP CEP
12244.000
AVPASTORMARTINLUTHERKINGJR7015 PARTE IRADA RIO DE JANEIRO RI CEP
21371311
R MARQUES DE OLINDA 86 CENTRO NITEROI RJ CEP 24030170
R FELISBELO FREIRE 438 A C 1 - PARTE RAMOS RIO DE JANEIRO RJ CEP 21031250
PROFESSOR JOSE VIEIRA DE MENDONCA 770 SALA 408 ENGENHO NOGUEIRA BELO
HORIZONTE MG CEP 31310260
R DONA BRI®DA 232 CASA 32 VILA MARIANA SÃO PAULO SP CEP 04111080
R BUTANTA 111 SALA 4 ATALAIA COTIA SP CEP 06700565
R FREI CANECA 175 LOJA SBR CENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP20211010
R INHARE 523 CASCADURA R10 DE JANEIRO RJ CEP 21311190

MOEDA

VALOR

RS

1.083,50

R$
R$
R$

13.650 00
8200 , 00
4809,04

RS

2.139,55

R$

1.390,00

RS

12.098,20

R$

589 , 31

RS

IS 785,40

R$

7.500,00

R$

4553,49

RS

3.211,86

R$

335.974,60

R$
RS

359418,80
16.901 00

R$

4.217,10

RS
R$
R$
R$

3.250 50
2 .978 92
2.790 00
14.310 72

TOTAL-CLASSE IV-R$
TOTAL- CLASSE IV- 16$
TOTAL- CLASSE IV-EURO
TOTAL- CLASSE [V- NOK

R$
LSS
EURO
NOK

813.85199

TOTAL GERAL- R$
TOTALGERAL- LS$
TOTAL GERAL- EIRO
TOTALGERAL-NOK

R$
LS$
EURO
NOK

2.221.421.782 74
59.760.052 66
162.451 02
2.696.48563

V

C

_S ÃO

O t, ►J e A
✓

CREDORES - CLASSEI - TRABALHISTA
CREDOR
1

Alb~rqw Pinto Sorves Yeira Advogados

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

09.143.187 0001.57

8

- 01-

-

E-

MOEDA
' 60150-162

TOTAL- CLASSE1-

VALOR

R$

Q35 . 75

R$

93575

Lsa
TOTA I. -

EURO

T

NOK

CREDORES - CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS

CREDOR

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MOEDA

O.
90
AV RIO BRANCO 251 LOJA B CENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20040009
PCFLORiANO.55 SALA601 CENTRO RIODEJANEIRO CEP ' 0031050
RUA DA CONSTITUI AO 67 CENTRO RIO DE JANEIRO - RJ - 20 . 060-010
AL RIO NEGRO , 161 PAVMT04 CON1403 PAVMT012, 17 E 18, ALPHAVILLE - BARUERI SP - 06.454.000

R$
R$

5.946 96
10.798 92

R5
R$

1.286 00
25 , 80

R9
R$
RS

506.782 04
12.375.67546
721 , 14

12.162 . 162/0001 . 05

PR DO FLAMENGO 66 FLAMENOD RIO DE JANEIRO RI CEP ^-2210030
PRAIA DE BOTAFOGO 440 SALA
F
2250040
R LIBERO BADARO 425 29 ANDE - 292 E-293 CENTRO SAO PAULO SP CEP 01009000
AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 3729 5 ANDAR ITAIM BIBI SÃO PAULO - SP - CEP

RE

12.979 . 061,54

E.ON-Platz 1 - 40479 Dti Idorf - Gemmy
AV MARECHAL FLORIANO, 168 CENTRO RIO DE JANEIRO RI CEP 20080002

EURO

2.617 892,09

I
2

ASSOCIACAO BRASILEIRA DO CARVAO MINERAL
AVIPAM TURISMO E TECNOLOGIA LTDA

3
4

CENTRO BRASILEIRO DE INFRA ESTRUTURA LTDA
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO

08.432.183 060146
33.054.11510001-18
00 . 597.88110001 - 70
33.661 . 74510001 - 50

5

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOESE SERVICOS

O4 . 740.876 /0001.25

6
7
8

CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAMENGO PARK TOWERS
CSRX ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA
DASCAM CORRETORA DE CAMBIO LTDA

28.180 . 115 6001 - 24
15.821 . 5840001 - 33
65.645 . 137/0001A9

9

E.ON BRASIL ENERGIA LTDA .

10

EON INTERNATIONAL

1I

LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA

6~370001 - 46

12

LUMIS EIP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

04 . 472.647 1 0001 . 77

13

METLIFE PLANOS ODONITOLOGICOS LTDA

03 . 273.82510001 - 78

R DA QUITANDA 199 andar 11 CENTRO RIO DE JANEIRO RI CEP 20091005
00 A FLORIDA , 1595, ANDAR 5 PARTE, BROOKLIN NOVO, S40 PAULO - SP - CEP : 04.565-

14

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S4

02.102 . 49810001 - 29

U 'A FLORIDA , 1595, ANDAR 5 PARTE, BROOKLIN NOVO, SÃO PAULO - SP - CEP : 04.565-

15
16

PL Brasil
PSR CONSULTORIA LTDA

18

07.686.575/0002-30
a 0.258.519/0001-99
RADIO-TAXI 2000 - COOPERATIVA DE RADIO - TAXI MISTA DE TRANSP 40 . 288.219/ 0001 . 52
Soroar Metwroloúa
05.824.817/0001-06

19

WEBB NEODCIOS SA

17

02 . 890.19910001.04

04551000

VALOR

10 . 269,00

RS

6.468,49

R5

38.900 58

RS

791 , 74

R$

4.000,74

Av. Rio Brnw 100 sal 1001-Cmtro- Rio de imeiro- RJ- CEP: 20040-070
PR BOTAFOGO 228 SALA 1701 BOTAFOGO RIO DE JANEIRO RJ CEP 22250040
RUA SENADOR ALECA
157 - SAO CRISPOVAO - RIO DE JANEIRO - RI - CEP 20921 - 430

RS
R$

789 , 00
28.155 00

R$

1 180,14

Av. Ma

R$

16.763 92

RE

11 212 44

aes de Castro 600- &¢ente- São Pauto - SP- CEP: 05502-000
RUGA LAURO MULLER 116 - 25o. ANDAR- BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 22290 -

16

TOTAL- CLASSE IU-RS
TOTAL- CLASSE R1- L85
TOTAL - CLASSE RI - FURO
TOTAL - CLASSE IR - NOK

RS
USS
EURO
NOK

25.998.82791
2.617.89209

CREDORES - CLASSE IV - MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

CREDOR

CNPJICPF

1

ESTADOS UNIDOS SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP

63 . 557.47410001 . 59

2

PLAN PRACTICAL LANGUAGE CURSO DE IDIOMAS LTDA - EPP

31 . 310.5841 0001-25

3

R L CAMARGO CONSTRUCOES LTDA EPP

02 . 366.27010001.46

ENDEREÇO
AV SENADOR VIRGILIO TAVORA , 867 LOJA03 ( PARTE ), 04 EOS SALA 101 MEIRELES
FORTALEZA CE CEP 60170971
RSENADOR DANTAS 118 ANDAR SAIA 12 E 13 AUDITORIO CENTRO RIO DE
JANEIRO RJ CEP 20031205
RUA 07 DE SETEMBRO, 135
CENTRO SANTO ANTONIO DOS LOPES MA CEP
65730000

MOEDA

VALOR

R$

41971

R$

62 . 716,80

RS

130,00

u

1~

lwJ

TOTAL- CLASSEIV-RS
TOTAL - CIASS E N - M
TOTAL - CI ASS E IV - EIRO
TOTAL. CLASS E N - NOK
TOTALGERAL-RS
TOTALGERAL - LSS
TOTAL
EURO
£E' -4L
TOTALAL-NOK

0
R$
L'SS
ELQIO
NOK
R$

63.26651

26.063.03017

US$
EURO

2.617.892 09

NOK

~
y
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Paulo Asssd EstafaA
Juiz da DWQRo

T
Processo n2 0474961-48.2014.8.19.0001

ENEVA S.A., em recuperação judicial e ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A., em
recuperação judicial, ambas já qualificadas nos autos de sua Recuperação Judicial,

vêm a V. Exa., com base no art. 535, I do CPC, opor os presentes EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO em face da decisão de fls. 156/158, exclusivamente em sua parcela

que determinou às Recuperandas que apresentem Planos separados, consoante os
argumentos deduzidos a seguir.

Rio de Janeiro
Av Rio Branco 138 111 2 andar
20040 0021 Centro
Rio de Janeiro 1 si
T+55 213195 0240

São Paulo
Av. Brig. Faria lima 3900 111 2 andar
04538 132/ Itaim Bibi
São Paulo 1 se
T+5 5 11 3041 1500

Brasília
seus Sul 1 quadra OS
blOCO K 1 N° 171 salas 501-50;
70070 050 1 Brasilia J ne
T+55 613323 3865

G C/V1 C
Advogados

A DECISÃO EMBARGADA

1.

Em 16.12.2014, em decisão lapidar da lavra da eminente magistrada,

Dra. Maria Isabel Paes Gonçalves, sem qualquer favor, uma das magistradas mais
acatadas do Tribunal, esse d. juizo proferiu decisão que deferiu o processamento
da recuperação judicial da Eneva S.A. e Eneva Participações S.A. (doravante
"Eneva" e "Eneva Participações" ou apenas "Recuperandas"), reconhecendo que

0

estão presentes todos os requisitos formais e materiais previstos na Lei n°
11.101/2005.
2.

A referida decisão, logo no seu primeiro item, determinou "que cada

uma das recuperandas apresente seu próprio plano de recuperação judicial, mesmo
que sejam idênticos ou interdependentes, que deverão ser analisados separadamente
por seus respectivos credores, com absoluto respeito à autonomia patrimonial de
cada sociedade, de tal sorte que deverão ser publicados quadros gerais de credores
distintos para cada empresa' (frisou-se).
3.

O

0 comando da decisão aponta para que cada uma das Recuperandas

apresente o seu Plano de Recuperação judicial, e que esses Planos sejam votados
separadamente pelos credores de cada empresa, reunidos em quadros gerais
distintos.
4.

Em termos mais simples, optou-se pela segregação da recuperação

judicial, rejeitando-se a sua consolidação.
S.

Antes do mais, é importante frisar que não se discute que as

Recuperandas conservam a sua autonomia patrimonial, mesmo compondo um
mesmo grupo econômico para fins de tratamento no ambiente da recuperação
judicial.

d15
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6.

No entanto, neste caso concreto, a relação entre as Recuperandas —

duas holdings não operacionais que encabeçam um mesmo grupo econômico — faz
com que a votação de Planos de Recuperação Judicial de maneira segregada deixe
de atender aos principais propósitos do instituto da recuperação judicial, que são a
preservação das empresas (art. 47 da Lei n° 11.101/2005) e o tratamento
isonômico dos seus credores.
7.

Diante disso, as Recuperandas opõem estes embargos de declaração

tão-somente para que sejam apresentadas as particularidades desta recuperação
judicial, de forma a demonstrar que, para este caso, a consolidação é o meio mais
adequado para se obter a efetiva recuperação judicial dessas empresas.

IMPOSITIVA FORMAÇÃO DE UM ÚNICO QUADRO DE CREDORES E
APRESENTAÇÃO DE UM ÚNICO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

8.

Em determinadas situações, empresas de um mesmo grupo, quando

submetidas ao especial regime da recuperação judicial, apresentam planos de

4

recuperação judiciais separados para atender às suas necessidades específicas e as
de seus credores.
9.

De outro giro, em outras situações, em vista da relação entre as

empresas recuperandas, a finalidade do instituto da recuperação judicial só poderá
ser alcançada em sua plenitude se admitida a apresentação de um Plano único, a
ser votado pelo conjunto de seus credores, sem quaisquer separações.
10.

Não é difícil explicar as razões pelas quais essa é exatamente a hipótese

aplicável a este caso.

GCMC
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11.

As Recuperandas pertencem ao mesmo "Grupo Eneva", cujo

organograma societário indica que a Eneva possui participação de 50% no capital
social da Eneva Participações, que resulta da sua joint venture com o grupo alemão
E.ON, um dos maiores no ramo de energia e gás do mundo.

E

E

12.

No contexto desse grupo econômico, as Recuperandas são holdings não

operacionais que possuem participação direta ou indireta em diversas outras
sociedades (as "SPEs"), que atuam na geração e na comercialização de energia.
13.

Com efeito, as Recuperandas dividem a participação societária em

várias dessas SPEs, como a Parnaíba Participações S.A. e a UTE Porto do Açu
Energia S.A.

GCMC
l Advogados

14.

Há ainda SPEs em que a participação não é compartilhada por ambas —

neste sentido, em determinados casos, a Eneva participa diretamente de
determinadas SPEs (como é na Parnaíba I Geração de Energia S.A. e na Parnaíba II
Geração de Energia S.A., por exemplo). No entanto, há diversas SPEs que são
subsidiárias integrais da Eneva Participações, como é o caso da Eneva
Comercializadora de Energia Ltda., por exemplo, revelando participação indireta
nessas SPEs por parte da Eneva — que, recorde-se, possui 50% das ações da Eneva

O

Participações.

15.

Em simples palavras, a Eneva e a Eneva Participações não possuem

atividade operacional, que está concentrada nas SPEs em que possuem
participação direta ou indireta. A receita advinda da operação dessas SPEs gera
o fluxo que "alimenta" as duas holdings. ora Recuperandas

16.

.

A existência de um grupo econômico para fins recuperacionais fica

ainda mais nítida quando se nota que se contraiu, direta ou indiretamente, um
volume expressivo de dívidas junto a instituições financeiras para alavancar os
projetos dessas SPEs.

o

17.

Consoante indicado na petição inicial deste processo, as dívidas das

SPEs (que não estão em regime de recuperação judicial) serão pagas nas condições
originais ou nas condições que vierem a ser estabelecidas por comum acordo com
seus credores. Isso é possível porque, pelo menos até os dias que correm, o fluxo
de caixa projetado é compatível com o endividamento de cada SPE, com os ajustes
que estão sendo atualmente negociados com os respectivos credores destas SPEs.

18.

No entanto, esse fluxo não é suficiente para "irrigar" as holdings do

grupo de forma a permitir que paguem as suas dívidas nas condições
originalmente contratadas. Daí o recurso à recuperação judicial, etapa de um

GCMC
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processo maior de restruturação de todo o grupo (veja-se que há um tratamento
u nitário das duas recuperandas aqui).

19.

Além disso, foram oferecidas pelas Recuperandas algumas garantias

cruzadas para o financiamento de projetos, de sorte que as Recuperandas
responsabilizam-se, direta ou indiretamente, por praticamente a integralidade das
dívidas das empresas operacionais do grupo. Novamente, diante das garantias
cruzadas em diversas operações econômicas ora submetidas ao regime

O

recuperacional, verifica-se a unitariedade .

20.

É evidente, portanto, a interligação entre os papeis de cada empresa e

cada uma das Recuperandas no "Grupo Eneva".

21.

Ao apresentarem fortes laços societários, não é difícil demonstrar que o

sucesso do processo de reestruturação de uma está íntima e diretamente ligado ao
da outra.
22.

Ao fim e ao cabo, a proposta de consolidação ou de segregação da

recuperação judicial de duas ou mais empresas em litisconsórcio deve atender à

O seguinte lógica: havendo a possibilidade prática de soluções distintas, e sem que
haja qualquer outra circunstância impeditiva, adota-se a segregação em nome da
autonomia patrimonial. Por outro lado, sendo possível que a falência de uma
implique a falência da outra, então é a consolidação a solução correta, sob pena de
se comprometer os fins da Lei n° 11.101/2005. Quando a única solução plausível
para o processo é a decisão semelhante para ambos os litisconsortes, está-se
diante de litisconsórcio unitário
23.

.

No caso desta recuperação judicial, o destino de uma só pode ser o

mesmo da outra. Não há hipótese de a Eneva subsistir ao desaparecimento da
Eneva Participações, e vice-versa.

"ow,ãj
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24.

Isso significa que, na remotíssima hipótese de ser declarada a falência

de alguma das empresas, será inevitável que a outra siga o mesmo caminho. Na
prática, essa constatação significaria a impossibilidade de sobrevivência de uma
delas, o que definitivamente não está em conformidade com o propósito de
preservação da empresa previsto na Lei no 11.101/2005.

25.

Na verdade, considerando a estrutura societária e o perfil do

endividamento de cada uma das empresas do grupo (considerando as SPEs), a

O

falência de qualquer uma das duas Recuperandas provocará o colapso de todo o
grupo, dragando para uma situação falimentar as SPEs, que são companhias
operacionais com fluxos de caixa consistente e capazes de suportar o pagamento
das suas próprias dívidas.
26.

Assim é que se deve evitar o elevado grau de risco de que soluções

distintas sejam implementadas para cada uma delas por opção de seus credores
(ao arrepio do ideal de tratamento isonômico), sob pena de não se atender ao
princípio mais basilar da Lei de Recuperação Judicial. Esse objetivo só pode ser
atingido se todos os credores, aglutinados em um único Quadro Geral, votarem um
mesmo Plano.

M

27.

Como há imposição de que seja dada uma única solução para a crise

financeira das duas Recuperandas, no plano processual tem-se que o litisconsórcio
já admitido neste processo é um litisconsórcio unitário, na medida em que as
soluções para as crises que as Recuperandas enfrentam devem ser idênticas, de
maneira a que sejam equacionadas uniformemente as dívidas com seus credores.

28.

E nem se poderia dizer que a consolidação poderia eventualmente

prejudicar credores que firmaram compromissos com uma das duas e que, por
isso, teriam o suposto direito de votar um Plano apenas desta companhia.

GCMC 1g1
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29.

Na verdade, as Recuperandas são holdings não operacionais e

obviamente nenhum crédito foi contraído a partir de uma avaliação dos ativos ou
do fluxo dessas holdings individualmente (i.e., a autonomia patrimonial de cada
uma não foi fator de consideração para a concessão dos empréstimos e sim a
integridade do patrimônio do grupo, o que somente reforça a ideia de
unitariedade).
30.

0

Com efeito, é lícito e verdadeiro dizer — sem que isso signifique falar

por terceiros, até porque se trata sobretudo de condições de mercado comuns e
conhecidas por todos os seus agentes — que o risco de crédito das Recuperandas
era avaliado levando em consideração a operação global integrada e, em última
análise, a performance das SPEs. as companhias operacionais e geradoras de
receita do grupo.

31.

Diante disso, impõe-se a consolidação das listas de credores e a votação

de um único Plano de Recuperação Judicial a fim de eliminar eventuais
tratamentos assimétricos entres os credores do mesmo grupo e de assegurar a
realização do princípio da preservação da empresa.
32.

Em outras palavras, a consolidação substantiva, diante das

particularidades deste caso, é a solução útil, eficiente e justa e que permitirá
alcançar os fins insculpidos na Lei n° 11.101/2005 de uma maneira global em
benefício de todo o grupo.

PROVIDÊNCIA AMPLAMENTE ADMITIDA PELOS TRIBUNAIS E ADOTADA EM
OUTRAS RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

33.

Por fim, é importante deixar claro que as Recuperandas não estão

tentando inovar em termos procedimentais. Longe disso.

8~I
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34.

Na verdade, a formação de litisconsórcio ativo unitário, com Plano

único e condições uniformes para todos os credores, é prática amplamente
admitida na jurisprudência. A segregação é que é a exceção e somente se aplica
quando as empresas são efetivamente autônomas, inclusive em termos de
operações, fluxo de receitas e garantias.

35.

Para que isso fique evidente, as Recuperandas relacionam abaixo

algumas das principais recuperações judiciais processadas no país nos últimos
• anos (algumas por este E. Tribunal) em que, tácita ou expressamente, admitiu-se o
litisconsórcio unitário e a submissão de Plano único para todos os credores,
reunidos em um único Quadro Geral:
RECUPERAÇAO
FORO:

.O DELTA
Si! VARA EMPRESARIAL,

Delta Construções S.A.
Engenharia

Delta

e

Montagem Industrial Ltda.

o

DTP

Participações

e

Investimentos S.A.

Empresas em Recuperação

Locarbens

Locadora
Veículos

Bens

Equipamentos

de
e
De

Construção Ltda.
Delta

Incorporações

e

Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
Status.

Plano

homologado

em

29.01.2013

9

k
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•

RECUPERAÇÃO JUDICIAL:
•

FORO:

• & VÍDEO

s•

EMPRESARIAL,

s

Mobilitá Licenciamento de
Marcas

9

e

Participações

Ltda.

Empresas em Recuperação

Lar e Lazer Comércio e
Representações Ltda.
Paraibuna

Participações

Ltda.

Status:

Plano homologado em 29.
10.2009

Infinity Bio-Energy Brasil l
Participações S.A.
Disa Destilaria Itaúnas S.A.
Infisa - Infinity Itaúnas

Empresas em Recuperação

Agricola S.A.
Cridasa - Cristal Destilaria
Autônoma de Álcoois S.A.
Central Energética Paraiso
S.A.

10
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Usina Naviraí S.A.

-

Açúcar

e Álcool
Infinity Agrícola S.A.
Ibirálcool Destilaria
Álcool Ibirapuã Ltda

de

Infinity
Indústria
Espírito Santo S.A.

do

Infinity Disa Participações
-

Ltda.

o
Status:

Plano

homologado

em

08.01.2010

o

11
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RECUPE RA ÇÃ O J UDICIAL :

DALLAS RENT . C AR

. . DE FALÊNCIAS,

FO RO :
SP

Dallas Rent a Car Ltda.
Dallas

Empresas em Recuperação

Automóveis

e

Acessórios Ltda.
DRC Automóveis de Aluguel
BRC Automóveis de Aluguel

o

Ltda.

Statusr

Plano

homologado

em

13.03.2013

RECUPE RA Ç ÃO J UDICIAL :

DRO GARIA

MARTA
1'1

ARA CÍVEL, GO
Santa Marta Distribuidora

i

de Drogas Ltda.

Empresas em Recuperação

Max Holding S.A.
Luar Agropecuária Ltda.
King Comercial Ltda.

Plano

homologado

em

Statusr
13.03.2013

36.

Além disso , há o famoso e paradigmático caso do Grupo Rede que

tramita perante o Tribunal de Justiça de São Paulo (Processo n° 006734120.2012.8.26.0100).

12
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37.
A recuperação judicial do Grupo Rede assemelha-se à presente por uma
série de fatores. Em especial, por se tratar de recuperação de holdings de um grupo
econômico destinado a comercializar e distribuir energia.
38.

•

Também neste caso teve lugar discussão acerca da consolidação ou
segregação da recuperação judicial, tendo o d. Juizo da 2 2 Vara de Falências e
Recuperações Judiciais de São Paulo se pronunciado no sentido de determinar a
consolidação, por entender a importância de conferir soluções idênticas a cada
uma das recuperandas.
39.
decisão:

Seja consentida a transcrição de relevantissimo trecho da referida

"(

... ) o grupo Rede, submetido à recuperação, está organizado como

grupo econômico de fato, com controlador comum e
interdependência credíticia, existindo empréstimos entre as
empresas que o compõem e garantias cruzadas para honrar
obrigações perante terceiros. Mais ainda, o plano está baseado no

O

fluxo conjunto de caixa de todas as sociedades, de tal sorte a se
encontrar uma maneira efetiva de recuperação. Daí ter havido o
pedido de processamento conjunto ( ... )"

À conta do exposto, as Recuperandas requerem seja dado provimento a
40.
estes embargos de declaração para que seja processada a recuperação judicial na
forma consolidada, com a elaboração de único Quadro Geral de Credores,

13

GCMC
Advogados

autorizando-se a apresentação de um único Plano de Recuperação Judicial a ser
votado em única Assembleia Geral de Credores.

Nestes termos,
Pedem deferimento.
Rio de Janeiro, 08 de janeiro de 2015.

FLAV GALDINO
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Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

MM. JUíZO DA 4 8 VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA
CAPITAL — RJ

Processo:
0474961-48.2014.8.19.0001
Recuperação Judicial de Eneva S/A e Eneva Participações S/A

PROMOÇÃO' ~.DO ~SINISTÉ RIO 'PúBLICO

1

O MINISTÉRIO PúBLICO DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO está ciente de tudo o que aos autos foi acrescido
desde sua última manifestação, verificada às fls. 1521156.

Público
entende
ser
possível
o
1.
O
Ministério
processamento da recuperação judicial em conjunto, como se
engendrou nos presentes autos, devendo, em regra, cada uma
das recuperandas apresentar seu próprio plano de recuperação
judicial, mesmo que selam idênticos ou interdependentes,
com a finalidade de que tais planos sejam analisados
separadamente por seus respectivos credores.
Todavia, em hipóteses excepcionais deve-se admitir
2.
a apresentação de um único plano para as recuperandas, o que
não nos parecer ser a hipótese.
A bem lançada decisão de fis.1571158, tem por
2.1.
objetivo evitar a confusão de credores, pois cada recuperanda,
não só tem personalidade jurídica própria, o que enseja
universos de credores distintos, como também se apresenta
como individualizada no seu atuar empresarial.
Com efeito, o quadro societário delineado pelas
2.2.
embargantes (fl. 177) bem denota que ENEVA S.A., exerce o
controle (direto e indireto), no "primeiro escalão", sobre 15
(quinze) sociedades, o que, por certo, foi o quadro fático e
jurídico evidenciado por seus credores, na avaliação de risco
quando da assunção das obrigações geradoras de seus
créditos.
Ressalte-se que a segunda recuperanda, ENEVA
2.3.
PARTICIPAÇÕES S.A., não exerce controle sobre o indigitado
"primeiro escalão" de sociedades, desenvolvendo sua atividade
(holding pura ou não operacional) apenas em
empresária
relação às sociedades que controla.

rD

I CIO
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2.4.
Assim, concretizada está a impossibilidade de se
admitir um único plano de recuperação judicial para as duas
embargantes, fazendo com que os credores de cada uma sejam
tratados de forma idêntica, sob o ponto de vista econômico e
jurídico, sob pena de violação do princípio da segurança
jurídica dos contratos.

3.
Pelo exposto, o Ministério Público pugna pelo não
conhecimento dos embargos declaratórios de fls. 1741187, pois
a r. decisão não se ressente de qualquer obscuridade,
contradição ou omissão.

Rio de Janeiye --,4-2--d—
e -U—Fi iro de 2015.
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Galdino , Coelho , Mendes , Carneiro
Advogados
Flavio Galdino
Sergio Coelho
João Mendes de Oliveira Castro
Bernardo Carneiro
Rodrigo Candido de Oliveira
Eduardo Takemi Kataoka
Cristina Biancastelli
Gustavo Salgueiro
Rafael Pimenta
Isabel Picot França
Marcelo Atherino

Marta Alves
Filipe Guimarães
Fabrízio Pires Pereira
Cláudia Maziteli Trindade
Gabriel Rocha Barreto
Miguel Mana
Felipe Brandão
Danilo Palinkas Anzelotti
Roberto Tebar Neto
Vanessa Fernandes Rodrigues
Milene Pimentel Moreno
Julianne Zanconato
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Rodrigo Garcia
Lia Stephanie Saldanha Pompili
Wallace de Almeida Corbo
Carlos Brantes
Isabela Rampini Esteves
Renato Alves
Gabriel Jacarandá
Pedro Mota
Alexandre G. M. Faro
Carolina Santos Martinez
Caio Augusto Alves Evangelista
Laura Mine Nagai

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 4 9 VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA
CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

o
GRERJ n2 21811441844-62
GRERJ n51 21811441093-01

Processo n 2 0474961-48.2014.8.19.0001

40
ENEVA S.A.. em recuperação iudicial e ENEVA PARTICIPAÇOES S.A.. em
recuperação judicial, já qualificadas nos autos de sua Recuperação Judicial em
epigrafe, vêm a V.Exa., em atenção à decisão de fis. 157/158, informar que
promoveram o recolhimento das custas judiciais para expedição dos ofícios
informando o deferimento de sua recuperação judicial, através da GRERJ
Eletrônica indicada em epigrafe (n° 21811441844-62).

Rio de Janeiro

São Paulo

Av. Rio Branco 138 111 2 andar

Av. Brig. Farta Lima 3900 111 9 andar

20040 0021 Centro
Rio de Janeiro / RJ
T +55 213195 0240

04538 132/ Itaim Bibi
São Paulo / se
T +5511 30411500

Brasilia
sa0s Sul / quadra OS
bloco K / N 5 17 / salas 501-50 -,
70070 050 / Brasilia / nr
T +55 613323 3865

f

GCMC
Advogados

Por fim, informam que também promoveram o regular recolhimento
das custas para extração do Edital do art. 52, § 1 2, da Lei 11.101/05, através da
GRERJ Eletrônica de n° 21811441093-01.

Nestes termos,
Pedem deferimento.
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2014.

FLAVIO GALDINO

GUSTAVO SALGUEIRO

OAB/RJ N° 94.605

OAB/RJ N° 135.064

FILIPE GUIMARÃES

FELIPE BRANDÃO

OAB/RJ N° 153.005

OAB/RJ N° 163.343
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Galdino , Coelho , Mendes - Carneiro
/ Advogados
Flavio Galdino
Sergio Coelho
João Mendes de Oliveira Castro
Bernardo Carneiro
Rodrigo Candido de Oliveira
Eduardo Takemi Kataoka
Cristina Biancastelli
Gustavo Salgueiro
Rafael Pimenta
Isabel Picot França
Marcelo Atherino

Marta Alves
Filipe Guimarães
Fabrizio Pires Pereira
Cláudia Maziteli Trindade
Gabriel Rocha Barreto
Miguel Mana
Felipe Brandão
Danilo Palinkas Anzelotti
Roberto Tebar Neto
Vanessa Fernandes Rodrigues
Milene Pimentel Moreno
Julianne Zanconato
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Rodrigo Garcia
Lia Stephanie Saldanha Pompili
Wallace de Almeida Corbo
Carlos Brantes
Isabela Rampini Esteves
Renato Alves
Gabriel Jacarandá
Pedro Mota
Alexandre G. M. Faro
Carolina Santos Martinez
Caio Augusto Alves Evangelista
Laura Mine Nagai

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 4 9 VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA
CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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Processo n 2 0474961-48.2014.8.19.0001

ENEVA S.A.. em recuperação judicial e ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A., em
recuperação judicial, ambas já qualificadas nos autos de sua Recuperação Judicial.
vêm a V. Exa., em atenção à decisão de fis. 157/158, requerer a juntada das
certidões criminais e de falência ( Doc. 01 ), que comprovam a inexistência de
•

procedimentos criminais em face de seus administradores, tudo de forma a
cumprir o disposto no art. 48, IV, da Lei n° 11.101/2005.

Nestes termos,
Pedem deferimento.
Rio de Janeiro, 08 de janei

I

2015.

FLAVIO GALDINO

FILIPE UI ARÃES

OAB/RJ N° 94.605

OAB/ N° 53.005

Rio de Janeiro

São Paulo

Brasilia

Av. Rio Branco 138 111 2 andar

Av. Brig. Faria Lima 3900 / 11 9 andar

seus Sul / quadra OS

20040 002 /Centro

045381321 Itaim Bibi

bloco K / N 2 17 / salas 501-501

Rio de Janeiro / cr

São Paulo / se

70070 050 / Brasilia / DF

T +55 213195 0240

T +55 1130411500

T +55 613323 3865

G C/VI C
Advogados

•

DOC. 01
•

Rio de ]ancho
Av. Rio Branco 138/11-andar
20040 002 / Centro
Rio de Janeiro / a1
T+55 213195 0240

São Paulo
Av. Paulista 1079/2 1 andar
01311200 / Bela Vota
São Paulo / sv
T+551130411500

11mil a
maus Sul/quadra 05
bloco R / 8-17 / salas 501.507
70070050 / Biasilia / oT
T+55 613323 3865
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FINALIDADE declarada pelo requerente: PESQUISA.
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RUA DO OUVIDOR, 63.2° ANDAR - CENTRO
Delegatário: Lélio Gabriel Heliodoro dos Santos

CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS
O REGISTRADOR DO 1 0 OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E
COMARCA DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
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com referência aos assuntos abaixo mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Serviço os livros
e f ou assentamentos das distribuições em curso ou andamento relativos a:
A) INDISPONIBILIDADE DE BENS, ARRESTOS, SEQUESTROS E OUTRAS DETERMINAÇÕES COMUNICADAS PELO
E.TJ/RJ.
B) AÇÕES PENAIS E OUTROS PROCEDIMENTOS DE COMPETÉNCIA ORIGINÁRIA DA 2 8 INSTÂNCIA;
C) INQUÉRITOS POLICIAIS, FLAGRANTES E OUTROS PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓ RIOS DISTRIBUÌDOS ÁS
VARAS CRIMINAIS;
D) AÇÕES PENAIS PÚBLICAS E PRIVADAS, OUTROS PROCEDIMENTOS E PRECATÓRIAS DAS VARAS CRIMINAIS;
E) INQUÉRITOS POLICIAIS-MILITARES, FLAGRANTES, AÇÕES PENAIS E PRECATÓRIAS DE COMPETÊNCIA DAS
AUDITORIAS DA JUSTIÇA MILITAR;
F) AÇÕES PENAIS, INQUÉRITOS POLICIAIS, FLAGRANTES, PRECATÓRIAS E OUTROS PROCEDIMENTOS DAS
VARAS REGIONAIS (MADUREIRA E JACAREPAGUÁ);
G) AÇÕES PENAIS, INQUÉRITOS POLICIAIS, FLAGRANTES, PRECATÓRIAS E OUTROS PROCEDIMENTOS DE
COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS;
H) AÇÕES PENAIS, INQUÉRITOS POLICIAIS, FLAGRANTES, PRECATÕRIAS E OUTROS PROCEDIMENTOS DE
COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER;
1) AÇÕES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ITINERANTE.

DESDE QUINZE DE DEZEMBRO DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO ATÉ QU
INZE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E QUATORZE ( 15/12/1994 ATÉ 15 1 12/2014) 0
de l e ( s )*************************************************************

_NADA_ CONSTA_*_*_*_*_*
Relativamente ao nome de RICARDO LEVY - CPF: 028.595.667-16 - FILHO
(A) DE ROBERTO LEVY E DE ELIANA LEVY** ******************************
Rio de Janeiro , Capital em 22/12 1 2014 . Obs.: Certidao extraida conforme requisit
os obrigatorios previstos na Lei 11 . 971109 . QUALIFICAÇÃO conf . o requerido. Emol
umentos Tab.01 . Ato 01: R$ 21,08 , Tab.04-Ato 08 : R$ 30,71 , LEI 6 . 370 Art.2 $4: R
$ 0,61, FETJ : R$ 10,35 , FUNDPERJ : R$ 2,58,'FUNPERJ : R$ 2,58 , FUNARPEN: R$ 2,07.
TOTAL: R$ 69,98 . EU, ADRIANO COUTO VEIGA ( Mat.94 / 3809), Oficial Substituto a ass
ino.
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Conferido em 22/12/2014 por:
RICARDO C. MEIRELES - Escrevente Substituto (MAT.94/1 67)
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FINALIDADE declarada pelo requerente: PESQUISA.
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Delegatário: Létio Gabriel Heliodoro dos Santos
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CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS
O REGISTRADOR DO 1e OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E
COMARCA DO RIO DE JANEIRO,. CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
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com referência aos assuntos abaixo mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Serviço os livros
e 1 ou assentamentos das distribuições em curso ou andamento relativos a:
A) INDISPONIBILIDADE DE BENS, ARRESTOS, SEQUESTROS E OUTRAS DETERMINAÇOES COMUNICADAS PELA
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA;
B) FALÊNCIAS, CONCORDATAS, INSOLVÊNCIAS E RECUPERAÇOES JUDICIAIS DISTRIBUIDAS A UMA DAS
VARAS EMPRESARIAIS;

DESDE QUINZE DE DEZEMBRO DE•MIL NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO ATÉ QU
INZE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E QUATORZE(15/12/1994 ATÉ 15/12/2014),
de l e ( s )*************************************************************

_*_

NADA CONSTA

Relativamente ao nome de RICARDO LEVY - CPF: 028.595.667-16 - FILHO
(A) DE ROBERTO LEVY E DE ELIANA LEVY********************************
Rio de Janeiro, Capital em 22/12 1 2014 . QUALIFICAÇÃO conf . o requerido . Emolument
os Tab . 01. Ato 01: R$ 31,96, Tab . 04-Ato O8: R$ 30,71 , LEI 6 . 370 Art.2 54: R$ 0,6
1, FETJ : R$ 12,53, FUNDPERJ : R$ 3,13 , FUNPERJ: R$ 3,13, FUNARPEN : R$ 2,.50. TOTAL
: R$ 94,57 . EU, ADRIANO COUTO VEIGA ( Mat.94 / 3809), Oficial Substituto a assino.
CÉRTI50 HSPECIÃL - (ART.21 $ 1°, ZV CNCGJÉRJ)
ESTA CERTIDÃO REFERE - SE ÚNICA E
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Ronaldo Cramer Moraes Veiga - Oficial Rcgistrador
Jorge Constancio Cassas - Substituto
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O REGISTRADOR DO 2 9 OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E COMARCA
DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

CERT1F1CA

eDAFÉ

i - Indisponibilidades de Bens , Arrestos, Sequestros e outras deterainacoes comunicadas pela Corregedoria Geral da
Justica;
Acoes Penais e outros procedimentos de coepetencia originaria da 2a. Instancia;
- Inqueritos Policiais , Flagrantes e outras procedimentos investigatorios distribuidor as Varas Criminais;
r - Acoes Penais Publicas e Privadas , outros procedimentos e precatarias das Varas Criminais;
- Inqueritos Policiais - Militares, Flagrantes , Acoes Penais e Precatarias de coepetencia das Auditorias da 3ustica
Militar;
- Acoes Penais, Inqueritos Policiais , Flagrantes , Precatarias e outros procedimentos de coepetencia das Varas Regionais;
1 - Acoes Penais , Inqueritos Policiais , Flagrantes, Precatarias e outras procedimentos de coepetencia dos Juizados Esped ais Criminais;
1 - Acoes Penais , Inqueritos Policiais, Flagrantes , Precatarias e outros procedimentos de coepetencia dos Juizados da
Violencia 8osestica e Familiar contra a Mulher;
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CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS
O REGISTRADOR DO 2 4 OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E COMARCA
DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
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O REGISTRADOR DO 3 0 OFICIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E COMARCA DO RIO DE
JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CERTIFICA E DA FÉ, AO VERIFICAR OS LIVROS E/OU
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QUE CONCERNE AOS ASSUNTOSABAIXO DISCRIMINADOS:

ó

^

D (D a) FalIncias, Concordatas , Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas coe cor etEncia
E C.
r

7

real;

D
N

b) Inventários , testamentos , arrolamentos, arrecadações , administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas,
declaraçáes de ausEncia e outras ações e precatórias distribuídas à s varas com compet8ncia em órfies e Sucessôes;
0 Ações distribuídas ás Varas da Infância , da Juventude e de Idoso mencionadas nos parágrafos 12 e 39 do artigo 33 da Consolidaçao Normativa da C63 9 desde ....................................................................................
...

DEZESSEIS DE DEZEMBRO DE UM MIL. E NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO ate DEZE
s a- SSEIS
DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E QUATORZE (16/12/1994 ate 1611212014) ...
deles * * * NADA CONSTA * * * contra o nome de:
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RICARDO LEVY, quali.ficacao: CPF 02659566716 filho(a) de ROBERTO LEVY
P 0P e ELIANA L.EVY (conforme requerido) .... .................... * ,, 9999 ,, ”e d 9~
Emitida em: 1811212014 Rio de Janeiro, RJ. OBS: Demais requisitos obriga
tóri.os previstos na Lei 11.971/09: N/C ................................. ú~

)o

EU 9 REGISTRADOR, A ASSINO . ...........................................
.
EMOLUMENTOS R$ 63,28 [Tab 1, Ato 1(R$ 62,60), Tab 4 Ato 8(R$ 0,61), L..6 •,
70/29 (R$ 0 9 07)] 9 FETJ(R$ 12 0 53), FUNDPERJ(R$ 3,13), FUNPERJ(R$ 3
3,13), F.
UNARPEN(R$ 2 9 50); valor total R$ 84 5 57
Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalizaçlo Eletrànico
E9B23503 192
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aaTngélica Ferreira Coelho
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Mat.: 9418014
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OFICIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E COMARCA DO RIO DE

ASSE
NTA E
ASSENTAMENTOS
DE SEU OFICIO.
RELATIVOS AI FEITOS EM ANDAMENTO,
N ,4 NO PER IODO REQUERIDO, NO
QUE CONCERNEAOSASSUNTOSABAIXODISCRIMINADOS:

D CD a) Indisponibil idade de Bens, Arrestos, Sequestros e outras determinaçôes comunicadas pela Corregedoria Gerai da Justiça;
b) Ações Penais e outros procedimentos de competência originária da 2? InstSncia;
Q 0 Inquéritos Policiais , Flagrantes e outros procedimentos investigatórias distribuídos ás Varas Criminais;
~ • d) Ações Penais Públicas e Privadas, outros procedimentos e precatórias das Varas Criminais;

m~
~S

e) Inquéritos Policiais-Militares, Flagrantes, Açóes Penais e precatórias de competência das Auditorias da Justiça Militar;
%D
O
0 Ações Penais, Inquéritos Policiais, Flagrantes, Precatórias e outros procedimentos das Varas Regionais (Campa Grande);
r Cr 91 Ações Penais, Inquéritos Politiais, Flagrantes, Precatórias e outros procedimentos de competincia dos Juizados Especi8à
ais Criminais;
:. . h) Ações Penais, Inquéritos Policiais, Flagrantes, Precatórias e outros procedimentos de competência dos Juizados da Viomá~
°m
vo lência Doméstica e Familiar contra a Mulher;
á:
)t a)T i) Ações de competência da Justiça itínerante, desde, .....
. ......... ..................... ..
DEZESSEIS DE DEZEMBRO DE UM MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO ate DEZ E
SSEIS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E QUATORZE (1611211994 ate 16/12/20].4) .
R~
nm
deles * * * NADA CONSTA * * * Contra o nome de:
~

o

........ 9.1....................
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a

RICARDO LEVY, qualificacao: CPF 02859566716 filho(a) de ROBERTO LEVY e • d 8 mN
m, m
e ELIANA L.EVY (conforme requerido)
Emitida em: 18/1212014 Rio de Janeiro, RJ , •OBS; ~Demais .requisitos obriga o<a
ag
tários Previstos na Lei 11.971109: N/C ............... ..................
D2
EU, REGISTRADOR, A ASSINO . ................................. ............
EMOLUMENTOS R$ 52,40 CTab 1, Ato i(R$ 51,72), Tab 4 Ato 8(k 0,61), L.b+ a ~
70/29 (R$ 0 s 07)1 9 FETJ(R$ 10,:35), FUNDPERJ(R$ 2 0 59), FUNPERJ(R$ 2,58), F ~ g
a0
UNARPEN(R$ 2 9 07); valor total R$ 69 9 98 .. ..............
Õ ^'
o...............
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CERTIDÃO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO
DE FEITOS AJUIZADOS
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RUA DA ASSEMBLÉIA, 58 - 12* ANDAR - CEP 20011.000
CENTRAL DE CERTIDÕES -AV. ALMIRANTE BARROSO, 90 - 2 0 ANDAR
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER JUDICIÁRIO
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Cartório da 4' Vara Em presarlal -Empresarial
Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
ENEVA S A
Reate:
ENEVA PARTICIPAÇOES S
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Flavio Antonio Esteves Galdlno (RJ094605)
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TJERJ - 27/07/2017 12:19:56 - Volume: 2 de 32
Guia: 2017009475 - Protocolo: 201700403197
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CERTIDÃO MODELO ESPECIAL
DE FALÊNCIA
SERVIÇO REGISTRAL - RIO DE JANEIRO - CAPITAL
CERTIDÃO DE REGISTRO DE
DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS
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Emolumentos: Tab 16 Item 01 R$31,96Tab 19 Item OS
R$30,71 (FETJ) R$:12,53 ( FUNPERJ ) R$:3,13
(FUNDPERJ) R$:3,13 (FUNARPEN) R$:2,50 (CG PORTARIA 17113) R$:0,61 = Total R :84,57
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0 DELEGATÁRIO DO 4° OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO,
CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NOMEADO NA FORMA DA LEI,
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e DÁ FÉ QUE, ao verificar os livros e/ou assentamentos de seu Serviço Registra[, relativos a feitos em curso ou andamento, no período
requerido, no que conceme aos assuntos abaixo:
I • Ações de FALÈNCIAS , CONCORDATAS , RECUPERAÇÕES JUDICIAIS e demais ações e precatórias distribuídas à s varas com
competência Empresariais;
II - Inqueritos Judiciais Fallmentares ou falências dolosas as varas criminais ou outras (art. 186 da Lei de Falências);

D

In - INTERDIÇ %10 e/ou INDISPONIBILIDADE de BENS, previstas pela lei no 6024 de 13 1 0311974 , que trada da Intervenção e liquidação

;a

extra)udidal de Instituições financeiras pelo Banco Central do Brasil ou Minlsterío da Fazenda;

IV- INVENTÁRIOS , TESTAMENTOS, ARROLAMENTOS , ARRECADAÇÕES , ADMINISTRAÇÕES PROVISÓRIAS, TUTELAS , INTERDIÇÕES,
CURATELAS , DECLARAÇÕES de AUSE' NCIA e outras ações e precatórias distribuídas à s varas com competência em Órfãos e Sucessões
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afetos a este Oricio;
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V - Ações distribuídas

.M
3D
n~

às varas da Infância, da Juventude e do Idoso, mencionadas no parágrafo primeiro e terceiro do artigo 33 desta

Consolidação, desde:

ÕD

DEZESSEIS DE DEZEMBRO DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO xxxxxxx.ate
DEZESSEIS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E QUATORZE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
que
dele
(S)
NADA CONSTA contra
o
(s)
nome
(s)
de
RICARDO ZEVY xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxaxxxxxxx
CPF:028.595.667-16 QUALIFICACAO :FILIACAO ROBERTO. LEVY/ELIANA LEVY
CONFORME
REQUERIDA E EMITIDA EM 18/12/2014,RIO DE JANEIRO./////////////////////
FINALIDADE DECLARADA PELO REQUERENTE:PESQUISA PESSOAL.////////////////
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Utilização do processo de
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autorizado pelo aviso no
138812012 de 29 de
novembro de 2012
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SERVIÇOREGISTRAL - RIO DEJANEIRO - CAPITAL
CERTIDÃO DE REGISTRO DE
DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS

4

Emolumentos:Tab 16 Item 01 R$21,08Tab 19 Item 08
R$30,71 ( FETJ ) R$:10,35 (FUP1DERJ ) R$:2,58

'

(FUNDPERJ) R$:2,58 (FUNARPLN) R$:2,07 (CG - 0

O

PORTARIA 17113 ) R$:0,61 a- Total R$:69,98
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0 DELEGATÁRIO DO 40 OFICIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO,
CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NOMEADO NA FORMA DA LEI,
ANDREA
Folha:

2

5

O .

A

D

~0

D
á

1

no
3

0
18/12/2014
® ® © ® ® ® ® ® ® ARN50720
e DA FÉ QUE, ao verificar os livros e /ou assentamentos de seu Serviço Reglstral, relativos a feitos em curso ou andamento, no período
requerido, no que concerne aos assuntos abaixo:
1 - INDISPONIBILIDADE DE BENS , ARRESTOS , SEQUESTROS e outras determinações comunicadas pela Corregedoria Geral da Justiça;
11 - AÇÕES PENAIS e outros procedimentos de competência originária da 2a INSTANCIA;
111 - INQUÉRITOS POLICIAIS , FLAGRANTES e outros procedimentos Investigatórios distribuídos ás VARAS CRIMINAIS;
IV - AÇÕES PENAIS PÚBLICAS E PRIVADAS , outros procedimentos e precatórias de competência das VARAS CRIMINAIS;
V - INQUÉRITOS POLICIAIS - MILITARES , FLAGRANTES , AÇÕES PENAIS E PRECATÓRIAS de competência das Auditorias da Justiça
Militar;
VI - AÇÕES PENAIS , INQUÉRITOS POLICIAIS , FLAGRANTES , PRECATÓRIAS e outros procedimentos de competência das Varas Regionais
do Meler, Santa Cruz e Ilha do Governador;
VII - AÇÕES PENAIS , INQUÉRITOS POLICIAIS , FLAGRANTES , PRECATÓRIAS e outros procedimentos de compel . incia dos Juizados
Especiais Criminais afetos a este Oriclo;
VIII - AÇÕES PENAIS , INQUÉRITOS POLICIAIS , FLAGRANTES, PRECATÓRIAS e outros procedimentos de competência dos Juizados da
Violência Domestica e Familiar contra Mulher afetos a este Ofício:
IX - Ações de Competência da Justiça Itinerante, desde:

DEZESSEIS DE DEZEMBRO DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO xxxxxxx ate
DEZESSEIS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL.E QUATORZE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
nome
(S)
de
NADA CONSTA
contra
o
(S)
(S)
dele
que
RICARDO LEVY >JCxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CPF:028.595.667-16 QUALIFICACAO •FILIACAO ROBERTO LEVY/ELIANA LEVY
CONFORME
REQUERIDA E EMITIDA EM 18/12/2014,RIO DE JANEIRO./////////////////////
FINALIDADE DECLARADA PELO REQUERENTE:PESQUISA PESSOAL.////////////////
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Conegedoria Geral da Justiça
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FINALIDADE declarada pelo requerente: PESQUISA.
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RUA DO OUVIDOR, 63 - 2- ANDAR - CENTRO
Delegatário: Lélio Gabriel Heiiodoro dos Santos

mR

>o
r>- O

>-

c
c

CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS
O REGISTRADOR DO 1 0 OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E
--- COMARCA DO RIO DE JANEIRO,. CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
-

0>
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8Ás
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ao

com referência aos assuntos abaixo mencionados, e DA FÉ QUE, revendo em seu poder e Serviço os livros
e / ou assentamentos das distribuições em curso ou andamento relativos a:
A) INDISPONIBILIDADE DE BENS, ARRESTOS, SEQUESTROS E OUTRAS DETERMINAÇÕES COMUNICADAS PELA
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA;
B) FALÉNCIAS, CONCORDATAS, INSOLVÉNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DISTRIBUIDAS A UMA DAS
VARAS EMPRESARIAIS;

DESDE QUINZE DE DEZEMBRO DE•MIL NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO ATÉ QU
INZE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E QUATORZE(15/12/1994 ATÉ 15/12/2014),
de l e ( s )****************************** *******************************

_NADA_CONSTA_*_*_*_*_*_
Relativamente ao nome de ALEXANDRE AMERICANO HOLANDA E SILVA - CPF
075.225.197-05 - FILHO(A) DE FLAVIO HOLANDA E SILVA E DE MARIA LUCI
A AMERICANO HOLANDA E SILVA*****************************************
Rio de Janeiro , Capital em 22 1 12/2014. QUALIFICAÇÃO conf . o requerido. Emolument
os Tab . 01. Ato 01 : R$ 31,96 , Tab.04 - Ato 08 : R$ 30,71, LEI 6.370 Art.2 54: R$ 0,6
1, FETJ: R$ 12,53, FUNDPERJ : R$ 3,13 , FUNPERJ: R$ 3,13 , FUNARPEN : R$ 2,50. TOTAL
: R$ 84,57 . EU, ADRIANO COUTO VEIGA ( Mat.94 / 3809 ), Oficial Substituto a assino.
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CERTIDÃO ESPECIAL - (ART.21, 5 1•7 IV CRCGJÉRJ)
ESTA CERTIDÃO REFERE - SE ÚNICA E
EXCLUSIVAMENTE AO ASSUNTO REQUERIDO —
I— — —
Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoda Geral da Justiça
Selo de Fiscalizaçáo Eletrõnico
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RICARDO C. MEIRELES - Escrevente Substituto (MAT.9411 67)
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RUA DO OUVIDOR, 63 - 20 ANDAR - CENTRO
Delegatário: Lélio Gabriel Heliodoro dos Santos

CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO

°s
00

AJUIZADOS

DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO

com referência aos assuntos abaixo mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Serviço os livros
e / ou assentamentos das distribuições em curso ou andamento relativos a:
A) INDISPONIBILIDADE DE BENS, ARRESTOS, SEQUESTROS E OUTRAS DETERMINAÇÕES COMUNICADAS PELO
E.TJ/RJ.
B) AÇÕES PENAIS E OUTROS PROCEDIMENTOS DE COMPETÊNCIA ORIGINARIA DA 2 4 INSTÂNCIA;
C) INQUÉRITOS POLICIAIS, FLAGRANTES E OUTROS PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS DISTRIBUIDOS ÀS
VARAS CRIMINAIS;
D) AÇÕES PENAIS PÚBLICAS E PRIVADAS, OUTROS PROCEDIMENTOS E PRECATÓRIAS DAS VARAS CRIMINAIS;
E) INQUÉRITOS POLICIAIS-MILITARES, FLAGRANTES, AÇÕES PENAIS E PRECATÓRIAS DE COMPETÊNCIA DAS
AUDITORIAS DA JUSTIÇA MILITAR;
F) AÇÕES PENAIS, INQUÉRITOS POLICIAIS, FLAGRANTES, PRECATÓRIAS E OUTROS PROCEDIMENTOS DAS
VARAS REGIONAIS (MADUREIRA E JACAREPAGUÁ);
G) AÇÕES PENAIS, INQUÉRITOS POLICIAIS, FLAGRANTES, PRECATÓRIAS E OUTROS PROCEDIMENTOS DE
COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS;
H) AÇÕES PENAIS, INQUÉRITOS POLICIAIS, FLAGRANTES, PRECATÓRIAS E OUTROS PROCEDIMENTOS DE
COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER;
1) AÇÕES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ITINERANTE.

DESDE QUINZE DE DEZEMBRO DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E.QUATRO ATÉ QU
INZE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E QUATORZE(15/12/1994 ATÉ 15/12/2014),

CONSTA
Relativamente ao nome de ALEXANDRE AMERICANO HOLANDA E SILVA - CPF
075.225.197-05 - FILHO(A) DE FLAVIO HOLANDA E SILVA E DE MARIA LUCI
A AMERICANO HOLANDA E SILVA*****************************************
Rio de Janeiro, Capital em 22/12 1 2014 . Obs.: Certidao extraida conforme requisit
os obrigatorios previstos na Lei 11.971 / 09..QUALIFICAÇÃO conta. o requerido. Emol
umentos Tab.01. Ato 01 : R$ 21,08 , Tab.04 - Ato 08 : R$ 30,71 , LEI 6.370 Art.2 54: R
$ 0,61, FETJ : R$ 10,35, FUNDPERJ : R$ 2,58 , FUNPERJ: R$ 2,58 , FUNARPEN: R$ 2,07.
TOTAL: R$ 69,981 EU, ADRIANO COUTO VEIGA (Mat.94/3809), Oficial Subst'-Uto a ass
ino.
Poder Judiciário - TJERJ
Conegedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eleuónico
EAQT 71444 RRS
Consulte a validade do selo em:
bdps MVww3.tjrj.jus.bdsitepublico

Cnrião cm nome
11a(ERlf3t;V0JlUL}1N•Di1 ES1LN¡1, coq%rmc o nqurriÓo.

310450-0021004 13(M)
1 811 212 01 4 > 19/12/2014 EAQT71444RRS

\
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ESIL1;4-L.`f:075.225.197.05- 9'IL7R1G1fDE ïli17%!U JIUL)iT^D37 iE SIL9¡7 E rüG :\/, ~ R/.N/.

Conferido em 2211212014 por:
RICARDO C. MEIRELES - Escrevente Substituto (MAT.84/l 7)
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Ronaldo Cramer Nloraes Veiga - Oficial Registrador

o■

Jorge Constaneio Cassas - Substituto
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CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS

D

O REGISTRADOR DO 2' OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E COMARCA
DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

•

CERTIFICA eDÁ FÉ
M A - Indisponibil
idades de Bens, Arrestos, Sequestros e outras determinacoes comunicadas pela Corregedoria Geral da
Justica;
B - Acoes Penais e outros procedimentos de competencia originaria da 2a. Instancia;
C - Inqueritos Policiais, Flagrantes e outros procedimentos investigatorios distribuidos as Varas Criminais;
D - Acoes Penais Publicas e Privadas, outros procedimentos e precatarias das Varas Criminais;
E - Inqueritos Policiais - Militares, Flagrantes, Acoes Penais e Precatarias de competencia das Auditorias da Justica
Militar;
F - Acoes Penais, Inqueritos Policiais, Flagrantes, Precatarias e outros procedimentos de ecapetencia das Varas Regionais;
o 6 - Acoes Penais, Inqueritos Policiais, Flagrantes, Precatarias e outros procedimentos de competencia dos Juizados Especiais Criminais;
H
Acoes
Penais , Inqueritos Policiais , Flagrantes , Precatarias e outros procedimentos de competencia dos Juizados da
i.i
Violencia Domestica e Familiar contra a Mulher;
I - Acoes de competencia da Justica Itinerante , desde:
0

j
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v

1JINZE DE DI ZEMDRO DE 1.111_ NOVECENTOS NOVENTA QUATRO ATE QUINZE DE DEZE:MI•:t

RO DE DOIS MIL QUATORZE (15/12/1994 ate 15/1212014) dele(s)* NADA CONE
TA *contra o(s) nome(s) de: *******************>k**********************
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Certidao extraida de acordo com o Art. 202 da Lei 7210 1 84 e aviso 44193 da Corregedoria Geral da Justica
Dig.: Tabl / Tab4,Ato 21 , 08130,71 PNCMV12% ) 0,61 FÉTJ 10 , 35 FundPerj 2,58 FunPerj 2,58 FunArpen 2,07
Poder Judiciaria - TJERJ

Consulte a validade do selo em :
https://www3.tjrj.jus.brisitepublica
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Ronaldo Cramer Moraes Veiga - Oficial Registrador
Jorge Coastancio Cassas - Substituto
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CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS

>P

O REGISTRADOR DO 2 4 OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E COMARCA
DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
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- Acoes de Falencia ou Concordata distribuidas as Varas Competentes

, bem como, Inquerítos Judiciais Falimentares ou•
Falencias Dolosas as Varas Criminais ou outras ( art. 186 da Lei de Falencias ), Recuperacao Judicial;
B - Interdicao elou Indisponibil idade de Bens, previstas pela Lei no . 6024 desde 13103174 1 que trata da Intervencao e
Liquidacao Extrajudicial de Instituicoes Financeiras pela Banco Central do Brasil ou Ministerio da Fazenda;
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RO DE DOIS MIL. QUATORZE (15/12/1994 ate 15/12/2014) dele(s)* NADA CONE

TA *contra o(s) nome(s) de: ******************************************
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E"I'I.l''T IT)A Em.. 19/12/2014 .. RIO DE JANEIRO.. COMARCA DA CAPITAL"
II R__D ., W-;r E
A-:L:n'k Aw.a^n7f5 (LAB=+t 471:131ER:: *X B--R(3 .. E:(nolumerttos R$ UE

Dig.: Tabi / Ta64 , Ato 31,96 1 30,71 PMCMV ( 21) 0,61
Poder Judiciaria - TJERJ
Corregedoria Geral da Justica
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Modelo ESPECIAL falha 01
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CENTRAL DE CERTIDÕES -AV. ALMIRANTE BARROSO, 90 - 2 - ANDAR

ómS
`

g gi
gNi

CERTIDÃO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO
DE FEITOS AJUIZADOS
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O REGISTRADOR DO 3 0
OFICIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇAO DA CIDADE E COMARCA DO RIO DE
JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CERTIFICA E DA FE, AO VERIFICAR OS LIVROS E/OU
ASSENTAMENTOS DE SEU OFICIO, RELATIVOS A FEITOS EM ANDAMENTO, NO PERIODO REQUERIDO, NO
QUE CONCERNEAOSASSUNTOSABAIXODISCRIMINADOS:

D (p a) Falfacias, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas coa cempetfncia Empres
rial;
Q h) Inventários , testamentos , arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias ,
tutelas, interdiççes, curatelas,
'
• declarações de ausfncia e outras ações e precatórias distribuídas às varas coa competfncia ea órfios e Sucessões;
c) Ações distribuídas às Varas da InfSncia, da Juventude e de Idoso mencionadas nos parágrafos 19 e 39 do artigo 33 da Con~

4¢

n O a

U
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~

1w

yy
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solidação Rornativa da CGJ, desde .......................................................................................

T á: DEZESSEIS DE DEZEMBRO DE UM MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO ate REZE o
SSEIS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E QUATORZE (1611211994 ate 16112/2014) ... 8~
m~
:.,.deles * * * NADA CONSTA * * * contra o nome de:
fi m
i QO ALEXANDRE AMERICANO HOLANDA E SILVA , qualificacao: CPF 47522519705 filho mÀ
a$

)i%bt(a) de FLAVIO HOLANDA E SILVA e de MARIA LUCIA AMERICANO HOLANDA E SILVA
i

O

(conforme requerido) ....... ................... .,..,..... ......,....
Emitida em: 18112212014 Rio de Janeiro, RJ. OBS: Demais requisitos obrig a
tórios previstos na Lei 11.971/09: N/C
...............
E:U, REGISTRADOR, A ASSINO. .................................
EMOLUMENTOS R 63,28 CTab 1, Ato 1(R`$ 62,60), Tab 4 Ato 8(R$ 0,61),
a 74/29 (R$ 4,07)] 7 FETJ(R`b 12,53), FUNDPERJ(R$ 3,13), FUNPERJ(R$ 3 ' L.63 ~ pi
9 13), F pg
Ss UNARPEN(R$ 2,50), valor total R$ 84,57
A
Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
m
EMO23501 RIU
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CERTIDÃO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO
DE FEITOS AJUIZADOS
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O REGISTRADOR DO 3" OFICIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E COMARCA DO RIO DE
JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CERTIFICA E DÁ FE, AO VERIFICAR OS LIVROS E/OU
ASSENTAMENTOS DE SEU OFICIO, RELATIVOS A FEITOS EM ANDAMENTO, NO PERIODO REQUERIDO, NO
QUE CONCERNEAOSASSUNTOSABAIXODISCRIMINADOS:

m~

CD (D a) Indisponibil idade de Bens, Arrestos , Sequestros e outras determinações comunicadas pela Corregedoria geral da Justiça;
à
b) Açães Penais e outros procedimentos de competincia originária da 2i Instância;
9J
Q Q c) Inquéritos Policiais , Flagrantes e outras procedimentos investigatórios distribuídos As Varas Criminais;
d)Ações Penais Públicas e Privadas , outras procedimentos e precatórias das Varas Criminais;
e)Inquéritos Policiais - Militares , Flagrantes , Ações Penais e precatórias de coapetIncia das Auditorias da Justiça Militar;'.
f)Açães Penais, Inquéritos Policiais , Flagrantes , Precatórias e outros procedimentos das Varas Regionais (Campo grande);
Cr Cr g) Ações Penais , Inquéritos Policiais , Flagrantes , Precatórias e outros procedimentos de compeUncia dos Juizados Especi8
_ = ais Criminais;
g
h) Ações Penais , Inquéritos Policiais, Flagrantes, Precatórias e outros procedimentos de competfncia dos Juizados da VioN~
() uo l ê ncia Doméstica e Familiar contra a Mulher;
~i
01 Q]It 1 ) Açôes de competFncia da Justiça itinerante , desde ..................... .................................................
DEZESSEIS DE DEZEMBRO DE UM MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO ate DEZE
SSEIS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL. E QUATORZE (1611211994 ate 1611212014) ..
deles * * * NADA CONSTA * * * contra o nome de: a......... o .............

n
yy<<<<

ALEXANDRE AMERICANO HOLANDA E SILVA, qualificacao: CPF 07522519705 filho 7Ç
8
y
(a) de FLAVIO HOLANDA E SILVA e de MARIA LUCIA AMERICANO HOLANDA E SILVA

a
"

(conforme requerido) ...................................................

aç

Emitida em: 1811212014 Rio de Janeiro, RJ. OBS: Demais requisitos obriga am ~
tó rios previstos na Lei 11.971109: N/C ............................ o....

EU , REGISTRADOR, A ASSINO . .............................................
EMOLUMENTOS R$ 52,40 [Tab 1, Ato 1(R $ 51,72), Tab 4 Ato 8(R $ 0,61), L.63
70/2? (R$ 0 3 07)) 9 FETJ(R$ 10,35), FUNDPERJ(R$ 2,58), FUNPERJ(R$ 2,583 3 F ~ Z
UNARPEN(R$ 2,07); valor total R$ 69,98 .................................
Poder Judiciário - IJERJ
Corregedoria geral da Justiça
Selo de Fiscalizaçlo Eletronico
M
EAR23502 IW
Consulte a validade de selo em:
https:/Imw#3.tjrj.jus,brísitepublico
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CERTIDAO MODELO ESPECIAL
DE FAL É NCIA
SERVIÇO REGISTRAL - RIO DE JANEIRO - CAPITAL
CERTIDÃO DE REGISTRO DE
DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS
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Emolumentos:Tab 16 Item 01 R$31,96Tab 19 IU

R$30,71 (FETJ) R$:12,53 (FUNPERJ) R$:3,13

I

(FUNDPERJ) R$:3,13 (FUNARPEN) R$:2,50 (CG PORTARIA 17113) R$:0,61 = Total R$:84,57
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0 DELEGATÁRIO DO 49 OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÁO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO,
CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NOMEADO NA FORMA DA LEI,
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e DÁ FÉ QUE, ao verificar os livros e/ou assentamentos de seu Serviço Registrai, relativos a feitos em curso ou andamento, no período
requerido, no que concerne aos assuntos abaixo:
I - Ações de FALÉNCIAS , CONCORDATAS , RECUPERAÇÕES JUDICIAIS e demais ações e precatórias distribuidas às varas com
competência Empresariais;
II - Inqueritos Judiciais Falimentares ou falências dolosas as varas criminais ou outras (art. 186 da Lei de Falências);
III - INTERDIÇÃO e/ou INDISPONIBILIDADE de BENS , previstas pela lei no 6024 de 13 1 0311974 , que [rada da Intervenção e liquidação
extrajudidal de Instituições financeiras pelo Banco Central do Brasil ou Ministerio da Fazenda;

1V- INVENTÁRIOS , TESTAMENTOS , ARROLAMENTOS , ARRECADAÇÕES , ADMINISTRAÇÕES PROVISÓRIAS, TUTELAS , INTERDIÇõES,

291
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O

CURATELAS, DECLARAÇÕES de AUSÉNCIA e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em órfãos e Sucessões

m

afetos a este Oficio;
v - Ações distribuidas à s varas da infância , da juventude e do Idoso , mencionadas no parágrafo primeiro e terceiro do artigo 3 .3 desta
Consolidação, desde:

±z
m

DEZESSEIS DE DEZEMBRO DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO xxxxxxx ate
DEZESSEIS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E QUATORZE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
de
nome
(s)
(s)
contra
o
NADA CONSTA
(s)
dele
que
ALEXANDRE AMERICANO HOLANDA E SILVA xxxxxxxxxxx
CPF:075.225.197-05 QUALIFICACAO :FILIACAO FLAVIO HOLANDA E SILVA/MARIA
LUCIA AMERICANO HOLANDA E SILVA CONFORME REQUERIDO////////////////////
REQUERIDA E EMITIDA EM 18/12/2014,RIO DE JANEIRO./////////////////////
FINALIDADE DECLARADA PELO REQUERENTE:PESQUISA PESSOAL.////////////////
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0 DELEGATÁRIO DO 40 OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO,
CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NOMEADO NA FORMA DA LEI,
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e DA FÉ QUE, ao verificar os livros e/ou assentamentos de seu Serviço Registral, relativos a feitos em curso ou andamento, no periodo'
requerido, no que concerne aos assuntos abaixo:
1 - INDISPONIBILIDADE DE BENS, ARRESTOS , SEQUESTROS e outras determinações comunicadas pela Correáedoria Geral da Justiça;

II - AÇÕES PENAIS e outros procedimentos de competência onginária da 2a INSTÂNCIA;
III - INQUÉRITOS POLICIAIS , FLAGRANTES e outros procedimentos investigatónos distribuídos à s VARAS CRIMINAIS;
IV - ACÕES PENAIS PÚBLICAS E PRIVADAS , outros procedimentos e precatórias de competência das VARAS CRIMINAIS;
V - INQUÉRITOS POLICIAIS - MILITARES , FLAGRANTES , AÇÕES PENAIS E PRECATÓRIAS de competência das Auditorias da Justiça

:D
w~

Militar;

VI - AÇÕES PENAIS , INQUÉRITOS POLICIAIS , FLAGRANTES , PRECATÓRIAS e outros procedimentos de competência das Varas Regionais
19
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Emolumentos:Tab 16 Item 01 R$21,08Tab 19 Item 08
R$30,71 (FETJ) R$:10,35 (FUNPERJ) R$:2,58
(FUNDPERJ) R$:2,58 (FUNARPEN) R$:2,07 (CG -

PORTARIA 17/13) R$:0,61 = Total R$:69,98
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do Meler, Santa Cruz e Ilha do Governador;
VII - AÇÕES PENAIS , INQUÉRITOS POLICIAIS , FLAGRANTES , PRECATÓRIAS e outros procedimentos de competência dos Juizados
Especiais Criminais afetos a este Ofício;
VIII - AÇÕES PENAIS , INQUÉRITOS POLICIAIS , FLAGRANTES , PRECATÓRIAS e outros procedimentos de competência dos Juizados da
Violência Domestica e Familiar contra Mulher afetos a este Oficio:
IX - Ações de Competência da Justiça Itinerante, desde:

DEZESSEIS DE DEZEMBRO DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO xxxxxxx ate
DEZESSEIS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E QUATORZE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
que dele (s) NADA CONSTA contra o (S) nome (S) de
ALEXANDRE AMERICANO HOLANDA E SILVA xxxxxxxx>f ~ cxxxxxxx>fxxxxxxxxxxxxxxxx
CPF:075.225.197-05 QUALIFICACAO :FILIACAO FLAVIO HOLANDA E SILVA/MARIA
LUCIA AMERICANO HOLANDA E SILVA CONFORME REQUERIDO////////////////////
REQUERIDA E EMITIDA EM 18/12/2014,RIO DE JANEIRO./////////////////////
FINALIDADE DECLARADA PELO REQUERENTE:PESQUISA PESSOAL.///////////////!
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Poder Judicátio - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Flscalizaçao Elebónico

EARN50719NFD
Consulte a validade do selo em:
hnps:IMMnMJ. tlrIjus.brisitepublico

9141660024603001

Utilização do processo de
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chancela mecánica
autorizado pelo aviso no
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Exmo . Sr. Dr . Juiz de Direito da 4 8 Vara Empresarial da Comarca do Rio de
Janeiro - RJ
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Processo no 0474961-48.2014.8.19.0001
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BANCO BTG PACTUAL S.A. ("BTG Pactual" — doc. 1), com sede na Praia do
Botafogo, no 501, 5° e 6° andares, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
inscrito no CNPJ sob o no 30.306.294/0001-45; BTG PACTUAL Corretora de
Títulos e Valores Mobiliários S.A. (`BTG Corretora" — doc. 2), com sede na
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 10° andar, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob
o no 43.815.158/0001-22; e FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND (`BC Fund"), inscrito
no CNPJ sob o no 08.924.783/0001-01, neste ato representado por sua
administradora BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com sede
na Praia de Botafogo, 501, 5° Andar, Botafogo, CEP 22250-040, Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro e inscrita no CNPJ/MF sob o no 59.281.253/0001-23
(doc. 3), vêm, por seus advogados, requerer a juntada das procurações anexas
(does. 4/6).

Termos em que, requerendo todas as intimações sejam realizadas em nome de
Antonio Celso Fonseca Pugliese (OAB/SP 155.105) e Carolina Mansur da
Cunha Pedro (OAB/SP 248.444), sob pena de nulidade,
Pede deferimento.
São Paulo, 7 de janeiro de 2015

Antonio Celso Fonseca Pugliese
OAB/SP no 155.105

Caroli ba Ma sur da Cunha Pedro
OAB SP n o 248.444

Rua São Tomé, 86-70 andar São Paulo, SP 04551-080 Brasil
T+55(11)2117-3400 F+55(11)2117-3401 www.vpbg.com.br
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Doc. 1

BANCO CENTRAL DO BRASIL

.~
Oficio 1408312014—BCB/Deorf/GTRJA
V d81rta•

~

Pt1401596148

Rio de Janeiro, 8 de setembro de 2014.

é.

Ao

i'sã&fr8

Banco BTG Pactual S.APraia de Botafogo, n° 50115 0, 60, 7° Andares - Torre Corcovado — Botafogo
22250-040 Rio de Janeiro — RJ
Assunto: Comunicação de deferimento de pleito.

Prezados Senhores,

-Comunicamos que o Banco Central do Brasil , por despacho desta data , aprovou
os assuntos a seguir especificados, conforme deliberado na Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária de 28 de abril de 2014:
a) Eleição — Conselho de Administração , com mandato até a posse dos que forem eleitos na
_
Assembleia Geral Ordinária de 2015.
CPF/1d-Bacen

Nome -

857.454.487-08
381.876.128-00
234.539.518-40
234.628.118-27
185.178.498-50
811.807.138-34

André Santos Esteves
Cláudio Eugenio Stiller Galeazzi
John Huw Gwili Jenl¢us
John Joseph Oros
Marcelo Kalim
Persio Arida
135.962.478-37 Roberto Balls Sallouti
Z9435600
Juan Carlos Garcia Canizares
Z9414278
Kenneth Stuart Courtis

Cargo
Presidente

Conselheiro Efetivo
Conselheiro Efetivo
Conselheiro Efetivo

Conselheiro Efetivo
Conselheiro Efetivo
Conselheiro Efetivo
Conselheiro Efetivo
Conselheiro Efetivo

b) Reforma estatutária.
2.
Deverá essa sociedade , no prazo regulamentar de cinco dias contados da data do
evento, registrar diretamente no sistema Unicad a data de posse dos eleitos , bem como atentar
para as demais informações a serem prestadas no Unicad, conforme procedimentos descr' os o
Sisorf 4.14.70 (www.bcb.gov.br/?SFNMANUAL).
3.
Deverá essa sociedade , na próxima reforma estatutária que realizar, c
redação do §1 0 do artigo 13, referente ao mandato da Diretoria, excluindo a palavra ano
em duplicidade: "O mandato de cada Diretor será de ano 03 (três) anos".
. 0

Dapartamerdo de Organização do Sistema flnaneefm
Ger9nda-Tómica no Rio de Janéno
Av. Presidente Vargas. 730— 19* andar — Cardro — 20071-900
Tel.: (21M89-5020.89-5125,21R9-53
gao
i
Nbcb.gov.óf
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BANCO CENTRAL DOBRAM
Registramos a inobservância do prazo de quinze dias previsto no artigo 33 da Lei
595, de 31 de dezembro de 1964, para submeter à aprovação do Banco Central do Brasil os
de eleição ocorridos na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 28 de abril de 2014.
xrecemos que a infração ao dispositivo legal citado sujeita essa instituição , bem como seus
inistradores, às penalidades previstas no artigo 44 da citada Lei n° 4.595, de 1964.

7636440
Reiteramos os termos do Oficio 260812014-BCB/Deorf/GT.PJA, de 20.2.2014,
S.
para que essa sociedade , na próxima Assembleia Geral Ordinária que realizar , retificar o estado
civil do Sr. Kenneth Stuart Courtis, mencionado na ata da AGO/E de 30.4.2013, de casado para
solteiro , conforme compromisso assumido por V.Sas. em correspondência de 3.9.2013.
Deixamos de manifestar-nos acerca da eleição do Sr. William Thomas Royan
6.
para o cargo de Conselheiro Efetivo, em vista de sua renúncia, ocorrida em 15 de julho de 2014.
Anexamos documentação autenticada, para fins de arquivamento no Registro do

7.
Comércio.

o

Atenciosamente,

à

s actos
dre
rente - écrúco

Délio José

eiro Galvão

Coordenador

6

Anexos. 2 documentos; 34 páginas.
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BANCO BTG PACTUAL S.A.
CNP] n° 30.306 . 29410001-45

w,

NIRE n° 33.300.000.402

j

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 28 DE ABRIL DE 2014
L

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 28 de abril de 2014, às 16.00 horas,
na sede social do Banco BTG Pactual S.A. (` Banco BTG Pactuai " ou
"_
C.omp afflú '), localizada na Praia de Botafogo e 501, 6° andat, na Cidade do Rio
de

Janeira

,

Estado do Rio de Janeiro.

2. CONVOCAÇÃO: Os Editais de Convocação foram devidamente publicados nos

®

dias 28, 29, 30 e 31 de marno de 2014 e 01 de abril de 2014 nos jornais Monitor
Mercantil — RJ e Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Os demais
documentos necessários ao trame das matérias constantes da Ordem do Dia foram
colocados à disposição dos acionistas na sede social da Companhia, bem como
foram encaminhados à Comissão de Valores Mobiliários (" CVM'~ e ã

BM&FBOVESPA S.A. -- Bolsa de Valores, Meràadotias e Futuros em
cumprimento ao artigo 124 da Lei n. 6.404 , de 15 de dezembro de 1976 , conforme
alterada (" Lei das S.A. '1 e ao disposto nos artigo 10 e 11 da Instruçao CVM n_
481, de 17 de dezembro de 2009.

3.

QUORUM DE INSTALAÇÃO E PRESENÇA: A Assembleia Geral Ordinária
e Extraordinária foi instalada considerando a presença de acionistas representando
mais de 91% (noventa e um por cento) do capital votante da Companhia,
percentual superior ao exigido por lei, conforme assinaturas apostas no Livro de
Presença de Acionistas . Presentes ainda os administradores da Companhia, bem
como o representante dos auditores independentes , a Emst&Young Tereo
Auditores Independentes S.S., e o membro qualificado do Comitê de Auditoria,
não havendo Conselho Fiscal instalado.

O
i

4.

MESA Os trabalhos foram presididos pelo Sr. André Santos Esteves e
secretariados pela Sra. Fernanda Gama Moreira Jorge.

S. ORDEM DO DIA:
Em Assembleia Geral Ordinária:

C2

1. Tomar conhecimento do Relatório da Administraçao, do,
Auditores Independentes e dos Resumos dos Relatório (.,
O ~~

.
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..

Auditoria e examinar , para deliberação, as Demonstrações Financeiras relativas
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013.

¡

2. Deliberar sobre a destinação do lucro liquido do exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2013.

`

3. Deliberar sobre a eleição de membros do Conselho de Administração.

768,573

4- Deliberar sobre a fixação da remuneração global dos administradores.
Em Assembleia Geral Extraordinária:
S. Deliberar sobre a reforma do Estatuto Social da Companhia a fim de alterar o
§ 1° do Artigo 13 do Estatuto Social da Companhia referente ao mandato da
Diretoria.
,

,

C -iJ

6. DELIBERAÇÕES : Os acionistas tomaram as seguintes deliberações por maioria
dos votos presentes, na forma da Ordem do Dia constante do Edital de
Convocação da presente Assembleia:
,

(1) Aprovar a lavratura desta Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária em
forma de sum ario, na fam=a do Artigo 130, parágrafo 1° da Lei das S.A., bem como
autorizar a publicação da presente Ata com omissão das assinaturas dos acionistas,
na forma do Artigo 130 , Parágrafo 2° da mesma lei;
(u) Consignar que as deliberações da presente Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária ficam condicionadas à aprovação pelo Banco Central do Brasil
("BA E % naquilo que aplicável conforme a legislação em vigor.
Em Assembleia Geral Ordinária:
6.1.

Aprovar , com a abstenção dos legalmente impedidos , sem ressalvas ou emendas, o
relatório e as contas da administração , bem como as demonstrações financeiras da
Companbia e suas notas explicativas , além do pareces dos auditores índependentes,

1~

relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, os quais foram
publicados em 21 de março de 2014 no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro
e no jornal Monitor Mercantil do Estado do Rio de janeiro.
6.2.

Aprovar a proposta pata destinar o lucro líquido do exercício , no valor de
R$ 2.642.967212 , 74 (dois bilhões , seiscentos e quarenta e dois milhões, novecentos
e sessenta e sem mi ., duzentos e doze reais e setenta e quatro centavos ), nos Ns t
to
do Estatuto Social da Companhia , na forma abaixo:

(f!f aY

2
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a.

R$.501.900.000,00 (quinhentos e um milhões e novecentos mil reais)
destinados ao pagamento de juros sobre capital próprio;

b.

R$ 192.657.049,44 (cento e noventa e dois milhões, seiscentos e

. 19

`'•G
_
?~

cinquenta e sete mil, quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos)
destinados ao pagamento de distribuição de dividendos;
c R$ 132.148.360,64 (cento e trinta e dois milhões, cento e quarenta e oito
mil, trezentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos destinados à
reserva legal; e
)

d.

R$ 1.816.261.802,66 (um bilhão, oitocentos e dezesseis milhões,

duzentos e sessenta e um mil, oitocentos e dois reais e sessenta e seis
centavos) destinados às reservas estatutárias.
6.3.

Aprovar, por maioria dos votos presentes, a elciçào dos seguintes membros do
Conselho de Administração da Companhia para o mandato de 01 (ura) ano ou até a
investirinta dos conselheiros que vierem a ser eleitos na próxima Assembleia Geral
Ordinária: {í) André Santos Estevas, brasileiro, casado, analista de sistemas,
portador do RG n'07.767.022-2 ÇFP -RJ), inscrito no CPF sob o n° 857.454.487-

68, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, e 3477, 14° andar, CEP 04538-133, para o cargo de
Presidente do Conselho de Administração; e para o cargo de membro efetivo do
Conselho de Administração os Srs.: (ii) Marcelo Kaiiui, brasileiro, casado,
economista; portador do RG n° 9.037.096 (SSP - SP), inscrito no CPF sob o

n° 185.178.498-50, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Brigadeiro Faria Lima e 3477, 14° andar, (iii? Roberto Balis Sallouti,
brasileiro, cásado,'ècoisomista, portadór 8o RG n° 17.035.489-1 (SSP-SP), inscrito
no CPF sob o n° 135.962.478-37, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3477, 14° andar, CEP 04538-133,
(iv) Persío.Arida, brasileiro, divorciado, economista, portador do RG n° 4.821348
(SSP-SP), inscrito no CPF sob o n° 811.807.138-34, com escritório na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, ma Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3477, 14°
andar, CEP 04538-133, (v) john Huw ~ jealàns, inglês, casado, bancário,

i®

portador do passaporte n° 761086566 (Reino Unido), inscrito no CPF sob o
n°234.539.518-40, com escritório em 12 Stanlep Crescent, W11 2NA, Londres,
Ingláterra„ (vi) Cláudio Eugênio Stilier Galeazzi, brasileiro, viúvo, contador,
portador dó . RG n° 2.312.869-0 (SSP-SP), inscrito no CPF sob o n° 381.876.128-00,
com, escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Bagadeuo Faria Lima, n° 3477, 14° andar, CEP 04538-133,
kn fu cph

Oros, estadunidense, casado, administrador de empresas. por t

e
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n° 112785749 (Estadbs Unidos da América), inscrito no CPF sob o n° 234.628.118-

"s ., •.,.

27 com escritório na 'Cidade de Nova Iorque, Estado de Nova loxque, Estudos
Unidos da América, onde tem escritório em 717 Fifth Avenue, 26° andar, (viü)

I

Juaa Carlos Garcia Canizares, colombiano, casado, engenheiro, portador do
passaporte n° CC79456247, com escritório na Cidade de Nova Iorque, Estado de

7€ 7
8557

Nova Iorque, Estados Unidos da América, na 499 Park Avenue, 24° andar, CEP
NY10022; (ix) ' WíTiam Thomas Royan, canadense, casado, bacharel em
comércio, portador do passaporte n° BA366863, com escritório na Cidade de
Toronto, Ontário, Canadá, na 744 Duplex Avenue, CEP M4R 1W3; e (x) Seaneth
Stuart ' Courtis, canadense,. solteiro, economista, portador do passaporte
n° BA662899, com escritório na Cidade de ~to-ku, Tóquio, Japão, na Royal
Swedish Embassy Apts, apto. 801.

o

6.3.1. Os Conselheiros ora eleitos declaram sob as penas da lei que não estão
impedidos de exercer a administração do Banco BTG Pactual, por lei especial, ou
em virtude de condenação criminal, ou por enconcar-se sob os efeitos dela, ou de
peitas que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por

,

exime falimentat, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra
a economia popular contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a
propriedade, dessa forra não estando incurso em quaisquer dos crimes previstos
em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil, estando cientes do disposto
no artigo 147 da Lei das S.A.; bem como declaram que se encontram livres e
desimpedidos para o exercício de suas atribuições, e preenchem todas as condições
previstas na Resolução n° 4.122, do Conselho Monetário Nacional, de 02 de agosto
de 2012. 6.3.2. Os Conselheiros ora eleitos deverão tomar posse em seus cargos em até 30
(trinta) dias contados da respectiva homologação pelo Banco Central do Brasil,

•

mediante assinar= de teano de posse no livro próprio.
6.4. Aprovar a remuneração global anual da Administraçio da Companhia que será de
até R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), a ser distribuída aos membros da
administração em Reunião do Conselho de Administração.
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Em Assembleia Geral Extraordinária:

jAZ-- --i

6.5..

Aprovar i reforma do Estatuto Social da Companhia no intuito de,

6.5.1.

Alterar o § 1° do Artigo 13 do Estatuto Social c12 Companhia, referente ao mandato

da Diretoria. A alteração proposta se dá no intuito de aumentei o mandato da Diretoria da

Companhia de 01 (um) ano p= 03 (três) anos, com o objetivo de proporcionar urna mw01
continuidade à administração da Companhia, influenciando processos e objetivos de longo
prazo; passando, portan to, o S 1' do Artigo 13 a ter a seguinte redação:

15
SC 1' • 0 mandato de cada Diretor swá de ano 03 (íris) anos, admitida a rrek¥ão. Findo o
mandato, os membros da Dr~apormanemnio no ex~ de seus caros ato aposse dos
noffis membros eleitos.
6.52 Consolidar o Estatuto Social da Companhia que passa a vigorar com a redação do
Anexo 1 à presente ata.
7.

ENCERRAMENTO DA SESSÃO CONIMA-- Nada mais havendo a ser
tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se
manifestou, foram ence=dos os trabalhos e suspensa a Assembleia. Geral
Ordinária e Extraordinária pelo tempo necessário à lavratura desta ata, à qual,
reaberta a sessão, foi lida e aprovada pelos membros da mesa e pelos acionistas
presentes na forma do Anexo II à presente Ata, na forma da lei (a a) André Santos
Esteves - Presidente, Fernanda Gama Moreira Jorge - Secretária.
Rio de Janeiro, 28 de abril de 2014.
Certifico que confere com a ori~ lavrada em livro próprio,

Mesa:

ANUItÊ SANTOS ESTEM
Presidente-

FE1LN

C~MOREMAJORGE
Secretária
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ANEXOI
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
DE 28 DE ABRIL DE 2014
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CAPfzULO I
Denominação , Sede , Objeto e Dtuação

•

Artigo 1° - O BANCO BTG PACTUAL S.A. C m anhia ') é uma companhia que se rege
por este Estatuto Social e pelas disposições legais e regulamentares em vigor.
Artigo 2° - A Companhia tem sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, e poderá, por deliberação do Conselho de Administração, abrir, manter e fechar
escritórios, dependências, agências ou filiais em qualquer parta do território nacional ou do
exterior , observadas as disposições legais e regulamentares em vigor.
Atrigo Y - A Companhia tem corno objeto social a prática de operações ativas, passivas e
acessórias inerentes às respectivas carteiras autorizadas (comercial , de investimentos, de
aaendamento mrrc tlL de crédito imobiliário e de crédito, financiamento e investimento),
inclusive câmbio e administração de carteiras de valores mobíïiárwN de acordo com as
disposições legais e regulamentares em vigor. Adicionalmente , a Companhia poderá deter
participação, como sócia ou acionista, em sociedades com sede no pais ou no exterior,
quaisquer que sejam seus objetos sociais, inclusive instituições financeiras e demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil Ç° BAAT'~.
Artigo 4° - O prazo de duração da Companhia é indet ermina do.

CAPfTULO II
Capital Social

•

,

Artigo 5° - O capital social devidamente subscrita e integtalizado é de M 6.406.862.731,03
(seis bilhões, quatrocentos e seis milhões oitocentos e sessenta e dois mil, setecentos e
trinta e um reais e três centavos ), dividido em 2.714.902.212 (dois bilhões , setecentos e
quatorze nnlhões, novecentos e dois mil, duzentas e doze ) de ações, sendo 1.390.671.404
(um bilhão, trezentos e noventa milhões, seiscentos e setenta e um mil, quatrocentos e
quatro) ações ordinárias , 508380 . 404 (quinhentos e oito milhões, trezentos e oitenta mil,

quatrocentos e quatro ações preferenciais Classe A e 815.850 404 (oitocentos e quinze
.

)

milhões, oitocentos e cinquenta mil, quatrocentos e quatro) ações preferenciais Classe B,
todas nominativas e sem valor nominal
$1° - O capital social poderá ser aumentado independentemente de reforma estam ria or
lMideliberação do Conselho de Admínistraçao, até o limite global de 10.
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bilhões) de ações. As ações assim emitidas poderio ser ordinárias ou preferenciais
observado, em qualquer caso, o limite previsto no artigo 15, §2', da Lei n* 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada Ç7-ei 6.404'
52" - Dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de Administração poderá 01
aprovar a emissão de ações ou bônus de subscrição, mediante subscríçio pública ou
privada, fixando o preço de emissão, condições de integrializaÇão e demais condições da
emissão , e (H) outorgar, de acordo com plano aprovado pela Assembleia Geral, opção de
compra de ações em favor de administradores e empregados da Companhia ou de suas
controladas, e/ou de pessoas naturais que lhe prestem serviços ou a sociedade sob seu
controle53"- As ações ordinárias terão, cada unia direito a um voto nas deliberações da Assembleia
Geral, e participarão, em igualdade de condições com as ações preferenciais Classe A e as
ações preferenciais Classe B, na distc%uiçio dos lucros.
§C - As ações preferenciais Classe A:
(a)

não terão direito a voto;

(h)

outorgarão aos seus titulares o direito de prioridade no reembolso do capital, sem
prêmio, nos termos do artigo 17, inciso II, da 1,6 6.404;

(c) participarão, em igualdade de condições com as. ações ordiná
preferenciais Classe B, na distribuição dos lucros ; e

e as ações

(d) terão direito de serem incluídas em oferta pública de aquisição em decorrência de
alienação de controle -c12 Companhia, sendo assegurado aos seus titulares 6
recebimento de valor por ação no mínimo igual a 80% (oitenta por cento) do valor
pago por ação ordinária integrante do bloco de controle, em conformidade com o
disposto nos artigos 17, S?, inciso, III, 254-A e 257 da Lei 6.404 e regulamentação
aplicável da Comissão de Valores Mobiliários
55 '- As ações preferenciais Classe B:
(ia)

não terão direito a voto;

(b)

outorgarão aos seus titulares o direito de prioridade no reembolso do capital, sem
prêmio , nos termos do artigo 17, inciso II, clã Lei 6.404;

(c) participarão, em igualdade de condições com as ações ordinárias e as ações
preferenciais Classe A, na distribuição dos lucros ;
(d)

serão conversíveis em ações ordinárias, mediante simples pedido por escrito de seu
titular ou da Companhia, sem necessidade de deliberação e reunião de conselho ou
acionista, desde que (i) tal conti;rersão' ocorra por ocasião da emissão de novas ações
a
(salvo sseo acionista a
pela Companhia, dentro ou não do limite do capital autorizado
converter soa BTG Pactaal Holding S.A.) (Ú) após
conversão
Pactual
Holding S.A. (ou sociedade que venha a lhe suceder a qualquer ti
por
e
força de incorporação, fusão, cisão ou outro tipo de reo
0
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continue detendo, direta ou indiretamente, mais do que 50% das ações ordinárias de
emissão da Companhia e (iii) seja sempre observado o disposto no artigo 42 abaixo; e

p :2
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(e)

serão conversíveis em ações preferenciais Classe A, a pedido de seu titular, e desde
que n a Companhia seja uma companhia abem com suas aç ões listadas em bolsa de

,é

valores e (ii) seja sempre observado o disposto no artigo 42 deste Estatuto SociaL

_

56° Observado o disposto neste Estatuto Social, ficam autorizados a criação de novas
classes de ações preferenciais e o aumento de classes de ações sem guardar proporção com
as demais classes de ações preferenciais, conforme aplicável.
-

57° - A Companhia poderá excluir o direito de preferência ou reduzir o prazo para seu
exercício em todas as hipóteses permitidas por lei, inclusive na emissão de ações,
debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição cuja colocação seja feita
mediante venda em bolsa de valores, subscrição pública ou permuta por ações em oferta
pública obrigatória de aquisição de controle nos termos dos artigos 257 e 263 da Lei 6.404.
Também não haverá direito de preferência na outorga e no exercício de opção de compra
de ações, tampouco quando da conversão de valores mobiliários em ações, na forma do
artigo 171, § 3° da Lei 6.404.

58° - Todas as ações são escriturais, mantidas em conta de depósito , em nome de seus
titulares, na própria Companhia, e poderão ser representadas por certificados de depósito
de ações emitidos por instituição fíttanceiras prestadoras de serviços de escrituração,
podendo ser cobrado do acionista o custo de serviços de transferência de propriedade tias
ações ou dos certificados de depósito de ações, conforme aplicável.
§9° - A Companhia poderá adquirir as próprias ações ou certificados de depósito de ações,
conforme aplicável, mediante autorização do Conselho de Administração, com o objetivo
de mantê-las em tesouraria para posterior alienação ou cancelamento, com observància das
disposições e regulamentos em vigor.
S10° - A Companhia poderá, mediante comunicação à BM&FBOVESPA S.A. — Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros ÇW—&FBOVESPA '~ e publicação de anúncio, suspender
os serviços de transferência, grupamento e desdobramento de ações, ou de transferência,
grupamento, desdobramento e cancelamento de certificados de' depósito de. ações,
conforme apliicáv4 mediante autorização do e por período a ser determinado pelo
Conselho de Administração, desde que observado o disposto na Lei 6.404.

•
CAPÍTULO III
Administração da Companhia
Artigo 6° - A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma
Diretoria

SP - Os administradores ficam.dispensados de prestar "ução . ern garantia de sua gestão.

#R

52° - A Assembleia Geral fixará a remuneração global dos administradores da Companbia,
run "o,
dos membros do Cómúé de Auditoria e dos membros do Comité de, ~
~O
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competindo ao Conselho de Administração definir os valores a serem pagos
individualmente a cada um de tais membros da administração e dos referidos comitês.
QÍ1

~,ç

Os administradores serão investidos em seus carg os mediante termos de posse
lavrados nos "s de atas do Conselho de Administração ou da Diretoria, conforme o
caso, após a homologação de seus nomes pelo RACEN, bem como ao atendimento dos
requisitos legais aplicáveis.
Seção 1

—

Conselho de Administração

- 0
Artigo 7,
Conselho de Administração é composto por 5 (cinco) a 11 (onze) membros
efetivos e até igual número de suplentes, todos acionistas ou não, residentes ou não no
País, eleitos e destináveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, com mandato unificado
de 1 (um) ano, sendo permitida a reeleição. Findo o mandato; os membros do Conselho de
Administração permanecerão no exercício de seus cargos até a posse dos novos membros
eleitos.
-1.
SP • 0 Conselho de Administração terá um Presidente, escolhido pela Assembleia Geral
por ocasião da eleição dos membros do Conselho de AdministraçIo.
Çr - 0 Conselho de Administração, para melhor desempenho de suas funções, poderá
criar comitês ou grupos de trabalho com objetivos definidos, que deverão atuar como
órgaos auxiliares sem poderes deliberativos, sempre no intuito de assessorar o Conselho de
Adminüstracio, sendo integrados por pessoas por ele designadas dentre os membros da
administração e/ou pessoas ligadas, direta ou indiretamente, i Companhia.
Artigo 8" - Observado o §3" do artigo 6" deste Estatuto Social, os membros dó Conselho de
Administração tomarão posse mediante assinatura de termo de passe no livro próprio e
homologação de seus nomes pelo BACEN, e permanecerão em seus cargos até que seus
sucessores assumam 0 termo de posse deve ser assinado nos 30 (trinta) dias segiÀutes à
aprovação da eleição pelo BACEN, salvo justificativa aceita pelo Conselho de Administração,
sob pena de tornar-se sem efeito a eleição.
§r - Ocorrendo impedimento ou ausência temporária de qualquer membro do Conselho
de Adminístuiçio, este será -substituído por seu suplente ou' por outro —membro -dó
Conselho de Administração que designar por escrito, o qual exercerá todas as funções e
terá todos os poderes, deveres e direitos do substituído, inclusive o direito de voto. No
caso de impedimento ou ausência temporária do Presidente do Conselho de
Administração, aplicar-se-á o disposto acima e, na falta tanto do suplente como de
designação escrita, -a presidência será assumida interinamente pelo por quem, dentre os
demais -membros do conselho de administraçao, a maioria absoluto dos membros do
Conselho de Administração vier -a designar.

? 01

Ç2" - Ocoaendò vacância, renúncia ou impedimento permanente de qualquer membro do
Conselho de Administração, o Presidente do Conselho de Administração nomeará o
membio.-su bítituro que servirá are a próxima Assembleia Geral. No caso de vacincia,
renúncia ou: impedimento permanente do Presidente, 'i presidência será assumida
do a
interinamente por substituto designado na forma do Parágrafo 1* ¥i'_1111
"qúer-co~nsãhc~uo convocar prontamente a Assembleia Geral parad!- o
eixo
substituto' o b novo Presidente do Conselho de Administração.
0
9
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Artigo 9° - O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente ao menos 1 (uma)
F r'á vez a cada trimestre financeiro da Companhia Ç%euníão Ordinária e,
extraordinariamente, sempre que necessário ("Reunião Extraordinária', mediante
convocação escrita de seu Presidente ou de três de seus membros.
_

§r - Exceto em caso de consenso unónirn e entre os membros do Conselho de
Administração, as Reuniões Ordinárias serão convocadas com antecedência mínima de 21
(vinte e um) dias, e as Reuniões Extraord inárias com antecedência mínima de 48 (quarenta
e oito ) horas . Na convocação deverá constar a data, horário e ordem do dia da reunião,
bem como todo o material necessário para a reunião. Todas as reuniões do Conselho de
Administração serão realizadas nas dependências da Companhia, porém os membros do
Conselho de Administração poderão participar de tais reuniões conforme previsto no § 2°
do artigo 10 abaixo.

..•

§r - A não observància dos ternos estipulados no § 1° acima poderá ser sanada mediante
renúncia escrita outorgada pelo(s) membro(s) do Conselho de Administrado
prejudicado(s), antes da realização da reunião, ou, se presente à reunião, inclusive na forma
do artigo 10, 4 r abaixo, o membro não obste a sua realização . Independentemente das
formalidades de convocação, será considerada regular a reunião a que comparecerem todos
os membros do Conselho de Administração, inclusive na forma do artigo 10, § 2 - abaixo.
53° - A exclusivo critério do Conselho de Administração, será permitida a participação de
representantes de acionistas em reuniões do Conselho de Administração na qualidade de
"observadores ", que terão todos os direitos e deveres stobuídos aos demais membros do
Conselho (incluindo os direitos previstos no § 1° deste Artigo), exceto o direito de voto e
de cômputo no geraram de instalação das reuniões , sendo tais observadores admitidos às
reuniões do Conselho de Administração mediante a assinatura de termo de
conFidencialidade apropriado.
Artigo 10 — O quâ~ de instalação das reuniões do Conselho de Administração sem a
maioria de seus membros efetivos (ou do respectivo substituto na forma do Artigo 8°, §§ 1°
e 2° acima). As reuniões serão presididas pelo Presidente do Conselho de Administração,
ou por membro do Conselho de Administração indicado por este, devendo o presidente da
reunião escolher uma pessoa dentre as presentes para secretariar os trabalhos.
§1° - Os membros do Conselho de Adminisrtração poderão ser representados nas reuniões
do Conselho de Adminisração por outro membro do Conselho de Administração a quem
tenham sido conferidos poderes especiais.

o

$r - Os membros do Conselho de Administração que comparecerem em pessoa às
reuniões terão as despesas razoáveis que forem relativas à tal comparecimento (tais como
passagens aéreas e hospedagem ) devidamente reembolsadas . Os membros do Conselho de
Administração poderão, ainda, participar de tais reuniões por intermédio de conferência
telefónica ou vídeótonferência , ou outro meio similar que pemnita participação à distância,
sendo considerados presentes à reunião-

Aeágo 11 = Ressalvadas as exceções previstas em lei e neste Estatuto Social, as delibero - es
Q5

o.

serio tomadas por maioria de votos dos membros presentes à re
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§r - As decisões do Conselho de Administração constarão de ata que será assinada pelos
membros do Conselho de Administração presentes à reunião ou por tantos membros
quantos bastem para formar o gu~ de aprovação das matérias.

§2° - Os membros do Conselho de Administração que participem das reuniões na forma
do Artigo 10, §29 acima deverão confirmar seus votos através de declaração por escrito
encaminhada ao Presidente do Conselho de Administração por carta, fac-slmile ou correio
eletrónico logo após o término da reunião. Uma vez recebida a declaração, o Presidente do
Conselho de Administração ficará investido de plenos podezes para assi na* a ata da reunião
em nome do(s) referidos) membro(s).
Artigo 12 - Compete ao Conselho de Administração, sem prejuízo das demais
competén6as atribuídas por lei e por este Estatuto Social
(a)

Fixar a orientação geral dos negóáos da Companhia;

(b)

Eleger e destituir os Diretores e fixar-lhes as atribuições, respeitados os termos deste
Estatuto Social;

(e)

Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da
Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de
celebração, e quaisquer outros atos;

(d)

Convocar a Assembleia Geral, através do Presidente do Conselho de A dministra ção,
quando julgas conveniente, ou na forma do artigo 123 da Liei 6.404;

(e)

Manifestar se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria e as
demonstrações financeiras da Companhia e deliberar sobre sua submissão à
Assembleia Geral;

(f)

Escolher e destituir os auditores independentes, os membros do Comité de • _ _.
Auditoria, os membros do Comité de Remuneração e os membros da Ouvidoria,
preencher as vagas que se vilificarem em tais órgãos por morte, renúncia ou
destituição e aprovar o regimento interno de cada órgão, conforme aplicável, fixar a
remuneração de cada um de seus mèmbros, - bém como convocá-los para prestar os
esclarecimentos que entender necessários sobre qualquer matéria;

(g)

Aprovar a emissão de ações ou de bônus'de subscrição, incluindo sob a forma de

-

O+ Global Deposuay Shares (" GDSs '~ , 4meriram Depo.ritary Shams ("ADSs ') ou Units
(conforme definido no Capítulo XIII deste Estatuto), ou, ainda, qualquer outro título
ou valor mobiliário, ou certificados ou recibos representativos de títulos ou valores
mobiliários de emissão da Companhia, dentro do limite do capital autorizado,
incluindo (1) a quantidade, espécie e classe de valores mobiliários a serem emitidos,
(2) o preço de emissão e os critérios para a sua fixação; (3) cronograma da emissão,
(4) -conferir poderes para que a Diretoria possa praticar todos os atos necessáriospara a implementação da emissão, (5) exclusão do direito de preferéncia ou zedução
do prazo para seu exercício em todas as situações conforme permitidas poi lei ou -regulamentação inclusive, nas emissões cuja colocação seja feita mediante venda em
bolsa 'ou por subscrição pública, e (6) outros termos e condi wA tes da
emissão;
,

m
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(h)

Deliberar sobre •a recompra, permuta ou negociação com ações de emissão da
Companhia para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria e respectiva
alienação ou cancelamento, obseívados os dispositivos legais pertinentes e, desde que
legalmente permitidas, as exceções previstas em Acordo de Acionistas;

(J)

Aprovar qualquer aquisição ou seqüência de aquisições correlacionadas pela
Companhia, em qualquer formato, incluindo qualquer forma de joixt runtrns,
investimento ou reorganização com ura entidade não Afiliada (conforme definido
no artigo 49 deste Estatuto Social) ou aquisição de quaisquer valores mobiliários ou
ativos de qualquer entidade não Afiliada, envolvendo um valor em Reais superior. a
U"300.000.000, em cada caso, que esteja fora do curso regular dos negócios da
Companhia;

t ' ,
• Fï

_
i

.

Aprovar a contratação pela Companhia, em uma transação ou seqüência de
transações, de qualquer dívida (incluindo qualquer garantia ou fiança) que, em cada
caso, tenha valor em Reais superior a US$300.000.000, em cada caso, que esteja fora
do curso regular dos negócios da Companhia;

•

(k)

Aprovar qualquer venda ou uma seqüência de vendas correlacionadas de ativos pela
Companhia com valor em Reais superior a US$ 300.000.000, em cada caso, que esteja
fora do curso regular dos negócios da Companhia;

(1)

Outorgar, de acordo com plano aprovado pela Assembleia Geral, opção de compra
de ações em favor de administradores e empregados - da Companhia, suas

controladas, pessoas naturais que lhe prestem serviços, e/ou a sociedade sob seu
controle;

(m)

Estabelecer a remuneração , os benefícios indiretos e os demais incentivos dos
administradores da Companhia;

(n)

Aprovar a distribuição da remuneração, dos benefícios indiretos e dos demais
incentivos referidos no item anterior individualmente a cada membro do Conselho
de Administração e a cada membro da Diretoria, observado o limite global da
remuneração aprovado pela Assembleia Geral;

(o)

Apresentar a Assembleia Geral proposta de dissolução, fusão, cisão e incorporação
da Companhia;

(p)

Aprovar a distribuição de dividendos intermediários ã conta de lucros acumulados ou
reserva de lucros existentes no último balanço anual ou semestral, incluindo a
determinação de prazos, termos e condições para pagamento de tais dividendos,
observadas as limitações legais aplicáveis;

(q)

Determinar o levantamento de balanços patrimoniais intercalares no último dia de um

i

de terminad o mês e distribuir dividendos com base nos lucros então apurados, incluindo
a determinação de prazos, ternos e condições para pagamento de tais dividendos,
observadas as limitações legais aplicáveis;
(r)

Aprovar o pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio aos acionistas,
,çp~~o
temíos da legislação aplicável;
s
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(s)

Aprovar a contração da instituição financeira prestadora dos serviços de escrituração
de ações ou de certificados de depósito de ações e de outros valores mobilUrios;

(t)

Aprovar as políticas de divulgação de informações ao mercado e negociaçio com
valores mobiliários da Companhia;

(u)

Aprovar o ingresso da Companhia em novas linhas de negócio que não sejam aqueles
negócios atualmente conduzidos pela Companhia e por quaisquer de suas
subsidiárias;

(v)

Deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pela Diretoria bem como
convocar os membros da Diretoria para reuniões em conjunto, sempre que achar
conveniente;

(w)

Determinar n a composição de cada Unit, estabelecendo o número de ações
ordinárias e/ou preferenciais de emissão da Companhia, incluindo sob a forma de
GDSs ou ADSs, e /ou de ações de emissão do BTG Pactual Particípations, Ltd.,

t.

iâx95

,

incluindo sob a forma de Bra:I 6Un D".çitary Reaptr (doravante designado como
1~1 ou individualmente `BDR '~ , a ser representadas por cada Unit ("Lastros do
3IPi % (ri) a correspondente proporção dos Lastros do Unir (`Proporção dos
1

Lastros '),

e (rii) estabelecer as demais regras relacionadas aos Umts, observado o
previsto no Capítulo XIII deste Estatuto Social (e sem limitar *os direitos dos
acionistas conforme descrito no Artigo 54 deste Estatuto Social ), devendo conforme
aplicável agir em conjunto com BTG Pactual Participations, Ltd.; e
(x)

Cumprir e fazer cumpri [ este Estatuto Social e as deliberações da Assembleia Geral.

Seção 11 . Diretoria
Artigo 13 - A Diretoria será composta de 2 (dois ) a 16 (dezesseis ) membros, acionistas ou
não, dentre os quais, 1 (um) será designado como Diretor Presidente, 1 (um) será designado
como Diretor de Relações com Investidores , até 7 (sete) membros podemo ser designados
como Vice-Presidente Sênior e os demais designados simplesmente Diretores Executivos,
observado que a designação de cada Diretor deverá ocorrer no ato de sua eleição. Os
membros da Diretoria serão todos' residentés no país, eleitos e destituíveis ã qualquer" "
momento pelo Conselho de Administração , e ficam dispensados de prestar caução em
garantia de sua gestão.
§ r - O mandato de cada Diretor será de ano 03 (três ) anos, admitida a reeleição. Findo a
mandato, os membros da Diretoria permanecerão no exercido de seus cargos até a posse
dos novos membros eleitos.
§ 2° - O Conselho de Administração poderá deixar vagos até 14 cargos da Diretoria.

§ 3° - O cargo de Diretor de Relações com Investidores poderá ser acumulado com outro
cargo da Diretoria.
§ 4° Observado o 93° do artigo 6° deste Estatuto Social, os Diretores ~Mo posse
mediante assinatura de termo de posse no livro próprio e homologação goe seus n
p elo
~ammo de sse
BACEI3, e permanecerão em seus cargos até que seus sucesso re s assuu
-
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dever ser as sinado nos 30 (trinta) dias seguintes à aprovação da eleição pelo BACELA, salvo
justificativa aceita pela Diretoria , sob pena de tomar-se sem efeito a eleição.

t'
, ...

7 69597

P+

-

§ 5 o Nos impedimentos temporários ou faltas do Diretor Presidente ou de qualquer dos
demais Diretores, estes serão substituídos por outros Diretores indicados pelo Diretor
Presidente-

§ 6° - Em caso de renúncia , impedimento permanente ou outra hipótese de vacância
permane n te no cargo de Diretor Presidente ou em qualquer dos demais cargos de Diretor, o
Conselho de Administração, dentro de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da vacina,
elegerá o novo Diretor que completará o restante do mandato , ressalvadas, faculdade, no caso
de vacância nos cegos de Diretor Executivo , de o Conselho de Atárniã tração deixar vago o
cargo, respeitado o número nínim o legal de dois Diretores.
,

Artigo 14 - A Diretoria tem amplos poderes de administração e &estio dos negócios sociais,
podendo praticar quaisquer atos e deliberar sobre quaisquer matérias relacionadas com o
objeto social , bem como adquirir, alienar e gravar bens móveis e imóveis, contrair obrigações,
celebrar contratos, transigir e renunciar a direitos , ressalvados os atos que dependem de
autorização do Conselho de Administração ou da Assembleia Geral, e em qualquer hipótese
estando sujeito às disposiçòes previstas no Acordo de Acionistas (conforme definido no artigo
42 deste Estatuto Social).

vi

§ 1° - Em todos os atos ou instrtmmentos que criem , modifiquem ou extingam obrigações
da Companhia, ou impliquem em'auunção de responsabilidade ou renúncia a direitos, esta
será representada (1) por quaisquer dois Diretores , agindo em conjunto, (u) por um Diretor
em conjunto com um procurador com poderes especiais , (rir) por dois procuradores com
poderes especiais , ou (rv) execepàonaimente por um procurador nomeado nos termos do .
§4° deste artigo..

§ 2° - A Companhia poderá ser , excepcionalmente, representada por um único Diretor ou
procurador com poderes especiais, desde que assim autorizado pelo Diretor Presidente
§ 3° - A Companhia poderá ser representada por um único procurador , para fins de
comparecer em Assembleia Geral, especial ou de debeaturistas de companhia aberta, na
qualidade de acionista ou debenh ista, doiifortrie o caso, representante legal de investidores
est rang eiros ou locais, inclusive ria qualidade de administrador de fundos de investimento
e/ou carteiras administradas , desde que a referida companhia aberta não pertença ao
conglomerado BTG Pacmal , seja como Afiliada (conforme definido no artigo 49 deste
Estatuto Social), coligada, controlada, ou controladora.

C1
J

§ 40 - Os procuradores "ud mgoÁia" serio constituídos por mandato com prazo não superior a
1 (um) ano, assinado por dois Diretores, no qual serão especificados os poderes outotgados,
observado o disposto no artigo 14 , § S°, deste Estatuto Social, exceto se de outra forma
estipulado , como condição de validade de negócios , em Acordos de Acionistas , hipótese na
qual o prazo de tais procurações poderá ser ampliado peio prazo contratuaL
§ 5" - As procurações para representação em processos judiciais, arbitrais ou administrativos
poderio ser outorgadas por prazo indeterminado , permitida, neste caso , a representação da
Companhia ,por um procurador agindo isoladamente , exceto se de outra forma egt gdo,
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como condição de validade de negócios, em Acordas de Acionistas, hipótese na qual o prazo
de tais procurações poderá ser ampliado pelo prazo contratual.
à

6" - Na abertura, movimentação ou encerramento de contas de depósitos bancários, a
Companhia será representada por dois Diretores agindo em conjunto, ou por um Diretor com
um procurador, o qual agirá nos limites do sem mandato, ou por dois procuradores com
poderes es~ os quais agirão nos limites de seus mandatos.
Ç 7' - 0 endosso de cheques emitidas a favor da Companhia para depósito em conta bancária
de terceiros só obrigará validamente a Com~ se firmado por dois Diretores, ou por um
Diretor em conjunto com um procurador com pode= especiais, constituído por mandato
assinado por dois Diretores, ou por dois procuradores com poderes especiais também
constituídos por mandato assinado por dois Diretores.
8' - 0 endosso de cheques pá= depósito em conta-corrente da Com~ somente poderá
ser efetuado mediante -assinatura de um Diretor ou de -dois procuradores com pode=
especiais.

S

T - Nas reuniões ou Assembleias Gerais de sociedades de que seja sócia ou acionista, a

Companhia será representada pelo Diretor Presidente ou por dois procuradores com poderes

especiais, constituído por mandato assinado por dois Diretores, sendo que um dos
outoigariras deverá ser o Diretor Presidente.
Artigo 15. Compãe-airada
i

à

Direto. rig ,

(a)

cumprir e faz= cumprir este Estatuto Social e as deliberações da Assembleia Geral e
do Conselho de Administração;

(b)

supervisionar todas a s operações da Co m~ acompanhando o seu andamento;

(e)

coordenar as atividades de relações públicas da Companhia,

(d)

preparar as,demonstrações financeiras anuais e semestrais, para submissão ao Comité
de Auditoria e ao Conselho de Administração, bem como, se for o caso,
demonstrações ou balancetes emitidos em menor periodicidade;

(e)

definir w diretrizes e normas acerca da participação dos empregados nos lucros da
Companhia.

Único — 0 Conselho de Administração poderá aprovar políticas iate= que serão
observados pelos Diretores na condução e desempenho de suas atividades, funções,
atribuições e cargas.
Artigo 16 - Compete exclusivamente ao Diretor Presidente ou ao seu substituto, nos termos
do artigo 13, §5, -deste Estatuto Social, não devendo qualquer das funções abaixo indicadas se
estender a nenhum outro Diretor.
(a)

presidir e dirigir todos os negócios e atividades da Companhia, supervisionando 51
,operações
e acompanhando seu andamento;
.
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(b)

presidir as reuniões da Diretoria;

(G)

superintender as atividades de relações públicas da Companhia;

(d)

coordenar as atividades dos dernai; Diretóres; , . — . „receber citação inicial e representar a Companhia em juízo; e

(fl

representar a Companhia nas reuniões ou Assembleias Gerais de sociedades de que
seja sócia ou acionista

§ Único — Compete ao(s);
(a)

Diretor, de Relações com I~tidores: n coordenar, administrar, dirigir e supervisiomr o trabalho de relações com investidores, bem como representar a
Companhia perante acionistas, investidores, analistas de mercado, a CVM, as bolsas de
valores, e demais instituições relacionadas às atividades desenvolvidas no mercado de
capitais, no Brasil e no exterior, e (u) outras atribuições que lhe forem atribuídas, de
tempos em tempos, de teminadas pelo Conselho de Administração; e

(b)

Diretores

Viice Presidentes

Séniores :

n coordenar os negócios e atividades da

Companha, nas suas respectivas esferas de competência, em especial auxiliando o
Diretor Presidente em negócios de particular releváacia para a Companhia ou suas
Afiliadas; (n) conduzir as atividades dos . departamentos e áreas da Companhia que lhes
estão afetos e assessorar os demais membros da Diretoria.
(c)

Diretores Executivos: condução das atividades dos departamentos e áreas da
Companhia que lhes estio afetos e assessorar os demais membros da Diretoria.

CAPÍTULO N
Assembleia Geral
Artigo 17 - A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á uma vez por ano dentro dos 4 (quatro)
meses seguintes ao término do exercício sociaL
Artigo 18 - As Assembleias Gerais Extraordinárias reurúr-se-ão nos casos e segundo a forma
prevista na lei e neste Estatuto Social.
Artigo 19 - As Assembleias Gerais serão convocadas pelo Conselho de Administração, através
do seu Presidente, ou, nos casos previstos em lei, por acionistas ou pelo Conselho Fiscal,
mediante anúncio publicado, devendo a primeira publicação ser feita com, no mín im o, 15
(quinze) dias de antecedçncia. Ern caso de ser necessária a realizaçào da Assembleia Geral em
segunda convocação, a primeira publicação do anúncio deverá ser realizada com, no mínimo,
8 (oito) dias de antecedência Artigo 20 — A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Diretor Presidente, ou por
quem este indicar por escrito, que escolherá uma pessoa dentre os presentes para
secretariar os trabalhos
v',0
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Artigo 21 - O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por proartador,
constituído na forma da lei, que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado,
podendo ainda, na companhia aberta o procurador ser instituição financeira, cabendo ao
administrador de fundos de investimento representar os condôminos. A Companhia
poderá solicitar, no anúncio de publicação da Assembleia Geral, o depósito prévio de
instrumento de mandato na sede social até 24 (vinte e quatro) bocas antes da data para a
realização da Assembleia Geral.

§ Úni co — Acionistas que desejarem participar da Assembleia Geral deverão apresentar
evidência da sua qualidade de titular de ações da Companhia, devendo apresentar comprovante expedido pela instituição financeira depositam na hipótese de titulares de
certificado de depósito de valores mobiliários representativos das ações, observados o
disposto no artigo 46 deste Estatuto Social, na lei e em nana regularnentar aplicável
Artigo 22 — Cabe à Assembleia Geral deliberar sobre as questões que, por lei, sejam de sua
competência privativa, bem como sobre aquelas que, por qualquer razão, lhe sejam
submetidas. Todas as matérias que sejam objeto da Assembleia Geral, ressalvadas as
exceções previstas em lei, serão consideradas aprovadas se contarem com a maioria
absoluta de votos afirmativos presentes, não se computando os votos em branco ou
abstenções.

CAPÍTULO V
Conselho Fiscal
Artigo 23 - A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não pemranente,
composto de 3 (três) ou 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, residentes
no país, com as atribuições previstas em lei.

§ único — O Conselho Fiscal somente funcionará nos exercícios sociais em que os acionistas
solicitarem a sua instalação, devendo a Assembleia Geral competente eleger seus membros e
focar a respectiva remuneração , tudo na forra da Iegislação e regulamentaçio aplicáveis.

CAPÍTULO VI
Comitê de Auditoria

C

Artigo 24 - O Comitê de Auditoria é um órgão constituído para atendimento às normas
regulamentares vigentes, editadas pelo Conselho Monetário Nacional ("ç N) e pelo
* o.6 (seis) membros,
BACEN, e será composto por no míaimo 3. (três) •e no ma=
escolhidos dentre os integrantes ou não do Conselho de Administração , desde que
preencham as condições legais e regulamentares exigidas para o exercício do cargo,
inclusive requisitos que assegurem sua independência , com mandato de 1 (um ) ano, o qual
estender - se-á até a posse dos seus substitutos , permitida a recondução nos termos da
regulamentação aplicável, devendo pelo menos um deles possuir comprovados
conhecimentos de contabilidade e auditoria que o'quiESguém para a função, o qual será o
responsável por coordenar as reuniões do Comitê de Auditoria.
1
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No ato da nomeação dos membros do Comitê de Auditoria, será designado o seu

coordenador.

.

r - O Comitê de Auditoria reportar-se-á diretamente ao Conselho de Administração da
Companhia.
§ 3° - Os membros do Comitê de Auditoria terão sua remuneração det ermina da
anualmente pelo Conselho de Administração da Companhia, observado que os membros
do Comité de Auditoria e do Conselho de Administração deverão eleger receber apenas
uma única remuneração ainda que .acumule as funções como membro do Comitê de
Auditoria e do Conselho de Administração.

4°

§
- Conforme estabelecido no artigo 12, letra (f), deste Estatuto Social, é de competência
exclusiva do Conselho de Administração da Companhia a nomeação e destituição dos
membros do Comitê de Auditoria5
5° - Confoane facultado pelas normas do CMN, o Comitê de Auditoria ser{ único para
todas as instituições finan ceiras e/ou equiparadas, pertencentes ao conglomerado BTG
Pactual no Brasil

o

Artigo 25 - Além das atribuições do Comitê de Auditoria previstas nas normas
regulamentares vigentes, editadas pelo CMN e pelo BACEN, compete ao Comitê de
Auditoria:
(a)
estabelecer ,
funcionamerdn;

em Regimento Interno, as regras operacionais pare - o seu

(b)

recomenda r ao Conselho de Administração a contratação de ou a substituição da
auditoria independente; _

(c)

revisar, previamente i publicação, as demonstrações fìnan ceim semestrais e anuais,
inclusive notas explicativas , e, se for o caso, demonstrações ou balancetes emitidos
em menor periodicidade , bem como relatórios da administração e parecer do auditor
independente conforme aplicável;

(d)

avaliar a efetividade das auditorias independente e interna , inclusive quanto a
verificação do cumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à
Companhia , além dos regulamentos internos , conforme aplícávei;

(e)

avaliar o cumprimento pela administração da Companhia das recomendações feitas
pelos auditores independentes ou internos;
-

(f)

recomendar à Diretoria a cotxeção ou aprimoramento de políticas, práticas e
procedimentos identificados no imbito de suas atribuições; e

(g)

reunir-se com o Conselho Fiscal, se em funcionamento , e com o Conselho de
Administração, por solicitação dos mesmos, para discutir acerca de políticas,"
práticas e procedimentos identificados no âmbito das suas respectivas
competênáas
.
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Artigo 26 - O Comité de Auditoria poderá ser extinto se a instituição não mais apresentar
as condições exigidas para o seu funcionamento pelas normas regulamentares em vigor,
emanadas peio Cl 9N e/ou pelo BACEN , dependendo sua extinção de prévia autorização
do BACEN e estando a mesma condicionada ao cumprimento de suas atribuições
relativamente aos exercícios sociais em que exigido o seu funcionamento. ..-

768617

CAPITULO vil
Comité de Remuneração
Artigo 27 - A Companhia terá um Comité de Remuneração , composto de 3 (três ) a 6 (seis)
membros, escolhidos dentre os integrantes do Conselho de Administração (exceto por pelo
menos um integrante não administrador , conforme exigido pela regulamentação aplicável),
com mandato de 1 (um) ano , devendo pelo menos um deles exercer a função de
responsável por coordenar as reuniões do Comitê de Remuneração.
§la - Caberá ao Conselho de Administração estabelecer , em Regimento Interno, as regras
operacionais para o funcionamento do Comitê de Remuneração.
§2° - O Comité terá por objetivo , além das competências e deveres previstos na
regulamentação aplicável , propor ao Conselho de Administração as políti cas e diretrizes de
remuneração dos administradores e Diretores da Companhia , tendo por base as metas de
desempenho estabelecidas pelo Conselho de Administração.
§3° - Conforme estabelecido no artigo 12, letra {f), deste Estatuto Social , é de competência
exclusiva do Conselho de Administração da Companhia a nomeação e destituição dos
membros do Comitê de Remuneração.

CAPITULO VIII
Ouvidoria
Artigo 28- A Ouvidoria é o órgão constituído para atendimento às normas regulamentares
vigentes , editadas pelo CMN e pelo BACEN, e será composta por 1 (um) Ouvidor da
Companhia , e. 1 (um) Direta responsável pelo desempenho de. suas atividades , ambos com
mandato de 1 (um) ano.
§ Único - Conforme facultado pelas normas do CMN , a Ouvidoria será única para todas as
instituições financeiras e/ou equiparadas , pertencentes ao conglomerado 13T'G Pacrual no
Brasil.

Li

Artigo 29 - A Ouvidoria terá a função de assegurar a estrita observància das normas legais
e regulamentares relativas aos direitos do consumidor , bem como de atuar como canal de
comunicação entre as instituições pertencentes ao conglomerado financeiro desta

instituição e os clientes e usuários de seus produtos e serviços motivo pelo qual terá as
,

,

,

seguintes atribuições:

(a)

receber , registrar , instruir ,- analisar e dar tratamento forma14 ad quitdo às
o orem
reclamações dos <Sentes e usuários de produtos e s
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solucionadas pelo atendimento habitual realizado por suas agencias e quaisquer
outros pontos de atendimento;

•
i{l.

y.

•moi .-

~y~ •
a~
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~-

p restar

os esclarecimentos necessários e dar ci éncia aos reclamantes acerca do
andamento de suas demandas e das providências adotadas;

w ç

"'k
Som'

(c)

informar aos reclamantes o prazo previsto para resposta final, o qual não pode
ultrapassar 15 (quinze) dias;

(d)

en caminhar resposta conclusiva pata a demanda dos reclamantes até o prazo
informado na letra e) acima;

(e)

propor ao Conselho de Administração medidas corretivas ou de aprimoramento de
procedimentos e rotinas, em decorrência da análise das reclamações recebidas; e

(f)

elaborar e encaminhar á auditoria interna, ao Comité de Auditoria e ao Conselho de
Administração da instituição, ao final de cada semestre, relatório quantírativo e
qualitativo acerca da atuação da Ouvidoria, contendo as proposições de que trata a
letra (e) acima.

fliá

(

•

§ Único - As atribuições da Ouvidoria são aquelas previstas nas normas regulamentares
pelo CMN e pelo BACELA.

vigentes , editadas

Artigo 30 - Conforme estabelecido no Artigo 12, letra (0, deste Estatuto Social, é de
cor o tF ncia exclusiva do Conselho de Administração da Companhia a nomeação e
destituição dos membros da Ouvidoria.
Artigo 31 - A Companhia se compromete a:
(a)

criar condições adequadas para o funcionamento da Ouvidoria, bem como pata que
sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e
isenção; e

(b)

assegurar o acesso da Ouvidoria às informações necessárias para a elaboração de
resposta adequada às reclamações recebidas, com total apoio administrativo,
podendo requisitar informações e documentos para o exercício de suas atividades

CAPhVW 1X
Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Destinação do Lucro
Artigo 32 - O exercício social iniciará em 1 de 'janeiro e ter minarí em 31 de dezembro de cada
ano.
Artigo 33 - A Diretoria elaborará, com base nos registros da Companha, demonstrações
financeiras anuaís e semestraís, previstas nas disposições legais e regulamentares em vigor.
C30
§r - As demonstrações financeiras serão elaboradas com data base de 31 de detem
e
G.
de junho de cada ano, observados os prazos para sua p reparação estabele cidos ma
regulamentação aplicável
-

W
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520 - O Conselho de Administração apresentará à Assembleia Geral Ordiná ria proposta sobre

~

>s, . "

~—4
`w

W

!

f

~I

a desúnaçoo a ser dada ao lucro líquido do exercício, na forma do artigo 192 da Lei 6.404,
juntamente com sua manifestaçào sobre o relatório da administração e as contas preparadas
pela Diretoria, na forma do artigo 142, V da Lei 6.404.
Artigo 34 - Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os
prejuízos acumulados e as provisões para impostos. O prejuízo do exercício será absorvido
pelos lucros acumulados, pela reserva de lucros e pela reserva legal, nesta ordem.
SP - O lucro líquido apurado teci a seguinte destinação:
(a)

5% (cinco por cento) para a constituição da reserva legal, até que o saldo da reserva
atinja 20% (vinte por cento) do capital social, sendo facultado à Companhia deixar de
constituir a reserva legal no exercício em que seu saldo, acrescido do montante das
reservas de capital previstas no artigo 152, §1° da Lei 6.404, exceder 30% (trinta por
cento) do capital social;

(b)

o valor necessário para o pagamento do dividendo obrigatório previsto no artigo 35
deste Estatuto Social; e

(c)

o saldo poderá, conforme deliberado em Assembleia Geral mediante proposta da
Diretoria aprovada pelo Conselho de Administração, ser destinado, total ou
parcialmente, à Reserva de Investimentos de que trata o §2° abaixo ou ser retido, total
ou parcialmente, nos termos de orçamento de capital, na forma do artigo 196 da Lei
6.404. Os lucros não destinados na forma da lei e deste Estatuto Social deverão ser
distribuídos como dividendos, nos termos do artigo 202, 46a, da Lei 6.404.

52° - A Reserva de Investimentos tem o objetivo de prover fundos que garantam o nível de "
capitalização da Companhia, investimentos em atividades relacionadas com o objeto social da
Companhia e/ou o pagamento de dividendos futuros ou suas antecipações. A parcela anual
dos lucros líquidos destinada à Reserva de Investimento será de termina da pelos acionistas em
Assembleia Geral Ordinária, com base em - proposta da administração, obedecendo às
desámções deterrninadas nas alíneas do §1 ° deste artigo (cuja alínea (c) faculta a alocação de
até 100% do saldo remanescente do lucro líquido para essa reserva), sendo certo que a
proposta ora referida levará em conta as necessidades de capitalizaçào da Companbia e. as
o da Reserva de
demais finalidades da Reserva de Investimentos. O limite '
Investimentos será aquele estabelecido no artigo 199 da Lei 6.404. Quando a Reserva de
Investimentos atingir seu limite máximo, ou quando a Companhia entender que o saldo da
reserva excede o necessário para cumprir sua finalidade, a Assembleia Geral poderá
determinar sua aplicação total ou parcial na in tegralizaçào ou aumento do capital social ou na .
distribuição de dividendos, na forma do artigo 199 da Lei 6.404.

rn6 ~"

L'.

Artigo 35 -A Companhia distnbuirá, a título de dividendo obrigatório, 1 % (um por cento) do
lucro líquido do exerácio, entre todas as ações, em cada exercício soezal, ajustado nos termos
do artigo'202 da Lei 6.404.

Artigo 36 - Os dividendos dcélarados deverão ser pagos tespeitando-se o período
quando a
estabelecido em lei e deverão sujeitar-se a correção monetária e/ou juros so
Assembleia Geral o decidir expressamente Dividendos não reclamados dGmfol. prazo de
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O Conselho de Administração poderá declarar o &ideados intermediários à conta de
lucros ou de reservas de lucros apurados em balanços patrimoniais anuais ou semestrais; e (u)
dividendos intercalares com base nos lucros apurados em balanço levantado em períodos que
não o anual ou semestral observadas as limitações legais.

,
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$r° - Às ações novas totalmente integralizadas poderão ser pagos dividendos integrais
independentemente da data de subscrição Caberá ao org-ao que deliberou sobre o dividendo
estabelecer as condições de pagamento de dividendos às novas ações.

.

§3° - A Assembleia Geral ou o Conselho de Administração poderio d eterminar o pagamento
de juros sobre o capital próprio, até o limite permitido em lei, cujo valor poderá ser imputado
ao dividendo obrigatório de que trate o Atrigo 35 deste Estatuto Social, observadas a
legislação e regulamentação aplicável.
Artigo 37 Nos exercícios sociais em que for distribuído o dividendo obrigatório poderá ser
dístribuída aos administradores da Comp anhia por deliberação da Assembleia Geral
Ordinária participação no lucro do exercício até o teto legal permitido a ser rateada entre os
xim - istradores de acordo como o que for deliberado pela Assembleia Geral.
-

,

,

,

Artigo 38 A Companhia poderá destinar para do seu lucro apurado semestralmente, à
distribuição aos seus empregados de acordo com normas estabelecidas em x: euniio do
Conselho de Administração específicas para taL
-

,

1

,

,

CAPÍTULO %
Arbitragem

,

-

,

Artigo 34 A Companhia seus acionistas administradores e os membros do Conselho
Fiscal ficam obrigados a resolver por arbitragem administrada pela Corte de Arbitragem da
Câmara de Comércio lntemacional toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa
surgir entre eles, relacionada ou oriunda em especíal da aplicação validade eficácia,
interpretação violação e respectivos efeitos das disposições contidas neste Estatuto Social e
na legislação e regulamentação aplicáveis.

,

,

,

,

,

,

,
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Artigo 40 — A Companhia seus acionistas administradores e os membros do Conselho
Fiscal elegem em caráter irrevogável e irretratável, o foro da comarca da Capital do Estado
de São Paulo para o requerimento de quaisquer medidas acautelatórias para assegurat a
arbitragem ou, previamente à instalação do tribunal arbitras, para medidas de urgência de
cunho preparatório à arbitragem para manter o s14mr gr o ou prevenir dano =reparável.

,

,

CAPÍTULO 3a
Dissolução e Liquidação
Artigo 41 - A - Companhia dissolver-sem nos casos previstos em lei, ou por deliberação da
o
day io e
Assembleia Getl que nomeará o liquidante de terminará a forma de
a
o
Conselho Fiscal, que funcionamo durante o período de liqui&é' Qf
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Companhia deverá entrar em liquidação extrajudicial conforme previsto na lei e previamente
aprovado em Assembleía Geral.

?~
CAPÍTULO XII
Acordo de Acionistas
Artigo 42 - Nos termos do artigo 118 da Lei 6.404, a Companhia observará os acordos de
acionistas eventualmente arquivados na sua sede e / ou dos quais seja parte ou interveniente
("Acordos de Acionistas', e os administradores da Companhia zelarão pela sua

observincia abstendo se de registrar conversões, transferéneias de ações ou criação de
,

-

ônus e/ou gravames sobre ações que sejam contrários is suas disposições . O presidente de
qualquer Assembleia Geral ou reunião do Conselhó de Administração deverá declarar a
nulidade do voto proferido em contrariedade com as disposições de Acordos de
Acionistas, abstendo-se de computar os votos assim proferidos. Os direitos, obrigações e
responsabilidades resultantes de Acordos de Acionistas serão válidos e oponíveis a
terceiros ao logo tenham sido averbados nos registros de ações da Companhia.
% Único - As ações de emissão da Companhia vinculadas a Acordo de Acionistas sujeiramse às restrições lá previstas , inclusive quanto à sua alienação e oneração , conforme o caso.
Os direitos conferidos em ruão da titularidade de tais ações (mclusive o direito de voto e o
direito de conversão previsto no Artigo 5° deste Estatuto Social) deverão ser exercidos em
consonáncia com o disposto em tais Acordos de Acionistas.

CAPÍTULO XúI
Emissão de Units
Artigo 43 - A Companhia poderá patrocinar, desde que em conjunto com BTG Pacntal
Participations, Ltd., caso aplicável, programas de emissão de certificados de depósito de
valores mobiliários (doravante designados , respectivarnente , como, ' pro,granmas de Units' ou
individualmente " P~ogratna de Unir' , e "j]aiW" ou individualmente como ' j âle ),
representativos de ações da Companhia, incluindo sob a forma de GDSs ou ADSs, e/ou
ações do BTG Pacnral Participations, Ltd,, incluindo sob a forma de BDRs, desde que -o
patrocino do Programa de Units seja aprovado pelo Conselho de Administração da
Companhia e, conforme aplicável, por BTG Pactuai Partícipations, Ltd, Os Units terão a
Forma nominativa e escrituram.

3

5 r - Conforme vier a ser determina do pelo Conselho de Administração a respeito de cada

Programa de Unit patrocinado de tempo em tempo pela Companhia, o respectivo Unir terá
idïmtics composição e representam na mesma proporção os Lastros do Unir (conforme
definido no artigo 12, ] era (w) deste Estatuto Social), considerando determinado número de
ações ordinárias e/ou de ações preferenciais de emissão da Companhia , incluindo sob a forma
de GDSs ou ADSs, e/ou determinado número de ações de emissão de BTG Pactuai
Participations, Ltd, incluindo sob a forma de BDRs, cabendo ao Conselho de Administração
C
determinar a Proporção dos Lastros (conforme definido no artigo 1 ~ le t ra (w) deste Estatuto
w
Pa cr,
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§ 2° - Referidos Units poderão ser emi tidos no contexto de oferta púb lica de dist ribuição
primária e/ou secundária de ações, incluindo sob a forma de GDSs ou ADRSs, observadas as
regras a serem fixadas pelo Conselho de Administração da Companhia, em conjunto,
conforme aplicável, com BTG Pactual Participations, Ltd., assim como os termos e condições
do correspondente contrato de emissão e depósito dos Units que estiver vigente.

o

§ 3° - Somente ações de emissão da Companhia, incluindo sob a forma de GDSs ou ADSs,
e/ou ações de emissão do BTG Pactual Participations, Ltd, incluindo sob a forma de BDRs,
livres de ônus e gravames poderão ser objeto de depósito para a emissão de Units, não
podendo, enquanto servirem de lastro aos Units, serem objeto de penhora, arresto, sequestro
ou busca e apreensão ou qualquer outro ônus, tampouco serem dados em garantia a
qualquer título.
Artigo 44 - Exceto na hipótese de cancelamento dos Units, a propriedade das ações de
emissão da Companhia, incluindo sob a forma de GDSs ou ADSs, e/ou ações de emissão do
BTG Pactual Particrpations, Ltd, incluindo sob a forma BDRs, somente será transferida
mediante transferência dos Units.

•

Artigo 45 — O titular dos Units terá o direito de, a qualquer tempo, solicitar à instituição
financdm depositária (Instituig o Dçpositária'~, o cancelamento de seus Units e a entrega das
respectivas ações de emissão da Companhia, incluindo sob a forma de GDSs ou ADU, e/ou
ações de emissão do BTG Pactual Particípations, Ltd, incluindo sob a forra de BDRs, que
tenham sido por ele depositados pata viabílizar a emissão dos Units, obsecradas, contudo, as
regras a ser= fixadas pelo Conselho de A dministra ção da Companhia e, conforme aplicável,
por BTG Pactual Participations, Ltd., assim como os termos e condições do correspondente
contrato de emissão e depósito dos Units que estiver vigente.
§ P - Poderá ser cobrada pela Instituição Depositária urra taxa de. transferência, emissão ou
cancelamento do Unir do respectivo titular, devendo ser observado em cada Programa de
Unit os termos e condições do correspondente contrato de emissão e depósito dos Uniu que
estiver vigeste,

§ 2° - Na hipótese de cancelamento voluntário de determinado Unit pelo seu titular, poderá
ser cobrada uma taxa de cancelamento por Unit de até 10% (dez por cento) do valor que
corresponder ao preço de fechamento de tal Unit no último pregão em que houve negociação
dos mesmos, referente ao mês que anteceder à sua solicitação, fase esta que será integralmente
ou parcialmente revertida para o beneficio da Companhia e/ou BTG Pactuai Participations,
Ltd. (conforme determinad o no correspondente contrato de emissão e depósito dos Units que
estiver vigente). O percentual aplicável da referida taxa de cancelamento poderá ser reduzido a
até zero em de termina das cixcutistiincias estabelecidas. no correspondente contrato de emissão
e depósito dos Units, incluindo, por exemplo, (a) na hipótese em que n a solicitação de
cancelamento de tal Unit estiver acompanhada de pedido irrevogável e irretratável do seu
titular para montagem de outro certificado de depósito representativo dos Lastros do Unit, (n)
seja mantida a Proporção dos Lastros do Unit aprovada pelo Conselho de Administração da
Companhia e, confomre aplicável, por BTG Pactual Participariam, Ltd., R referido valor
mobiliário seja negociável em bolsa de valores, mercado de balcão o rganiz ado (ou semelhante
ambiente organizado de negociação de valores mobiliários) no Brasil ou no exterior,
demonstrando assim o compromisso do titular de tal Unit com o interesse estraregico da
:os
Companhia; de concentrar em um vnico valor mobiliário, o Un
O2%
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r correspondentes Lastros do Unit no mercado sim—rio de valores mobiliários, privilegiando
`'
sua liquidez. ou (b) na ÈPó
tese de cancelamento revista
nas últimas duas sentenççaa s do
o
P
49 deste Estatuto Social.

ï

=
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3° . O Conselho de Administffiçã
raçã o da Companhia
poderá,
a q~
qualquer
temo
P
P
~
4
P em conj1 unto

com BTG Pactual Participations, Ltd., caso aplicável, suspendei, por prazo determinado, a

Ì6

II
i
i

possibilidad e
emissão ou
Units,
de s te
6$ 9 Social,eedno
respectivamente, @i a ipótese de oferta púoblica de distribuição
primária e /ou secundária de Units , no mercado locai e/ou internacional , ou (d) na hipótese de
julgarem) estrategicamente relevante e necessário a concentração da ~ação em um único
valor mobiliário para buscar maior liquidez no mercado secundário da BM&FBOVESPA das
ações de emissão da Companhia, incluindo sob a forma de GDSs ou ADSs, e/ou ações de
emissão do BTG Pactual Partiripations, Ltd., incluindo sob a fomta de BDRs, sendo que em
tais casos o prazo de suspensão não poderá ser superior a 360 (trezentos de sessenta) dias.

I*

§ 4° - O Conselho de Administração da Companhia poderá definir regras transitórias para
composição dos Units em razão da homologação de aumento de capital social pelo BACEN.
Nesse período de transição, os Units poderão ter na sua composição recibos de subscrição de
ações de emissão da Companhia , em substituição provisória de ações ordinárias e/ou ações
preferenciais Classe A.
§ 5° - Os Units que tenham ônus, gravames ou embaraços não poderão ser cancelados.
Artigo 46 -7 A respeito de de termina do Programa de Unit, o correspondente Unir conferirá
aos seus titulares os mesmos direitos é vantagens das ações ordinárias e/ou ações preferenciais
de emissão da Companhia, incluindo sob a forma de GDSs ou ADSs, e/ou das ações
ordinárias votantes e /ou ações ordinárias nào-votantes , incluindo sob a fona de BDRS, que
estejam depositados para viabilizar a emissão de tal Unir, observado o disposto nos §§ abaixo
e conforme venha a ser previsto no respectivo contrato de emissão e depósito dos Units
celebrado com a Instituição Depositária em vigor na data do exercício de tais direitos e
vantagens.

§ r - O direito de participar das Assembleias Gerais da Companhia e nelas exerces todas as

prerrogativas conferidas às.ações representadas petos Units deverá ser e x ercido por meio da
Instituição Depositária , observados os procedimentos e limitações previsto no
correspondente contrato de emissão que estiver em vigoz.

e

§ r - Na hipótese de envssão ou cancelamento de ações da Companhia , incluindo em
decoai:neia de aumento ou redução de capital , desdobramento, cancelamento , grupamento,
bonificação , fusão, íncozporação e cisão (em cada caso, apenas na medida que seja alterada
a quantidade total de ações de emissão di Companhia), lesão observadas com relação aos
Units as regras previstas no correspondente contrato de emissão e depósito dos Units que
estiver em vigor na data em que ocorer tal emissão ou cancelamento de ações da Companhia.
Artigo 47 – No caso de exercício do direito de prefer6wla pare subscrição de ações de
emissão da Companhia e/ou de ações de emissão -do BTG Pactual Participatíons, Ltd., se
houver, a Instituição Depositária ciará novos Units no livro de registro de Units escnmrait e
creditará- tais Units aos respectivos titulares , de modo a refletir a nova quantidade das
respecmtas ações de emissão da Companh ia, incluindo sob, a fo =ra de GD s o Ss, e/ou
de ações de emissão do BTG Pactual Participations, Ltd., rn Ando so
BDRs,
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conforme aplicável, depositadas na conta de custódia e/ou depósito vinculadas aos Uniu,
observada sempre a Proporção -dos Lastros aprovada pelo Conselho de Administração, sendo
que ações da Companhia, incluindo soba £ornas de GDSs ou ADSs, e/ou ações do BTG
Pactual Par icipations, Ltd., incluindo sob a forma de BDRs, que não forem passíveis de
constituir Units serão creditadas diretamente aos acionistas ou titulares de BDRs, sem a
emissão de Units, observado o procedimento aplicável previsto no correspondente contrato
de emissão e depósito dos Units que estiver vigente.
Artigo 48 - A respeito de determinado Programa de Units estabelecido no Brasil e nos termos
deste Capítulo XIII, o correspondente Unit será sempre emitido ou cancelado, conforme o
caso, no livro de registro de Units escriturais, em nome da B.NÇ&FBOVPSPA, como
respectiva proprietária fiduciária, que a creditará na conta de custódia do respectivo titular de
Uniu

•

% Único — Exclusivamente aos Uniu que estiverem emitidos e registrados pela Instituição
Depositária no pregão de fechamento da B~BOVESPA do dia em que uma transação de
Transferência de Controle (conforme definido no § único do artigo 49 deste Estatuto Social)
for devidamente anunciada, serão conferidos os direitos previstos no Capítulo XN deste
Estatuto Social, desde que fielmente observadas as condições ali estabelecidas.
CAPÍTULO XIV
Oferta Pública de Aquisição
Artigo 49 — Na hipótese da Companhia decidi ,. por intzmaé&o de seu Conselho de
Adminis tração patrocinar programa de emissão de Units (conforme definido no artigo 43
deste Estatuto Soc4I nos termos previstos no Capítulo X111 deste Estatuto Social e outros
termos e condições aplicáveis em razão do correspondente converto de depósito de Uniu, as
únicas ações de emissão da Companhia que terão os direitos previstos neste Capítulo 3M7
interesse estratégico da
serão aquelas detidas por acionistas comprometidos
Companhia e dos
Companhia, conforme reste evidenciado pela manutenção das a ç
BDRs representativos das ações do BTG Pactual Participations, Ltd., sob forma de Units
negociáveis na BM&FBOVESPA. Os direitos previstos neste Capítulo XIV não estarão
disponíveis em relação a qualquer ação ordinária e/ou ação prefetenciaI.da Companhia que
não estiver detida sob a forma de Unit por meio da Instituição Depositária, no momento em
que a transação de Transferência de Controle (conforme definido no 4 Cínico deste artigo 49)
for anunciada Ç` n' cio'. Assim, no momento em que for divulgado o Anúncio, apenas
o de
aqueles Units que estiverem emitidos e registrados pela Instituição Deposita no pregã
benefcos previstos neste
terão
os
fechamento da BM&FBOVESPA do dia do Anúncio
Capítulo XIV. Portanto, aqueles Uniu que forem voluntariamente cancelados após o Anúncio
igualmente não terão e nem poderão se beneficiar de quaisquer direitos previstos neste
medida em que a Companhia notifique a Instituição Depositária de
Capítulo XIV, exceto na
s) dos Units possa(m)
que tal cancelamento se faz necessário para que o(s) respectivo (s) Lastro (
participar da oferta pública de aquisição e fazer vales quaisquer dos direitos previstos neste
Capítulo M. A Companhia deverá efetuar tal comunicação para a Instituição Depositária nas
hipóteses em que uma transação de Transferência de Controle não envolver uma transferência
de controle de BTG Pactual Participations, Ltd. e, portanto, não ser capaz de gerar atoa
Obrigação do adquirente de tal controle de também iniciar uma oferta públi? de aquisição de
ações de emissão da BTG Pactual Participatioms, Ltd_ ,t, Q a3°
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Único - Para fins deste Capítulo $IV, os ternos abaixo definidos teria os seguintes
significados:
"Ação do Controle" significa tuna ação ordinária compreendida pelas Ações de
Controle.

ì

"Ações de Controle " significa ações ordinárias que representem mais de 50 0/P de
todas as ações ordinárias emitidas pela Companhia.

i SF~ á
:i

"Adquíreate do Controle " significa Pessoa que por meio de uma transação ou uma
sequencia de transações relacionadas adquira , direta ou indiretamente , titularidade das
Ações de Controle, obsenrado que nenhuma Pessoa que (a) seja ParFnerou grupo de
Pannea ou se tome Pari~ou grupo de Pariam em razão dessa transação, ou (b) seja
uma Sociedade Hol&q de Parum, será considerada um Adquirente do Controle.
"Afiliada" significa com respeito a qualquer Pessoa, qualquer outra Pessoa que,
diretà ou indiretamente, controle, seja controlada ou esteja sob controle comum
com tal pessoa.

0

.. _.

"BTGI" significa BTG Investments L.P.
"BTG Pactua! Holding" significa BTG Pactual Holding S.A.
"BTG Pactual Participations" significa BTG Pactual Paztiápations, Ltd_
"Familiar" signi
fica, em relação a qualquer ParmerPessoa Física, qualquer familiar
em linha reta ascendente ou descendente ou colateral de 20 grau (incluindo aquele
que assim o seja por sangue ou adoção) de tal PartrnrPessoa Física, ou cônjuge ou
ex-cônjuge de tal PartmerPessoa Física, qualquer representante legal ou espólio de
qualquer um dos referidos, ou, ainda, o beneficiário final do espólio de qualquer
dos referidos , se falecido , e qualquer tnat ou veículo de planejamento sucessório do
qual os únicos beneficiários sejam quaisquer de tais refecidas Pessoas.
"Grupo BTG Pactual" significa a Companhia, BTGI, BTG Pactuál Participations, e"
respectivas subsidiárias, como um grupo.

suas

"Partnera" significa , coletivamente , os ParhrmAcionistas Pessoas Físicas.
"Partnet" significa qualquer PartaerAcionista Pessoa Física"Parrner Pessoa Física" significa qualquer pessoa natural que seja ou foi um
funcionário, empregado ou executivo (ou atue ou tenha atuado em tal capacidade)
de urna ou mais entidades compreendidas pelo Grupo BTG Pactual.
"Parmer Acionista Pessoa Física " significa , em data determinada , urna Pessoa
que (a) direta ou indiretamente , seja titular de ações de emíssão da Companhia em
tal data determinada , e (b) seja (í) um ParinerPessoa Física, (u) um Familiar de um .. ..
P~er Pessoa Física, (rii) uma Afiliada de tal PmYner Pessoa Física, ou (m) urna
Pessoa , cujos beneficiários finais sejam um ou mais Partam Pessoas Físicas,
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Fan:riliazes do Partner Pessoa Física ou Afiliados do Parhrer Pessoa Física, em cada
data determinada.

caso, em

Pessoa sipifica uma pessoa natur1 ou grupo de pessoas natural uma pessoa
iutídica ou grupo de pessoas jurídicas agindo em cowuntol consórcios) ioìn
vareta
s) fundo(s) e
e trW
tn
s) ou outra entidade
enti de ou ory
n=
t URO
~
= de
(

.

"

Sociedade Ha]dingde P.~ms" significa qualquer sociedade que, em qualquer
detetminada data seja de titula idade integral de um ou toais Pa *iro incluindo
BTG Pactual Holding) em tal determinada data

,

(

'

iOiraasferEncia de Controle significa uma transação ou uma sequencia de
transações relacionadas por meio da qual ou das quais qualquer Adquirente do
Controle adquira, direta ou indiretamentq Ações do Controle @ de titularidade de
Pessoas que tenham sido Pariners e/ou (ú) qualquer Sociedade Holdurg de Partvarr, em
cada caso, na data da transação ou sequencia de transações.

,

,

o

Artigo 50 — A Transferência de Controle deverá ser contratada sob condição, suspensiva ou
resolutiva de que o Adquirente do Controle realize uma oferta pública de aquisição de ações
ordinárias e preferenciais dos demais acionistas da Companhia (mas apenas na medida em que
tais ações estejam detidas sob a forma de Units quando da divulgação do Anúncio, conforme
previsto no artigo 49 deste Estatuto Social) ao preço por ação, independente do tipo ou classe,
determinado nos termos dos artigos 51, 52 e 53 deste Estatuto Social, e nos temos e
condições que sejam os mesmos que aqueles oferecidos pelo Adquirente do Controle em sua
aquisição das Ações de Controle em tal transação de Transferência de Controle.

,

(

% r - A oferta pública de aquisição deverá ser iniciada no prazo de até 30 trinta) dias após a
data em que foi consumada a Transferência de Controle ou, na hipótese da Transferência de
Controle ser implementada por meio de uma sequencia de transações relacionadas 30 (trinta)
dias após a transação por meio da qual o Adquirente do Controle atingiu um suficiente
número de ações ordinárias de emissão da Companhia para efetivamente consumar a
Transferência de Controle). Na hipótese de haver necessidade de registro na CVM para
realização da oferte pública de aquisição por Transferencia de Controle, o pedido de registro
deve ser protocolado junto à CVM dentro do referido prazo de até 30 (tpnrr) dias.

(

,

S 2° - É permitida a formulação de uma única oferta pública de aquisição de ações, visando a
mais de uma das finalidades previstas nos termos deste Capítulo XV ou na legislação e
regulamentação aplicável desde que seja possível compaubiliztr os procedimentos de todas as
modalidades de oferta pública de aquisição de ações e não haja prejuízo para os destinatários
de cada tal oferta e seja obtida a autorização da CVM, na medida em que seja exigida peia
legislação e regulamentação aplicável. Caso referida compattbih'zação de procedimentos não
seja possível será formulada uma oferta pública de aquisição de ações para cada uma das
finalidades previsto neste Capítulo MV ou na legislação e regulamentação - aplicável,
conforme o caso e conforme aplicável

,

•

..

,

S 3° - Sem prejuízo do efetivo cumprimento da condição prevista no caput é § 1° deste artigo
em relação a Transferência de Controle, os Parb¡ers e/ou Sociedade HaUMg de Paittrarr não
poderão transferir a propriedade do Ações de Controle ao Adquirente do Controle no
registrar
contexto de ~Transferência de Controle, e a Commpanhia não
em ca
e
transferência das Ações de Controle ao Adquirente do Controle, a na
y+
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conforme aplicável, o Banco Central tenha aprovado a transação de Transferência de
Controle.

Cç~ NZ~Ç

Artigo 51- Sujeito aos termos previstos nos artigos 52 e 53. deste Estatuto Social, na hipótese
da Transferência de Controle resultar de uma 1 ' = transação (e não de uma sequencia de
transações a oferta pública ele aquisição
Í Í - prevista no ~ 50 deste Estatuto Social deverá ser
realizada pelo Adquirente do Controle -ao preço por ação que seja ao menos igual ao preço por
Ação do Controle pago pelo Adquirente do Controle aos P~ e/ou Sociedade HaWffg de
Par~ em referida única transação. Entretanto, sujeito aos termos previstos nos ~ 52 e
53 deste Estatuto S~ na hipótese da Transferência de Controle resultar de 1~ sequencia
de transações, a oferta pública de aquisição prevista no a~ 50 deste Estatuto Social deverá
ser realizada pelo Adquirente: do Controle ao preço por ação que seja ao menos igual ao valor
médio ponderado do preço por Ação do Controle que tal Adquirente do Controle pagou aos
Pw-UM e/ou Sociedade HoUiM de P~ em todas referidas transações ao longo de 1 (um)
ano antes da dita de consumação da transação (incluindo as transações consumadas em tal
data.) por meio c12 qual o Adquirente do Controle atingiu um suficiente número de ações
ordinárias de emissão da Companhia para efetivamente consumar a Transferência de
Controle.
),

1

Artigo 52 - Na hipótese do Adquirente do Controle adquirir as Ações de Controle em um,
~ação que resultar em Transferência de Controle indiretamente dos Pot= por meio de
participação em eqÀDry na Sociedade HoMing de Pa~ (em vez de adquirir tais Ações do
Controle diretamente dos Partverj ou de uma Sociedade HÁfing de ~, o preço por
ação (conforme previ~ no artigo 51 e sujeito ao disposto no a~ 53 deste Estatuto Social)
que deverá ser oferecido pela Adquirente do Controle na oferta pública de aquisição prevista
no ~ 50 deste Estatuto Social deverá ser ajustado para contabilizar, dentre outras coisas,
qualquer ativo (que não sejam as Ações do Controle adquiridas) ou passivos da Sociedade

H01£n'g de P~Ven.
Artigo 53 - Qualquer pagamento (mcluindo pacote de remuneração para wtençào ou não
competição) recebido, direta ou índitetamente, por qual quer Parftor no contexto de uma
Transferência' de Controle em razão do seu status enquanto funcionário, empregado,
executivo, "ecAnsá6r, conselheiro ou no exemicio de funções similares de uma ou -mais entidades compreendidas pelo Grupo BTG Factual e que envolva a prestação de serviços por
U Panker a urna ou mais entidades compreendidas pelo Grupo BTG Pactual, ou que se preste:
a restringir a prestação de serviços por tal Pa~r i outra Pessoa ou a competição com
qualquer entidade compreendida pelo Grupo BTG Pactual, ainda que tal pagamento seja
recebido no contexto da ~çào que resultou em Transferência de Controle, não deverá, em
nenhuma hipótese, ser inserido no cálculo do preço pago por ação pelo Adquirente do
Controle no contexto da Transferência de Controle, e tal pagamento deve ser interpretado
como uni valor separado do pagamento pelas Ações de Controle transferirias ao Adquirente
do Controle pelos Pariram (ou por qualquer Sociedade HoÁfing de Parirnorr}.

Artigo 54 - Qualquer aditamento ao disposto neste Capítulo = que restrinja ou de,
qualquer forma limite os direitos conferidos aos Units emitidos e registrados pela
Instituição Depositária e, por conseguinte, às ações de Companhia que sejam detidas sob a
forma de Unir no momento do Anúncio estará sujeita a delüj-eraçào e aprovação em
maioria
Assembleia Geral por,. cumulativamente, (~ - acionistas presentes representar
o clã
das ações ordinárias d e . emissão da Companhia, inclusive as ações
09
Vact
29
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Companhia de titularidade direta ou indireta dos Paririam ou Sociedade Holding dos
e (ü) acionistas presentes representando a maioria das ações ordinárias e ações
preferenciais de emissão da Companhia desconsideradas pata tanto as ações de emissão da
Companhia de titulatidadN direta ou indireta dos P~orr ou Sociedade Holding de ParUm
em tal momento.
,
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765629
CAPfTULO xv

-

,

Disposições Transitórias

Artigo 55 Desde que expressamente elencados no ato de sua . nomeação os membros do
Conselho de Administrarro poderio ser autorizados a representar a Companhia perante o
BACELA, exclusivamente para os fins descritos em SISORF 4.21.50.10. ou simt7ar
normativo do BACEN, e nos termos e nos limites assinalados no ato de sua nomeação.

,

Ia

,

Artigo 56 - As disposições deste Estatuto Social somente terão eficácia a partir da data da
publicação do anúncio de início de distribuição pública referente à oferta pública primária
e secundária de Units representativos de ações de emissão da Companhia e BDRs
representativos de ações, de emissão do BTG Pactual Participations, objeto do pedido de
registro protocolado junto à CVM em 01 de março de 2012, processo CVM n° RJ-20122426. Não obstante o disposto acima as alterações ao presente estatuto social sujeitam-se à
obtenção das aprovações necessárias pelo Banco Central do Brasil conforme legislação

,

,

aplicável em vigor.

o
30

4P

~

Junta Comerc i al do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: BANCO 8TG PACTUAL S A

n

-

z~
-8

p:, O

44?d

SER$

ti

~ 'p 1'AK00361 7
:

\

Nìre:33300000402

4JProtocolo: 0020143217291 -12/09/2014
CERTIFICO 0 DEFERIMENTO EM 3010912014, E O REGISTRO SOB 0 NIRE,E DATA ABAIXO.
Valérfa

Sertã

Antontirarãn • 77d9QF9dAn5RRd7d ~ pFA ., d9FF3F7R0 ('A~ 7FR9R9F1n3CCRBZ4FARF7P (". f: ~ 7FAf1FA

o

ANEXOU
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
DE 28 DE ABRIL DE 2014

4-

E

LISTA DE ACIONISTAS PRESENTES NA RE NUO
—

ra~~a1

ML• DO ACI NISTA

Lp G~

AIAYANTAGE PUNDS• TNC - DREYFUS TOTAL EMERGNG MARKL'IS PUND

ASCOIISION FMALTH MASTrA PENSION TRUST
BNY MELLON FUNDS TRUST - BNY MM1ON EMERGING MARKEI5 RM
BNY MELLON GLOBAL Fl1ND5.PLC
BOMBARDIER TRUST CANADA GLOBAL E UITIES FUND

013130558/0001.33
005986793 0001-83
010438669 10001.13
0054795711 1 0001-96
005639548 1 0001-43
W 5839462/ 0001-70
013926201 1 0001.46

BRAIlm~NE IN U-57T6ENTTRUST

0093430010001.69

BUREAU OF LABOR INSURANCE
CALIPORNIA PUBLIC EMPLOY EES REIIREMENT SYSTEM
CANADA PENSION PL1N R.n'ESTMENTBOARD
CAP G ALL COWr WORLD EQ FD FTAX - EX TRUSTS
CAPITAL GUARDIAN EM.MKtS .
. FD.PORTA3L &TS
CAPITAL IMWNIAT. EMERGM.1R1OsZS FUND
CAPITAL iN ' IFJINAT10NIAL - INTER1dATIONAL EQUITY
CAPITAL SN78RNIATIONAL EMERGING ECONOMIPS

09753'1177010001-10
0M479187/0001-71
00660524/0001-00
097539012/ 0001-14
097539102/0001-11
09 753 9113 /0 0 01x10
006840475007.06
014249096/0001.30

CAPITAL I lVI7PNATIONAL FUND

097539114 0m1.46

CAPITAL IIT~TIONAL FUND JAPAIN
CAPITALINTPJUVATIONAL GLOBAL B UITIES FUND

097539116/0001-35
097539117 / OWI-BD

CAPITAL IN7ERV All 01,1 AL POR7POLIOS

0 9 75 3 911 9 /0 0 01-79

AMERICAN AI INES , INC MASrER F. B. P. TRUST
AMERICAN 12
- £T UC I.OWW SYSTEM RETIREI-- IdFE INSURANCE TRUST

h

CASCABEL FUNID LP

0137677A

CASCABEL LONG MASTER rUN1D LP
CASCABEL MA= F UND V ID.

019513772 OWI-55

CASCABEL QP FUND I.P

013767743 / 0001-33

CISC LATIN ANIERICAN FUND

n05987180/0001 -60

DREYPUS 1NTFINC-DREMS EM MKT FUND
DREYFUS INVFSTMENT FUNDS - DREYFUS

0007-99

0137M1110001-75

~90710001-76
00794243210001-13

B. C 13 M . C E P.

EMERGING MAR72.15 EQUnY FUND

01713MW,

EMERGING MARI.= UQUIlY TRUST 3
BMERGING MARKE75 GROWI747.73ND INC
EMERGING MARKETS ]N7ERNAlIONAL FUND

007790922100(11-99
017539308 1 0001-41
n05987W7 1 00m4X

PIDELTTY INVEST TRUST J.AT04 ANSERICA
1 ~

008548532/0001-70
05449884 / 0001.80

1-38

FIDEUTY LATIN AMÉRICA FUND
P3DELITY SAIEM 57REETTRUST: 8P.4RTAN F1.0s1tCING NiARI ~ [ S IND FD
PIFE COUNCIL PENSIO1,1 PUNO
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA , L PENSION TRUST
FU711RE FUND BOARD OF GUARDIANS
GAM STAR FUND PLC
GENFSIS EMI ss RGING MARKETS BU.%Mc;S 7RUST
GENESISEMMGINGMARKEI5L7DPARTNERSHIP

01401259510001-36
010 59 6 06 6 /0 0 01••0
"~10001-90
008857563100111-02
09753950210001.27
005M325/M01-23
00598
0001-92

GLOBAL CIIRRBNTS GROUP TRUST

010374975/000)-33
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GLOBAL X BRAZIL FINANCIAIS ETF
GMAM (NVFS'CAlETTI' PUNDS TRUST
GMO DEVELOPL• D WORLD SI= FUND A SFATES OF GMO TRUST
CIMO FLINDS PLC
GMO GLOBAL R REIIJRN
F A SUB-PUND OF GMO FUNDS PLC
GMO M R FD ONS A S O GMO M PORTIPOLIOS ONSHO • • L.P.
GMO REAL RE1UUM ASSET ALIACATION FUND, LP.
GOLDMAN SACHS PROFIT SH ARING NLUTER TRUSI
HIGIME1D5 CAPITAL I LP
HIGHFIIiI-DS CAPITAL B LP
13GLOSALEQUMF^

Ì6Ge` ~ J

012080604 / 0001-74
00856213610001-65
019673246 10001-52
0 071 4 093 9 / OWI-09
01328999210001-60
00583 914210001-W
0116910901000t-20
00719135V0001-54
007678M9 1000t-26
007678350/ WOI-50
015272737/ CIWI-30
W51503Ta/0001-77

IOWA PUBLIC EMPLOYEPS =MEAfENT SYSMf
ANU5 EMERGING AfARKhTS FUND

01298766810001-53

LTDASTRFORTSThBCOLTDASTRFORMSTLATAMEE FD
NL/CAPITALGUARDI -AN GLOBAL B .ILANCED FUND
~rUCKY REMEMENT SYSrnf5
KEN•IUCKY RE.TIR MENT SYSTEMS BJSIIRAFICE TRUST FUND
LAZARD GLOBALTHEMATIG CANADA FUND
LAZARD GLOBAL TI4F- ALL11C E UITY TRUST

097539 1DDDI-45
09753967510001-45
010524004/ 0001-22
01 81495 37 /WM-U
0011907612 10003-74
008936967/ 0001-91

LEGG MASON C rwRRRI DGE GLOBAL VALUE SQUITY TRUST

01128370310001-90

IEGG MASGN GLOBAL PUNWS PLC
L\7P Br-ACKROCK E\iERGING MARK £IS RPM FUND

W6943429/ OWI-M
016590328 1(00145

AfA57r-R TRUST FOR S~S PENSION PLANS

019 24 481 7 /0 0 01-3 3

NMLLC)NBANKNaEBCOLLBCCIVETI .} VFS1 (=FUNDPI - AN

009593149/WM-OÇ
014953997 / 0007 Sb
097539911 10001-23

MERCER ELIERGING MARKETS EqUITY FUND
MORGAN 5TANLEY INVESITlFN17UNDS LATIN AMERICAN BQUrIYIIND
-

NORGES 1~

097539976/0001-79

-

PUBLIC EMPLOYEE RETIRE~T S1 S MI OF IDAEIO
PUBLIC JEMP1,0= RETIREMHNiI SYSfEM OF OMO

00598164010001-50
0975400 10001-07

SQBWAB EM£RGING MAR1= E U= ETF

011100689/0001.42

STATE OF CO~CTICUT RET PLANS AND TRT FUN

005839947 /0001.04

STATE OF OREGON

005479924 0001-36

STATr: OF WYOM)NG
STATE ST B AND T C INV F F T L RETIR PLANS
STtCFTITNG DEPOSITARY APG EMERGINGTSARKEIS E UTIY POOL
STRATHCLYDE PFNSION FUND
suNsuPER SUPFAA.WIUATION PUNI)
TBC POOLED EMPLOYEE FD INT AGWI E%US EQT
1EACHERS RET. Sl .$TEMS OP LOUSIANA
THE BOARD OF REGENTS OF THE UNÍMPUITY OFTEKAS SYSTEM
T1dE BONMARDTER TRUSr UK
TFIE CALTFORNIA ENDO~1
,11 '
THE EM MKT EQ LNV PORT OP CONS GR CAP AIK '1 FDS
THE G ENES IS EAIERG . MARKEIS INVEST. CO SICAV
THE GÉNESIS GROUP TRU57 FOR FàfPLOYEE BENEFIT PIA1,5
THE LATIN AMERICAN DISCOVERY FUND , INCTHE MASTER T BK OF TAPAN . ]EM AS TRUSrEE OF MUTSi0003B062
THE AlASIER TR BK OF APAN LTD . AS IR OF E C S ACT MO PUNI)
THE MASTER TRUST BANK OF APAN LID AS TRUSTEE OF BNY MW-LON
THL• MÁUlFR TRUST BANK OPAPAN , LTD. AS T F,\M40000.5832
NUNAG.BOARD
THE PENSION RFSERVES rNVE', nlLNT
1
THE 5TATC• TEACHERS RETIREMENT SYSTEAf OF OHIO
THE TBC PRNtiIE TRUST'

097540266/000138
005839952/000117
097540273 / 0001.60
008685670 / 0001-09
0 083 6 09 5 4/ 0 0 01-17
0058400401 0001.65
005670285 0001-35
0058411078 /0001-38
013925495 1 0001-26
00749633510002-91
OD5840086 1 0001-84
005840071 10001-97
005987197 / OMI-18
003840099/0001-53
015526516 1 0001.41
013429201 10001-50
01159M95 /OODI-19
01481935910001-08
0059879171000145
00751664810001-"
00584013E 0001-23
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THr TBC PRrvATETRUSf ACWT EX USVALUE ~TO,
IRE-ASURER OFTHr SI-. OF N.CAR .' 'r,LFD. P:nl
1RUSI ' FUND ADVISORS INTL GROUP TRUSI'

008979496 10001-07
005BW163 10001.04
005987948/ 0001.04

UA\V RETIR -E MEDICAL BENEFITS TRUSI '
UNILEVER UK PENSION PUND
UN=
, TECM0LOGIES CORP . M•1SCER REI '. TRUST

01139897110001-25
00724730010001-19
005M19310001-02

UPS GROUP TRUSP

011410513/WDI-97

U'!'AH S ME R1 PEMEN T SYSTEAIS

(Ir7247312 /M07-43

VANG FLSE ALLWORLD Eli-U5 INMEX FD. A S OF V INTER r 11.1)5
VANGUARD EMERGING MARKECS M DCK INDEX FUND

~65213 [0003-14
MUS246610001-01

VANGUARD FU3DS PUBLIC IIXW DCOMPANY

0145410610001-70

VANGUARD TOTAL WIERNATIONAL S7'OCK INDEX FD ASE VANSF
VANGUARD TOTAL WS[ FD, A SOV UMM
- NAi1ONAL EQUrM INDEX FDS
VIR7I35 13MERGING MARKEIS OPPORTINn 1'IFS FUND

097540615 / 0001-42
00955961210001-93
09754064010001-26

VONT OSEL 1NVFSI~ TRUST

008734893¡0001-00

WORKERS COMPENSKIION INSURANCE IZUND
7UR1CH INVESI24ENT5 GLOBAL~IA71C SFLARF. POOL
7UIUCH 1191•ESIMEN7S UNHEDGED GLOBAL THEMATIC 5; [ARE SCHUM
ar. RYL CO~ LLP
ON'1'ARIO TEA04M
- Ç PENSION PLAN BOARD

007703(67110001-51
097540 (56/0001-39
097540658¡ 0001-7a
01293900310007-74

00583964010001-03

XPp . Chri>hra gum de

ME DO ACIONTSTA

/

ALAN HAIDINGER RAMOS

01681799710000-07

BTG ALPFU INVES ,1= LLC
BTG PACTUAL HOI.DING SA

01 1 91210 810 001-7 7
-

01092322110001.62

GU11I-MUfE ALAGA PINI

29383507510000-37

TOSE LUIZ ALAR PEDRO FILHO
OSE OCPAVIO MENDES NIT •A
I.0 IS FERNANDO A UINO DE AZAMBOA
LUIZ RAPHAEL DE OLIVURA SAMPAIO GUINLE
MARCELO BTI7ENCOURT GUARIENTO

224012118 0000.70
02228B519 100"17
042954997000046
034249037¡0000-01
- 10417011810000-73

-

OSVALDO DE ASSIS FIMO

761798778¡0000-15

PAULO ROBERTO BATISTA MACHADO

_ -

0189699]7 0001-53
01878802 1 0001-10
01878860210001-10
0111004D710M0.17

RLNA'1'A GOMES SANTIAGO BROENN

021032967¡000002

ADOLPO CORRIA CORREA

236006028 /000070

ALE ANDRO CORREA ROL7

- "-'

23(WXW38 000041

ANDRPS RESIREPO BOTERO

23600WG8¡OOW-67

CAMILO ARI5U7ABAL V 4. G9
DAVID FMFF P~--SALAZAR

23600607810000-39
2360059781000050

DUVAN DARIO GRAIA)a2 BEDOYA

236fg3998 10000-01

ESTAM GANI RIA 1.01, 12

230006018¡0000-06

ESn:BAN 2ULUAGA DIE7
PEIIPE ESMBAR NAVARRO

236W595810000-06

M;LIPEPO—U2RESIREPO

236001818/

ItO~ DE INVERS ] 9U VADO MAR DEI. SU lI

017138!9

2360059681000088

..

i

014001347/0000.88

PRINCE INVLSD.IENT& n U.0
PRINCE INVEMIEN ' 15 LLC
PRINCE A`VE5T IN1
,1%LI .C-PENHOR
REINALDO BOCH1 NOGUEIRA
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PONDO DE INVERS PRI V :ADO MAR DELSUR 117

01713839310001.05

PONDO DE rNVERS PRNADO MAR DEL SUR ]V

017138394 1 000141

PONDO DE INVERS PRIVADO MAR - DEL SUR V

017138395/ WM-96

PONDO DE INVERS PRIVADO MAR DPL SUR VI

017138396 /0001-30

PONDO DE INVERS PRIVADO MAR DF. L SUR V11

017138398 0MI-20

PONDO DE INVF-RS10N PRIVADO MARDEL SURI

017138399 /0001-74

GLORrA PATRICLA i,02 lA HERNAI.IDL7

23600167810000.08

J ORGE ANDRES TAB.~ ANGEL

236005918/0000-19
2360059381000062

OSE HIl.AR10 LOPEZ DUQUE

23600668810000-97

OSE PABLO MESA ~REZ
VAN CAMILO VELA UEZV

236006098/0000-82

UE7

UAN W15 ~CO ARROYAVE

23600477810000-70

IU.AN MANUEL VELACO BARRERA

236004738/0000•B3

llAN RAFAELPEREZVEI .EZ

236003998 0(100.96

ULIANA ARRrOLA GROSS

23600471810000-30

LUIZ CARLOS VARGAS PATINO

23600969810000.51

LUZ M.U.A VARGAS PATINO

27600959810000-99

170

ÁÀ~

OLGA LUCIA =OA ACOSTA

231004268 1 0000-85

OLGA LUCIA VARGAS BAEZ

236004178/ 0000-94

RAFAEL 1GNACIO LOPEZ DUQUE

236004336 1 0000.22
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BANCO CENTRAL DO BRASIL
Oficio 1408912014—BCB/Deorf/GTRJA
Rio de Janeiro , 8 de setembro de 2014.

Pt1401596164

Ao

Banco BTG Pactual S.A.
Praia de Botafogo, n° 501151, 6°, 7° Andares - Torre Corcovado — Botafogo
22250- 040 Rio de Janeiro — RJ
Assunto : Comunicação de deferimento de pleito.

E
Prezados Senhores,
Comunicamos que o Banco Central do Brasil, por despacho desta data, aprovou
os assuntos a seguir especificados , conforme deliberado na Reunião do Conselho de
Administração de 28 de abril de 2014:

a) Eleição da Diretoria, com mandato até a posse dos que forem eleitos na la Reunião do
Conselho de Administração a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2017
Nome
Cargo
Diretor Presidente
André Santos Esteves
Diretor Vice Presidente Sênior
Antônio Carlos Canto Porto Filho
Diretor Vice Presidente Sênior
Marcelo Kalim
Diretor Vice Presidente Sênior
Renato Monteiro dos Santos
Roberto Balls Sallouti
Diretor Vice Presidente Sênior
Diretor Executivo
André Fernandes Lopes Dias
Eduardo Henrique de Mello Motta LoyoDiretor Executivo
Guilherme da Costa Paes
Diretor Executivo
Iuri Rapoport
Diretor Executivo
Jonathan David Bisgaier
Diretor Executivo
Marcus André Sales Sardinha
Diretor Executivo
Oswaldo de Assis Filho
Diretor Executivo
Rogério Pessoa Cavalcanti de
Diretor Executivo
Albuquerque
013.849.777-08 João Marcello Dantas Leite
DiretorNxecutivo /Diretr
de
CPF

0

.i
i

f

857.454.487-68
468.306.778-15
185.178.498-50
265.065.788-07
135.962.478-37
038.107.417-01
899.745.067-00
959.629.487-34
132.461.398-06
060562.687-13
023.418.117-60
761.798.778-15
986379.087-72

Departrnento de Orypno M do Srateraa Fina 1e4
Gerér ~ cia-Téawca no Rio de Janeiro (GTRIA) ~ +
Av. Presdenle Vargas. 730 —19' andar— Centro — 20071-900 Rio de
Tel.: (21)21a95020.2~146.218~
E meA: gbia deor10beb.govbr

1
-

1pK,.

A

BANCO CENTRAL DO BRASIL
b) Eleição do Comitê de Auditoria, com mandato até a posse dos que forem eleitos na la
Reunião do Conselho de Administração a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de
2015
CPF
Nome
076.846.659-87 Alvir Alberto Hoffinann
234.628.118-27 John Joseph Oros

Cargo
Membro Qualificado
Membro Efetivo

2.
Deverá essa sociedade, no prazo regulamentar de cinco dias contados da data do
evento, registrar diretamente no sistema Unicad a data de posse dos eleitos, bem como atentar
para as demais informações a serem prestadas no Unicad, conforme procedimentos descritos no
Sisorf 4.14.70 (www.bcb.gov.br/?SFNMANUAL).

C

3.
Registramos a inobservância do prazo de quinze dias previsto no artigo 33 da Lei
& 4.595, de 31 de dezembro de 1964, para submeter à aprovação do Banco Central do Brasil os
atos de eleição ocorridos na Reunião do Conselho de Administração de 28 de abril de 2014.
Esclarecemos que a infração ao dispositivo legal citado sujeita essa instituição, bem como seus
administradores, às penalidades previstas no artigo 44 da citada Lei n o 4.595, de 1964.
4.
Deixamos de manifestar-nos acerca da eleição do Sr. Sr. William Tbomas Royan
para o cargo de Membro Efetivo do Comitê de Auditoria, em vista de sua renúncia, ocorrida em
15 de julho de 2014.
S.
Comércio.

Anexamos documentação autenticada, para fins de arquivamento no Registro do
Atenciosamente,

Délio José Co iro Galvão
Coordenador

0
Anexo: 1 documento; 4 páginas.

2

Drrpartannarrto de Organ~o do Sb~ Ftianwt 0 (a
Ger~~ no Rio de Jarreto (GTRJA)
Av. Presidente Vargas, 730 —19' andar — Centro — 20071400 Rto de
TeU (21)2189-5020, 2189-6146,2189-5349
E~.. gtrja.deor(Qbcb.gwJx
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BANCO BTO PACTUAL S.A.
Companhia Aberta

CNPJIMF 30.306294f0001.45
NIRE 33300.001402

Praia de Botafogo n.° 501, 8 0 andar
F = . =_ ..

Rio de Janeiro, RJ

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
673 1 79 REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2014
1.

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada no da 28 de abril de 2014, ás 1820 horas, na nade social
do Banoo BTG Pactua SA C13arco BTG Patttra ou oro anhial , na Praia de Bofalogo C 501,
8° andar, na Cidade 60 Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

2.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: A convocação foi formalmente enviada a todos os membros do
Corr~ de Adnárristração da Compartria, com a a geoedãnr a superior a 48 (quarenta e oib
horas ), conforme determina o Art. 9°, paágralo 1 0, do Estaúrb Social Carpareceu a ft tal'da3e

4
❑

dos memtaos do Cmtselho de Administração da Companhia.

E

3.

MESA: Preskllu os trabalhos o Sr. Roberto Balls Saltouti, membro do oorsetiro de adminstração,
que oomridou a rfà % Marcelo Kahm , para seore~.

4.

ORDEM DO DIA DEUBERAÇbES E TOMADAS

4.1.

Aprovação, freta unanimidade dos presentes, da reeleição dos membros da Dieinria da
Caapartda, todos com mandatos de 03 (trás) anos, e permanecerão no cargo até a posse dos
membros que tarem eletbs na primeira Reunião do Conselho de Admiristraça0 a ser realáaaa
após a Assembleia Geral Ordinária de 2017, permitida a reeleição , os Srs : m ANDRÉ SANTOS
ESIEVES, brasleiro, casado peio ru?Kprtre de separação total de bens, analista de sistemas,
portador do RG n' 07.767.022-2, expeãdo pelo ã PIRJ e inscrito no CPF/MF sob o e&
857.454.487-68, residente e do~rado na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na
Avenida Brigadeiro Fada lima, n.° 3477, 10 andar, CEP 04538-133, para o cargo de Ditelor
Presidem ,- n ANDRÉ FERNANDES LOPES DIAS , brasileiro, casado pelo regime de =nuínhão
parcial de bens, adàrdsstr~, portador do RG C 9.692.397-4, expeõdo pelo lFPIRJ e inscrito no
CPF/MF sob o n " 038.107.417-01, residente e domictfrado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro,
com escaitário na Praia de Botafogo, 501, 5 0 anda - parte. Torre Corowrado, CEP 22250440. para
o cargo de Diretor Executivo , n ANTONIO CARLOS CANTO PORTO FILHO , br~ casado
pelo regiane de comunhão unrversa de bens, empresário, portador do RG n.• 2.984.257, expeddo

peta SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n ° 468306.778.15, residente e ~cl@ado na Cidade e
Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Bdgadeio Faria Lira, C 3477,14° andar, CEP
04538-133, para o ergo de Diretor Vice Presidente Sénior, (rv) EDUARDO HB4 U E DE
MELLO MOTTA LOYO, brasileiro, casado pelo regime comunhão parcial de bens, cocrromista,
portador do RG n °.191.930, expedido pelo CREtRJ e inscrito no CPFIMF sob o C 8%.745.06700, residem e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro , com ~no na Praia de
Botafogo, a° 501, Torre Corcovado. 5 5 andar - parte, Botafogo, CEP - 22250.010, parade
Dirébr ExecuM, (v) GUILHERME DA COSTA PAES, bra~ ro . rasado peloo fda
comrutrão pateia de bens, economista, portador do RG n' 05.417.705 0 , expedido
e
-

3440

.Nada Con>erda do Estado do Rio de Janeiro
Em~~ BTG PACTUAL S A

NNa_333DDODD402
Pratornro: 0020143217143 -12MM4
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inscrito no CPFIMF sob o n• 959.629.487.34, residente e domid' iado na Cidade e Estado de São
Paulo, com escritório ria Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 10 andar, CEP 04538-133, para o

cargo de Diretor Executivo;

(A

JOÃO MARCELLO DANTAS LEITE, brasileiro, casado pelo

regime de comunhão pateial de-bem. ecammista, portador do RG n° 08.497.626-5, expedido
pelo IFP-RJ e inscrito no'CPFIMF•sob o n.a 013.849.777-06, residerrte e donicrliado na Cidade e
Estado do Rio de Janeird, com escritório na Praia de Botafogo, n° 501, Torre Corcovado, P andar

- per.
`

togo. CEP - Y22.50.040, cumulando os cargos de Diretor Execrrtivo e Diretor W

Relaçóes oom Investidores; (vil) JONATHAN DAVID BISGAIER, cidadão dos Estados Unidos da
América, advogado, solteiro; portador do RNE n! V536B89-7, expedido pelo DPFISP e inscrito no
CPFIMF sob o n.° 060.562.667-13, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Parllo, com

escrilbrio na Avenida Brigaderco Faria Lima, C 3477,14 0 andar, CEP 04536-133, para o cargo de

i

Diretor Exeasó+ro; (vr MARCELO KALIM, brasileiro, casado pelo regime de oomtnhão parcfai de
vens, ecawndsta, portador do RG n.° 9.037.096, expedido pela SSPISP e insaão no CPFIMF sob
o n ° 185.178.498.50, residente e don*fk do ria Cidade é Estado de São Pauto, mm escritório na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.• 3477,14° andar, CEP 04536-133 para o cargo de Diretor Vice
Presidem Sénior; (m) OSWALDO DE ASSIS PILI10, brasileiro, casado pelo regime da comunhão
universal de bens, engenheiro, portador do RG n• 3.735.512, expedido pela SSPISP e inscrito no
CPFIMF sob o n' 761.796.778-15, residente e domicliado na Cidade e Estada de São Paulo, coro

escritório na Av. Brigadeio Fada Uma, 3477 -14 0 andar CEP 04538.133, para o cargo de Diretor
Executiva; (x) RENATO MONTEIRO DOS SANTOS, brasileiro, economista, casado pelo regime

de oorrtrarhão parcial de bens, portador do RG n. 0 22-778.9152-3. expeãdo peia SSP - SP e inscrito
no CPFIMF sob o n ° 265065788407, residente e donricëado na Cidade e Estado de São Paulo,

com escxiiório na Av. Brigadeiro Fada Lima, 3477 -14 0 andar, CEP 04536.133, para o cargo de
Dielor Vice Presidente Séiítor, (x) ROBERTO BALLS SALLOU71 braslaim, ~mista, caiado
pelo regime separam total de bens, portado do RG C 17.035.489-1, expetïdo peta SSPISP e
Inscrito no CPFIMF sob o C 135962.478-37, residente e domiaõado na Cidade e Estado de São

Paulo. coto escritórq na Avenida Brigadeio Faria Lima, n.° 3477,14 0 arda, CEP 04538.133, para
o cargo de Diretor Vice Presidente Sénior,' (xá) ROGÉRIO PESSOA CAVALCANTI DE
ALBUQUERQUE, brasileiro, ewrrortdsla, casado pelo regbne de comunhão pardal de bens,
potador do-RG n. a 72531.013-6, expedido pelo IFPRJ e kurtio no CPFIMF sob o n"9863790H772, residente e domicliado ira Cídade e Estado do Rio de Jar>eira, tara escritório na Praia de
Botafogo, C 531, Tare Corcovado, W andar — parte, Botafogo, CEP - 22250.040, para o cargo de
Diretor Executivo.

0

Apto+ração, peta talanirritdade dos presentes, adtoionairwnte aos membros adura reelotbs, da
eleJção dos seguintes membros para a Diretoria de CarIpanhia, ambos com mar~ de W (trás)
anos, e permanecerão no cargo até a posse dos membros Que forem eleitos no primeira Reunião
do Comelho de Admivskação.a sor realliade após a Assembleia Geral Ord'm5ria de 2017,
permitida a n çeo, (i) IURI RAPOPORT, brasieiro, soleiro, advogado, portador do RG n.°
22173.445.4, exped•do peta SSPISP e inscrito no CPFIMF sob o n.° 132461.396-06, residem e
domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima,

n ° 3477, 14° andar, CEP 04538.133, para o cago de Diretor Executivo; e (7 MARCUS ANDRÉ
SALES SARDINHA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, anaista de
sistemas, portador do RG rr° 08.095.505-7, expedido pelo 1FP1RJ e inscrito no CPFIMF sob o n°
023.418.117.60, residente e domiciliado na Cklade e Estado de São Paulo, com escritório na

Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.° 3477, 140 andar, CEP 04538-133, para o cargo de Diretor
Executivo..
4'1.á Ficá ooicsìgnado. que uma vez eleitos os nrerrrbros irx6cados no dera 4.1

pemrar"m.vagos os demais cargos da Dire~
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4.121 Os Diretores ara eleitos encontram-se fim e desimpedidos para o exercicio de
suas abibu4es, e, tendo em vista o disposto no "o 147 de Lei rL GADM declaram
para os devidos fins de direito, não estarem knpedidos por lei especial, rem ~nados

à

to]

-pena que, ainda que" temporariamente, vede o acesso a cargos p&ãws; ou

condenados por crime falimentar, pre~ , palia cru - suborno, concussão, peculato; ou
crime contri a economia ~lar, contra o sistema financeiro' nacidM, èonfrá as norma
de defesa
da conco~E4
contra es
mações
de
consumo,
afê
cru apropriedade,
bem como preencher todas as condições previstas na Resolução ri* 4.122, do Ca~
(572.1153
Monetáric Na~ de 02 de agosto de 2012, sendo certo que a eles foi dado amplo
conheci~ da "Isi" aplicável.
4.1.3. Os Dwbw ora ~ de~ torrix posse em seus cargos em até 30 (trinta)
dias contos da respeclivaí homologação pelo Banco Central" do Brasil, m_edí~
assinatura de termo de posse no livro próprio.
4.21

Aprovação, pela unarum dade dos ;>resentes, da re~ das membros do Comité de Auditoria
da Companhia, e permanecerão no =F até a posse dos membros que forem eteilos na primeira
Reunião do Conselho de Administração a ser re~ após a Assembléia Geral Ordinária de
2015, permitida a reeleição, os Srs. ALViR ALBERTO HOFF111^ Ix—MIcim, casado em regime
de comunhão universal de bens, bacharel em a~ con~ residem e dom~ ria
Cidade de BraIsfia. SQS 202, bloco J. apto. 331, portador da cartísira de identidade rL* 1261X24, expedida pela c~ de CunlMff e ~ no CPF sob o n.O 076.846.659-87, comD
membro qualificado, nos t~ do artigo 12, §2*. da Resolução re 3198, do Co~ Mor~
Nacional, de 27 de maio de 2004; e com membros efetivos os Sm J" JOSEPH OROS,
estadurídense, casaído com r~ de s~ de bem, admiríls~ de empresas. portador
do passaporte 0 112785749 (Estados Unidos da América), inscrito no CPF/MF sob o r0
234.128118.27, c= end~ na Cidade de Nova lorque, Estado de Nova Iorque, Estados
Unidos da América, onde tem escritório em 717 FM Avenue, W andar, e WLUAM TROMAS
ROYAN, cainaderIse, casado em m~ de comunhão parcial de bens, bacharei em cw~
portador do passaporte n. BA3SEM, com 'end~ na 744 Duplex Avence, T~
Ontario, M4R 1 W3; permanecendo vagos os d~ cargos do ComM de Au~
42-1. Os mernbros do Cwft de Auditoria, ora eleitos, declaram sob as penas da M que
não estão tinos de exew a admiinísti do Banco BTG Paicinal SA, por M
especial, ou em ~de de cor~ criminal, ou por encontrara~ sob os efeitos
dela, ou de penas que vedem, ainda que temporariamente, o a cargos públicos,
ou por crime falimentar, de prev~ peita ou subam, concussão. pecuk*D ou contra
a em~ populw, contra o sisterna financeiro n~ contra as normais de defesa da
concorrência, c~ as reta95es de consumo, a fé p~ ou a propriedade, dessa forma
não estando Incurso em q~uer dos c~ previstos em M que o Impeça de exwm a

atividade mercantil, e~ ciente de)

~D no a* 147 da Lei das SA, bem =no

declaram encontr~ livres e desimpedidos para o exercício de suas atr~ e
~ todas as condições previstas na Resolução n* 4.122, do Conselho Monetário
Nacionail,.de, 02 de a~ de 2012, bem como na Resolução n* 3.198, do Conselho
Mor~ Na~ de 27 de maior de 2004, e ali~ posk~ 4.221 Os membros do Comitá de Auditoria orá e~ de~ ~
caW em até 31) ~ dias contados da resp~ homologação pelo Saro

Bras& m~te

pE!e~ de !armo de posse m livro próprio.
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4.3. Fica desde já consignado que as defibe~ da presente Reunião do Co~ de
Administração ficam =idicimadas à alo~ pelo B~ Central do Brasil, naquilo que
00~ cc)nfbffm a legislação em vigor.

,1

1~

A1, -

ENCERRAME1VM Nada mais havendo a se
foi encerrada esta Reunião do Cm~ de
Administração, da qual foi lavrada este ata, que, 2M fida e adiada c~ foi assinada por
todos os Presentes.

i

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2014.
Confere com o original ,
1~ em hm p~
M

17o UFICIO [E NM - lúnitu rvIno Rib
Ika do Cw= 63 - Cwám - Rio de ~
~b~rimos de:

Alo de Jamiro.
Em im,.b

14. rafic

-Abíam
M

Í~

~atra - Piei.

km-w=
m pt r i.

1
4

3511

.halo Comandai tlo Estado do Rio iIiiJaneiro

7, Em~ 1~ BM PA=AL S A
Ntim, 33300000402
Pr~: 0020143217143-112~14
CERTIFICO 0 DEFERIMENTO EM 16/09f20'
A~~ &QRn~lFm9nwsmir.ç

E 0 REGISTRO SOB 0 NIRE E

Doc. 2

..N

coa:

•
no

• •

/ •
o

•

/

649 ecoa

W
.w~"
o

90

2-~ C

•• •• aBAIOÇQ CEWRAL DO BRASIL
.•.•
•••/
••.
. .

. .•

......

•. ..

..

.....

./

...

••••
•
.

Ofício 1409012014—BCB/Deorf/GTRJA
Rio de Janeiro , 8 de setembro de 2014.

PÉ1401596152

A
BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.477 -14° andar - parte — São Paulo
04538-133 São Paulo — SP
Assunto: Comunicação de deferimento de pleito.

J

~

Prezados Senhores,

Comunicamos que o Banco Central do Brasil , por despacho desta data, aprovou
os assuntos a seguir especificados , conforme deliberados na Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária de 28 de abril de 2014:
a) Eleição da Diretoria, cujo mandato se estenderá até a posse dos que forem eleitos na
Assembleia Geral Ordinária de 2017:
Cargo
Diretor Executivo
Diretor Executivo
Diretor Executivo
Diretor Executivo

Nome
CPF
016.814.927-33 Guilherme Loos Martins
014.009 . 347-88 Paulo Roberto Batista Machado
088.698.528-57 Ricardo Chamma Lutfalla
284.047.648-75 Rodrigo dos Santos Goes
Q

b) Reforma estatutária.
Deverá essa sociedade , no prazo regulamentar de cinco dias c
2.
evento , registrar diretamente no sistema Unicad a data de posse dos eleitos,
para as demais informações a serem prestadas no Unicad , conforme procede
Sisorf 4.14.70 (www.bcb.gov.br/7SFNMANUAL).

00

#VIÃ
ti

no 4595, de 31 de dezembro de 1964, para submeter à aprovaç$$
atos de eleição ocorridos na Assembleia Geral Ordinária e Ex
Esclarecemos que a infração ao dispositivó ;lçgal-,citado sujeita e
administradores, às penalidades previstas no artigo 44 da citada Lyi n

co G

6'Q1 1~ ~
4 QR
Departamento de Organização do
Gerência-Técnica no Rlo
Av. Presidente Vargas, 730 —19' andar—
Tel.: (21)218"020, 21
E-melt gtr)a,deorfl .
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Anexamos documentação autenticada, para Cens de arquivamento no Registro do

Atenciosamente,
r

I

Délio José COr iro Galvão
Coordenador

Anexos: 2 documentos; 11 paginas.
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JUCESP PROTOCOLO

0.927.317/14.0

BTG PACTUAL CORRETORA DE T(TULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ N° 43.815.15810001-22
NIRE 35.300.032.268
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2014
u
1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Realizada no dia 28 de abril de 2014, às 09:00
horas , na sede social da BTG Pactuai Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
('Sociedadel, localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro
Farta Lima, n° 3477,141 andar, parte, CEP: 04538-133.
2. PRESENCA E CONVOCAÇÃO: Acionistas representando a totalidade do capital social da
Sociedade, conforme assinaturas constantes no "Livro de Presença de Acionistas'. Dispensada
a publicação de Editais de Convocação, conforme o disposto no artigo 124, §4 0 da Lei n°.
6.404, de 15 de dezembro de 1976, em razão da presença da totalidade dos aciónistas da
Sociedade.
3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Paulo Roberto Batista Machado e
secretariados pela Sra. Femanda Gama Moreira Jorge.
4. ORDEM DO DIA:
Em Assembleia Geral Extraordinária:
(i) Deliberar sobre a reformado Estatuto Social da Sociedade, afim de alterar o§ 1 0
doi-Artigo- 12 dõ Estatuto Social dá Sociédáde—
refernte ao Zandãtõ dá Diretõda—~~
Em Assembleia Geral Ordinária:

a,eF
à~°_@o

(H) Em conformidade como previsto no artigo 133, § 4° da Leras S
de publicação dos anúncios referidos no meMdaEjisposiúfió
"~~ s
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(111) Delibéar sóbre a'fávratura da ~te ata na forma de sumário dos fatos
ocorridos, tal como autoriza o artigo 130, § 1 0 da Lei das S.A.;
(iv) Apreciar o Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e das demais
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2013, assim como o parecer e notas explicativas da auditoria
independente;
(v) Deliberar sobre a destinação do lucro liquido do exercício social findo em 31 de
dezembro de 2013;
(vi) Deliberar sobre a eleição da Diretoria Estatutária da Sociedade; e

rE

(vil) Deliberar sobre a remuneração global da administração da Sociedade.
S. DELIBERAÇbES POR UNANIMIDADE:
a)

Em conformidade com o que prescrevem a Portaria n ° 18 do Departamento Nacional de
Registro do Comércio e o artigo 133, §4 1 da Lei das S.A., a não publicação dos anúncios
previstos no referido artigo, referentes á realização da presente Assembleia Gerai, de
forma que a totalidade dos acionistas considerou que estava sanada a feita de
publicação dos anúncios, já que tal ausência não prejudicou os interesses dos
acionistas, nem os da Sociedade.

b)

Consignar que as deliberações da presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
ficam condicionadas á aprovação pelo Banco Central do Brasil (° BACEN I, naquilo que
aplicável conforme a legislação em vigor.

C)

Autorizaram a lavratura da presente ata na forma dé sumário dos fatos ocorridos tal 0Á~:Zo

0

k yl

como dispõe o artigo 130, § 1 0 da Lei das S.A..

O^ a l,
~

Em Assembleia Geral Extraordinária:
d)

Aprovar a reforma do Estatuto Social da Sociedade no intuito de:
0) Alterar o§ 1 0 do Artigo 12 do Estatuto Social da SociedaN
da Diretoria. A alteração proposta se dá no intuito de aumentar9
da Sociedade de 01 (um) ano para 03 (três) anos, com o objetIÃ
maior continuidade âdministração da Sociedade, In
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de longo prWpassand ,* W
anto , cr 1° 8o Artigo 12 a ter a seguinte redação:
~

'Artigo 12 - (..)
Parágrafo 16 - 0 mandado dos Diretores eleitos será de 03 (três)
anos, permitida a reeleição.'
d2) Consolidar o Estatuto Social da Sociedade que passa a vigorar com a redação do
Anexo 1 à presente ata.
Em Assembleia Geral Ordinária:
e)

Aprovaram, sem quaisquer ressalvas ou emendas, do Relatório da Diretoria, do Balanço
Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2013, publicadas no dia 28 de março de 2014, nos jornais Diário
Comercial de São Paulo e Diário Oficial do Estado de São Paulo.

f)

Em virtude da deliberação acima, tomaram ciência e aprovaram o lucro no exercício
findo em 31 de dezembro de 2013, no valor de R$ 57.589.806,65 (cinquenta e sete
milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, oitocentos e seis reais e sessenta e cinco
centavos).

O

M) Desta forma, deliberaram os acionistas da Sociedade, em conformidade com o
artigo 21 do Estatuto Social, destinar o lucro líquido do exercido findo em 31 de
dezembro de 2013, da seguinte forma:
(i)

0 montante de R$ 2.879.490,33 (dois milhões, oitocentos e setenta e
nove mil, quatrocentos e noventa reais e trinta e três centavos) foi
destinado á Reserva Legal da Sociedade;

(ü)

0 saldo remanescente no montante de R$ 37.810.316,32 (trinta e sets ~
* o~.
milhões, oitocentos e dez mil, trezentos e dezesseis re ais e trinta eo_
centavos ) foi destinado á constituição de Reserva Estatutg
Sociedade; e

Q

0 montante de R$16.900.000
reais) foi destinado ao pagami
acionistas da Sociedade, confi
realizada em 29 de novembro
9)

Deliberaram ainda, os ácionistas,
pela eleição,
L'.
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a investidirra dós•direto que vieram s* eleitos na Assembleia Gerai Ordinária de
2017, dos seguintes Diretores Executivos da Sociedade: (i) GUILHERME LOOS
MARTINS, brasileiro, casado pelo regime de comunhão total de bens, administrador de
empresas, portador do RG n° 09 .738.939 -9, expedido pelo IFPiRJ e inscrito no CPFiMF
sob o M 016.814.927-33, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo,
com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Uma, n° 3477,14° andar, CEP - 04538-133;
(ii) PAULO ROBERTO BATISTA MACHADO, brasileiro, casado pelo regime de
comunhão parcial de bens, economista, portador do RG n° 06.926.789.6, expedido pelo
IFPIRJ e Inscrito no CPFIMF sob o n° 014.009.347-88, com escritório na Cidade e
Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, n° 501, Torre Corcovado, 5 0 andar —
parte, Botafogo, CEP — 22250-040; (iii) RICARDO CHAMMA LUTFALLA, casado pelo
regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, brasileiro, portador da
Identidade n° 6291001, expedida pelo SSP/SP, e do CPF n° 088.698.528-57; com
escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3477,14 0 andar, CEP - 04538-133; e (iv)
RODRIGO DOS SANTOS GÓES, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador do RG n°
23.834.704-7, expedido pela SSP/SP e inscrito no CPFIMF sob o r° 284.047.648-75,
com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3477,14° andar, CEP - 04538-133;
permanecendo vagos os demais cargos da Diretoria.
~

9.1) Os Diretores ora eleitos declaram sob as penas da lei que não estão impedidos
de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de
condenação criminal, ou por encontrar-se sob os efeitos dela, ou de penas que
vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa
da concorrAncia, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade,
dessa forma não estando incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o
Impeça de exercer a atividade mercantil, estando cientes do disposto no artigo 147 da
Lei das S.A.; bem como declaram encontrarem-se livres e desimpedidos para o,~
exercício de suas atribuições, e preencher todas as condições previstas
Resolução n° 4.122, do Conselho Monetário Nacional, de 02 de agosto de 2012,°
9.2)—Os Diretores-ora eleitos deverão tomar posse em seus cargos em
dias contados da respectiva homologação pelo Banco Central do jk
assinatura de tenho de posse no livro próprio.
h)

A Diretoria receberá honorários globais, mensais, no valor de R$
oito mil, novecentos e três reais e sessenta centavos), os quais
entre si.
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6. ENCERRAMENTO . Nada mais havendo a tratar, foi lavrada ata que se refere a presente
Assemblela Geral Ordinária e Extraordinária, que, depois de lida, foi aprovada e assinada pelos
membros da mesa e pelos acionistas presentes.

São Paulo, 28 de abril de 2014.
Certifico que confere c n QrIginal lavrada em livro próprio.

O
PauV
Rorto
ista Machado
Presidente
-

-

Gama Moreira
Secretária
-
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LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA DA BTG PACTUAL CORRETORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A. REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2014

ACIONISTAS

PRESENTES

E

QTDE. ON

QTDE. PN

PERC. PN

QTDE TOTAL

34.717.515

99,99%

264.318.967

2

0,01%

2

PERC. ON

Banco BTG Pactuai
229.601.452
100,00%
S.A.
BTG Pactuai WM
Gestão de
0
0,00%
Recursos Ltda,
TOTAL:
1229.601.452 1 100,00%

1 34.717.517 1 10000%

1 264.318.969

São Paulo, 20 de abril de 2014.

Batista Machado
MAnia -

Gama Moreira Jorge
Secretária -
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ESTATUTO SOCIAL DA
BTG PACTUAL CORRETORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJIMF n ° 43.815.15810001-22
NIRE n° 35.300.032268
Capitulo 1
De Denominação, Objeto, Sede e Prazo
Artigo 1 1 - A BTG Pactuai Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., Sociedade Anônima
rege-se pelo presente Estatuto e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem
aplicáveis.
Q
Artigo 2° - A sociedade tem sede e foro jurídico na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
podendo Instalar, transferir ou encerrar agências, dependências ou escritórios em qualquer
ponto do território nacional ou no exterior, por deliberação da Diretoria e observados os
requisitos legais,
Artigo 30 - A Sociedade tem como objeto social a prática de todas as operações típicas de
sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, permitidas pelas disposições legais e
regulamentares em vigor.
Artigo 40 - 0 prazo de duração da sociedade é indeterminado.
Capitulo II
Do Capital e das Ações

Q

Artigo 50 - 0 capital social é de R$ 168.890.343,43 (cento e sessenta e oito milhões, oitocentos
e noventa mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e três centavos), divididos em ~P2̀
264.318.969 (duzentos e sessenta e quatro milhões, trezentas e demito mil, novecentas w~ P,, °
sessenta e nove) ações nominativas, sendo 229.601.452 (duzentos e vinte e nove milhõs, Á5'
seiscentas e uma mil, quatrocentas e cinquenta e duas) ações ordinárias e 34.717.517 (tr
quatro milhões, setecentas e dezessete mil, quinhentas e dezessete) ações preferenciá
elas sem valor nominal.
Parágrafo 1 0 - Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações da Asseia ~ _
r:4r71

Parágrafo 21 - As ações preferenciais terão prioridade sc
do capital, em caso de liquidação da sociedade, gozando
em todos os demais direitos e vantagens, exceto no din
ordinárias.
Artigo 60 - As ações poderão ser representadas
desdobrados a pedido, por escrito, dos Acionistas.
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Artigo 70 - Os serviços de transferéncia, conversão, desdobramento e substituição de
certificados de ações poderão ser cobrados pelo seu custo.
Capitulo 111
De Assembleia Geral
Artigo 80 - A Assembleia Geral realizar-se-9 ordinariamente, nos 04 (quatro) primeiros meses
seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses
sociais exigirem o pronunciamento dos Acionistas.
Artigo 90 - A Assembleia Geral será instalada e presidida por um dos Diretores Executivos da
Sociedade, que deverá indicar um acionista, ou outro Diretor Executivo ou advogado para
secretariar os trabalhos.
®

Artigo 10 — A Cada Ação Ordinária Nominativa corresponderá um voto nas deliberações da
Assembleia.
Artigo 11— 0 secretário redigirá a Ata da Assemblela Geral e a lavrará em livro próprio.
Capitulo IV
Da Administração da Sociedade
Artigo 12 — A sociedade será administrada por uma Diretoria composta de no mínimo, 02
(dois), até 07 (sete) membros, acionistas ou não, dispensados de caução, sendo todos
Diretores Executivos, residentes no país, eleitos e destituíveis a qualquer momento pela
Assemblela Geral.
Parágrafo 1 0 - 0 mandado dos Diretores efeitos será de 03 (três) anos, permitida a reeleição.

0

Parágrafo 20 - Findo o mandato os Diretores permanecerão no exercício de seus cargos até a
investidura dos novos eleitos.
Parágrafo 30 - Os Diretores ficam dispensados de prestar caução em garantia de suas
Parágrafo 40 - A Investidura no cargo de Diretor dar-se-á por tenho lavrado no livro de
Reunião da Diretoria", condicionada a prévia homologação do Banco Central do;
observadas as prescrições legais. é
Parágrafo S° • A remuneração da Diretoria será fixada pela Assembleia-Geral Ordinária que
eleger.
$ffi
Artigo 13 — Em caso de vaga de um dos cargos da Diretoria, esta
provisbrio até a realização da primeira Assembleia Geral que e
provimento definitivo de cargo. 0 substituto eleito servirá até o
substituído.

e

-a

.....

...

.

......

~i
ATESTAMOS QUE ESTE DOCUMENTO FOI SUBMETIDO
A EXAME DO BANCO CENTRAL DO BRASIL EM PROC$SSO
REGULAR E A H!,em.,•nArÃO A IIt.SPEITO QOS ATOS

r• Cr.BTA NMi (IDA A PARTE.
so : •I SICtEMA FINANCEIRO
DL-PbJtTAMC;ii+} o: '.=.
GERU CIA Tuciací , N9 t;IG úi 1:iNLIRO.
PAATFCADOS (GW

3rü ~ Aa601

~A~

- Ov;rnru _r.unn-.... ~

riste
Pco °

O~

7

o

;

j?

JAP*

R
~o 60
1AJ72550 4

7051AK003

.

..

....

..

...... .

.

. .

....

.

...
...

Artigo 14 — A Dirétoá:reunir-se ~á,'gnándo nesesisrio, por convocação de qualquer de seus
membros, sendo as deliberações tomadas por maioria de votos.
Artigo 15 — Nos casos de impedimentos ou ausências temporárias de qualquer um dos
Diretores, os remanescentes escolherão, entre si, o substituto que exercerá as funções do
substituído, cumulativamente.
Artigo 16 — Para consecução dos objetivos sociais fica a Diretoria investida de plenos poderes,
inclusive para contrair obrigações, alienar imóveis, transigir, ceder e renunciar direitos, cabendolhe, além das atribuições legais:

•

(a) organizar o Regulamento interno da Sociedade;
(b) deliberar sobre as criações de dependências;
(c) tomar conhecimento dos balancetes mensais;
(d) fazer levantar os balanços semestrais e elaborar o relatório anual, publicando-os sob sua
assinatura.
Parágrafo 1 0 - A representação da sociedade e a pratica de atos necessários ao seu
funcionamento regular competirão sempre:
(a) a 2 (dois) Diretores em conjunto;
(b) a 1 (um) Diretor em conjunto com um procurador devidamente constituídos na forma do
parágrafo seguinte;
(c) a 2 (dois) procuradores em conjunto devidamente constituídos na forma do parágrafo
seguinte.
Parágrafo 20 - A sociedade poderá, por dois de seus Diretores, nomear procuradores para
representá-la, nos limites dos poderes conferido nos respectivos mandatos.
Parágrafo 311 - Os mandatos "ad judicia" não precisarão conter prazo de duração e poderão
autorizar a prática de atos isolados.
P

o~ Q

Parágrafo 4 ° - A Sociedade poderá ser, excepc ionalmente , representada por um único Di~l~
ou procurador com poderes especiais, servindo a ata da respectiva reunião como doc®ìtg
hábil para prática dos atos autorizados.

Capítulo V
Do Conselho Fiscal
Artigo 17 — 0 Conselho Fiscal será composto de, no mi
membros e suplentes em igual número, eleitos pela Ass
se dará quando instalado a pedido dos Acionistas, nos
da lei n." 6.404 de 15 de dezembro de 1976.
Artigo 18 — A remuneração do Conselho Fiscal será fixa(
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Capitulo VI
Do Exercício Sociai
Artigo 19 – 0 exercício social coincidirá com o ano civil encerrando-se, portanto, em 31 de
Dezembro. A 30 de Junho e 31 de Dezembro de cada ano a Diretoria fará elaborar, com base
na escrituração mercantil da Sociedade, as demonstrações financeiras previstas pela legislação
vigente.
Parágrafo Primeiro - A Diretoria poderá declarar dividendos à conta de lucros ou de reservas de
lucros, apurados em Balanços Patrimoniais, Anuais ou Semestrais.
Parágrafo Segundo - A Diretoria poderá ainda determinar o levantamento de Balanços
Patrimoniais intercalares no último dia útil do mês e declarar dividendos com base nos lucros então
apurados, observadas as limitações legais.
Artigo 20 – Do resultado do exercicio serão deduzidos:
(a) prejuízos acumulados, se houver,
(b) provisão para imposto sobre a renda;
(c) participação à Diretoria, nos limites legais.
Parágrafo único – A Diretoria fará jus à participação nos lucros no exercício em que for
atribuído aos Acionistas o dividendo mínimo previsto no artigo seguinte.
Artigo 21– 0 lucro líquido terá a seguinte destinação:

0

(a) 5% (cinco por cento) para constituição da Reserva Le
cento) do Capital Social;
(b) dividendo no mínimo de 25% (vinte e cinco por cento)
do artigo 202 da Lei n.° 6.404 de 15 de dezembro de
(c) 90% (noventa por cento), no máximo, do saldo reman
destinações previstas nas alienas 'e e V precedent
Aumento de Capital; e,
(d) saldo remanescente terá a destinação constam
elaboradas pela Diretoria, nos tenros do parágrafo 3'
—de dezembro de 1.976; salvo deliberação em contrário
Artigo 22 – A sociedade fará as publicações previstas em
Paulo e outro jornal de grande circulação no pais, sendo
um exercício para outro será previamente comunicada aos
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Artigo 23 — A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei.
Parágrafo único — Compete à Assembleia Geral, convocada e instalada com observância das
formalidades legais, estabelecer o modo de liquidação e nomear o Liquidante e o Conselho
Fiscal que deva funcionar durante o período de liquidação.
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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 1 BTG FACTUAL CORPORATE OFFICE FUND
CNPJ/MF n.° 08.924.78310001-01
rÍ.
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2012.

•

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 28 dias de setembro de 2012, às 15 horas, na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3729 — 9 1 andar.
2. CONVOCAÇÃO: Realizada por meio de correspondência encaminhada a cada cotista nos

termos do artigo 34 do Regulamento do Fundo de Investimento Imobiliário - FII BTG.Pactual..
Corporate . _Offçe. Fund ,(°Fundo"), do artigo 19, §2 1 da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários n.° 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada ("CVM" e "Instrução CVM
472", respectivamente) e do artigo 48, caput, da Instrução CVM n.° 409, de 18 de agosto de

2004, conforme alterada ("Instrução CVM 409"), publicada ainda no website da administradora
do Fundo, a BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e ' Valores
Mobiliários ("Administradora") ( www.bt.qpactual.com) .

3. PRESENÇA: Compareceram cotistas do Fundo, representando 65 ;72696% do total das cotas
emitidas ("Cotistas"), conforme assinaturas no Livro de Presenças. Presentes, ainda, os
representantes da Administradora.

4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente:Tai Li; Secretário Toshibumi Fukumitsu..
S. ORDEM DO DIA: A Assembleia Geral Extraordinária tem como ordem do dia:
(i)

deliberar acerca da realização de oferta pública de distribuição primária de cotas do
Fundo, mediante à emissão e distribuição de até 6.151.954 (seis milhões, cento e

cinquenta e um mil, novecentas e cinquenta e quatro) novas cotas do Fundo ("Novas
Cotas"), nos termos da Instrução CVM n." 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme
alterada ("Instrução CVM 400"), em mercado balcão não organizado, por
Sistema de Distribuição de Ativos ("Oferta Primária" e "DDA", respectiva s

do
A

realização da Oferta Primária será condicionada à venda integral de 6.tà

~át

milhões, oitocentas e noventa e três mil, seiscentas e noventa e oito
ofertadas na oferta secundária a ser realizada pelo cotista BCRE PQ

em mercado de bolsa, por meio do sistema de negociação Meg;e`bá
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Bovespa administrado pela BM&FBovespa ("Oferta Secundária'). A quantidade de Novas
Cotas poderá ser acrescida em até 2.153.183 (duas milhões, cento e cinquenta e três mil
e cento e oitenta e três) cotas, nos termos dos artigos 14 §2 0 e 24 da Instrução CVM
400, caso seja constatado excesso de demanda no âmbito da Oferta Primária, sem a
necessidade de aprovação em assembleia geral ou registro perante a CVM;
(H) na hipótese de aprovação da Oferta Primária, deliberar acerca de suas principais
características, quais sejam: (a) o preço de emissão das cotas; (b) o exercício do direito
de preferência para a subscrição das novas cotas, fixando o termo inicial e final para o
exercício deste direito; (c) a destinação dos recursos da Oferta Primária; e (d) a
contratação do Banco BTG Pactua] S.A. para atuar como coordenador líder da Oferta
Primária, na forma do Artigo 31, 1 da Instrução CVM 472; •
(iii)

na hipótese de aprovação dos itens (i) e (ii) acima, conferir á Administradora poderes
para realizar todos os atos necessários para a realização da Oferta Primária, observadas
as condições aprovadas pelos Cotistas; e

(iv)

excluir o inciso XI do Artigo 27 do Regulamento do Fundo, tendo em vista que sua
redação repete a do inciso VIII do mesmo artigo, bem como ajustar a redação do referido
inciso VIII para que este passa a constar com a mesma redação do inciso X
artigo 35
da Instrução CVM 472,

6. DELIBERAÇÕES: Instalada a assembleia, após a discussão das matérias constantes da
Ordem do Dia, os Cotistas deliberaram:
(i)

por unanimidade de votos dos presentes, aprovar a realização de Oferta Primária,
mediante a emissão de até 6.151.954 (seis milhões, cento e cinquenta e um mil,
novecentas e cinquenta e quatro) Novas Cotas, todas nominativas e escrituraís, as quais
assegurarão aos seus titulares direitos idênticos aos das cotas existentes, sob a
condição suspensiva da colocação integral da Oferta Secundária, no prazo de até 2
(dois) meses contados da publicação do Anúncio de Início. A Oferta Primária poderá ser
concluída, a critério da Administradora, desde que haja a integralização de pelo menos
50.000 (cinquenta mil) Novas Cotas, cancelando-se as cotas não colocadas. A
quantidade de Novas Cotas poderá ser acrescida em até 2.153.183 (duas milhões, cento
e cinquenta e três mil e cento e oitenta e três cotas), caso seja constatado excesso de
"demanda no âmbito da Oferta Primária. A Administradora e o Coordenador Líder podem
{ fazer uso das faculdades previstas nos artigos 14 §2 0 e 24 da Instrução CV1 0,
distribuindo um volume adicional de até 20% (vinte por cento) ou 15% (quinze ps),
respectivamente, da quantidade de Novas Cotas inicialmente prevista,=
emissão de 1.230.390 (um milhão, duzentas e trinta mil e trezentos e _
.'0e
922.793 (novecentos e vinte e duas mil e setecentos e

5
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respectivamente, sem a necessidade de aprovação em assembleia geral ou registro
perante a CVM. As cotas deverão ser integralizadas à vista, em moeda corrente
nacional, no ato da subscrição;
(ii) tendo em vista a aprovação do item (i) da Ordem do Dia, por unanimidade de votos dos
presentes, (a) estabelecer que o valor unitário de emissão das Novas Cotas será
equivalente ao preço fixado no Leilão Inicial das Cotas ofertadas na Oferta Secundária
("Leilão Inicial"), a ser realizado nos termos do Anúncio de Início da Oferta ("Anúncio de
Início% tendo como preço mínimo o valor de R$154,00 que corresponde ao valor de
mercado da cota em 10.09.2012; (b) caso a totalidade das Cotas da Oferta Secundária
seja adquirida no prazo de 2 (dois) meses, contado a partir da publicação do Anúncio de
Início, assegurar aos cotístas que, na data da publicação do Anúncio de Início, ou que

tenham adquirido Cotas Ofertadas no âmbito da Oferta Secundária, terão direito de
preferência para a subscrição das Novas Cotas, na proporção do número de cotas que
possuírem na data de publicação do comunicado acerca da colocação da totalidade das
Cotas ofertadas na Oferta Secundária ("Comunicado de Conclusão da Oferta
Secundária% pelo Valor Unitáriò determinado no Leilão Inicial, Nos termos do disposto
no artigo 18 do Regulamento do Fundo, o direito de preferência poderá ser exercido por
tais cotistas no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data em que seja publicado o

Comunicado de Conclusão da Oferta Secundária, ressalvando-se que o saldo
remanescente de Novas Cotas, para as quais não for exercido o direito preferência, será
ofertado pelo Coordenador Líder para qualquer investidor que tenha interesse em
adquirir cotas do Fundo; (c) os recursos da Oferta Primária serão destinados para
aquisição de Ativos-Alvo para o Fundo; (d) a contrafação do Banco BTG Pactua] S.A.
para atuar como coordenador líder da Oferta Primária, na forma do Artigo 31, 1 da
Instrução CVM 472; e

•

(iii) por unanimidade, conferir à Administradora poderes para realizar todos os atos
necessários para realização da Oferta Primária, observadas as condições estabelecidas
no item (]i) acima, inclusive no que se refere ao pagamento dos custo e da taxa de

registro para a oferta primária e demais atos que se façam necessários perante a CVM e
a BM&FBovespa;

(v) por unanimidade, alterar o Artigo 27 do Regulamento do Fundo para: (i) excluir o inciso
XI, tendo em vista que sua redação repete a constante no inciso VIII ; e (ii) ajustar a
redação do inciso VIII para que este reflita a redação do inciso X do Artigo 5 ~
Instrução CVM 472, possibilitando que o Fundo utilize seus títulos e valores mo
para prestar garantias a operações próprias. A nova redação do Artigoo ? o

Regulamento do Fundo passa a vigorar com a seguinte redação:

\Vóhm
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"DAS VEDAÇÕES DA ADMINISTRADORA

Art. 27 - É vedado à ADMINISTRADORA, no exercício de

suas atividades
como gestor do patrimônio do FUNDO e utilizando os recursos ou ativos do

mesmo:
1. Receber depósito em sua conta corrente;
11. Conceder ou contrair empréstimos, adiantar rendas futuras a cotistas ou

abrir crédito sob qualquer modalidade;
Ill. Contrair ou efetuar empréstimo;
W. Prestar

fiança, aval, bem como aceitar ou

coobrigar--se sob

qualquer

forma nas operações praticadas pelo FUNDO;
V. Aplicar, no exterior, os recursos captados no pais;

Vi. Aplicar recursos na aquisição de cotas do próprio FUNDO,
VIL Vender à

prestação cotas

do FUNDO, admitida a divisão da emissão em

séries e integralização via chamada de capital;

VIIi. Constituir ônus reais sobre os imóveis integrantes do património do

FUNDO,
1X. Realizar quaisquer operações que possam configurar conflito de
interesses entre o FUNDO e a ADMINISTRADORA, ou entre o FUNDO e o
empreendedor.
X. Prometer rendimento predeterminado aos cotistas

•

Xi. Realizar operações com ativos financeiros ou modalidades operacionais
não previstas na Instrução CVM no 472108,
XIL Realizar operações com ações e outros valores mobiliários fora de
mercados organizados autorizados pela CVM, ressalvadas as hipóteses de
distribuições públicas, de exercício de direito de preferência e de conversão
de debêntures em ações, de exercício de bónus de subscrição e nos casos
em que a CVM tenha concedido prévia e expressa autorização,
XIII. Realizar operações com derivativos, exceto quando tais
forem realizadas exclusivamente para fins de proteção patrimoni,

que a exposição seja sempre, no máximo, o valor do património'
FUNDO,

XIV. Praticar qualquer ato de liberalidade.
~
P
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§ 1 0 - A vedação prevista no inciso Vil] não impede a aquisição, pelo
administrador, de imóveis sobre os quais tenham sido constituídos ônus reais
anteriormente ao seu ingresso no património do fundo.
§ 20 - O FUNDO poderá emprestar seus títulos e valores mobiliários, desde
que tais operações de empréstimo sejam cursadas exclusivamente através
de serviço autorizado pelo Banco Central do Brasil ou pela CVM ou usá-los
para prestar garantias de operações próprias."

•

O cotista BCRE Portfolio Fund 1 LP, solicitou que fosse consignado que seu voto foi proferido
unicamente no sentido de acompanhar as decisões que foram tomadas pela unanimidade dos

demais cotistas presentes e apenas para viabilizar os qúoruns regulamentares.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a assembleia pelo tempo

necessário à lavratura da presente Ata que, lida e aprovada, é por todos assinada, que
autorizaram seu registro com omissão das assinaturas.

São Paulo, 28 de setembro de 2012.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

0
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Presidente
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ANEXO I
REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO — F11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND
DO FUNDO
Art. 1° -0 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO — FII BTG PACTUAI.
CORPORATE OFFICE FUND, designado neste regulamento como FUNDO, é constituído
sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado, regido pelo
presente regulamento, a seguir referido como Regulamento, e pelas disposições legais e
regulamentares que lhe forem aplicáveis.

o

Parágrafo Único — O FUNDO é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS
FINANCEIROS S.A. DTVM, instituição financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, n° 501— 5° andar parte, inscrita no CNPJ/MF
sob o n° 59.281.25310001-23 (doravante simplesmente denominada ADMINISTRADORA).
O nome do Diretor responsável pela supervisão do FUNDO pode ser encontrado no endereço
eletrônico da CVM (www.cvm.gov.br ) e no endereço eletrônico da ADMINISTRADORA
(=.btgpactnal.com) .
DO OBJETO
Art. 2° - O objeto do FUNDO é o investimento em empreendimentos imobiliários, por meio
da aquisição dos seguintes ativos ("Ativos-Alvo"): imóveis comerciais, prontos ou em
construção, ou outros tipos de imóveis onde poderão ser desenvolvidos empreendimentos
comerciais, localizados em grandes centros comerciais, shopping centers, avenidas ou ruas de
grande movimento ("Imóveis-Alvo" ); direitos relativos a imóveis, com a finalidade de venda,
locação ou arrendamento das unidades comerciais, podendo, ainda, ceder a terceiros os
direitos e créditos decorrentes da sua venda, locação ou arrendamento, além de outros ativos
elencados no artigo 13 do presente regulamento.

o

§ 1 1 - As aquisições dos Imóveis-Alvos pelo FUNDO deverão obedecer às seguintes
formalidades e as demais condições estabelecidas neste Regulamento:
I. Os proprietários dos imóveis deverão ser detentores de direitos reais sobre os seus
respectivos terrenos e benfeitorias;
H. Os imóveis deverão estar devidamente registrados no Cartório de Registro de I
localidade onde estiverem localizados;
III. Os imóveis deverão, preferencialmente, estar localizados na regiãQ v
qualquer uma das capitais brasileiras, ou em cidade que, embora não po
capital, tenha população compatível com o porte do empreendimento V,

is da
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§ 2° - Os imóveis, bens e direitos de uso a serem adquiridos pelo FUNDO serão objeto de
prévia avaliação, observando as normas e metodologias preceituadas pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas, que observará as condições prevalecentes no mercado para
negócios realizados à vista, em moeda corrente nacional. O laudo de avaliação dos imóveis
deverá ser elaborado conforme o anexo I da Instrução CVM n° 472/08.
§ 31 - Os recursos das emissões de cotas do FUNDO serão destinados à aquisição de AtivosAlvo, observadas as condições estabelecidas neste Regulamento, assim como a arcar com
despesas relativas à aquisição dos Ativos-Alvo.
•

§ 4° - Se, por ocasião da aquisição de Ativos-Alvo forem necessários recursos financeiros
adicionais aos então disponíveis para a compra, o FUNDO deverá, tempestivamente,
observado o disposto neste Regulamento e na legislação em vigor, em especial no que diz
respeito à necessidade de aprovação em Assembleia Geral e autorização da CVM, emitir
novas cotas no montante necessário para arcar com a totalidade do pagamento ou alterar o
vencimento das séries ainda não integralizadas da nova emissão, antecipando a programação
estabelecida para a integralização de cotas emitidas, se for o caso.

DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
Art. 31 - Os recursos do FUNDO serão aplicados, sob a gestão da ADMINISTRADORA,
segundo uma política de investimentos definida de forma a proporcionar ao cotista uma
remuneração para o investimento realizado. A administração do FUNDO se processará em
atendimento aos seus objetivos, nos termos do artigo 2° retro, observando a seguinte política
de investimentos:
•

1. O FUNDO terá por política básica realizar investimentos imobiliários de longo prazo,
objetivando, fundamentalmente: (i) auferir receitas por meio de venda, locação ou
arrendamento dos imóveis integrantes do seu patrimônio imobiliário, podendo, inclusive,
ceder a terceiros os direitos de crédito decorrentes da locação ou arrendamento; (ii) auferir
rendimentos advindos dos ativos que constam no Artigo 13 deste regulamento;
II. Além do Imóvel-Alvo a ser adquirido por ocasião da primeira emissão de cotas, o
FUNDO deverá adquirir, com os recursos das integralizações das cotas objeto de novas
emissões, outros Ativos-Alvo para integrar seu patrimônio, desde que observados os critérios
constantes deste Regulamento;
111. As aquisições de Ativos-Alvo, observadas as condições prevista
poderão ser feitas por indicação do Gestor de Investimentos, independi
assembleia de cotistas; e
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1V. O FUNDO poderá manter as locações existentes nos Imóveis-Alvos incorporados ao seu
patrimônio, sendo admitida a sublocação a terceiros, incluindo a qualquer um dos cotistas do
FUNDO, e, em caso de vacância, locá-los a terceiros, nas condições praticadas pelo mercado
à época;
Art. 4° - As aquisições dos demais Ativos-Alvo que podem compor o patrimônio do FUNDO
deverão observar os seguintes critérios:
I. Em relação às LHs e LCIs, tais títulos deverão ter sido emitidos em total conformidade com
a legislação e com as normas do Banco Central do Brasil;
IL Em relação aos CRIs, tais títulos deverão ter sido emitidos em total conformidade com a
legislação e regulamentação vigentes, e deverão contar com regime fiduciário; e

•

III. As Cotas de Fundo de Investimento Imobiliário deverão pertencer a fundos de
investimento imobiliário devidamente constituídos, em funcionamento e devidamente sujeitos
às normas emanadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Art. 5° - O FUNDO poderá alienar os ativos integrantes do seu patrimônio a qualquer um dos
seus cotistas ou a terceiros interessados, observando-se o disposto neste Regulamento;
Art. 61' - O FUNDO poderá participar subsidiariamente de operações de securitização através
de cessão de direitos e/ou créditos de locação, venda ou direito de superficie de imóveis
integrantes de seu património a empresas securitizadoras de recebíveis imobiliários, na forma
da legislação pertinente;
Art. 70 - A ADMINISTRADORA poderá submeter à aprovação da Assembleia Geral de
Cotistas a possibilidade de alterar o vencimento das séries ainda não integralizadas,
antecipando, adiando ou cancelando a programação estabelecida para a integralização de
cotas emitidas, sempre que entender que tal medida seja de interesse dos cotistas;

•

Art. 8° - As disponibilidades financeiras do FUNDO que, temporariamente, não estejam
aplicadas em Ativos-Alvo, nos termos deste Regulamento, serão aplicadas em títulos de renda
fixa, públicos ou privados, de acordo com as normas editadas pela CVM, observado o limite
fixado na Instrução CVM n° 472/08. Excepcionalmente, por ocasião de nova emissão de
cotas, a totalidade dos recursos captados, enquanto não destinada à aquisição dos AtivosAlvo, deverá permanecer aplicada em renda fica pelo prazo fixado no parágrafo 4° do artigo
2°
retro;
4P
PI
Art. 9° - Os resgates de recursos da aplicação de renda fixa sóserão

eventos abaixo relacionados: a) pagamento de taxa de administraçãó~ "^
pagamento de custos administrativos do FUNDO, inclusive de des
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venda, locação ou arrendamento de imóveis que componham o patrimônio do FUNDO; e c)
investimentos em novos Ativos-Alvo.
Parágrafo Único - O objeto e a política de investimentos do FUNDO somente poderão ser
alterados por deliberação da Assembleia Geral de Cotistas, observadas as regras estabelecidas
no presente Regulamento.
Art. 10 - Os riscos envolvidos na aquisição dos Ativos-Alvo são aqueles explicitados
detalhadamente nos prospectos de ofertas públicas de cotas do FUNDO e deverão levar em
conta, dentre outros, os seguintes aspectos:

•

a) Riscos relacionados a fatores macroeconômicos — políticas governamentais, efeito da
globalização e demais riscos relativos à atividade econômica;
b) Risco relacionado à liquidez dos Ativos-Alvo;
c) Riscos relativos à rentabilidade do investimento, considerado o potencial de geração de
ganhos dos Ativos- Alvo a serem incorporados ao patrimônio do FUNDO;
d) Risco relativo à desvalorização dos imóveis;
e) Risco quanto ao objeto do FUNDO;
f) Riscos relativos às receitas mais relevantes geradas pelos Ativos-Alvo; e
g) Riscos relativos à aquisição dos Ativos-Alvo decorrentes do processo de transferência da
propriedade.

DA ADMINISTRACÂO
Art. 11 - A ADMINISTRADORA tem amplos poderes para gerir o patrimônio do FUNDO,
inclusive abrir e movimentar contas bancárias, adquirir, alienar, locar, arrendar, e exercer
. todos os demais direitos inerentes aos bens integrantes do patrimônio do FUNDO, podendo
transigir e praticar todos os atos necessários à administração do FUNDO, observadas as
limitações impostas por este Regulamento, pela legislação em vigor e demais disposições
aplicáveis.

§ 1° - Os poderes constantes deste artigo são outorgados à ADMINISTRADORA pelos
condôminos do FUNDO, outorga esta que se considerará expressamente efetivada pela
assinatura aposta pelo cotista no boletim de subscrição que encaminhar à
ADMINISTRADORA e/ou mediante a assinatura aposta pelo cotista no tenho de adesão a
este Regulamento.
,1
§ 2° - A ADMINISTRADORA do FUNDO deverá empregar no exe
cuidado que toda entidade profissional ativa e proba costuma empre
seus próprios negócios, devendo, ainda, servir com Iealdade ao FC
sobre seus negócios.
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§ 3° - A ADMINISTRADORA será, nos termos e condições previstas na Lei n° 8.668, de 25
de junho de 1.993 ("Lei n° 8.668/93"), a proprietária fiduciária dos bens imóveis adquiridos
com os recursos do FUNDO, administrando e dispondo dos bens na forma e para os fins
estabelecidos na legislação, neste Regulamento, ou ainda, conforme as determinações da
Assembleia Geral de cotistas.
§ 4° - A ADMINISTRADORA poderá, sem prévia anuência dos cotistas e desde que por
recomendação do Gestor de Investimentos, praticar os seguintes atos, ou quaisquer outros
necessários à consecução dos objetivos do FUNDO:
I. Rescindir ou não renovar, bem como ceder ou transferir para terceiros, a qualquer título,
os contratos a serem celebrados com a(s) empresa(s) responsável(eis) pela administração das
locações dos imóveis adquiridos pelo FUNDO;

•

11. Vender, permutar ou de qualquer outra forma alienar, no todo ou em parte, Imóveis-Alvo
integrantes do patrimônio do FUNDO;
W. Alugar ou arrendar os Imóveis-Alvo a serem adquiridos pelo FUNDO.
IV. Adquirir ou subscrever, conforme o caso, Ativos-Alvo para o Fundo.
Art. 12 - A ADMINISTRADORA manterá departamento técnico habilitado para prestar
serviços de análise e acompanhamento de projetos imobiliários, ou poderá contratar tais
serviços externamente, às expensas do FUNDO.
Parágrafo Único - Para o exercício de suas atribuições a ADMINISTRADORA poderá
contratar, às expensas do FUNDO:
I.

Empresa de auditoria independente registrada na CVM;

II. Empresa especializada para administração predial e de condomínio, que coordenará
serviços de gerenciamento predial, segurança, conservação, limpeza e manutenção das áreas
de uso comum e garagens, bem como para o gerenciamento das locações dos Imóveis-Alvo;
e,
11 .1. Seguros contra danos fisicos aos Imóveis-Alvo.
DO PATRIMÔNIO DO FUNDO

Art. 13 - Poderão constar do património do FUNDO:
I,. , Prédios e imóveis em geral destinados à atividade comercial;
11. . Lojas;

e
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I11. Salas comerciais;
IV. Terrenos;
V. Vagas de garagem;
VI. Direitos sobre imóveis;
VII. Letras Hipotecárias (LHs);
VIII. Letras de Crédito Imobiliário (LCIs);
IX. Certificados de RecebNeis Imobiliários (CRls);
X. Cotas de Fundos de Investimento Imobiliário;
M. Ações ou cotas de Sociedades cujo único propósito se enquadre entre as atividades
permitidas aos Fundos de Investimento Imobiliário; e
XII. Cotas de fundos de aplicação financeira, cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de
renda fixa, públicos ou privados, adquiridos com a parcela do patrimônio do FUNDO que,
temporariamente, não estiver aplicada nos Ativos-Alvo, conforme estabelecido na legislação
aplicável em vigor.
Parágrafo único - Ao término da subscrição e integralização da primeira emissão, o
patrimônio será aquele resultante das integralizações das cotas e das reaplicações do capital e
eventuais resultados não distribuídos na forma deste Regulamento.

DAS COTAS

Art. 14 - As cotas do FUNDO correspondem a fraç8es ideais de seu patrimônio e terão a
forma nominativa e escritural.

•

§ 1'- O FUNDO manterá contrato com o Banco Itaú S.A., instituição depositária
devidamente credenciada pela CVM para a prestação de serviços de escrituração de cotas, que
emitirá extratos de contas de depósito, a fim de comprovar a propriedade das cotas e a
qualidade de condômino do FUNDO.
§ 2° - A ADMINISTRADORA poderá determinar a suspensão do serviço de transferência
de cotas em até, no máximo, 3 (três) dias úteis antes da data de realização de Assembleia
Geral, com o objetivo de facilitar o controle de votantes na mesma. O prazo de suspensão do
serviço de cessão e transferência de cotas, se houver, será comunicado aos cotistas no edital
de convocação da Assembleia Geral.
§ 3° - A cada cota corresponderá um voto nas assembleias do FUNDO.
§ 4° - De acordo com o disposto no artigo 2% da Lei n° 8.668193, o cotista não4
requerer o resgate de suas cotas.
b~hl.tfti

§ 5° - Depois de as cotas estarem integralizadas e após o FUNDO
constituído e em funcionamento, os titulares das cotas poderão negociá,
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em mercado de bolsa ou de balcão organizado do segmento BOVESPA da BM&FBOVESPA
S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.
§ 6° - O titular de cotas do FUNDO:
1— Não poderá exercer qualquer direito real sobre os imóveis e demais ativos integrantes do
patrimônio do FUNDO; e
II — Não responde pessoalmente por qualquer obrigação legal ou contratual, relativa aos
imóveis e demais ativos integrantes do patrimônio FUNDO ou do ADMINISTRADOR,
salvo quanto à obrigação de pagamento das cotas que subscrever. •
DA EMISSÃO DE COTAS PARA CONSTITUICÃO DO FUNDO

Art. 15 - A ADME"STRADORA, com vistas à constituição do FUNDO, emitiu para oferta
pública, o total de 5.000 (cinco mil) cotas, no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada, no
montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em série única.
Parágrafo Único - As cotas da primeira emissão foram inteiramente integralizadas, no ato da
subscrição, em moeda corrente nacional.
DAS OFERTAS PÚBLICAS DE COTAS DO FUNDO

Art. 16 - As ofertas públicas de cotas do FUNDO se darão através de instituições integrantes
do sistema de distribuição do mercado de valores mobiliários, nas condições especificadas em
ata de Assembleia Geral de Cotistas e no boletim de subscrição.
§ 1° - No ato de subscrição das cotas o subscritor assinará o boletim de subscrição, que será
autenticado pela A~STRADORA ou pela instituição autorizada a processar a
subscrição e integralização das cotas.

e

§ 2° - Os pedidos de subscrição poderão ser apresentados tanto às instituições integrantes do
sistema de distribuição participantes da oferta pública de cotas do FUNDO, quanto por meio
de carta dirigida à ADMINISTRADORA.
§ 3° - De acordo com o disposto no artigo 18 da Instrução CVM n° 400103, o prazo máximo
para a subscrição de todas as cotas da emissão é de seis meses a contar da data da publicação
do Anúncio de Início de Distribuição.
AP _
§ 4° - Durante a fase de oferta pública das cotas do FUNDO, estará dispor]
exemplar deste Regulamento e do Prospecto de lançamento de cotas do
documento discriminando as despesas que tenha que arcar com a subo
devendo o subscritor declarar estar ciente:
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I. Das disposições contidas neste Regulamento, especialmente aquelas referentes ao objeto e à
política de investimento do FUNDO, e
II. Dos riscos inerentes ao investimento no FUNDO, conforme descritos no Prospecto de
lançamento de cotas do FUNDO.
§ 50 - O FUNDO poderá deixar de observar alguns dos dispositivos previstos no presente
artigo, tal como o prazo mencionado no parágrafo 3 0 e a apresentação do prospecto citado no
parágrafo 4 0, caso venha a realizar oferta pública de emissão de cotas que atenda às
• formalidades regulamentares da dispensa de registro, ou de alguns dos seus requisitos, ou
ainda, da dispensa automática do registro, previstos nos artigos 4 1 e 5° da Instrução CVM n°
400, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre as ofertas públicas de valores mobiliários.
§ 60 - As cotas subscritas e integralizadas farão jus aos rendimentos relativos ao exercício
social em que forem emitidas, calculados "pro rata temporis% a partir da data de sua
integralização.
Ar L 17 — Não há limitação à subscrição ou aquisição de cotas do FUNDO por qualquer
pessoa física ou jurídica, brasileira ou estrangeira, inclusive empreendedor, incorporador,
construtor ou o loteador do solo, ficando desde já ressalvado que se o FUNDO aplicar
recursos em empreendimento imobiliário que tenha como incorporador, construtor ou sócio,
cotista que possua, isoladamente ou em conjunto com pessoa a ele ligada, mais dë 25% (vinte
e cinco por cento) das cotas do FUNDO, o mesmo passará a sujeitar-se à tributação aplicável
às pessoas jurídicas.
DAS NOVAS EMISSbES DE COTAS

•

Art.18- Por proposta da ADMINISTRADORA, o FUNDO poderá, encerrado o processo de
distribuição da primeira emissão autorizada no artigo 15 deste Regulamento, realizar novas
emissões de cotas mediante prévia aprovação da Assembleia Geral de Cotistas e depois de
obtida a autorização da CVM, conforme aplicável. A deliberação da emissão de novas cotas
deverá dispor sobre as características da emissão, as condições de subscrição das cotas e a
destinação dos recursos provenientes da integralização, observado que:
1. O valor de cada nova cota deverá ser aprovado em Assembleia Geral de Cotistas e
fixado, preferencialmente, tendo em vista: (i) o valor patrimonial das cotas, representado pelo
quociente *entre o valor do património líquido contábil atualizado do FUNDO e o númer
cotas já emitidas e (ii) as perspectivas de rentabilidade do FUNDO, ou ainda, (iii) o v
,,mercado das cotas já emitidas;
o
II. : . Aos çotistas que tiverem subscrito e integralizado suas cotas fica
e
futuras emissões de cotas, o direito de preferência na subscrição de novas pb ~,*por
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do número de cotas que possuírem, direito este concedido para exercício por prazo não
inferior a 10 (dez) dias;
Na nova emissão, os cotistas poderão ceder seu direito de preferência entre os cotistas
1I1.
ou a terceiros;
IV. As cotas objeto da nova emissão assegurarão a seus titulares direitos idênticos aos das
cotas já existentes;
De acordo com o que vier a ser decidido pela Assembleia Geral de Cotistas, as cotas da
V.
nova emissão poderão ser integralizadas, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional
e/ou em bens imóveis ou direitos reais sobre eles, observado o previsto na Instrução CVM n°
472/08, o objeto e a política de investimentos do FUNDO;

•

VI. Caso não seja subscrita a totalidade das cotas da nova emissão no prazo máximo de 6
(seis) meses a contar da data da publicação do anúncio de inicio da distribuição, os recursos
financeiros do FUNDO serão imediatamente rateados entre os subscritores da nova emissão,
nas proporções das cotas integralizadas, acrescidos, se for o caso, dos rendimentos líquidos
auferidos pelas aplicações do FUNDO em fundos de renda fixa realizadas no período.
Nas emissões de cotas do FUNDO com integralização em séries, caso o cotista deixe
VII.
de cumprir com as condições de integralização constantes do boletim de subscrição,
independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, nos termos do parágrafo único do
artigo 13 da Lei n° 8.668193, ficará sujeito ao pagamento dos seguintes encargos calculados
sobre o valor em atraso: a) juros de 1% (um por cento) ao mês; e b) multa de 10% (dez por
cento); (ii) deixará de fazer jus aos rendimentos do FUNDO na proporção das cotas por ele
subscritas e não integralizadas.

-

VIII. Verificada a mora do cotista poderá, ainda, a ADMINISTRADORA, a seu exclusivo
critério, conforme dispõe o artigo 13, parágrafo único da Lei n° 8668193, promover contra o
cotista processo de execução para cobrar as importâncias devidas, servindo o boletim de
subscrição como título executivo, e/ou vender as cotas não integralizadas a terceiros, mesmo
depois de iniciada a cobrança judicial. O resultado apurado com a venda das cotas de cotista
inadimplente, bem como das cessões de que trata o item (i) do inciso X deste artigo reverterá ao
FUNDO e será destinado exclusivamente ao pagamento das parcelas do preço de aquisição do
imóvel adquirido com os recursos provenientes da respectiva série objeto da inadimplência.
c

Se o valor apurado com a venda a terceiros das cotas não
IX.
despesas incorridas com a operação, for inferior ao montante devi(
fica a ADMINISTRADORA autorizado, a proceder a venda
FUNDO, de que trata o item (ii) do inciso X deste artigo, até o m
com fundamento no artigo 1009 e seguintes do Código Civil, pod
débito em atraso com o crédito do cotista inadimplente.

e
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Para garantir a integralização das cotas, os cotistas: (i) cederão ao FUNDO, no boletim
X.
de subscrição, os direitos decorrentes de seus rendimentos, com condição suspensiva, cessão
esta que, em virtude da condição suspensiva, somente será efetiva quando da mora do cotista,
na forma prevista no inciso VII acima; e (ii) empenharão em favor do FUNDO as cotas
subscritas e integralizadas, ficando a ADIVIINISTRADORA autorizada a proceder ao imediato
bloqueio de tais cotas, que não poderão ser alienadas enquanto não forem integralmente
quitadas as importâncias devidas.
Se à data de cumprimento de qualquer obrigação prevista neste Regulamento ou
M.
decorrente de deliberação em Assembleia Geral de Cotistas, coincidir com um feriado nacional,
a data para o cumprimento efetivo da obrigação será prorrogada para o próximo dia útil.

•

DA TAXA DE INGRESSO

Art.19 - Não será cobrada taxa de ingresso dos subscritores das cotas nos mercados primário
ou secundário.
DA POLÍTICA DE EXPLORAÇÃO DOS ATIVOS ALVO
Art. 20 — Por força do artigo 8° da Lei do Inquilinato (Lei n° 8.245/91), os direitos e
obrigações advindos dos contratos de locação dos imóveis que vierem a ser adquiridos pelo
FUNDO serão automaticamente assumidos pelo mesmo, quando da transferência dos imóveis
ao seu patrimônio, nos termos deste Regulamento.
§ 1° - De acordo com os contratos de locação, caberá aos locatários arcar com todos os
impostos, taxas e contribuições que incidam ou venham a incidir sobre os imóveis locados,
• tais como despesas ordinárias de condomínio, se for o caso, de consumo de água, esgoto, luz,
gás, etc., bem como com o prêmio de seguro contra incêndio, raio e explosão a ser contratado,
que deverão ser pagos nas épocas próprias e às repartições competentes, obrigando-se, ainda,
os locatários, a atender todas as exigências dos poderes públicos relativamente aos imóveis
objetos do FUNDO, bem como com relação às benfeitorias ou acessões que nele forem
realizadas, respondendo em qualquer caso pelas sanções impostas.

o

§ 2° - A comercialização dos Ativos Alvo do FUNDO será baseada em recomendação a ser
elaborada pelo Gestor de Investimentos. A recomendação do Gestor de Investimentos deverá
estabelecer com clareza os critérios a serem observados nas aquisições dos Ativos Alvo do
- FUNDO, mencionando a fundamentação econômica e a regi
operação de compra, venda, locação, arrendamento de Ativos Ali
`'pblítica de investimentos estabelecidos neste Regulamento.

DA POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS
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Art. 21- A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas a ser realizada anualmente até 120 (cento
e vinte) dias após o término do exercício social, conforme dispõe o § 1° do artigo 32 do
presente Regulamento deliberará sobre o tratamento a ser dado aos resultados apurados no
exercício social findo.
§ 11 - O FUNDO deverá distribuir a seus cotistas, no mínimo, 95% (noventa e cinco por
cento) dos resultados auferidos, apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço
semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. O resultado auferido num
determinado período será distribuído aos Cotistas, mensalmente, sempre até o 10 1 (décimo)
dia útil do mês subseqüente ao do recebimento dos recursos pelo FUNDO, a título de
antecipação dos rendimentos do semestre a serem distribuídos, sendo que eventual saldo de
resultado não distribuído como antecipação será pago em até 10 (dez) Dias Úteis após o
encerramento dos balanços semestrais, podendo referido saldo ser utilizado pelo
Administrador para reinvestimento em Ativos Alvo ou composição ou recomposição da
Reserva de Contingência mencionada neste Regulamento, com base em recomendação
apresentada pelo Gestor de Investimentos.

Ob

§ 2° - Entende-se por resultado do FUNDO, o produto decorrente do recebimento: (i) dos
aluguéis dos Imóveis-Alvo, (ii) de rendimentos dos Ativos-Alvo, (!li) de eventuais
rendimentos oriundos de aplicações financeiras em ativos de renda fica, deduzidos o valor do
pagamento da prestação relativa ao Ativos Alvo adquiridos, a Reserva de Contingência a
seguir definida, e as demais despesas previstas neste Regulamento para a manutenção do
FUNDO, não cobertas pelos recursos arrecadados por ocasião da emissão das cotas, tudo em
conformidade com o disposto na Instrução CVM n° 206, de 14 de janeiro de 1994.
§ 31 - Para arcar com as despesas extraordinárias do(s) Ativos-Alvo, se houver, poderá ser
constituída uma reserva de contingência ("Reserva de Contingência"). Entende-se por
despesas extraordinárias aquelas que não se refiram aos gastos rotineiros relacionados aos
Ativos Alvo do FUNDO. Os recursos da Reserva de Contingência serão aplicados em cotas
de fundos de aplicação financeira, cotas de fundos de renda fixa elou títulos de renda fixa, e
os rendimentos decorrentes desta aplicação capitalizarão o valor da Reserva de Contingência.
§ 4° - O valor da Reserva de Contingência será correspondente a 1 % (um por cento) do total
dos ativos do FUNDO. Para sua constituição ou reposição, caso sejam utilizados os recursos
existentes na mencionada reserva, será procedida a retenção de até 5% (cinco por cento) do
rendimento mensal apurado pelo critério de caixa, até que se atinja o limite acima previsto.
t

'x

§ 5'- O FUNDO manterá sistema de registro contábil, permanentemente atualizado,
a demonstrar aos cotistas as parcelas distribuídas a título de pagamento de rendimegpf

Art. 22 - Constituem obrigações e responsabilidades da

e
41
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1. Providenciar a averbação , junto aos Cartórios de Registro de Imóveis competentes, das
restrições dispostas no artigo 7° da Lei n° 8.668, de 25 de junho de 1.993, fazendo constar nas
matrículas dos bens imóveis integrantes do patrimônio do FUNDO que tais ativos
imobiliários : a) não integram o ativo da ADMINISTRADORA ,; b) não respondem direta ou
indiretamente por qualquer obrigação da ADMINISTRADORA ; c) não compõem a lista de
bens e direitos da ADMINISTRADORA , para efeito de liquidação judicial ou extrajudicial;
d) não podem ser dados em garantia de débito de operação da ADMINISTRADORA; e) não
são passíveis de execução por quaisquer credores da ADMINISTRADORA , por mais
privilegiados que possam ser; f ) não podem ser objeto de constituição de ônus reais.
•

II. Manter , às suas expensas , atualizados e em perfeita ordem : a) os registros dos cotistas e de
transferência de cotas; b) os livros de presença e de atas das Assembleias Gerais; c) a
documentação relativa aos imóveis e às operações do FUNDO ; d) os registros contábeis
referentes à s operações e ao patrimônio do FUNDO ; e) o arquivo dos pareceres e relatórios
do auditor independente e do Gestor de Investimento.
111. Receber rendimentos ou quaisquer valores devidos ao FUNDO;
1V• Agir sempre no único e exclusivo benefício dos cotistas, empregando na defesa de seus
direitos a diligência exigida pelas circunstâncias e praticando todos os atos necessários a
assegurá -los, judicial ou extrajudicialmente;
V. Administrar os recursos do FUNDO de forma judiciosa , sem onerá - lo com despesas ou
gastos desnecessários ou acima do razoável.

•

VI. Custear as despesas de propaganda do FUNDO , exceto pelas despesas de propaganda em
período de distribuição de cotas que podem ser arcadas pelo FUNDO
VII. Manter custodiados em instituição prestadora de serviços de custódia devidamente
autorizada pela CVM , os títulos adquiridos com recursos do FUNDO;
VIII. Fornecer ao investidor , obrigatoriamente , no ato de subscrição de cotas, contra recibo: a)
exemplar do Regulamento do FUNDO ; b) prospecto do lançamento de cotas do FUNDO; c)
documento discriminando as despesas com comissões ou taxas de subscrição , distribuição e
outras que o investidor tenha que arcar.
:IX. Divulgar , ampla e imediatamente, qualquer ato ou fato relevante relativo ao 1
suas operações, de modo a garantir aos cotistas e demais investidores acesso a
que possam , direta ou indiretamente , influir em suas decisões de adquirir ou ali
FUNDO, sendo-lhe vedado valer - se da informação para obter , para si ou\
'PO -oF'
vantagem mediante compra ou venda das cotas do FUNDO ;
1
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X. Zelar para que a violação do disposto no inciso anterior não possa ocorrer através de
subordinados ou terceiros de sua confiança;
XI. Manter atualizada junto à CVM a lista de prestadores de serviços contratados pelo
FUNDO;
XII. Observar as disposições constantes do regulamento e do prospecto, bem como as
deliberações da assembleia geral, e
XIII. Controlar e supervisionar as atividades inerentes à gestão dos ativos do FUNDO,
fiscalizando os serviços prestados por terceiros contratados e o andamento dos
empreendimentos imobiliários sob sua responsabilidade.

o

XIV. No caso de ser informado sobre a instauração de procedimento administrativo pela
CVM, manter a documentação referida no inciso 11 até o término do procedimento;
DA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇOES
Art. 23 - A ADMINISTRADORA deve prestar as seguintes informações periódicas sobre o
FUNDO:
1— mensalmente, até 15 (quinze) dias após o encerramento do mês:
a) valor do património do FUNDO, valor patrimonial das cotas e a rentabilidade do período; e
b) valor dos investimentos do FUNDO, incluindo discriminação dos bens e direitos
integrantes de seu patrimônio;

II — trimestralmente, até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada trimestre, informações
sobre o andamento das obras e sobre o valor total dos investimentos já realizados, no caso de
FUNDO constituído com o objetivo de desenvolver empreendimento imobiliário, até a
conclusão e entrega da construção;
Ill - até 60 (sessenta). dias após o encerramento de cada semestre, relação das demandas
judiciais ou extrajudiciais propostas na defesa dos direitos de cotistas ou desses contra a
administração do FUNDO, indicando a data de início e a da solução final, se houver;
IV- até 60 (sessenta) dias após o encerramento do primeiro semestre:
a) demonstração dos fluxos de caixa do período; e
b) o relatório do administrador, observado o disposto no §
V — anualmente, até 90 (noventa) dias após o encerramento
a) as demonstrações financeiras
b) o relatório do administrador, observado o disposto no §

n
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c) o parecer do auditor independente.
VI - até 8 (oito) dias após sua ocorrência, a ata da assembleia geral ordinária.
§ 1° - A ADMINISTRADORA deverá, ainda, manter sempre disponível em sua página na
rede mundial de computadores o regulamento do FUNDO, em sua versão vigente e
atualizada.

n

Li

§ 21 - Os relatórios previstos na alínea "b" do inciso IV e alínea "b" do inciso V deste artigo
devem conter, no mínimo:
I — descrição dos negócios realizados no semestre, especificando, em relação a cada um, os
objetivos, os montantes dos investimentos feitos, as receitas auferidas, e a origem dos
recursos investidos, bem como a rentabilidade apurada no período,
lI — programa de investimentos para o semestre seguinte;
111 — informações, acompanhadas das premissas e fundamentos utilizados em sua elaboração,
sobre:
a) conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário em que se concentrarem as
operações do FUNDO, relativas ao semestre findo;
b) as perspectivas da administração para o semestre seguinte; e

•

c) o valor de mercado dos ativos integrantes do patrimônio do FUNDO, incluindo o
percentual médio de valorização ou desvalorização apurado no período, com base na última
análise técnica disponível, especialmente realizada para esse fim, em observância de critérios
que devem estar devidamente indicados no relatório;
IV — relação das obrigações contraídas no período;
V — rentabilidade nos últimos 4 (quatro) semestres;
VI — o valor patrimonial da cota, por ocasião dos balanços, nos últimos 4 (quatro) semestres
calendário; e
VII — a relação dos encargos debitados ao FUNDO em cada um dos 2 (dois)
exercícios, especificando valor e percentual em relação ao patrimônio líquido médio0
em cada exercício.
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§ 31 - A publicação de informações referidas neste artigo deve ser feita na página da
ADMINISTRADORA na rede mundial de computadores e mantida disponível aos cotistas
em sua sede.
§ 4° - A ADMINISTRADORA deverá, ainda, simultaneamente à publicação referida no
caput, enviar as informações referidas neste artigo à entidade administradora do mercado
organizado em que as cotas do FUNDO sejam admitidas à negociação, bem como à CVM,
através do Sistema de Envio de Documentos disponível na página da CVM na rede mundial
de computadores.
Art. 24. A ADMINISTRADORA deve disponibilizar aos cotistas os seguintes documentos,
relativos a informações eventuais sobre o FUNDO:

o

1— edital de convocação e outros documentos relativos a assembleias gerais extraordinárias,
no mesmo dia de sua convocação;
H — até 8 (oito) dias após sua ocorrência, a ata da assembleia geral extraordinária;
III — prospecto, material publicitário e anúncios de início e de encerramento de oferta pública
de distribuição de cotas, nos prazos estabelecidos na Instrução CVM d 400103; e
TV — fatos relevantes.
§ 1 1 - A divulgação de fatos relevantes deve ser ampla e imediata, de modo a garantir aos
cotistas e demais investidores acesso às informações que possam, direta ou indiretamente,
influir em suas decisões de adquirir ou alienar cotas do FUNDO, sendo vedado à
ADMINISTRADORA valer-se da informação para obter, para si ou para outrem, vantagem
mediante compra ou venda das cotas do FUNDO.

•

§ 2° - A publicação de informações referidas neste artigo deve ser feita na página da
ADMINISTRADORA na rede mundial de computadores e mantida disponível aos cotistas
em sua sede.
§ 3° - A ADMINISTRADORA deverá, ainda, simultaneamente à publicação referida no
parágrafo anterior, enviar as informações referidas neste artigo ao mercado organizado em
que as cotas do FUNDO sejam admitidas à negociação, bem como à CVM, através do
Sistema de Envio de Documentos disponível na página da CVM na rede mundial de
computadores.

a

Art. 25 - A ADMINISTRADORA deverá enviar a cada cotista:
1 — No prazo de até 8 (oito) dias após a data de sua realização, resumo
pela assembleia geral;
O

0
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IT — Semestralmente, no prazo de até 30 (trinta) dias a partir do encerramento do semestre, o
extrato da conta de depósito das cotas, acompanhado do valor do patrimônio do FUNDO no
início e no fim do período, o valor patrimonial da cota, e a rentabilidade apurada no período,
bem como de saldo e valor das cotas no inicio e no final do período e a movimentação
ocorrida no mesmo intervalo, se for o caso; e
111— Anualmente, até 30 de março de cada ano, informações sobre a quantidade de cotas de
sua titularidade e respectivo valor patrimonial, bem como o comprovante para efeitos de
declaração de imposto de renda.
•

Art. 26 - Para fins do disposto neste Regulamento, considerar-se-á o correio eletrônico uma
forma de correspondência válida entre a ADMINISTRADORA e os cotistas, inclusive para
convocação de assembleias gerais e procedimentos de consulta formal.
§ 1° - O envio de informações por meio eletrônico prevista no caput dependerá de autorização
do cotista do FUNDO.
§21 - Compete ao cotista manter a ADMINISTRADORA atualizada a respeito de qualquer
alteração que ocorrer no endereço eletrônico previamente indicado, isentando a
ADMINISTRADORA de qualquer responsabilidade decorrente da falha de comunicação
com o cotista em virtude de endereço eletrônico desatualizado.
§ 3° - O correio eletrônico igualmente será uma forma de correspondência válida entre a
ADMINISTRADORA e a CVM.
DAS VEDAÇÕES DA ADMINISTRADORA
Art. 27 - É vedado à ADMINISTRADORA, no exercício de suas atividades como gestor do
património do FUNDO e utilizando os recursos ou ativos do mesmo:
I. Receber depósito em sua conta corrente;
II. Conceder ou contrair empréstimos, adiantar rendas futuras a cotistas ou abrir crédito sob
qualquer modalidade;
III. Contrair ou efetuar empréstimo;
IV. Prestar fiança, aval, bem como aceitar ou coobrigar-se sob qualque
praticadas pelo FUNDO;
V: Aplicar, no exterior, os recursos captados no país;
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VI. Aplicar recursos na aquisição de cotas do próprio FUNDO;
VII. Vender à prestação cotas do FUNDO, admitida a divisão da emissão em séries e
integralização via chamada de capital;
VIII. Constituir ônus reais sobre os imóveis integrantes do patrimônio do FUNDO;
IX. Realizar quaisquer operações que possam configurar conflito de interesses entre o
FUNDO e a ADMINISTRADORA, ou entre o FUNDO e o empreendedor.

o

X. Prometer rendimento predeterminado aos cotistas;
XI. Realizar operações com ativos financeiros ou modalidades operacionais não previstas na
Instrução CVM no 472/08;
XII. Realizar operações com ações e outros valores mobiliários fora de mercados organizados
autorizados pela CVM, ressalvadas as hipóteses de distribuições públicas, de exercício de
direito de preferência e de conversão de debêntures em ações, de exercício de bônus de
subscrição e nos casos em que a CVM tenha concedido prévia e expressa autorização;
XIII. Realizar operações com derivativos, exceto quando tais operações forem realizadas
exclusivamente para fins de proteção patrimonial e desde que a exposição seja sempre, no
máximo, o valor do patrimônio líquido do FUNDO;
XIV. Praticar qualquer ato de liberalidade.
§ 1° - A vedação prevista no inciso VIII não impede a aquisição, pelo administrador, de
imóveis sobre os quais tenham sido constituídos ônus reais anteriormente ao seu ingresso no
patrimônio do fundo.
§ 21 - O FUNDO poderá emprestar seus títulos e valores mobiliários, desde que tais operações
de empréstimo sejam cursadas exclusivamente através de serviço autorizado pelo Banco
Central do Brasil ou pela CVM ou usá-los para prestar garantias de operações próprias.
DA REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRADORA
Art. 28 - A ADMINISTRADORA receberá por seus serviços uma taxa de administração
composta de: (a) valor equivalente a 0,250% (duzentos e cinquenta milésimos p
to) à
razão de 1112 avos, calculada sobre o valor total dos ativos que integrarem o
do
Fundo no último dia útil do mês imediatamente anterior ao mês de seu pag
de
Cálculo da Taxa de Administração') e que deverá ser p
à
ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 30.
°
is),
atualizado anualmente segundo a variação do 1GPMIFGV, a partir ~o~
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de autorização para funcionamento do Fundo; (b) valor equivalente a 1,50% a.a. (um e meio
por cento) sobre o valor de mercado do FUNDO, a ser calculado e provisionado diariamente,
sendo que o valor de mercado do FUNDO em cada data será obtido pela multiplicação do
número de cotas emitidas e integralizadas do FUNDO naquela data pelo valor médio do dia
de negociação da cota do FUNDO no mercado secundário em bolsa de valores,
correspondente aos serviços de gestão dos ativos integrantes da carteira do FUNDO, incluído
na remuneração da administradora, mas a ser pago a terceiros, nos termos dos artigos 31 e 46,
§2° deste Regulamento; e (c) valor variável aproximado de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
correspondente aos serviços de escrituração das cotas do FUNDO, incluído na remuneração
do administrador e a ser pago a terceiros, nos termos dos artigos 14 §1° e 46, §r deste
Regulamento.
§ 1° - A taxa de administração será calculada mensalmente por período vencido e quitada até o
5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao mês em que os serviços forem prestados.
§2° - O valor integrante da taxa de administração correspondente á escrituração das cotas do
FUNDO descrito na letra (b) do caput da presente, poderá variar em função da movimentação
de cotas e quantidade de cotistas que o FUNDO tiver, sendo que nesta hipótese, o valor da
taxa de administração será majorado em imediata e igual proporção à variação comprovada da
taxa de escrituração.
§3° — Da Base de Cálculo da Taxa de Administração prevista na letra (a) do caput, será
deduzido o valor correspondente aos investimentos do FUNDO em cotas de Fundos de
Investimento Imobiliário que sejam administrados pelo Banco Ourinvest S.A. ou pela
ADMINISTRADORA e sociedades ligadas a esta última, limitada a referida dedução a 50%
(cinqüenta por cento) do valor total dos ativos e respeitado o valor mínimo mensal de taxa de
administração.

•

DA SUBSTITUIÇÃO DA ADMINISTRADORA
Art. 29 - A ADMINISTRADORA será substituído nos casos de sua destituição pela
Assembleia Geral, de sua renúncia e de seu descredenciamento, nos termos previstos na
Instrução CVM n° 472108, assim como na hipótese de sua dissolução, liquidação extrajudicial
ou insolvência.
§ 1° - Nas hipóteses de renúncia ou de descredenciamento pela CVM, ficará a
ADMINISTRADORA obrigado a:
.I. Convocar imediatamente Assembleia Geral para eleger seu sucessor ou delibe
liquidação do FUNDO, a qual deverá ser efetuada pela ADMINISTRADOR
após sua renúncia; e
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II Permanecer no exercício de suas funções até ser averbada, no cartório de registro de
imóveis, nas matrículas referentes aos bens imóveis e direitos integrantes do património do
fundo, a ata da assembleia geral que eleger seu substituto e sucessor na propriedade fiduciária
desses bens e direitos, devidamente aprovada peia CVM e registrada em Cartório de Títulos e
Documentos.
§ 2° Ë facultado aos cotistas que detenham ao menos 5% (cinco por cento) das cotas emitidas,
a convocação da assembleia geral, caso a ADMIMSTRADORA não convoque a assembleia
de que trata o § P, inciso 1, no prazo de 10 (dez) dias contados da renúncia.
§ 3° No caso de liquidação extrajudicial do administrador, cabe ao liquidante designado pelo
Banco Central do Brasil, sem prejuízo do disposto neste Regulamento, convocar a assembleia
geral, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de publicação, no Diário Oficial da
União, do ato que decretar a liquidação extrajudicial, a fim de deliberar sobre a eleição de
novo administrador e a liquidação ou não do FUNDO.
§ 4° Cabe ao liquidante praticar todos os atos necessários à gestão regular do patrimônio do
FUNDO, até ser procedida a averbação referida no § 1°, inciso 11.
§ 51 Aplica-se o disposto no §1°, inciso II, mesmo quando a assembleia geral deliberar a
liquidação do FUNDO em consequência da renúncia, da destituição ou da liquidação
extrajudicial do administrador, cabendo à assembleia geral, nestes casos, eleger novo
administrador para processar a liquidação do FUNDO.
§ 6° Se a assembleia de cotistas não eleger novo administrador no prazo de 30 (trinta) dias
úteis contados da publicação no Diário Oficial do ato que decretar a liquidação extrajudicial, o
Banco Central do Brasil nomeará uma instituição para processar a liquidação do FUNDO.
§ 7° Nas hipóteses referidas no caput, bem como na sujeição ao regime de liquidação judicial
ou extrajudicial, a ata da assembleia de cotistas que eleger novo administrador, devidamente
aprovada e registrada na CVM, constitui documento hábil para averbação, no Cartório de
Registro de Imóveis, da sucessão da propriedade fiduciária dos bens imóveis integrantes do
patrimônio do FUNDO.
§ 8° A sucessão da propriedade fiduciária de bem imóvel integrante de património de FII não
constitui transferência de propriedade.
§ 90 - A Assembleia Geral que destituir a ADMINISTRA
eleger seu substituto ou deliberar quanto à liquidação do FUN
Art. 30. Caso a ADMINISTRADORA renuncie às suas fu
liquidação judicial ou extrajudicial, correrão por sua conta os
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relativas à transferência, ao seu sucessor, da propriedade fiduciária dos bens imóveis e direitos
integrantes do patrimônio do FUNDO.
DO GESTOR DE INVESTIMENTOS
Art. 31 - A ADMINISTRADORA, consoante o disposto na Instrução CVM n ° 472108,
contratará Gestor de Investimentos para que este preste os seguintes serviços:
I. Assessoramento à ADMINISTRADORA em quaisquer questões relativas aos
investimentos já realizados pelo FUNDO, análise de propostas de investimentos
® encaminhadas à ADMINISTRADORA, bem como análise de oportunidades de alienação ou
locação de Ativos-Alvo do patrimônio do FUNDO, observadas as disposições e restrições
contidas neste Regulamento;
II. Planejamento e orientação à ADMINISTRADORA na negociação para aquisições e
alienações de Ativos Alvo, que poderão vir ou que componham o patrímônio do FUNDO;
III. Recomendação de implementação de benfeitorias visando a manutenção do valor dos
ativos imobiliários integrantes do patrimônio do FUNDO, bem como a otimização de sua
rentabilidade.
Parágrafo Único — Ocorrendo a contratação, o Gestor de Investimentos receberá pelos seus
serviços uma remuneração máxima a ser definida no Contrato de Prestação de Serviços a ser
firmado entre as partes, remuneração esta devida a partir da data de sua efetiva contratação.
DA ASSEMBLEIA GERAL DOS COTISTAS
®

Art. 32 - Compete privativamente à Assembleia Geral deliberar sobre:
I. Demonstrações financeiras apresentadas pela ADMINISTRADORA;
H. Alteração do regulamento;
III. Destituição ou substituição da ADMINISTRADORA;
1V. Emissão de novas cotas;
V. Fusão, incorporação, cisão e transformação do FUNDO;
VI. Dissolução e Iiquidação do FUNDO, naquilo que não estiver disciplinado neste
Regulamento;
VII. A definição ou alteração do mercado em que as cotas são admitidas à negociação;
VIII. Apreciação do laudo de avaliação de bens e direitos utilizada
cotas do FUNDO;

IX. Eleição e destituição de representante dos cotistas;
Aumento das despesas e encargos previstos neste Regulamento;
X.
XI. • Alteração do prazo de duração do FUNDO;
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XII. Determinar à ADMINISTRADORA a adoção de medidas específicas de política de
investimentos que não importem em alteração do Regulamento do FUNDO;
XIII. Propor e deliberar alterações na diversificação do património do FUNDO;
XIV. Deliberar sobre o objeto e política de investimentos do FUNDO em condições diversas
das previamente definidas;
XV. Deliberar sobre as aquisições de Ativos-Alvo, que não tenham sido objeto de indicação
do Gestor de Investimentos
§ 1° - A Assembleia Geral que examinar e deliberar sobre as matérias previstas no inciso I
deste artigo deverá ser realizada, anualmente, até 120 (cento e vinte) dias após o término do
exercício social.

•

§ 2° - A Assembleia Geral referida no parágrafo primeiro somente pode ser realizada no
mínimo 30 (trinta) dias após estarem disponíveis aos cotistas as demonstrações contábeis
auditadas relativas ao exercício encerrado.
§ 31 - A Assembleia Geral a que comparecerem todos os cotistas poderá dispensar a
observância do prazo estabelecido no parágrafo anterior, desde que por unanimidade de votos.
§ 4° - O Regulamento poderá ser alterado, independentemente de qualquer aprovação, sempre
que tal alteração decorra, exclusivamente, da necessidade de atender exigências legais ou
regulamentares, devendo ser providenciada, no prazo de 30 (trinta) dias, a comunicação aos
cotistas.
Art. 33 - Compete à ADMINISTRADORA convocar a Assembleia Geral.
§ 1° - A Assembleia Geral poderá também ser convocada diretamente por cotista(s) que
detenha(m), no mínimo 5% (cinco por cento) das cotas emitidas pelo FUNDO ou pelo
representante dos cotistas, eleito conforme artigo 40 deste Regulamento, observado o disposto
no presente.
§ 21 - A convocação por iniciativa dos cotistas ou do seu representante será dirigida ao
administrador, que deverá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do recebimento,
realizar a convocação da assembleia geral às expensas dos requerentes, salvo se a assembleia
geral assim convocada deliberar em contrário.
Art. 34 - A convocação da Assembleia Geral deve ser feita por correspondência encaminhada
a cada cotista, observadas as seguintes disposições:
a.
Da convocação constarão, obrigatoriamente, dia, hor
realizada a assembleia.

•
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b. A convocação de assembleía geral deverá enumerar, expressamente, na ordem do
dia, todas as matérias a serem deliberadas, não se admitindo que sob a rubrica de
assuntos gerais haja matérias que dependam de deliberação da assembleia.
A convocação da assembleia geral deverá ser feita com 10 (dez) dias de
C.
antecedência, no mínimo, da data de sua realização.
d. O aviso de convocação deve indicar o local onde o cotista pode examinar os
documentos pertinentes à proposta a ser submetida à apreciação da assembleia.

•

Parágrafo Primeiro — A assembleia geral se instalará com a presença de qualquer
número de cotistas.
Parágrafo Segundo - A ADMINISTRADORA do FUNDO deve colocar todas as
informações e documentos necessários ao exercício informado do direito de voto, em
sua página na rede mundial de computadores, na data de convocação da assembleia, e
mantê-los lá até a sua realização.
Art. 35 - A presença da totalidade dos cotistas supre a falta de convocação.
Art. 36- Todas as decisões em Assembleia Geral deverão ser tomadas por votos dos cotistas
que representem a maioria simples das cotas dos presentes, correspondendo a cada cota um
voto, não se computando os votos em branco, excetuadas as hipóteses de quorum qualificado
e maioria absoluta previstas neste Regulamento. Por maioria simples entende-se o voto dos
cotistas que representem metade mais um dos presentes na Assembleia Geral.

§ 1° - Dependem da aprovação de cotistas que representem 2/3 (dois terços) das cotas
subscritas e integralizadas no património do FUNDO (quorum qualificado), as deliberações
relativas às modificações específicas dos artigos 2 ° (Objeto) e 3 ° (Política. de Investimento) do
Regulamento.
§ 2° - Dependem da aprovação dos cotistas que representem a metade, mais uma, das cotas
subscritas e integralizadas no património do FUNDO (maioria absoluta), as deliberações
relativas a: (i) alteração deste Regulamento; (ii) fusão, incorporação, cisão ou transformação
do FUNDO; (iii) apreciação de laudos de avaliação de bens imóveis utilizados para
integralização de cotas do FUNDO; (iv) deliberação sobre os atos que caracterizem confuto
de interesse entre o FUNDO e a ADMINISTRADORA, que dependem de aprovação prévia,
específica e informada da assembleia geral de cotistas.
Art. 37 - Somente poderão votar na Assembleia Geral os cotistas inscritos no
cotistas na data da convocação da assembléia, observadas as disposições do
parágrafos deste Regulamento.

de

Art. 38 - Têm qualidade para comparecer à Assembleia Geral os re
cotistas ou seus procuradores legalmente constituídos há menos de um
41
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§ 1° - Será facultado a qualquer cotista remeter diretamente pedido de procuração ou requerer
à ADMIPiISTRADORA que o anexe à convocação feita por carta.
§ 2° - O pedido de procuração deverá satisfazer aos seguintes requisitos: a) conter todos os
elementos informativos necessários ao exercício do voto pedido; b) facultar ao cotista o
exercício de voto contrário, com indicação de outro procurador para o exercício deste voto; c)
ser dirigido a todos os cotistas.
Art. 39 - Além de observar os quoruns previstos no artigo 36 deste Regulamento, as
deliberações da Assembleia Geral que tratarem da dissolução ou liquidação do FUNDO, da
amortização das cotas e da renúncia da ADMINISTRADORA, deverão atender às demais
condições estabelecidas no presente e na legislação em vigor.

•

§ 1° - No caso de dissolução ou liquidação do FUNDO, o seu patrimônio será partilhado aos
cotistas na proporção de suas cotas, após o pagamento de todas as dívidas e despesas do
FUNDO.
§ 2° - No caso de renúncia da ADMINISTRADORA, cumprido o aviso prévio de 6 (seis)
meses e atendidos os demais requisitos estabelecidos na Instrução CVM n° 472/08, não tendo
os cotistas deliberado a escolha do substituto ou pela liquidação do FUNDO, caberá à
ADMINISTRADORA adotar as providências necessárias, no âmbito do judiciário, para
proceder à sua substituição ou liquidação.
§ 3° - O FUNDO poderá amortizar parcialmente as suas cotas quando ocorrer a venda de
ativos, para redução do seu patrimônio ou sua liquidação.
§ 4° - A amortização parcial das cotas para redução do patrimônio do FUNDO implicará na
manutenção da quantidade de cotas existentes por ocasião da venda do ativo, com a
consequente redução do seu valor, na proporção da diminuição do patrimônio representado
pelo ativo alienado.
Art. 40 - As deliberações da Assembleia Geral poderão ser tomadas mediante processo de
consulta formalizado em carta, telegrama, correio eletrônico (e-mail) ou fac-símile dirigido
pela ADMINISTRADORA a cada cotista, conforme dados de contato contidos no boletim de
subscrição ou, se alterado, conforme informado em documento posterior firmado pelo cotista
e encaminhado à ADMINISTRADORA, para resposta no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
§ 1° - Da consulta deverão constar todos os elementos informativos necessários ao
do direito de voto.

,-

§ 2 0 - O quorum de deliberação será o de maioria absoluta, ii
§3° - Não podem votar nas Assembleias Gerais do FUNDO:
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I — sua ADMINISTRADORA ou seu gestor;
H — os sócios, diretores e funcionários do administrador ou do gestor;
III — empresas ligadas à ADMINISTRADORA ou ao gestor, seus sócios, diretores e
funcionários; e
1V — os prestadores de serviços do FUNDO, seus sócios, diretores e funcionários.
§4° - Não se aplica a vedação prevista no parágrafo anterior quando:
I - os únicos cotistas do FUNDO forem as pessoas mencionadas nos incisos 1 a IV; ou
H — houver aquiescência expressa da maioria dos demais cotistas, manifestada na própria
Assembleia, ou em instrumento de procuração que se refira especificamente à Assembleia em
que se dará a permissão de voto.
DO REPRESENTANTE DOS COTISTAS
Art. 41 - O FUNDO poderá ter 1 (um) ou mais representantes dos cotistas nomeados pela
Assembleia Geral, para exercer as funções de fiscalização dos empreendimentos ou
investimentos do FUNDO, em defesa dos direitos e interesses dos cotistas, observado os
seguintes requisitos:
1. Ser cotista do FUNDO ou profissional especialmente contratado para zelar pelos interesses
do cotista;
II. Não exercer cargo ou função de ADMINISTRADORA ou de controlador do
ADMINISTRADORA, em sociedades por ele diretamente controladas e em coligadas ou
outras sociedades sob controle comum, ou prestar-lhes assessoria de qualquer natureza; e
•

III. Não exercer cargo ou função na sociedade empreendedora dos imóveis que constituam
objeto do FUNDO, ou prestar-lhe assessoria de qualquer natureza.
Parágrafo Único — A assembleia que de] iberar sobre a nomeação do representante de cotistas,
deverá fixar-lhe mandato, podendo prever inclusive, hipótese de renovação automática do
mandato até que ocorra nova nomeação. Ocorrendo a vacância por qualquer motivo, a
Assembleia Geral dos Cotistas deverá ser convocada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
para a escolha do novo representante.
Art. 42 - Compete ao representante dos cotistas:
. °'•rim

~Q

I. Solicitar qualquer informação à ADMINISTRADORA, a qualquer tempo, sobre,
negócio do interesse do FUNDO, realizado ou a realizar-se;
II. Emitir parecer sobre os negócios realizados pelo FUNDO, para ser apreci
Assembleia Geral de Cotistas;
o,~p~°,cP°
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III.

Fiscalizar o cumprimento do programa financeiro e de investimentos do FUNDO;

IV. Fiscalizar a observância da política de investimentos explicitada no Regulamento do
FUNDO.
V. Representar os cotistas junto à ADMINISTRADORA, emitindo o competente parecer de
aprovação sobre os negócios que vierem a ser realizados pelo FUNDO.
Parágrafo Único - Poderá a ADMINISTRADORA solicitar a participação do representante
dos cotistas em qualquer negociação do FUNDO que venha a realizar, relativa a imóveis ou a
direitos reais sobre eles, de modo a prestar sua contribuição na negociação.
DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Art. 43 - O FUNDO terá escrituração contábil própria, destacada daquela relativa à
ADMINISTRADORA, encerrando o seu exercício social em 31 de dezembro de cada ano.
Art. 44 - As demonstrações financeiras do FUNDO serão auditadas anualmente por empresa
de auditoria independente registrada na CVM. Caso o FUNDO possua cotista qualificado
como investidor estrangeiro, que detenha mais que 25% (vinte e cinco por cento) das cotas
emitidas, as demonstrações financeiras deverão ser preparadas em conformidade com as
normas contábeis brasileiras, juntamente com uma reconciliação com as normas GAAP dos
Estados Unidos.

§ 1° - Os trabalhos de auditoria compreenderão, além do exame da exatidão contábil e
conferência dos valores integrantes do ativo e passivo do FUNDO, a verificação do
cumprimento das disposições legais e regulamentares por parte da ADMINISTRADORA.
§ 2° - Para efeito contábil, será considerado como valor patrimonial das cotas o quociente
entre o valor do patrimônio líquido contábil atualizado do FUNDO e o número de cotas
emitidas.
Art. 45 O FUNDO estará sujeito às normas de escrituração, elaboração, remessa e
publicidade de demonstrações financeiras editadas pela CVM.

DAS DESPESAS E ENCARGOS DO FUNDO
Art. 46 - Constituem encargos do FUNDO as seguintes despes-,
ADMINISTRADORA:

I. Remuneração da ADMINISTRADORA e do Consultor de

•
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II. Honorários e despesas do auditor independente encarregado da auditoria das
demonstrações financeiras do FUNDO;
III. Taxas, impostos, ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas que
recaiam ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações que compõem o património
do FUNDO;
IV. Despesas com expediente do interesse do FUNDO, inclusive comunicações aos cotistas e
com a impressão e expedição de formulários e informações periódicas, previstas na
regulamentação pertinente ou neste Regulamento;
V. Despesas coma distribuição primária de cotas;
VI. Despesas com admissão de cotas à negociação nas bolsas de valores ou no mercado de
balcão organizado, se for o caso;
VII. Comissões, emolumentos, e quaisquer outras despesas relativas às operações com ativos
imobiliários ou mobiliários efetuadas em nome e beneficio do FUNDO;
VIII. Honorários de advogados, custas e despesas correlatas, incorridas na defesa dos
interesses do FUNDO, em juízo ou fora dele, inclusive o valor de condenação a ele
eventualmente imposta;
IX. Os prêmios de seguros, bem como quaisquer despesas relativas aos bens e direitos
integrantes do patrimônio do FUNDO;

•

X. Valor das parcelas dos prejuízos eventualmente sofridos pelo FUNDO, que não sejam
cobertos por apólice de seguro e não decorram de dolo, culpa ou negligência do
ADMINISTRADOR no exercício de suas atribuições;
XI. As despesas de qualquer natureza inerentes à fusão, incorporação, cisão ou liquidação do
FUNDO e à realização de Assembleia Geral de cotistas;
XII. A taxa de custódia de títulos e valores mobiliários do FUNDO;
XIII. Outras despesas necessárias e de interesse exclusivo do FUNDO, previstas neste
Regulamento ou autorizadas pela Assembleia Geral, em e
conservação e reparos de bens integrantes do património do FI;
de condomínio e manutenção dos imóveis, enquanto os imóveis i
não estiverem locados.
§ 1° - Correrão por conta da ADMINISTRADORA quaisquer
artigo, bem como, especialmente, os emolumentos e demais desp

38

a seu sucessor, da propriedade fiduciária dos bens imóveis e 'dos direitos sobre imóveis
integrantes do patrimônio do FUNDO, caso venha ele a renunciar a suas funções, for
descredenciado pela CVM, ou entrar em processo de liquidação judicial ou extrajudicial.
§ 20 - A ADMINISTRADORA pode estabelecer que parcelas da taxa de administração sejam
pagas diretamente pelo FUNDO aos prestadores de serviços contratados.
§ 3° - Caso o somatório das parcelas a que se refere o § 2° exceda o montante total da taxa de
administração fixada em Regulamento, correrá às expensas da ADMINISTRADORA o
pagamento das despesas que ultrapassem esse limite.
DO FORO

Art. 47 - O Fundo de Investimento, os cotistas e a ADMINISTRADORA obrigam-se a
resolver, por meio de arbitragem, de acordo com o Regulamento de Arbitragem da Câmara de
Arbitragem do Mercado, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles,relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e
seus efeitos, das disposições conteneste Regulamento e nas normas editadas pela
Comissão de Valores Mobili que lhe sejam aplicáveis.
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São Paulo, 28 de setembro

BTG
DE 11

01,2.
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EIROS S . A. DTVM, na qualidade de adu~jdis radora do FUNDO
`
— FII BTG PACTUAL CORPORATE O FFICE FUND

o

alterado e consolidado em 28 de setembro de 2012, em assembleia geral
extraordinária de constas.
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Rio de Janeiro, 9 de setembro de 2 4.

A
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Praia de Botafogo , 501 - Torre Corcovado - 51 andar - parte — Botafogo
22250-040 Rio de Janeiro — RJ

Assunto : Comunicação de deferimento de pleito.

o

Prezados Senhores,

Comunicamos que o Banco Central do Brasil , por despacho desta data, aprovou
os assuntos a seguir especificados , conforme deliberados na Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária de 28 de abril de 2014:
a) Eleição da Diretoria, cujo mandato se estenderá até a posse dos que forem eleitos na
Assembleia Geral Ordinária de 2017:

®

CPF
Nome
042.933 . 867-85 Ana Cristina Ferreira da Costa •
013.849 .777-08 João Maroello Dantas Leite

Cargo
Diretor Executivo
Diretor Executivo

060.562.687-13 Jonathan David Bisgaier
185.178.498-50 Marcelo Kalim
028.107 . 287-63 Mariana Botelho Ramalho Cardoso
135.962 .478-37 Roberto Balls Sallouli

Diretor Executivo
Diretor Executivo

Diretor Executivo
Diretor Executivo

b) Reforma estatutária.
2.

Deverá essa sociedade no prazo regulamentar de cinco dias contados da data do
,

evento , registrar diretamente no sistema Unicad a data de posse dos eleitos , bem como atentar
para as demais informações a serem prestadas no Unicad , conforme procedimentos descritos no
Sisorf 4 . 14.70 (www.bcb. govbrIU MMANUAL). _
Registramos a inobservância do prazo de quinze dias previsto no artigo 33 d;
3.
no 4.595, de 31 de dezembro de 1964 , para submeter à aprovação do Banco Central do Bra:
atos de eleição ocorridos na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 28 de abril de:
Esclarecemos que a infração ao dispositivo legal citado sujeita essa instituição , bem como
administradores, às penalidades previstas no artigo 44 da citada Lei nn 4.595, de 19 64.
Depertamano de Oraanirapao do aMtema Flnenceim Ioeorry
GerindrT4aiks no Rb de Ja~ (OT"
Av. Prealdente Varyse, 730— Ir andar— Centro— 20071-900 Rb de Jenetro—RJ
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Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa : BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S A DISTRIBUIDORA DE TITULOS
MOBILIARIOS
NIre:33300276319

Protocolo: 0020143217321-12N9/2014
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BANCO CENTRAL DO BRASIL
Anexamos documentação autenticada , para rins de arquivamento no Registro do

io
wD~
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Anexos: 2 documentos; 13 páginas.
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STO PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS
CNPJ n0 59.281.25310001-23
NIRE 33.3.0027631.9

726455

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2014
n
u

1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Realizada no dia 28 de abril de 2014, às 18:30
horas , na sede social da BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Titulos e
Valores Mobiliários rÇpmRanhij 1, localizada na cidade do Rio de Janeiro, estado do tão de
Janeiro, na Praia de Botafogo, n° 501, 5e andar, parte, Torre Corcovado, CEP: 22250-040,
2. PRESENCA E CONVOCACAO : Acionistas representando a totalidade do capital social da
Companhia, conforme assinaturas constantes no *Livro de Presença de Acionistas'.
Dispensada a publicação de Editais de Convocação, conforme o disposto no artigo 124, §4e da
Lei ne. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, em razão da presença da totalidade dos acionistas
da Sociedade.
3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sra. Ana Cristina Ferreira da Costa e
secretariados pela Sra. Fernanda Gama Moreira Jorge.
4. ORDEM DO DIA:
Em Assembleia Geral Extraordinária:
(i) Deliberar sobre a reformado Estatuto Social da Companhia, a fim de alterar o§ 1e
do Artigo 7 do Estatuto Social da Companhia, referente ao mandato da Diretoria;
Em Assembleia Geral Ordinária:
(li) Em conformidade com o previsto no artigo 133, § 4e da Lei das S.A., apreciar a
falta de pubflcação dos anúncios referidos no mencionado dispositivo legal;

M
Seva
vai!
se cretária era!

P
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S A DISTRIBUIDORA DE TITULOS E ~fA
MOBILIARIOS
a°á
Nlre: 33300276319
Protocolo: 0020143217321 -12109/2014
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 23/09/2014, E 0 REGISTRO SOB 0 NIRE E DATA ABAIXO.
Autenllcaç9o:70DCDE64F7F24D716F7416147D39E963FB4667B2730 4A78C9507A6847BFOFE 8D
Arquivamento: 00002675532 - 23/09/2014

Omi
ti,

a

ry60

S

5

(iii) Deliberar sobre a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos
ocorridos, tal como autoriza o artigo 130, § te da Lei das S.A.;
-

-

(iv) Apreciar o RelatOrio da Diretoria, do Balanço Patrimonial e das demais
Demonslraoes Flnanoeáas relativas ao exercido social encerrado em 31 de
dezembro de 2013, assim corno o parecer e notas explicativas da auditoria
independente;

726457

(v) Deliberar sobre a deslinaçâo do lucro liquido do exercício social findo em 31 de
dezembro de 2013;
(vi) Deliberar sobre a eleição da Diretoria Estatulária da Companhia; e
(vil) Deliberar sobre a remuneração global da administração da Sociedade.
5. DELIBERACBES TOMADAS POR UNANIMIDADE :
a)

Em conformidade coro o que prescrevem a Portaria rt ° 18 do Departamento Nacional
de Registro do Comércio e o artigo 133, §0 da Lei das S.A., a não publicação dos
anúncios previstos no referido artigo, referentes á realização da presente Assembleia
Geral, de forma que a totalidade dos acionistas considerou que estava sanada a falta de
publicação dos anúncios, já que tal ausência não prejudicou os Interesses dos
acionistas, nem os da Companhia.

b)

Consignar que as deliberações da presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordináda
ficam condicionadas á aprovação pelo Banco Central do Brasil rfl&Wl, naquilo que
aplicável conforte a legislação em vigor.

C)

Autorizaram a lavrahua da presente ata na forma de Sumário dos fatos oconidos, tal
como dispõe o artigo 130, § 1 0 da Lei das S.A..

Em Assembleia (feral Extraordinária:
S
Aprovar a reforma do Eslatulo Social da Companhia no intuito de:

d)

d.1) Alterar o§ 1e do Artigo 7 do Estatuto Social da Companhia, referente ao mandato
da Diretoria. A alteração proposta se dá no intuito de aumentar o mandato da Diretoria
da Companhia de 01 (um) acro para 03 (fés) anos, com o objetivo de proporcionar uma
maior continuidade á administração da Companhia , influenciando processos e objetivos
--
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O mandato de cada tXrefor será de 03 (três) erros, admrnda a
ree/eiçSo•

:.:.

d.2) Consolidar o Estalido Social da Companhia que passa a vigorar com a redar r ão
do Anexo 1 á presente ata.
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Em Assemblela (feral Ordinária:
e)

Aprovaram, sem quaisquer ressalvas ou emendas, do Relatório da Diretoria, do Balanço
Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2013, pitbficadas no dia 28 de março de 2014, nos jornais
Monitor Mercantil do Rio de Janeiro e Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

Q

Em virtude da deliberação acima, tomaram cl"a e aprovaram o lucro no exercloio
findo em 31 de dezembro de 2013, no valor de R$ 15.019.658,56 (quinze milhões,
dezenove mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), que foi
distribuído desta forma:

®

(i)

Não houve destinação de valores para Reserva Legal uma vez que a
mesma atingiu o funde de 20% (vinte por cento) do capitei social da
Sociedade, conforme disposto no artigo 193 da Lei das S.A.;

(li)

0 montante de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos ml reais) foi
destinado ao pagamento de juros sobre o capital próprio aos acionistas da
Sociedade, conforme aprovado em Reunião de Diretoria realizada em 29
de novembro de 2013; e

(iii)

O saldo remanescente no montante de R$ 12.219.658,56 (doze milhões,
duzentos e dezenove mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e
seis centavos) foi destinado á consfitulção de Reserva Estatutária da
Sociedade.

®

g)

Deliberaram ainda, os acionistas, pela eleição, para o mandato de 03 (trás) anos ou alé
a Investidura dos diretores que vierem a ser eleitos na Assembleia Geral Ordinária de
2017, dos seguintes Diretores Executivos da Sociedade: (i) ANA CRISTINA FERREIRA
DA COSTA; brasileira, casada pelo regime de separação lota[ de bens, engenheira,
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no CPFIMF sob o n.° 042.933.867-85, com escritório na Cidade e Estado do Rio de
Janeiro, na Praia de Bolafogo, n" 501, Torre Corcovado, 5e andar – parte, 8dalogo,
' CEP – 22250440; (11) JOAO MARCELLO DANTAS LEITE, brasileiro, casado pelo
regime de comunhão pardal de bens, worior*la, portador da carteira de identidade
sob o n ° 08497626-5 IFP-RJ, e Insano no CPF sob o n ° 013.849.777-08, com
escr Wb na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, n° 501, Tone
Corcovado, 5e andar –arte,
p
Bota fogo, CEP – 22250-040; (fi) JONATHAN DAVID
726461 BISOAIER, cidadão dos Estados Unidos da América, solteiro, advogado, portador da
Cédula de Identidade RNE n° V536699.7 e Inscrito no CPFIMF sob o n° 060 562 68713, com escritório na Cidade e Eslado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Uma, 3477
– 14e andar, CEP - 04.538.905; (iv) MARCELO KALIM, brasileiro, casado pelo regime
do comunhão pardal de bens, economista, portador de Carteira de Identidade n•
9037096, expedida pelo SSPISP, e do CPF n.° 185.178.498.50, com escritório na
Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Uma, 3477 –14e andar, CEP 04.538-905; (v) MARIANA BOTELHO RAMALHO CARDOSO, brasileira, casada pelo
regime de separação total de bens, economista, portadora da carteira de Identidade n. e
09.283.415.9 IFPIRJ e Inscrita no CPF sob o n. e 028.107.287-63, com escritório na
Praia de Botafogo, n. e 501, 5e andar- parte, Torre Corcovado, Cidade e Estado do Rio
de Janeiro, CEP - 22250-040; e (vi) ROBERTO BALLS SALLOUTI, brasileiro, casado
pelo regime da completa separação de bens, ~mista, portador da carbira de
identidade n.° 17.035.489-1, expedida pelo SSPISP e do CPF n° 135.962.47837, com
escritório na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477 –14 0
andar, CEP - 04.538-905; permanecendo vagos os demais cargos da Diretoria.

o

9.1) Os Diretores ora eleitos declaram sob as penas da lei que não estão Impedidos
de exercer a administração da l oeledade, por lei especial, ou em virtude de
condenação criminal, ou por encontrar-se sob os efeitos dela, ou de penas que
vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime
falímentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa
da concorréncia, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade,
dessa forma não estando incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o
impeça de exercer a atividade mercantil, estando dentes do disposto no artigo 147
da Lei das S.A.; bem como declaram encontrarem-se livres e desimpedidos para o
exercido de suas atribuições, e preencher todas as condições previstas na
Resolução n° 4.122, do Conselho Monetário Nacional, de 02 de agosto de 2012.

s

9.2) Os Diretores ora eleitos deverão tomar posse em seus cargos em até 30
(trinta) dias contados da respectiva homologação pelo Banco Central do Brasil,
-
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A Diretoria receber9 honorários globais, merlsais, no valor de R$ 49.637,14 (quarenta e
nove mil, seiscentos e trinta e sele reais e quatons centavos), os quais os Diretores
dividirào entre si.

6. ENCERRAMENTO : Nada mais havendo a tratar, foi lavrada ata que se refere a presente
Assemblela Geral Ordinária e Extraordinária, que, depois de lida, foi aprovada e assinada pelos
membros da mesa e pelos acionistas presentes.
Rio de Janeiro, 28 de abril de 2014.
Certifico que confere com a original lavrada em livro próprio.
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Ana Crkena Ferreira da Costa

- Presidente -
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LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA DA BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE .

b

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2014

ACIONISTAS

726465

QTDE. ON

PERC. ON

CIME TOTAL

1.019.284

99,99%

1.019.284

01

0,01%

1.019.285

100,0056

PRESENTES
Banco BTG Pactuei

S.A.
BTG Paclual WM
Gestão de Recursos
Ltda.
TOTAL.

01

1.019.285

LJ
Rio de Janeiro, 28 de abril de 2014.

Ana Crl tina Ferreira de Costa

Presidente -

Moreira Jorge
Ibria .
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ESTAMO SOCIAL DA
BTO PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
CNPJ/MF n.a 59.281.253!0001-23
NIRE 35.300.020.332

726467

CAPITULO 1
Da Denominação, Seda, Objeto e Duração
Artigo 10 - A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores
Mobifiários é uma Companhia que se rege por este Estatuto Social e pelas dispwsições legais e
regulamentares em vigor.

o

Artigo 20 - A Companhia tem sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, n.o
501, Torre Corcovado, 5 0 andar - parte, Botafogo, CEP — 22250-040, e poderá, por deliberação
da Diretoria, abrir, manter e fechar escritórios, dependéncias, agénclas ou filiais em qualquer
parte do território nacional ou do exterior, observados as disposições legais e regulamentares

em vigor.
Artigo 30 - A companhia tem como objeto social:
I•

subscrever, isoladamente ou em consórcio com outras sociedades autorizadas, emissões
de titulas e valores mobiliários para revenda;

II -

intermediar oferta p~ e distribuição de títulos e valores mobiliários no mercado;

111-

comprar e vender lltulas e valores mobiliários, por conta própria e de terceiros, observada
a regulamentação baixada pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores
Mobiliários nas suas respectivas áreas de competóncia;

IV-

encarregar-se da adminislraç3o de carteiras e da custódia de títulos e valores mobiliários;

V-

incumbir-se da subscrição, da transferéncia e da autenOcação de endossos, de
desdobramento de cautelas, de recebimento e pagamento de resgates, juros e outros
proventos de titulas e valores mobiliários;

VI -

exercer funções de agente fiduciário;

VII -

instituir, organizar e administrar fundos e clubes de investimento;

o

VIII - constituir sociedade de Investimento - capital estrangeiro e administrar a respectiva
carteira de títulos e valores mobiliários;
IX-

Va
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praticar operações no mercado de cámblo de taxas flutuantes;
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X-

praticar operações de conta margem, oonfomle regulamentação da Comissão de Valores
Mobiliários;

A-

realizar operações compromissadas;

I~

XII - praticar operações de compra e venda de metais preciosos no mercado físico, por conta
própria ou de terceiros, nos termos da regulamentação baixada pelo Banco Central do
Brasil;
XIII-

operar em bolsas de mercadorias e de futuros, por conta própria e de terceiros, observada
regulamentação baixada pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários nas
suas respectivas áreas de competência;

XIV-

prestar serviços de intermediação e de assessoria ou assistência técnica em operações e
atividades nos mercados financeiro e de capitais; e

XIV- exercer outras atividades expressamente autorizadas, em conjunto, pelo Banco Central do
Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários.

6

Artigo 4e - É vedado á Companhia:
1-

realizar operações que caracterizem, sob qualquer forma, a concessão de financiamentos,
empréstimos ou adiantamentos a seus clientes, inclusive através da cessão de direitos,
ressalvadas as hipóteses de opera* de conta margem e as demais previstas na
regulamentação em vigor

li-

cobrar de seus comitentes corretagem ou qualquer outra comissão referente a
negociações com determinado valor mobiliário durante seu período de distribuição
primária;

111-

adquirir bens não destinados ao uso próprio, salvo os recebidos em figtlidação de dívidas
de difícil ou duvidosa solução, caso em que deverá vendê-los dentro do prazo de 01 (um)
ano, a contar do recebimento, prorrogável até 2 (duas) vezes, a critério do Banco Central;

iV -

dar ordens ás sociedades corretoras para a realização de operações envolvendo
comitente final que não tenha identificação cadastral na bolsa de valores.

s

Artigo r - 0 prazo de duração da Companhia é indeterminado.

CAPITULO II
Capital Social
Artigo 6e - O Capital Social é de R$ 32.061.800,57 (trinta e dois milhões, sessenta e um mil,
dezenove mil e duzentos e oitenta e cinco) ações ordinárias.
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§1a

Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.
'f

Os certificados de ações, bem como os certificados múltiplos ou as cautelas provisórias
da Companhia, se emitidos, serão assinados por dois Diretores.

726471
CAPITULO III
Administração da Companhia
Artigo 7e - A Companhia será administrada por uma Diretoria composta de 02 (dois) a 10 (dez)
membros, acionistas ou não, dispensados de caução, sendo todos Diretores Executivos,
residentes no pais, eleitos e deslitulveis a qualquer momento pela Assembleia Geral.

0 mandato de cada Dírelor será de 03 (trás) anos, admitida a reeleição.
§ 29
A Assembleia Geral poderá deixar vagos até 08 (oito) cargos de Diretor Execulim
§ 30
Os Diretores tomarão posse, mediante assinatura do termo competente no livro de Atas
de Reuniões da Diretoria, e manter-serão em seus cargos até que seus sucessores assumam.

§ 4e
Em caso de vacãncia no cargo de Diretor Executivo, a Assembleia Geral, dentro de 30
(trinta) dias, contados a partir da data de vacãwia, elegerá o novo Diretor que completará o
restante do mandato, ressalvada a faculdade, no caso de vacáncia nos cargos de Diretor
Executivo, de a Assemblela Geral deixar vago o cargo, respeitando o número mínimo legal de
dois Diretores.
Artigo r - A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada por dois Diretores Executivos.
§ Io
Em qualquer reunião da Diretoria é necessário o comparecimento de metade dos
Diretores eleitos.

•

§ 2a
Todas as decisões da Diretoria serão tomadas por maioria dos votos dos Diretores
eleitos.
§ 30
As decisões da Diretoria serão registradas em atas e transcritas no livro próprio, sendo
que as decisões destinadas a produzir efeitos perante terceiros_ serão arquivadas no Regist ro
do Comércio e devidamente publicadas.
a~ Qaor`d

(à,/

Valéo 9^ serra

s~ria

Junta Camerdai do Estado do Rio de Janeiro
Emprese: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S A DISTRIBUIDORA DE TITULOS E Vd6a
MOBILIARIOS
3"e .
Q ~ ~
Nire:33300276319
a~~F
Protocolo: 0020143217321-12/09/2014
CERTIFICO 0 DEFERIMENTO EM 2310912014, E 0 REGISTRO SOB 0 NIRE E DATA ABAIXO.

^

~

ti
lei 9

AutenOcaçao:70DCDE64F7F24D716F7416147D39E983F84667B27304A76C9507A6847BFOFE80
Arquivamento: 00002675532 - 23/0812014

g

Artigo 90 • A Diretoria tem amplos poderes de adminisk~ e gestão dos negócios sociais,
podendo deliberar sobre quaisquer matérias relacionadas com o objeto social, bem corno
adquirir, alienar e gravar bens móveis e imóveis, contrair obrigações, celebrar contratos,
transigir e renuncia a direitos.
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Em todos os atos ou instrumentos que criem , modifiquem ou extingam obrigações da
Companhia, esta será representada por dois Diretores, agindo em conjunto, ou por um Diretor
em conjunto com um procurador com poderes especiais, constituido por mandato assinado por
dois Diretores, ou por dois procuradores com poderes especiais também constiluidos por
mandato assinado por dois Diretores.
§ 20
A Companhia poderá ser, excepcionalmente, representada por um único Diretor ou
procurador com poderes especiais, servindo a ata da respectiva reunião como documento hábil
para prática dos atos autorizados.
§30
Os procuradores ed negocia serão constiluldos por mandato com prazo não superior a
um ano, assinado por dois Diretores, no qual serão especificados os poderes outorgados.

40

§ 40
As procurações ad judicia poderão ser outorgadas po prazo indeterminado, permitida,
neste caso, a representação da Companhia em juizo por um procurador agindo isoladamente.
§ se

Na abertura, movimentação ou encerramento de contas de depósitos bancários, a
Companhia será representada por dois Diretores agindo em conjunto, ou por um Diretor com
um procurador, o qual agirá nos limites do seu mandato, ou por dois procuradores com poderes
especiais, os quais agirão nos limites de seus mandatos.

§ 80
0 endosso de cheques emitidos a favor da Companhia para depósito em conta
bancária de terceiros só obrigarão validamente a Companhia se flanados por dois Diretores, ou
por um Diretor em conjunto com um procurador cum poderes especiais, constituido por
mandato assinado por dois Diretores, ou por dois procuradores com poderes especiais também
constiluídos por mandato assinado por dois Diretores.

§7
O endosso de cheques para depósito em conta-corrente da Companhia somente
poderá ser efetuado mediante assinatura de um Diretor ou de dois procuradores com poderes
especiais.

§ 8e
Nas reuniões ou Assemblelas Gerais de sociedade de que seja sócia quotista ou
acionista, a Companhia poderá ser representada por qualquer Diretor ou por um procurador
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Artigo 10 • Compete ainda á Diretoria:

+~

46

~-~

I.

cumprir e fazer cumprir as deliberações da Assembleia Geral;

II.

fixar a orientação geral dos neg(icás da Companhia;

III.

supervisionar todas as operações da Companhia acompanhando o seu andamento;

IV.

coordenar as atividades de relações públicas da Companhia;

V.

aprovar o Balancete mensal da Companhia;

VI.

aprovar as Demonstrações Financeiras anuais e semestrais;

VII.

declarar dividendos, observando o Artigo 19;

VII1

aprovar a instalação ou o encerramento de escritõràs, dependências, agéncias ou
filiais;

IX.

estabelecer funções e orientar os Diretores no exercício de suas atribuições;

X.

fixar a orientação do voto do representante da Companhia nas Assembleias Gerais ou
Especiais das sociedade de que a Companhia é acionista, bem como aprovar
previamente qualquer alteração contratual das sociedades de que a Companhia é
sõcia-quotista;

A.

deliberar sobre a nomeação e a substituição dos auditores independentes;

XII.

definir as diretrizes e normas acerca da participação dos empregados nos lucros da
Companhia; e

XIII.

decidir os assuntos não previstos neste Estatuto e que não sejam de competéncia da
Assembleia Geral.

726475
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Artigo 11 • As reuniões de Diretoria serão presididas e secretariadas por quaisquer dos
Diretores Executivos da Companhia.

0

CAPITULO IV
Assembieia Geral
Artigo 12 • A Assembleia Geral Ordinária reunir-se•á uma vez por ara dentro dos 04 (quatro)
meses seguintes ao término do exercido social.
Artigo 13 • As Assembleias Gerais Extraordinárias reunir-serão nos casos e segundo a forma
prevista na lei e neste Estatuto.
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Artigo 15 - A Assembleia Geral será inslalada e presidida por um dos Diretores Executivos da
Companhia, que deverá Indicar um acionista, ou outro Diretor Executivo, ou advogado para
secretariar os trabalhos.
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Artigo 16 - Os acionistas poderão ser representado na Assembleia Geral por um procurador,
consttuido há menos de 01 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia ou
advogado, desde que o Instrumento de mandato lenha sido depositado, na sede social, até 24
(vinte e quatro) horas antes da data para a realização da Assembleia Geral.
CAPITULO V
Conselho Fiscal
Artigo 17 - A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente,
composto de 03 (trás) a 05 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, residentes
no pais, com as atribuições previstas em lei.

•

§ único
O Conselho Fiscal somente funcionará nos exercícios sociais em que os acionistas
solicitarem a sua Instalação, devendo a Assembleia Geral competente eleger seus membros e
fixar a respectiva remuneração.
CAPITULO VI
Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Destinação de Lucro
Artigo 16 - O exercido social terminará em 31 de dezembro de cada ara.
Artigo 19 - Ao fim de cada exercício social, e no último dia do más de junho de cada ano, a
Diretoria elaborará com base nos registros comerciais da Companhia, as Demonstrações
Financeiras previstas nas disposições legais e regulamentares em vigor.
§ 10

Do lucro liquido das demonstrações financeiras levantadas no último dia do más de
junho de cada ano, 5% (cinco por cento) se aplicam, antes de qualquer outra destinação, na
constituição da Reserva Legal, que não pode exceder a 20% (vinte por cento) do capital social.

2

§ 2e

A Diretoria poderá declarar dividendos á conta de lucros ou de reservas de lucros,
apurados em Balanços Patrimoniais Anuais ou Semestrais.

§ 3e
A Diretoria poderá ainda determinar o levantamento de Balanços Patrimoniais
ires no último dia útil do más e declarar dividendos com base nos lucros então
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Artigo 20.0 lucro liquido do exercido terá a seguinte destinação:
5% (cinco por cento) para oonstiluiç8o da reserva legal, até atingir 20% (vinte por cento)
do Capital Social;

valor necessário para o pagamento do dividendo obrigatório previsto no Artigo 21 deste
Estatuto; e

726479
til.

é

o saldo, ressalvada deliberação em contrário da Assembleia Geral, será destinado á
constituição de reserva de lucro para assegurar a manutenção do nível de capitalização
da Companhia e o fluxo regular de pagamento de dividendos, cujo valor não excederá o
Capital Social.

Antigo 21 - A Companhia distribuirá como dividendo entre todas as ações, em cada exercício
social, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro liquido do exercido, ajustado nos termos do artigo
202 da Lei 0 6.404!76.

Artigo 22 - Nos exercicios sociais em que for distribuído o dividendo obrigatório, poderá ser, por
deliberação da Assembleia Ordinária, distribuída aos Diretores participação no lucro do exercido
até o teto legal permitido, a ser rateada entre os Diretores de acordo com o que for deliberado
pela Assembleia Geral.
Artigo 23 - A Companhia destinará parte do seu lucro, apurado semestralmente, á distribuição
aos seus empregados, de acordo com normas estabelecidas em reunião de Diretoria,
espedgca para tal,

CAPITULO VII
Da Llquldação
Artigo 24 - A Companhia dissolverse-á nos casos previstos em lei ou por deliberação da
Assembleia Geral.
§ Único
A Assembleia Geral nomeará o Liquidante, determinará a forma de liquidação e elegerá
o Conselho Fiscal, que funcionará durante o período de liquidação.
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PROCURAÇÃO AD JUDICIA ET EXTRA

j1

Pela presente procuração, BANco BTG PACTUA S.A., em nome próprio e na qualidade le sucessor do Banco
UBS Pactual SIA, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729, 10 0 andar, São Paulo, SP, CEP 04538-133,
inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJIMF") sob o n°
30.306.29410001-45 doravante denominado (` Outorgante °), neste ato representado por seus Administradores
na forma de seu Estatuto Social, que atuarão sempre em conjunto de 2 (dois), JONATRAN DAVID BISGAIER,
cidadão dos Estados Unidos da América, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RNE n°
V536699 7 e do CPF n.° 060.562.687-13 e RENATO MONTEIRO DOS SANTOS, brasileiro, casado pelo
regime de comunhão parcial de bens, economista, portador da carteira de identidade n° 22778962-3, expedida
pelo SSP/SP e do CPF n° 265065788-07 nomeiam e constituem seus bastantes procuradores com amplos
poderes, em conjunto ou separadamente, independentemente da ordem de nomeação, os advogados BRUNO
ALEXANDRE LICARIÃO ROCHA, brasileiro, casado, advogado, cédula de identidade n°33400679 SSPISP,
CPF . n° 278.107.688-08 e OABISP 210.431 BRUNO DUQUE HORTA NOGUEIRk, brasileiro, solteiro,
advogado, cédula dá identidade n° M8036395 SSP/MG, CPF n° 284.954.908-89 e OABi 3P 232.560 CAMILLA
BARROS DONATTI, casada, advogada, cédula de identidade n° 11669230-2 IFP/RJ, CPF n° 072.731.317-76
e OAB/RJ 123.370, CAROLINA CURY MAIA COSTA, brasileira, casada, advogada, o du[a de identidade n°
08340592-8 DETRAN, CPF n° 002.648.017-41 e OAB/RJ 126.909; FERNANDA GAM k MOREIRA JORGE,
brasileira, solteira, advogada, cédula de identidade n°1268915221 IFPIRJ, CPF n° 092 17.727-03 e OAB/RJ
149.579; JOÃO GUILHERME DAL FABBRO, brasileiro, casado, advogado, cédula de identidade
n026.225.322 7 SSPISP, CPF n° 219.777.828 50 e OAB/SP 234.663, RAFAEL MARADEI, brasileiro, solteiro,
advogado, cédula de identidade n° 23396255 SSP-SP e CPF n° 258.374.918-80 e OAB/ P 183.202, todos com
escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima 3.729, 8 0 a 100 andares, na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo ou na Praia de Botafogo n° 501, 5 0 ao 7° andares, na cidade do Rio de Jan iro, Estado do Rio de
Janeiro, a quem confere todos os poderes da cláusula ad judicia et extra e ainda os p eres especiais para o
fim de representar a Outorgante perante o foro em geral, podendo defendé-la, propor e N dar de ações de toda
natureza , interpor recursos a todas as instâncias superiores , firmar compromisso: e quaisquer outros
incidentes processuais ou administrativos, inclusive, mas não se limitando, exceç as de suspeição ou
impedimento, confessar, receber intimaoes e citações, desistir, renunciar ao direito sobr que se funda a ação,
~MI transigir, dar e receber quitação, fazer levantamento de valores e guias, solicitar ce dões, atestados e a
expedição de ofícios, requerer perícias, medidas preventivas ou preparatórias, enfim, raticar todos os atos
necessários perante quaisquer repartições públicas Federais, Estaduais e Mun pais e órgãos da
administração pública direta e indireta , ao bom e fiel desempenho da presente
substabelecer, sempre em conjunto de 2 (dois) procuradores, os poderes aqui conferi
praticar todos os demais atos que forem necessários para o fim supra, por ter
especificamente, para o fim de defender seus Interesses.
-
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São Paulo, 26 d[ro de 2012.
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SUBSTABELECIMENTO

Substabeleço, sem reserva de iguais, ao escritório VELLA, PUGLIESE, BUOSI E
GUIDONI, inscrito no CNPJ sob no 07.368.550/0001-07, com sede em São Paulo SP, na Rua São Tomé, no 86, 70 andar, CEP 04551-080, e aos advogados ANTONIO
CELSO FONSECA PUGLIESE (OAB/SP 155.105), ANTONIO CARLOS
GUIDONI FILHO (OAB/SP 146.997), MARCOS RENATO GELSI DOS
SANTOS (OAB/SP 151.714), PRISCILA BROLIO GONÇALVES (OAB/SP
154.318), LIGIA FÁVERO GOMES E SILVA (OAB/SP 235.033), NAHÍMA
MÜLLER (OAB/SP 235.630), ROBERTO CESAR SCACCHETTI DE CASTRO
(OAB/SP 238.294), CAROLINA MANSUR DA CUNHA PEDRO (OAB/SP
248.444), MARCELO DE OLIVEIRA BELLUCI (OAB/SP 249.799), ANA PAULA
GENARO (OAB/SP 258.421), CARLA MARIANNA DE SENNA TAGUCHI
(OAB/SP 258.935), RAFAEL D'ERRICO MARTINS (OAB/SP 297.401),
MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA (OAB/SP 299.951), ERIK MARTINS
SERNIK (OAB/SP 305.254) NATALIE FANG HAMAOUI (OAB/SP 306.095),
DANILO MUNHAES (OAB/SP 316.112), MARINA MACIEL DE BARROS
(OAB/SP 328.985), ANDRÉ ERICSSON DE CARVALHO (OAB/SP 331.722),
GABRIEL ALVES DA COSTA FALAGUASTA (OAB/SP 343.124) e
ANDERSON DE SOUZA AMARO (OAB/SP 343.489) e às estagiárias CAMILA
CORDEIRO GONÇALVES MANSO (OAB/SP 200.057-E) e NATÁLIA
PEREIRA RODRIGUES (OAB/SP 206.392-E), todos com escritório em São Paulo SP, na Rua São Tomé, no 86, 7° andar, CEP 04551-080, os poderes que nos foram
outorgados por meio da procuração datada de 26 de janeiro de 2012 pelo BANCO
BTG PACTUAL S.A., com sede na Praia de Botafogo, no 501, 5°, 6 1 e 7° andares,
Botafogo, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22250-040, inscrito no
CNPJ/MF sob o no 30.306.29410001-45, nos autos da recuperação judicial ajuizada por
ENEVA S.A. e ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A., registrada sob o no 047496148.2014.8.19.0001 e em curso perante a 4 8 Vara Empresarial da Comarca do Rio de
Janeiro/RJ, mais os necessários para confessar, reconhecer a procedência do pedido,
transigir, desistir, renunciar a direito, dar quitação, firmar compromisso e votar, em
nome da outorgante, em (i) assembleias que tenham por objeto a discussão e
aprovação de quaisquer temas sujeitos a assembleias previstas na Lei no 11.101105,
incluindo a formação de Comitê de Credores e discussão, aprovação, rejeição e
modificação de plano de recuperação judicial e (ii) Comitê de Credores na recuperação
judicial, bem como em todos os recursos e incidem a ela v' cu ados.
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PROCURAÇÃO

Por esta procuração, BTG PACTUAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A., com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3477, 14°
andar, Itailm Bibi, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ
sob o n° 43.815.158/0001-22, constitui como seus procuradores o escritório VELLA,
PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI, inscrito no CNPJ sob n° 07.368.550/0001-07,
com sede em São Paulo - SP, na Rua São Tomé, n° 86, 7° andar, CEP 04551-080, e os
advogados ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE (OAB/SP 155.105),
ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO (OAB/SP 146.997), MARCOS RENATO
GELSI DOS SANTOS (OAB/SP 151.714), PRISCILA BROLIO GONÇALVES
(OAB/SP 154.318), LIGIA FÁVERO GOMES E SILVA (OAB/SP 235.033),
© NAHÍMA MÜLLER (OAB/SP 235.630), ROBERTO CESAR SCACCHETTI DE
CASTRO (OAB/SP 238.294), CAROLINA MANSUR DA CUNHA PEDRO
(OAB/SP 248.444), MARCELO DE OLIVEIRA BELLUCI (OAB/SP 249.799),
ANA PAULA GENARO (OAB/SP 258.421), CARLA MARIANNA DE SENNA
TAGUCHI (OAB/SP 258.935), RAFAEL D'ERRICO MARTINS (OAB/SP
297.401), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA (OAB/SP 299.951), ERIK
MARTINS SERNIK (OAB/SP 305.254) NATALIE FANG HAMAOUI (OAB/SP
306.095), DANILO MUNHAES (OAB/SP 316.112), MARINA MACIEL DE
BARROS (OAB/SP 328.985), ANDRÉ ERICSSON DE CARVALHO (OAB/SP
331.722), GABRIEL ALVES DA COSTA FALAGUASTA (OAB/SP 343.124) e
ANDERSON DE SOUZA AMARO (OAB/SP 343.489) e as estagiárias CAMILA
CORDEIRO GONÇALVES MANSO (OAB/SP 200.057-E), e NATÁLIA
PEREIRA RODRIGUES (OAB/SP 206.392-E) todos com escritório em São Paulo SP, na Rua São Tomé, n° 86, 7° andar, CEP 04551-080, outorgando-lhes os poderes
para representá-lo nos autos da recuperação judicial ajuizada por ENEVA S.A. e
ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A., registrada sob o n° 0474961-48.2014.8.19.0001 e
em curso perante a 4' Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro-RJ, mais os
necessários para confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir,
renunciar a direito, dar quitação, firmar compromisso e votar, em nome da outorgante,
em (i) assembleias que tenham por objeto a, discussão e aprovação de quaisquer temas
sujeitos a assembleias previstas na Lei n° 11.101105, incluindo a formação de Comitê
de Credores e discussão, aprovação, rejeição e modificação de plano de recuperação
judicial e (ii) Comitê de Credores na recuperação judicial, bem como em todos os
recursos e incidentes a ela vinculados.
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São Paulo, 19 e2dezembro de 2014.
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Substabeleço, com reserva de poderes, às advogadas Luciana da Silva Freitas
(OAB/RJ 95.337) e Verônica Cuiabano Figueiredo (OAB/RJ 176.437) ambas com
escritório no Rio de Janeiro-RJ, Rua São José no 70, 9° andar, Centro, os poderes que
me foram outorgados por BTG PACTUAL CORRETORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS S.A., para representá-lo nos autos da recuperação
judicial ajuizada por ENEVA S.A. e ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A., registrada
sob o no 0474961-48.2014.8.19.0001 e em curso perante a 4' Vara Empresarial da
Comarca do Rio de Janeiro/RJ, bem como em todos os recursos e incidentes a ela
vinculados.

o

São Paulo, 6 de janeiro de 2014.

CarolinW Malnsufila Cunha Pedro
OAB/SP n° 248.444

M

Rua São Tomé, 86 - 7° andar São Paulo, SP 04551-080 Brasil
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PROCURAÇÃO

©

Por esta procuração, FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG
PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND, inscrito no CNPJ sob o n°
08.924.783/0001-01, neste ato representado por sua administradora BTG PACTUAL
SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS, com sede na Praia de Botafogo, 501, 5° Andar,
Botafogo, CEP 22250-040, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro e inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 59.281.253/0001-23, constitui como seus procuradores o escritório
VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI, inscrito no CNPJ sob no
07.368.550/0001-07, com sede em São Paulo - SP, na Rua São Tomé, n° 86, 7° andar,
CEP 04551-080, e os advogados ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE
(OAB/SP 155.105), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO (OAB/SP 146.997),
MARCOS RENATO GELSI DOS SANTOS (OAB/SP 151.714), PRISCILA
BROLIO GONÇALVES (OAB/SP 154.318), LIGIA FÁVERO GOMES E SILVA
(OAB/SP 235.033), NAHÍMA ~LER (OAB/SP 235.630), ROBERTO CESAR
SCACCHETTI DE CASTRO (OAB/SP 238.294), CAROLINA MANSUR DA
CUNHA PEDRO (OAB/SP 248.444), MARCELO DE OLIVEIRA BELLUCI
(OAB/SP 249.799), ANA PAULA GENARO (OAB/SP 258.421), CARLA
MARIANNA DE SENNA TAGUCHI (OAB/SP 258.935), RAFAEL D'ERRICO
MARTINS (OAB/SP 297.401), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA
(OAB/SP 299.951), ERIK MARTINS SERNIK (OAB/SP 305.254) NATALIE
FANG HAMAOUI (OAB/SP 306.095), DANILO MUNHAES (OAB/SP 316.112),
MARINA MACIEL DE BARROS (OAB/SP 328.985), ANDRÉ ERICSSON DE
CARVALHO (OAB/SP 331.722), GABRIEL ALVES DA COSTA
FALAGUASTA (OAB/SP 343.124) e ANDERSON DE SOUZA AMARO
(OAB/SP 343.489) e as estagiárias CAMILA CORDEIRO GONÇALVES MANSO
(OAB/SP 200.057-E) e NATÁLIA PEREIRA RODRIGUES (OAB/SP 206.392-E),
todos com escritório em São Paulo - SP, na Rua São Tomé, n° 86, 7° andar, CEP
04551-080, outorgando-lhes os poderes para representá-lo nos autos da recuperação

judicial ajuizada por ENEVA S.A. e ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A., registrada
sob o n° 0474961-48.2014.8.19.0001 e em curso perante a 4' Vara Empresarial da
Comarca do Rio de Janeiro-RJ, mais os necessários para confessar, reconhecer a
procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar a direito, dar quitação, firmar
compromisso e votar, em nome da outorgante, em (i) assembleias que tenham por
objeto a discussão e aprovação de quaisquer temas sujeitos a assembleias previstas na
Lei n° 11.101/05, incluindo a formação de Comitê de Credores e discussão, aprovação,
rejeição e modificação de plano de recuperação judicial e (ii) Comitê de Credores na
recuperação judicial, bem como em todos os recursos e incidentes a ela vinculados.
São Paulo, 19 de dezembro de 2014
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Marlana Botelho Ramalho Cardoso
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Wretora Executiva

F O DE INVE TIMENTO IMOBILIÁRIO - F I BTG PACTUAL
CORPORATE OFFICE FUND
Rua São Tomé, 86 - 7 0 andar São Paulo, SP 04551-080 Brasil
T+55(11)2117-3400 F+55(11)2117-3401 www.vpbg.com.br

~Q

VELLA
PUGLIESE
BUOSI
GUIDOM

Q

SUBSTABELECIMENTO

Q

Substabeleço , com reserva de poderes , às advogadas Luciana da Silva Freitas
(OAB/RJ 95.337) e Verônica Cuiabano Figueiredo (OAB/RJ 176.437) ambas com
escritório no Rio de Janeiro-RJ, Rua São José no 70, 9° andar, Centro, os poderes que
me foram outorgados por FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND, representado por sua
administradora BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS , para representálo nos autos da recuperação judicial ajuizada por ENEVA S.A. e ENEVA
PARTICIPAÇÕES S.A., registrada sob o no 0474961-48.2014.8.19.0001 e em curso
perante a 4' Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, bem como em todos
os recursos e incidentes a ela vinculados.

São Paulo, 6 de janeiro de 2014.

amanu
Carolina Mansur a Cunha Pedro
OAB/SP n ° 248.444

[w]

Rua São Tomé, 86 - 70 andar São Paulo, SP 04551-080 Brasil
T+55(11)2117-3400 F+55(11)2117-3401 www.vpbg.com .brSP-2774122v1
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER JUDICIÁRIO
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7535-651-0253

uzos

i

Galdino , Coelho , Mendes , Carneiro
290

Advogados
Flavio Galdino
Sergio Coelho
João Mendes de Oliveira Castro
Bernardo Carneiro
Rodrigo Candido de Oliveira
Eduardo TakemiKataoka
Cristina Biancastelli
Gustavo Salgueiro
Rafael Pimenta
Isabel Picot França
Marcelo Atherino

Marta Alves
Filipe Guimarães
Fabrizio Pires Pereira
Cláudia Maziteli Trindade
Gabriel Rocha Barreto
Miguel Mana
Felipe Brandão
Danilo Palinkas Anzelotti
Roberto Tebar Neto
Vanessa Fernandes Rodrigues
Milene Pimentel Moreno
Julianne Zanconato

Rodrigo Garcia
Lia Stephanie Saldanha Pompili
Wallace de Almeida Corbo
Carlos Brantes
Isabela Rampini Esteves
Renato Alves
Gabriel Jacarandá
Pedro Mota
Alexandre G. M. Faro
Carolina Santos Martinez
Caio Augusto Alves Evangelista
Laura Mine Nagai

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 4 9 VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA

E

CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

GRERJ n° 21811441844-62
GRERJ n 2 21811441093-01
t

Processo n 2 0474961-48.2014.8.19.0001

0
C
ENEVA S.A., em recuperação judicial e ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A., em
recuperação judicial, já qualificadas nos autos de sua Recuperação Judicial em

epígrafe, vêm a V.Exa., em atenção à decisão de fls. 157/158, informar que
promoveram o recolhimento das custas judiciais para expedição dos oficios
informando o deferimento de sua recuperação judicial, através da GRERJ
Eletrônica indicada em epígrafe (n° 21811441844-62).

Rio de Janeiro
Av. Rio Branco 138 111 2 andar
20040 002 / Centro
Rio de Janeiro / ¢ 1
T +55 213195 0240

São Paulo
Av. Brig. Fana lima 3900 111 9 andar
04538 1321 ltaim Bibi
São Paulo / st
T +5 5 1130411500

Brasília
saus Sul / quadra 05
bloco K / N 4 17 / salas 50150:
70070 050 / Brasilia / oP
T +55 613323 3865

GCMC
Advogados

Por fim, informam que também promoveram o regular recolhimento
das custas para extração do Edital do art. 52, § 1% da Lei 11.101/05, através da
GRERJ Eletrônica de n° 21811441093-01.
Nestes termos,
Pedem deferimento.
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2014.
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FLAVIO GA INO

G TAVO SALG EIRO

OAB/RJ N° 94.605

OAB/RJ N° 135.064

FILIPE GUIMARÃES

FELIPE BRANDÃO

OAB/RJ N° 153.005

OAB/RJ N° 163.343

a
E

2

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da 4'' Vara Empresarial do Poro
da Comarca do Rio de Janeiro - RJ

o

C2 A1~

Processo n° 0474961-48.2014.8.19.0001
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DEUGRO

BRASIL

TRANSPORTES

NACIONAIS,

b
N
H

INTERNACIONAIS E LOGISTICA LTDA., sociedade limitada inscrita no

CJ
L-J
m
H

CNPJ/MF sob o n° 09.303.312/0001-49, com sede na Cidade de São Paulo e

M
H
H

Estado de São Paulo, na Rua Pedroso Alvarenga, n'1.254, 11° andar, Itaim Bibi,
m
0

CEP: 04531-004, nos autos da Recuperação Judicial proposta por Eneva S.A. e

á

Eneva Participações S.A., por seu advogado que esta subscreve, vem,
respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer a juntada dos

•

49
H
O
W

FO
J

inclusos contrato social e procuração.

r

x
2
6+
L%

A Peticionária requer, ainda, que todas as publicações e

• intimações referentes à presente Recuperação Judicial sejam realizadas
exclusivamente em nome do advogado Leonardo Drumond Gruppi, OAB/SP
n° 163.781, sob pena de nulidade

Termos em que,
Pede Deferimento.
Rio de Janeiro, 15 de dezei ro de 2014.

LONARDO DRUMO GRUPPI
OAB/SP N° 163.781
11áglna

1 de

1

i~ 3
PROCURAÇÃO
Pelo presente instrumento particular DEUGRO BRASIL TRANSPORTES NACIONAIS,
INTERNACIONAIS E LOGISTICA LTDA., sociedade limitada inscrita no CNPJ/MF sob
o n° 09.303.312/0001-49, com sede na Cidade de São Paulo e Estado de São Paulo, na Rua
Pedroso Alvarenga, n° 1.254, 11° andar, Itaim Bibi, CEP: 04531-004, neste ato representada
por sua sócia administradora KARIN MAJA CHRISTINE MICKENHAGEN, nomeia e
constitui como seu bastante procurador, o advogado LEONARDO DRUMOND GRUPPI,
brasileiro, casado, inscrito na OAB/SP sob o n° 163.781, portador da Cédula de Identidade
RG n° 18.784.474-4, SSP-SP, e inscrito no CPF/MF sob o n° 157.636.018-07, e HANELORA
AMARAL, brasileira, casada, inscrita na OAB/SP n° 131.754, portadora da Cédula de Identidade RG
n'23.763.153-2 e inscrita no CPF/MF sob o n° 165.282.138-44, ambos com endereço na Rua Jesuino
Arruda, n° 797, 10° andar, Itaim Bibi, CEP: 04532-082, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
aos quais confere plenos poderes para representar a ora Outorgante em juizo e fora dele, de
conformidade com as cláusulas "ad judicia" e "extra judicia", perante qualquer jurisdição ou tribunal
da República Federativa do Brasil, inclusive poderes para defender a Outorgante em todos e quaisquer
procedimentos judiciais e/ou extrajudiciais, com poderes para confessar, desistir, transigir, firmar
compromissos, renunciar ao direito sobre que se fundaras ações, dar e receber quitação, substabelecer,
além de todos os demais poderes necessários ao fiel cumprimento do presente instrumento de
mandato, especialmente para representar seus interesses no que se refere à Ação de Recuperação
Judicial em trâmite perante a 4a Vara Empresarial do Foro da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio

O

de Janeiro, sob n° 0474961-48.2014.8.19.0001, proposta por Eneva S.A. e por Eneva Participações

S.A.
São Paulo, 15 de dezembro de 2014.

DEUfYRO BRASIL lTRANSPORTES NACIONAIS, INTERNACIONAIS E
LOGISTICA LTDA
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INSTRUMENTO PARTICULAR DA 4a ALTERAÇÃO
DO CONTRATO SOCIAL DA

deugro Brasil Transportes Nacionais, Internacionais,
Logística e
Despachos Aduaneiros Ltda.
CNP] no 09.303.31210001-49
NIRE 35.222.039.115

Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados:

a. DEHOCO AG, uma sociedade devidamente organizada e existente de
acordo com as leis da Confederação Suíça, com sede na
Chaltenbodenstrasse 16, 8834 Schindellegi, Suíça, devidamente
Inscrita no CNPJ sob o n 0 09.580.44610001-07, neste ato
representada por sua bastante procuradora Sra. Ana Cristina Lupo,
brasileira, solteira, assistente administrativa, portadora da Cédula de
Identidade RG n0 28.558.911-8 SSP-SP e inscrita no CPF/MF sob o no

o

286.689.708-01, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Rua Grapecica, 80, Brooklin Novo, CEP

04562-040;e

o
b.

Karin Maja Christine Mickenhagen, austríaca, divorciada,
administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade para
Estrangeiros RNE no W635055 DPMAFSP e inscrita no CPF/MF sob o

n0 143.925.618 - 79, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Rua Nilza

d aros Martins, 279, apto. 131,
IN

Vila Morse, CEP 05628-010,

~U\CPGA.aKA~o4°• o@S

Sç
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1 95
únicas sócias da deugro Brasil Transportes Nacionais, Internacionais,
Logística e Despachos AduaMir^ Ltda., uma sociedade limitada, com
sede na Cidade de São Paulo: Estado de São Paulo, na Rua Pedroso
...

••.

Alvarenga, 1221, 8 0 andar, cj. 8b, Edifício Geneve, CEP 04531-012, Itaim
Bibi, devidamente inscrita no CNPJ sob o n0 09.303.31210001-49, com seu
Contrato Social e 3a Alteração Contratual devidamente arquivados perante
a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob os nos. 35.222.039.115 e
107.346/09-6, em 20 de dezembro de 2007 e 08 de abril de 2009,
respectivamente,
têm entre si justo e acordado o quanto segue:
1.

Resolvem as sócias, de comum acordo, deliberar a alteração da sede

social da Sociedade, atualmente na Rua Pedroso Alvarenga, 1221, 8 0
andar, cj. 8b, Edifício Geneve, CEP 04531-012, Itaim Bibi, na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, para a Rua Pedroso Alvarenga, 1254, lio
andar, cj. 111, Edifício Lexington Avenue, CEP 04531-004, Itaim Bibi,
também na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
2.

Face a deliberação acima, fica alterada a Cláusula 2a do Contrato

Social da Sociedade, que passa a vigorar com a seguinte e nova redação:

"Cláusula 2a - A sociedade tem sua sede e foro na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pedroso Alvarenga, 1254, 11 0
andar, cj. 111, Edifício Lexington Avenue, CEP 04531-004, Itaim Bibi,

A

podendo abrir, manter e encerrar filiais em qualquer ponto do
território nacional ou do exterior, mediante alteração do presente
Contrato Social.
Parágrafo 1 0 A Sociedade possui filial na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, 45,
salas 1411 e 1412, Centro, CEP 20090-003. "
3.

Ademais, decide as sócias, por unanimidade, excluir do objeto

social da Sociedade prestação de serviços de despachos aduaneiros e,
em seguida, cons ar o Contrato Social da Sociedade, o qual passa a
vigorar com a se uin e e nova redação:
E SÁOp¡B'ev
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deugro Brasil Transportes
Nacionais, Internacionais e Logística Ltda.

A sociedade denomina-se deugro Brasil Transportes
Cláusula ia Nacionais, Internacionais e Logística Ltda..

I.
Parágrafo Único A sócia DEHOCO AG é titular exclusiva da marca "deugro" e
licenciará o uso da marca "deugro" para a Sociedade. Caso a

E

DEHOCO AG deixe de deter participação societária na

Sociedade, tal licença de uso de marca será cancelada
automaticamente, devendo a Sociedade, no prazo máximo
de 60 (sessenta) dias, alterar seu nome empresarial,
excluindo a palavra "deugro" e o logotipo "deugro',
encerrando, permanente e definitivamente o uso da marca e
do nome comercial "deugro', independente de qualquer
pagamento ou Indenização por parte da DEHOCO AG à(s)

outra(s) sócia(s).
Cláusula 2a -

A sociedade tem sua sede e foro na Cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, na Rua Pedroso Alvarenga, 1254, 11 0 andar, cj. 111,
Edifício Lexington Avenue, CEP 04531-004, Itaim Bibi, podendo abrir, manter e
encerrar filiais em qualquer ponto do território nacional ou do exterior, mediante
alteração do presente Contrato Social.

ó

Parágrafo 1 0

A Sociedade possui filial na Cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, 45, salas 1411 e
1412, Centro, CEP 20090-003.

Cláusula 3a -

A sociedaoe tem por objeto social:
a. j o agenciamento, gerenciamento e armazenamento de
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d.

a corretagem de transporte aéreo, ferroviário,
rodoviário, marítimo, fluvial e multimodal;

s^é"viços de logística em geral; e

e.

a prestaçãoW

f.

a participação em outras sociedades como sócia ou
acionista.

Cláusula 4a -

A Sociedade tem prazo indeterminado de duração.

Cláusula 5a -

O capital social, totalmente subscrito, é de R$ 1.500.000,00

(um milhão e quinhentos mil reais), dividido em 1.500.000 (um milhão e
quinhentas mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, estando
assim distribuídas entre as sócias:
a.

DEHOCO AG possui 1.140.000 (um milhão cento e

quarenta mil) quotas, no valor total de R$ 1.140.000,00 (um
milhão cento e quarenta mil reais); e
b.

Karin Maja Christine Mickenhagen possui 360.000

(trezentas e sessenta mil) quotas, no valor total de R$
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).
Parágrafo 1 0

A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas
quotas, mas todas respondem solidariamente pela
integralização do capital social.

Parágrafo 2 0

Nas deliberações societárias, cada quota dará direito a um
voto.

Parágrafo 3 0

O capital da Sociedade será totalmente integralizado em
moeda corrente nacional, créditos ou bens, no prazo de 90
(noventa) dias contados da data de arquivamento do
presente instrumento na Junta Comercial competente.

CI

sociedade será exercida por 01 (um)

ad

sente Contrato Social. O administrador

de

será denominado Diretor.

PI

do administrador é indeterminado, /
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podendo ser substituí-lo, a qualquer tempo, por deliberação
de sócias w rgpçesentar,lo,• Zio m"mq, ♦3/4 (três quartos) do
capital social c$a♦ GocieAadeó
Parágrafo 2 0

A remuneração anual do administrador deverá ser fixada por
deliberação de sócias: representando, no mínimo, 3/4 (três
quartos) do capital sWial:g; erá levada à conta de despesas
gerais da Sociedade.

Parágrafo 3 0

As sócias, neste ato, ratificam a designação como
administradora da Sociedade da Sra. Karin Maja Christine
Mickenhagen, austríaca, divorciada, administradora de
empresas, portadora da Cédula de Identidade para
Estrangeiros RNE n 0 VJ635055 DPMAFSP e inscrita no CPF/MF
sob o n° 143.925.618-79, residente e domiciliada na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Nilza Medeiros
Martins, 279, apto. 131, Vila Morse, CEP 05628-010.

V

Cláusula 7a -

Observadas as restrições estabelecidas neste Contrato Social,

a administradora praticará individualmente todos os atos necessários ou
convenientes à administração da Sociedade, dispondo, para tanto, de poderes para
dirigir os negócios sociais, representar a Sociedade em juízo ou fora dele, perante
terceiros e autoridades públicas em geral, bem como assinar quaisquer documentos
ou instrumentos, incluindo aqueles que criein responsabilidade ou obrigação para a
Sociedade, estando expressamente autorizada a usar o nome empresarial com
relação aos atos praticados em nome da Sociedade, em conformidade com o
Contrato Social.
Parágrafo 1 0

As procurações outorgadas pela Sociedade serão assinadas
pela administradora e indicarão expressamente os poderes
conferidos, bem como terão prazo de validade limitado, não
excedente a 02 (dois) anos contados da data de assinatura,

A

com exceção daquelas para fins judiciais.
Cláusula 8a -

A prática, eficácia e validade dos seguintes atos estão sujeitas

ao prévio e expresso consentimento por escrito de sócia(s) representando, no
mínimo, 3/4 (três quartos) do capital da Sociedade:
a.

a nomeação de procuradores para a prática dos atos

descritos nos itens "t)' a "q", abaixo;
b.

a aqui ação, venda, hipoteca, alienação ou criação de

quaisquer ônus ou encargos ao ativo permanente da
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Sociedade em montante superior a R$ 39.000,00 (trinta e
nove mil rea¿s) • em urp:i úP;ca trepsaçãQ ou em uma série de
transações elacionada p é e••
...
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C.

a assinatura de •qualquer acordo, documento, cheque,
Instrumento de crédito ; ortJern de pagamento ou instrumento
•

.

em montante superip.p. ae ,gu que crie obrigações para a
Sociedade em montante superior a R$ 520.000,00 (quinhentos
e vinte mil reais), ern uma única transação ou em uma série
de transações relacionadas;
d.

a participação em outras Sociedades, bem como a

cessão, transferência, alienação ou criação de ônus em
participação em outras Sociedades;
M

e.

! ~I

direitos relativos a patentes, marcas, direitos autorais ou

a cessão, transferência ou licenciamento de quaisquer

outros direitos de propriedade intelectual de titularidade da ou
/+

cedidos para a Sociedade, bem como a aquisição de direitos

V

do mesmo tipo ou natureza, exceto se em decorrência do
curso normal dos negócios da Sociedade;
f.

a concessão de empréstimos a terceiros e/ou à

administradora, exceto a concessão de crédito a clientes no
curso normal dos negócios da Sociedade;
g.

a decisão relativa à falência, acordo com credores ou

recuperação judicial da Sociedade;
h.

a contratação de empréstimos, créditos, garantias ou

quaisquer instrumentos financeiros pela Sociedade;
i.

a contratação ou dispensa de empregados cuja

remuneração mensal bruta exceda a R$ 10.000,00 (dez mil
reais);
j.

a contratação de empresa de auditoria especializada
para a análise das demonstrações financeiras da Sociedade;
k.

a determina _-

benefícios a ser

e

os os salários ou outros

pactos pela Sociedade às sócias e/ou suas

afiliadas;
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a adoção de, e qualquer alteração ao, orçamento anual

operacional l da .Sociedade .e qualqueç orçamento anual de
despesas ãe:cip¡ ~ al dí Só ~ iedaãQ, e .qualquer despesa pela
Sociedade:gne • exceda:e -&% (ofév per cento) do montante
previsto destinado em cada linha do respectivo orçamento;
.w

M.

••o

a celebração pila ,Sociedade (ou a participação em
.w• eea

concorrência ou licitação) de qualquer contrato com valor de
face (ou potencial valor de face) superior ao montante de R$
1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) ou que possa
obrigar a Sociedade For um período superior a 12 (doze)
meses; além disso, der•tro de OS (cinco) dias úteis da data da
ocorrência, a administradora deverá notificar as sócias da
Sociedade quando tiver celebrado (ou participado em
concorrência ou licitação) qualquer contrato que tenha o valor
declarado (ou o valor potencial) superior ao montante de R$
520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais);
n.

dentro de 07 (sete) dias corridos, a administradora

_ deverá notificar um diretor autorizado da DEHOCO sobre
qualquer pagamento a ser efetuado pela Sociedade de ,
montante superior a R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil
reais) e que seja relac onado ao fornecimento de serviços de
frete. A notificação deverá ser enviada por e-mail ou fax, com
confirmação eletrôniczi de recebimento, e deverá estar
acompanhada da documentação apropriada, identificando e
lastreando tal pagamento. Tal pagamento será considerado
devidamente autorizad ,) pela Sociedade a menos que a sócia
DEHOCO comunique à administradora que tal pagamento não
está autorizado, hipétese na qual tal pagamento será,
considerado não devidamente autorizado pela Sociedade;
o.

todo e qualquer pagamento a ser efetuado pela

Sociedade em montante superior a R$ 520.000,00 (quinhentos
e vinte mil reais), com exceção dos pagamentos previamente
autorizados em orçamento, aprovados nos termos do item "I",
acima, ou, ainda, conforme disposto no item "n", acima;
a contratação de assessoria jurídica para a Sociedade
P.
para outro ssuntos eue não trabalhistas da Sociedade (com
exclusã dos a<sLntos trabalhistas relacionados à
admin• tradora); e
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a propositura de ou o acordo em qualquer ação na qual

a Sociedade•figUm com-> párete ouepor meio da qual seus ativos
ou obrigaç099 séjam vii:culaRIos. :
..

Cláusula 9a -

Os atos de quaisquer sócias, administradores, empregados

e/ou procuradores, pela Sociedade, que•;enyrg vam a Sociedade em qualquer
obrigação relativa a negócios ou operações;
esFranhos ao seu objeto social, tais
.•• •..

como fianças, avais, endossos ou quaisquer garantias que sejam em favor de
terceiros, são, por meio da presente Cláusula, expressamente vedados, sendo
considerados nulos, sem efeitos e inoperantes em relação à Sociedade.
Cláusula 10 -

O exercício social da Sociedade terá início em 1 0 de janeiro e
terminará em 31 de dezembro de cada ano. Ao término de cada exercício social
será elaborado o inventário e levantado o balanço patrimonial e o balanço de
resultado econômico, bem como serão preparadas quaisquer outras demonstrações

Q

financeiras obrigatórias relativas ao ano fiscal encerrado e a administradora
prestará contas de sua administração.

O

Parágrafo Único A Sociedade deverá manter livros contábeis e societários, em
conformidade com a legislação aplicável e padrões contábeis
geralmente aceitos no Brasil. A administradora da Sociedade
deverá fornecer às sócias mensalmente e com outras
periodicidades e especialidades, relatórios especiais
demonstrando a situação financeira e operacional da
Sociedade. As demonstrações financeiras da Sociedade serão
auditadas anualmente por empresa de auditoria independente
a ser contratada pela Sociedade. Relatórios financeiros
especiais relativos a outros períodos poderão ser solicitados a
qualquer tempo por qualquer das sócias às suas próprias expensas. Cada sócia terá acesso irrestrito para examinar
todos os relatórios financeiros e outros livros e arquivos da
Sociedade, a despeito cie qualquer limitação que possa existir.
Cláusula 11 -

As reuniões de sócias serão convocadas anualmente durante

os 04 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, para
tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o
balanço de resultado econômico, bem ccmo outras demonstrações financeiras
obrigatórias. Outrossim, serão realizadas reuniões de sócias quando previsto em lei
ou sempre que os interesses sociais assim exigirem.
Cláusula 12 -

As reuniõ de sócias serão convocadas por qualquer sócia ou

administrador com pelo
convocação e 08 (oito) d

nos 08 (oito) dias de antecedência em primeira
~

s de antecedênc ia em segunda convocação, através de
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carta registrada ou qualquer outra forma escrita ou eletrônica com comprovante de
recebimento, dispensada a coevo ação p¢la imprensa. Da convocação deverá
constar a ordem do dia, hora, local - data Ca re"lizaçãp da • leunião. Dispensam-se
as formalidades de convocação q~ Oão toda* assóciastomp29recerem à reunião ou
se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia.
Parágrafo 1 0

As reuniões de sócia& ià§talam-se com a presença, em
primeira convocação, de titulares de, pelo menos, 75%
(setenta e cinco por cento) do capital social e, em segunda
convocação, com qualquer número.

Parágrafo 2 0

Qualquer sócia poderá nomear, por escrito, um procurador
para representá-la em reunião de sócias. As sócias serão
consideradas presentes à reunião quando manifestarem sua
opinião ou enviarem seus votos por fax, telegrama ou por
qualquer outra forma escrita ou eletrônica.

Parágrafo 3 0

O presidente e o secretário da reunião de sócios serão

O escolhidos entre os presentes. Dos trabalhos e deliberações
será lavrada ata firmada pelos membros da mesa e por sócias
participantes da reunião, que poderá ser levada a registro
perante a Junta Comercial competente no prazo de 20 (vinte)
dias contado da data de realização.
Parágrafo 4 0

O quorum para aprovação de qualquer matéria é o de 75%
(setenta e cinco por cento) do capital social da Sociedade.

Parágrafo 5 0

Todas as decisões das sócias requererão a aprovação de sócias
titulares de 75% (setenta e cinco por cento) do capital social
da Sociedade, exceto se de outra forma expressamente
determinado neste Contrato Social ou em qualquer outro
acordo celebrado por escrito entre as sócias.

Cláusula 13 -

o

Os lucros líquidos apurados em cada exercício social terão a

destinação que for determinada por sócia(s) representando 3/4 (três quartos) do
capital social da Sociedade, sendo certo que cada sócia participa nos lucros e nas
perdas na proporção de sua participação no capital social. Dividendos poderão ser
distribuídos em proporção diferente da participação das sócias no capital social da
Sociedade por decisão de sócia(s) replesentando 3/4 (três quartos) do capital
social da Sociedade.
Parágrafo 1 0

A critério de sócia(s) representando 3/4 (três quartos) do
capitalAia] da Soc:iejade, poderão ser levantados balanços
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semestrais ou relativos a períodos menores, para fins
contábeis ou de dlstribuição.de lucros. .
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Cláusula 14 -

Em caso ade • Nquidação •vu dis sução da Sociedade, o
liquidante será indicado por sócia(s) representando pelo menos 90% (noventa por

cento) do capital social da Sociedade. N®sta Hipótese, os haveres da Sociedade

•

serão empregados na liquidação das obrigíçõeO da mesma e o remanescente, se
s•• •eo

houver, será dividido entre as sócias na proporção do número de quotas que cada
um possuir.
Cláusula 15 -

Qualquer alteração deste Contrato Social, incluindo a
transformação da Sociedade em outra forma legal, sua cisão, fusão ou
incorporação, requerem a aprovação, por escrito, de sócias representando 90%
(noventa por cento) do capital social da SaJedade, exceto que qualquer aumento
do número de quotas autorizadas a serem emitidas pela Sociedade, nos termos da
Cláusula 5a deste Contrato Social, poderá ser aprovado em conformidade com
documento escrito em separado.
•

Cláusula 16 -

A cessão ou transferência de qualquer quota por sócia da
Sociedade poderá será restringida, desde que se faça necessária, para sua
validade, uma alteração ao presente Contrato Social, devidamente registrada na
Junta Comercial competente.
Cláusula 17 -

Todos os casos não previstos no presente Contrato Social

serão regidos, primeiramente, pelas disposições aplicáveis à "Sociedade Limitada"
contidas no Código Civil Brasileiro aprovado pela Lei n 0 10.406, de 10 de janeiro de
2002 e, supletivamente, pelas normas da sociedade anônima.
Cláusula 18 -

Quaisquer

disputas,

reclamações,

controvérsias

ou

desentendimentos oriundos do presente Contrato Social ou de seu inadimplemento,
não solucionados por acordo entre as sócias no prazo de 30 (trinta) dias contado da
data de notificação enviada por uma parte a outra, serão submetidos a arbitragem
em conformidade com as disposições da Lei n 0 9.307/96 e às regras vigentes da
Câmara de Conciliação e Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil — Canadá. O
requerimento de arbitragem deverá ser efetuado no prazo de 60 (sessenta) dias
contado da data de notificação de uma parte a outra do surgimento da disputa,
reclamação, controvérsia ou desentendimento.
Parágrafo 1 0

A parte requerente deverá indicar um árbitro neutro em sua
solicitação para a arbitra
indicar um outro arbit
contado da data

a parte requerida deverá

neutro no prazo de dez (10) dias,

e tiver ciência do requerimento para

instalação da arp' vagem. Os dois árbitros assim selecionados
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indicarão então um terceiro árbitro neutro no prazo de dez
(10) dias. ,,Se•gei"uer"Mas agarteswdeixpr de indicar seu árbitro,
ou os dois w-arb$tres
nãô)
co
w •
•
árbitro

m

-na escolha do terceiro

nd 'pra2o espc t irie do, "á"oLrFa parte ou a parte

requerente, se a falha for atribuível aos dois árbitros, poderá,
s

então, solicitar imeda ~ tamepte que referida indicação seja
efetuada de acordo n ~ grrl; ó Regulamento da Câmara de
Comércio Brasil-Canadá, em vigor.
Parágrafo 2 0

Os 03 (três) árbitros terão, a contar da data da escolha do
terceiro árbitro, 15 (quinze) dias para a realização da primeira
audiência. Este prazo de 15 (quinze) dias poderá, mediante
solicitação razoável dos árbitros, ser estendido em mais 15
(quinze) dias. As alegações escritas serão apresentadas aos
árbitros e à outra parte no prazo de até 05 (cinco) dias úteis

• antes da data da audiência, prazo este que se aplica, também,.
à troca de provas documentais entre as partes, as quais
deverão, juntamente com a lista de testemunhas a serem
•

convocadas para a audiência, compor a base legal da
audiência.
Parágrafo 3 0

Os árbitros realizarão todas as audiências em prazo não
superior a 90 (noventa) dias, contados da data da escolha do
terceiro árbitro, e deverão proferir a sentença arbitra[ e
notificar as partes a este respeito no prazo máximo de 30
(trinta) dias, contado da data de realização da última
audiência. A sentença do tribunal arbitral será final e vinculará
as partes. Todos os custos e despesas da arbitragem,
incluindo os honorários de árbitros e especialistas, deverão ser
distribuídos entre as partes pelos árbitros.

Parágrafo 4 0

A sentença proferida pelos árbitros poderá ser executada
perante qualquer foro competente do Brasil, bem como em
qualquer corte competente da Confederação Suíça, caso a

•

decisão deva ser executada contra uma sociedade ou pessoa
de naturalidade suíça.
Parágrafo 5 0

A arbitragem deverá ser regida e interpretada em
conformidade com as leis da República Federativa do Brasil e o
uso de p ~s de equidade é expressamente proibido na
arbitra m, sendo a lír:gua inglesa a oficial.

Cláusula 19 -

A Xácia e administradora, Sra. Karin Maja Christine
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Mickenhagen, declara não estar impedida de exercer a administração da
Sociedade, por lei especial, op•grg•virtuor cJ,q; coneçnaçã9 criminal, ou por se
encontrar sob os efeitos dela, • a • p;ne que veje, ainâa que temporariamente, o
• we
w w. enw
P a o ew w
acesso a cargos públicos; ou p• 'crime*
crime; ! alimentar , de p revaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato, ou contra € economia popular, contra o sistema
O

fi nanceiro nacional, contra normas de defeSi d2cpncorrência, contra as relações de

consumo, fé pública ou propriedade."

P

e

ePe anw

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente
instrumento em 03 (três) vias de igual teor, na presença das 02 (duas)
testemunhas abaixo assinadas.
São Paulo, 13 de Setembro de 2012.

P.p. DOMO AG
Ana Cristina Lupo

P

inMja Chr' tine Mickenhage

t
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Kar"Maja Christin Mickenhagen
Administradora-sóci
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Visto do Advogado:

•

~•

H nelora k. G. Wohnrath
OAB/SP no 131.754

•
Testem has:

1.

2.

Nome:'
C-xW V -5
R.G.: 3 LU 347 Lt6 2 - ~ S$ 975 h*

Nome: "Q aNa V1.

R.G.: ( l
j . adi • Jy, g -cio $SP SPC.P.F./N
.

C.P.F./M.F.: 3

12

2 6 NOV 2011
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PINHEIRO GUIMARÃES-ADVOGADOS
AV. PAULISTA 1842, 24° ANDAR
01310-923 SAO PAULO, SP
TEL.: (01 1) 4501.5000
FAX: (01 1) 4501-5025

ILMO. E EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 48 VARA EMPRESARIAL DO FORO
DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO
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Processo n.° 0474961-48.2014.8.19.0001

a
a

ITAÚ UNIBANCO S.A., instituição financeira inscrita no
CNPJ/NT sob o n.' 60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo
Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setúbal, Jabaquara, na Cidade
de São Paulo, SP, vem, nos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL ajuizada por
ENEVA S.A. e ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A., requerer a juntada do anexo
instrumento de mandato, acompanhado de seus documentos societários.
Por fim, informa que seus advogados têm escritório na
Av. Paulista 1842, São Paulo, SP, onde recebem intimações, requerendo
sejam as publicações expedidas nos nomes dos advogados Francisco José
Pinheiro Guimarães, OAB/SP n.° 144 . 071 e Eduardo Augusto Mattar,
OAB/SP n.' 183.356, sob pena de nulidade.
Termos em que, E.D.
De São Paulo para o Rio de Janeiro, 9 dej)fneiro de X015.
Eduardo Augusto Mattar
OAB/SP 183.356
me B. Barros
CAB/SP 329.552
5965-EW

M1
-

OAB/SP 206/597

d
4'J
H
d
1

i
U

0L^_
0-

âq

PROCURAÇÃO n° 104114

OUTORGANTE : ITAú UNIBANCO S.A., (sucessor de BANCO ITAú BBA S.A. por cisão parcial deste último e incorporação da
parcela cindida pelo Outorgante), com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setubal, Jabaquara,
São Paulo/SP, inscrito no CNPJ sob o n° 60.701.19010001-04, neste ato representado por seus Diretores infra-assinados.

OUTORGADOS : FRANCISCO J. PINHEIRO GUIMARÃES, inscrito na OAB/SP sob o n.° 144.071-A, ROBERTO THEDIM
DUARTE CANÇELLA, inscrito na OAB/RJ sob o n.a 66.270, EDUARDO AUGUSTO MATTAR, inscrito na OAB/SP sob o
n ° 183.356, FRANCISCO PINHEIRO GUIMARÃES N., inscrito na OAB/SP sob o n.° 104.073-A, PLÍNIO PINHEIRO GUIMARÃES
NETO, inscrito na OAB/SP sob o n.° 144.072-A, MARCELO LAMY REGO, inscrito na OAB/SP sob o n.a 144.795-A, IVIE MOURA
ALVES, inscrita na OAB/SP sob o n.° 165.839, GUSTAVO MOTA GUEDES, inscrito na OAB/RJ sob o n.' 95.346, RENATA
MACHADO VELOSO ,

inscrita na OAB/SP sob o n.° 192.300, CAMILA IERACITANO MATA, inscrita na OAB/SP sob n.° 206.597, ANA

PAULA DE ALMEIDA, inscrita na OAB/SP sob o n.° 246.227, LAURA MASSETTO MEYER, inscrita na OAB/SP sob o
n ° 274.845, FELIPE PACHECO BORGES, inscrito na OAB/SP sob o n ° 307.276, RENATA XAVIER, inscrita na OAB/SP sob o
n.° 325.122, GUILHERME BERGAMIN DE BARROS, inscrito na OAB/SP sob o n ° 329.552, PRISCILA FERREIRA DAMIÃO DA
CILVA, inscrita na OAB/SP sob o n ° 337.167, ANDREA DI SESSA SOARES, inscrita na OAB/SP sob o n ° 337.053, e MARCELO
PRATES ELIAS, inscrito na OAB/SP sob o n ° 347.351, todos brasileiros, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida Paulista n.° 1842, Torre Norte, 24 0 Andar.

PODERES : Da cláusula ad judicia para o foro em geral (exceto os poderes para receber intimações por meio de publicação em

diários oficiais, que são outorgados exclusivamente aos DRS. EDUARDO AUGUSTO MATTAR, FRANCISCO JOSÉ PINHEIRO
GUIMARÃES e ROBERTO THEDIM DUARTE CANCELLA) para defender os interesses do OUTORGANTE na Recuperação
Judicial de ENEVA S.A. e ENEVA PARTICIPAÇOES S.A., autos n.a 0474961-48.2014.8.19.0001, em trâmite perante a 4 8 Vara
Empresarial do Foro da Comarca do Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, podendo, para tanto, e em nome do
OUTORGANTE, propor quaisquer ações, contestar, impugnar, apresentar incidentes processuais, ratificar atos processuais,
transigir, desistir, firmar compromisso, receber e dar quitação, bem como para comparecerem a todas e quaisquer Assembleias
Gerais de Credores relacionadas à Recuperação Judicial de ENEVA S.A. e ENEVA PARTICIPAÇOES $.A., podendo transigir,

a

liberar, discutir, negociar, concordar, discordar e votar em nome do OUTORGANTE, participar de quaisquer reuniões entre

partes relacionadas à Recuperação Judicial da ENEVA S.A. e ENEVA PARTICIPAÇOES S.A., bem como praticar quaisquer
outros atos que forem necessários à defesa dos interesses do OUTORGANTE nas referidas Assembleias Gerais de Credores e
reuniões entre partes relacionadas à Recuperação Judicial.
FORMA DE REPRESENTAÇÃO : Em conjunto de dois quaisquer Outorgados.
SUBSTABELECIMENTO : Permitido, com ou sem reservas de iguais poderes.

São Paulo, 29 de dezembro 2014.

Ert ron Savi Junque a
Diretor
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UNIBANCO S.A.
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terça-feira. 27 de maio de 2 014

r Diário Oficial Empresarial

18-São Paulo, 124(97)
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ATA SUMARIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 31 DE JANEIRO DE 2014
DATA, HORA E LOCAL: Em 31.1.2014, às 20h, na Preca ABretlo Egydio de Souza Aranha. 100. Tone Okvo próprias ações a fim de ceraslã-Ias W mama-IV em teaourarb pare poslerbr alienação, mediante autorização
Setubal. em Sio Paulo (SP). MESA: Milton Maluby Fiho - Preadede. a Marro Lu. Amab4e - Sunitao. da Desterro. CAPITULO IV- ASSEMBLEIA GERAL - An. 4e-As Assentindo Gerais serão preaMidas pra um
QUORUM: T.IW.deM do casal socwL EDITAL DE CONVOCAÇAO: Dupemade a publicação conforme diretor da Companhia e Seaemnadas por qualquer pessoa escolhida dentre as presentes. Parigralo ú , wa
r an wletlas pelos m.mbm de mesa Co por dou
aro 124. § 0. de Ler 6.40V76. PRESENÇA LEGAL Admrusimoru da Companhia e representantes de Da ata ms~ serão Wmidaa urhddef, que p~a
empresa ~sere Prceoífil~0oons AUtldam Independentes, DELIBERAÇOES TOMADAS: diidou tla Companha. CAPITULO V - DIRETORIA - ArL S - A floresta ção de Companhia 6 MMm"te
1. Aprovado o Protocolo e Jusoãcafão de Caule ParcW cekdado reste date mire re árgãm de atlmbelsção Diretoria An. V - A Awmbiou Geral filam a verba gbbd o anal da remdwmção o Direto ria.
da Ci moMla e o BANCO RAU BOA 6A. (ITAU BBA -), bonanças Manreu com sede em São Pealo An.7e - A Olmorja conpõeae de, m Mnbno, 40 e, no dizimo, 560 membro, nbmtm ou não, eleitor, peja
(SP), na Av. ~direto Faro L.na, 3.400. 39 ao 8e, 11e e 12s amares, hstm &d, CEP 04538.132. Asmeri Gemi contato, ando m cargo de Dxala Presdante, Daeta Geei. Oveloru VrsProìdanlu.
CNPJ 17.296.0921 (-Prolmote e JunI ficer O Prd"Olo e Justdieeção ac ~0 todos m foi. • Diretores Eaeeuliws e Duetaea, ra embrmdade o que br Meb.jacdo Pala AsumDjaja Gerei .a Prover
rc~ da m~ as tla pWCaM cedo de RAU BOA paia Correr~ . 2 Ratikada a moderação da ews cargos, cari maniato urifisado da 3 arreS. poano ser melro. § te. No árduo tla Ordmia, o Dlma
pre
emprese especlalvada Prpaw "WWC~M AMM$ I~.fdemm ('PWCT, cari nade em São Pa u lo premente, o Djretm Gnd, es Diretores Vice-Preebeonres a o Dbelprea Executivo lamarão o Grupo
(SP), na Av. Fmrxusc* Mataradora 1.400, r amar, Tone Tomas Caiam Errpreunal Apue 8~. Exonutrvo, composto de 6 a SO membro, comande daibeneção de Ass Ma Gemi, Com a carpstórcs de
CNPJ 61.662.11210001-20, regWmM m Comam Regional Co Cadabadado do Estado de São Porão sob o arfar as bMus ~foi# u e a política do negócios do aarca, aprovei • li~[., o Regimento imnm do
M 2SP000160I0.5, para aveles o valor do panì~ liquido do ITAU MA a ser rondo Cem a Compartia Banco e o Regulamento an Pessoal. § V. Os diretores permanecerão em seus urges ata a posse de ews
3. Aprovado o Laivos de Avabação min 0 pela PM com bw o ba~ C~ 1~=" mm 31.12.13. subilnum § Y. Não podai na ejahc membro de WNOrd a pessoa que tiver conpblado 60 ama de Idade
pare faro de avalnaçto do valor c~ de tonaste de ondmOMO do RAU BOA, com a almocei da urde , até a data da eleição. 0 Dddw que completar 60 ano de Mede no cume do mandato sara tluinauado m dera
a sai lo ntu. 4. Co~ Prolacob e Jucifxreçto. sprovada a inc mauro da Parodia condoa rio RAU da Assemtieja Geral 0~a cub ~[e. § 4e. CO drdores caio IwaMidos noa carpo medmte ~Wtuta
BOA e Ie, verbde para a So nedade, rw valor de RS 909.mi6.5B1,5] (~entro e meie deves, uru e safa ma, Ce termo de ~e no Livro de Atas de Reunesu da Dutona, após homologação da eleição Faleo autoridades
quiNwnlm e chama e tms rede e gbquaa. e ode Ienmses). A ~18 do NU~. Iskdm, tis bana CorrpauMas. § V. Os estores pactuante remuneração e participação nos Idem que não podem Wbapwar
~and . obrigações des,mi nlu de mútuo, captações via ceddicadu, nuas, lemes e afiro vebrea o finam Ia~ Para o pa9ammto da remuneração a Assemik ia Gerai flaeM soba global e amai, ainda que
MeNl6rles, garafeias preaadac rei Bmd " m acerta, bem como o Lrvestlmonto mbmMe i participação " sob a forma indexade, Cabendo ao Comité de Remuneração, Megmdo pelo Dueto PrecEeree, per Dt icrum
baú SIM COM~ SA. Cor"reso Financeiro, inclusive as Obrigações reguMlómu perante o Barco Cercal do Vice-Pmdenfu o pelo direta rosPmável Pala Ama tla Pecou, regmmentar a uiazação duas ver W.
Brasa e a SuparlanoMde F~ar de Gal~ 4.1. A Companhia sucedera o ITAU BOA em t000s o Cabaré Igualmente a em Camba filar o monto da parbopallo devida ao diretores. Art. 6e - No oco de
doam e obrigariam roletivos t agetma ~ora em Nawu, Bahamas ('Agé e is Nassau'7, 9clusrve no que necessi tar de rogo na Dim*n, a AasenbMa Gerai porteei debater sobre o ufa provimeda Em tese de
se rente tos obrigações megujatbias Nr e o Banco Cenuel do ~ e ores[. o Barco Central de Bahamas, auNwa ou I afilará onm de Qualquer uri ld, a Diretoria 8acoi)wm o at o medo "ri" seroa membro.
com a coMlwidade das Icençee/eutorrzuóae nececdnm ao seu furcionamaMO, em ~lei o reguem na 0 Dentar Prudente sem substtuiria em som inumaria ou ~duramo, pelo Direta Gemi: na feita dera, o
CammendouM d Bw Bdamea sem qualquer mudança de condução dos negocies da Agamla que, mm Wetor Prealdame Indicam o subcmfio dentre os Diretores Vpe-Prealdemes. Parágrafo única Um mesmo
tluorrmrcìa de oareÇto, passem a dawmlmrvae Uni UMM-0 S.A. NASSAU BRANCH e permanecem diretorpert ser alado ou designado, emcamterefeti ceou lnlerlm.ore mercar cumutalrvameme maios um
~anda o mesmo endereço. fiando a Diretoria autorizada a l~mariar u Presidamos cabWab, ircWSne cargo. M.9e-Cornpele b Diretoria: (I) cumprir o fazer cumprir m deatmes e ~rações da Awdbbla Geral.
atualizações Caem~ e de CNPJ penando as autarouias reapeneivefe o Brasa o em Oehamas. 4.2. Senso (11) promover o exercício das atividades de Compartilha; (bi0 wre~ a Companhia e admmlatrer seus
vendes á Companhia os Inocwo administrativos e judiciais. cevem Vebaihinae a blDueánce. setam elas negócios, e (p) dmlamr o distribuir. 'adi Multarei da Assemdeia Geral, dNeendm infereiedláncia
federais, emdusie Ou mentidos, Conjurando, ou não, bem coma wemuau novo débitos decorrentes de tais bnnealafas dou juros sobre c capital próprio. § li. Compele ao Dador Presidente firmei es Asmmbejas
prwouw. reteremos ã dree4 cindida. 4.3 Oa ativo e pwNw das deondarcdas do PAU BOA de amei. Gereis, ... e presidir as reuniões do GruP Executhm e da Diretoria. e auperviaionar a atuação desta.
coneependentea às oereçóes barremas vertias b Companhia. Gemo escoado no pelnmánio destacado de § 2 9. Compete no Dimor Gerei coadjuvar o Diseor Presidente no eurcicio de suas funções, 8$tmturw u
dednOmãs (.gemi. podes de rÊmU immlo e unidades adennWmmc), çu lerem abades dia Companhia serviço ec Banco e .[aulas#, ae normas interne e operacionais, § 3 9. Aros Diretores Vice-Presndenees e
de suporte.
para tal auditoria. 4.4. OS seguintes meritórias de representação não sadio vagido t Companhia. Dirolviu Executêm compem a ~saturação das apareçam barcérim e an áne..
pefmanonendo, pedante, no ITAU BBA: Banco baú BOA SA.- Shanghei Representativa Obro, Remo Itaú BOA § 4 9. Am Diretores empate a gestão das aras qu carteiros espoifcas de usiedade que Ihm forem atrbuidas
SA. -Olbrna de Rmr~uidn on Cobmbla, Banco Itaú BBA SA.-Representativa OMc r I New York; e Banto Pio Grupo Exmutiva § Si Doia derelmes em conjuro, Sendo um dei., nweeseriemaMe do Grupo Executivo,
Imu BBA SA. - Oficina de Repruonireo en Peru. S. Aprovada, em decorreres. da ircwpaação de Parcelo tema pensa para O) representar a Sociedade, assumindo obrigações ou exercendo órmos em qualquer ato,
Plnmonial de ITAU BOA. o auman10 cio capital s"nal m velo, RS 649.242.693.67, conforme Protocolo e ooMmo W documento que acareie responsabilidade para o banco. aclusrve prosando gamnlws a abgaçõee
Justificação, pasasno oca curral de R538.6/6.320.083.82 para RS 40.25.562 777.49. madmle emissão de de terceiros, 0) decidir sobre a Instalação, exlmção a imoralmente de depeirdencjaa AM. 10-A representação
85.974.415 noves ação$ "nanando., aro vete, moera. um " 42.987208 em~* a 42.987.207 da Sociedade podem ur fana per B) um diretor membro do Grupo Executivo o um pra ur:l " (b) ols
Ornamentei a urram Wibuldea m sou único aebNm.. ateu Unbanco HMing S.A. em substituição b Procuradores em conjures, Fora de Sede social perante qualquer órgão da uministreção pubbca, libreto ou
parlìddção por elo detida no RAU BBIL 5 1. A ire aciwm do ITAU BBA, Nave HE Participações SA, não indireta, a representação podem u, Moa par um Iram u odor cot podnea merendaria. CAPITULO VI padeçam da cisão parcld e, posamo, Mo in:edem NUS da Componha, cbsemdo as inquiro do Migo OUVIDORIA -An. 11 - A saciedade terá uma Ouvidoria que coam como componente aganoacbnel único do
229, §Y, ria Lei 6.404/76.6. Apresada, diante de d~MÇão do luro -5' acima, a aberuão o artigo Y, cepo[ Conglomerando baú Unibarca no greo pela Instituição lidar baú Umbeneo Holding SA. o pa toas as sus
de Embuto SOCUI tla Campam., o qual passará a vige, Cmm a seguido meação. -Adi. Y - 0 Capeal smW suWiM,M outometlu a funciono Pb Barco Central do Bmcl e Fala SuFaHmendaona de Seg ~ PrMdo.
ta.meme Imaginando em moeda comenta wmal a de R$ 40.325.562.777.49 (querem "Uw irwmm e excetuadas as sumideirles que, aro w ~tle sua natureza qu aemdade, ~rem a Constituir avieis prosa,
fieMm e ~mia e dois ma. setneNm e selem e nane rede e quarenta e rima § 1 9.0 Ouvidor sem designado e desmuido dia Diretor* e lera ~mato de 1 ano, podando Sem renovada
ville e circo somas. gãf
ce~), ruresantao pra 4.181.402.226 (quatro ^S, temo a ohaoa e um Mlfdm, "ttwwtu a dum § 2e. Compele ã Owkak: (a) zelar pala calina ~*~ia das nomes legare e regulamentaras rebtrvas aos
c^ ~ a de atua, coma canal de comunicação entre as ~unções o Conpbmnedo Irou
mil, duzantae o vnte e uno) ações nominawas, amm vmM nominal. Sendo 2.124.156.731 bois bilhões, conto e direito o n
vime e quatro nu",. COMO e anadm e seis min, wtwadm e Mnm a uma) mdMries e 2.057.245.497 (dois Unhamo e o clim es e usuária de eus produto e serviço, Inclusm na mediação de confiada. (b) rmeber,
bibbea, contunde e ase ma tias. duentas e quarema e cinco mil. Walrmeaas e novata e sete) pre neneráls. registrar, inatmir, @fornir e dar tmammio Immal e adequado às reclamações dos clientes e Usubloa de
cato sem doso a roto mas um as aBpMMm vanjagem 1. prpmdade no re u~nb de dvWeoo mimo pradmm e serviço das Instnuptes o Conglomerado Irou Um~. que ,tão trem solucionasses Pelo
anual de RS 0.022 Po ação, não cumulativo, que Sem ajustado em caso de desdobramento " ~menta elendmemo haMWd tardando pejas agéni ou por quaisquer outro POMO de atendmento. (0) prestar os
e II - demo de, mm eveNUai abonação o cmnraM, safam "jus em deita p0abea M Tu tu~ de ações, de eahrec'uneMO necessários e dar.,ancro ao reclamantes acara do amodorro de em M.Wdu e tlo
moo a Mas weguar o preço Igual e 60% (mim por temo) do valor Pelo pra ação com dreho a seta praetoércias ud ubu. (4) InMme, ao rwjamadea o praza p,~. pare resposta %MIL o qual sio podem
eMegmNo o bloco de ~role. aaseigmado o divmnd0 peio rnono igual ao das ações atarmos. mu com ultfuaasar 16 (gdnze) os, (e) emmmlma, reunia conclusiva para a demande das redamemm dm o rimo
Administração (", na roa emóa . a Diretos) das
preaMede m recebimento do dividendo não "mujalN*s, nona Iferlores ao amados às ações mdlMefei . hibernado na loba W. (9 propor as Centelho
7. Cedu~ o Eatdulo Sxul Wa. Consignarei as transações arou mncmnad., pasam a as redigi' na eotdupms do Congbmaedo baú Untraneo. mWddm corro~ ou tle alnmmmmare , M praerimentes e
fama namoros paio presmtu. 8. Aprovede a respr~bgloo so9dãda o GMunNa IimmmMa Com e colmai, em decomarcm de ~0 Caia re disfira receadas; (g) efeboref a ercamnha, ao ConIelm de
ITAU BBA, fie forma do Pm"do e ~eleição e nu termo do quer! de empo 233 tla Lei fi.sei pra todsa Atlmasse óo (ou, na sus ausência, b Dueto u), no Conda de Auditoria o á Audienfa Interne das I nstituições do
as obrpeçõm do RAU OBA amemam m Cisão, que compõem a dmala o Ptdmõna tlo ITAU BOA uert d. para Conglomreei baú V,~ w anal de cada sem erim. relebru mwMtet" e QMMebve acpCa da atuação da
e Consomes, as quota inclua.. mas não u aluam, b obdgsções de ropna Mo da múlum recados. rouba Ownon, cOMlindo as ~ve ao propospãu de que tia a "a T. § Y. A socimadm (a) ~Nem em&~
e vabru monddfrì*s amados • depósko tonados, gdsMdas pr~ e alma quelspuer entras obrigações adequadas paio c Nmaonamato da Owdode, sem cano pare We arei atuação seja rimada peja
awmdu pelo RAU BELA, Inclusive atrwês de Agbtfa Nasceu, clndnEas d e seu pam~. a uco,poredas a. trem inómia, ode"Md a. ~p .Udade e isenção; (0) asseperam o anuo m ~fone bo Ini muiçôes
panndmo da CorrWnhia. 9. Autorizada a admlWmção de Companhia, ,sprwman na forma do seu Estamo du mdnae pane a ebdazuas d e raepoeu unsmau M recjamaçõec messUaa, em total apoio administra~
Odorei, a psacar Idem a ato o fumar todos o tlocumeMm secante tos b Im ~laçáo e famabzação da "dando aquentar informações e documento para o ~releio de suara aemdades. CAPITULO VII -CONSELHO
incorporação da onda vedo de ITAU BBA, ~h., ~0 na legislação em viga. CONSELHO FISCAL: FISCAL -M.12-A Companhia terá um Co~ Fiscal de furcimsmeMo não perman".. composto de 3 a 5
Não houve man,kgnã. do Conselho Focal, por não as eoonnr em Wnaaomento ENCERRAMENTO: membw aM1dvo a igual número de Solertes. A eleição. Inatelnção e WrcpnammMo do Comado Fiscal
Emanados o mérsaros, javrou-ie sena ata que, guta e aprovado Pr togo, M mstuda São %UIO (SP), 31 de atenderá ao peroro do arrogo 161 a 185 da Lei 8.404178. CAPITULO VITI - DESTINAÇAO DO LUCRO
lanares de 2014, lia) Milton Malutry Filho - PmideNe; e Mario Lua Afinal - Smolina Cuia hei da abginal LIGUIDO - AM. 13- ~Inovaria aom as demonstrações financeira, a Gratuita undormrá á Awmdem Gentil
invade aro livro ~no e ho~cla Pb BACEN. JUCESP - Registre fie 196.32414-2. em 19.5.14. (a) Flávia Ordinária Proposta sabe a deslpação do Idem liquido do esentrua ~moc m prwros do ama. 1118 e 191
Regir. Brio - Swrána Gani em Exerdpa "ESTATUTO SOCIAL CAPITULO 1- DENOMINAÇÃO, SEDE E 6199 da Lei 8.40406 e as dispo*59, cegubtes a) amas de qualquer outro ~tração. senso aficados 5% no
PRAZO - M. te - A compeMea jacMda regido por sue estamo s W a denominada ITAU UNIBANCO S.A. conahulção de Ruem Legal, que não acedem 20% do curral smlal; b) será imiscuiria a Im"dãrcle
(%ompanhlal, fundada em 26 de dezembro de 1943, tem sede e aro na Cidade de São Pauto Enfado de rato dmtbneu a dmdemo em asi nWas, atendendo ao suposto m ardo 14; e c) o sddo tons o decifre que M
Poub e preto assumiriam. de duração. podando, pra ~torração de deu ostom, ardo um anjos propenso peia Desforra, lmluswe para a formação da resem de que breie o empo 16,'ae referendum da
necessariamente membro de Gruo Executivo. Instalar, edmguir e remanejar dePndésuas mm qualquer Awmtiew Gral- CAPITULO IX- DIVIDENDO OBRIGATORIO-Art. 14- Os wwnjatas tom direito ao dMdendo
Iooabdeee, de Pai. ou no credor. CAPITULO II - OBJETO SOCIAL - M. 2 9 - A Companhia tem por o elo a obrigatório correspondente a 25% do lucro liquido uuretlo em Cada axemlcia ajustado pela diminuição qu
das nas ellneu'á e ó', inciso I, do are. 202 da Lei 640M8, observado c
atividade bancada mm todas Se modalidade. eUtofizadas. Inclorve a de operações de cambio CAPITULO 111- ecrarimo do valores es &I
CAPITAL SOCIAL E AÇÕES - An. 3e - O cucai casal letalmente Ilegrallzado em mede tonante nacional a despeno no Inciso II do mesmo afogo. Pamgfaf r únca Por deliberação an Dmada poderio cor Pegos jura
de divi dendo
de, RS 40.325,562.777.49 (quarenta bihões nezeneo e vinte e tico mrhões, quinhentos e sessenta e dou ml, am,e o capitel própria ãn"laric~ o valor tlo juros pagos ou cfeenlades ao velo,
setece nt os. setenta e e st e reais • quarenta e arem ca num), rnw~Medo por 4,181.402.228 (quatro b il hões. ob ri ga tório, com bw "artigo 9e, § r, de Lei 9249/95. CAPITULO x - RESERVA ESTATUTÁRIA - An. 15 conto e octana e um mifhóei, quatrocentas e das mil e duzentas e vinte e oito) ações e mmetms. sem valor Será Comtilulda rasem cari a finahoo de formar recurve pi m: (I) absorver wenWab psjulzos de ~CICIOS
nominal, swo 2.124.158.731 (das bilhões, cento e vinte e quatro múhms, cento e cifpuenu e Seis mil, slbuWanma: (II) efetuar fimudimenbos eentêgbo para a Companhia, (lê) exercer o dreno de preferência na
aetaentas e finte e uma) ardnMdas a 2.057245.497 (doía bilhões, cinquenta a sete milhou, tlmemos e subocrpão de Muro adneMm do cuital smr das emprega em que a Companhia perticipe. fil mbmr
quarenta e cepo mil, qi dicamos e omnma e adia) prebrercdis, essa Sem r nenlo a veto das cari as aumentos o capital amei tla Companhia e (v) rogar os dmdendos Intermediários de que troa o § 2e o
segundes vammona. 1 - prioridade no oeceOimaMO de dividendo momo emd do R6 0,022 pa ação. não ag. 204 de Lei 6.4041 § 1e. Esta ,mam sem formada por vistorias provenientes do saldo o lucro liquide.
..urrava. We Será ajustado em cru de desdobramento w grup trinar .e II - direto de, em avrnbual abonação § 2e.0 Saldo de rosem wmtmida, Iemd* ao de rosem iepd. não podem ubfapassn o tuital emlal. § 3e,
de com cio, smer bnclubas em *fede púdica de agWaNão de ações. de modo a aros essepum o preço Igual a A reserva wmtdána detemirmani em $Ubcoms tlWWu, segundo as eercfcio tle formação. as lucro
809% (oitenta pa ode) do vetor pago pra ação Cari domo cudo. netegrinte, do bicam do caorob, weguredo o desbrido á sua constitupão.CAPITULOxI - EXERCICIO SOCIAL-M.16- O wreiça solai conde Como
omitindo pelo menos qual ao das a~ mdMrias. mm "m "mau no twuma o de drvdendm Mo ao chi e~nem~ em 31 de doa~ de Cada arria Pamgreb oca A Campanha podam levantar
cumubMO numa fadaras ao atrbuldos às ações tonarias. Paré9sb único A.oredede podem adquirir as bdanço umacrew O Intermediária, em qualquer date'
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Odebrecht TransPort Aeroportos S.A.
CNPJ/MF 118828284/0001-74-NIRE 300 456 491

Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 28 de abril de 2014
OU, Iara a local: Em 28 de aba de 2014, tos foto Ipi na sede de
Corrigimos, botoado na Ru Lemos Montar., M vo,, Y amar. Pane
E, emMA São Paulo. Estuo de São Paulo, CEP 05501-050 Presença:

acometes mPrmemamo a I~~ do Capital aoPal, conNnrw atlnnum
oonamme no Unem de Repeso de Presonca de AcarreWe Comoemb:
Denpemau a puWook, de Editou de Convacaçãe, na forma do Migo
124. §4e ea Leu M 6404(/6. C.~ rerede fLn dm 6A -1 Mas:
Adoaro Se de Selem Mau. Pfmdmb: Gwela (IMO Fenda Baon,
SesmaYw Delibxaçdm: 1) A~ a Imwaa de pesem m na
ipmw Membro. Concnne toam o Afago 130, §1e, m La riu S A, e 2)
Apwvetlo o romeno de capanl sopa) da ConpcWa em R$ 200 OOO.CO
(da m mo ruis), posamo dm naja R$ 116 805 317,00 ficamo e
dezenas ri~, m*mmm e cinco mel bezerro e du~e ,caro)
para R$ 117.005 317.00 (CIMO e dezessete MIh6m, deu min, twi m
e dezsesete real ~Me a emWO de 200 000 (date~ md) rem
ações Ciranda. nommatrvu e cem valor Pmnwl, ao peço de emissão
de R$ 1.00 (um reá) roda. observado o dopodo m Algo 170, §1-. de
Lei des S A, mmlizamo R$ 200 000,00 (damos ml reagi), sub.afio a
rei S A. na forma do Bomasturbarei pela acionma Odebends Trai
Irem de SubamWo, que puro a fazer pane imegrinte da V~Me ala
ramo Mexo I. Em Commulrcu do rama exposto, oAdgo 5•o Estatuto
Srcml de Cmmonhia dou e vigorar Cem a seguinte ova função Wd90 5°- O cWd soas de Comuta é de RS 117 005 317.00 (Canto e
dezeude mJib". em. mel, trazemos e eezawM reais). Cevesdo mm
117005317 fanfo e dezessete m91des, afim mal a frezmfai e dezessete) unas Ordenam s. loca nmmbdrvas e sem vabromnel' Quorum
das MIUI.Ç m Tom as desfiMçõns foram aprovadas por dnmlmlderde. Sem ruerva ou rastriçóem peta acionista repru"MWO a tmlldade
do opta) social da Companhia Encerramento Naan more fiwemo a
tratar, foi encerrada a feunmo. Iwimeli a presente m ave. após iro e
aprovada, foi asanade pela membros de mana e po, toda m prasentea
São Nulo. 28 de abril de 2014 Meu Adgam Se de Sapas Mana. Prapoda, Graerela Galii Ferrava Batom. Seadina Acionista Odebecht
Tampar S A. Certnfno e deu fé qm Sara aro a cós. fiel da ata lavrada
m Imo pCom São Paub. 28 de abll de 2014. Grani Gsill Finara
Ban"r SeaeMrre . Junca Cormo al do Estado de São Paulo. perefico 0
englobe sob o M 198 031/142, ed 211052014 Gavela Slmwda Ceechnn.
S"rabna-Geai
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CM Aberta
~JURAR Ne 66.616.01 e/0"141e-NIRE M 36A0e.02t015
Editei do Convocação Auelnbl.b Gerei Ext MIMM
a Comdowe, é ~-Mais
Ficam os seldreres asmnjatas *~p
Gerai U.wdwdM a en restUade em roa seda v"r na Ac Prumnle
~anda NWllachoe. 1830 - Torre 1-1 A andu-Canal do Estado de
São Paulo, oda 11 de pd de 2014, tos 10:00hs,ostrilar dsWerar
sere a pronoyecão da "a de pepamenlo das torna sobe a cubd alo
pdo propala para o dia 27101~ para Ser pago ala o fiel doe mmicu,
sColal de 2014. Instrução. Pari PntielPaçáo na A..embl.sa Geral de
Acionista.: 1) O. doeumamoa o eliminatória refetivos ê malêna a ser,
a meide na Aeumtiaia Geral Enraordutê,la ore convocada, soutramse b d lswigão dos acionistas para consulte na todo da Compafine a na rede mundial de computadores, na paginam Companhia
i~ emum.cmm.bddl , bem como na página da Comado de Vetores
uu.M. atrava. do aWame IPE, e de
Modéuu - CVM i,,0YID.,
f
BMSFBOVESM SIA-Brisa de Vdcras. Mnoodas a Futuras. em conformidade comas bapespões da LI. 0 6.4p 6 e da Instrução CVM fie
401109 2) A fim de facilitar o acesso dos senhoras acionistas ã
Assembleia,.olcria-se a entrega das seguintes documento. na Ieda da
Companhia, aro cuidados da Du or. de Relações com Investidores, até
M 10 horas do dia 09 de junho de 2014: (é numero ou Comprovante de
mulandade de ações embido estia BMAFBOVESPA OU pelo Barco
Enterrado SIA., Instituição prestadora de serviços de ações ewmirm s da
Companhia; (14 para aqueles que ee fizerem representar por procriação.
Instrumento de mandato rim obearvéola doa dspoaiçám legara utosvens lamgo 126 da Lei n° 640406), (lió se pessoa Ifsnca, cola de dooumonto de identidade; e (Ih se pessoa jurídica, cópia do estatuto social ou
contrato smial, com indicação de eleição dos administradores 3) Pedido
Público de Procuração -A Companhia derdombllizou. através de pedido
Público tla Proumção. 3 prós) procuradores pare mobila, e pamcluÇão
de seus acionistas na Auembleda. Um procurador para votes Favor6veis
a sprovação da. mmém i coraremos de ordem do dia, um Pare votos
Corroendo e um Pra Abstenções. 0 Pedido Público de Procuração poda
emales com brlri . Para Informações aetlser acossado em seu crie
onaa, lavor entrar em contato com a Ares de RBNções com Investidora.
telefona (11) 3049 2473 (ri e 9ucatex.Com .bf). São Paulo. 26 de maio de
2014.P/EuwtexWA-Indú.tna.Comareio-Omvio IMIW-Pmaitlsnle
de C alie de Admininm ao. 127 23 e 290051
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Italá Unibanco S.A.

4

O

NIRE 35200023979
CNPJ1
ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA DE 30 DE ABRIL DE "14
V,11.1. Paio Z.. PaNn. Jeio .... e, CEP 04344.902, CARLOS ORESTES VANZO, trou10a casado, bacharel
DATA. HORA E LOCAL: Em 30.4.14. às 16h00, na Pcito Affirmo EgNfic de Soa. Perna. 100, T0116 01. emir
RG.SWfSP 19.972SU-1, CPF 122231).tild-27, dorrícilado em Sã o Pau lo (SP), na Avenida Eurutio
SM Umes
&turbei, em São Paulo (SP) MESA: Rotaul. ElOrda, S814,1 . Plecienente; • N~mio B~61
serenei 091. W' anham, ~kara, CEP OSa& Sol. LESAR MING PEREIRA DA SILVA, ~mim, aedo,
Secionada QUORUM: `Imitemos a do inibirei weel. PRESENÇA LEGAL: Administrado. si,
CE em SIM Nulo (Bis), ina, Ainisnícia
mmassem.m. ria PionfrelonímostiníCospíria Auçámos, IN~WQM.. EDITAL. DE CONIOCAÇÃO: Disiminhuda mNistalha de LI.*, M.1114.8624. CPF Isa.747.14M. ~blhW
PADOVAN, imenleira ~0,
AVISO AOS ACIONISTAS: Dimi a publicação BuNdeirei Fade LI.*, 3^ 4 , assar, bom Stil. CEP OZM132:
. p~çM tussamos, a~ 124, il 0. 0. Lei
onsilomeis escuras o ~ LU. li SI. da L.] S.404.`78. PELIOEMÇõE$MM"AS: 1 • Em Paulo
l0 alara esmoa tla
E90. de Sesse Aço" 100. 7009 0 1m0 Solutal- v em.. Irmi Jortaquimeu CEP ~-90Z CíCERO
D"W, Gasitá ti. Atodubra que W.I~ . Grupo Esfolarei a. Duark^ adm,hrei o tarro cia ~ W MMCUS DE ARROJO. ~Ina Catua administrador. RGMPW M.1 073452, Ciss 385.180..88.48,
e. Ue Rasa, (Sal, n. Iseme, Affoi EgWC de ~. Areusem. Ido. lkins, 0~ S.Resd. G. r~
G,ritt(R)
re, ster mg,mi a; pera do surgio, is. Dtocir ~ M de Varejo o D~ (sanei d. ~: (N) munom es, Pomita, Jaiosquiarte. CEP ~.902, CINTIA CARBONIEM ARAOJO, limam.. caem., WM.W~ der
d~4. ~ W. à 1~.Mação de Sociedade POI "-m- 4 essassissemo M nalida- ~- • culorpro a. meirmaiam. RG.SSapiSP.UMI.SOR.2. CPF IW272.57la-I 0. ~~* em S4* Paulo (SP). na ~ Eus~
de. Maloto. 891. W AMã(. Plamiúsca. CEP OUnNI,CUUDIQ CÉSAR SANCHES, Imicífil.Íra conidia WgWM",
pm~ a uns, íamo p~; . M picoscobia à, meduamas aquestói . ashocaremou ~ate.
FIGI.BSPSp 13.1ROM, CpF susaljuS~59.
alio Paulo (SP). de Prei Affoca, E
Mi
2. Comuidado. Estalido Socuei q^ comidgerrensto as affinisos, ta. m~intu. porrei . atrunedigado
leçora rucebude. Nlas pressentrei H • Em proas ~IMM: 1. Adescedio, o Balanço Purfintendú, ser demais Aranha. 100, Toma Eudiom W.k. las @Mar. PaNco ~quem. CEP OVIU-902: CLÁUDIO JO lrcOUVNHO
Demonstrasses Financeiras o "r" Explicatinsus, aortempanhacos cias Poisõesn da ~distração a doa Auflores ARROMATTE, brashina canta angoisnuo, RWIFPáU 06.720.170-2, CPF 991.173.12747. ilônid,11.0 em
%,u.jw.,
Seu,. esemplino socuel ords.ando d, 31.12.13. distados .. 27.3.14 do "GC1 - CRI
lwoowlnieg. foistim.
Comanda lmwtm &
(Pagines OU a CM) 6 no Mario Oficial no Estado de hão ftuW (Caderno CEP 04344.902, CRISTIANE MAGALHAESTEIXEIRA PORULU. bulido, cauda, eusortinalta. RG.SSP/SP
Endu...mal, pá,limão 51 IS).Docermeimuirmailogo, ,limadas. menosinewlassinisso em W.6.13 tinem putAlicadoz Uári CPF 498^261 amic&da ese Sân, Paulo CSIi no semei M~ Etindit do $c.. Acanha.
em 24.8.13 do ICCI . Derário Co.&a [Mos. & Sar~ (pâg~ C13 . C18). 2. Piorarias . danificação cio 100. licin, Olevisté Sonfolí. C *~, Parque atomuida. CEP NM4-": CRISTIANO ROGÉRIO CAGNE.
AS 272,184.071,n ~É, wansida mirmbula RWSSP/SP 19.MS ~ CPF 173n8.768-18. ~~ mi SIM Paulo (Boi.
luarro licuidedoarrescud.2013, noisilorfluida "
a.
IU: CRISTINA CESTARI SPADA.
para a camas de ~ido Legal: li) M 21137.429.102,82 pato • corsa, 44 Resuandi És ia m r ed: es, uninactá Empou. Fiom UM 3.400, 11- mis., Num 911,1 CEP U
.) As W9.74 I.BRILRO mue ~.~ da animaras,, ma ~si isca coolá clo i~~ MátMNio a* 2013. li~ ~m~. twr~, FIG~rSP 23.054.7990. CPF 142944.448-78, câminiçossi. ems São Poulo
eserado que se. antrudo, já 1X1
em 12 (do..) p.~ ... a. R$ 0.012 por não. so, (SP). ri& AWMa do EMa. 5.333. 1- .~. Senor, A. Moi CEP 031~, EDILSON PEREIRA JARDIM,
paria pagassemos 6. lu. emus, o orplaul brimáloisa cassada M~~, RO~SP 17.434.588. CPF M.M^70, dirmicRém.se Saco Poulo (Sei.
parkett de fimenfâni de W13 a ~ de W14. a a)
12. por conha do dlideionte, carINSWi, i. na Prei M~ Egob de Sida. Acanha IDO. Torri, 0" 80~. 69 seriffiv, Perima J~da CEP 04131
Próprio ao mio~.. paulancerei o ~ Iatismo 0 R$
18.157,602. CPF
os quere ~ cibitlânidos idos R$ 341. cla Dk~ ma 902. EDUARDO CARDOSO ARMONIA. ~Ia tuas, miRmilúna RO mo.
W13 e, h~.. do a~~
munM a. 31.12.13. MIftWa mate ata 3. Rnb~ 0 r~" dD iníci a. R$ 341.947.92 da conté de 112.WB.~. chibitWarda am CGMFWM (SP), de Awfi ~ Ci. José B. C. ~mo. 150. 3s anMf. Jorreite
Rmunido. Resionhimia colunas no noismam mornos, às Reursu Estal,idrías., Carecermos sui, domou Menfialiane. CEP IM141 1. EDUARDO CORSM ~Não. caiado. ~~Wt. RG-SSPMP 11.94.9374.
pranultas, rei sursaffions a seguiç CPF 119.455M8 2 . ~to de, Affio co Juinénio ~, ri. Praia d. BoNfloda 300. 10 andar, mia 1201,
• u=
In. utm. clá Dflucula, apriandas em Nula
.Rende a constei da Diresime, parear o mandato triênal em ou= que eVindá até • pous, dos Maffira na Botálimitou CEP n250,040; ELAINE CRISTINA MULATTA RODRIGUES VASQUINHO, brisafisaix, ~Ma .
S EBO
AumentauGensIONsári.d.21316,moda.s. 1).~.J. ~t O deMBERTOEGYDIOSMULmearpdc
132; EMERSON AVI JUNQUEIRA, jornaleiro. solfi,ma
cama Geral. c. offinta pâne . carpo a. Dilate, Gemi d*Vr*)o; 14 eklçM a. CANDIDO SOTELHO ORACHER Ferre Lime, 3.400. P auxi Retem SIRI, CEP W
Diretor
FAB] e. Mo Paulo (SP), no A.Rm.
Diferes Gemi de Atuária JEAN~W ROBERT NOGUEIRA BAPTISTA ETUN ciam Duster Vk. ~isbolia RG.SSP/SP W.1151.24OX , CPF M.797.388 • 41, dornicHum,
PAGCON BASTOS.
(SP terissilande.
are
Pressabarriti., ANDR É LUIS TEIXEIRA RCOAIGUEEL CHRISTAIN GEORGE EOAN, JOÃO MARCAS PEQUENO BM~ Fade LI... 3.400, 41 anau. ffiárei Bói, CEP O4SUl3L
na
DE BUSE • JOSÉ AUGUSTO DURAND conso Obrafficusar Essoutras. AGIRMO, "CIEI PEDROTI, ALBERTO usada. econtenhifia, ~ Mis 13.674.~4, CPF lW. ~â~ 2, ~~k" sem Mo N~
ZWF"NN DOI ESPIRITO 5~0, ALEXANDRE ENRICO SILVA FIGLIOLINO. ANDRÉ CARIVA ~ O WH~ Aumi E~ d. Soa. Asnin, liso. Tomo Eumi VIN.I., ao ande, Paribun, Jbaquímis. CEP ~ 2:
&~Ia
Aclamo do sumundei. RG4FFi 07M ~S,
GÁ1LEY. ANDRÉ FERRAM, CESAR MINO PEREIRA DA SILVA , CRIS11ANO ROGÉRIO CAGNE, EDUARDO FERNANDO SARÇANTE TOSTES MALTA. ~se,
Egydio ti, Souve Aratra. 100. T"
CPF n2.mei.o37 ~ . ~~ ecer SN Pavito (Sol. ri. Praça
CARDOSO ARWNd, EDUARDO CORSEÁTI. ELAINE CRIBUNIA, 7~M FOMIGUES VASOUIN
CEP 04344,1102, FERNANDO DELLA TORRE CHAGAS.
EMERSON "VI JUNIOLEIRA, GILBERTO FRUSSA, OUVI Gc)LOPAJIN. JOÃO CARILOS DE GÊNOVA, WW ~~ ~IA UM.. 12*
FELIPE MONTEIRO AFIGURO TREVIUN. MARCELLO PECCININO DE CHIARD MARCELO AREL ~ EWEK, ~ra sei am. RG4WW 19L3MOSSI4, CPIF IUM9.71"0, ~ ocar São NM
TW8
LúCIO
GUNDEL
PIRES,
MÍGUAS
GRANÍATA.
(SP).
na
Praça
Mrsado
EVdio
i.
acuse
Afim.,
100,
Conceição.
Ir.""
Ponias Jetenquera, CEP ~.
MARCELO KOPEL, MARCIO LUIS COMINGUES DA SILVA. MARIO
COSTA TELES. li=%". ~idas, ~M~. ~FIrÍPILI M~7&7, CPF
PEDRO BARROS BARRETO FERNANDES RICARIDO NONO DELGADO GONÇMVES, ~LÉS FERREIRA 902
SILVA o VANESSA, LOPES REISNER wardo Cammais, ~ aciasilo, ~risses, 111) prim~ da ALBERTO IRUDES"7.n, dassichado Ros Silo Pátr ô (SP), r. Praria Alkoolo E9RO, olho Smuir. flusurata. 100, T.."#"'
bmiklm.
FERNANDES * GANHEI. LUZ GLEMER . muilho a. Domor, V~emeaste., • de ALVARO DE ALVARENGA Moeiras Saiba.. Ir Mar. Porma, Jaustruímiu CEP 04344-902, FERNANDO MATTAR GEYR
A"SPMP 27.965ei CPF M.351-MIO, conrofilislo 9. SM Paiás (Sis. ma
FREIRE PIMENTEL as cafo do DikatanExecuilho; il) ora aNu§nck,. Dialmiter mosi mui compute casa dia
CEP 04308210;
707.T.. EvelouroVURA., IT
EmonholmAirirondafluiraff. %
DIRETORIA - Diretor Proffi,lanfi, . DWolicio Gerei da Varejo ROGERIO ESMO SEMBAL. ocealiedm. Asiffida DELFIM
JúNIOR, bruilira nunsás. adosódirindi R"SPISP 11.704,~ CPF ~ .4U.797.
desanima. nPenhorno. PtG-SSP/SP 4.548.549. CPF 007.738.UM2, domiolheck, em São Pouto (SP). no Prios, FLAVIO
A~ Elboio a. Sea, Aranha. 1 00. Tom. Obtiro Salutoal, Paio 114,1 Unibartica Parque Jidaquena CEP 04 ~ . comailiado em Silo Paulo (SP), ra Mande Brigadeiro Fará Lima, 3.400. 11- rido,. nal. Bibi CEP 04539-M:
ROSSÍMIP
3 400,40 FRANCISCO VISARÁ CORDEIRO NETO, buísil calada Qngah.m, FIG~Sis 19,177.W&7. CPF
902: Diretor Gerei de Atacado CANDIDO SOMELHO BRACHER,
dormisi ann Silo Paulo (SP)• na Neça Mrsi Eginflo cibi Ma. Aursinha. IDO. Tono Ousu
10.205.9158-2. CPF 9,.69. 1 928, domeduade ina Silo Paulo (SP), na Postirid. Brignorro Fade Lima,
s~ Reem ~. CEP N ~ IU: Diffiames, Vios4andid-mÉm ALBERTO FERNANDES, enstrítisa umanesado Sarrulsal W acrebor, Porqua lutemans, CEP HkistAt02; GABRIEL AMADO DE MOURA, ~Wm, cassada
justo~stó, sregmbilha R~PW 13.WO.7W1, CPF 0153207.0840-74, ~t~ em Ma Fade, iço), no adindualm~ PIG ~ 1SIs 27.7611.827À CPF 87.81 W.IcM" ares R. Paulo (SP), nei A.. ~
o BARROS. temadolína Eng.N.&.~M ~ Pioriara. 707.7..E~ViNOM, III--hibu.Jib~cou CEP ~10,GILBERTO
Arrecesla Brigiadosse Fera Lese, 3.400. Ar serei Itém, fitei, CEPU ~ IW;AUXANDRESi DE
Poda (SP). . Priaça FRUSSA. ~bko.
da acífiaNdo, R~W 18.121.555. CPF IVMS~, ~kMa sem Us Paule
2, CPF NO.~.~, ~.~ em
RO~Suir 5.8n.
c,~
AlIvock, Eginflo de Souto Aranha. lati. lima ORIM Utuital, Pan do Unitrânca Parque Jetimpres. CEP 043,44. (SP). rus meada &MM" Fade Uma, 3.400. ir- Mar. Uh Sis. DER W ~ 132. NENFLIQUE PINTO
902: ALFREDO EGYDW SETUBAL, "~M, emai ~refici RG~SP 6.00.7774, CPF ECHENIQUE. lucituímO, sd.na ..WU, RG,5SPZIs 27,519,7W7, CPF 250.618.9~. dom~ .
~ OZGM,NMUGJ~u ~ .
sumi
Oibuo Wo%~","P ~ aM~E"dbde~a~,IW.TonE~~.P
014,414118-67. ~utiloi amolo Paulo (SP). ma Praça Alífimeie, Eg~ a Soas flusoffia. 100.
~danada R0.SlV5P 06.842AVI-5, CPF 980.031.607PLAN GOLOWN, b,.Iklm,
Ond eei. ~ fim ^Ma PaMud litomui CEP 0431 CAIO IBRAHIM DAVIO. ~Wln cassael CEP
,adp.M.Ina RG SSRrSP 12.470.31KO2 CPF IOIâN.67 ~ . cícurircífi.bai SIM fimplo (SP), cus is,ma Affoi 02. denhimis em SU Paude (SP). nar Assolifi, Brilimi Falia Uma. 3.400. W.~, Uu. Brif. CEP OilSWIR:
h~%",
muideto,
engenheiro,
PI 9,013.708, CPF
Egyc110 a. Senas Acanha. 10 8 . llorra Cidarso S.IWW. Phiu) Inú Umbaista Porca, Jeicícuha, CEP UM-902: JOÃO ANTONIO DANTAS BEZERRA LEITE,
Sabr
CLAUDIA POLITANSKI, brindam, Chesdb. nérgado, R~inSP 18.633.770 ~ 5. CPF 132.874.1541,2Q, OSOMSIS30
AG-SSPISP 7,459.2w. CPF
doenciffim. cun SáoP*Wo (SP). na Praça AVreslotígisloc. Smuine Aranha, IORTórioOlam, Setutui Piso liso OGI ~~ii;; JOXO CARLOS DE GÊNOVA, binsuloim. ~via
em SIM Paulo (SP), na Assínda Brigadeiro Fade Lima, 3.400, 7t andar, balem
1.mindes, Podiu. Jaborquara. CEP 04344-M , BANHEI. LUZ GLEGÍVER, b ~ .im, d"m~, menhumals. RO- 790 019 W847.
IFPIAJ 4249.11117. CPF 5h11.724.277.91. confrUístis sem São Paulo (SP). no AwM, Brigadeiro Fade Lho. CEP 04538132: JORGE LUZ VIEGAS RAMALHO. lam.Rua a. A. analista de, elétomos, RG-SEQP1RJ
M281 8~ cionsibulows, rem São Paulo (SP), . A." cio, Urso. 5.533. 8` ~R,. Utot
LL) DE VAMIMON, ime~ caiam. 07.592 NW. CPFcolos~
3.mq. 4s jud ar, Jura BU, CEP WW11VIM: EDUARDO M
JOSÉ FÊW VALLENI Rios. 0~, ~, MmmW~, Pa~e es`
.definhare i NG-UPMf, 9.539.~ CPF OM.540.7~. ~Medio esar No P~ (Siri. no Proté Alenoso Al, isoçca. CEP
e. Smi Paulo (SP). ma Praça AMoffis Egri i. Sensura Anunfla,
EgInflás de Sowa Ancifis. 100 Torna, ~ Smulsaí, P1M baú LI~~, Porque Jetusquem, CEP 04344.9112; 1.975.788-5, CPF
antes. ftMos Jicaminha, CEP D434,1~ JOSÉ ISERN "Mw ~,
JEAN,MARC ROBERT NOGUEIRA ~TIRITA "LW. ~Riu cai", bebe~finalix. ~~ 6.589.852 100. T~ Eussi
CPF 05183013&24, ~arado enar São, Paulo (Siri, ri. AssuM, BIllideIro Fade UM 3.400. 4- lisilha liana espelhum ~PW 8.705.547-2, CPF M.M.7 ~ N. ~k~ óte, No Paulo (SP). nar firomi, de
o.
Reli. CEP 04153M32: JOSÉ CASTRO ~0 ]RUGIU. ~ra ~. Mestranhei
RO~SSIsASIs Edito. SLEM arr e ndar. ~o A. ~.. CEP 031~; JOSÉ VIRGIM VITÁ NETO, ~ka isentaria
~~ W ons São Plam (SP). nar Prisp.
is de lica, ~. W~ M~SP thiLIM.94M CPF 223.403.~. ~ta" éria, SãO PàW0 (Bis). mos Pistua Abra"
14.209.727. CPF DOO
E, CIO DE ANDRADE Egindo a. ScumAninha, 100.lrod. Consuiiika Ir esedra Pamu. ~anue., CEP ~4,902; LERLA CRÍSTIANE
100. Tode Cou, SuitUnd. Pas lui Uniternin. Pancida Julanda. CEP ~~ lir,
SCHMNI. Renoffim. macultanhipormus. RG-SEIRAÇU 05,492.490-7. CPF 852.031J207 • 15. sustarmos,, Silo BARBOU BRAGA DE MELO, b=11.", CRISMO, mudei RI 2a187.090-9. CPF 153.451~5,
. S.Idosil, Paio ltaú UMante. Podua ~ensaie .. São Paulo (SP), ma Pci Mnicio ERNO do Sci Aranha. 100. Tens ~GiÇM. ta areck,
Nuou (SP), ma Pnei Affinado EqrdIRn de Sona. Aranha. IDO. lômir
Jabertivim. CEP 04344.902, MARCO AMBROGIO CRESPI DONOMI Inultura casada economista, RO Unha. Porque Joedutuano, CEP 04344-9102; LEON GROTTI.1159, ~mira serassou economista. FÍCIAFRIRJ 10598572-5,
Séolsaulo (SP), im PmpAKTMo EIRmo. Seruza Aranha, 100, Todo Cidoo
SP1MIL364-X. CPF 700.SU.898 ~ , coriftIçaskar, Seu, Paulo (SP). caP,meA~EIndio d. Souz, Acanha. CPF
IIIII, Tom* Ofiam Selarei. Pise ltaú Um~, PaNue Jelemmis. WP 0V144-902: RICARDO MULA MARINO. Sentiu. I- em.,, Padiu. Jabmuam CEP 04344.902, LUIS EDUARDO GIROS$ SIGUEIRA CUNHA. bem,hi
Sc ~ RG-SISPISP 15.107.W0,4), CPF 132.790.~4. mmU~ em no Podo, OP), ri. Praça
bresfimo. carada andadrulso. R. Anuiu, 15.1 11.116-7. CPF 2W.3N.n 8 N, dmkl M de SIM Paulo OPi cassundo, a~ IMn&
ma Prim. Affinido Eittidio a. Boa. Anuiu, 100, llecer Olann, Saflucal. ~ ido LI,%., Parmas ~am. CEP 0,~ EWdb de a, Aranha, 100, Todi Obrics Serram. V 1h181. P.M. Jidentruares, CEP 0,M-902: LUIS
andei,
ene; SASSI, tassil..m , c~. conficanta. R"SPZP 7SOI.M.9, CPF 018.0
0o344-902. Db,maio. Examímicria: ÁLVARO DE ALVARENGA FRURE PIMENTE ~ ~Wm. c~ TADEU MAWMANI
No rilicio (SP). no lornacus Abram EIOA, M líciurs, Arinsca, IDO. Todo Olei ~. W
~ate. RO—SSIR/SP 13.131.5n4, CPF MUS.131R79. dernICONIO Iam Silo podo (SP), aus pardais ~tinjo
Fade Uma. 3400, lp enter, Rmm SAL, CEP 0u538,132; ANDRÉ LUZ TEIXEIRA ~PINGUES, Parque Jaquirejuíni CEP Ossuli LUIZ ANTONIO NOGUEIRA DE FRANÇA. "IWIM, ~. angbuinal..
Rede.
sem Silo Nub (Os). ri. Pença Ml~ Eg~ a. ~.
tei cassam. impenhucr. ~ UPASP U315.9814. CPF 799.914^16, 0~~ . Sási Ifoulo (Bis). NçSSIPMP 1 1.621.702, CIPF
ir andar. Parque asci CEP 0,341 LUZ EDUARDO
re pacanesta Brid~ F.. LI.. 3 6x, 4- arrav, luans SUA. CEP 04538-1 n. ANDRÉ S"OZNIK. imuilida. Ausuatuí. IOS, Tom# WaRindf shorei
Seu 110,1FIsfiU Wíluii CPF 000.919.997-74. doms~
"~ ."M" R~ISP 21.615.5r79-7. OPF 185.011,5~2, doretálem em 640 Poclir (SP), anar Preça LOUREIROVELOEIRO. h~". cabanko.
me
Reto
(SP).
em
Prialis
~Rei
Elhote
M
Anhad, IDO. Tarina ~ 8~1. V a deri pairara
Pauto
AV,~ Elheio a. Soca Antiminse, iço, Tome ~ S.rb.J. W anca'. Poaque JIdequem. CEP ~ ~2.
CARLOS EDUARDO MONICO, ~Si cu~.dmM~. RG~ISP 10.576.3U. CPF 004.041.979-92. Jetoquens. CEP 043441 902: LUZ FELIPE MORTEIRO AFICURJ TREVISAN. li~", soffima aêntudca.
~chuta wn Sã. Pauto (SP). ri. Proclue Affoilar EIndo de Souto, Anduche. 100. Tômis stimo ~ ~, V andaí, RG~ZP 27~424, CPF M.5139.97]Wa denkffissic, M Forrar AMW* (AS), no, Asini ~Mo. 650, Ci
Paios. Jetentuími CEP 04304.902. CHIUSTIAM GEORGE EGAN. ~jorra Nu da eses tas, R"SPZIn 1 ásIl. Poirótoch. CEP 90470,340 LUZ FERNANDO DUTORI REM SANTOS. limitara C~. adefinhafindícia.
24.949.5014, CPF 1
dearrioffiario em Mo Paulo (SP). na Ancida BripUleno Feri. Lima, 3.400. lOs ~PISP 17.30.1 W, WF UaltER.6~ ~onamar em São Nu lo (SP). na Praça Affirmo Eirou a. Soa*
&rido,, luinn ORA, CEP N ~ I 12 * FERNANDO MARSEU—A CHACON RU , terasIlara cadida muldellisa RO" Arinho, 100, Tono Obrar S.101h81* 1H Mal Párque ~Durem, OEP 14 ~ .N2: LUIZ 815VIRIANO RIBEIRO*
SSPISP 13,08.7~, CPF WD.NGM&W. OnskiNIM) lun, Mui Nulo (SP). na imito Atrais Egob de Seui. brasileira os,.", admiMt.m,. ACI-IMPLI 1 OREI ~, CPF 079.067.54M7. contida" e. Si. Paulo (SP),
Aranha 100, lkin. )ismo Soltubli. 6`~, Porque Jedei CEPOIN4~ FLAVIO AUGUSTO MUIAR DE
SOUU, bradara césado. achárilithecot RS-56P83 ~ .162.7W, CPF 747.438.135,20, mindaílimo em São 902. MARCELLO PECCIMINI DESi CHIARO. imátIN.Idi. cadida admink~. RG.SSPZP 12.1111.In-a. CPF
Paulo (SP). o. Pratin, Allsabo Egirifia a. Sona, Aranha, Ido, Tini. Edi VWW, 14- Anda,, poque issostrula. 114 IU.~I. &~~ e. m, Pausio (SPL . A.. ~ Bribudo Farta Una. 3.400. 3• Onde, hei. NIS,
CEP ~ CPI, GUSTAVO ADOLFO FUNCIA MURGEL, inermes, "s~ solvinunducor. R"SP/SP CEP OMO—M MARCELLO SINISCALCHI. brademo. ~. #hgwhm, FÍGSSisidim W"~, CPF
074 259.~. ~kã~ ma Nas Pulo (SP), ri. Pmx. Aormais EWo de Sou, Aranha. 2".%7.~18. W"M~ em Mo Paulo (Suei, sua Avedica Engenheiro Aulmende Anvida Póruto. 707. TORO
D.M7.~.
IW,T~E~~W,I"&Ww.PaMue~"m.CEP ~ ." 0 MARCOS PEGUENO DE OUSE. E~ VMk. ir andar, Jaionaca. CEP ~10. MARCELO ANEL ROSENHEX. lira~. (sinusite.
.9.hM a , RGSSIerSP 14230270,CPF MIU.5~ ~*Mim.
~
A. M.SSP/SPW.5",~, CK M.677 617.34, ~inatas.. Stico
W~ C~,
ma An~ Brigacluo Pane UM 3.400. 11P ~. Waran DIA CEP N~ 132; JOSÉ AUGUISTO DURAMO Fona UM 3.mitil. às UMA, jaiam aU. CEP OfliusislU, MARCELO BOOCK. li~, ervas enrWindo. RIO,
bra~ u~ admmW~. RG,SSsVSP 16.858. 1 5W. CPF 110 41.1 W9, MmkM NI em Mas Paulo WPW 13.244 550, CPF 113.182.768-51, &mk~ Sim Mo PnG (SP), es PRIOS Alvaissi Eordo CRIO ~
ou . ~. 100. Tono Olídis, Satutui V taciv. Parque Joarquem, CEP ~-Sti MARCELO KOPEL. ~iWo.
9
ANTONIO RODRIGUES.
(Siri, na AvianN
.cum BOW." Fera Lima. 3 Mir W sisafal. K~ filitis. CEP O .02..132: LUIS
ou ,li, di, ma Silo
cu ma Mem,~, RO-SOIVIU, a elisa pa—1, Cpi:
senúcilismo ensi ~ Paulo (SP), na Pcsi
9
~%".
M.bkU ~. R~~ 15.492,454-9. CPF ~
(SP). ma Aun ~ do Esfida 5~ r amar, Mooi CEP 031~. LUIS FERNANDO STAUS, toncillinsa Atranto Eirsclis Scaz. Ausunfla 1 Oa To. Eusiom MbW. Pas Zoas. PaNu. Jetraminde. CEP ~~ MARCELO
domuto~
""0. enleariam,, RG-SEIPANS 1 OW1461. CPF 365.566~72. ~sabido ann Mo Pauto (SP). ri. Prap LUZ ORUCELLI, b=ho, cuma, acreirirmormi W~inSP 12.M. ~ , CW
Agreck, Elinafia i. Souza Aranha. 10, lono sinalher, MOnelhar Safilia. Ir amar. Niquer Janaquani, CEP 04344- wn S N fta, (SP). na PtaÇa Aftache Sortir, a. SonGa Aranha, IDO, Ter. EusIvo Viam, 4- Mar. Ponques,
DA SILVA, brasileira. iumut, engenheiro, RO.
Si MILTON MALUHY FILHO, troultida cuaisado. ad.iMWmftl, FuG~SP 27,451 CPF 252L026.408— intimara, CEP 04344-902; MARCIO LUIS DOMINGUES
Brigadeiro
Fade Utra.
(SP),
R.
,AverMI.
..
São
Paulo
SSPISP
19.96a.087.
CPF
2,30.273.168-73.
04
.168.09.
dossittifissi
MARC
Si domincláudo ces São Paulo (SP), na Pinta ANHOR, EZdio de Sisa. Aranha. 1 00. Tono Milhar Moreira Sellei
MARCO ANTONIO SUDANO, bisa loiro. disoncIado. administrador.
12- anclar. Podiu. Jeixuguadiu CEP ~-SIRI, Olotons, ACASO MARTINS DE UMA, b=h". cota, 3.400, 4- miar, lia,. Bital, CEP
acrimpedi R ~ PAGO 1.500.7a3, CPF 337.127351.20. Wmk&a em, São Paulo (Siri. na Pirma, Alhado RG.SEPISP 11.757491 CPF 077.934.20.57, dorniciflacio ma São Paulo (SP). na Avenida Brigarieim Fade
Etilhilo de Seun, Aranha, IDO. Tono Ofli Sadotal. W UMA, Fluci ~quem. CEP Oisloi AMUNO Li., 3,400. 3- andei. Rene 811,11 CEP W98-132. MARCOS ANTôNIO VAI.D.E. MAGALHAES. trudélsa.
Síaciomas(SPLIalarma
CABRALVOLPINI.tridWinaceb~, acede~, RG~MP 21 O52-7.CPF M572.5513-21. Ora^ ~ a m ..dmMW~. R"SPJPE 3.128.615, CPF SOI.U2A04-30, WoRiciffiasi
1"-M-I,P-Iqu*J~qu-.CEP~Sim Sk %~ (SP)• ma Preça AlIncio ElOsalo de Soutro Achid, IDO, Tomo, Affireitc, EgisSa I- a ~ ,. Parado AlfirromEgrimiodi.Seun.Anímba,
dwma RGI ~ 5SP/SIs
~"~. CEP ~ 912; AD~W MWIEL PEDROTI, Is~ N~ freifficirarano RG~SP 902 : MARCO$ VANDERLEI BELAMI FERREIRA, Iminurima Cilumílo. bacharel us lodoSouitaAcinha.
n.,idoitoil. CPF 211M8IM, do.~ ron 810 Paulo glis), na Priaça suínicas EiRak, dê Soa, Aramíseu
_NCI, OURGEL PIRES.
IW.T~ O"U~.W~.NMu.~~. CEP ~~ALBERTOZOWMANNWESPIFUTO IDO. Tomó C0~ 10 MeRtu. PONU, JiMinamians, CEP 04344.m
W-WPW
CPF 0191,400~. ~0~ ares SIM invadido, MO). is ed.MU.Wl. RG-UP/MIG M.2.651:139, CPF 436A05.17049. dormOindo ser Bale
SANTO, badalara cinewla
MARIO LUZ ~SILO.
Pause (SP). ru. A.M. Bligadoíno Finá, Uma, 3,400, assediar. R~ 130, CEP 04538,132. ALEXANDRE ENRICO Hormend (MO). is. Ru. Paniffia, 1.00). 1- M.,, F.didornálico CEP 30130-141;
CPF 943.210.2~. conadeifiadown São Pouvio (SP), ri.
Tel
SILVA FIGLIOLINO efulhei essimai, whiranharia RG~IW 9.820.813. CPF U2.M. ~ l, contamílsocam OrmiNe amenda ri~,. ~SPISP, 11 AN.003,
Udom VIM.I. Pa. Ura Parque J.b.rano. CEP 043,44.
Camp,ri.. SP). r. Aitornai, 01. tas B. C. WQu."a. 150 3@ andar, Jardim viamilucria CEP 1309;-6M PeÇa Altado Eq~ de Souza Aranha. 100,
228 724.568-56, siceric,11560
ALEJULANDRO BROE0EL LOPES, boi essa". cmor, RG,S5P4ES 1,21 5.567 CW 031.212.717-09 902, MATIAS GRANATA, argentino , casso. economista, RNE-V343726-6, CPF
Blin. CEP N538.132, MESSIAS
dmitidim. m, São Paulo (SP), R. Praça Affom E,clis do Soa. Aranha. %do. Ton. Ediono Vla, R. Z... .. São Paulo (SP). ri. Av .nWs WINNI. Fofia Lim.. 3.400.31 Mar, ltal.
Souto. RG.SSPrGO DOS SANTOS ESTEVES, brasileira casado. engenheiro. RO-SSPISP 20.763.166.9. CPF 181.759.809-70.
Namâ. J.bc.... CEP OM44-902. ANA CARILA ABRAO COSTA, bruil.Ina. catada. *comanda.
CORDE IRO, M mk~ ilado om$IoPaub(SP),noPçaç&Afti"oEgyd ~ od6UaaA ~anha.100,TorF.01.WSOlubA1 $render.
.. São Nulo (Os), ri. Prn. Affirmo En~ a.
Torno~
13011423. CPF 1136.13a7~
R. Zona ParcIti. iste,utru, CEP NM4.9M,ANDRÉA MAnEUCCI PINOTTI CORDEIRO. Parou. )mamara, CEP ouas4.902. OSVALDO JOSÉ DAL. FABORO, brasileira co.mic, nbobraini. FIGnosmode , ide sa. administrando, R ~ PAlP 16.599.700, CPF 165 780.67845. dassequed. em Mo Paulo UPISP 8.534.997. CPF 090.072.390.05. dicurtubmo .. 511. Paulo (SP), m, Pm. Alime. ERreflo de Soa.
PAULO MEIRELLES DE
(Boi. to Pneça Affirece, Err irifis dis Souto Ansuma, IDO. lou, 0~ Safluími 0 Mim. Parque Jetram-nis. CEP Aranha, 100, Tun. Aproa Estrita, te .,a.,. Parxi., Jeitomu... CEP 11a344.02,
A.
03687791-8, CPF82e.M.177.53, domoelí~
BI whiosiasia M~diP 27.41 1.111.1. CPF OLIVEIRA SANTOS, ruríama casado. engenheiro, RG.IFP1RJ
Po GAi Waskh. comi
N~I~1102 ANORÉ CARYAd_HOsNuIY1E
Viii.l., 141 Mar Parque
10,
Te,,*
Eusicao
em
SIM
Ndo
(SP)
m,
Preio
Alfrech.
EQWW
d.
Sosiu.
r
.",
huei
DO.
34x,
270.57B."16. ciossolhado ser SA,
(Sei. fins, A-MFade Usou
cIlhêracado, engenheiro,
CEPN ~ IU.ANDAÉ FERRAM.bmft ~ mesa. essencoMi FIG-UPASP23 293.227-X, CPP 0157.004 068— Jamara, CEP 043s4.902. PEDRO BARROS BARRETO FERNANDES bm@Wm.
Gem Canalhas (SP). na Aventa D,. Ices S. C.
84. Wm.N.W.m Me Pauld (SPi e. ~mas SNIMoíbo Fade Unse. 3.400. às amar, Maim 8^ CEP N ~ 132, RG.SSPJSP 26A19 304.0. CPF 289.38-05. ~1001a410
RO,Usini 11835.098. CPF IM0117 ~ Nogano, 150.3- mstim. Sais W1, Jardim somaram, CEP 13091.611, RENATA HELENA DE OLIVEIRA
CARLOS EDUARDO DE CASTRO tuanciorna cuma
, CPF 051.196.656-02. ~III.d.
97. ~Uma em, São Paulo (So ) , na Aursiba Escamas Matm, e91. 2W vidar, Pinhal. CEP OSC~1: MBINI brawaislo. criticado, bacharel em letras, RO.SSIPISP 16.132.628
Souza
14.047.7124. CPF mo São Paulo (SP). -0 irmi Alloa. ERMIO a. Sca. Afaria, 100, Ton. E.oldro Vilhis, e. Mar, Parque
CARLOS HENRIOUE DONEGA AIDAR. linalefia cassese. ~Monas, RG,55NSP
iCcumuria)
Ad~ IN, Tona Eunor. Jmmafa. CEP 04334.902.
076.WaUS.96, ondedifecio em SIM Paulo (SP). na Praça Abra" EgInia, de

cuaçava. a4NS8a.M. 1
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Itaú Unibanco S.A.
(COnNMSÇã*)
RICARDO UMA SOARES, bnsaho. ~fedi técnico de contabilidade • de ~banca. a cimo t5 quadraremos e novenb •este) peNnnclW. saro um direto a wla mas com a NOuintes
RG-SSP/SP 9.990.200-X. CPF 031.983.788.28 domcAudo em São Paulo (SP) u Rua Urural, 111. Prpb B. vediage ic l - pmeme rua reeedmano de eindemo miMna an ua l de R$ 0.022 p& ação, não wmu~. que
Tires Teilm e, CEP 03084-010, RICARDO NUNO DELGADO GONÇALVES, ponugués. casado. administraram. ede epWatlo em caso de Nadobnmemo asa prupsm do e ll - airado G. em wemual afienapão de controlo,
RNESE/ DPMAFM PF W11I3015-1 , CPF 251.Bx . BSe28 . fomceedo arai São Paulo (SP), a Avenida En gatarei sadm lncWW em alada ptleaa da pagão de Medi, de ande~ a puas arawrar c praça Igual a a^ (adenta
Fane Lima. 3.400. 31 andar, Itaim Bilei, CEP 94538.132. RICARDO ORLANDO, Rearmara 949,0. matemático. porcento) efovalxpagopaeçáoum dmloavoto.rMegrameabtwodecontrda. assegurado o dNdendo pelo
RG-SSP/SP 9.008 20&0. CPF 094.07128805, donocitado em São Paulo (S%, a Avemela do Estada 6.533. R menti qual ao das açbN &amanse, ms em pdxieede no mulalmento de d~ Mu ns cumulativos. nunca
amar, Sal& At, Moou, CEP 03106-000; RICARDO RIBEIRO MANDACARU GUERRA, b ko, casada, Fhr'cnsace atrPololdo NeçBNOmmdu Ndgr&Mfinco.ASaledadomwá edquldruprdprYS 10S9 afim
engenheiro, RGSSPISP 7.882.129, CPF /78.040.32a25~Miado em São Paulo (SP), a Avence do Estado, aeuncWa mmwi""emtpaumbpxap".rbrpanaçio.med~eaa odzaçiop Dlrxxb.CAPtrULO
5.533. 3s anWr, Sal& A. Parle 1, Maio.. CEP 03106~0. RICARDO URGUMO LAZCANO. Orulna ermo, IV - ASSEMBLEIA GERAL-empo P- As Au ti Gano seroo pmaMMes for um desta de Cwuitita o
amunidndor, RG-SSP/SP 10.191.4803, CPF 014.634.87828, d&na7hado em São Paulo (SP), ne Avenida do secretariadas pua qualquer "nos escolhida dentre a prosamo. Par8grab Onco. Da ma raspselno Nmo
Estado, 6.533, 8 1 andar, SN&Al, Mocos, CEP 03105200. ROBERTO FERNANDO VICENTE, Indeferi evado, eMnidr coMil . que Mario ser adamadas peW membro, da mesa ou par dois ap1orN da Conpanhaa.
es.r l em direta R6SSP/SP 16199.562-X CPF 091.242481 4. domcWado Sm Sio Paulo (SP), a Aventa CAPITULO V - DIRETORIA - anexo S • A adMmsnaçáo de Coroanhb a exerceu pais DNtoda, ar8go C - A
deu Nações UniEu, 9.501, tA amar, Pimrim, CEP 05426270; RODRIGO LUIS ROSA COUTO, bra9Ma Assemdala Gemi fli • verde 9~ • amai da rammenpa a Dlrsarb. afio 7•-A Dmae Cmrpbe+• de,
caia. edmavada, RGSSP/RS 50601121%. CPF 882.947.850.16. dormunde, ara São faelo(SP), ela Praçe ro mlmmo, 40 e. m maior .150 membro. acibrsgaw Mo.daas psh Aweeaeb Gera, ~W~
Aliado EgWlo de Sorna Anne . 100. Tatue Eodao Vdbb , Pisa Zero , Paogre Jabaqu ses , CEP pies ; corpo, de D uew Pm~i DM& Geral de Vareio , Dexnr Gww aa Amoedo, Qri &N ~Prpesdp,
ROGÉRIO CARVALHO BRADA, bnspelro, aeaa.~ora RGSSPISP 6.130.174. CPF x5.816.94&15. Diretoras Execut"e e DirMarp. uconfi~adedo We Weslabeleceopeb Ae ~91,Genlaoprowrmu
arisco em São Paulo (Sai. na Praça Abade E9velb tle Souz,Arae, 100, Tecera Oftvxe Solubel, 8 2 andar, cargo,com~ato unaedo de 3 ano, podando serrplaho.§1 1-N3 mmbmoda Outono, o Dnstor Presidente,
Perdes Jeewere, CEP 9434, 2x; ROMILDO GONÇALVES VALENTE. oeaibp, casado. engenheiro, Ganira o Drelo Gral de Varejo. o Dador Geral de Abado, o D orou VcaBmsdenea o r Dindoi, EXsautleo
de 11
m de do Mmalano do EsNmto 014764,517. CPF 945391.41749. ~Éado em São Pema (SP), a WmWo o Gnpo Essoutro. owpow* de 5 a 30 membro, cmWme d~mção da Assembim Gemi, cara a
Praça ~Mo Eg)elo de Souza Atenta 100, Tom Olaw Smui 81 amar. Parque Jeewxa, CEP 04344.902. conUilenclei de flue u fiMN Nwtégas a a puma de no~ do Banco, ~ 9in mester o Re9rmemo
RCONEY SILVA, datula a ~do. adM.W,.do, RGSSPISP 5.781 421, CPF 764.4119.788.04, domclBado em Inverte tla Barco e o ReguWneme de Pff~ § V. Os deNOm permanecerão sem rua cargos sie a pose de
São Paulo (SP), na Avenida ao Estado, 5.533, em anel&, Setor A. Mama, CEP ~106000; SERGIO GULLINET saw N=RUOS.le se. Não podara ser eleito membro de Diretora • psasoa que tiver completado (Rimo, aa orada
FAJERMAN, teme. cevado, economista, ~PARI 94.137.642.9, CPF 018.518.957-10, conciliado ara ata e data de alo pão.0 Drior qo Munotí lar x anos de idade no curo do mandato tem desi~Mldo a data
São Paulo(SP), uPraça A~Egi de Sauna Arae.lDO, Torto Eudom Vd, la, 49 anel&, Parge Jo~n, daAN~15 Geri Ordinária Weegwm,110. Om artgmu latão eveNdos nos caga~ Miá* "Mtum
CEP 0434,-902, SERGIO SOUZA FERNANDES JÚNIOR. braedeea asado ~i ~PAU de termo tla posa, iro Lmm de Atas de Reuniões da Diretoria atoa horrcfo ão da ~0 ~ a4, olamN
4008519301. CPF 620.788.74087. demasiado em São Paulo (SP), a Praça Aprecie EgWb de Soas Arena, conpixde0. § 5s. Os ~me ~~
a rem fie, • perde~o Cem scoa, que Mo popa u9rapepx
100, Tara Comegão, 1 1 andar, Parque ~armem, CEP 04364-902; THALES FERREIRA SILVA, Ienm1 a a trmse Regue. Pane o pagamento da esrmMI1M ão a Aaamecâma Geral Pouco varie ~I e anual. ima que
casado, econonvam. RGSSPISP 37.076.0385 CPF 831.823.30128, a,nicllei em São Paulo (SP), a Avence sob a forma Intimada, cadeado ao Comfe de Remuneração do Conglomerado baú Unímodca ~Wduldo a
Brigadeiro Faria Lima, 3.400. 41 andu, malm Bebi, CEP 045MItíli VANESSA LOPES REISNER. t~11eea, Insta ukão lidar Ib0 Unibanco Holding S.A. 111a0 Unbanco Hcldingl. regulamentar a Wbzayo ama vedes.
estude. WeruM em deu*. RG-SSP/9P 11.568.368X, CPF 148.940.90895. amtelhada ara São Paulo (SP), na Cabere Igwlmem a esse C"Má fim o raleio tla pari ~0 amora aa dplores. &digo 0• - No Casa do
Ainda Engatava Fada LYa, 3.400, S• arder. fialm Bpi, CEP 04538132 e WAGNER BETTINI SANCHE6, mecáncr decargo na Domam. aAasxmlNe Gemipodxd delk~ sabre o ao, prw:amo. Em cno de auanaa
braPWro, os~ ~cauí ro, ROSSP/SP 18.8402485 CPF 114.032.76866, domcaaltlo em São Paulo ($P), w pu k~ de qualquer dal&, a Dm*M podem exorar o 5~100 Imana derem um, m*mdoa O
a Praça Alfredo Egi de Souza Aranha, i~, Tare Olaeo S~. ea andar, Pamue Jaaguan. CEP De34,- Diretor Presidente uni ~Ruído, em a~ amamos w Irrpmrnersoa Pelo D,M& Gemi tla Vario ou alo
902.6. RegNlnda a nMncla de Guilherme Meada deVexonceb., ern 1x.4.14 B de Ma Tereza de Uma • SIM Opto, Gani de Ateado, wnbrme por ia Indicado, ou na lema acue, por um dos Dirimem VcsPN~088.
PrMMmi. xn 14.4.14, o ercx,unnto de mandato N Rogarb Paulo Cald,ron Panes que i", aos cargo naco %mania único Um mamo diretor podam sr sbrio ou designado. em cemlx alar" w Intente, pra esarcur
dar& S. R.Nomo que a dimorea dama p) eprepManm Me documento , cotpWt~ a i*nciraMo da, cumÚMMnmMI! mos de um Baga sqo r - Competi i Drelab : 0) cumpro e War eupm u d,Mrizu e
aondlÇáea prNrs N e b"N prwmp nos ango 148. 147 da Ler 8.40 ,11711 o a re916ameMa9io Ykenle. NUmçóes da Assem~ Gemi, (Y) ~0 o ,.rocio dos ativìeades da ConpeMm, (a) repesaMer &
em asaxbp a Res~o 4.122112 do Cartum, M~Wo Nacional (CMM). • () saróo Imunlu após Companha a dOMNetm um negaceei; • (W) asclersr e distribuir. •adi rebrandum• da Aesedet i Gari.
homobgaça tla Na helM pato Banco Cenlrel do Bmll (•BACEH -).7. Em ateMpento s armes do CMN, do dhAdendo iMamvididnms, Interditarem Mou rum sobro o tachei próprio. § te. Compete ao Diretor Premente
BACEN,daC*MS.NValo,. MObllis.ÇCW)e da Facas. FNeraldie Basal CRFB1, esperara ebPouvção coaocarepngdlr umumbesdo Grupo Eaeaa"e N Diretoria, o supervisionara atuação ula.§2s.Compale
de ruombibdaau eu direlaoN da Sabdadi re Wmaedo. ADRIANO CABRAL VOLPINI - Prwençãoa ao Drwnr Geral de Varejo aaapam com o Dntor Presidenta no marcho de ateu funçóea estimam a 9~409
Cormse d Lmgem de DinM'vo•lei 9.eti3roe e reguamsmação~li" ALEXSADRO BROEDEL LOPES o"abdac&s nomu pecou e op visam ratem ao Banco Comercal. ao reberomn ocema baseG
• Am CaM*M - Rn~ CMN 3.194,94 Atusação do Umcaa - Ckc~ BACEN 3.169& SCR- Circule, cfi*Mn pisos Ifeces eomprasnditla am toso, u nWis de alimentação do vermo, • pesasa. ]urdas de
SACEN 3 587111 Cadela Nacional da N~ Juldca- Instrução Nomim RFB 1.183111 ALFREDO EGYDIO mero e pequena Pata, ã concessão de cradu sa coaumeor; • A adminmração • pearão de narrem, de
SETUBAL-Cadeira de lmadm,mo- RNOãrÇBOCMN 221&96 ALVARO DE ALVARENGA FREIRE PIMENTEL lamepa § 31. Compete u Diria Gemi de Alocado comeras em o Diretor Presidam, m emccb de ema
~Mos Rweti+mu SPB• Circula, BACEN 3.2111/0ó Regietoo de Opençs. de Cessão de CnI-Resolução funÇdea ,gM*,ar os serviços e eslababcers normas Irados e oumìwar relativas s are. do Baao de
CMN 3.998111 CESAR PADOVAN - Garoas de 0~% • Resolução CMN 2.07~ CHRISTIAN GEORGE Ateado; ao estacionamento cara a bua de meda e grande. errmreste • de Teswnde 1~wloal do
EOAN• Ouraçõem de DxMtìvo, de Credito - ResdKão CMN 2.11M2 OpençMs de Seep- RNdução CMN Conglomerada § 4 1. Aos Drmoa Vi~ruaeenlN • Diretores Ezxut"a comuta o a"inbpgio das
3.50907 (Nmq maretida, caem Antro de ~erma F/elre Pi.Mal Ma .w Imteior&) CÍCERO MARCOS DE alianças, learicdrlaa • de trem de suporte • das doeu esprlBeu que lhe Wem amDulds. § V. Aias DlrxaN
ARAÚJO - Condes de Depdeha • Resolução CMN 2.0711/94 CLÁUDIO JOSÉ COUTINHO ARROMATTE - carapeta a gestão das arou ou asneira especificas de aporedede que lima forem auoidu alo Odete EveMlvo
Fornecimento de Informações - Circular SACEN 3.504110 ProcecrmNlos e Corroias Irelerm rdar"0 ã capioa xeNgu.116`. Doi, aciona~coniunto, arado ura dei., nauseantemente do Grupo EsxWVo. tardo
~loção de Vafor*s Mobiliário, em MxeadN Regulamalaciu - Instrução CVM 50911 Procedimentos • poderes ara W ropreserear a SecbEade, assumindo obrigações ou sarcendo dirimo em qualquer alo, contrato
Conoaba mero,dP,Ntnáo de Swrbu de CUimla de Velores Mqb,~-~rutilo CVM 662/13 Su~lo w dounemo No ~09 nepw~f
tM fiem o bsnca gclmM "âw" garantiu a 0d4pbss de
das Regeu, Pipo dinewt s o Contraiu Iodamos e Prurção de Sere os de Ee&Yunção de v~ MobWara removas; (ida d&er sues a kmWção. eesção e r&IanNamemo tla ~embacei auge, 10 - A rpnpreei
e de Endosse de Codificadas de ~ma Mo~ - Irt~110 CVM 543113 (ara ~ de Mete L&99 0 tle de Somodaa parlem ser Wa por (g ura dm& membro a Gmeu Exxtf" e ura poioedu , ou (e) Dou
Instrução CVM um. es IMmaçbee releme m. Intenções CVM 642/13 a 543113. lerão eficdda a arar de procumaru em conjunta §la. Eleceptbnabanle, a Sociedade podara N, r@Wm"da por ~as um
entrado em vigor de mis norma). CRISTIANO ROGÉRIO CAGNE- Contas de Depsdce• Resolução CMN procurezbr:(e) parente quaguerórfião da administração púdica, dure w indireta. ma ata we aa Impliquem na
2.07&94 GANI REI. LUIZ GLEIZER• Durações ComproWptlas - Readsgio CMN 3.339106 FLAVIO DELFINO aswregia w raMrcla de diremos, obdga;bes:(0) no, mandara com cláusula -,a ludbii; o 1110 em awembiela0
JÚNIOR • Área de Cudno Rui - ResMçs CMN 3,SSSr08 GABRIEL AMADO DE MOURA • OperaçbN u,ais, reuna. a.xaem,... Mmu de empresa w humo, 4e ~ma"*
"* noa quis• Sodadade urdeipe.
rNYzadas caro Valem Mo~ erra Mareada RepWmenbdas- Ins~ CVM 50911 GILBERTO FRUSSA §2•. A Direloa posem pavor w Instituir exeições adia S prwbtate no umgnfu amai Ii3 1. A Soedede
• Assa ore Comminação te SFN- Reaorgóo CMN 3263'05 peta ~ida com AMrode Alvarxga Frere poderá corelhir pmuraares p&r.bumento próprio fritado por dos DiMwes. cujo pado aoslaederã seno.
Pasmdl e14 Ne ~dum) OUSTAVO ADOLFO FUNCIA MUROEL • Admdstrpão de Cadeira de Valores a" para br judiciais. CAPITULO VI •OUVIDORIA - ando 11 - A sociedade lera ume 0~ que amam
Mobiliário - Ingmção CVM 30499 A*MWtraçio de Recurva de Terceiras - Resolução CMN 2.451197 JOSÉ como componema o,gMUaccnal único do Comlumendo baú Unmemo. trancado cola irumugio lide, baú
AUGUSTO OURANO - E.~., DIMUIÇÃo ou Negociação de CWW do de Ouraçdes EgnluraGU • Ur~o Hudrg e por loau u sua, IubMWlu eu~~ a Wncbar pio Sexo Centmi a firmam s pala
Reelaão CMN 4.263x13 (mam temida com Antro de AMrerga Freira Portenli ele sue semeadura) JOÃO Sapa a ofinaa de Seguro, Prados, ~Wadu u su aí, que. em vime de sua natureza w *revelou,
CARLOS DE GÉNOVA- Processo de Camufla a IM~IN Raktlws a Poskbes Sm D~Ie
ro.•Resalo98o vi~ a em~ oi0&b pmpr.§ lei. O Ouves~ à designado • aWwjdo pda Drtode a um= Mosto de
CMN 3.908x10 (será =Mias com Antro de AMrenga Freire PrmeMt eU Na versariam) LEILA CMSTMNE 1 em, podando ser manda 112 2. Carpia f Oweorr: (a) zdar pela cima ~MIM, das normas legais e
BARBOZA BRAGA DE MELO• Seriema ROR-Circular SACEN 3.209/05 Ouidorb• Resolve CMN 3849110 regulamentares nlMlvu ama direfiram
do tlw• de amar como canal de comunicação entro WMulÇbea
LUIS EDUARDO GROBS SIQUEIRA CUNHA - Cadastro de Clientes do SFN • Circular BACEN 3.3471107 LUIS do Conglomerado baú Unitareb a a clientes a mutrio de Nm produto e servia, Inclostva na ~*ação de
FERNANDO STAUB • Cadeira de Arrendamento MamMs - Resolução CMN 2.212195 Cwptxeo de comiam: (b)meder, regatear, Instruo. analisar a da, tratamento formal a adequada ionmomaçss doa cremes
Conupondemos e AteMlmanb por ases Prestado • R#~* CMN 3.9Wl l LUIS TADEU MANTOVANI e mufriaa de P~Mi, • xvoa asa IrmaugaN do Conglomera baú UMbamo. que não forem solucionadas
SASSI•Caiou de Dpósm-Resolução CMN 2.070e94 LUIZ ANTONIO NOGUEIRA DE FRANÇA -Cw"or polo iemlmenite h~msado peW 90~w por qu.~& aram poMude xendrrmmo.(e) prwlerr
de Vaiara. MobA~ • InelruÇão CVM 4385 Carbrre de Cnadde Ima9dm - R.sduçio CMN 2.212105 LUIZ esclareâmeMO nxusserbe e dar dance ao recWnemas acerca a anck .rato tle sap domadas e du
FERNANDO BUTIORI REIS SANTOS - Cotas de DC~W • Resolução CMN MATEM LUIZ SEVERIANO prwMenciu soladas; () nWmar aos melamemes o prazo peiNO ura nm~ 1" o qual não podam
RIBEIRO - Comas se Deposito, - Rentoe CMN 2.07894 MARCELO BOOCK • Cartas de DepdMo, - uhmum, 15 assa (e) steatloer resposta concMM para a demanda da reclamante, ate o prezo inWmdo
Resohg * CMN 2.078814 MARCO AMBROGIO CRESPI BONOMI - Csep C*msrcm - R.~4, CMN de rara •d; (0 propor ao Cordame de AdW~mção (w, na aos aviaste. i Dementa) aos pt4içáes do
2212NSMARCO ANTONIO SUDANO-Ounçdes de Emgdtpoe Troo deT~. Ae~oCMN3.197A4 Cwpb ~ baú Unloaneo, m,didu ewwN" w de ptlerl&emaMO de praeifi~a • minas, em
MARCOS VANDERLEI BELINI FERREIRA- Repmrode perenes Ladro wk~o Imóvns - Reargb CMN deewema&moi tla, neMmaçaas marávaa;(9)dabarar o a~MO*ocouNw a. AUrmnest~o(ou,
4.~12 RICARDO LIMA SOARES - Rpmmiame de Imsteor não R~# • Raeoãgão CMN 2.x9100 e a,w oceano, m Drerwa), p Comité de Au mnm o á Ampola Interna Ma Yurulçõeie a Gonpbmando baú
Instrução CVM 325% Punção de Servias ae Custodm de ~Ma Mabdiso • INlrução CVM 54L13 Unibenco, ao final deitada semestre, relatarei quantitativo emalha)" acerca de wuaçs da Ouvidoria. canado
Pn ração de Serviços de Eacmu igão de abres Mobiliárias e de Emlaao de Cortlfcadu de Velam MoíaMMms a mmuala ~195,9 de qua trata e leni Y'. § 31 . A sociedade: (a) mamam condições adequadas para o
• IatMeio CVM 543113 dam virtude da cure reroução da Instrução CVM $WN. N nticaçads rae~ s funcionamento de Ouvldora, bem tema pare que aos íflmi sela pmi ala ~enuncia, IneapSminca,
rmr.~ CVM 642/13 • 643/13, terá* asumi a parar da ,Nade ee, vigor de bis norma). ROBERTO bosta . Wnçea;(b)~.
,a oxessode OusemomsbWmÇõa. aclWnem pana ebbaeçãode
FERNANDO VICENTE - Conte* ae D~os • Resolução CMN 2.07894 RODRIGO LUIS ROSA COUTO - mitama *anua, s oxbmo~ rvodaas. com letal apoio a~hoM", po0ena rputsaar parxlr4õs S
Alienação do, Montante RWA, PR e Capital Principal - Resolução CMN 4,1112113 ROGERIO CARVALHO BRAGA acnneMN para o eamclo de suas MWadN. CAPfrULOVe- CONSELHO FISCAL• art ol2•A CompaMb
- Centena de Couto. Financiamento e Investimento - R*Wnão CMN 2.212195 Operações muaamis ao tem um Gasalho Flaeal de funcionamento não urCaame, computo de 3 (trela) a 5 (cinco) membros efMh9s e
Mercado de Conda,-Re~M CMN 3.58898 VANESSA LOPES REISNER-R.adurte mde lmMdor não Igual teúm,ro cie ~Ma.A eleição, instalei a funcionamento do Conplho Fl.eel a tentam ao pmaNas das
Resdenra • Reschei CMN 2.111b9/0U eIn rancei CVM 325/00 8 Famo ara ela RS 340.000.0~,~ o mwume angoa 161 a 165 de Lei 8.404/78. CAPITULO VIII • DESTINAÇÃO DO LUCRO UOUIDO-amo 13 •Jwemme
global para • nmmxaçb soa remoo, de Datari ria"ao earcbb som de 2014. Eus vaiar apues com as demonVaÇáN ~reina, a Diretoria apesemoi d Aseemblala Geral Ominóda permuto sobre a
Fiam remuançii, lidera ser pego em moeda cementa estimei, enn MUM do ttN Unanco HolObg S.A. ou em destia0o do lucro Ilesa do mrccia abaerv5aa o, pxMos doa empo ix e 191 a 199 da Li e.40er76 e
oura forma que e admWtnção coaidenr comenente. CONSELHO FISCAL: Não hora tanibieça por Na . dlsposçba ssginees: a) aMN de qualquer quem debação, mia apNeafu 5% na ea Wçãoda Reunia
te encontrar em funcionamento DOCUMENTOS AROUIVADOS NA SEDE: Balanço Patrimonial e demo Lagos, que não acedem 2^ do capital sxlal, b) acre espeelfcau a Imporuale destinada a ~ama%asa
D.meç1vm Financeiras: RWlia dos Admnrrradom• deu AUEamos Imas~demu.ENCERRAMENTO: ,comutas, animando ao aspolo me adko 14;ec) o uso terá o destino que lar propago Mia DMel&la .Inclua"
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CVC CVC Brasil Operadora
e Agência de Viagens S.A.
Com,mitu Aleene
CNPJ V 107802600001-19 - NIRE 35 3~.307 596
Ata de Reunião do ConNiho do Adminlaud çáo
roer Waaem 18 tle julho de 2014
)idem do 01. • DallerMÇSUS UMuimN DsNharmos entra a trãala
Meia tla mubnede de IYm da CVC Serorçea Apelemo de Viagens Ltda
Mlbençõe0 Apopdee cor Unanimidade Os ts rna~ de Conval leio
Ia ~enxameiam. coral base te tanga te, anisa (n4, do Estamo Soim
m,warade por unanimidade a nenslerãncu de Mulaiedade de ponm ts
nermaloma esta bceeeaa e Idlal da CVC S,rviçoa Agému 0evla9sna
.Ide., sWNdóna N Comparta, GW~a .da na Cidade ae Mi das
)nzasi na Aroma Vereador Narciso `retive Gum enti 1.001. Lote
Wa26 de Shapng Moer des Cruzo,. Centro CWicO. CEP 09760000
ara ies atuais Franqumdoe Cu uneedes hamwadaa de n•s 94~, 6 ,11 0
i 6420 Sonhar Rmnu R.~ Gemia e Senhora Marra eles Graça tlo
.amo Mello ou paro aoled~ par toa della(,) Fica s Diretoria o
",a. a Praticar todo. os etr acsnánas para rtpbmenler • aevi
Joarama Local•Dia:Sano Andm 14,072014 EROn 1914,1
)IW,I.. Sxretam tle Mau. JUCESP n• 2x 24014-1 em 261078014
idva Regada 9nto-Secretária Geral em Eaerolcw.
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Prime Infraestrutura S.A.
CNP,VMF 16.829.4381~0123 • NIRE 35.300.456.476
Eemiode Ab deAuamd u ene, as Oodirm,laRu iinun d e I m/0sR014
Aos idade
. LW4 N ro botai a rede .ara. ndi de laubç:o:
taixo Prela do); Sentar José
"U e. Wd l.. .
Remira
N&Mlino Wnine doa
Barrira (sebo wSáBCaa): S acros~ :Sentanhor
Samoa S M . qualtcaassas: eraçdear A AGE hos aV. .l• dao pão
es sede Som . 800iseax ADSo, a ralhe e onça
t pra
erga de Imo 1) AcSei" , deli ~ • Lime ds Presença pa
por Iodo
er vit (Asso I), o Sanha . AG Ibnnque ao Nascimento Barrira.
de BSeúni.
buam, 99.533. xwanma, AG 22.4,1.N7-1. exaras póla
CPFIMF 199.xa Flavix, reseen7 a domka 25. oc om das, Ac cia s. me,
Pre omi na Rue d e da Canegn, 777• Casa 25 Rxnedas Acácias. W
abtOcolaemeededoe dessem*parat iliiii imil. nomeando.
anum. .M. Mala dos BamoS bCPFAMF cegas. xg . dus 94,.
te 13.8x.852. rpeddapela ntemâ. , 1 Para eResid.958.94, Cidade
te e a nduva/o R Rue Gec reta riar es ra Parque Residencial. na Claade
Vi.IM
de saundwiBP,para ., ataria, es trabalhos.
a
de part a po r unans
mdede, o, 2 n. l ateou a sede alei de Sociedade
So i edede ore a Rue Vlatra
a Amida.230. lu.9e, cão PauWSP. EaNmme nt Nade menores.
nt.- wtlo â., JU ES Banco, Pra..
Peio.-0.0 lino M. dle. .
em 10 Natalino Menina tla Benta - ex,erfte, JUCESP unjo 6x14-0
ara 1310]/2014 Flávio Re Ina B mo - Secretária Geral sm Examlc o.
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DAMOVO DO BRASIL S.A.
CNPJ n• 55795362.0001.70• NRE n- 95.3~.11A891
AaamblMe Geral Ewreoralntrfa • Conv~M
Fcam conWOaaee assanha u Dadamo do Brall 5A CCanps
Mui), egnlama deposto nos arte. 1238 124, § 1• da Ide nve 404N6 e m
ara 9°a Eiaso Sodi,aomW~&ASer &Gera EW~OnM.
de Companhia, a ser remzos m da 15.011.2014, b 10h, na ama sodal
u Companhia mAL Mamam, 535, ala 1902, Ee111do Pxmwi, Alpmai4
b EmpNani a bdmnal, asilei a Bei um. SP. CEP 06 454040. a hm
a daberar acere. saguim adem do dia 0)speaaÇaa popoMa da
Qrstona rMxwa N Mmene do cedam ~ai de C~Na te montam a a4, R54.1100.0~.~ (wavo mdhóea e poemas rani n4,)- valor
final a ser afinco mm as "^ evidente eiminai pernoitar de açbN
Pie.~" Má ohmlr bui e cismou, era aça. executarei alo papo
de em~ de 880.00461, filmo de ecoa cara o velar a pinnv)nb
OwMo de xis, levenbae, com base nu amaea92es MwWru da
C*mpenhia, regulanenn put cadN e provmae em ~tela. geral
ordnNa Mirva ao sseddo fina em 31 a janeiro de 2014, (II) ilers
çm a coara arais 5. a Ema ,10 social, pare mequar o capital aabl
da Compadres em razão a cumenb de cape i, e o,0 GIWIÇM a aspa
a a~ 19 a EMaso eoaM, ura gene o eserdcb soai pacas a cores
tona, w ~~a~.
Anga ino Emento Plocolo Nato • Dosem Redaento
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Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Corregedoria Geral de Justiça
Diretoria Geral de Administração (DGADM)
Departamento de Distribuição (DEDIS)
Divisão de Protocolo Geral (PROGER)
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Processo n°

CERTIDA0
Certifico e dou fé que, segundo informação do advogado, esta petição
atende aos requisitos constantes no parágrafo único do artigo 1 0 do Provimento CGJ n°
4012014, em que consta se tratar de último dia de prazo.
Rio de Janeiro, " de

J 4A/k-"~

de 2015.

0
OLIVRA
ADRIANA
VDA GAMA
Chefe do Serviço de Conferência PROGER (Posto Avançado)
Matrícula: 01 30048

E

~
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SIQUEIRACASTRO
ADVOGADOS
Praça Pio X 55 42 Andar Centro
CEP 20040.020 RJ Brasil
T (55 21) 2223-8818 F (55 21) 2203.0456

RIO DE JANEIRO

EXMO. SR . DR. JUIZ DE DIREITO DA 04a VARA EMPRESARIAL DA
COMARCA DA CAPITAL — RJ.

Processo n°: 0474961-48.2014.8.19.0001
GERPRO: 27613497
LJ
M
N
..d

LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SIA, já devidamente ó
qualificada nos autos da recuperação judicial de ENEVA S/A e OUTRO, vem, por M
seus advogados, requerer a juntada dos documentos de representação em
anexo, bem como que todas as intimações referentes ao presente feito sejam
CP
realizadas em nome dos novos patronos da ré, DR. HUGO FILARDI PEREIRA, ó
OAB/RJ 120.550 , DR. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO, OAB/RJ ti
20.283 e VIRIATO MONTENEGRO, OAB/RJ 95.381 , sob pena de nulidade.
ó
I

N
W

0

0

Termos em que,
Pede deferimento.

0
W
d

a

Rio de Janeiro, 08 de janeiro de 2015.

o

EDUARDO TAVARES PEREIRA
OAB/RJ 141.918

VIRIATO MONTENEGRO
OAB/RJ 95.381

ALESSANDRA,PERABRANTES
OAà/RJ 66.273

DE
.
BELO HORIZONTE. SALVADOR. PORTO ALEGRE, RWFE .NATAL
SÃO PAUSO.
PAULO. RIO
RIO DE JANEIRO.
JANEIRO. BRASiW. FORTALEZA,
JOÃO PE$WA . ARACAJU . VJTáRUI . MACEIÔ . TERESINA . $AO LU5 . MANAUS . BELÉM . " MIA . LISBOA , LUANDA
wO

Tha intematianat network
ot independent law Sims

5IQUE1R.A CAST.R0
ADVOGADOS
Rio os 1Aneino Praça Pio X 55 44 Andar Centro
CEP 20040020 RJ 111a511
.r (55 21) 222.a.sa ia F (55 22) 2203-0456

SUBSTABELECIMENTO

\2

E

Por este instrumento particular, substabeleço, com reservas de iguais, nas pessoas de CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO, OAB/RJ n o 20.283;
HISASHI KATAOKA, OAB/RJ 34.672; HUGO FILARDI PEREIRA, OAB/RJ 120.550; ADRIANA LUNA BRAGA, OAB/RJ 154.002; ALESSANDRA DOS
SANTOS DE MOURA, OAB/RJ 152.659; ALESSANDRA PERROTA ABRANTES, OAB/RJ 166.273; ALINE RAMOS VIDAL, OAB/RJ 184.989; ALLAN
ALVARES RAPOSO, OAB/RJ 163.941; AMANDA MARTINS CONTE, OAB/RJ 187.347; ANA CAROLINA GONÇALVES PESSANHA, OAB/RJ 135.343;
ANA FLAVIA DE MELLO SÃ GOMES, OAB/RJ 140.263; ANA LUCIA PIRES DE OLIVEIRA, OAB/RJ 165.069; ANDERSON BARBOSA SANTANA, OAB/RJ
113.153; ANDERSON LUIS DE FREITAS MOURA, OAB/RJ 176.721; ANDRÉ NOBRES DA SILVA, OAB/RJ 163.176; ANDREA GOUDARD, OAB/RJ
144.304; ANDREA MENDES MONTANO, OAB/RJ 161.607; ANDREIA MARTINS DE OLIVEIRA, OAB/RJ 174.379; ANDRESSA BARROS FIGUEIREDO DE
PAIVA, OAB/RJ 108.945; BERNARDO GOMES DAMIÃO, OAB/RJ 150.689; BIANCA NEVES FENO MARTN, OAB/RJ 167.464; BIANCA SZLANA
FERNANDES FINKIELSZTEJN, OAB/RJ 143.179; BRUNA GOMES DE OLIVEIRA, OAB/RJ 175.904; BRUNO DANTAS PINHEIRO, OAB/RJ 151.602;
BRUNO PEREIRA DA SILVA, OAB/RJ 155.849; BRUNO RODRIGUES CESAR DE ASSIS ALVES, OAB/RJ 189.582; CAMILA OLIVEIRA GOUVEA, OAB/RJ
171.777; CAMILA RIBEIRO LEMOS DO AMARAL SOUZA, OAB/RJ 104.262; CARLA CRISTINA SOARES PINTO, OAB/RJ 183.466; CARLA RODRIGUES
LEITE, OAB/RJ 166.922; CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DA SILVA, OAB/RJ 126.953; CARLOS FREDERICO DE MELLO OTTONI, OAB/RJ 154.119;
CARLOS RENATO RODRIGUES BRUM, OAB/RJ 182.102, CAROLINA CARVALHO DE ALMEIDA, OAB/RJ 174.403; CINTHIA BASTOS CRESPO, OAB/RJ
103.655; CHRISTIANO TADEU MOURA LOMBA, OAB/RJ 163.816; DANIEL VALUANO BARROS MOORE, OAB/RJ 164.208; DANIELE CASTANHO
CARVALHO. OAB/RJ 173.377; DANIELA MARIA MORAES DE GOES MAXIMO, OAB/RJ 171.769; DANIELLA SILVA FRAZÃO, OAB/RJ 185.929;
DANIELLE PEREIRA NUNES, OAB/RJ 151.433; DANIELLE MARTINS DOS SANTOS REZENDE LEAL, OAB/RJ 169.287; DANIELLE PEBA PIRES,
OAB/RJ 123.460; DAIANE DE LIMA SANTOS SOARES, OAB/RJ 135.689; DAIANE OLIVEIRA DOS SANTOS, OAB/RJ 188.656; DAYANA DA SILVA
BARCELOS ROSA, OAB/ 187,746; DEBORA CUNHA WETZLAR, OAB/RJ 104.431; DEIVID GOMES DA SILVA, OAB/RJ 186.770; DIEGO FARIAS DIAS,
OAB 189.347; DIOGO RIBEIRO AYRES OAB/RJ 148.491; DJENANE CAMPOS CABRAL, OAB/RJ 131.386; EDUARDO TAVARES PEREIRA, OAB/RJ
141.918; EMANUELA DOS SANTOS COUTINHO, OAB/RJ 168.053; ERIK SENNA MATTOSO, OAB/RJ 119.099; EVERTON FIGUEIREDO, OAB/RJ 182.359;
FABIO DA COSTA FERREIRA JUNIOR, OAB/RJ 120.063; FABIO LEANDRO HILLESHEIN, OAB/RJ 162.822; FELIPE MORGAN RODRIGUES DE
ALMEIDA, OAB/RJ 159.111; FELIPE RIBEIRO SOLOMON, OAB/RJ 180.581; FELIPE RISERIO BOTELHO, OAB/RJ 173.615; FELIPE SAIDLER
FERNANDES, OAB/RJ 170.852; FERNANDA FIGUEIREDO FROTA SALES, OAB/RJ 135.272; FELLIPE VELOSO TAVARES. OAB/RJ 176.281; FLAVIA
VIANA DE MELO OAB/RJ 112.620; FRANCISCO ARTHUR BARRETO MONTEIRO, OAB/RJ 158.598; GABRIELA TAVORA LEITE, OAB/RJ 166.537;
GEYSA RACHEL DOS SANTOS SILVA, OAB/RJ 173.673; GILDA MARIA KASTRUP SILVA FREJAT, OAB/RJ 117.003; GILBERTO GOULART ALVES,
OAB/RJ 179.903; GISELE GOMES DIAS DIONIZIO ALVES, OAB/RJ 127.549; GISELE IZIDRO DE BRITO, OAB/RJ 166.159; GRACIANE APARECIDA DE
ARAUJO E MAGALHÃES, OAB/RJ 124.822; GUILHERME DIAS LEAL, OAB/RJ 175.906; GUSTAVO BROETTO, OAB/RJ 189.517; GUSTAVO HENRIQUE
AFONSO VINHAS, OAB/RJ 176.557; HELENE DE ALCANTARA GRANADO BARROS, OAB/RJ 170.278; HENRIQUE MARTINS VIDIGAL, OAB/RJ 152.646;
IGOR DOS SANTOS SILVA, OAB/RJ 188.498; ISABEL ALVES ROCHA, OAB/RJ 174.450; ISABELA GERALDINE PENNA DA FONSECA, OAB/RJ 163.357;
ISABELLE GUIMARÃES RODRIGUES, OAB/RJ 185.056; ISABELLE MONTEIRO ARRUDA, OAB/RJ 96.305; IZABEL DE ARAUJO PENNA DUARTE,
OAB/RJ 179.272; IZABELLA KRISTINA COUTO REIS, OAB/RJ 149.953; JEFFERSON FERNANDEZ RAMOS, OAB/RJ 164.988; JOEL LUIZ DO
NASCIMENTO DA COSTA, OAB/RJ 174.235; JUANA CRISTINA BESSA CAVALCANTE, OAB/RJ 168.809; JULIANA CASTRO, OAB/RJ 113.679; JULIANA
DOS SANTOS PAULINO, OAB/RJ 185.567; JULIANA PIMENTEL CARDOZO VASCONCELLOS, OAB/RJ 118.725; JULIO ARTUR DA CONCEIÇÃO,
OAB/RJ 167.498; KARIN MARIANO CAMACHO, OAB/RJ 182.818; KARINE DE MOURA CANDEIAS, OAB/RJ 161.013; KARLA LIMA MARQUES, OAB/RJ
126.395; KELLEN GONZALEZ MALDINI, OAB/RJ 184.775; LEONARDO CARDOZO DE AZEREDO, OAB/RJ 183.684; LIDIA RICARDO PICONI DE FARIA,
OAB/RJ 179.516; LOUISE MEIGA DE LIMA ALBUQUERQUE, OAB/RJ 183.825; LUAN FORTUNATO PENEDO, OAB/RJ 189.887; LUIZ EDUARDO
SAVELLI GOULART DOS SANTOS, OAB/RJ 132.331; LUIZA NUNES PEREIRA VIANNA, OAB/RJ 147.568; LUCIANA AMARAL DA SILVA, OAB/RJ
138.405; MAYARA PEREIRA DE OLIVEIRA, OABISP 313.804; MANO FORNACIARI ALENCAR, OAB/RJ 114.410; MARCELLA ABREU E SILVA, OAB/RJ
157.038; MARCELLE MOREIRA PIZZO, OAB/RJ 173.942; MARCELO FAVATTO EUZEBIO, OAB/RJ 176.622; MARCELO LUIZ PEREIRA RAMOS, OAB/RJ
123.585; MARCELO MARTINS DE JESUS, OAB/RJ 180.105; MARCUS VINICIUS MAGALHÃES MAHFOND, OAB/RJ 184.110; MAIRA ABRUNHOSA
MACEDO REBELLO DE OSUZA, OAB/RJ 187.436; MARIANA MORAES DE SOUZA RIBEIRO, OAB/RJ 167.344; MARINA COSTA DE LIMA SIMÕES,
OAB/RJ 184.928; MICHELLE DE FATIMA DINIZ PACHECO, OAB/RJ 184.210; MICHELLE DE SOUZA FANTONI, OAB/RJ 175.648; MYLENA DE
VASCONCELOS MACHADO FERREIRA, OAB/RJ 169.513; MONICA CRISTINA DE SANTANA, OAB/RJ 163.721; MONIQUE FRANCISCO MATHEUS,
OAB/RJ 179.134; NATALIA CAROLINI COSTA OLIVEIRA, OAB/RJ 162.004; NARAYA BORGES ALVES, OAB/RJ no 168.174; NATALIA DE MOURA
SANT'ANA, OAB/RJ 188.748; NATHALIA MARTINS DA SILVA, OAB/RJ 182.672; ORLANDO DOS SANTOS JUNIOR, OAB/RJ 181 973; OSWALDO DA
SILVA ABRITTA, OAB/RJ 138.364; OSVALDO COELHO DE MATOS, OAB/RJ 177.854; PATRICIA BITTENCOURT NASCIMENTO, OAB/RJ 182.138;
PATRICIA DIAMANTINO ANTUNES MEDEIROS, OAB/RJ 159.201; PAULA DE ALMEIDA MARQUES, OAB/RJ 131.555; PAULA SENA NEJAIME, OAB/RJ
175.639; PALOMA VALUZUELA XAVIER, OAB/RJ 178.506; PEDRO IGNÁCIO DE QUEIROZ NAPOLEÃO SOARES E SILVA, OAB/RJ 189.340; PRISCILA
ELISE ALVES VASCONCELOS, OAB/RJ 109.144; PRISCILA FERREIRA DE LIMA, OAB/RJ 187.888; PRISCILA GALVÉAS OERTEL, OAB/RJ 188.657,
PRISCILLA SILVEIRA DOS SANTOS, OAB/RJ 144.220; PRISCILA GOULART MARTINS, OAB/RJ 167.516; RAFAEL ORAZEM RAMOS MACHADO,
OAB/RJ 161.450; RAPHAEL CALDEIRA BARBOZA, OAB/RJ 160.514; RAPHAEL DUARTE DIAS, OAB/RJ 172.091; RAPHAEL FALCÃO ARGOLO,
OAB/RJ 160.755; RAFAEL DIAS DE CARVALHO DA SILVA, OAB/RJ 166.763; RAFAELLA DE ASSIS SICILIANO, OAB/RJ 170.505; RAPHAELA DA SILVA
MACIAS MOREIRA, OAB/RJ 188.493 ; RAQUEL CAVALCANTE DE MANSILHA, OAB/RJ 170.803; RAQUEL DA SILVA DE FARIA, OAB/RJ 141.045;
RACHEL RODRIGUES NUNES, OAB/RJ 132.722; RAQUEL DE CASTRO CORSINO, OAB/RJ 132.939; REBECA MOREIRA DIAS DORIA, OAB/RJ 167.667;
RENATA DE FIGUEIREDO MUNIZ, OAB/RJ 118.142; RENATO ARAUJO CID SANTA RITA, OAB/RJ 131.666; ROBERTA DE SOUSA GERMANO, OAB/RJ
167.605; ROBERTA VIEIRA DE BARROS, OAB/RJ 156.531; RODRIGO DA COSTA OLIVEIRA, OAB/RJ 186.774; RODRIGO LYRIO NEVES, OAB/RJ
184.149; RODRIGO LOMBARDI CAMPOS DA COSTA, OAB/RJ 185.563; ROMUALDO BARRETO DA SILVA, OAB/RJ 160.805; ROMULO NASCIMENTO
DA SILVA, OAB/RJ 181.146; ROSANA CLAUDIA GOMES DOS SANTOS, OAB/RJ 175.683; ROSSANA SILVA PEREIRA, OAB/RJ 182.330; RUTH DE
OLIVEIRA FERREIRA, OAB/RJ 186.704, RUTH SOUZA MELLO MEIRELLES, OAB/RJ 141.261; SAMANTA SALLY DE MEDEIROS MARINHO, OAB/RJ
164.259; SAMUEL GUILHERME MARTINS, OAB/RJ 161 791; SILVANA AZEVEDO DE CASTRO, OAB/RJ 128.089; SILVIA ROBERTA COSTA SEQUINEL
GUIMARÃES, OAB/RJ 187.938; TEREZA SOARES DE FREITAS SIQUEIRA, OAB/RJ 177.830; THIAGO ALBERTO SARRAFF MAIA MACIEIRA, OAB/RJ
171.700; THALICIA OLIVEIRA DA SILVA FREIRE, OAB/RJ 173.884; THIAGO SANTOS SILVA, OAB/RJ 173.409; UBIRAJARA GAMA RODRIGUES DA
SILVA JUNIOR, OAB/RJ 106.042; URSULA COELHO TAGLIABUI, OAB/RJ 120.369; VERONICA NASCIMENTO DOS SANTOS, OAB/RJ 161.511; VICTOR
FERREIRA PERROUT DE MENDONÇA, OAB/RJ 184.199; VICTOR HUGO CORDEIRO DE LIMA, OAB/RJ no 186.852; VITOR HUGO MOURA DE
ALCANTARA, OAB/RJ no 150.722; VICTOR MARQUES ANTELO, OAB/RJ 190.316; VICTOR ULISSES FONSECA MONTEIRO, OAB/RJ 180.845; VINICIUS
COSTA FERNANDES, OAB/RJ 168.808; VINICIUS DA SILVA PACHECO, OAB/RJ 162.760; VIRIATO MONTENEGRO, OAB/RJ 95.381; VIVIAN GOMES
AYACHE, OAB/RJ 158.824; VINICIUS GUIMARÃES DA ROSA, OAB/RJ 112.558; VIVIANE LIRA LOUREIRO, OAB/RJ 162.359; VIVIANE SOARES
BARCELOS, OAB/RJ 176.709; WAGNER DOUGLAS DOCKHORN, OAB/RJ 126 333; WEVERTON DIAS DE CARVALHO DA SILVA, OAB/RJ 168 878, com
escritório na Praça Pio X, 15 - 3 0 os poderes que me foram conferidos por LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A, podendo os substabelecidos praticar
todos os atos necessários na defesa da aludida empresa perante os Órgãos Judiciários de quaisquer Tribunais de Justiça da Federação e Tribunais
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Por este instrumento particular, substabeleço, com reservas de iguais, nas pessoas de ADRIANA LUNA BRAGA, OAB/RJ n° 154.002; ALEXANDRE
GAMA WINKELMANN , OAB/RJ n" 158 . 808; ALLAN ALVARES RAPOSO , OAB/RJ N° 163 . 941; ANA CAROLINA GONÇALVES PESSANHA,
OAB/RJ n° 135 . 343; ANA CAROLINE BARBOSA DE OLIVEIRA , OAB/RJ n° 178 . 738; ANA CHRISTINA GRELLERT MOTA , OAB/RJ n° 172.148;
ANA HELENA AVILA RODRIGUES, OAB/RJ n° 123.052; ANA LUCIA PIRES DE OLIVEIRA, OAB/RJ n° 165.069; ;ANDRÉ ASEVEDO DE MELO,
OAB/RJ n° 176.818; ANDRÉ LUIZ BORGES SIMÕES SOBRINHO, OAB/RJ n° 174.032; ANDRÉ NOBRES DA SILVA, OAB/RJ n° 163.176:
ANDRÉ SALEH ARES , OAB/RJ n° 166 . 497; ANDREA GOUDARD , OAB/RJ n° 144 . 304; ANDREA MENDES MONTANO , OAB/RJ n° 161.607;
ANDREIA MARTINS DE OLIVEIRA, OAB/RJ n° 174.379;; ; BERNARDO GOMES DAMIÃO, OAB/RJ n° 150.689: BIANCA RODRIGUES MOTTA
HERCULANO, OAB/RJ n° 173.881; BIANCA SILVEIRA DOS SANTOS, OAB/RJ n° 162.866; BRUNO DANTAS PINHEIRO, OAB/RJ n° 151.602;
BRUNO FINKIELMAN, OAB/RJ n° 152.934: BRUNO PEREIRA DA SILVA, OAB/RJ n° 155.849; CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DA SILVA, OAB/RJ
n° 126.953;CARLOS DANIEL DA PAIXÃO ARAUJO, OAB/RJ n° 161.865; CARLOS FREDERICO DE MELLO OTTONI, OAB/RJ n° 154.119;
CAROLINA CARVALHO DE ALMEIDA, OAB/RJ n° 174.403; CAROLINA DE FREITAS SAGGIORO, OAB/RJ n° 152.498; CASSIO SILVA
GUIMARÃES NATAL, OAB/RJ n° 125.820; CINTHIA BASTOS CRESPO, OAB/RJ n° 103.655; CLEBER DA SILVA FERREIRA, OAB/RJ n° 175.634;
CORA SANTOS GUEDES, OAB/RJ n 0168.772; CRIS EDEN PEREIRA PIERRI, OAB/RJ n° 176.280; CRISTIANE DE ALMEIDA RODRIGUES,
OAB/RJ n° 167 . 047; CHRISTIANO TADEU MOURA LOMBA , OAB/RJ n° 163 . 816; DANIEL VALUANO BARROS MOORE , OAB/RJ n° 164.208;
DANIELA MARIA MORAES DE GOES MAXIMO , OAB/RJ n° 171 . 769; DANIELLE PEREIRA NUNES , OAB/RJ n° 151.433; DANIELLE MARTINS
DOS SANTOS REZENDE, OAB/RJ n° 169.287; DANIELLE PEMA PIRES, OAB/RJ n° 123.460; DANIELY DA SILVA MACIEL, OAB/RJ n° 145.825;
DAIANE DE CAMARGO FREITAS, OAB/RJ n° 135.050; DEBORA CUNHA WETZLAR, OAB/RJ n° 104.431; DIOGO RIBEIRO AYRES OAB/RJ n°
148.491; DJENANE CAMPOS CABRAL, OAB/RJ n° 131.386; EDUARDO TAVARES PEREIRA, OAB/RJ n°141.918; ELIANE DE OLIVEIRA GOMES,
OAB/RJ n° 125.873: ELIZ PERES SILVA. OAB/RJ n° 173.602; FABIANA DE SOUZA CRUZ CRAHIM ROZA, OAB/RJ n° 164.011; FABIO DA COSTA
FERREIRA JUNIOR, OAB/RJ n° 120.063; FABIO KORENBLUM, OAB/RJ n° 130.697; FABIO LEANDRO HILLESHEIN, OAB/RJ n° 162.822; FABIO
MENEZES PACCE, OAB/RJ n° 169.005; FELIPE MORGAN RODRIGUES DE ALMEIDA, OAB/RJ n° 159.111; FELIPE RISERIO BOTELHO, OAB/RJ
n° 173.615; FERNANDA FIGUEIREDO FROTA SALES, OAB/RJ n° 135.272; FERNANDO CAVALCANTE DE CARVALHO BEZERRA DE ARAUJO,
OAB/RJ n° 156.589; FELLIPE VELOSO TAVARES. OAB/RJ n° 176.281; FLAVIA VIANA DE MELO, OAB/RJ n° 112.620; FRANCINE BARRETO
VIEIRA ASSUMPÇÃO, OAB/RJ n° 152.465;FRANCISCO ARTHUR BARRETO MONTEIRO, OAB/RJ n° 158.598; GABRIELA TAVORA LEITE,
OAB/RJ n° 166.537: GABRIELE CRISTINA AZEVEDO REIS, OAB/RJ n° 173.393;'GILDA MARIA KASTRUP SILVA FREJAT, OAB/RJ n° 117.003;
GILSON ROSALES DA MATTA, OAB/RJ n° 161.312; GISELE GOMES DIAS DIONIZIO ALVES, OAB/RJ n° 127.549; GISELE IZIDRO DE BRITO,
OAB/RJ n° 166.159;: GUSTAVO HENRIQUE AFONSO VINHAS, OAB/RJ n° 176.557;; HELENE DE ALCANTARA GRANADO BARROS, OAB/RJ n°
170.278; HENRIQUE MARTINS VIDIGAL, OAB/RJ n° 152.646; IARA CRISTINA CARNEIRO TARANTO, OAB;IRJ n° 140.915; INGRID ÁVILA
BARBOSA, OAB/RJ n° 172.802; ISABEL ALVES ROCHA, OAB/RJ n° 174.450; ISABELA GERALDINE PENNA DA FONSECA, OAB/RJ n° 163.357;
ISABELLE MONTEIRO ARRUDA, OAB/RJ n° 96.305; IZABELLA KRISTINA COUTO REIS, OAB/RJ n° 149.953; JEFFERSON FERNANDEZ
RAMOS, OAB/RJ n° 164.988; JONATHAN DURANS AMORIM, OAB/RJ N° 175.841; JUANA CRISTINA BESSA CAVALCANTE, OAB/RJ n°
168.809; JULIANA CASTRO, OAB/RJ n° 113.679; JULIANA CASTRO MOTA CAMARÁ, OAB/RJ n° 134.378; JULIO ARTUR DA CONCEIÇÃO,
OAB/RJ n° 167.498; KARLA LIMA MARQUES, OAB/RJ N° 126.395;LETICIA CRUZ SILVA, OAB/RJ n° 171.077; L1DIA RICARDO PICONI DE
FARIA, OAB/RJ n° 179.516; LILIA CALICCHIO, OAB/RJ n° 152.060; LIMA TINOCO PINHEIRO, OAB/RJ n° 175.890; LUANA DE OLIVEIRA DIAS
LEITE , OAB/RJ, n° 116.103; LUIZ CARLOS LEITE MONTEIRO , OAB/RJ n° 47.240; LUIZ EDUARDO SAVELLI GOULART DOS SANTOS , OAB/RJ
n° 132.331: MANO FORNACIARI ALENCAR, OAB/RJ n° 114.410; MARCELA MOURA MARTINS DE BARROS, OAB/RJ n° 166.066; MARCELO
FAVATTO EUZEBIO, OAB/RJ n° 176.622; MARCELO LUIZ PEREIRA RAMOS, OAB/RJ n° 123.585; :MARCELO MARTINS DE JESUS, OAB/RJ
n° 180.105; MARCOS FREITAS FERREIRA, OAB/RJ n° 176.646; MARIA ISABEL CORREIA DA SILVA, OAB/RJ n° 170.696; MICHELLE DE
CARVALHO COSTA, OAB/RJ n° 156.790; MICHELLE DE SOUZA FANTONI, OAB/RJ 175.648; MYLENA DE VASCONCELOS MACHADO
FERREIRA, OAB/RJ n° 169.513; MONICA CRISTINA DE SANTANA, OAB/RJ n° 163.721; MONIQUE FRANCISCO MATHEUS, OAB/RJ n° 179.134;
NATALIA BRASIL CORREA DA SILVA, OAB/RJ n° 126.942; OSWALDO DA SILVA ABRITTA, OABIRJ n° 138.364; PATRICIA BONNET DE
OLIVEIRA DELGADO, OAB/RJ n° 171.330; PAULA DE ALMEIDA MARQUES, OAB/RJ n° 131.555; PAULA SENA NEJAIME, OAB/RJ n° 175.639;
PALOMA VALUZUELA XAMER, OAB/RJ n° 178.508; PAULA NATASHE ROMENO MAIA LOPES, OAB/RJ n° 174.713; PEDRO HENRIQUE
BECKER OLIVEIRA, OAB/RJ n° 180.482; PRISCILLA FERREIRA GOMES DA SILVA, OAB/RJ n° 168.724; PRISCILLA SILVEIRA DOS SANTOS,
OAB/RJ n° 144.220; RACHEL PORTO RITTER MANA, OAB/RJ n° 125.920; RAFAEL MARTINS DA SILVA, OAB/RJ n° 156.576; RAFAEL ORAZE,M
RAMOS MACHADO, OAB/RJ n° 161.450; RAPHAEL CALDEIRA BARBOZA, OAB/RJ n° 160.514; RAPHAEL DUARTE DIAS, OAB/RJ n° 172.091;
RAPHAEL FALCÃO ARGOLO, OAB/RJ n° 160.755; RAFAEL. DIAS DE CARVALHO DA SILVA, OAB/RJ n° 166.763; RAFAELLA DE ASSIS
SICILIANO, OAB/RJ n° 170.505; RAFAELA SOARES BARBOSA, OAB/RJ n 0159.122; RAQUEL DA SILVA DE FARIA, OAB/RJ n° 141.045:
RACHEL RODRIGUES NUNES, OAB/RJ n° 132.722; RENATA CRISTINA GONÇALVES DE MELLO. OAB/RJ n° 155.768; RENATA DE
FIGUEIREDO MUNIZ. OAB/RJ n° 118.142; RENATO ARAUJO CID SANTA RITA, OAB/RJ n° 131.668; ROBERTA DE SOUSA GERMANO, OAB/RJ
n° 167.605; ROBERTA VIEIRA DE BARROS, OAB/RJ n° 156.531; RODRIGO DE LIMA QUINTAS DOS SANTOS, OAB/RJ n° 166.805; ROGERIO
PIMENTEL SILVA, OAB/RJ n° 144.807; ROMUALDO BARRETO DA SILVA, OAB/RJ n° 160.805; RUTH SOUZA MELLO MEIRELLES, OAB/RJ n °
141.261; SERGIO SOUSA DE OLIVEIRA, OAB/RJ n° 169.742; SILVANA AZEVEDO DE CASTRO, OAB/RJ n° 128.089; SILVANA CAMPANELLI DA
SILVA BARBOSA, OAB/RJ n° 157.900; TATIANA ALVARES ARANGUIZ, OAB/RJ n° 145.871;; TATIANA FERREIRA GUILHON, OAB/RJ n°
157.413;; TATIANA UCHOA, OAB/RJ n° 169.686; TEREZA SOARES DE FREITAS SIQUEIRA, OAB/RJ n° 177.830;; TIAGO KEITY DE SOUZA
HATAKEYAMA, OAB/RJ n° 157.237; THIAGO SANTOS SILVA, OAB/RJ n° 173.409; UBIRAJARA GAMA RODRIGUES DA SILVA JUNIOR,OAB/RJ
n° 106.042;; VALÉRIA MARIA OLIVEIRA SILVA OAB/RJ n° 70.566; VICTOR FERREIRA MOREIRA, OAB/RJ n 0176.030; VINICIUS DA SILVA
PACHECO, OAB/RJ n° 162.760; VINICIúS GUIMARÃES DA ROSA, OAB/RJ n° 112.558;; VIVIANE LIRA LOUREIRO, OAB/RJ n° 162.359;
VIVIANE SOARES BARCELOS, OAB/RJ n° 176.709; WEVERTON DIAS DE CARVALHO DA SILVA, OAB/RJ n°168.878; ; com escritório na Praça
Pio X, 15 - 30 andar, os poderes que me foram conferidos por LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SIA , podendo os substabelecidos praticar
todos os atos necessários na defesa da aludida empresa perante os Órgãos Judiciários de quaisquer Tribunais de Justiça da Federação e Tribunais

Superiores.

Rio de .caneiro, 06 de junho de 2014
VIVIANE COELHO PEIXOTO
OAB 134.470

3U s

Light
CARTA DE PREPOSTO

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A - Concessionária de Serviços Públicos de Energia Elétrica credencia, pelo

presente instrumento, os(as) Srs.(as) abaixo nominados(as):
Abraão Assis de Oliveira - 4004657

Luiz Henrique Carvalho dos Reis - 3126820

Adão Mariano da Silva - 312116o

Márcio Eduardo Rosa da Silva - 400432 7

Ana Carolina Rodrigues de Barros da Silva - 4001735

Marcos Felipe Satiro Rato - 4002699

Ana Cristina Alexandre Ferreira - 400lo82

Marilena Campos Guimarães - 4000655

Anderson Silva dos Anos - 4002666

Michele Ladislau de Souza - 4000559

Andre Luis da Hora Basílio

Nivaldo Silva Serra - R027007

- 400 .qv5.q

Arianne Santos da silva 4002696

Osvaldo Moraes Gomes 3o66649

Carine Martins Costa 4000551

Patricia Aparecida de Souza Ramos

-

-

-

-

4000562

Carla Cristina Barcelos 0. Ferreira 315041ó
Carlos Eduardo Macedo Saraiva 4002817

Paulo Roberto Pereira de Souza

Catia Silva da Mota 4000549

Rebeca Silva Alves 400418 7

Cintia Sena Pereira 4002645
Claudio Ferreira 3o9868o

Ricardo de Melo Souza 4001201

Cleber Venâncio Abraão 4001048

Rita de Cassia Monteiro 315642 7

Cleide Vicente da Silva 3156540
Daniel Campos Castro 4002864

Roberta Chagas da Silva Ferreira 4004476

Demilson Barros Maciel 4000627

Robson Maciel Pontes 4002692

Denise de Souza B S Lima 40o1116

Romulo Alex Todesco 4004477

Eduardo da Silva Barreiro 4002752

Ronaldo Antonio Teixeira Junior 40046o.R

rduldud V 1r11d x~dume

~'~ o141 UU.3 L

-

Rafaela de Melo Silva 4001056

-

-

-

-

-

-

Rildo Reis de Melo 3123189

-

-

-

-

-

-

Roberto Marques Guedes 4004128

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3022285

-

uuZOV

!lu

- "

1 V 1

Fabio Donato de Campos Ferreira 4004602
Flavia Regina A Nascimento 4001752

Rosaria Couto Zimhmann 4004475
Roseli de Oliveira Ferreira 40018o

Guilherme Jose Matos 3999o33

Tamires Carla dos Santos 4002600

-

-

-

-

-

-

Ja ueline da Motta Moreira de Oliveira

-

Telmo Luis Castilho 40oo674
Valéria Lopes de Andrade 40022o6

400 1 130

-

Jeiza Cristina Paiva da Silva 400 3746
Karla Beatriz A S G Machado 400054o

-

-

Verônica C L Evangelista 400i61 7

-

Leandro Luis Ferreira Bezerra

-

-

4003084

Vivian Lino dos Santos Silveira 4004193
Waldirene Maciel da Silva 4004238
-

Leila Rodrigues Gomes 4001o64
-

Leonardo Branco Almada Rodrieues

-

-

4002cg62

Werles da Silva Fernandes 4008140
-

e
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Livro: 2833

PROCURACÃO bastante que faz

Folhas: 105 e 106

LIGHT

-

SERVIÇOS

DE

Ato: 070 ELETRICIDADE S/A., na forma
TRASLADO

S A 1 B A M quantos esta virem, que no ano de 2014 (dois mil a quatorze), aos
31 (trinta é um) dias do mês -de Março, nesta Capital do Estado do Rio de
Janeiro, República Federativa do Brasil, no Cartório do 8 1 Ofício de Notas, situado
ha Rua da Assembléia, n° 10, 10 0 andar, sala 1.016, Centro, Tabãião Dr. Gustavo
Bandeira, (Ato Executivo n° 278/2005), e, perante mim, Alex Pereira da Silva,
Tabelião Substituto, CTPS n° 052035 - S1089RJ., compareceu, como Outorgante:

LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A ., Concessionária de Serviço Público,

E

com sede na Av. Marechal Floriano, 168, Centro, Rio de Janeiro, inscrita nn
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ, do Ministério da Fazenda, sob o
n° 60.444.437/0001-46, neste ato representada por seu Diretor Présidente PAULO
ROBERTO RIBEIRO PINTO, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de
identidade RG n° 2.366.736, expedida .pela SSP/IFP/RJ., e inscrito no CPF/MF.,
sob o n° 126.023.707-97 e por seu Diretor JOÃO BATISTA ZOLINI CARNEIRO,
brasileiro, casado; economista, portador da carteira de identidade RG n° MG
752518 expedida pelo SSP/MG., inscrito no CPF/MF., sob o n° 485.662.926-34,

U

ambos com escritório na Av. Marechal Floriano, 168, 2° andar, corredor B. ás
presentes identificados como os próprios por mim, Tabelião Substituto, que lavro a
presente, pelos- documentos apresentados,_e-acima mencionados, do que dou fé.
Certifico que da presente será enviada nota ao competente Distribuidor, no
prazo da lei 5.358- de 2311212008. E perante mim, Tabelião Substituto, pela

1 Outorgante, por seus representantes legais, me foi . dito que por este público
instrumento, ngmeia e constitui como seus bastantes procuradores: 1) ANTONIO
PAULO MACHADO ' FAGUNDES, brasileiro, casado, advogado, portador da
carteira de identidade RG n° 41.012, expedida pela OAB/RJ., inscrito no CPF/MF.,
sob o n° 356.659.717-15; 2) ROSELENE AMARAL DIAS, brasileira, solteira,
advogada, portadora da carteira de identidade RG n° 106.895, expedida pela
OAB/RJ., inscrita no CPF/MF., sob o n° 937.395.757-00; 3) LARISSA NOGUEIRA,
DE PAULA RAPOSO, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de
identidade RG n° 153.809, expedida pela OAB/RJ., inscrita no CPF/MF., sob o n°
100.457.357-00; 4) CAMILA PASCOAL DA ROCHA, brasileira, solteira, advogada,
portadora da carteira de identidade RG n° 143.818, expedida pela OAB/RJ., inscrita
no CPF/MF., sob o n° 089.404.457,59; 5) DENISE OLIVEIRA DE
Rua do Assembléia, 10 - Loja SS 114 - Rio de Janeiro - RJ - Te[/Fax.- (21) 2463 -2 958

ï

ALBUQUERQUE, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade

4tC „

rl°

123

expe idn pe. a C~ ?:B!RJ ., i. r?scrita nQ GPF / MF,, sob o n° 047 . 833.556E,7Q., ......_:__

7

' 30; 6) CAROLINA STORRY PEREIRA, brasileira, solteira, advogada, portadora da
carteira de identidade RG,n° 118.913, expedida pela OAB/RJ., inscrita no CPF/MF.,
sob o n° 085.193.607-50; 7) BRUNA MARIA TINOCO LARICA, brasileira, viúva,
i advogada, portadora da carteira de identidade RG n° 127.308, expedida pela Ì
OAB/RJ., inscrita no CPF/MF., sob o n° 055.424.817-44; 8) GISELA FALCI
LOURES, brasileira, solteira, advogada, portadora da carteira de identidade RG n °
88.126, expedida pela OAB/MG., inscrita no CPF/MF., sob o n° 044.471.276-36; 9)
RAFAELLA DOS SANTOS CUNHA ALMEIDA, brasileira, casada, advogada,
y
5

portadora da carteira de identidade RG n° 149.703, expedida pela OAB/RJ., inscrita
no CPF/MF., sob o n° 055.362.237-47; 10) THAYS BARBOSA RAPOSO,
brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade RG n° 165.411,

r

expedida pela OAB/RJ.; inscrita no CPF/MF., sob o n° 119.780.197-93; 11)
CECÍLIA PINHEIRO DA COSTA NUNES, brasileira, casada, advogada, portadora
da carteira de identidade- RG n° 132.618, expedida pela OAB/RJ., inscrita no
CPF/MF., sob o n° 100.182.927-12; 12) PEDRO PIFFER GOMES FERREIRA,
brasileiro, solteiro, advogado, portador da carteira de identidade RG n° 159.741,
expedida pela OAB/RJ., inscrito no CPF/MF., sob o n° 115.121.427-27; 13) " t
NATALIA RAMOS NABUCO DE ARAUJO, brasileira, solteira, advogada,

t

portadora da carteira de identidade RG n° 182.009, expedida pela OAB/RJ., inscrita
no CPF/MF.,

sob

o n° 060.090.447-40;

14) ALEXANDRE JUNQUEIRA

DOMINGUES, brasileiro, solteiro, advogado, portador da carteira de identidade RG
n° 120.648, expedida pela OAB/RJ., inscrito no CPF/MF., sob o n° 070.268.957-29; ,
15) CAMILLA ALVARENGA PENIN, brasileira, solteira, advogada, portadora da

(

_ __-carteira de identidáde.RG-n° 1.45.298 ; expedida pela OAB/RJ.,"inscrita no CPF/MF.,
sob o n° 091.066.537-07; 16) DANILO BIGNOTO GOUVEA, brasileiro, solteiro,
=

advogado; portador da carteira de identidade RG n° 103.310, expedida pela 1
OAB/MG., inscrito no CPF/MF., sob o n° 051.319.766-42; 17) LUIS HENRIQUE DE
SOUZA LOPES, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade
RG n° 115.719, expedida pela OAB/RJ., inscrito no CPF/MF., sob o n° 074.996.06716; 18) ADRIANA MOURA MACHADO SILVA, brasileira, .casada, advogada,
portadora da carteira de identidade RG n° 155,818, expedida pela OAB/RJ., inscrita
no CPF/MF., sob o n° 111.397.637-33; 19)

ANA LÚCIA RODRIGUES DE

i

ARAÚJO, brasileira, casada, portadora da carteira de identidade RG no 107.423,

4

expedida pela OAB/RJ., inscrita no CPF/MF., sob o n° 073.407.207-40; 20) BRUNA
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GUIMARÃES MARTINS, brasileira, solteira, portadora da carteira de identidade RG
n° 174.590, expedida pela OAB/RJ., inscrita no CPF/MF., sob o n° 112.054.207-38;
21) CASSIANA DE SOUZA NASCIMENTO, brasileira, solteira, advogada,
portadora da carteira de identidade RG n° 110.910, expedida pela OAB/RJ., inscrita
no CPF/MF., sob o n° 038.040.556-30; 22) FABIANO ADINIZ CERQUEIRA,
brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade RG n° 144.181,
expedida pela OAB/RJ., inscrito no C12FIMF., sob o n° 090.333.917-08; 23) [ANA
PIRES BRANDÃO SILVA, brasileira, solteira, advogada, portadora da carteira de
identidade RG n° 125.034, expedida pela OAB/RJ., inscrita no C1 3FIMF., sob o n°
088.667.697-54; 24) ILAN LEIBEL SWARTZMAN, brasileiro, solteiro, advogado,
portador da carteira de identidade RG n° 134.775, expedida pela OAB/RJ., inscrito
2

no CPF/MF., sob o n° 092.671.007-93; 25) LILIAN VASCONCELLOS MUSSNICH,
brasileira, viúva, advogada, portadora da carteira de identidade RG n° 74.872,
expedida pela OAB/RJ., inscrita no CPF/MF., sob o n° 883.407.917-53: 26)
MARCIA CRISTINA FONTOURA NEVES, brasileira, divorciada, advogada, .
portadora da carteira de identidade RG n° 178.538, expedida pela OAB/RJ., inscrita
no CPF/MF., sob. o n° 014.765.907-88; 27) MAXWELL SIQUEIRA DA SILVA,
brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade RG n° 128.701,
expedida pela OAB/RJ., inscrito no CPF/MF., sob o n° 046.447.217-27; 28)
PATRICIA COELHO GUEDES CASTRO, brasileira, casada, advogada, portadora
da carteira de identidade RG n° 95.598, expedida pela OAB/RJ., inscrita no
C12 FIM F., sob o n° 043.027.097-66; 29) RENATA MENEZES, DE MORAES PAES
LANDIM, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade RG n°
113.478, expedida pela OAB/RJ., inscrita no CPF/MF., sob o n° 042.467.687-74;
30) TIAGO DANTAS CÂMARA, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira
de identidade RG n° 115.222, expedida pela OAB/RJ., inscrito no CPF/MF., sob o
n° 071.635.527-26; 31) TIAGO LOMBARDI ZAMPONI, brasileiro, solteiro,
advogado, portador da carteira de identidade RG n° 137.442, expedida pela
OAB/RJ., inscrito no CPF/MF., sob o n° 090.244.457-36; 32) VIVIANE COELHO
PEIXOTO, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade RG n°
134.470, expedida pela OAB/RJ., inscrita no CPF/MF., sob o n° 088.424.467-93;
'

33) VIVIANE PRADO PERDIGÃO, brasileira, usada, advogada, portadora da
carteira de identidade RG n° 124.595, expedida pela OAB/RJ., inscrita no CPF/MF.,
sob o n° 085.941.917-74, todos residentes e domiciliados nesta Cidade; aos quais
confere poderes °ad judicia", para o foro em geral, e mais os especiais, para em
conjunto ou separadamente, independentçmente da ordem de nomeação: 1)
Rua do Assembléia, 10 - Loja SS 114 - Rio de Janeiro - RJ - Tel/Fax.: (21) 2463-2958

acordar, firmar termos, inclusive de conciliação e penhora; II) desistir e aceitar

desistência; III) indicar preposto da Outorgante para o foro em geral , bem como
Praticar todos os atos atribuídos aos mesmos; IV) receber citações, intimações,
iniciais de execuções, interpelações e intimações de prepostos ou quaisquer outros
procedimentos judiciais ou extrajudiciais;.V) assinar defesas e petições, requerer, .
' juntar e retirar documentos, recorrer, fãter sustentação oral de recurso; VI) bem
como praticar todos os atos exigidos e necessários ao desempenho deste mandato,
inclusive substabelecer, sempre com reserva de iguais poderes. O presente
Instrumento terá prazo de validade indeterminado. A qualificação e identificação
F

dás Outorgados, bem como o inteiro teor deste mandato foram fornecidos e
conferidos pelos Outorgantes, que por eles se responsabilizam. ASSIM o disse, do .
que dou fé, e me pediu lhe lavrasse nestas Notas, este público instrumento, que
feito sob minuta, lhe li em voz alta e clara, achou conforme, aceitou e assina,
perante mim, dispensando pelas partes a presença e assinatura de testemunhas de
acordo .com o disposto do artigo 240 da Consolidação Normativa da E.
Corregedoria Geral de Justiça deste Estado. Certfico que foram recebidos neste .
ato as custa e emolumentos de conformidade com as Tabelas: (Tabelas 07, Rem 2,
d) - R$39,09; (arquivamento, Tabela 01, Rem 4) – R$8,02; (Tabela 01, item 5, (4
comunicações) - R$18,58; (sub-total) – R$65,69; (20% FETJ - Lei 3217/99)
R$13,13; (5% FUNPERJ –Lei Complementar Estadual 111106) R$3,28; (5°k
FUNDPERJ – Lei Estadual 4.664105) R$3,28; (4% FUNARPEN/RJ - Lei Estadual
6.281/12) R$2,62; j2% PMCMV - Lei Estadual 6370112) R$0,78; (Mútua/Acoted)
€ R$11,49; . (j
inbuidor, conforme a quantidade de nomes) R$54,52 – Totalizando:
R$154 79,

deverão ser recolhidos nos prazos e formas legais: EU,
ALEX PEREIRA DA SILVA, Tabelião Substituto, CTPS n°
/089RJ., lavr ei, li é encerro o p res entato colhendo a s assinaturas. _

052035

(ASS) Pau o Roberto Ribeiro Pinto, J

Batista Zolini Carneiro. —

TRASLADADA na mesma data.
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en eld0ao dm mmsu.m M ~asa de Am4,Va~; a M d.Wmb.ção da ram.mração anual gbbei dos membro M ConeeM de
A~lraçã.. da Dimioda M Cia. 1JW a Oldm M Dm e p08ta m
vol+çb n, mamas, m paa.Nas dsddkam aprovar m .e ave.
ilemlC 1) Pm unam idade de vota a6sl M de votar 08 sugas
In.nM krpadbm, por brp dm aos 115. SI- • 134. k1• da Lei
6.401/76, a, cordas doe AddNakedwa i e, demonskaçfies finomira, (9eramea ac ".Idw aosJL encorr,~ m 31/12/2011, emnpW1ad.s M Parem dm ~se heependeldaa puOMcadas m
04042012 roa Ionlats DOERJ 9 DMM Coo~ Como não Jomn.
pedias M esch n~ic, a raspe, da, detem ações finanecke$
nhfiva, o exerdcln soda) emersas em 31/122011, o roilressMenm
de4 nud'eores MMpender,s a Cia, o 51. Lula MeaNO Bane,, e o
DkeW~1,1en1a de Cia, o Sr. Fmmesco Ar1DW C~Me, acotio,
~mos ~I. ro~ não pmds ~ pra,W q..~ , tnfMm.çõea .dkbnah ame a, rolhas denansk.çMs kamr m 2) PM
unan6Ndade devotos, a de,limÇa. do maullado a e.9CI. soda)
encenado m 31117/2011, que l.laaz.0 o montas. de
8310.916.210,25, a seguinte forma: (g R$545.910,51, valor mrespordenb a 5% M lua. liquido M exercfW sarna~ encamada em
31/178011 - que LMabou o momame de R$10918210.25 seroo des.
fiados a Reserva Legal, es britas M M 193 a Lei 6.404/1976.
(M) R$2 6M.936.44 serão dlcufbdd~ aos acomia,, e p.paçao a
suee P+dclp.ções e -pi , s.clel a Cia e ohse.vaas m cano
LedLia9s de cada espoas e mam ci. ações. sena. R$975.564,54 a
IM1.1. M dubandos ~to-. conbmr perfilo m M 202 da Lei
6.404/1978 ro Esmlub S~ da GM, e Rã 1.669.371,90 o vale,
buis a 9bb a Jwm Ree.ael9mldbs soba o Capita p•dP•a, m
q" deduzido o IR R.WO m bom e,~ m ..w tlgtlM M
RI1.416.966,12 e (111) Rã 7.727.363,30 auao des~ a Rmerva
cot"••a^- pada mmadwção de fiado Pe m regai. das ações pefemadak (lasse -15 - , na, Lemas m que me~ no M 12 da Esuttlo
S~ a fia e aubdzado peio M 194 de Lei 6.404176: 3) Por maio

M de voW.. el.IÇão M (1) SI AMMO Ramy Mamar, brastletrg, sePemdO A~ . e.pe~ qukNCU. resbeme, e ~Indo, m
Ru, Oesendlarmdw Renato Tavarm 35, aW 101, Ipanema/ RJ. pw~ da C AppnU 2.199.759 • CPFIMF Zt~6,97-M, para o cargo
de Residente do CdrseM de AdmiNS4a¢o: n S,. Nlmlau Pra Leal. baelblm, ceado, arde~ gw.~..elòarn. e d~cl

,

na Rua sendo portela. 181, Bbm A apP 1802, LvmrlebW R.I. pormos, de C~ de Y. R~ e 03302572 • CPFW 6 44420704, para o ayo de Vier P sbrda d0 Comean do Adn,btraçóM
(M) Sr. Mameio CapLaena Mangra Ixa,lako. ,dleko, .kgk.m.kd Ruindo. tasLaNa a danir bdo m Ruas Da,9M ~ Remis Taror.s.
35, W 101. IpamnW RJ. PC~ da C~ RJ 20.1194.967-7 a
CPF/MF 124.145.727-10, para a cargo de CwMNl ,, (N) Sr. Marceio, se" da Sha baslbk0, casada. matemaaro, m.ááe iw e do
mIOGedo m Rm And,ede N9ms. 255, wr 101. Tlum/ RJ, pwde,
da CFDe.~ 0635JIg3F6 o CPFMF 871251387-74 pen o corpo de C-~ M Lu& Amado Saram 8~. 9a , leke, aspoma ~abswee. 0~. com ea1Wsu m Av. Regalei do Cide.
100. 15- ~ W. PorMdrc da CNJ.k9Nt1 5408.4067. • CPF~
467351.367-00. pm o cargo de Ce,veMrko. Os Con.~ acaram, pema bom m ahtlm Ia~ qu• não eplmarWm WalPlar krr
pedãmnb Pare a,smrir as" caco. W mm 0) w silo co.rde~
Por asco f.~. de pevarkação, Paste m submo. m uounsão.
pamhb, r3uka a emenda popuhL a M pl'LIm m a pmMaM.
m a pw Mbdlas que vede, atida ga WrlporarWCraa o acosso a
A de um, e
W do C.~ de A mi
Ó~ ma
ebpus Ida Meediçã~ (a) á a,skmalmra da brio a ~ h9sa
m cios pmpb de Cia; a (b) a •peasudaçfid de detlar.çb de dask Pese, me, rm temem de bgbi•9ad s~ M7AaL A BNDESPAR a

absbw de vote em ml.çfio a chlçao d08 n.e . M CMreem b
diodos pelos d~ aclaásu . q Par umMiNdada de voem, .
ramal9ação ~ enw dm incemos a Cona,110 a Adr9,ka0ã0, m Vsidr de W Ra5LT310,40, o a Dkasase, m veio, de aná
R=447,04, pada o mrlab qo, ma m ~ Tal, v~ a~
Indvldulradoe. Pmtarórmame. m Rã~ M Co~ de Ad ie,traçaa O Co musica bolsas pela Bag~ •tile rm de es
mnração apmvade meti Mm, Nada mele hevrd0 a kabr o SL
Pmsame assacou a Pasevm a qum ala gmsata h~ mn0 e. aosaca IIIn9Vám se 0ml9aaba dal sumo a.*~ de Ira 6a 91 m, ~

baede a pm9, ata, a qual til ala a eplgVada pele b1a50ada aa
arJe,Odae Ana: Pm~ a AaaanblM9 Abade Res¥ b~ 8a-~ de Au9~ Nkai9m Pies lagoa 115~ M LMO de Rapisro de Ale as Aa,elnbhha e 01. ~19 a 21. Juraga er
2323169 em 0718 12.
m 112069
CONCRETO RE ~ 00 BRASL S.A.
CNPJ 27.70136481001415 - MIRE W 3 ~11 8
ASSEM9LEM GERAL ORDW~ DATA, leORA • IDCAL: No dia
30 da aba a 2012, N 09.00 nora,, m eaa orlei, m Ae Beka
W, 282. r...1dr, Rb de J~ -RJ. PRE9ERÇA: Aciomdeia, rap+sesellM mal de Mb brçen M rapaaf secial mm rh.ib •cate,
.xdarme aa,krada, Laçada, o Ida P,~ WNVOCAÇAO: E81ie i17 a 18 á Dlde 0fidai ~ 49. 25 R37a J
nG~
2012.
de Noticia, ma, mesmos, aro, pá~ 9. 3 a 6. R9petlls+eelade.

CONPOSIÇAO DA MESA Aga . lhr a pealdhrL d. Mw o adionhh 0,. Tisna, Msb Cruz que com*sor a ará~ Esmerasse Meti
Cus N~ para aeMas.a-b. DEl-DE"ÇÔW TOM~ 1 . Fomos aprovad08 sem realmlpóss, sego as a~ figa, as molas
da caiamos . o Balanço Gemi e dernah DMmlMM9ws Fkuerakm
mináua m •reciclo e—I-- abo m 31 de damnl6ro M 2011, mas
bem p1Dldados m DUM Oficias M Esfaa de Rb de J9cko a m,
)ornei Gora, de tdoUcla, ra da 24 a DM a 2014 pagens 10 (Pala V) e pagkm 3, mWaciênemo e. Nas lbtm 41lWlçio M M"
lado. ■ - Farda :ladina a ~ix
, mc~ a dk~ mm mandeis PM o ~ ~ qr , assinara m 30 de ab i a 2013.
para Qlm Rmeidmh o Or. Té~ MELO CRUZ h~, ~,
kdmbW . aMOgadq RG 1.1793746 SSP-SP, CPF 006314A1657.
eebanm m São Pauis, SP, coco d.rrlle Md m Ra DMa ~ de Bar.
ma 152, C. moer, pm /ycwmm.. - d T .r ~ 1
~ m.ag.ya: sLMira;-9VSm1!kaitG ã26SfiF@3:.
SSPSP. CPF 1160.013111 65 rasbard. m São Pada SP, com dow^ m Prep Rama de Aiavada. 209. A. ~,, 2- EDISON MELO CRUZ b,~. rosado, kldrbW, RG 6260.869-7 SSP-SP, CPF

008.315.438.21. rmb9lh m Sb Passe, SP, coolon—
R.
Dom J.M de Bom. 152, r. sedar; 3- AOUIRA 5ANANARA,
de traaMeka asado. kd~. RG 5811~ 3SPSP, CPF 97.436.0116
34. m~ m Sb Pa^ SP, 2041 denkois, m Ra, Dm Jma M
Brecas 1R C, arde. A Ass9MYla #~• ufa glebas da RS
725.000.00 (a , bc9dm • alma na mala) a19.Y mm IM110mr108 da
Dkalmla. Os .a ~ Dlmbrm 41.90-7. preaedm m Amemál, pam m lio . e 1 1 M dispondo o A~ 1.011, pa~ 1'• de C6
digo CWIL do~ sob a, ama a W qm e&. ~ hpeades de
ermas a em,hk.gao a sociedade PM nMVSaR doe ft~ as
dm~ Em rogul0a 10mea1e possa mediam, ea,besra doe roa•
PeMNOa h~ h~ m %m pf~ 5~ ais , ~fim ea m,
mm mrgm. M - Não foi aprovada . ksas.cfo a Co ne1c Fbcel.
que 1ao 8 PmuorMe. ENCERRAMENTO: Nada mal h~ a w
V9.do, a V. ptesbar, deu por ~.em a Aa~ lec9dasa
asa w qua foi . ala . mmovada 0e, tidos es pM~:a Rb da Joneta m 30 a 201 da 2012 (e) Thmrz Meti Coa paeb9lne de
Meio Cm Ed ank, Roá~ de CM E~ Melo Cerra Eleba
Meio Coa Eaemalde Meb Cns N~ ErYm Meio Cmm- Esh adi
a copas fiei de ledo edgbas kansaMO &ii, furo póie Rb M Janeko,
30 de ab1 M 2012. Esm asa d cá^ por ma m, M olfgMaf segWvmM m Junto Come em do Estia M Rio de, Aneáo m
1~52014 soo o M 00002323024.
1

ss 130-73.-74

POG RFJILTY SA EMPRWNDIMEMOS E PARTICPAÇOE.S
CNP~ M 02.950.011AM159 - 8191E ^ v^" 0.5199
AM M Remião a C~M" de Admirai. o, m~ em 19
de abas a 2012. 1. Dah, hora . eoçal: Raabada sm 19 sal M
más de abe de 2012. ás 11X10 noas. avav, de conf~ alo108120 2. Cu ,~ . pas9mp: ~emusaa W • pre910a da
tudo, m oaneFWm a esta muNBq. 5 Cm~ a mesa: os
V.b.l oa b,m p ildidm pais Sr- ~ Anhailo, Te,emeid Gm~ky
e seuet~ peb SI. CsW Ca,leMo Veiga W.~ Casam. 4.
A69bra . apeseWç3M Oe cwae9lek., ~ Am,Ma TMaiple Grabomky e ~ MO- npment.fm Propo~ de mdmiação de
Vem G~ de Reass08 Uda., coo saa m Araria ~ulb da
PeNa. 153. r a r andams (anel. M Cidade do Rb a J9rko,
Estado M Rb de Janeiro. CEP 22440.032, ~se m CNPJ/MF aro
o M 11.077.5760641.73 ~ Parbm -L parti talemmlada a Cor
P~a, como pesladom de S~ se esm.11raçãd de aPersgles 6
massas- rmfiva, k emissbsa de CarMrados de R.~M Imolai
Ueios ("M') de PDG Co,~ Seartltradora, wadaa por
~. com sede m Pmia de 1501 m, n• 501. Noa, 01, ssmo 201,
Cdaa M Rb de Jan~o. Eslado do Rb de Ju1tlne, Mam, ro
CNPJ/MF se, o M M 538.973.000133 (5esusifi ~e, A proposta
p,wa o pagamenb a Vucl Partem peba, seMçm pesladm pan eskublmçáo de operação de CRI da PDG Se..Náadora e a aubdza00 psry que a Adm W.Çáo da CO.m Na pr,lipue tidos m sus
que bem ----- -• ã efe~o a MOberapo arnm os consaawlm • Mebme asa AM . 7.204081 Gmbm•dry • MIcla1 Wwmm ~acham que a opommbade a fa~ávd • Co,~ M (R
ap.aksnhr maio unte vis de 6ronclamanb pm • CmpiNda em um
novo ~ ewwraMr. (M) mão lavem mlurt4en cotim, oonprweisso .
OU 0briga03o M oadao m geena entre a Vbd Partes e a Campe.0da p qm sevara .penas de caco pmupo a semgm, (8) a
ha sobrade está m 181-7 mn as emala oper,03e collkasada, pe.

h C.~ a acamas. peco 940., com M mesas mratlMebens, a0rm9dades pela, mmebekm e dketole Jma Mbnb Te,.
20081 Gmabor.ky e M~ Wummn a mh Consola duas, • mumão. quais selar: (a) fie M 225% pau 1m1J IMA Paa emissão de
R311Dr1a16ae. (b) M de 2.7% pare Be. do BrW pm ~,a,,.
de R5250.~ o laxa de 110% COI. Nesse saMMo. es 205564544
... e d.elems José Miado T 4081 (irffi..aky e 1efJ1d YVUmun
m9mw10m a este Co~ de AdMnkba03o que aproa a maléda
Pnpmh. S. DaOVações: Pm unanb,eda de voos dos conze~os

1

~se, das mOYrK90 es mmhelrm ~lo S.~ de Swa a
Nea,9dm M9düd Moinado Nwt.. que se refe.a a i
~de o~ • sm .poração, na, banos do etigP 159 de Lei M 6.404.
d• 15 da dwmMO de 1976, ftl debb .. S.J. Aprovar, na, b~
do artyo 13, ~ b- e Y. do Esumub 5~ da Com~ .

.onlreiaç8o 61 VMl P~. Perta raladpreda de Commard,, conto
pm~ M 5~ Pm a eslm 40 de •P•••çõm Iia ~
relativas 3 e lnL55e7 de 3L' .i-. FDG Sampatitia SaaA4ãaib; ã. 5.2 Apwar o pa0ar.erMO fi coro PaMers m vLe, da 2.00% (dois 80r
~L M~ de " e sse ame o v~ de enluta da dias de CRI
ÇMO msRm9n com isto mmNVels de anpec milma , r.mmtlaM
pela Corro ~. Caso acham noves Malas M CRI da Sew6lradon, M qm • Vf.d Parar. Lua oemo ese
maBade num eau ao de Grima da AMIrJabaçip dá CmpMINa
pm d.ab99 a eePdld da ee.netar.çb atada. 55 /uAOrha. a Admhhkação de Campe~ • praticar bom a quabgrr Los, bem 4ome mx
de m i Pa a twWl
o • e ca.atl.rhliras pada a caos~
kM de a VYd PaOu l deaoN a ILerr. 5.1. arama. q ItlmYY de. '
çã0 da 5 DCD Note in sldvhada a s d mam • grmkgr 4o-

aemnba rr kinuar á e.emrpso da, a•aa••46 as oco apovada,,
bem mm e 5mr Ipuhgr Mmem9ltas relerJwr,aos a maLgio
a VNtl Pa w L ãs. a 4^ Nade meia havaado • ser kLedo.
Poe • pra,9, ala a ,,& apde Ma e aproada, Itl ^ fiwna
0e, bom m pa,9,A 7. Aa,kmbras: GWero =ayao a SM. Ahs+ualNS Moebio ábm R lbr4 J e, Mlr.mo Ala Gr.6orWy,
se m a,~ Pauis Romeb Nuca fA.ed.s • AMnmWa Oe,mçWm
C CeV , fade• oco e o o - 5 huaM m fivro prdpb. C.I.a
CMeSO Veiga Ye.dobrao C9008o - 9weiLio,
r tzm9c
IJGa1T •SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
CNP.VMF M 60A44.437^4111 - MIRE M 33.3.00106145
SubeilYh kaegme de UGNT SA
ATA DA ASSEIBIFLL ff^ p(iRAOREMIn~ DA UWff 9ERVIÇ08 DE e infix DE RJL. ma' 205°5 EY = M ABRIL
2012, LAVRADA Ma A F~ DE ~MO, ~OR1eE FACULTA O ãn M ARMO ias DA LH M 6.406457E 1. ou. Essas

a Mts 25deserá M 2511. ás ISN N Ses, d e eem,~ m As
M.radW F~ e 186, C~ Rb da Jamei , RJ. 2- Comuesçb
. PM~ C40p9•o.n a a,sllMmse a lkdm adm,la a Companhia, 1~ SA. meeis aso ,apeaanMa Pe, asco 0~ Ecoser, LaM Vesradoa e Pardo R~ ~o Pkdn, repvsaro9Lo a
bMMdade de c.pMas sorLl, congros m4k1.11rm .pintas se Pt~
ase. %ado eido disp~ a pubMaOM doe avhm de demesaçao,
m lidemo de oópmlo o adgo 121. 5 4', a W il• 8.40V1974 3.
Cs~ a Mhsa: Pamo Raberb Racko PMad, Pmabens, da
~E~.& CYUae m ma.aea s~ pra acaalarW m
Na~ 4. 0~ a Dh: 4.1. AMem9 o Faseei, 80201 a ComP~. manco a sagl5k: a) amigo 12 rrad6mr • m•• 1 POstçáo
Desaba de a (db) pm sm 9 (nova) DMebms, C MrLo a Okalmh

COWn~ e a~ a dearnklaçao da DIMW de nova, /hgdO
mss k
YU
1 k~ pe
p9a Dkebr de Dmemwwn9ao de Ngdrb; e.
aslaslpe a m~ree~. de Okabr
b) Fk1a01çx a R.b4b com kcegdore, a Dissecar M C~ a M
Okabr de D---C/vinle te de 1Ja9dcle; e, d~ es asmbdiçMS M
DI.W de Co•1e•deaçan 6 Oembem a.. AdotaseL L1. A ames

aclorista .pevou • h~ de pecada adi m bana de a~
dea isco omnbm, ecoo lassas o 4+erágrab 1•, d -7-720 130.& W
e 0.40476. Foi tlapemea a IWua da, neLb.lo cmemule de w.
dm M A9 9 0108 ra ,OatO.a doaMS9am m pmaLee mecho L2- A
¡rim a~ 8~ se ~des W9a,õaa esseknklex a eaümsão de abas asma T a hm 111 e a eMnegoanse mmrMação da s
antro -g- a lf para T a W a a exdm.b de aMma'e M in, M
beto a 8~ 1% a irado das Wnom Y a 1n - no o.. 1 M .reg• 151; • r91on1e~ M aliena w (mmepo,~ en Y) a Mm
v:Madiye15c-e=aaLepa.dreeegso' M'srse.- -m~.ao ar=
claro 15. L~Y.'a -. T. T . T;IL 4~11.V afirav
(.araspgsdeNe o T-k W. .d1.a T... a i.raafio M tl~ 114 .M•
mas -a- a T, m -72000 15, m ~ãoeie da oMgb da cago de
Direbr de Ce•medoção, M nlo0ëriçao da d9WmmMpão m aro da

Dk~ de Nuca {M~ e ksaedoml para D~ a Dmenvoe
W~ de N.~ • da a~ aa, akfbdçdas M Ok•lor P/eaidaMS, M Dáelar de Fbr1ç., o Reiaçõaa mn kmm80em e M Dt
mbr de Geme, p.sa.ado a Mge, mm a, aegtlnw radaçóec ArOgo
112 - A LYrelora reá eMesltldd, por aro 9 fmve) Dá.bma edng0ira
M ae~ Moer m Dimõe .taemã, m DáLOr M Fkmp, e
cal~ rm kAraOdaaç m ~W de G.Mr, m 0~ de G.sMo Entp.a9h0 m Diaba tem Dam.iaça E~ m D~
de DaM'Bd0ã0: m Direbr a baenvrmAamrrmlo a aM9M,L m A
rN.I Arftlm a m Dêv or de Camedca0b: mn paca de 08~ de
pammBa • malagãpA19g0
Ame~.- .. o) mbutk es advaades M ILSrbmmemo Msld..rJonas ps, aro dgóo, megule0dea e Alkmisdmbs P.~ ot~
repule0a s Phneprmld .skallyco; .1 siema uver o rs~ asnal

(_.)

rios a90m0. de CarmeNd. e CMW~ de Aa,hrsgiD a e AssemDleh G~ OrdaWh: 0 pnepor á Dkebm E~ pare apor
unção, m rsnyi.so om o Daelor a que adilas, arareiado o .mpregadn. se Mo4uça s pm m sagP, osmns - da Comp.rdmi.; (-J 0
medsv a pião de Iiaeu mpomevo, de Caa.psNde m Moas
suas a~ Amado pdRms a ~ D ddPManer a ,
Cio do CoIIlp9dde e das suas SuDLdMrJa, krgr,h m fo.Do
suas 61M1%pa, ^Wa~ j em ás agarraras m9MSMr,A kVVSl9b
dai Minei e Emrgh, Imas e essalaçMS M anjo, q cosam. o
mhCidmarneltu kna'I.If-V1W da C mo~ e as casa ruDLJáriY b-

towais. (tdmido en pK.m.á Meros de a ~AO a desen..ALwko
M policies+ prJóFas assomes, o este, .mrya0co; p cooMeMe es
ppc) dm~ de Mcsãaçáo . nodfimça.s m,~ea das a~
regmladola, mkensc. d Gw.1e.lnh e suas sWSidi9la, Nnrgad. jure
tamenm, eum se DkL9fas anvobidas: m) t.Onblr a +mesa e e
pMOPãD a ebbmspo a caarm4 repdLdnos, anepraado a M.
seção M k•peoe na, neg0obi das euDS/dma, Wá~ a Coar
P6M1,1 Visado A~ o Phej9rwW .VILlgkn mlpaekva M D"W M 1144-7404 • Rabças com M.eddo . (..J n) pomada/
k +valação +m.91¡sof.anmra soa palebs de k.V.Lkr.ar.. a
Co m+nNe, escada aquelas M rese~adade da 0.~ de De.
semu/vbreo M N.~ f..) a . Dketor M Ganas: (.J 6 co.•do~ a emwápb a Loção de Co~ m rehçh e mspons~sé msìal; 9) pm ~ ao DreJp- ,0~é, pare e.ramidlamenle a OkeArh E.~ para apror a0áq
em,* m •••Ipv9•d•s
a COn~ e da; e~ comp9daa2 MVON ms ms m9gÓIpML
as Mdçaças a ~pagam, pm empe, o Camt a Na
8
0
Skuacal. ais, coo a asg no M seu c0orde1ldr, N gomMìar
a prorraw a pofi r de a,mrança M fr,
de CmpanNa; 0 mwdm nar es pasmos- pomssm e meros de segumrl0a pal
i. saguranTa M &1~ e v0~ aprovados pele Campanha, D em a
ieguranp ~M das ~Ias. de "Ia~ e vansms,áo, k) p..
pw as pMRi . e dmol,., que n,.m assegurar e ou.~ d.a
a1NaMÇõe, a aum M e aram •segurança pai~M assa. rvlahções, 0 d.7.0 pM/eris • turmas sobe sa ,. ue apuo, ea., rA
mo ~.p~e, co.w~ eOmWYmwa, vgdã.rJa e de aMguação rue b0an a áaDaar M Pe1 . m) gome a c .4manld+ a
meorsds e assareis/ M kia~lua e ae ePMO admMNragva 11 1
W - Okete, de De..nrobknanto a Neg,JCios: ¡ .) )) wrdln~ as
~des de saldam .sem e ,soeram fiarei. f...l M - d .mor d.
CmuMSaçãa: a) corld.à a, swdedes a mmmraçb evlpnsarbl
(krJUiuo Âmiomosp) .:=~:~ sea , mlerarwr.ewo em. mm ~
des . peão rJmm L'rerdvedpy M evenus e ehvdsMe euhraa moesasrive . •mmD•'ai 0) mMaeì se LNdadei M Ida ~ LiWK e)
coorMw o rWdw..mem mm . knpansa; d) mPMen.e a seu,
mgh de Loção M Coo~ . pomo", a mearam das pra +..
~ rebÇão a .4enazaçáo ~um. a mipmssD.raaa Sdeias a a
suslanlapa'dade: Dam cena e cwnw. ,à. .mpm,me, a C~
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Deloitte.

Administradora Judicial

3~ O

FA - Reorganização
Deloitte Touche Tohmatsu
Consultores Ltda.
Av. Pres. Wilson, 231 — 22' andar
20030-905 - Rio de Janeiro - RJ
Brasil
Tel.: + 55 (21) 3981-0501
+ 55 (11) 5186-1091
ajgeradora@deloitte.com

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA EMPRESARIAL DA
COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

•
Autos no 0474961-48.2014.8.19.0001

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA., Administradora Judicial
nomeada por esse MM. Juizo nos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de ENEVA S.A E ENEVA
PARTICIPAÇÕES S.A, vem, à presença de V.Exa., expor e requerer o quanto segue.
á:

1.

A Recuperanda Eneva S.A. indicou em sua lista de credores (art. 51, inciso III, Lei 11.101/05) a Apresa

Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. como titular de um crédito no valor de R$ 496.292,70 (quatr(W entos
~

©

e noventa e seis mil, duzentos e noventa e dois reais e setenta centavos).
2.

ti
A Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. vem expressa e irrevogavelmente manifestar sua re ' ncia

ao mencionado crédito e a todos os direitos a ele relacionados, declarando para todos os fins que, com a revincia,
H

não é credora da Recuperanda.

w
b

m

N

0

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2015
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DELOITTE TOUCH HMATSU CONSULTO LTDA.

ti

as

Administradora Judicial
Luis Vasco Elias

"Deloitte" refere-se à sociedade limitada estabelecida no Reina Unido "Deloitte Touche Tohmatsu Limited" e sua rede de firmas-membro,
cada qual constituindo uma pessoa jurídica Independente. Acesse www.deloitte.com/about para uma descrição detalhada da estrutura
jurídica da Deloitte Touche Tohmatsu Limited e de suas firmas-membro.
C Debute Touche Tohmatsu. Todos os direilos reservados.
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IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA., com sede
nesta cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Pasteur n°s 1381146,
inscrita no CNPJ/MF sob o n 0 33.372.25110001-56, doravante IBM, por meio de seus
advogados infra-assinados (Doc. 01), com escritório profissional na Av. Rio Branco, 45,
sala 1504, Centro, Rio de Janeiro-RJ, nos autos da Recuperação Judicial de ENEVASA E
ENEVA PARTICIPAÇOES SA, vem, pela preserrte, expore requerero que segue.

1.

Como se sabe, foi publicado em 1811212014, véspera do Recesso Forense

do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, o Edital com lista de credores das
Recuperandas, a decisão que deferiu o processamento da Recuperação e nomeou a
Deloitte Touche Tohmatsu Ltda. Administradora Judicial.

2.

Com a publicação do edital, teve início o prazo de 15 dias para

apresentação de divergências/habilitações de crédito ao Administrador Judicial nos
termos Artigo 7 0, §1 0 , e seguintes da Lei 11.10112005, prazo este que acabou permeado
pelo recesso forense.

3.

Assim, o primeiro dia do prazo foi o dia 1911212014, suspendendo-se a

contagem do mesmo durante o período de recesso (20/12/2014 até 06/01/2015),
reiniciando somente em 07101/2015, para findar em 2010112015. Contudo, como tal data
foi feriado, prorrogou-se o vencimento para o dia 2110112015 para apresentação das
divergências/habilitações de crédito .

Av. Rio Branco, n."45, 15% conj. 1504
20090 003 - Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Phone: 55 212283 2080
Fax 55 212283 4449

r

NIARIO OSCAR OUVEM
Á.1.<ga d -e, Ãa.oc.,Jar

~

4.

O respeito ao período do recesso forense para fins de contagem

prazo para a apresentação de divergências/habilitações de crédito pelos credores, foi
inclusive destacado pelo I. Administrador Judicial em carta datada de 2211212014
enviada à IBM (Doc. 02), conforme demonstra claramente o trecho abaixo reproduzido:

d) apenas em caso de discordàncía, cofteá ietermina o artigo 9° e parágrafo único da,Lei

dívergência/habilitação de crédito no prazo de 15
11.101/O5, será necessária a apresey ~i~a~
(quinze) dias a contar da publica " do ital previsto no art. 52 da Lei 11.101/O5, respeit an do-se
do Rio de Janeiro compreendido entre os dias 20 de
E
o recesso do Poder Judicìárto
dezembro de 2014 e 06 de 'an ' 0
015;
[ realizada pelo credor nos termos do art . 7", § 1°, desta Lei deverá conter.
ArL T. A habilitaçãoA e
1—o nome, o cnd o crc ~ m e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo;
li - o valor do créda
o até a data da decretação da Palmeia ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e
tu
classificação -t

I I I —os doeurttentos e probatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas;
amo a garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento;
Iv — a i
o do objeto da garantia que estiver na posse do credor.
V — a especa
Pará ro único . Os títulos e documentos que legitimam os créditos deverão ser exibidos
se estiverem juntadas em nutro processo.
ú
tert

5.

no o ri ginal ou por cópias

Como se vê, o I. Administrador Judicial informou expressamente aos

credores que o período do recesso forense para fins de contagem do prazo para a
apresentação de divergências/habilitações de crédito.

6.

Sendo assim, por conter divengência o crédito declarado pela

Recuperanda Eneva S.A., a IBM, tempestivamente em 2110112015, apresentou ao I.
Administrador Judicial manifestação divergindo do crédito informado na lista de credores
no valor total de R$ 3.993.884,81 (três milhões, novecentos e noventa e três mil,
oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos), já que o valor correto do
mesmo seria de R$ 3.892.576,84 (três milhões, oitocentos e oitenta e dois mil,
quinhentos 'e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) (Doc. 03).

7.

Contudo, para surpresa e indignação da IBM e contrariando a expressa

orientação contida na carta enviada à IBM, datada de 2211212014, o I. Administrador
Judicial, representado pela preposta Isabella Mendonça, recusou-se a receber a
petição de divergência da IBM, alegando que o prazo correu normalmente durante
o recesso e que a data fatal para apresentação teria sido o dia 0710112015 (Doc. 04).

8.

Ora, Exa., patente a ilegalidade da recusa do I. Administrador Judicial em

receber a divergência apresentada tempestivamente pela IBM, bem como também
verdadeiro venire contra facturo proprium, para não dizer deslealdade e indução
propositada em erro dos credores, eis que expressamente informou aos mesmos na

NIMUO OSCAR, OLNEIRA,

3
carta datada de 2211212014 que seria respeitado o período do recesso forense para
fins de contagem do prazo para a apresentação de divergências/habilitações de
crédito

.

9.

Ad argumentandum tantum, entende a IBM que tal lamentável conduta

do I. Administrador Judicial viola claramente a Lei e o direito dos credores, sendo
passível, inclusive, a aplicação da penalidade de destituição prevista no caput do
artigo 31 da Lei n° 11.101105, isso sem falar que o administrador iudicial nomeado
consta como credor da Recuperanda na lista publicada em 1811212014

,

o que

também poderia, em tese, colocar em risco a isenção da condução dos trabalhos, já que
.

é parte interessada.

10.

Dessa forma, não restou alternativa à IBM que não fosse apresentar a

presente petição de forma a ver integralmente reconhecido o seu direito a ter recebida e
apreciada pelo I. Administrador Judicial sua divergência de crédito tempestivamente
apresentada.

111.

Diante de todo o exposto, requer a IBM a V. Exa. se digne determinar ao I.

Administrador Judicial que receba e analise sua manifestação de divergência do crédito
tempestivamente apresentada.

12.

Por fim, em cumprimento ao estabelecido pelo art. 39, 1 do Código de

Processo Civil, a IBM requer que todas as comunicações de -atos de interesse sejam
publicados em nome dos patronos Mario Oscar Chaves de Oliveira, OAB/RJ 15.591,
Adenisio Coelho Junior, OAB/RJ 128.642, e Rodrigo da Paz Ferreira Darbiliv,
OAB/RJ 121.433 sob pena de nulidade, todos com endereço profissional na Avenida Rio
,

Branco, n.° 45, sala 1504 — Centro — Rio de Janeiro —RJ.

Termos em que,
Pede Deferimento.

Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2015
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Doc. 01

ZEM

SUBSTABELECIMENTO
Substabeleço, com reservas, aos advogados MARIO OSCAR CHAVES DE OLIVEIRA,
brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o n.° 15.591 e no CPF/MF sob o
n°. 026.577.247-87, ADENISIO COELHO SILVA JUNIOR, brasileiro, casado, advogado
inscrito na OAB/RJ sob o n ° 128.642 e no CPF/MF sob o n.° 035.398.627-57; MARIO
ANDRÉ DOS SANTOS CHAVES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na

OAB/RJ sob o n ° 82.834 e no CPF/MF sob o n° 018.033.567-74, RODRIGO DA PAZ
FERREIRA DARBILLY, brasileiro, casado, advogado, inscrito na oab/rj sob o n° 121.433,
DANIEL ROBERTO JÓSINO DE PAULA, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na oab/rj

sob o n° 182.010; FABIO DE REZENDE RAMOS DOS SANTOS, brasileiro, casado,
advogado, inscrito na oab/rj sob o n° 130.911, e, CAROLINA ROCHA RIBEIRO, brasileira,
solteira, advogada inscrita na OAB/RJ sob o 183.659 todos, profissionais vinculados a

— Rio de Janeiro
IBM BRASIL — INDÚSTRIA,

este escritório, com endereço na Av. Rio Branco, n.° 4511504, Centro

/

RJ, os poderes que me foram conferidos por

MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 33.372.25110001-56, para, representar a

Outorgante perante o foro em geral, em qualquer Juizo, Instância ou Tribunal, bem
como perante quaisquer autarquias e repartições públicas federais, estaduais ou
municipais, podendo requerer e assinar o que necessário for, usar todos os poderes
permitidos em Direito, compreendidos na cláusula ad indicia

,

com a finalidade

especifica para atuar nos autos da Recuperação Judicial das empresas ENEVA S.A.
e a ENEVA Participações S.A., processo n° 0474961-48.2014.6.19.0001 em trâmite
perante o juizo da 4 8 Vara Empresarial do Foro Central da Comarca da Capital do Rio
de Janeiro, podendo, para tal, habilitar crédito, participar, votar e ser votado em
assembléia de credores; aceitar ou impugnar administradores, contestar ou impugnar
créditos e contas, interpor recursos, acordar, concordar, conciliar, desistir, transigir,
solicitar a expedição de ofícios a entidades públicas e privadas, enfim, praticar todos
os atos

necessários ao fiel

cumprimento do

presente

mandato.

É vedado

expressamente o exercício dos poderes acima para a assinatura de quaisquer
documentos que alienem, onerem, dêem em garantia ou, de qualquer outra forma,
criem direitos ou obrigações sobre bens imóveis da Outorgante ou de terceiro, sendo
vedado o substabelecimento.
Rio-d nei , 21 de janeiro de 2015
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OAB/RJ 132.330

L'.•4 Oficio de Notas
Luiz Fernando Carvalho de Faria - Tabeliao - Notg cost
Av. Rio Branco 1 5 - grupo 312 - RJ - Tel. 2224-8423
Certifica que a presente ó cópia fiel
do ar igin l
que foi exibido.
Rio de Janeiro, 25 de Nove®bro de 2914
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Outorgante: IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.,
com sede no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Pasteur n os
1381146, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 33.372.25110001-56, neste ato
representada por seu Diretor Ronaldo Tostes Salgueiro, brasileiro, casado,
economista, portador da identidade n° M-4.693.085, expedida pela SSP/MG,
inscrito no CPF/MF sob o no. 946.141.056-53, residente e domiciliado nesta
cidade, com escritório na Av. Pasteur, 138/146 — 3 0. Andar, constitui como
bastante procuradora: Paula Milani Pragmacio Telles, brasileira, divorciada,
advogada, residente no Rio de Janeiro/RJ inscrita na OAB/RJ sob o n° 132.330
e no CPF/MF sob o n° 017.996.857194, com poderes para, isoladamente, em
todo o território nacional, praticar os seguintes atos: representar a Outorgante no
foro em geral, perante qualquer Juizo ou Tribunal, inclusive Justiça do Trabalho,
para o que; lhes concede poderes gerais e especiais, precisos, inclusive os
contidos na cláusula "ad judicia"; representar a Outorgante em quaisquer
repartições - públicas da administração direta ou indireta, federais, estaduais e
municipais,! bem como junto a entidades paraestatais federais, estaduais e
municipais,: sociedade de economia mista, Banco Central do Brasil, Banco do
q Brasil S/A e outras instituições financeiras, Caixa Econômica Federal, conselhos
de contribuintes, sociedades e"empresas privadas, podendo requerer,
apresentar e retirar documentos, recorrer para qualquer tribunal ou instância,
inclusive, administrativa; fazer e levantar cauções e depósitos, receber
correspondências registradas ou não, com ou sem valor; assinar carta de
Preposto, e receber citações e notificações, substabelecer no todo ou em parte

os poderes a ela conferidos, enfim praticar todos os atos necessários ao fiel
cumprimento do presente mandato, de tudo prestando contas à Outorgante. É
vedado expreessamente o exercício dos poderes acima para assinatura de
quaisquer documentos que alienem, onerem, dêem em garantia ou, de qualquer
iBM.Paula
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outra forma, cirem direitos ou obrigações sobre bens imóveis da Outorgante na
assinatura de títulos em favor, estranhos aos seus negócios, tais como avais,
fianças e outras garantias semelhantes. O presente instrumento vigorará até 31
de março de 2015.
Rio de Janeiro, 27 de março de 2014.
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO
(

CONTRATO S OCIAL

r3S !

y P'a

DA

rt.

IBM BRASIL — INDÚSTRIA , MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA.
CNP) / MF: 33.372.25110001-56

1307575

NIRE:33.2.0025715-1

Pelo presente instrumento particular, as partes:

J

I.

IBM AMEwCAs H oLDING LLC, sociedade norte-americana , constituída de acordo

com as leis do Estado de Delaware , Estados Unidos da América , com sede em New Orchard
Road , Armonk , na Cidade de Nova Iorque 10504 , Estados Unidos da América, inscrita no
CNPJ /MF sob o n° 09 . 677.335 / 0001 - 13, neste ato representada por sua bastante procuradora, PAULA MILAM PRAGMÁCIO TELLES, brasileira , divorciada , advogada , inscrita na

OAB/RJ sob o d 132 . 330 e no CPF / MF sob o d 017 . 996.957-94, residente e domiciliada na
Cidade do Rio de Janeiro , Estado do Rio de Janeiro , com escritório na Avenida Pasteur, e
138/146 , Botafogo , CEP 22 . 296-900, doravante denominada "IBM LLC", e

II.

IBM WoRLD TRADE ASIA CORPORATION , sociedade norte - americana , constituída

de acordo com as leis do Estado de Delaware , Estados Unidos da América , com sede na Cidade de Delaware, Estado de Delaware, Estados Unidos da América, inscrita no CNPJ/MF*C~?
-

o
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3D0
sob o a° 05 . 722.435 / 0001 - 63, neste ato representada por sua bastante procuradora, PA~

*

MILANI PRAGMÁCIo Uri r S, acima qualificada , doravante denominada "IBM ASW,

c

Únicas sócias da sociedade empresária denominada IBM BRASIL — INDúSTRIA, MAQUINAS
4

E SERVIÇOS LTDA . (" Sociedade ' ), com sede no Rio de Janeiro / RJ, na Avenida Pasteut nos
138 1 146, CEP 22 . 290-240 , inscrita no CNPJ / MF sob o e 33 . 372.251 1 0001-56, com seus

1307576

atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
QUCERJA), sob o NIRE n° 33.2 . 0025715 - 1, e última alteração contratual datada de
18103 / 2014 e arquivada na JUCERJA em 01 1 08/2014, sob o e 00002653741 , têm entre si
justo e acordado celebrar o presente Instrumento Particular de Alteração e Consolidação do

Contrato Social da Sociedade (" Instmmentó ) para alterar o que se segue:

•

I - As sócias decidem alterar o artigo 2° do Contrato Social da empresa para incluir . "a Consul-

toria e a p%rtafão de sempr ma ána de rirmivos bumanos, taissomo: nerutomtato e sekfão; a~ e relatórios de desempenho; surros de fommfão e aroAleA mento; pesquisa e análise do mersada; e fomrafâo Comarial; o fomeumento de soluíCw de sofi~ e de temokgia da iafo>mafU paga gporar os .nssrlvr da ána de roamos bxmanos."

II - Em função das deliberações acima , o Atrigo 2° do Contrato Social da Sociedade é alterados e passa a vigorar com a seguinte redação:

"A Sociedade tem por objeto a pesquisa e o desenvolvimento , a indústria , o comércio e os
serviços em geral , inclusive a importação e exportação ; a prestação de serviços de informática,
tais como o processamento de dados em geral e outros de natureza correlata ; a produção; a
comercialização e manutenção de programas de computador ; a consultoria na área de serviços
de informática e a prestação de serviços de integração, instalação e assistência técnica de equi&
~,

2
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pamentos e sistemas de informática o ensino e treinamento de recursos humanos em serviços
;

* de informática a consultoria e a prestação de serviços na área de recursos humanos, tais co;

mo: recrutamento e seleção, avaliações e relatórios de desempenho cursos de formação e
aconselhamento pesquisa e análise do mercado e formação comercial o fornecimento de
,

,

P

`.

,

;

soluções de software e de tecnologia da informação para apoiar os serviços da área de recursos humanos bem como todas as atividades comerciais e de representação comercial necessá,

rias para o cumprimento de seu objeto social."

1307577

III - Por fim as sócias decidem consolidar o Contrato Social da Sociedade o qual já refletin,

,

,

do as alterações acima, bem como outras julgadas necessárias passa a vigorar com a seguinte
,

redação:

•

"CONTRATO SOCIAL

DA
IBM BRASIL — INDÉI STRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

CNPJIMP:33.372.251/0001-56
NI RE : 33.2.0025715-1

Artigo P — A Sociedade tem a denominação de IBM BRASIL

—

INDÚSTRIA , MÁQUINAS E

SERV1çoS LIMITADA e é regida pela legislação aplicável às sociedades empresárias limitadas e,

supletivamente, pela Lei das Sociedades por Ações.

Artigo 2° — A Sociedade tem por objeto a pesquisa e o desenvolvimento a indústria, o co,

mércio e os serviços em geral, inclusive a importação e exportação; a prestação de serviços de

~

Z

3
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informática, tais como o processamento de dados em geral e outros de natureza correlata; a
*

produção; a comercialização e manutenção de programas de computador, a consultoria na

e

área de serviços de informática e a prestação de serviços de integração, instalação e assistência
técnica de equipamentos e sistemas de informática; o ensino e treinamento de recursos bu-

,P ,

manos em serviços de informática; a consultoria e a prestação de serviços na área de recursos
humanos, tais como: recrutamento e seleção, avaliações e relatórios de desempenho, cursos

1307578

de formação e aconselhamento, pesquisa e análise do mercado, e formação comercial; o fornecimento de soluções de software e de tecnologia da informação para apoiar os serviços da
área de recursos humanos, bem como todas as atividades comerciais e de representação comercial necessárias para o cumprimento de seu objeto social.

Artigo 3° — A Sociedade tem sede na Cidade do Rio de janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na

a

Av. Pasteur, 138/146, podendo ter. filiais, agências ou sucursais dentro ou fora do território
nacional, sendo as filiais a seguir discriminadas:

I- em Bameri/SP, na Alameda ltapecuru n° 124, Alphaville Industrial, CEP: 06454-080,
CNPJ/MF n° 33.372.251/0023-61;
2- em Belém/PA, na Av. Governador José Malcher

e 815, Sobrelojas es 11, 13

e 14,

Nazaré, CEP: 66055-260, CNPJ/MF no 33.372.25110103-80;
3- em Belo Hotizonte/MG, na Rua Padre Leopoldo Mertens, 715, São Francisco, CEP:

31.255-200; CNPJ/MF

e 33.372.251/0028-76;

4- em Belo Horizonte/MG, na Rua Maria Luiza Santiago, e 200 - Edificio Cenw" Tower — 3°, C, 56 e 6* andares - Santa Lúcia, CEP: 30360-740; CNPJ/MF

e

33.372.25110018-02;
5- em Betim/MG, na Rodovia Femão Dias, Km 486, 48, pista Norte, Galpão 09, Sala

37, parte, CEP: 32684-296, CNPJ/MF n° 33.372.25110025-23;

é,

E

V
e~do F. S. ealwaflpr
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6- em BzasOia/DF, na SCN, Quadra 04, Bloco B, n° 100, salas 601 e 701, Centro Empr.

*

Vatig, Asa Norte, CEP: 70714-900, CNPJ/MF

e 33.372-251/0100-38;

7- em Brasília/DF, SAUS, Quadraa 01, Bloco N, salas 901, 902, 903 e 904, CEP: 70070-

1

010; CNPJ/MF e 33.372.251/0003-18;

.

8- em Brasília/DF, no SOF/ Sul Quadra 02, Conj. A Lote 1/3, CEP: 71215-200,
CNPJ/MF n° 33.372.251/0020-19;

1307579

9- em Campinas/SP, na Rua Guido Camargo Penteado Sobrinho,
CEP: 13082-800, CNPJ/MF n° 33.372.25110152-69;

e 3685, Real Parque,

10- em Caldas do Sul/Rio Grande do Sul, na Rua Terezinha Pauletti Savitto

e. 52, sala

03, CEP: 95.110-195; CNPJ/MF n° 33.372.25110030-90;
11- em Curitiba/PR, na Av. Marechal Deodoro, n° 717, 10° andar, Centro, CEP: 80020320, CNPJ/mf n° 33.372.25110080-50;

©

12- em Curitiba/PR, na Rua Bom Jesus de Iguape, n° 6230, Boqueirão, CEP: 81730-020,
CNPJ/MF n° 33.372.251/0011-28;
13- em Florianópolis/SC, na Rua Adolfo Melo n° 35, 1° andar, salas 101 e 102, Centro,
CEP: 88015-090, CNPJ/MF

e 33.372.251/0123-24;

14- em Florianópolis/SC, na Rua Euclides de Castro n° 790, Bairro Coqueiros, CEP:
88080-010, CNPJ/MF e 33.372.25110008-22;
15- em Fortaleza/CE, na Av. Santos Dumont, n° 1789, Salas 212, 213, 214 e 215, Aldeota, CEP: 60150-160, CNPJ/MF n ° 33.372.251/0066-00;
16- em Goiânia/GO, na Rua 06, d 370, Quadra E3, Lote 31 E, 15° andar, salas 1506 a
1508, Setor Oeste, CEP: 74155-070, CNPJ /MF n° 33.372.251/0115-14;
17- em Hortolindia/SP, na Rodovia Jornalista Francisco Aguitre Proença, (SP 101) Km
09, Chárrras de Assay, CEP: 13186-900, CNPJ/MF n° 33.372.251/0062-78;

lJ
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18- em Hortolándia/SP, na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, (SP 101) Km
*

09, Prédio 60 (Parte), Chácaras de Assay, CEP: 13186-900, CNPJ/MF n°
33.372.25110137-20;
19- em Joinville/Santa Catarina, na Rua Plácido Gomes n° 610, salas 101, 102 e 103,

P'

CEP: 89.202-050, CNPJ/MF n° 33.372.251/0027-95;
20- em Manaus/AM, na Av. Constaatino Nery, a° 4165, Ed. Empire Centey Loja 104,

1307580

Chapada, CEP: 69050-002, CNPJ/MF a° 33.372 25110093-74;
21- em Nova Lima/MG, na Rua Senador Milton Campos, n° 175, 6° andar (parte), Vila
da Serra, CEP: 34000-000, CNPJ/MF n° 33.372.25110014-70;
22- em Porto Alegre/RS, na Av. Dolores A kataz, n° 90, 10° andar — parte, Edificio Centro Empresarial Guaíba, CEP: 90110-180, CNPJ/MF n° 33.372.251/0069-44;
23- em Porto Alegre/RS, na Av. Dolores Alcaraa Caldas, 90 - 7°, 8°, 10° e 11° andares,
Ediãcio Centro Empresarial Guarba, CEP: 90110-180, CNPJ/MF

E

e

33.372.25110024-42;
24-em Porto Alegre/RS, na Rua Arabuta, n° 602, Navegantes, CEP: 90240-470,
CNPJ/MF a° 33.372.251/0010-47;
25- em Recife/PE, no Cais do Apolo, a° 222, I4° andar, CEP: 50030-230, CNPJ/MF n°
33.372.251/0085-64,
26- em Recife/PE, na Rua General Góes Monteiro, n° 334, Imbiribeira, CEP: 51170-560,
CNPJ/MF n° 33.372.251/0012-09;
27- no Rio de Janeiro/RJ, na Av. Pasteur, nos. 138/146, parte, Botafogo, CEP: 22296900, CNPJ/MF n° 33.372.251/0128-39;
28- no Rio de Janeiro/RJ, na Rua Teixeira Ribeiro, n° 130, Ramos, CEP: 21040-242,
CNPJ/MF n° 33.372.251/0127-58;
29- no Rio de Janeiro/RJ, na Praia de Botafogo, a° 501, Salio 701 (parte), Ed. Pio de
Açúcar, CEP: 22250-040, CNPJ/MF n° 33.372.25110013-90;

INÇ
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l
30- no Rio de Janeiro / RJ, na Av . Rio Branco , e 110, Salas 701 e 801, Centro, CEP:

*

20040-008, CNPJ/MF n° 33.372.251/0006-60;
31- em Salvador / BA, na Av . Tancredo Neves , n° 450, Ed. Suarez Trade , sala 3201, Caminho das Árvores, CEP: 41820-020, CNPJ/MF n° 33.372.251/0072-40;

P

;

32- em Salvador /BA, na Av. Luiz Viana Filho s /d, salas 108 a 115 do 1° Pavimento do
Tecnocentro, prédio central do Parque Tecnológico da Bahia , l m 10, Paralela, CEP:

1307581

41.730-101, CNPJ/MF e 33.372.251/0026-04;

33- em São Luís /MA, na Av. Colares Moreira , no 7, Q. 28 , Lote 7, Salas 609 e 610, Jardim
Renascença, CEP: 65075-441, CNPJ/MF e 33.372.251/0016-32;
34- em Sio Paulo / SP, na Rua Engenheiro Francisco Pitta Brito , 4125, subsolo (parte),
Térreo (parte), 1°, 2°, 3°, C, 5°, 6% 7% 8° e 9° andares , Jardim Promissão , São Paulo/SP, CEP: 04753-080, CNPJ/MF n° 33.372.251/0019-85;
35- em São Paulo / SP, Avenida Francisco Matarazzo , e 1500 - ~cio Los Angeles bloco 2 - 3% 4% 5° e 6° andares - Unidades Autônomas 31, 32, 41, 42 , 51, 52 , 61 e 62,
Água Branca, CEP: 05001-100, CNPJ/MF n°. 33.372.251/0009-03,
36- em São Paulo / SP, na Av . Nações Unidas , e 12901 , 1901 / 2 2001 12 2101 / 2, Chácara
Itaim, CEP: 04578-000, CNPJ/MF e 33.372.251/000407;
37- em São Paulo/SP, na Rua Tutóia, e 1157, PT 114 PT 5/812/20, Vila Mariana, CEP:
04007-900, CNPJ/MF d 33.372.25110126-77;

38- em Uberlândia /MG, Av. Nicomedes Alves dos Santos , e 1078, CEP: 38.411-106,
CNPJ/MF e33.372.251/0029-57,

39- em Vitória /ES, Av. Nossa Senhora da Penha , e 1255, salas 101 , 102 e 104, Santa Lucia, CEP: 29055-131, CNPJ/MF n° 33.372.25110140-25; e
40- em Vitória / ES, Av . Nossa Senhora da Penha , e 1.495 , 5° andar, sala 504 -AT, EdíHcio Corporate Center, Santa Lúcia, CEP: 29056-075

i
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Artigo 4° — O prazo de duração da Sociedade é indeterminado.

y'

Artigo 5°
rP,•

—

O capital social totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional,
,

é de R$ 611.493 898,00 seiscentos e onze milhões quatrocentos e noventa e três mil, oito.

I.
~Jftil ~
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(

,

centos e noventa e oito Reais dividido em 611.493 898 (seiscentas e onze milhões quatrocen)

.

,

tas e noventa e três mil, oitocentas e noventa e oito quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um
)

Real) cada uma assim distribuídas:
,

(a) Um AMERIcAs HOLDING LLC — 611 493.897 seiscentas e onze milhões quatrocen.

(

,

tas e noventa e três mil, oitocentas e noventa e sete quotas, no valor total de R$
)

611.493 897,00 seiscentos e onze milhões quatrocentos e noventa e três mil oitocen.

(

,

,

tos e noventa e sete reais); e

(b) Iam WO RLD TRADE Asu CORPORATION — 1 (uma) quota, no valor nominal de R$
1,00 (um Real).

Paráátafo único — A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas

,

mas to-

das são solidariamente responsáveis pela integtalização do capital social.

Artigo 6° — A gestão e administração da Sociedade competirá a uma Diretoria composta por,
no mínimo 4 (quatro e no máximo 8 oito Diretores sendo um Diretor Presidente e os de,

)

(

)

,

mais sem designação específica os quais poderio se reunir sempre que o Diretor Presidente
,

julgar necessário.

U
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Parágrafo 1° — O prazo de gestão dos Diretores é indet erminado , podendo ser substituídos

I
*

DM

por ocasião da reunião ordinária citada no Artigo 8e ou , a qualquer tempo , por deliberação

1307583

Pazagrafo 3e — A administração da Sociedade é exercida , conforme deliberado pelas súcias,

das sócias.

Parágrafo 2° — Compete às súcias fixar a remuneração dos Diretores.

por (i) como Diretor Presidente , o Sr. RODRIGO SEDE DE FREITAS LIMA, brasileiro, casado sob o regime de separação legal de bens , engenheiro, portador da carteira de
identidade n° 09038423-1, emitido pelo IFP /RJ, em 19/09/1989 , inscrito no CPF/MF sob o
n° 013 .620.537-24, (ii) como Diretora , a Sra. LUCIANA DE CAMARGO PEREIRA,
brasileira, divorciada, engenheita, portadora da carteira de identidade n° 18.665 .889-8, expedi-

4

da pela SSP/SP , em 06 / 0312006, inscrita no CPF /MF sob o e 144 . 889.768 - 83; (iii) como
Diretor o Sr. FABIO CARVALHO PESSOA , brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro , portador da carteira de identidade n ° 10.721 . 305, expedida
pela SSP / SP, em 12 / 08/1976 , (iv) como Diretor, o Sr. RONALDO TOSTES SAL,
GUEIRO , brasileiro , casado sob o regime da separação total de bens , economista, portador
da carteira de identidade n° M 4.693 . 085, emitido pela SSP / MG, em 20 /03/1986 , inscrito no
CPF/MF sob o e 946 . 141.056 - 53, (v) como Diretora , GABRIELA NAYELI GAYTAN
GONZALEZ , mexicana, casada sob o regime da separação total de bens , contadora, portadora da carteira de identidade RNE e V 493689 — X, expedida pelo CGPI / DIREX/DPF em
27/02/2012 , com validade até 29 / 09/2020, inscrita no CPF sob o ne 232.700 . 508-60, e (vi)
como Diretor , o Sr. MARCELO CESAR LYRA PORTO , brasileiro, casado sob a comunhão parcial de bens , analista de sistemas , portador da carteira de identidade n° 39045023,
expedida pela SSP / SP, em 26 / 0712004 , inscrito no CPF / MF sob o n° 883.327.807-72, todos

a
9
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residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na

-

e 1157,17° andar, Bairro Vila Mariana, CEP

Rua Tutóia,

04007-900.

M

fie ..

Artigo 7°

—

Qualquer dos Diretores, isoladamente, poderá assumir qualquer obrigação em

nome da Sociedade,

quais, assim agindo, terão os mais amplos poderes de administração

da Sociedade, inclusive os de emitir, aceitar, endossar e avalizar títulos cambiais de qualquer
1307584

natureza, movimentar contas bancárias, dar fiança, contrair empréstimos, alienar e constituir
ônus reais sobre os bens sociais móveis e imóveis, abrir filiais, agências e sucursais; representar a Sociedade em Juízo ou fora dele, perante terceiros e autoridades públicas em geral. Aos
administradores é facultado, nos limites de seus poderes, constituir mandatários da Sociedade,
especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar.

Artigo 8°

O

—

As deliberações das sócias, quando necessárias, serão tornadas em reunião. A

reunião ordinária das sócias se realizará dentro dos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao
término do exercício fiscal e terá por fim o exame das contas dos Diretores.

Artigo 9°

—

As reuniões extraordinárias das sócias poderão ser realizadas, a qualquer tempo,

por convocação de qualquer das sócias.

Artigo 10 — As sócias poderão ser representadas nas reuniões por procuradores, ainda que
estes não sejam sócias.

Artigo 11— As reuniões deverão ser convocadas mediante aviso prévio, com, pelo menos, 8
(oito) dias de antecedência, em primeira convocação, e, pelo menos, 5 (cinco) dias nas convocações subsequentes. Os avisos poderão ser dados pessoalmente, pelo correio, pelo telégrafo,

lJ
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por fax, e deverão conter uma súmula dos assuntos a tratar, com a indicação de lugar, dia e
*

hora de reunião.

Artigo 12 — Cada quota dará direito a um vóto e as deliberações serão tomadas da seguinte
forma:

1307585

I — por votos que representem dois terços do capital social para deliberar sobre a modificação
do Contrato Social da Sociedade, acerca de incorporação, fusão e a dissolução da Sociedade,
ou a cessação do estado de liquidação;

II — por votos correspondentes a mais de metade do capital social, para deliberar sobre a destituição dos administradores, o modo de sua remuneração e o pedido de concordata e,

rM

III — por maioria de votos dos presentes, nos demais casos previstos neste Contrato Social.

Artigo 13 — O exercício social terá início em 1° de janeiro e será encerrado em 31 de dezembro de cada ano.

Artigo 14 — Uma vez que o balanço anual tenha sido levantado e as necessárias amortizações
tenham sido feitas, quaisquer lucros apurados serão mantidos em suspenso aguardando sua
destinação a ser determinada pelas sócias. A Sociedade poderá levantar balanços semestrais
ou balanços mensais e, conforme deliberação das sócias adotada em reunião extraordinária
convocada e realizada na forma deste Contrato Social, poderá distribuir dividendos a conta
dos lucros apurados nesses balanços quando representem períodos iguais ou superiores a um
semestre.
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Artigo 15 — A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei; as sócias estabele*

terão o modo de liquidação e nomearão o liquidante, fixando sua remuneração.

Artigo 16 — Todos os casos omissos, deste Contrato, serão resolvidos de conformidade com

as leis em vigor aplicáveis as sociedades empresátias limitadas, e, supletivamente, com a Lei no
6.404/76 (Lei das Sociedades por Ação) ficando desde já eleito o Foro da Capital do Estado

e;

1307586

do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja".

E, por estarem assim contratadas, firmam a presente, em 3 (três) vias, que, lidas e aprovadas,
serão assinadas pelos quotistas presentes, através de seu procurador e na presença das testemunhas abaixo assinadas.

0

Rio de janeiro, 09 de dezembro de 2014.

I
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IBM WORLD TRADE AsIA CORPORATION
p.p. PAULA MuaNt PRAGMÁCIO TELLES

IBM AMERICAs HOLDING LLc
p.p. PAULA MILANI PRAGMÁCIO TELI.ES
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Deloitte Touche Tohmatsu
,
Consultores
Consulores Ltda
Av. Pres. Wilson, 231 — 26' andar
20030-905 - Rio de Janeiro - RJ

Brasil

Tel.: + 55 (21) 3961-0501

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2014.

+ 55(11)5186.1037
ajgeradora @ deloitte.com

IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA
AVENIDA PASTEUR, 138
BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 22290-240

REF: RECUPERACÃO JUDICIAL DE ENEVA S.A. E ENEVA PARTICIPACÕES S.A. !:" Í 111 1/ 7• ~*11113ú104 Z

JANEIRO

—

Â 110 a Z#1*111:71167

PROCESSO No 0474961-48.2014 8.19.0001
.

Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda., Administradora Judicial nomeada nos autos da
Recuperação Judicial de ENEVA S.A. e outra, em cumprimento ao disposto no artigoinciso
1, letra "a", da Lei ri.* 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, comunica que:

©

a) as Empresas ENEVA S.A. e outra distribuíram, em 09/12/2014, pedido "te R'P
Ill
JUDICIAL, defe ri do em 16/12/2014.
b) na relação de credores apresentada em Juizo, V(v). S(as). Figura(m
crédito com as seguintes características:

AÇÃO

entor(es) de um

Devedora: ENEVA S.A.
Natureza do Crédito: Quirografário - Classe: III
Valor: R53.993.884,81
~

l

t

c) pelo mencionado valor, V(v). S(as). já esta(ão
bilíiWo(s) na relação de credores, SENDO
DESNECESSÁRIO O ENVIO DE OUALOREIMDOCUMENTO QUE VISE APENAS

• ;

d) apenas em caso de discordância, e
etermina o artigo 9° e parágrafo único da Lei
11.101105, será necessária a apres
ao
divergencia/habilitação de crédito no prazo de 15
(quinze) dias a contar da publica - do ital previsto no a rt . 52 da Lei 11.101/O5, respeit an do-se
o recesso do Poder Judiciá ri o
E
do Rio de Janeiro compreendido entre os dias 20 de
dezembro de 2014 e 06 de 'an ' 0 X2015;
Art. 9% A habilitação e ' r realizada pelo credor nos termos do art . r, § 1°, desta Lei deverá conter.
1- o nome, o end
o cre e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo;
11- o valor do crédl
tu
do até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial. sua origem e
classificação ,
111- os doeu

t c probatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas;
Iv - 'ao a á rantia prestada pelo devedor , se houver, e o respectivo instrumento;
Vo do objeto da garantia que estiver na posse do credor.
Paráico . Os títulos e documentos que legitimam os créditos deverão ser exibidos no o ri ginal ou por cópias
aut

se estiverem juntadas em outro processo.

e). escuros que a divergência e/ou habilitação deve ser entregue na Deloitte Touche
Tolmaisu Consultores Ltda , com endereço na Avenida Presidente Wilson, 231, 26' andar,
CEP 10030-905, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, no horário comercial aos cuidados da
Administradora Judicial;
f) para outras informações, colocamo-nos à disposição através do endereço eletrônico
ajgeradora@deloitte.com , esclarecendo que consultas ao processo de recuperação judicial
poderão ser realizadas no cite do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (www.tjrj.jus.br )
Atenciosamente,

Deloitte Touche Tolmatsu Consultores Ltda. - Administradora Judicial
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ILMO. SR. REPRESENTANTE LEGAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL DELOITTE
TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.

REFERÉNCIA: RECUPERAÇÃO JUDICIAL No 0474961-48.2014.8.19.0001 DA
43 VARA EMPRESARIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL —
RJ — RECUPERANDAS: ENEVA S.A. E ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A.

IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA., com sede
Q nesta cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Pasteur n°s 1381146,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 33.372.25110001-56, doravante IBM, por meio de seus
advogados infra-assinados, com escritório profissional na Av. Rio Branco, 45, sala 1504,
Centro, Rio de Janeiro-RJ (doc. 01), com fundamento no Artigo 7 0 e seguintes da Lei
11.10112005, vem, pela presente, apresentar sua
DIVERGÊNCIA QUANTO AO VALOR DO CRÉDITO

~

dedarado pela Reaperarxla ENEVA S.A, já devidanoite qualificada nos autos do p Dxsso de
RECUPERAÇÃO JUDICIAL em epígrafe, pelos motiws de fato e de

que abaixo

1— DO CRÉDITO: ORIGEM E VALOR REAL
1.1.

Declarou a Recuperanda que o crédito a que faz jus a IBM seria no valor

• total de R$ 3.993.884,81 (três milhões, novecentos e noventa e três mil, oitocentos e
oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos) , decorrente de Contrato de
Participação a Contrato de Prestação de Serviços de Informática (Doc. 02).
1.2.

Em 3010912014, amigavelmente, a IBM e a Recuperanda firmaram um

Termo de Encerramento de Contrato (Doc. 03), no qual se estabeleceu um cronograma
para o distrato do contrato, que ocorreria no último minuto do dia 31/1212014, e o
pagamento pela Recuperanda de uma indenização R$ 7.100.000,00 (sete milhões e cem
mil reais) à IBM pela rescisão antecipada do contrato, quantia esta que seria quitada por
uma entrada de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e quatro parcelas iguais e
sucessivas no valor de R$ 1.275.000,00 (um milhão, duzentos e setenta e cinco mil
reais), vencendo-se a primeira no último dia útil de outubro de 2014 e a última no último
dia útil do mês de janeiro de 2015.

Av. Rio Branco, n.° 45, 15°, conj. 1504
20090 003 - Rio de Janeiro. RJ, Brasil
Phone, 55 21 2283 2080
Fax 55 212283 4448
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1.3.

Por e-mail enviado em 1711212014 (Doc. 04), por conta da recuperação

judicial, a Recuperanda informou à IBM que deixaria de quitar algumas notas em aberto
de prestação de serviços e as duas últimas parcelas, referentes aos meses de dezembro
de 2014 e janeiro de 2015, da indenização pela rescisão antecipada no valor total de R$ .
2.550.000,00 (dois milhões, quinhentos e cinquenta mil reais).

1.4.

Neste mesmo e-mail, requereu a Recuperanda que a IBM desmembrasse

o faturamento dos serviços prestados no mês de dezembro em duas, uma de 01112/2014
até 0911212014, englobada na recuperação, e outra de 1011212014 até 3111212014, que
E

não estaria englobada na Recuperação Judicial. Confira-se o trecho do e-mail:

"com relação à fatura a ser emitida para a ENEVA S.A. referente ao
mês de dezembro de 2014 (R$ 373.000,00), a IBM deverá emitir duas
faturas com valores proporcionais sendo. uma referente ao período
de 01112 à 09112 (R$108.290,32), a ser incluída no processo de
recuperação /udicial e outra referente ao período de 10112 à 31112
(R$264.709,68) a ser paga normalmente."(grifou-se)
1.5.

Em resposta ao e-mail da Recuperanda quanto ao faturamento de

dezembro 2014, a IBM respondeu no mesmo (Doc. 05) dia esclarecendo que: "Conforme
alinhamento anterior, o faturamento foi dividido em 2 períodos, sendo um referente ao
período de 0111212014 à 0911212014 e outro de 1011212014 à 3111212014. O cálculo do

•

pró-rata foi feito com base no mês comercial de 30 dias (9130 para o primeiro
período e 21130 para o segundo período)."

1.6.

Com base na sistemática de cálculo acima citada, foram emitidas 04

(quatro) notas, duas para o período de 01112 a 09112 (Valor total de R$ 111.900,00), e
duas para o período restante do mês (Doc. 05), conforme abaixo:

Descrição

dez/14

Natureza de Operação

MPX Energia S/A (Brasil)

SZt-23TÕ1 *51858

R$

NF-e

SO
de 01/12/2014 a 09/12/2014

SO

A. Hosting+EUS

Processamento de Dados

SO

A. Hosting+ EUS +ISS

Processamento de Dados

854.662;99

SO
de 10112/2014 a 31/1212014

SO

A. Hosting+ EUS

Processamento de Dados

~

SO

A. Hosting + EUS + ISS

Processamento de Dados

I

Total Mensal (R$)

_ 77;54 ;9

373.000,00

Qtde de faturas

Av. Rio Branco, n.° 45, 15 9, conj. 1504
20090 003 - Rio de Janeiro, RJ. Brasil
: 55 212283 2080
Fax 55 212283 4448
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1.7.

Contudo, a Recuperanda ao declarar o valor do crédito devido à IBM, a

mesma deixou de considerar algumas faturas de serviços englobadas pelo processo de
recuperação, no valor total de R$ 271.692,03 (duzentos e setenta e um mil, seiscentos e
noventa e dois reais e três centavos), e incluiu, indevidamente, a fatura dos serviços
prestados referentes ao período de 1011212014 até 31112/2014, faturas estas no valor
total de R$ 261.100,00 (duzentos e sessenta e um mil e cem reais).

1.8.

A lista de faturas que não foram consideradas foi a seguinte:

0

•

186533
186533
186533
186533
186533
186533
186533
186533
186533
186533
186533
186533
186533
186533
186533
186533
186533
186533
186533
186533
186533
185533
185533

1.9.

ENEVA R2013JD001 30/09/2013 3010912013
ENEVA R2014GY601 1510512014 15105/2014
ENEVA
62551
30/04/2014 29/05/2014
62998
29/05/2014 27/06/2014
ENEVA
30/05/2014 28/06/2014
ENEVA
63124
30/06/2014 29/07/2014
ENEVA
63712
63713
30/06/2014 29/0712014
ENEVA
64502
29/08/2014 27/09/2014
ENEVA
66780
16/12/2014 14/0112015
ENEVA
16112/2014 14/01/2015
ENEVA
66779
ENEVA
66778
16/12/2014 14/0112015
ENEVA
66777
16/12/2014 14/01/2015
ENEVA
66776
16/12/2014 14/0112015
ENEVA
66775
16/12/2014 14/0112015
16/12/2014 14/01/2015
ENEVA
746029
66790
17/12/2014 15/01/2015
ENEVA
66789
17/12/2014 15/01/2015
ENEVA
ENEVA
66788
17/12/2014 15/01/2015
ENEVA
66787
17/12/2014 15/0112015
17/12/2014 15/01/2015
ENEVA
66786
66785
17/12/2014 15/0112015
ENEVA
66784
17/12/2014 15/01/2015
ENEVA
ENEVA
66783
17/12/2014 15/01/2015

-R$ 177.84
-R$ 323.01
R$10,224.00
R$4~34
R$ 3,750.21
R$ 1,93L78
R$1,93L78
R$12.49
R$4,043.79
R$ 83276
R$ 26,639.67
R$ 7,77202
R$1,931.78
R$57,237.01
R$54,66299
R$ 10,91Z08
R$ 10,91208
R$ 1,93L78
R$ 26,639.67
R$4,043.79
R$ 83176
R$ 16,24255
R$ 25,24255

nfa
nfa
45346
46127
46275
47245
47246
48653
51863
51862
51861
51860
51859
51858
99905
51872
51871
51870
51869
51868
51867
51866
51865

n/a
n/a
0128-39
0128-39
OIM-39
0128-39
0128-39
0128-39
0128-39
0128-39
0128-39
0128-39
0128-39
0128-39
0062-78
0128-39
0128-39
0128-39
0128-39
0128-39
0128-39
0128-39
0128-39

Por conta dessas inconsistências, acabou por declarar a Recuperanda que

o crédito devido à IBM seria de R$ 3.993.884,81 (três milhões, novecentos e noventa e
três mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos), quando na
realidade, o valor correto do crédito é de R$ 3.892.576,84 (três milhões, oitocentos e

Av. Rio Banco, n,° 45. 15°, conj. 1504
20090 003 - Rio de Janeiro. RJ, Brasil
Phone: 55 212283 2080
Fax 55 212283 4448
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oitenta e dois mil, quinhentos e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos),
conforme planilha anexa e cópia das notas fiscais eletrônicas (Doc. 06) .

1.10.

Dessa forma, resta demonstrado que o valor real do crédito da IBM é de

R$ 3.892.576,84 (três milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, quinhentos e setenta

e seis reais e oitenta e quatro centavos) , razão pela qual requer seja acolhida a
presente impugnação e devidamente retificado o valor de seu crédito constante do
quadro geral de credores.

II — DO CRÉDITO: CLASSIFICAÇÃO

2.1.

Como se pode verificar no quadro geral de credores, o crédito figurou

corretamente como quirografário.

III — CONCLUSÃO
3.1.

Diante de todo o exposto, requer a IBM a V. Sa. se digne acolher a

presente divergência/impugnação, determinando a devida correção do valor do crédito
da IBM constante da Relação de Credores, de forma a constar o valor real do crédito que
é de R$ 3.892.576,84 (três milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, quinhentos e
setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos).

C,J

3.2.

Por fim, requer que eventuais e-mails relacionados às questões da IBM na

presente Recuperação Judicial sejam enviados

para

Rodrigo Darbilly

( rfd(ã)mooadv.com.br ), com cópia para Carolina Ribeiro ( crraamooadv.com.br ).

3.3.

Sendo o que nos cabia esclarecer, ficamos ao dispor de V. Sa. para

prestar e apresentar quaisquer informações e documentos adicionais que se façam
necessários.

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 2015

20090 003 - Rio de Janeiro. RJ, Brasil
Phone: 55 212283 2080
Fax 55 212283 4448
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Contrato de Participação relativo ao BRASIL MPX ENERGIA S.A.
-

®

Este Contrato de Participa* relativo ao BRASIL - MPX ENERGIA S.A. (este 'Contrato de Parficipação1 é celebrado e
firmado em 13 de Abra de 2012 entre IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA . uma sociedade
constituída de acordo as leis do Brasil, core sede a Av. Pasteur , n.° 1381146 , Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, inscrita no CNPJIMF sob o n° 33.372.25110001-56 (18M1 ë MPX ENERGIA S.A., uma sociedade constituída de
acordo as leis do Brasil, com sede a Praça Mahatma Gandhi, n° 14, parte, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, inscrita no CNPJIMF sob o n.04.423.55710001-21 rMP)Ç).
Este Contrato de Participação é assinado de acordo com, e reconhece a aceitação e incorporação, por referência, pelos
signatários, neste Contrato de Participação, das diisposiçóes do Contrato de Prestação de "Serviços de Informática, datado
de 31 de Março de 2012, entre a IBM e a EBX Holding Ltda. ('EBX') (1TSC ~ .
ÌBM e MPX avençam o quanto segue;

1.

Definições e Interpretação

,

Salvo definição diversa contida neste Contrato de. Padiciipação,. os termos definidos empregados neste Contrato de

Participação têm os significados especificados no ITSC e seus Anexos.
1.1.

Definições Adicionais

Os seguintes termos adicionais empregados neste Contrato de. Participação lerão os significados abaixo:

1, "Parias Partictpamtes" significa a MPX e a IBM , em conjunto.
2. "Data de Início dos Serviços do Contratada Participação" significa a Data de Início dos Serviços especificada no
ITSC.

1.2.

Réferéncias

Todas as referências a este Contrato de Participação incluem seus Apêndices, se houver. Salvo indicação em contrário: (1)
todas as referências contidas neste Contrato de Participação (cari exclusão dos Apêndices) a Antigos ou Cláusulas
constituem referencia a Artigos ou Cláusulas desta Contrato de Participação (com exclusão dos Apêndices); (2) todas as
referências contidas neste Contrato de Participação a Anexos constituem referência a Apêndices deste Contrato de
Participação; e (3) todas as referências contidas neste Contrato de Participação ou em qualquer Apêndice a Anexos
constituem referencia aos Anexos aplicáveis do ITSC. Para fins deste Contrato de Participação somente todas as
referências à EBX contidas no ITSC serão alteradas, mufafis muhano "u, de forma a significar a MPX , conforme aplicável.

Confidencial MPX 1 EM
Contrato N° 2-tURAHJH

Contrato de Participação -IBM e MPX

Perna 3 de 5
A~ 9n11)

~

1.3. Precedência
Salvo disposição em contrário deste Contrato de Participação com referência ao Artigo ou Cláusula do ITSC que estiver

sido modificado (a), o ITSC prevalecerá na hipótese de qualquer conflito com este Contrato de Participação . Este Contrato
de Participação e seus Apêndices prevalecerão na hipótese de conflito com qualquer Anexo do ITSC.

Q

2.

Escopo de Serviços

A IBM prestará, e a MPX comprará, todos os Serviços descritos no ITSC e seus Anexos. Os Serviços prestados nos tenros
deste Contrato de Participação serão prestados nos Níveis de Serviço descritos no Anexo B do ITSC.

3.

Prazo

Este Contrato de Participação entrará em vigor na Data de Inicio dos Serviços do Contraio de Participação e expirará na
Data de Expiração , salvo acordado em contrario , e amenos que rescindido anteriormente conforme faculta o ITSC.

4.

Encargos

Os encargos dos Serviços prestados nos termos deste Contrato de Participação serão os especificados no Anexo C do
ITSC.

5.

Faturamento e Pagamento

A IBM faturará a MPX em.RaM, e a MPX pagará à IBM pelos Serviços descritos neste Contrato de Participação em
conformidade com o Anexo C.

Todas as faturas sob os termos deste Contrato de Participação serão enviadas à MPX ENERGIA SA, Praça Mahatma
Gandhi, ri.* 14, parte, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro..

6.

Disposições Gerais

6.1. Totalidade das Avenças
Este Contrato de Participação sobrepõe-se a todas as discussões e contratos anteriores entre as Partes Participantes no
tocante à matéria ora versada e, em conjunto com o ITSC e os Anexos e Apêndices aplicáveis, representa a totalidade das
avenças entre as Partes Participantes no tocante à referida matéria.

Confidencial MPX! IBM
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6.2 Questões Legais

As Afiliadas da IBM não apresentarão reivindicação ou serão parte de qualquer ação ou processo, direta ou indiretamente,
contra a EBX ou suas Afiliadas ou seus empregados, diretores ou admtrústradores consequente ou relativo a este Contrato
de Participação ou ao ITSC. As Afiliadas da EBX não apresentarão reivindicação ou serão parte de qualquer ação ou
0 processo, direta ou indiretamente, contra a. IBM ou suas Afiliadas ou seus empregados, diretores ou administradores
consequente ou reiativo a este Contrato de Participação ou ao ITSC. A IBM ou Afiliada da IBM e a EBX ou Afiliada da EBX
ou Empresa EBX listada na Bolsa observarão as disposições de Solução de Conflitos constantes no ITSC no caso de
quaisquer conflitos decorrentes deste Contrato de Participação ou do ITSC e seus Anexos,
6.3, Comunicaçãó e Notificações

A MPX encaminhará todas as comunicações relatiúas a este Contrato de Participação por intermédio da EBX e para a EBX,
e não por intermédio da'IBM ou para a IBM. A IBM encaminhará todas as comunicações relativas a este Contrato de
Participação para a EBX. As pessoas e endereços para notificações rios termos deste Contrato de Participação serão os
mesmos constantes no ITSC.

6,4. Alterações
Os aditamentos, rnodìficações, alterações, renúncias ou cancelamento deste instrumento serão válidos somente se tiverem

a forma escrita é forem assinados por representante legal das Partes Participantes (ficando estipulado, contudo, que.os
aditamentos ao ITSC e seus Anexos serão aplicáveis a este Contrato de Participação e, poressa referênda, fitcorporados a
este Contrato de Pa~).

®

E, por estarem justas e contratadas, os representantes legais das Parles Participantes celebram este Contrato de
Participação em 13 de Abril de 2012.
IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS MPX ENERGIA S,A.

Par
Nome:
Cargo:

yxe-rreaàe+,re-

Pw:
Nome:

IBM Giobei TeciNfl*P Servires

Cargo:

NC7

~

F^.M fe^ ~r~v,

Rodrigo Kede

rtre

~

der
M ~1(F.~ 9M S. A

~ 671R

jf S.

Testemunh
Por.

Nome:

-

Ju ' n

CPF:
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TERMO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO

ENEVA S.A., sociedade com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo,
n° 66, 7 2 andar, Flamengo, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 04.423.567/0001-21, neste ato
representada por seus diretores ao final assinados, doravante denominada (Eneva")
IBM BRASIL — INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA., sociedade com sede na Cidade e
Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Pasteur, n° 138, Urca, inscrita no CNPJ/MF sob o n 2
33.372.25110001-56, neste ato representada por seu procurador devidamente constituído,
doravante denominada ("IBM"), em conjunto com Eneva denominados ("Partes")
Considerando que, em 31.03.2012, IBM Brasil — Indústria, Máquinas e Serviços Ltda. ("IBM") e
EBX Holding Ltda. ("EBX") celebraram o contrato intitulado Contrato de Prestação de Serviços
de Informática (referido, na forma do Contrato, pela sigla "ITSC);
Considerando que no ITSC, as Partes previram que empresas controladas pela EBX celebrariam
os chamados "Contrato de Participação" com a IBM a fim de adquirir e receber os serviços
objeto do ITSC;
Considerando que a MPX Energia S.A., atualmente denominada Eneva S.A. ("Eneva"), foi
identificada como uma "Empresa EBX Listada na Bolsa", definição contratual contida no
Apêndice A — Glossário dos Termos Básicos, item 37;
Considerando que, na condição de "Empresa EBX Listada na Bolsa", a MPX Energia S.A.
celebrou o "Contrato de Participação relativo ao Brasil — MPX Energia S.A." ("Çontrato de
Participação") em 13.04.2012, no qual foram aceitas e incorporadas por referência as
disposições do ITSC;
Considerando que o escopo dos Serviços objeto do Contrato de Participação vêm sendo
reduzidos desde 1 de Abril de 2013;
Considerando que Eneva e IBM não têm mais interesse em dar prosseguimento ao Contrato de
Participação;
Considerando que, por liberalidade, tomando em conta a situação específica da Eneva, a IBM
decidiu acordar com a Eneva condições especiais para o distrato do Contrato de Participação,
inaplicáveis a qualquer outra empresa que tenha firmado com a IBM um contrato de
participação sob o ITSC;
Resolvem as Partes celebrar o presente Termo de Encerramento, que se regerá pelas seguintes
cláusulas e condições:
1
Termo de Encerramento do Contrato de Participação relativo ao Brasil — MPX Energia S.A.
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Cláusula Primeira - Objeto
As partes resolvem encerrar a prestação de serviços objeto do Contrato de Participação, seus
anexos, apêndices e termos aditivos, sendo o Contrato de Participação distratado no último
minuto do dia 31 de dezembro de 2014.

Cláusula Segunda - Valor

O

Em contrapartida ao encerramento antecipado da relação contratual, a Eneva concorda em
pagar à IBM um encargo rescisório no valor total de R$ 7.100.000,00 de acordo com o seguinte
cronograma.
a) Entrada: dois milhões de Reais, na data de assinatura deste Termo de Encerramento de
Contrato
b) Quatro parcelas mensais, iguais e sucesivas de um milhão e duzentos e setenta e cinco
mil Reais cada uma, no último dia útil dos meses de outubro, novembro e dezembro de
2014 e janeiro de 2015.

Cláusula Terceira — Transição de Encerramento
Os Serviços prestados durante Outubro de 2014, tal como os Serviços prestados em Agosto e
Setembro de 2014, terão o mesmo escopo dos_ Serviços prestados em Julho de 2014.
A partir de 01 de novembro de 2014 cessarão de ser prestados os Serviços das Torres de
Serviços de Manutenção e Suporte de Aplicações e Governança Estendida.
A partir de 01 de dezembro de 2014 cessarão os seguintes serviços da Torre de Serviços de Infra
Estrutura: Anexo Al Parte 1, Anexo Al Parte 3, Ítens 1.3.1.3 e 1.3.1.6 do Anexo Al parte 4, e
Anexo Al parte 10.
Durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2014 não serão concedidos RRCs
referentes aos Serviços. Também não serão cobrados ARCs em tais meses de 2014, exceto
quanto aqueles decorrentes de RFSs
Cláusula Quarta — EMBs

Termo de Encerramento do Contrato de Participação relativo ao Brasil — MPX Energia S.A.
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O

Os Encargos Mensais Básicos dos Serviços prestados durante outubro de 2014 serão de um
milhão, duzentos é setenta e cinco mil, cento e setenta e quatro Reais.
Os Encargos Mensais Básicos dos Serviços prestados durante novembro de 2014 serão de
oitocentos e dois mil, cento e vinte e dois Reais.
Os Encargos Mensais Básicos dos Serviços prestados durante dezembro de 2014 serão de
trezentos e setenta e três mil Reais.
Cláusula Quinta —Valores em Aberto
®

•

A Eneva compromete-se a pagar os valores atualmente vencidos, conforme tabela abaixo, até
10 de Outubro de 2014, acrescido dos encargos moratórios previstos no ITSC;

ENEVAIMPX
ENEVA/MPX
ENEVAIMPX
ENEVAIMPX
ENEVAIMPX
ENEVA/MPX
ENEVAIMPX
ENEVA1LM
ENEVA/MPX
ENEVAIMPX
ENEVA 1 MPX
ENEVA/ MPX
ENEVA 1 MPX
~Ai MPX
ENEVAIMPX

61834
62551
63000
52998
-62993
63124
63716
63711
63713
63712
64054
64060
64502
64511
64640

43835
45346
46129
46127
46122
46275
47249
47244
47246
47245
47956
47952
48653
48957
48886

25/03114
30104114
29105{14
29M5114
29105114
30105/14
30106114
30106114
30106114
30106114
29107/14
29/07114
29M14
30108114
30/08/14

23104114
40,02327 40,023.27 100.00%
29/05/14
10,224.00 10,224.00 100.00%
27106/14
51,496.55 61,496.55 100.00%
27106/14
4,455.34
4,465.34 100.00%
27/06114
721.48
41.05 5.69%
28106114
3,75021
3,750.21 100.00%
29/07114
83,266.01 83,266.01 100.00%
29/07114
7,515.15
7,515.15 100.00%
29107114
1,931.78
1,931.78 100.00%
29107114
1,931.78
1,931.78 100.00%
27/08114 170,72238 170.722.38 100.00%
27108114
9,087.98
9,087.98 100.00%
27/09114
83276
83275 100.00%
28109114 123,117.33 123,117.33 100.00%
28/09/14
26,44524 25,445.24 100.00%

ENEVAIMPX

64626

48872

30108114

28/09114

11,254.45

11254.45 100.00%

ERVA/ MPX

64654

48900

30108/14

28109114

1,931.78

1,931.78 100.00%

558,037.06

Valores em Reais
Cláusula Sexta - Quitação
Ante o recebimento dos valores estipulados na Cláusula Segunda e Quarta e Quinta, bem como
dos encargos referentes aos serviços prestados até o final de setembro de 2014, e do
cumprimento das disposições da Cláusula Terceira, as Partes outorgam-se a mais plena, rasa,

vq
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O

geral, irrevogável e irretratável quitação para nada mais reclamar em juízo ou fora dele com
relação ao Contrato de Participação, seus anexos, apêndices e termos aditivos.
Cláusula Sétima - Confidencialidade

O

A Eneva e a IBM manterão estritamente confidenciais os termos do presente Termo de
Encerramento. Em adição, a Eneva, compromete-se especialmente a não revelar os termos e
condições do presente Termo de Encerramento de Contrato a qualquer empresa que tenha em
algum momento firmado um contrato de participação com a IBM sob o ITSC (tais como a Prumo
Logística S.A. e OSX Brasil SA), a EBX e qualquer Receptora de Serviços, presente ou passada,
ou ainda Empresa EBX Listada na Bolsa.

Cláusula Oitava — Legislação Aplicável
O presente Termo de Encerramento será regido e interpretado de acordo com as leis da
República Federativa do Brasil.

Cláusula Nona — Foro
Qualquer controvérsia ou disputa decorrente do presente Termo de Encerramento será
submetida ao Foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

e

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2014

Acordado por:

Acordado por:

Eneva S.A.

IBM Brasil — Indústria, Máquinas e Serviços
Ltda.

Assinado
Assinatura autorizada

Assinaturã autorizada /

Nome: RicApbo LC-VV

Nome: ~é5
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De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

j~ l rrll
it

brunojb@br.ibm.com
quarta-feira, 21 de janeiro de 2015 11:50
Rodrigo Darbilly; marioao@br.ibm.com
Fw: NF's ENEVA

Bruno Jose Brandao Guarisco
Financial Analyst ..
Tel: +55 212132.5249 - Mobile: 55-21-99998-

-0

iBMemVak,ek

0768

~~ uuQ

o

u~to
mne+nmeatl ~ rnesas - aerowc ~p . y~ dtvu.wortl

E-mail: brunoib@br.ibm.com

— Forwarded by Bruno Jose Brandao Guarisco/Bra2!1/IBM on 21101/201511:51 —
From: Luciana Barros < Iuciana.barros a)eneva.com.br >
To: " dcardao(a)br.ibm.com " < dcardao(cDbr.ibm.com >, Marcel Beniste < benistena br.ibm.com >, "'brunojb@br.ibm.com '" < brunoib(a)br.ibm.com >,
" < tacianaciObr.ibm.com >, "'anat@br.ibm.com " <anat @br.ibm.com >
"tacianag ta)br.ibm.com
a
Cc: Pedro Serrado < pedro.serrado(aDeneva.com.br >, Rodrigo Passos a odrioo.oassos(a).eneva.com.br >
Date: 17/12/201412:43
Subject• NFs ENEVA

Prezados,
Como vocês devem ter ouvido na mídia, a ENEVA S.A. e a ENEVA Participações S.A.
entraram com pedido de recuperação judicial no dia 09/12. Esta medida tem como
objetivo a proteção das operações, fornecedores e colaboradores da companhia,
proporcionando tempo e melhores condições para que a empresa reorganize suas
•finanças. Neste sentido, todos os pagamentos em aberto de serviços prestados por
fornecedores até o dia 09/12, data da protocolização do pedido, estão
temporariamente congelados, ou seja, integrarão o processo de recuperação judicial
e serão pagos futuramente.
Ressaltamos ainda que os pagamentos referentes a serviços prestados após esta
data, continuarão sendo pagos normalmente.
Diante do exposto:
•
As notas relacionadas abaixo, referentes aos serviços prestados no mês de
novembro, bem como as RF's dos meses de setembro e outubro, além da quarta e
quinta parcelas do Termo Rescisório, assinado em 30/09/2014, não poderão ser
pagas até que recebamos autorização judicial para o pagamento. Destaco ainda que
esta medida aplica-se a todos os fornecedores das duas empresas mencionadas que
encontrem-se na mesma situação. 0 não pagamento é uma imposição da Lei e não
uma decisão das empresas.

iN°'dü N6tá Mêsrder`éfãêncial^'Vá1ó

se viço

Proc.Dados -RFS Projeto Segregação para

50596

set-14

50634

set-14

50595

set-14

R$

108.401,89Complemento de horas do projeto segregação

51078

nov-14

R$

426.806,89Proc. Dados APP.HOST+EUS

97508

nov-14

R$

375.314,65Proc.de Dados-SO APP.HOST+EUS

51511

out-14

R$

10.912,08Alocação de Suporte Usuario NV 3

51513

out-14

R$

10.912,08Alocação de Suporte Usuário NV 3

51515

out-14

51512

out-14

51514

out-14

51516

out-14

51517

out-14

51519

out-14

00092

nov-14

R$

553

152,31 Eneva MPX
Proc.Dados -RFS Projeto Segregação para

R$

26.639,67Eneva MPX

RFS 198
R$
R$

-

Novo Servidor TSM

-

-

MPX

Move Serrador

1.931,78Ref Maio
50.600,84Complemento de horas do projeto segregação
Proc.Dados -RFS Projeto Segregação para

R$

26.639,67Eneva MPX

R$

27.696,40Complemento de horas do projeto segregação
RFS 211

R$
R$

-

VPN Site to Site da ENEVA para

4.043,79HORTOLANDIA
832,76 Instalar Switch si Controle Pamaíba IV
Multa contratual referente ao cancelamento do

R$ 1.275.000,00contrato

com relação à fatura a ser emitida para a ENEVA S.A. referente ao mês de
dezembro de 2014 (R$ 373.000,00), a IBM deverá emitir duas faturas com
valores proporcionais sendo, uma referente ao período de 01112 à 09112
(R$108.290,32), a ser incluída no processo de recuperação judicial e outra referente
ao período de 10112 à 31112 (R$264.709,68) a ser paga normalmente.
•
Adicionalmente, solicito a emissão da nota referente à quinta parcela do Termo
Rescisório, no valor de R$ 1.275.000,00, pois a mesma deverá ser incluída no plano
de recuperação.
Desde já pedimos desculpas pelo inconveniente e colocamo-nos à disposição para
esclarecer quaisquer dúvidas.
Obrigada.

2

-

Luciana Barros
IT Planning & Processes Coordinator
n

Praia do Flamengo 66 1 6th floor

~~ Rio de Janeiro 1 22210-903

t. +55 21 3721-3219 NOVO
C. +55 21 98011-0099
www.eneva.com.br
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Rodrigo Darbilly
De:
Enviado em:
Para:
CC:
Assunto:
Anexos:

brunojb@br.ibm.com
quarta-feira, 21 de janeiro de 2015 14:55
Rodrigo Darbilly
marioao@br.ibm.com
Email Eneva
NFSe_ENEVA Dez14.zip; MPX - Mapa Faturamento Dezembro14 .xis

Rodrigo,
Segue o e-mail que comentamos

w Faturamento enviado

®

From: Taciana Cavalcanti GuimaraesBraz;UIBM .
To: luciana.barrosO eneva.com.br . rodrigo.oassos(a eneva.com.br
Cc: Marcel R Beniste/BraziUIBM@IBMBR, Bruno Jose Brandao Guarisco/BraziUMM@IBMBR .
Date: 12/17/201403:24 PM
Subject: Faturamento Contrato IBM - Dezembro/2014 - ENEVA

Prezados,
Seguem as NFs Eletrônicas referentes ao faturamento do Contrato IBM de Dezembro/2014.
Envio também o mapa de faturamento com os números das NFs para auxiliar na validação. Conforme alinhamento
anterior, o faturamento foi dividido em 2 períodos, sendo um referente ao período de 0111212014 à 0911212014 e
outro de 1011212014 à 3111212014. O cálculo do pró-rata foi feito com base no mês comercial de 30 dias (9130 para
primeiro período e 21130 para o segundo período).
Enviarei em e-mail paralelo as faturas de RFS referentes ao consumo de Nov/14 e Dez/14 e a quinta parcela do
Termo Rescisório.
Favor acusar recebimento.

Atenciosamente. -

(See attached file: NFSe_ENEVA Dezl4.zip) (See attached file: MPX - Mapa Faturamento Dezembro14
.XIS)

a
ll
I ~III„11
jli
I~

Taciana Cavalcanti Guimarães
Project Management Officer - GTS Brasil . .
Tel: +55 212132.5311 - T/L: 831.5311
E-mail: tacianaz(aDbr.ibm.com

IBMersValue`.F'

brscmonta..rycsvxir ~coa..
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This message may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this
for the addressee, you must not use, copy, disclose, change, take any action based on this message or any information herein.
If you have received this message in error, please advise the sender Immediately by reply e-mail and delete this message.
Thank you.
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Bruno Jose Brandao Guarisco
.•. FinancialAnalyst.•.
Tel: +55 212132.5249 - Mobile: 55-21-999980768
E-mail: brunoib(cí)br.ibm.com
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MUNICIPIO DE HORTOLANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e
17/12/201410:34:00
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IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA

33.372.25110062-78
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HORTOLANDIA - SP

RODOVIA JORNALISTA FRANCISCO AGUIRRE PROENÇA,sInO - CHÁCARAS ASSAY CEP: 13186-525
rjmateus@br.ibm.com
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RIO DE JANEIRO - RJ
RIO DE JANEIRO

CEP: 22210-903
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IROC.DADOS CONTRATO 2-IURAHJH -SO APP.HOST+EUS- PROCESSAMENTO DE DADOS - DE 01.12.14A09.12.14 - BCO BRADESCO 237 AG 2373
6.149,56 MUNICIPAIS R$
1.093,25
,TA 11739-0 VALOR APROX. TRIBUTOS FEDERAIS R$

mm

1.03 11.03 - Processamento de dados e congéneres

MIL

-à

Numero da Nota

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

00051858
Data e Hora de Emissão
17/12/2014 11:55:42

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÓNICA - NFS-e

Código de Verificação

- NOTA CARIOCA -

zD,,,2,,a ~ ,zzs,m2~ s,zz,s3ea, ~

YS4U-G4VM

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 33.372.251M128-39

Inscrição Municipal: 0.034.697-0

Inscrição Estadual: 81213534

Nome/Razéo Social: EM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA
ii

Tel.: 212132-4823

Nome Fantasia; EM BRASIL
Endereço: AVN PASTEUR 138,146 - BOTAFOGO - CEP: 22290-003
Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail rperlm@br.lbm.com

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 04.423.66710001-21

Inscrição Municipal: 0.303.687-1

Inscrição Estadual: 78071532

Nome/Razão Social: MPX ENERGIA SIA
Endereço: PRC MAHATMA GANDHI 14, EDIF SERRADOR - CENTRO - CEP: 20031-100
UF: RJ

Município: RIO DE JANEIRO

Tel.: 21 25555654

E-mail:-

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

/

/

CONTRATO BZBBRNO TIPO 0000
MOD 000
SERIE BZDFOQ PROC.DADOS CONTRATO 2-lURAHJH - SO
PROCESSAMENTO DE DADOS - DE 01.12.14 A 09 12.14 - BCO BRADESCO 237 AG 2373 CTA
APP.HOST+EUS
11739-0 FATURA CONF. CONTRATO DE FORNECIMENTO PRODUTOS E/OU SERVICOS IBM VALOR APROX. TRIBUTOS
6.439,16 MUNICIPAIS R$
2.861,85
FEDERAIS R$

-

.

VALOR DA NOTA = R$ 57.237,01

o
Serviço Prestado

1

01.03.01 - processamento de dados ou congênere
Deduções (R$)
0,00

Allquafa
Desconto Incond. (R$) Base de Cálculo (R$)
0,00
57.237,01

5,00%

Vaiar do ISS (RS)
Crédito Gerado (R$)
2.861,85
0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei rP 5.096 de 1511012009 e no Decreto rP 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua de Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 1210112015.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS W 66775 Série NFF, emitido em 1611212014.

3 5~

AYO
Número da
NFS-e

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO
12r2014

RE

99904

Código dei Vefflcãça

976635775
"

-slibstituíci

746028

VNÕMM IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA
N mi

ereéZe RODOVIA JORNALISTA FRANCISCO AGUIRRE PROENÇA,s/n0 - CHÁCARAS ASSAY CEP: 13186-525
ETn.=

9
11

ia

ENEVASA
04.423.56710001-21

00000

=
AMENO

PR DO FLAMENGO 66 FLAMENGO AND

=
uril

AR 9 - RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO - RJ
CEP: 22210-903

OTA 11730,0 VALOR APROX TRIBUTOS FEDERAIS R$ 14.349,02 MUNICIPAIS R$ 2.550,93

20

1.03 11.03 - Processamento de dados e congêneres;

ffi
per
II-Tributação no município

0,00

0-Nenhum

127.546,98
2,00

127.546,98

1

2.550,94
2-Não

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mil fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser venficada no site, Hortolandia.ginfes.com.br com a ufilizaçâo do Código de Verificação.

Avisos

~
Número

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Data e Hora de Emissão
17/12/2014 11:55:42

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

Código de Verificação

- NOTA CARIOCA -

zo+a+z77u9ãi7225m+za39HM753M47M

de Nota

00051857
JTRH-GMHX

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 33.372.25110128-39

Inscrição Municipal: 0.034.597.0

Inscrição Estadual: 81213534 .

NomelRazão Social: IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: IBM BRASIL

Tel.: 212132-4823

Endereço: AVN PASTEUR 138,146 - BOTAFOGO - CEP: 22290-903
Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: rperimobr.lbm.com

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 04.423.66710001-21

Inscrição Municipal: 0.303.687-1

Inscrição Estadual: 78071532

No~azão Social: MPX ENERGIA SIA
Endereço: PRC MAHATMA GANDHI 14, EDIF SERRADOR - CENTRO - CEP: 20031-100

E

a

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Tel.: 21 25555654

E-mail:-

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
CONTRATO BZBBRNO TIPO 0000 / MOD 000 / SERIE BZDFOQ
PROC.DADOS CONTRATO 2-IURAHJH - SO
APP.HOST+EUS - PROCESSAMENTO DE DADOS - DE 10.12.14 A 31.12.14 - BCO BRADESCO 237 AG 2373 CTA
11739-0 FATURA CONE. CONTRATO DE FORNECIMENTO PRODUTOS E/OU SERVICOS IBM VALOR APROX. TRIBUTOS
FEDERAIS R$
15.024,71 MUNICIPAIS R$
6.677,65

VALOR DA NOTA = R$ 133.553,03
Serviço Prestado

1

01.03.01 - processamento de dados ou congénere
Deduções (R$)
0,00

Desconto Incond. (R$) Base de Cálculo (R$)
Níquota (%)
0,00
133.553,03

5,00°k

Valor do ISS (R$)
CrédRO Gerado (RS)
6.677,651
0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
- Esta NFSe foi emitida com respaldo na Lei n° 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto n° 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.r).gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFSe: 1210112015.
- Esta NFSe não gera crédito.
- Esta NFSe substitui o RPS N° 66774 Série NFF, emitido em 1611212014.
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186533
186533
186533
186533
186533
186533
186533
186533
186533
186533
186533
186533
186533
186533
186533
186533
186533
186533
186533
186533
186533
186533
186533
186533
186533
186533
186533
186533
186533
186533
186533
186533
186533
186533
186533
186533
186533
.186533

ENEVA
ENEVA
ENEVA
ENEVA
ENEVA
ENEVA
ENEVA
ENEVA
ENEVA
ENEVA
ENEVA
ENEVA
ENEVA
ENEVA
ENEVA
ENEVA
ENEVA
ENEVA
ENEVA
ENEVA
ENEVA
ENEVA
ENEVA
ENEVA
ENEVA
ENEVA
ENEVA
ENEVA
ENEVA
ENEVA
ENEVA
ENEVA
ENEVA
ENEVA
ENEVA
ENEVA
ENEVA
ENEVA

R2013JD001
R2014GY601
62551
62998
63124
63712
63713
64502
93
92
65769
65768
65834
66172
744488
66485
66483
66482
66481
66480
66479'
66478
66477
66780
66779
66778
66777
66776
66775
746029
66790
66789
66788
66787
66786
66785
66784
66783

3010912013
15/05/2014
30104/2014
29/05/2014
30/05/2014
3010612014
3010612014
29/08/2014
17110/2014
1711012014
30/1012014
30/1012014
31/10/2014
14/1112014
14/11/2014
01/12/2014
01/12/2014
01112/2014
01112/2014
01/12/2014
0111212014
01/12/2014
01/12/2014
16112/2014
16/12/2014
16/12/2014
16112/2014
16112/2014
1611212014
16/1212014
1711212014
17112/2014
17/12/2014
17/1212014
17112/2014
17/1212014
17/1212014
17/1212014

-R$ 177,84
30109/2013
15/05/2014
-R$ 323,01
R$ 10.224,00
29/05/2014
2710612014
R$ 4.465,34
R$ 3.750,21
28/0612014
29/0712014
R$ 1.931,78
29107/2014
R$ 1.931,78
27/09/2014
R$ 12,49
30101/2015 R$ 1.275.000,00
30112/2014 R$ 1.275.000,00
28/11/2014
R$ 152,31
28111/2014 R$ 108.401,89
29/11/2014
R$ 26.639,67
13112/2014 R$ 426.806,89
13/12/2014 R$ 375.314,65
30/12/2014
R$ 832,76
30/12/2014
R$ 4.043,79
R$ 27.696,40
30112/2014
30/1212014
R$ 1.931,78
30/12/2014
R$ 26.639,67
R$ 10.912,08
30112/2014
30/1212014
R$ 50.600,84
30/12/2014
R$ 10.912,08
R$ 4.043,79
14/0112015
R$ 832,76
14101/2015
14/01/2015
R$ 26.639,67
14/0112015
R$ 7.772,02
14101/2015
R$ 1.931,78
R$ 57.237,01
14/0112015
14101/2015
R$ 54.662,99
15/01/2015
R$ 10.912,08
R$ 10.912,08
15/01/2015
R$ 1.931,78
15/0112015
15/01/2015
R$ 26.639,67
15/0112015
R$ 4.043,79
15/01/2015
R$ 832,76
R$ 16.242,55
15/0112015
R$ 25.242,55
15/01/2015
Total:

R$ 3.892.576,84

n/a
n/a
45346
46127
46275
47245
47246
48653
n/a
n/a
50596
50595
50634
51078
97508
51519
51517
51516
51515
51514
51513
51512
51511
51863
51862
51861
51860
51859
51858
99905
51872
51871
51870
51869
51868
51867
51866
51865

n/a
n/a
0128-39
0128-39
0128-39
0128-39
0128-39
0128-39
n/a
n/a
0128-39
0128-39
0128-39
0128-39
0062-78
0128-39
0128-39
0128-39
0128-39
0128-39
0128-39
0128-39
0128-39
0128-39
0128-39
0128-39
0128-39
0128-39
0128-39
0062-78
0128-39
0128-39
0128-39
0128-39
0128-39
0128-39
0128-39
0128-39
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Número da Nota

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

00045346

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Data e Hora de Emissão
01!0512014 09ção
código de 4-LS DV
EEV4-LSDV

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

201405@u33372251012d39i10481317775

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 33.372.251/012839

Inscrição Municipal: 0.034.597.0

Inscrição Estadual: 81213534

Nome/Razáo Social : IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA
°

Nome Fantasia: IBM BRASIL

Tal.: 21 21324823

Endereço: AVN PASTEUR 138,146 - BOTAFOGO - CEP: 2229003
Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: rperimp_br.ibm.com

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 04.423.6 6 710 0 01-21

Inscrição Municipal: 0.303.687-1

Inscrição Estadual: 78071532

Nome/Razão Social: MPX ENERGIA S/A
Endereço: PRC MAHATMA GANDH114, EDIF SERRADOR - CENTRO - CEP: 20C31-100

C~

Município: RIO DE JANEIRO

UR RJ

Tel.: 21255%654

E-mail:-

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
CONTRATO BZBBKNO TIPO 0000 / MOD 000 / SERIE BZDPI4 PROC.DADOS CONTRATO 2-lURAHJH - SO - RFS
121 - ALOCACAO DE SUPORTE AO USUARIO NNEL 3 PARA A MPX - PRAIA DO FLAMENGO 66

•

VALOR DA NOTA= R$ 10.224,00
Serviço Prestado
01.03.01 - processamento de dados ou congénere
Deduções (R$)
0,00

1

1

Desconto Incond. (R$) Base de Calculo (R$)
Aliquota
0,00
10.224,00

Valor do ISS (R$)
6,000/o

511,20

OUTRAS INFORMAÇÕES
- Esta NFSe foi emitida com respaldo na Lei rP 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto n° 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; wma.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFSe: 10104/2014
- Esta NFSe não gera crédito.
- Esta NFSe substitui o RPS N° 62551 Série NFF, emitido em 3010312014.

Crédito Gerada (R$)
0,00

3G7
Número da Nota

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

00046127

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Data e Hora de Emissão

30/05/2014 10ção

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÕNICA - NFS-e

Código de Verificação

- NOTA CARIOCA -

zo ~ ms3oa33rmio za ~ 11w131M5

GVTA-NJJQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 33.3722-6110128-M

==W" Am
r rr

~

r

Inscrição Municipal: 0.034.597.0

Inscrição Estadual: 81213534

Nome/ Razão Social : IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIDA
Nome Fantasia: IBM BRASIL

Tel.: 21 2132-0823

Endereço: AVN PASTEUR 138,146 - BOTAFOGO - CEP: 22290-903
Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: rperlmCbr.lbm.com

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 04.423.667~1-21

Inscrição Municipal: 0.303.687-1

Inscrição Estadual: 78071532

Nome/Razão Social: MPX ENERGIA S/A
Endereço: PRC MAHATMA GANDHI 14, EDIF SERRADOR - CENTRO - CEP: 20031 -100

r1
\J

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Tel.: 21 25655654

E-mail:-

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
CONTRATO BZBBENO TIPO 0000 / NOD 000 / SERIE 0000000 PROC.DADOS CONTRATO 2-lURAHJH - SO - RPS
204 - DATA CENTRR ALOG

n
VALOR DA NOTA = R$ 4.465,34
Serviço Prestado

1

01.03.01 - processamento de dados ou congénere
Deduções (R$)

Desconta Incond. (R$)

0,00

0,00

Base de Cálculo (RS)

4.465,34

Allquota (%)

Valor do ISS (R$)

5,00%

223,261

OUTRAS INFORMAÇÕES
Esta NFSe foi emitida com respaldo na Lei n° 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto rP 32.250 de 11/05/2010
PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; vnvw.procon.l.gov.br
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12105/2014.
Esta NFSe não gera crédito.
Esta NFSe substitui o RPS W 62998 Série NFF, emitido em 2910412014.

CrredRo Gerado (R$)

0,00

~ 69
Número da Nota

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
zms rotu3s3r~ sto ~ zesslt

00047245
Data e Hora de Emissão
01/07/2014 08:45:37
Código de Verificação

- NOTA CARIOCA -

317775

TGHY-DSHX

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 33.372.25110128-9
. .. imo..

.

Inscrição Municipal: 0.034.5970

Inscrição Estadual: 81213534

Nome/Razão Social : IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: IBM BRASIL

Tet.:212132-4823

Endereço: AVN PASTEUR 138,146 - BOTAFOGO - CEP: 22290-903
Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: rperimQbrAbm.com

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 04.423.66710001-21

Inscrição Municipal: 0.303.687-1

Inscrição Estadual: 78071632

Nome/Razão Social: MPX ENERGIA SIA
Endereço: PRC MAHATMA GANDHI 14, EDIF SERRADOR - CENTRO - CEP: 20031-100
Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Tel.: 21 25566654

E-mail:-

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
CONTRATO BZBBKNO TIPO 0000 1 MOD 000 1 SERIE 0000000 PROC.DADOS CONTRATO 2-lURAHJH
198 - NOVO SERVIDOR TEM - MOVE SERRADOR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - R$

•

-

SO - RFS
313,89

VALOR DA'NOTA= R$ 1.931,78
Serviço Prestado

1

01.03.01 - processamento de dados ou congénere
Deduções (R$)
0,00

Desconto Incond. (R$) Base de Cálculo (R$)
Alíquota (%)
0,00
1.931,78

Valor do ISS (R$)
6,00%

96,58

OUTRAS INFORMAÇÕES
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei rP 5.098 de 1511012009 e no Decreto n° 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; mwr.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 1010612014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS W 63712 Série NFF, emitido em 30/05/2014.

Crédito Gerado (R$)
0,00

Número de Nota

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

'

00047246
Data e Hora de Emissão
Código d D14. ca ção 37
Código de Verificação

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

zo ~ 4o~ oi ~ 333rm1ot2s391048131m6

8RXL-KLSQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS .
CPF/CNPJ: 33.372.2511012839
~~

■+

Inscrição Municipal: 0.034.597-0

Inscrição Estadual: 81213534

Nome/Razão Social: IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA
Tel.: 212132-4823

Nome Fantasia: IBM BRASIL

Endereço. AVN PASTEUR 138,146 - BOTAFOGO - CEP: 22290-003
Município: RIO DE JANEIRO

UR RJ

E-mail: rperlmtMbr.lbm.com

TOMADOR DE SERVIÇOS
Inscrição Municipal: 0.303.697-1

CPF/CNPJ: 04.423.667=1-21

Inscrição Estadual: 78071632

Nome/Razão Social: MPX ENERGIA SIA
Endereço. PRC MAHATMA GANDHI 14, EDIF SERRADOR - CENTRO = CEP: 20031-100

r-,1

Município: RIO DE JANEIRO

UR RJ

Tel:: 2125%5654

E-mail:-

L-_J

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

/

/

SERIE 0000000 PROC_DADOS CONTRATO 2-lURAHJH
CONTRATO BZBBKNO TIPO 0000
MOD 000
198 - NOVO SERVIDOR TSM - MOVE SERRADOR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - R$

a

-

SO - RPS
313,89

VALOR DA NOTA = R$ 1.931,78
Serviço Prestado
01.03.01 - processamento de dados ou congénere
Deduções (R$)
0,00

1

Desconto Incond. (R$) Base de Cálculo (R$)
Aliquota (%)
0,00
1.931,78

Valor do ISS (R$)
6,00%

96,58

OUTRAS INFORMAÇÕES
Esta NFSe foi emitida com respaldo na Lei rP 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto rP 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFSe: 1210&2014.
- Esta NFSe não gera crédito- Esta Ni substitui o RPS N° 63713 Série NFF, emitido em 3010412014.

Crédito Gerado (R$)
0,00

340
,.

Número

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código de Verificação --

- NOTA CARIOCA -

2oi4oe3o ~ 333rzzstot2e3s10481317775

Nota

Data e Hora de Emissão
30/0812014 16:52:39

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
- NFS,
_

-

de

00048653

CBXG-PLMA

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 33.372.251/012839

Inscrição Municipal: 0.034.597-0

Inscrição Estadual: 81213534

Nome/Razão Social: IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA
. ...... r

-- ~ -

Tel.: 2121324823

Nome Fantasia: IBM BRASIL
Endereço: AVN PASTEUR 138,146 - BOTAFOGO - CEP: 22290503
Município: RIO DE JANEIRO

UF:RJ

E-mail:rperlml@br.lbm.com

TOMADOR DE SERVIÇOS
Inscrição Municipal: 0.303.687-1

CPF/CNPJ: 04.423.667/0001-21

Inscrição Estadual: . 79071532

Nome/Razão Social: MPX ENERGIA S/A

a

Endereço: PRC MAHATMA GANDHI 14, EDIF SERRADOR - CENTRO - CEP: 20031-100
Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Tel.: 21 25555654

E-mail:-

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO BZBBXNO TIPO 0000 1 MOD 000 / SERIE 0000000 PROC.DADOS CONTRATO 2-lURAHJH
217 - INSTALAR SAITCH SALA CONTROLE PARNAIBA IV VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - R$

-

SO - RFS

135,30

a

VALOR DA NOTA = R$ 832,76
Serviço Prestado
01.03.01 -processamento de dados ou congénere
Deduções (R$)

Desconto Incond. (R$)

0,00

0,00

Base de Cálculo (R$)

832,76

Alíquota (%)

Valor tlo ISS (R$)

5,00%

Créddo Gerada (R$)

41,63

OUTRAS INFORMAÇÕES
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei rP 5.098 de 15110/2009 e no Decreto rP 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Aguda, 5 subsolo; www.procon.r).gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 1110812014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-s substitui o RPS W 64502 Série NFF, emitido em 29107/2014.

0,00

3~ I
Número da Nota

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

00050595

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

31/10/2014 13:24:54

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÕNICA. - NFS-e

~

Data e Hora de Emissão
- Código de Verificação

- NOTA CARIOCA -

bta,o31 ~333rszs,b,ze39,04e131M5

4ULT-LEHR

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 33.372.2611012839
. ..

Inscrição Estadual: 81213534

Inscrição Municipal: 0.034.697-0

Nome/Razáo Social : IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA
~~

Tel.; 212132-4823

Nome Fantasia; IBM BRASIL
Endereço: AVN PASTEUR 138,146 - BOTAFOGO - CEP: 22290-903
Município: RIO DE JANEIRO

LIF: RJ

E-mail:rperim@br.ibm.com

TOMADOR DE SERVIÇOS
Inscrição Estadual: 78071632

Inscrição Municipal: 0.303.687-1

CPF/CNPJ: 04.423.667101-21
Nome/Razão Social: MPX ENERGIA SIA

r\
LJ

Endereço: PRC MAHATMA GANDH114, EDIF SERRADOR - CENTRO - CEP: 20031-100
Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Tel.: 21 25555654

E-mail:-

DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS
PROC.DADOS CONTRATO 2-lURAHJH - SO - RFS
CONTRATO BZBBKNO TIPO 0000 / MOD 000 / SERIE BZDPI4
243 - PROJETO SEGREGA O PARA A ENEVA - COMPLEMENTO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - R$

17.615,29

a

VALOR DA NOTA = R$ 108 . 401,89
Serviço Prestado
01.03.01 - processamento de dados ou congénere
Deduções (R$)
0,00

1

1

Allquota (%)
Desconto Incond. (R$) Base de Cálculo (R$)
108.401,89
0,00

6,00%

Valor do ISS (R$)
Crédito Gerado (R$)
5.420,09
0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 5.098 de 15/1012009 e no Decreto rP 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; wwv.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10110x2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-s substitui o RPS W 65768 Série NFF, ernitido em 3010912014.

3 42
Numero da Nota

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
_

00050596

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Data e Hora de Emissão

31110M1413:24:54

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Código de Verificação -

NOTA CARIOCA -

2ot4to3t ~3332zzstm2M9i1048131M5

BGXY-G4AE

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 33.372251/3128-39

Inscrição Municipal: 0.034.597-0

Inscrição Estadual: 81213534

Nome/Razão Social: IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIDA
...~~
p ~ °

Tel.: 21 2132823

Nome Fantasia: IBM BRASIL
Endereço: AVN PASTEUR 138,146 - BOTAFOGO - CEP: 22290.903
Município: RIO DE JANEIRO

E-mail: rperlmgbr.ibm.com

UF: RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 04.423.6157M001-21

Inscrição Municipal: 0.303.687-1

Inscrição Estadual: 78071532

Nome/Razão Social: MPX ENERGIA SIA
Endereço: PRC MAHATMA GANDHI 14, EDIF SERRADOR - CENTRO - CEP: 20031400
•

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Tel.: 21 25555654

E-mail:-

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
CONTRATO BZBBKNO TIPO 0000 / MOD 000 / SERIE BZDPI4 PROC-DADOS CONTRATO 2-lURAHJH - SO - RFS
204 - DATA CENTER ALOG FATURA CONE. CONTRATO DE FORNECIMENTO PRODUTOS E/OU SERVICOS IBM VALOR
APROXIMADO DOS TRIBUTOS - R$
24,73

191

VALOR DA NOTA = R$ 152,31
Serviço Prestado
01.03.01 - processamento de dados ou congénere
Deduções ( R$)

Desconto Incond . ( R$)

0,00

0,00

1

Base de Cálculo ( R$)

162,31

1

Aliquota CA )

Valor do ISS (R$)

5,00°k

Crédito Gerado (R$)

7,61

OUTRAS INFORMAÇÕES
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei rP 5.096 de 15/1012009 e no Decreto rP 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo: w~procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 1011012014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-s substitui o RPS W 65769 Série NFF, emitido em 3010912014.

0,00

Número da Nota

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

00050634
Data e Hora de Emissão
Código 2014 08:51:03

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
p1d103d337,a, ~ 391M1317775

Código de Verificarão

- NOTA CARIOCA -

AYZY-x2HA

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 33.3722511012539
+

~
~ YY ~ YY.a
Y Y Y Yi ~

Inscrição Municipal: 0.034.597-0

Inscrição Estadual: 81213534

Nome/Razão Social: IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA

t .Nome Fantasia: IBM BRASIL

Tel.: 21 2132823

Endereço: AVN PASTEUR 138,146 - BOTAFOGO - CEP: 2229D-9W
Município: RIO DE JANEIRO,

UF: RJ

E-mail: rperimo_br.ibm.com

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 04.423.667!0001-21

Inscrição Municipal: 0.303.687-1

Inscrição Estadual: 78071532

Nome/Razão Social: MPX ENERGIA SIA
Endereço: PRC MAHATMA GANDHI 14, EDIF SERRADOR - CENTRO - CEP: 20031-100

M

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Tel.: 21 25555654

E-mail:-

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
CONTRATO BZBBKNO TIPO 0000 / MOD 00 / SERIE BZDPI4 PROC.DADOS CONTRAIO 2-lURAHJH - SO - RFS
204 - DATA CENTER ALOG FATURA CONE. CONTRATO DE FORNECIMENTO PRODUTOS E/OU SERVICOS IBM VALOR
APROXIMADO DOS TRIBUTOS - R$
4.328,93

•

VALOR DA NOTA = R$ 26.639,67
Serviço Prestado
01.03.01 - processamento de dados ou congênere
Deduções (R$)

Desconta Incond. (R$)

0,00

0,00

Base de Cálculo (fZS)

26.639,67

Ntquota (%)

Valor do ISS (R$)

5,00°k

1.331,98

OUTRAS INFORMAÇÕES
- Esta NFSe foi emitida com respaldo na Lei rP 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto n° 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.l.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFSe: 1011012014.
- Esta NFSe não gera crédito.
- Esta NFSe substitui o RPS N° 65834 Série NFF, emitido em 3010912014.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 26.639,67

CrédÈo Gerado (R$)

0,00

~
--

Série M

Fatura Comercial
IBM Brasil

Av. Pasteur, 1381146
Telefone (21) 2132-5252

IBM Brasil - Indústria, Máquinas

Inscr. C.G.C.(M.F.)N4 :33.372.25110128-39

e Serviços LTDA

Inscr. Estadual N4 : 81213534
Inscr. Municipal N° : 0034597-0

Rio de Janeiro - RJ - CEP 22290-903

Fatura Comercial n9 00092 / 2014

Nome e Endereço do Destinatário/Cobrança
ENEVA S.A
PR DO FLAMENGO 66, Andar 9, Flamengo CEP 22210903
Município: RIO DE JANEIRO
Inscr.C.G.C.(M.F.):4.423.56710001-21

Estado: RJ
Incr.Est. No: 78071532

Deve(m) à IBM Brasil . Industria Máquina e Serviços LTDA. estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo:

Emissão

17.10.2014

Vencimento

30.12.2014

Filial

100

Cond de Pagamento

Cliente

.

186533

1 via

CLIENTE

Multa contratual referente ao cancelamento do contrato 2-1 URAHJH

O pagamento após o vencimento estará sujeito aos encargos moratórios especificados no pedido/ contrato
O PAGAMENTO DESTA FATURA NÃO IMPLICA EM QUITAÇAO DE ENVENTUAIS FATURAS DE DATAS ANTERIORES A ESTA.

Total
Para esta fatura não foi emitida duplicata
R$ 1.275.000,00
Valor por extenso
Um Milhão e duzentos e setenta e cinco mil reais****************************************

4

3~~
Série M

Fatura Comercial
-—

IBM Brasil

Av. Pasteur, 1381146
Telefone (21) 2132-5252
Rio de Janeiro - RJ - CEP 22290-903

IBM Brasil - Indústria, Máquinas

Inscr. C.G.C.(M.F.)N° : 33.372.251/0128-39

e Serviços LTDA

Inscr. Estadual N° : 81213534
Inscr. Municipal NO: 0034597-0
Fatura Comercial

n° 00093 / 2014

-

Nome e Endereço do Destinatário/Cobrança
ENEVA S.A
PR DO FLAMENGO 66, Andar 9, Flamengo CEP 22210903
Município: RIO DE JANEIRO
Inscr.C.13.C.(M.F.):4.423.56710001-21

Estado: RJ
Incr.Est. No: 78071532

1

Deve(m) á IBM Brasil - Industria Máquina e Serviços [.TOA. estabelecida nesta praça no endereço acima, a importância abaixo:

Emissão

17.10.2014

Vencimento

30.01.2015

Filial

100

Cliente

Cond. de Pagamento

186533

1 via

CLIENTE

Multa contratual referente ao cancelamento do contrato 2-1 URAHJH

O pagamento após o vencimento estará sujeito aos encargos moratórios especificados no pedido / contrato
O PAGAMENTO DESTA FATURA NAO IMPLICA EM OUITAÇAO DE ENVENTUAIS FATURAS DE DATAS ANTERIORES A ESTA.

Total
Para esta fatura não foi emitida duplicata
R$ 1.275.000,00
Valor por extenso

U m Milhão e duzentos e setenta e cinco mil reais****************************************

516

MUNICIPIO DE HORTOLANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO NFS-e
.~ DatâW HãWda

17112120114 10:34:00

úmetoidóR PS

_~U nc:i~

152102166

1212014

gW~
_-ALã,

-6kda ~ NFS-o ~ ãu-bsÉtidtÜí

7460229

Número da
NFS-e
99905

HORTOLANDIA-SP

IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA

ome

iin si

1C
NPjICP= 33.372.25110062-78
Éfidëïe rir

21

HORTOLANDIA - SP

M

RO DOVIA JORNALISTA FRANCISCO AGUIRRE PROENÇA,sInO - CHÁCARAS ASSAY CEP: 13186-525

§lefônia

ómplemento

(19)2132-3380

rjmateus; @br.ibm.com

à
ASA
.423.56710001-21
FLAM ENGO

C
!ns

00000

1 1 11

66 FLAMENGO AND

AR 9

RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO - RJ

CEP: 22210-903

ROC. DADOS CONTRATO 2-1 11 RAHJH - SO APP.HOST+EUS - PROCESSAMENTO DE DADOS -DE 01. 1 2.14 A 09.1 2.14 - BCO BRADESCO 237 AG 2373
6.149,56 MUNICIPAIS R$
1.093,25
A 11739-0 VALOR APROX TRIBUTOS FEDERAIS R$

1.03 11.03 - Processamento de dados e congéneres;
=M

mamem
En~

LUME

111~
.662,99
t

1 ---h lí

lei

54.662,99
m%e

1-Tributação no município

DespõütCóod l ãõrià -_

0,00

swn

lia

---

54.662,99

0-Nenhum

~

2 - Não

Sim (X) Não

ncen
010r1
25~

Avisos

R

54.662,99

ar_

2-Não
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tornador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser venficada no sete, Hortolandia.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Número da Nota

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

00046275
Data e Hora de Emissão

31/0512014 16:23:27

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRQNICA - NFS-e
~

otsortBu3~restolznznssaar

Código de Verificação

- NOTA CARIOCA -

V9QU-CZIK

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPFICNPJ: 33.372.251/012839
www ~ -a
r a
w w-

~

~'~~ ~

Inscrição Estadual: 81213534

Inscrição Municipal: 0.034.597.0

Nome/Razão Social: IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA
Te1.:212132-f823

Nome Fantasia: [EM BRASIL

.=9, Endereço: AVN PASTEUR 138,146 - BOTAFOGO - CEP: 2229"03
Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: rperim@br.lbm.com

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 04.423.6 6 710 0 01-21

Inscriçáo Estadual: 78071532

Inscriçáo Municipal: 0.303.687-1

Nome/Razão Social: MPX ENERGIA SIA

C]

Endereço: PRC MAHATMA GANDHI 14, EDIF SERRADOR - CENTRO - CEP: 20031-100
Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Tel.: 21 25555654

E-mail:-

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
CONTRATO BZBBKN2 TIPO 0000 1 MOD 000 1 SERIE BZDLST ELAS. PROG . COMPUTADOR CONTRATO 2-lURAHJH AMS -HORAS ADICIONAIS - SUPORTE FERIADO SAO SEBASTIAO - REF JANEIRO 14 RETENCOES:
% 1,00
112 , 50 CSSL
56,25 COFINS 3,00
% - R$
1,50
% - RS
IRRF
24,37
% - R$
37,50 PIS
0,65
R$

a

VALOR DA NOTA = R$ 3.750,21
Serviço Prestado
01.04 . 03 - elaboração

de programa de computador sob encomenda , não derivado de software preexistente, cujo
desenvolvimento se dê Integralmente no Brasil e cujos direitos autorais permaneçam reservados ao contratante do ser...

Deduções (R$)
0,00

Allquota (%)
Desconto Incond. (R$) Base de Cálculo (R$)
0,00
3.750,21

Valor do ISS (R$)
2,00%

75,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
- Esta NFSe foi emitida com respaldo na Lei rP 5.098 de 1511012009 e no Decreto n° 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.r).gov.br
- O ISS referente a esta NFSe foi recolhido em 11/0612014.
- Esta NFSe não gera crédito.
- Esta NFSe substitui o RPS N° 63124 Série NFF, emitido em 3010112014.

Crédito Gerado (R$)
0,00

~~ 2
Numero da Nota

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

00051078

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Data e Hora de Emissão
Código 2014 10ção
Código de Verificação

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

2~22753947M

RUQW-YZRF

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPFICNPJ: 33.372.251/0129-39
r.+ ► :. à-

~'~

Inscrição Estadual: 81213534

Inscrição Municipal: 0.034.597-0

No~Razão Social: IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA

Tel.: 21 2132-0823

Nome Fantasia:IBM BRASIL
Endereço: AVN PASTEUR 138,146 - BOTAFOGO - CEP: 22290503 '
UF: RJ

Município: RIO DE JANEIRO

E-mail: rperlmp_br.lbm.com

TOMADOR DE SERVIÇOS
Inscrição Estadual: 78071532

Inscrição Municipal: 0.303.687-1

CPFICNPJ: 04.423.6 6 710 0 01-21
Nome/Razão Social: MPX ENERGIA SIA

Endereço. PRC MAHATMA GANDH114, EDIF SERRADOR - CENTRO - CEP: 20031-100

E

UR RJ

Município: RIO DE JANEIRO

Tel.: 21 25555654

E-mail:-

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
CONTRATO BZBBKNO TIPO 0000 / MOD 000 / SERIE BZDPOQ PROC.DADOS CONTRATO 2-lURAHJH - SO
APP.HOST+EUS - PROCESSAMENTO DE DADOS - BCO BRADESCO 237 AG 2373 CTA 11739-0 VALOR APROXIMADO
69.356,10
DOS TRIBUTOS - R$

r1
IL J

VALOR DA NOTA = R$ 426.806,89
Serviço Prestado

1

01.03.01 - processamento de dados ou congénere
Deduções(RS)

0,00

DescorRO Incond. (R$)

0,00

Base de Cálculo (F2$)

426.806,89

Valor do ISS (R$)

Alfquota (%)

5,00%

21.340,34

OUTRAS INFORMAÇOES
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei rP 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto n° 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; wam.procon.d.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 1011212014.
- Esta NFS-e não gera crédto.
- Esta NFS-e substitui o RPS N° 66172 Série NFF, emitido em 1411112014.

Crédito Gerado (R$)

0,00

S~~
Numero da Nota

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

00051511
Data e Hora de Emissão
01f12/201419: 07:12
ão

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÕNICA - NFS-e
2otet2m u3

Código de Verificação

- NOTA CARIOCA -

rrrs ~D~ ss;12275sBarr3

IXTJ-3116

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPFICNPJ: 33.372.2511012839

Inscrição Estadual: 81213534

Inscrição Municipal: 0.034.697.0

NomelRazão Social: IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIDA
Tel.: 21 2132-0823

Nome Fantasia: IBM BRASIL
-9: Endereço: AVN PASTEUR 138,146 - BOTAFOGO - CEP: 22290-903
Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: rperim@br.lbm.com

TOMADOR DE SERVIÇOS
Inscrição Estadual. 78071632

Inscriçáo Municipal: 0.303.687-1

CPFICNPJ: 04.423.66710001-21
Nome/Razão Social: MPX ENERGIA SIA

Endereço: PRC MAHATMA GANDHI 14, EDIF SERRADOR - CENTRO - CEP: 20031-100
UF: RJ

Município: RIO DE JANEIRO
•

•

Tel.: 21 25555654

E-mail:-

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
PROC.DADOS CONTRATO 2-lURAHJH - s0 - RFS
CONTRATO BZBBRNO TIPO 0000 / MOD 000 / SERIE BZDP14
094 - ALOCACAO DE SUPORTE AO USUARIO NIVEL 3 FATURA CONF. CONTRATO DE FORNECIMENTO PRODUTOS
1.227,59 MUNICIPAIS R$
E/OU SERVICOS IBM VALOR APROX. TRIBUTOS FEDERAIS R$
545,60

VALOR DA NOTA = R$ 10.912,08
Serviço Prestado

'

01.03.01 - processamento de dados ou congénere
Deduções (R$)
0,00

1

1

AUquota (%]
Desconto Incond. (R$) Base de Cálculo (R$)
10.912,08
0,00

Valor do ISS (R$)
5,00%

645,60

OUTRAS INFORMAÇÕES
- Esta NFSe foi emitida com respaldo ria Lei rP 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFSe: 101.1112014.
- Esta NFSe não gera crédito.
- Esta NFSe substitui o RPS N ° 66477 Série NFF, err fido em 0111012014.

n° 32.250 de 11/05/2010

Crédito Gerado (R$)
0,00

3 ~O
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

00051512
Data e Hora de Emissão
Código 2014 19ção

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
12275384,,3

Numero da Nota

Código de Verificação

- NOTA CARIOCA -

XLGU4WPI

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 33.372.2511012839

Inscrição Estadual: 81213534

Inscrição Municipal: 0.034.697-0

Nome/ Razão Social : IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIDA
Tel.: 212132-4823

Nome Fantasia: IBM BRASIL
Endereço: AVIM PASTEUR 138,146 - BOTAFOGO - CEP: 2229003
UF:RJ

Município: RIO DE JANEIRO

E-mail:rpertmi_br.ibm.com

TOMADOR DE SERVIÇOS
Inscrição Estadual: 78071532

Inscrição Municipal: 0.303.687-1

CPF/CNPJ: 04.423.667/0001-21
Nome/Razão Social: MPX ENERGIA SIA

Endereço: PRC MAHATMA GANDHI 14, EDIF SERRADOR - CENTRO - CEP: 20031400

1~

•

UR RJ

Município: RIO DE JANEIRO

Tel.: 21 25655654

E-mail:-

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
CONTRATO BZBBKNO TIPO 0000 / MOD 000 / SERIE BZDPI4 PROC.DADOS CONTRATO 2-lURAHJH - SO - RFS.
250 - PROJETO SEGREGA O - COMPLEMENTO 2 FATURA CONF. CONTRATO DE FORNECIMENTO PRODUTOS E/OU
5.692,58 MUNICIPAIS R$
2.530,04
SERVICOS IBM VALOR APROX. TRIBUTOS FEDERAIS R$

VALOR DA NOTA e R$ 50.600,84
Serviço Prestado
01.03.01 - processamento de dados ou conginere
Deduções (R$)
0,00

Aliquota (%)
Desconto Incond. (R$) Base de Cálculo (R$)
0,00
60.600,84

5,00%

Vaiar tlo ISS {RS)
Crédito Gerado (RS)
2.630,04
0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei rP 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto n° 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/1112014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS N° 66478 Série NFF, emitido em 01/1012014.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 50.600,84

W

ob

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

-

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÕNICA

7zzs1m2e391122753e472a

p;a12m

NOTA CARIOCA --

00051513
Data e Hora de Emissão

Código d Ver

NFS -C

19ç ão

Código de Verificação

3DNL-HI3TC

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 33.372.2511012839

~^ ìr à=
r ra r.

-

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Número da Nota

Inscrição Estadual: 81213534

Inscrição Municipal: 0.034.697-0

Nome/Razão Social: IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: IBM BRASIL
Endereço: AVN PASTEUR 138,146

-

BOTAFOGO

Tel.: 212132-4823
CEP: UNO-903

E-mail: rperimio_brAlam.com

UF: RJ

Município: RIO DE JANEIRO

-

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razáo Social: MPX ENERGIA SIA
Endereço: PRC MAHATMA GANDHI 14, EDIF SERRADOR

•

Inscrçáo Estadual: 78071532

Inscrição Municipal: 0.303.687-1

CPF/CNPJ: 04.423.66V0001-21

- -

UF: RJ

Municipio: RIO DE JANEIRO

CENTRO

CEP: 20031-100

Tel.: 21 25555654

E-mail:-

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
CONTRATO BZBBRNO TIPO 0000 / MOD 000 / SERIE BZDPI4 PROC.DADOS CONTRATO 2-1URAHJH - SO - RFS
121 - ALOCACAO DE SUPORTE AO USUARIO NIVEL 3 PARA A MPX - PRAIA DO FLAMENGO 66 FATURA CONF.
CONTRATO DE FORNECIMENTO PRODUTOS E/OU SERVICOS IBM VALOR APROX. TRIBUTOS FEDERAIS R$
545,60
1.227,59 MUNICIPAIS R$

-

VALOR DA NOTA

=

R$ 10.912,08

Serviço Prestado
01.03.01

processamento de dados ou congénere
Desconto Incond. (R$)

Deduçóes (R$)

---

0,00

0,00

Alíquota (%)
Base de Cálculo (R$)
10.912,08

5,OOgo

Crédi[o Gerado (R$)
Valor do ISS (R$)
0,00
645,60

OUTRAS INFORMAÇÕES
Esta NFSe foi emitida com respaldo na Lei rP 5.098 de 1511012009 e no Decreto n° 32.250 de 11/05/2010
PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; wwr.procon.q.gov.br
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2014.
Esta NFSe não gera crédito.
Esta NFSe substitui o RPS W 66479 Série NFF, emitido em 01110/2014.

X92
Numero da Nota

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

00051514
Data e Hora de Emissão
0 ódigo d Ver 19ção

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRQNICA - NFS-C
of
- NOTA CARIOCA -

Código de Verificação

SQJI-JUiN

2014,203u33 ~7?2b,012839i122753d4729

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 33.372.251/0128-09

v

Inscrição Municipal: 0.034.597-0

'

Inscrição Estadual: 81213534

Nome/Razão Social : IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA
Tel.: 212132-4823

Nome Fantasia: IBM BRASIL
Endereço: AVN PASTEUR 138,146 - BOTAFOGO - CEP: 22290-9W
UF: RJ

Município: RIO DE JANEIRO

E-mail:rperimP_br.lbm.com

TOMADOR DE SERVIÇOS
Inscrição Estadual: 78071632

Inscrição Municipal: 0.303.687-1

CPF/CNPJ: 04.423.6671=1-21
Nome/Razão Social: MPX ENERGIA SIA

Endereço: PRC MAI4ATMA GANDHI 14, EDIF SERRADOR - CENTRO - CEP: 20031-100

E

E

UF: RJ

Município: RIO DE JANEIRO

Tel.: 21 25555654

E-mail:-

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
CONTRATO BZBBKNO TIPO 0000 / MOD 000 / SERIE BZDPI4 PROC.DADOS CONTRATO 2-lURAHJH - SO - RFS
204 - DATA CENTRR ALOG FATURA CONF. CONTRATO DE FORNECIMENTO PRODUTOS E/OU SERVICOS IBM VALOR
1.331,98
2.996,95 MUNICIPAIS R$
APROX. TRIBUTOS FEDERAIS R$ -

VALOR DA NOTA = R$ 26.639,67
Serviço Prestado
01.03.01 - processamento de dados ou congénere
Desconro Incond. (F2$)

DeduçBes (R$)

0,00

0,00

Base de Cálculo (R$)

26.639,67

Allquota (%)

Valor do ISS (R$)

5,00%

1.331,98

OUTRAS INFORMAÇÕES
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 5.098 de 15/1012009 e no Decreto rP 32.250 de 1110512010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; ~.procon.l.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 1011112014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS N° 66480 Série NFF, emitido em 0111012014.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 26.639,67

Crédito Gerado (R$)

0,00

~ 93
Numero da Nota

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

00051515

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Data e Hora de Emissão

01/12/2014 19:07:12

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÕNICA - NFS-e

Código de Verificação

- NOTA CARIOCA -

2m412rou33srm,m2B39I122753847M

_

ZIRG-FC9K

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPFICNPJ: 33.372.25110128-39

Inscrição Municipal: 0.034.597-0

Inscrição Estadual: 81213534

Nome/Razáo Social: IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA
Tel.: 212132 -4823

Nome Fantasia: IBM BRASIL
Endereço: AVN PASTEUR 138,146 -BOTAFOGO - CEP: 22290-003
Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail:rperim@br.lbm.com

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 04.423.667,10W1-21

Inscrição Municipal: 0.303.687-1

Inscrição Estadual: 78071632

Nome/Razão Social: MPX ENERGIA SIA
Endereço: PRC MAHATMA GANDHI 14, EDIF SERRADOR - CENTRO - CEP: 20031-100

r1
u

UF: RJ

Município: RIO DE JANEIRO

Tel.: 21 25555654

E-mail:-

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
CONTRATO BZBBRNO TIPO 0000 / MOD 000 / SERIE BZDPI4 PROC.DADOS CONTRATO 2-lURAHJH - SO - RFS
198 - NOVO SERVIDOR TSM - MOVE SERRADOR FATURA CONF . CONTRATO DE FORNECIMENTO PRODUTOS E/OU
SERVICOS IBM VALOR APROX. TRIBUTOS FEDERAIS R$
217,31 MUNICIP A IS R$
96,58

1
•

VALOR DA NOTA = R$ 1.931,78
Serviço Prestado

1

01.03.01 - processamento de dados ou congênere

Deduções ( R$)
0,00

1

(Desconto Incond . ( R$)
0,00

Base de Cálculo ( R$)
1.931,78

Alíquota (°A)

Valor do ISS (R$ )
5,00%

Crédito Gerado (R$)
96,58

OUTRAS INFORMAÇÕES
- Esta NFSe foi emitida com respaldo na Lei rP 5.096 de 15/10/2009 e no Decreto n° 32.250 de 1110512010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; w,wv.procon.l.gov.br
- Data de vencimento do 1 S desta NFSe: 10111/2014.
- Esta NFSe não gera crédito.
- Esta NFSe substitui o RPS W 66481 Série NFF, errdtido em 01/1012014.

0,00

394
Numero da Nota

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

00051516

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Data e Hora de Emissão
01f12/201419:07:12

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

,~M

Código de Verificação

- NOTA CARIOCA -

JJNE -HX46

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 33.372261M12839
r~
rir

r

a

Inscrição Municipal: 0.034.597-1

Inscrição Estadual: 81213534

Nome / Razão Social : EM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SEWACOS LIDA
Nome Fantasia: EM BRASIL

Tel.: 21 2132823

Endereço: AVN PASTEUR 138,146 - BOTAFOGO - CEP: 22290-gw
Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail:rperimp_br.ibm.com

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 04.423.66710001-21

Inscrição Municipal: 0.303.687-1

Inscrição Estadual: 78071632

Nome/Razão Social: MPX ENERGIA SIA
Endereço: PRC MAHATMA GANDHI 14, EDIF SERRADOR - CENTRO - CEP: 20031-100
Município: RIO DE JANEIRO

C

À

'

UF: RJ

Tel.: 21 25555654

E-mail:—

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
CONTRATO BZBBRNO TIPO 0000 / MOD 000 / SERIE BZDPI4 PROC.DADOS CONTRATO 2-lURAHJH - SO - RFS
243 - PROJETO SEGREGA O PARA A ENEVA - COMPLEMENTO FATURA CONF. CONTRATO DE FORNECIMENTO
PRODUTOS E/OU SERVICOS IBM VALOR APROX. TRIBUTOS FEDERAIS R$
3.115,83 MUNICIPAIS R$
1.384,82

f~

VALOR DA NOTA = R$ 27.696,40
Serviço Prestado
01.03.01 - processamento de dados ou congénere
Deduções (R$)
0,00

Descanto Incond. (R$) Base de Cálculo(R$)
AI(quota (%)
0,00
27.696,40

6,00%

Valor do ISS (R$)
Crédito Gerado (R$)
1.394,62
0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei rP 5.098 de 15/1012009 e no Decreto rP 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta WS-e: 1011112014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS N° 66482 Série NFF, emitido em 0111012014.

3~~
Número da Nota

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

00051517

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Data e Hora de Emissão

0111212014 19:07:12

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÕNICA - NFS-e
20141

,D,

y;1227$384M

Código de Verificação

- NOTA CARIOCA -

DIBH-LS4X

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 33.372.2511012839
~^ Wà à=

Inscrição Municipal: 0.034.597-0

Inscriçáo Estadual: 81213534

Nome/P.azáo Social: IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia: IBM BRASIL

Tel.: 212132 4823
-

Endereço: AVN PASTEUR 138,146 - BOTAFOGO - CEP:
Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

-903

E-mail:rperiml@br.Ibm.com

-

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 04.423.667!0001-21

Inscrição Municipal: 0.303.687-1

Inscrçáo Estadual: 78071632

Nome/Razão Social: MPX ENERGIA SIA
Endereço: PRC MAHATMA GANDHI 14, EDIF SERRADOR - CENTRO - CEP: 20031-100
Município: RIO DE JANEIRO
o

1~

UF: RJ

Tel.: 21 25555654

E-mail:-

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
CONTRATO BZBBKNO TIPO 0000 / MOD 000 / SERIE BZDP14
PROC.DADOS CONTRATO 2-lURAHJH - SO - RFS
211 - VPN SITE TO SITE DA ENEVA PARA HORTOLANDIA FATURA CONF. CONTRATO DE FORNECIMENTO PRODUTOS
E/OU SERVICOS IBM VALOR APROX. TRIBUTOS FEDERAIS R$
454,91 MUNICIPAIS R$
202,19

VALOR DA NOTA = R$ 4.043,79
Servico Prestado
01.03.01 - processamento de dados ou congénere
Deduções (R$)
0,00

Desconto Incond. (R$) Base de Cálculo (P.$)
Alíquota (°k)
0,00
4.043,79

6,00%

Valor do ISS (RS)
Créd@o Gerado (RS)
202,18
0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei rt° 5.098 de 1511012009 e no Decreto n° 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; wm.procon.l.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui ó RPS N° 66483 Série NFF, emitido em 01110/2014.

.M

30G
Número da Nota

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

00051519
Data e Hora de Emissão
01/12/2014 c ação 12
Código de Ve ri ficação
ISEY-JQKP

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÓNICA - NFS-e
- - - NOTA CARIOCA -

20, 4,7fIìu133722b,012639112275366729-

-

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 33.372251/012839
. ...

~~

°

..

Inscrição Estadual: 81213534

Inscrição Municipal: 0.034.597-0

Nome/ Razão Social : IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA
Tel.: 212132-4823

Nome Fantasia: IBM BRASIL
Endereço: AVN PASTEUR 138,146- BOTAFOGO - CEP: 22290-903
Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail:rpertmp_br.lbm.com

TOMADOR DE SERVIÇOS
Inscrição Municipal: 0.303.687-1

CPF/CNPJ: 04.423.66~1-21

Inscrição Estadual: 79071632

Nome/Rezéo Social: MPX ENERGIA S/A
Endereço: PRC MAHATMA GANDHI 14, EDIF SERRADOR - CENTRO - CEP: 20031-100
UF: RJ

Município: RIO DE JANEIRO
•

Tel.: 21 25555654

E-mail:-

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
CONTRATO BZBBRNO TIPO 0000 / MOD 000 / SERIE BZDPI4 PROC.DADOS CONTRATO 2-lURAHJH - SO - RFS
217 - INSTALAR SWITCH SALA CONTROLE PARNAIBA IV FATURA CONF. CONTRATO DE FORNECIMENTO PRODUTOS
93,67 MUNICIPAIS R$
E/OU SERVICOS IBM VALOR APROX. TRIBUTOS FEDERAIS R$
41,63

z

VALOR DA NOTA = R$ 832,76
Serviço Prestado
01.03.01 - processamento de dados ou congénere
Deduções (R$)

0,00

1

Desconto Incond. (R$)

0,00

1

Base de Cálculo (R$)

832,76

Valor do ISS (R$)

AI(quota (°h)

5,00%

Crédito Gerado (R$)

41,63

OUTRAS INFORMAÇÕES
- Este NFSe foi emitida com respaldo na Lei n° 5.098 de 15110/2009 e no Decreto n° 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta r\FSe: 10/11/2014.
- Esta NFSe não gera crédito.
- Esta NFSe substitui o RPS N° 66485 Série NFF, errtitido em 0111012014.

0,00

X24

o

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Numero da Nota

00051858
Data e Hora de Emissão
17/12/2014 11:55:42

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Códi go de Verificação

- NOTA CARIOCA -

2olatz»u3 7z slmzaam1M7S3B47z3
~

Y84U-G4VM

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 33.372.25110128-9

Inscrição Municipal: 0.034.597-0

Inscrição Estadual: 81213534

Nome/Razão Social: IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: IBM BRASIL

Tel.: 212132-4823

Endereço: AVN PASTEUR 138,146 -BOTAFOGO - CEP: 22290-903
Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: rperimo_br.Ibm.com

-

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 04.423.66710001-21

Inscrição Municipal: 0.303.687-1

Inscrição Estadual: 78071532

Nome/Razão Social: MPX ENERGIA SIA
Endereço: PRC MAHATMA GANDHI 14, EDIF SERRADOR - CENTRO - CEP: 20031-100
Município: RIO DE JANEIRO

\.J

o

UF: RJ

Tel.: 21 26555654

E-mail:-

DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS
CONTRATO BZBBKNO TIPO 0000 / MOD 000 / SERIE BZDFOQ PROC.DADOS CONTRATO 2-lURAHJH - 30
APP.HOST+EUS - PROCESSAMENTO DE DADOS - DE 01.12.14 A 09.12.14 - BCO BRADESCO 237 AG 2373 CTA
11739-0 FATURA CONF. CONTRATO DE FORNECIMENTO PRODUTOS-E/OU SERVICOS IBM VALOR APROX. TRIBUTOS
FEDERAIS R$
6.439,16 MUNICIPAIS R$
2.861,85

VALOR DA NOTA = R$ 57.237,01
Serviço Prestado
01.03.01 - processamento de dados ou congénere
Deduções (R$)
0,00

1

Desconto lncond. (R$) Base de Cálculo (R$)
Allquota (%)
0,00
67.237,01

5,00%

Valor do ISS (R$)
Crédito Gerado (R$)
2.861,85
0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei rP 5.096 de 1511012009 e no Decreto rP 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 1210112015.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS N° 66775 Série NFF, ernitido em 1611212014.

¡1
Numero da Nota

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

00051859

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Data e Hora de Emissão
1711212014 11:55:42

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
aD,alz,9 3
~

- NOTA CARIOCA

zzs,o,zi9l122753B4M

Código de Verificação

66KS DCTP

-

-

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 33.372251/0128-09

E

Inscrição Municipal: 0.034.597-0

Inscrição Estadual: 81213534

Nome/Razão Social : EM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: BEM BRASIL

Tel.: 21 2132-0823

====9 Endereço: AVN PASTEUR 138,146 -BOTAFOGO - CEP: 22290-003
UF: RJ

Município: RIO DE JANEIRO

E-mail: rperimP_br.ibm.com

TOMADOR DE SERVIÇOS
Inscrição Municipal: 0.303.697-1

CPF/CNPJ: 04.423.6679)001-21

Inscrição Estadual: 78071532

Nome/Razão Social: MM ENERGIA S/A
Endereço: PRC MAHATMA GANDHI 14, EDIF SERRADOR - CENTRO - CEP: 20031-100
Município: RIO DE JANEIRO

LJ

UF: RJ

Tel.: 21 25555654

E-mail:-

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
CONTRATO BZBBKNO TIPO 0000 1 MOD 000 1 SERIE BZDPI4 PROC.DADOS CONTRATO 2-IURAHJH - SO - RFS
198 - NOVO SERVIDOR TSM - MOVE SERRADOR VALOR APROX. TRIBUTOS FEDERAIS R$
217,31
MUNICIPAIS R$
96,58

VALOR DA NOTA = R$ 1.931,78
Serviço Prestado
01.03.01 - processamento de dados ou congénere
Deduções (R$)

Desconto Incond. (R$)

0,00

0,00

1

Base de Cálculo (R$)

1.931,78

Aliquota (%)

Valor do ISS (R$)

6,00%

Crédito Gerado (R$)

96,58

OUTRAS INFORMAÇÕES
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 5.096 de 1511012009 e no Decreto n° 32.250 de 1110512010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; wwrv.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 1210112015.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS N° 66776 Série NFF, emitido em 1611212014.

0,00

"I
Numero da Nota

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

00051860

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Data e Hora de Emissão
17/1212014 11:55:42

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
ptb12t9

, ,a, y ,=76394723

Código de Verificação

- NOTA CARIOCA -

BG2U-TGYR

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 33.372.25110128-39

Inscrição Municipal: 0.034.597-0

Inscrição Estadual: 81213534

Nome/Razão Social: EM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA
..

~

a

Nome Fantasia: EM BRASIL

Tel.: 212132-4823

Endereço: AVN PASTEUR 138,146 - BOTAFOGO - CEP: 22290503
Município: RIO DE JANEIRO

UR RJ

E-mail: rperimCbr.ibm.com

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 04.423.5157/0001-211

Inscrição Municipal: 0.303.687-1

Inscrição Estadual: 78071532

Nome/Razão Social: MPX ENERGIA SIA
Endereço: PRC MAHATMA GANDHI 14, EDIF SERRADOR - CENTRO - CEP: 20031-100

E

UR RJ

Município: RIO DE JANEIRO

E-mail:-

DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS
CONTRATO BZBBKNO TIPO 00(10 / MOD 000 / SERIE BZD214 PROC.DADOS CONTRATO 2-lURAHJH - SO - RFS
250 - PROJETO SEGREGA O
COMPLEMENTO 2 VALOR APROX TRIBUTOS FEDERAIS R$
874,34
388,60
MUNICIPAIS R$
-

LJ

Tel.: 21 25555654

.

VALOR DA NOTA = R$ 7.772,02
Serviço Prestado
01.03.01 - processamento de dados ou congãnere
Deduções (R$)
0,00

1

1

Desconto Incond. (R$) Base de Cálculo (R$)
AOquota (%)
0,00
7.772,02

5,00%

Valor do ISS (R$)
Crédito Gerado (R$)
388,60
0,00

OUTRASINFORMAÇÓES
- Este NFSe foi emitida com respaldo na Lei rP 5.096 de 15/1012009 e no Decreto n° 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da lyuda, 5 subsolo; www.procon.d.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFSe: 12/0112015,
- Esta NFSe não gera crédito.
- Esta NFSe substitui o RPS N' 66777 Série NFF, emitido em 1611212014.

30,0
Numero da Nota

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

00051861

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
1

17/12/2014 11ção

FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Código de Verificação

- NOTA CARIOCA -

r~5totzé39n22753847M

aDtatate

Data e Hora de Emissão

R2GS-Z7TH

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 33.372251/0128-39
...r

. ..

r
~~

Inscrição Municipal: 0.034.597-0

Inscrição Estadual: 81213534

Nome/Razão Social: IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: IBM BRASIL

Tel.: 21 21324823

Endereço: AVN PASTEUR 138,146 - BOTAFOGO - CEP: 22290203
UR RJ

Município: RIO DE JANEIRO

E-mail: rperlmP_br.lbm_eom

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 04.423.66710001-21

Inscrição Municipal: 0.303.687-1

Inscrição Estadual: 78071532

Nome/Razão Social: MPX ENERGIA SIA
Endereço: PRC MAHATMA GANDHI 14, EDIF SERRADOR - CENTRO - CEP: 20031-100
Município: RIO DE JANEIRO

Li

o

UF: RJ

Tel.: 21 25555654

E-mail:—*

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
CONTRATO BZBBKNO TIPO 0000 / MOD 000 / SERIE BZDP14
PROC.DADOS CONTRATO 2-lURAHJH - SO - RFS
204 - DATA CENTER ALOG VALOR APROX. TRIBUTOS FEDERAIS R$
2.996,95 MUNICIPAIS R$
1.331,98

VALOR DA NOTA = R$ 26 . 639,67
Serviço Prestado
01.03.01 - processamento de dados ou congênere
Deduções (R$)

Desconto Incond. (R$)

0,00

0,00

1

Base de Cálculo (RS)

26.639,67

Alíquota (^/o)

Valor do ISS (R$)

5,00%

1.331,98

OUTRAS INFORMAÇÕES
- Esta NFSe foi emitida com respaldo na Lei rP 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto rP 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua de Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de ~cimento do ISS desta NFSe: 121011201 5.
- Esta NFSe não gera crédito.
- Esta NFSe substitui o RPS W 66778 Série NFF, emitido em 1611212014.
- Valor Liquido a Pagar: R$ 26.639,67

Crédito Gerado (R$)

0,00

Numero da Nota

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

--

00051862
Data e Hora de Emissão
17/12/2014 11:55:42

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÕNICA - NFS-e

Código de Verificação

- NOTA CARIOCA -

zo141z19u33rT715m12839n22753847z3

TTII-GMRF

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 33.372.251/0128.39
r r
.

r.

r..

p ~ ~

Inscrição Municipal: 0.034.697-0

Inscrição Estadual: 81213534

Nome/Razão Social: IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA

Tel.: 21 2132823

Nome Fantasia: IBM BRASIL
Endereço: AVN PASTEUR 138, 146 - BOTAFOGO - CEP: 2229003

'

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: rperlmêbr.lbm.com

TOMADOR DE SERVIÇOS
Inscrição Municipal: 0.303.687-1

CPF/CNPJ: 04.423.66710001-21

Inscrição Estadual: 78071532

Nome/Razão Social: MPX ENERGIA SIA
Endereço: PRC MAHATMA GANDHI 14, EDIF SERRADOR - CENTRO - CEP: 20031-100
UF: RJ

Município: RIO DE JANEIRO

L J

Tel.: 21 25555654

E-mail:-

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
CONTRATO BZBBKNO TIPO 0000 / MOD 000 / SERIE BZDP14 PROC.DADOS CONTRATO 2-1URAHSH - SO - RFS
217 - INSTALAR SNITCH SALA CONTROLE PARNAIBA IV VALOR APROX. TRIBUTOS FEDERAIS R$
41,63
93,67 MUNICIPAIS R$

VALOR DA NOTA = R$ 832,76
E

Serviço Prestado
01.03.01 - processamento de dados ou congênere
Deduções (R$)

Desconto Incond. (R$)

0,00

0,00

1

Base de Cálculo (R$)

832,76

AUquota (°k)

Valor do ISS (R$)

5,00%

Crédito Gerado (R$)

41,63

OUTRAS INFORMAÇÕES
- Esta NFSe foi emitida com respaldo na Lei n° 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto r ° 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFSe: 1210112015.
- Esta NFSe não gera crédito.
- Esta NFSe substitui o RPS N° 66779 Série NFF, emitido em 16112/2014.

0,00

392
Numero da Nota

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

00051863

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÕNICA

Data o Hora de Emissão

17/12/2014 11:55:42

- NFS-e

Código de Verificação

- NOTA CARIOCA -

y12275W4M

LWBE-DRX3

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPFICNPJ: 33.372.2511012839

Inscrição Municipal: 0.034.597-0

Inscrição Estadual: 81213534

Nome/Razão Social: IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA
Tel.: 212132-4823

Nome Fantasia: ]EM BRASIL
Endereço: AVN PASTEUR 138,146 -BOTAFOGO
UF: RJ

Município: RIO DE JANEIRO

- CEP: 22290503

E-mail: rperlrnO_br.lbm.com

TOMADOR DE SERVIÇOS
Inscrição Municipal: 0.303.687-1

CPF/CNPJ: 04.423.66710001-21

Inscrição Estadual: 75071532

Nome/Razão Social: MPX ENERGIA SIA
Endereço: PRC MAHATMA GANDHI 14, EDIF SERRADOR
UF: RJ

Município: RIO DE JANEIRO

E

- CENTRO - CEP: 20031-100

Tel.: 21 25555654

E-mail:-

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
CONTRATO BZBBKNO TIPO 0000 / MOD 000 / SERIE BZDPI4

PROC.DADOS CONTRATO 2-lURAHJH - SO - RFS

211 - VPN SITE TO SITE DA ENEVA PARA HORTOiANDIA VALOR APROX. TRIBUTOS FEDERAIS R$

454,91 MUNICIPAIS R$

202,18

VALOR DA NOTA

= R$ 4.043,79
'

Serviço Postado
01.03.01

- processamento de dados ou congénere
Desconto Incond. (R$)

Deduções (R$)
0,00

0,00

1

Base dé Cálculo (R$)
Plfquota (%)
4.043,79

5,00°k

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor do ISS (R$)
Crédito Gerado (R$)
202,18
0,00

- Esta NFSe foi emitida com respaldo na Lei n° 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto n° 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFSe: 1210112015.
- Esta NFSe não gera crédito.
- Esta NFSe substitui o RPS N° 66780 Série NFF, emitido em 1611212014.

3q3
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Numero da Nota

00051865
Date e Hora de Emissão

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

18(1212014 08:24:14

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÕNICA - NFS-e

Código de Verificação

- NOTA CARIOCA -

AEIE-9RED

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 33.372.251/012839
r+ r

Inscrição Municipal: 0.034.597-0

Inscrição Estadual: 81213534

NomelRazão Social: IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA
Tel.: 21211324923

.Nome Fantasia: BM BRASIL
~~

.:.3.. Endereço: AVN PASTEUR 138,146 - BOTAFOGO - CEP: 22290-003
Municfpio: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: rperlmP_br.ibm.com

TOMADOR DE SERVIÇOS
Inscrição Municipal: 0.303.687-1

CPF/CNPJ: 04.423.66710001-21

Inscrição Estadual: 78071532

Nome/Razão Social: MPX ENERGIA SIA
Endereço: PRC MAHATMA GANDHI 14, EDIF SERRADOR - CENTRO - CEP: 20031-100
UF: RJ

Município: RIO DE JANEIRO

E

o

Tel.: 21 25555654

E-mail:-

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
CONTRATO BZBBRNO TIPO 0000 / MOD 000 / SERIE BZDPI4 PROC.DADOS CONTRATO 2-lURAHJH - SO - RFS
250 - PROJETO SEGREGA 0 - COMPLEMENTO 2 FATURA CONF. CONTRATO DE FORNECIMENTO PRODUTOS E/OU
SERVICOS IBM VALOR APROX- TRIBUTOS FEDERAIS R$
2.839,78 MUNICIPAIS R$
1.262,12 -

VALOR DA NOTA = R$ 25.242,55
Serviço Prestado
01.03.01 - processamento de dados ou congénere
Deduções (R$)
0,00

1

Allquota (%)
Desconto Incond. (R$) Base de Cálculo (R$)
25.242,55
0,00

5,00%

Valor do ISS (R3)
Crédito Gerado (R$)
1.262,12
0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
- Esta NFSe foi emitida com respaldo na Lei n° 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto n° 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; wwr.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFSe: 1011212014.
- Esta NFS-e não gera crédto.
- Esta NFSe substitui o RPS W 66783 Série NFF, emitido em 1711112014.

3~
Numero da Nota

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

00051866

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
~

Data e Hora de Emissão

1811212Ò14 08:24:14

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Código de Verificação

- NOTA CARIOCA -

zD ,s,z,Bu3337226,0128391,227s390 3

JXTA-53DK

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 33.372.25110128-39

Inscrição Municipal: 0.034.597-0

Inscrição Estadual: 81213534

Nome/Razão Social: IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA
Tel.: 212132-4823

Nome Fantasia: IBM BRASIL
Endereço: AVN PASTEUR 138,146 - BOTAFOGO - CEP: 22290-9123
Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: rperimíliffi
_br.lbm.com

TOMADOR DE SERVIÇOS
Inscrição Municipal: 0303.687-1

CPF/CNPJ: 04.423.66710001-21

Inscrição Estadual: 78071632

Nome/Razão Social: MPX ENERGIA S/A
Endereço: PRC MAHATMA GANDHI 14, EDIF SERRADOR - CENTRO - CEP: 20031-100
UF: RJ

Município: RIO DE JANEIRO
LI

111.

TeL: 21 25555654

E-mail:—

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
CONTRATO BZBBKNO TIPO 0000 / MOD 000 / SERIE BZDP14 PROC.DADOS CONTRATO 2-lURAHJH - SO - RFS
242 - SUPORTE EUS - ENEVA FATURA CONF. CONTRATO DE FORNECIMENTO PRODUTOS E/OU SERVICOS IBM
1.827,28 MUNICIPAIS R$
812,12
VALOR APROX . TRIBUTOS FEDERAIS R$

VALOR DA NOTA = R$ 16.242,55
Serviço Prestado
01.03.01 - processamento de dados ou congénere
Deduções (R$)

0,00

1

Desconto Incond. (R$)

0,00

Base de Cálculo (R$)

Aliquota (%)

16.242,561

Valor do ISS (R$)

812,12

OUTRAS INFORMAÇÕES
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei rP 5.098 de 1511012009 e no Decreto n° 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua de Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 1011212014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS N° 66784 Série NFF, emitido em 1711112014.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 16.242,55

Crédito Gerado (R$)

0,00

q5

e~
Numero da Nota

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

00051867
Data e Hora de Emissão
1 8/1 212014 08

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÕNICA- NFS-e

1

Código de Verificação

- NOTA CARIOCA -

2otat2tB ~ s722stDliir~ 9+12275384722

MIMJ-ZYLT

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 33.372261/0128-39
r~
. ..

r

Inscrição Municipal: 0.034.597-0

Inscrição Estadual: 81213534

Nome/Razão Social: IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA

~~

Tal.:21.2132-1823

Nome Fantasia: IBM BRASIL
Endereço: AVN PASTEUR 138,146 - BOTAFOGO - CEP: 22290-903
Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail:rperimp_br.ibm.com

TOMADOR DE SERVIÇOS
Inscrição Municipal: 0.303.687-1

CPF/CNPJ: 04.423.66710001-21

Inscrição Estadual: 78071532

Nome/Razão Social: MPX ENERGIA SIA
Endereço: PRC MAHATMA GANDHI 14, EDIF SERRADOR - CENTRO - CEP: 20031-100

o

UF: RJ

Município: RIO DE JANEIRO

Tel.: 21 25555654

E-mail:-

DISCRIMMAÇÃO DOS SERVIÇOS
CONTRATO BZBBRNO TIPO 0000 / MOD 000 / SERIE BZDP24 PROC.DADOS CONTRATO 2-1URAHJH - SO - RFS
217 - INSTALAR SWITCH SALA CONTROLE PARNAIBA IV FATURA CONE. CONTRATO DE FORNECIMENTO PRODUTOS
93,67 MUNICIPAIS R$
E/OU SERVICOS IBM VALOR APROX. TRIBUTOS FEDERAIS R$
41,63

C

VALOR DA NOTA = R$ 832,76
Serviço Prestado
01.03.01 - processamento de dados ou congénere
Desconto Incord. (R$)

Deduções (R$)

0,00

0,00

1

Base de Cálculo (R$)

832,76

Allquota (%)

Valor do ISS (R$)

6,00%

Crédito Gerado (R$)

41,63

OUTRAS INFORMAÇÕES
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei rP 5.098 de 15/1012009 e no Decreto rP 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; w~.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 1011212014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS N° 66785 Série NFF, emitido em 1711112014.

0,00

~Cl~
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

00051868
Data e Hora de Emissão
18/1 ode Ver 08ção

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e
~

Numero da Nota

Cbdigo de Verificação

- NOTA CARIOCA -

otatz+er~stm2à1911zns3a4r

J2DU-BGRN

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 33.372.251/0128-39

rr=im à=
r cr a rr

Inscrição Municipal: 0.034.597-0

Inscrição Estadual: 81213534

Nome/ Razão Social : IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA
Tal.: 212132 4823

Nome Fantasia: IBM BRASIL

-

Endereço: AVN PASTEUR 138,146 - BOTAFOGO - CEP: 22290-903
Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail, rperimP_br.ibm.com

TOMADOR DE SERVIÇOS
Inscrição Municipal: 0.303.687-1

CPF/CNPJ: 04.423.667M001-21

Inscrição Estadual: 78071632

Nome/Razão Social: MPX ENERGIA SIA
Endereço: PRC MAHATMA GANDHI 14, EDIF SERRADOR - CENTRO - CEP: 20031-100
UF: RJ

Município: RIO DE JANEIRO
o

•

Tel.: 21 25555654

E-mail:-

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PROC.DADOS CONTRATO 2-lURAHJH - SO - RFS
CONTRATO BZBBKNO TIPO 0000 / MOD 000 / SERIE BZDPI4
211 - VPN SITE TO SITE DA ENEVA PARA HORTOLANDIA FATURA CONF. CONTRATO DE FORNECIMENTO PRODUTOS
454,91 MUNICIPAIS R$
E/OU SERVICOS IBM VALOR APROX. TRIBUTOS FEDERAIS R$
202,18

VALOR DA NOTA c R$ 4.043,79

l J

Serviço Prestado
01.03.01 - processamento de dados ou congénere
Deduções (R$)
0,00

1

Ailquota ( %)
Desconto Incond. (R$) Base de Cálculo (RS)
0,00
4.043,79

5,00%

Valor do ISS (R$)
Credito Gerado (R$)
202,16
0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n' 5.096 de 15/10/2009 e no Decreto rP 32.250 de 1110512010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; wv^procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10112/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS N' 66786 Série NFF, emitido em 1711112014.

Numero da Nota

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

00051869

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Data e Hora de Emissão

18112(2014 08:24:14

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Código de Verificação

— NOTA CARIOCA —

12, Wd7M

5PB8-IB1T

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 33.372.251/0128-9

Inscrição Municipal: 0.034.597-0

Inscrição Estadual: 81213534

Nome/ Razão Social : IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIDA
.

. .
~

Tel.: 212132-4823

Nome Fantasia: IBM BRASIL
Endereço: AVN PASTEUR 138,146 - BOTAFOGO - CEP: 22290-903
UF: RJ

Município: RIO DE JANEIRO

E-mail:rperlm@br.ibm.com

TOMADOR DE SERVIÇOS
Inscrição Municipal: 0.303.697-1

CPF/CNPJ: 04.423.66710001-21

Inscrição Estadual: 78071632

Nome/Razão Sociel: MPX ENERGIA SIA
Endereço: PRC MAHATMA GANDHI 14, EDIF SERRADOR - CENTRO - CEP: 20031-100
UF: RJ

Município: RIO DE JANEIRO
o

E

Tel.: 21 25555654

E-mail:-

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
CONTRATO BZBBKNO TIPO 0000 / MOD 000 / SERIE BZDPI4 PROC.DADOS CONTRATO 2-IURAHJH - SO - RFS
204 - DATA CENTER ALOG FATURA CONE. CONTRATO DE FORNECIMENTO PRODUTOS E/OU SERVICOS IBM VALOR
1.331,98
2.996,95 MUNICIPAIS R$
APROX. TRIBUTOS FEDERAIS R$

VALOR DA NOTA = R$ 26.639,67
Serviço Prestado
01.03.01 - processamento de dados ou congénere
Descorda Incond. (RS)

Deduções (R$)

0,00

0,00

Base de Cálculo (R$)

26.639,67

Allquota (°h)

Valor do ISS (R$)

6,00°k

1.331,98

OUTRAS INFORMAÇÕES
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 5.098 de 15/1012009 e no Decreto n° 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; wom.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 1011212014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS N° 66787 Série NFF, emitido em 17A 112014.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 26.639,67

Créd'do Gerado (R$)

0,00

Numero de Nota

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

00051870
Data e Hora de Emissão
18/12/2014 08:24:14

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÕNICA - NFS-e
a
,D,

y;,227,Mt723

Código de Verificação

- NOTA CARIOCA -

BHSQ-EUFZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 33.3722511012839
. ..

Inscrição Municipal: 0.034.597.0

Inscrição Estadual: 81213534

Nome/Razão Social : IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA
~~

Tel.: 212132-4823

Nome Fantasia: IBM BRASIL
Endereço: AVN PASTEUR 138,146 - BOTAFOGO - CEP: 2229003
UF: RJ

Município: RIO DE JANEIRO

E-mail: rperirnebrAlám.com

TOMADOR DE SERVIÇOS
Inscrição Municipal: 0.303.687-1

CPFICNPJ: 04.423.66710001-21

Inscrição Estadual: 78071532

Nome/Razão Social: MPX ENERGIA S/A
Endereço: PRC MAHATMA GANDHI 14, EDIF SERRADOR - CENTRO - CEP: 20031-100
UF: RJ

Município: RIO DE JANEIRO

`J

C

Tel.: 21 25555654

E-mail:-

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
PROC.DADOS CONTRATO 2-lURAHJH - SO - RFS
CONTRATO BZBBRNO TIPO 0000 / MOD 000 / SERIE BZDPI4
198 - NOVO SERVIDOR TSM - MOVE SERRADOR FATURA CONF. CONTRATO DE FORNECIMENTO PRODUTOS E/OU
217,31 MUNICIPAIS R$
96,58
SERVICOS IBM VALOR APROX. TRIBUTOS FEDERAIS R$

VALOR DA NOTA = R$ 1.931,78
Serviço Prestado

01.03.01

-

processamento de dados ou congênere

Deduções (R$)
0,00

1

Alfquota (%)
Desconto Incond. (R$) Base de Cálculo (R$)
0,00
1.931,78

Valor do ISS (R$j
5,00%

96,58

OUTRAS INFORMAÇÕES
- Esta NFSe foi emitida com respaldo na Lei rP 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto rP 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; wmr.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFSe: 1011212014.
- Esta NFSe não gera crédito.
- Esta NFSe substitui o RPS N° 66788 Série NFF, emitido em 1711112014.

Créddo Gerado (R$)
0,00

3 í~~
Numero da Nota

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

00051871

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Data e Hora de Emissão
1811 ode Ver 08ção
Código de Verificação

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÕNICA - NFS-e
zotetztBurzzstmzturs3eezz3

- NOTA CARIOCA -

1EXZ4JW95

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 33.372.25110128-39
....

Inscrição Municipal: 0.034.597-0

Inscrição Estadual: 81213534

Nome/Razão Social: IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA
~~

Tel.: 212132-4823

Nome Fantasia: IBM BRASIL
Endereço: AVN PASTEUR 138,146 - BOTAFOGO - CEP: 22290.903
Município: RIO DE JANEIRO

UF:RJ

E-mail:rperimO_br.lbm.com

TOMADOR DE SERVIÇOS
Inscrição Municipal: 0.303.687-1

CPF/CNPJ: 04.423.567/0121

Inscrição Estadual: 79071532

Nome/Razáo Social: MPX ENERGIA S/A
Endereço: PRC MAHATMA GANDHI 14, EDIF SERRADOR - CENTRO - CEP: 20031-100
UF: RJ

Município: RIO DE JANEIRO
C

•

Tel.: 21 25555654

E-mail:-

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
CONTRATO BZBBKNO TIPO 0000 / MOD 000 / SERIE BZDPI4 PROC.DADOS CONTRATO 2-lURAHJH - SO - RFS
121 - ALOCACAO DE SUPORTE AO USUARIO NIVEL 3 PARA A MPX - PRAIA DO FLAMENGO 66 FATURA CONF.
CONTRATO DE FORNECIMENTO PRODUTOS E/OU SERVICOS IBM VALOR APROX. TRIBUTOS FEDERAIS R$
1.227,59 MUNICIPAIS R$
545,60

VALOR DA NOTA = R$ 10.912,08
Serviço Prestado
01.03.01 - processamento de dados ou congénere
Deduçáes (R$)
0,00

Desconto incerd. (R$) Base de Cálculo (RS)
AOqucta (%)
0,00
10.912,08

Valor do ISS (R$)
5,00%

545,60

OUTRAS INFORMAÇÕES
- Esta NFSe foi emitida com respaldo na Lei rP 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto rP 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; vmrv.procon.rj.gcv.br
- Data de vencimento do ISS desta NFSe: 10/12/2014
- Esta NFSe não gera crédito.
- Esta NFSe substitui o RPS N° 66789 Série NFF, emitido em 1 711 112 01 4.

Crédito Gerado (R$)
0,00

~ 00
Numero da Nota

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

00051872

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Data e Hora de Emissáo

18/1212014 08:24:14

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÕNICA - NFS-e
zDia121Bu3337zstmze ~9127~

Código de Verificação

- NOTA CARIOCA -

GYDK-8XDC

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPFICNPJ: 33.372.25110128-39

Inscrição Municipal: 0.034.597.0

Inscrição Estadual: 81213534

NomelRazão Social: IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA
Tel:21 2132ó823

Nome Fantasia: IBM BRASIL
Endereço: AVN PASTEUR 138,146 - BOTAFOGO - CEP: 22290-903
UF: RJ

Município: RIO DE JANEIRO

E-mail: rperimP_brAlam.com

TOMADOR DE SERVIÇOS
Inscrição Municipal: 0.303.687-1

CPFICNPJ: 04.423.667!0001-21

Inscrição Estadual: 78071632

Nome/Razáo Social: MPX ENERGIA SIA
Endereço: PRC MAHATMA GANDHI 14, EDIF SERRADOR - CENTRO - CEP: 200211-1100
UF: RJ

Município: RIO DE JANEIRO
o

s

Tel.: 21 25555654

E-mail:-

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
PROC.DADOS CONTRATO 2-1URAHJH - SO - RFS
CONTRATO BZBBKNO TIPO 0000 / MOD 000 / SERIE BZDPI4
094 - ALOCACAO DE SUPORTE AO USUARIO NIVEL 3 FATURA CONF. CONTRATO DE FORNECIMENTO PRODUTOS
1.227,59 MUNICIPAIS R$
E/OU SERVICOS IBM VALOR APROX. TRIBUTOS FEDERAIS R$
545,60

VALOR DA NOTA = R$ 10.912,08
Serviço Prestado
01.03.01 - processamento de dados ou congénere
Deduçóes (R$)
0,00

AI(quota (%)
Descordo Incorri. (R$) Base de Cálculo (RS)
0,00
10.912,08

5,00°k

Valor do ISS (RS)
Crédito Gerado (R$)
545,60
0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
- Esta NFSe foi emitida com respaldo na Lei rf 5.096 de 15/10/2009 e no Decreto rP 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua de Ajuda, 5 subsolo; wm.procon.d.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFSe: 1011212014.
- Esta NFSe não gera crédito.
- Esta NFSe substitui o RPS N° 66790 Série NFF, emitido em 1711112014.
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>`iA£,IO OSCAR OLIVEIRA
''`

A d v o- a d o a A. $ o c. a d o s

ILMO. SR. REPRESENTANTE LEGAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL DELOITTE

(~ `
" ~~

TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.

lfl ~ t ~S

REFERÊNCIA: RECUPERAÇÃO JUDICIAL No 0474961-48.2014.8.19.0001 DA
4a VARA EMPRESARIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL —
RJ — RECUPERANDAS: ENEVA S.A. E ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A.

IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA., com sede
nesta cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Pasteur n°s 1381146,

o

inscrita no CNPJ/MF sob o n° 33.372.25110001-56, doravante IBM, por meio de seus
advogados infra-assinados, com escritório profissional na Av. Rio Branco, 45, sala 1504,
Centro, Rio de Janeiro-RJ (doc. 01), com fundamento no Artigo 7 0 e seguintes da Lei
11.10112005, vem, pela presente, apresentar sua
DIVERGÉNCIA QUANTO AO VALOR DO CRÉDITO
ecí .•• pel a Pew~ ENEVA SA , já devidamente qualilicada nos aulos•• • ••as• •-

RECUPERAÇÃO JUDiClíNi- em ep~ pelos moWw de láb e de ~ que abaixo expõe

1— DO CRÉDITO: ORIGEM E VALOR REAL
1.1.

Declarou a Recuperanda que o crédito a que faz jus a IBM seria no valor

total de R$ 3.993.884.81 (três milhões, novecentos e noventa e três mil. oitocentos e
®

oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos) , decorrente de Contrato de

Participação a Contrato de Prestação de Serviços de Informática (Doc. 02).
1.2.

Em 3010912014, amigavelmente, a IBM e a Recuperanda firmaram um

Termo de Encerramento de Contrato (Doc. 03), no qual se estabeleceu um cronograma
para o distrato do contrato, que ocorreria no último minuto do dia 3111212014, e o
pagamento pela Recuperanda de uma indenização R$ 7.100.000,00 (sete milhões e cem
mil reais) à IBM pela rescisão antecipada do contrato, quantia esta que seria quitada por
uma entrada de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e quatro parcelas iguais e
sucessivas no valor de R$ 1.275.000,00 (um milhão, duzentos e setenta e cinco mil
reais), vencendo-se a primeira no último dia útil de outubro de 2014 e a última no último
dia útil do mês de janeiro de 2015.

Av. Rio Branco, n.° 45, 15°, conj. 1504
20090 003 - Rio de Janeiro. RJ, Brasil
P16one: 55 212283 2080
Fax 55 212283 4448

1

1.3.

;Q

o4

â MAMO 05ÇAR OLIVEIRA
A d v o ar.os Asso lados

Por è-mail enviado em 1711212014 (Doc. 04), por conta da recuperação

judicial, a Recuperanda informou à IBM que deixaria de quitar algumas notas em aberto
de prestação de serviços e as duas últimas parcelas, referentes aos meses de dezembro
de 2014 e janeiro de 2015, da indenização pela rescisão antecipada no valor total de R$
2.550.000,00 (dois milhões, quinhentos e cinquenta mil reais).

1.4.

Neste mesmo e-mail, requereu a Recuperanda que a IBM desmembrasse

o faturamento dos serviços prestados no mês de dezembro em duas, uma de 01/12/2014
até 0911212014, englobada na recuperação, e outra de 1011212014 até 3111212014, que
não estaria englobada na Recuperação Judicial. Confira-se o trecho do e-mail:
2
ML

"com relação à fatura a ser emitida para a ENEVA S.A. referente ao
mês de dezembro de 2014 (R$ 373.000,00), a 18M deverá emitir duas
faturas com valores proporcionais sendo, uma referente ao período
de 01112 à 09112 (R$108.290,32), a ser incluída no processo de
recuperação íudicial e outra referente ao período de 10112 à 31112
(R$264.709,68) a ser paga normalmente. "(grifou-se)
1.5.

Em resposta ao e-mail da Recuperanda quanto ao faturamento de

dezembro 2014, a IBM respondeu no mesmo (Doc. 05) dia esclarecendo que: "Conforme
alinhamento anterior, o faturamento foi dividido em 2 períodos, sendo um referente ao
período de 0111212014 à 0911212014 e outro de 1011212014 à 3111212014. O cálculo do

pró-rata foi feito com base no mês comercial de 30 dias (9130 para o primeiro
período e 21130 para o segundo período)."

E

1.6.

Com base na sistemática de cálculo acima citada, foram emitidas 04

(quatro) notas, duas para o período de 01112 a 09112 (Valor total de R$ 111.900,00), e
duas para o período restante do mês (Doc. 05), conforme abaixo:

Descrição

dez/14

Natureza de Operação

MPX Energia 5/A (Brasil)

W' ~
9,5
4
R$

So
de 01/12/2014 a 09/12/2014

50

A. Hosting+ EUS

Processamento de Dados

SO

A. Hosting+ EUS + ISS

Processamento de Dados

SO
de 10/1212014 a 31/12/2014

SO

A. Hosting + EUS

Processamento de Dados

50

A. Hosting+ EUS + 155

Processamento de Dados

Total Mensal (R$)
Qtde de faturas

Av. Rio Branco, n.° 45, I S °, conj. 1504
20090 003 - Rio de Janeiro, RJ. Brasil
Phone: 55 212283 2080
Fax 55 21 2283 4448

662;9.9
03
X127 54697
X133:553

373.000,00
4

NF-e

85
990
51857

9904

R-IÁRIO OSCAR OLIVEIRA
Adv

1.7.

ad.os A<sceiadzs

Contudo, a Recuperanda ao declarar o valor do crédito devido à IBM, a

mesma deixou de considerar algumas faturas de serviços englobadas pelo processo de
recuperação, no valor total de R$ 271.692,03 (duzentos e setenta e um mil, seiscentos e
noventa e dois reais e três centavos), e incluiu, indevidamente, a fatura dos serviços
prestados referentes ao período de 1011212014 até 31112/2014, faturas estas no valor
total de R$ 261.100,00 (duzentos e sessenta e um mil e cem reais).

1.8.

A lista de faturas que não foram consideradas foi a seguinte:

M

®

186533

ENEVA R2013JD001 30/0912013 30/09/2013

-R$ 177.84

n/a

186533

-R$ 323.01

n/a

nla

186533

ENEVA R2014GY601 15/05/2014 15105/2014
30/04/2014 29/05/2014
62551
ENEVA

R$10,224.00

45346

0128-39

186533

ENEVA

62998

29/0512014 27/0612014

R$4,485.34

46127

012&39

186533

ENEVA

63124

30/05/2014 28105/2014

R$ 3,750.21

46275

0128-39

R$1,931.78

47245

0128-39

,

n/a

186533

ENEVA

63712

30/06/2014 29/0712014

186533

ENEVA

63713

30/0612014 29107/2014

R$1,93L78

47246

0128-39

186533

ENEVA

64502

29/08/2014 27/0912014

R$ U49

48653

0128-39

186533

ENEVA

66780

16/12/2014 14/0112015

R$4,043.79

51863

0128-39

186533

ENEVA

66779

16/1212014 1410112015

R$ 832.76

51862

0128-39

R$ 26,639.67

51861

0128-39

186533

ENEVA

66778

1611212014 . 1410112015

186533

ENEVA

66777

16/1212014 14/01/2015

R$ 7,77202

51860

0128-39

186533

ENEVA

66776

16112/2014 1410112015

R$ 1,93L78

51859

0128-39

186533

ENEVA

66775

16112/2014 14/01/2015

R$57,237.01

51858

0128-39

186533

ENEVA

746029

15/12/2014 1410112015

R$ 54,66239

99905

0062-78

186533

ENEVA

66790

17/12/2014 15/0112015

R$10,512.08

51872

0128-39

R$10,912.08

51871

0128-39

186533

ENEVA

66789

17/12/2014 15/01/2015

186533

ENEVA

66788

17/12/2014 15/01/2015

R$1,931.78

51870

0128-39

186533

ENEVA

66787

17112/2014 15/0112015

R$ 26,639.67

51869

0128-39

186533

ENEVA

66786

17112/2014 1510112015

R$4,043.79

51868

0128-39

186533

ENEVA

66785

17112/2014 15/0112015

R$ 832.76

51867

0128-39

R$ 16,24255

51866

0128-39

R$ 25,24255

51865

0128-39

186533

ENEVA

65784

17/12/2014 15/01/2015

186533

ENEVA

66783

17/1212014 15/01/2015

1.9.

Por conta dessas inconsistências, acabou por declarar a Recuperanda que

o crédito devido à IBM seria de R$ 3.993.884,81 (três milhões, novecentos e noventa e
três mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos), quando na
realidade, o valor correto do crédito é de R$ 3.892.576,84 (três milhões, oitocentos e

Av. Rio Branco, n.° 45, 15°, conj. 1504
20090 003 - Rio de Janeiro, RJ. Brasil
Phone: 55 212283 2080
Fax 55 212283 4448
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Advogados A , sociados

oitenta e dois mil, quinhentos e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos),
conforme planilha anexa e cópia das notas fiscais eletrônicas (Doc. 06) .

1.10.

Dessa forma, resta demonstrado que o valor real do crédito da IBM é de

R$ 3.892.576,84 (três milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, quinhentos e setenta
e seis reais e oitenta e quatro centavos) , razão pela qual requer seja acolhida a
presente impugnação e devidamente retificado o valor de seu crédito constante do
quadro geral de credores.

II — DO CRÉDITO: CLASSIFICAÇÃO

®

2.1.

Como se pode verificar no quadro geral de credores, o crédito figurou

corretamente como quirografário.

III — CONCLUSÃO
3.1.

Diante de todo o exposto, requer a IBM a V. Sa. se digne acolher a

presente divergência/impugnação, determinando a devida correção do valor do crédito
da IBM constante da Relação de Credores, de forma a constar o valor real do crédito que
é de R$ 3.892.576,84 (três milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, quinhentos e
setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos).

o

3.2.

Por fim, requer que eventuais 'e-mails relacionados às questões da IBM na

presente Recuperação Judicial sejam enviados

para Rodrigo

Darbilly

( rfd amooadv.com.br ), com cópia para Carolina Ribeiro ( crr(ã)-mooadv.com.br ).

3.3.

Sendo o que nos cabia esclarecer, ficamos ao dispor de V. Sa. para

prestar e apresentar quaisquer informações e documentos adicionais que se façam
necessários.

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 2015

20090 003 - Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Phone: 55 212283 2080
Fax 55 212283 4448

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 4° VARA EMPRESARIAL DA
COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo n'0474961-48.2014.8.19.0001

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ARNOLDO WALD
("ESCRITÓRIO WALD "), sociedade de advogados, inscrita no CNPJ sob o n°
00.851.595/0001-99, com sede na cidade de São Paulo — SP, na Av. Pres. Juscelino
Kubitschek, 510, 8 ° andar, conjunto 82, CEP 04543-906, vem, nos autos da
Recuperação Judicial em epígrafe, requerida pela ENEVA S.A. e OUTRA, por seus
advogados abaixo assinados (doe. 01), informar e requerer o que se segue:

1.

O ora requerente recebeu correspondência da Administradora Judicial,

Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda., informando sobre a distribuição do
pedido de recuperação das empresas ENEVA S.A. e outra, bem como sobre a
existência de crédito do ora requerente no valor de R$ 85.309,65 (oitenta e cinco mil,
trezentos e nove reais e sessenta e cinco centavos), na Classe I da relação de credores
apresentada neste Juízo (doe. 02).

2.

Na mesma correspondência, a Administradora Judicial expressamente

consignou que, em caso de discordância com o crédito apresentado, o ora requerente
deveria protocolar petição de divergência "no prazo de 15 (quinze) dias a contar da
publicação do edital previsto no art. 52, da Lei 11. 101105, respeitando-se o recesso
do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, compreendido entre os dias 20 de
dezembro de 2014 e 06 de 'at neiro de 2015".

Av. Rio Branco, 108 — 81 A
20040-001 Rio de Janeiro RJ Brasil
Fone 55 212272 9300 Fax 2220 8789
waldrj@wald.com.br
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w

Assim, como a publicação do edital nos autos da recuperação judicial

apenas se deu no dia 19.12.2014 — último dia antes da suspensão dos prazos —, havia
transcorrido apenas 1 (um) dia do prazo para apresentação da divergência, voltando a
correr os 14 (catorze) dias restantes em 07.01.2015. Desta maneira, o prazo para
apresentação de sua manifestação junto à Administradora Judicial findaria apenas no
dia 20.01.2015.
4.

Ocorre que, no dia 19.01.2015 — um dia antes do prazo fatal —, os

advogados do ora suplicante compareceram ao endereço da Deloitte mencionado
• na aludida correspondência, e lá foram informados que sua divergência não
poderia ser recebida em razão de sua intempestividade.
5.

Como se verifica da informação lançada pela funcionária Isabella

Mendonça no preâmbulo da manifestação de divergência, o prazo teria se findado
no dia 07.01.2015 (doe. 03). A representante da Administradora Judicial declarou
que os prazos não teriam sido suspensos durante o recesso do Poder Judiciário,
mas tão somente prorrogados até o primeiro dia útil forense subsequente, isto é,
07.01.2015, de forma a "facilitar" a entrega das manifestações.

6.
•

Contudo, observando-se a informação contida na correspondência

enviada pela Administradora Judicial, no sentido de que o recesso forense seria

respeitado, a única interpretação possível seria a de que o prazo para a apresentação
da divergência estaria suspenso neste período, na forma do artigo 230, §2° do Código
de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro (CODJERJ),
recomeçando-se a contagem a partir do primeiro dia útil subsequente'.

1 Neste sentido: "AGRAVO REGIMENTAL. PRAZO RECURSAL. FÉRIAS FORENSES.
SUSPENSÃO. CPC, ART. 179. INAPLICABILIDADE. FERIADO. CPC, ART. 184, ` ~ - As férias e o
"recesso" forense suspendem os prazos, ao contrário dos feriados que apenas os prorrogam. - Suspenso o
prazo recursal, a contagem recomeça no primeiro dia útil seguinte ao término das férias forenses. - Os
feriados não alteram a contagem do prazo quando não coincidirem com o dia do início ou fim do prazo para
recurso'. (AgRg no Ag 481013, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, 3' Turma, DJ

29/11/2004)
2

WALD
7.

Não pode a Administradora Judicial colocar uma informação na

correspondência encaminhada ao credor, e após, deliberadamente, modificar o
sistema de contagem de prazos, contradizendo o que foi informado pela própria, e
acabando por induzir o credor em erro, em claro atentado aos princípios da ampla
defesa e do contraditório.

8.

Por todo exposto, o ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ARNOLDO

WALD requer, respeitosamente, que V. Exa. reconheça a tempestividade da
divergência apresentada pelo ora suplicante no dia 19/01/2015, determinando-se
que a Administradora Judicial, Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda.,
receba a manifestação de divergência como tempestiva e proceda ao seu regular
seguimento.
Termos em que, pede deferimento.
Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 2015.
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ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ARNOLDO WALD, sociedade inscrita no CNPJ sob o

n.° 00.851.595/0001-99, com sede na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, n.° 510,
8° andar, São Paulo — SP, nomeia e constitui seus bastantes procuradores Drs.
Arnoldo Wald Filho, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o no
111.491-A e no CPF/MF sob o no 768.907.327-15, Rodrigo Ribeiro Fleury,
brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o no 176.286 e no CPF/NW
sob o n° 269.943.358-60, Giovanna Thereza Martini Mazetto Gallo, brasileira,
casada, advogada, inscrita na OAB/SP sob o no 184.984 e no CPF/MF sob o no
259.108.678-81 e Renata Lorenzi Iório, brasileira, solteira, advogada, inscrita na
® OAB/SP sob o no 305.377 e no CPF/MF sob o n° 368.416.288-45, com escritório
na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.° 510, 8° andar, São Paulo — SP, e
Alexandra dos Santos Frigotto, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/RJ
sob o n° 152.507 e no CPF/MF sob o no 110.852.507-50, Igor Garbois Fernandes
Ribeiro, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o no 178.475 e no
CPF/MF sob o no 110.897.157-14, Felipe Fernandes dos Santos, brasileiro,
solteiro, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o n° 180.195 e no CPF/MF sob o n°
100.791.727-09, Gabriel Paiva de Almeida, brasileiro, solteiro, estagiário de
direito, inscrito na OAB/RJ sob o no 203.435-E e no CPF/MF sob o no
147.988.617-31 e Karina Abreu Freire, brasileira, solteira, estagiária de direito,
inscrita na OAB/RJ sob o n° 203.434-E e no CPF/MF sob o n° 134.092.927-99,
com escritório na Av. Rio Branco, 108, 8° andar, Rio de Janeiro — RJ, conferindolhes, in solidum e a cada um de per si, os poderes da cláusula ad judicia, propor
ações, receber intimações, interpor recursos para qualquer instância ou tribunal,
comparecer a audiências, transigir, desistir, fazer acordos, firmar compromissos,
® renunciar, substabelecer, bem como quaisquer outros atos necessários para
resguardar os interesses do Outorgante, e especialmente atuar nos autos da
Recuperação Judicial das empresas ENEVA S.A. e ENEVA PARTICIPAÇÕES
S.A., processo n.° 0474961-48.2014.8.19.0001, em trâmite perante a 4 8 Vara
Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro.
São Paulo, 19 de janeiro de 2015.
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Instrumento Particular d:
Alteração e Consolidação do C
Social da Sociedade Escrit
Advocacia Arnoldo Wald "

"

o

Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados:

Amoldo Wald, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o n.° 6.582 e
na OAB/SP sob o n.° 46.560-A, carteira de identidade n.° 1.029.022, expedida pelo
Instituto Félix Pacheco RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.' 003.988.377-91,
domiciliado à Av. Presidente Juscelino Kubitschek, n° 510 — 8° andar — Conj. 82,
Itaim Bibi, Cep. 04543-906, São Paulo, SP;

Alexandre Naoki Nishioka, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SP sob o
n.° 138.909, carteira de identidade n.° 14.781.169, emitida pelo SSP/SP, inscrito no
CPF/MF sob o n.° 168.125.728-96, domiciliado à Av. Presidente Juscelino
Kubitschek, n° 510 — 8° andar — Conj. 82, Itaim Bibi, Cep. 04543-906, São Paulo,
SP;

Mariana de Souza Cabezas, brasileira, casada, advogada inscrita na OAB/SP sob o
n.° 146.785, carteira de identidade RG n.° 8.570.988, emitida pelo SSP/SP, inscrita
no CPF/MF sob o n.' 125.696.528-65, domiciliada à Av. Presidente Juscelino
Kubitschek, n° 510 — 8° andar — Conj. 82, Itaim Bibi, Cep. 04543-906, São Paulo,
SP;

Marcos Monteiro Schroeder, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob
o n.° 162659, carteira de identidade n.° 14.686.694 expedida pela SSP/SP, inscrito ( ~
no CPF/MF 172.098.638-00, domiciliado à Av. Presidente Juscelino Kubitschek, n°
510 — 8° andar — Conj. 82, Itaim Bibi, Cep. 04543-906, São Paulo, SP;

Marcus Vinicius Vita Ferreira, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/DF
sob n° 19214 e na OAB/SP sob o n.° 182315-A, carteira de identidade n°
! 22.346.180-5 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 278.494.688-64,
domiciliado à Av. Presidente Juscelino Kubitschek, n° 510 — 8° andar — Conj. 8 ,
Itaim Bibí, Cep. 04543-906, São Paulo, SP;
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Rodrigo Ribeiro Fleury, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/SP s
176.286, carteira de identidade n° 27.149.486-4 expedida pelo SSP/SP, inscri
CPF/MF sob n° 269.943.358-60, domiciliado à Av. Presidente Juscelino
Kubitschek, n° 510 — 8° andar — Conj. 82, Itaim Bibi, Cep. 04543-906, São Paulo,
SP;

•

Heloisa de Mendonça Wald Saad, brasileira, casada, advogada inscrita na OAB/RJ
sob o n.° 62.655 e na OAB/SP sob o n° 110.264 - A, carteira de identidade n.°
04450910-7, expedida pelo Instituto Felix Pacheco - RJ, inscrita no CPF/MF sob o
n.° 887.218.767-20, domiciliada à Av. Presidente Juscelino Kubitschek, n° 510 — 8°
andar — Conj. 82, Itaim Bibi, Cep. 04543-906, São Paulo, SP;

Julia Junqueira de Oliveira, brasileira, solteira, advogada inscrita na OAB/SP sob o
n° 234470, carteira de identidade n.° 25.099.733-2, expedida pela SSP/SP, inscrita
no CPF/MF sob o n.° 298.280.418-20, domiciliada à Av. Presidente Juscelino
Kubitschek, n° 510 — 8° andar — Conj. 82, Itaim Bibi, Cep. 04543-906, São Paulo,
SP;

Letícia Simonetti Garcia Yazbek Pereira, brasileira, casada, advogada inscrita na
OAB/SP sob o n° 169.450, carteira de identidade n.° 1194081, expedida pela
SSP/ES, inscrita no CPF/MF sob o n.° 010.694.456-81, domiciliada à Av.
Presidente Juscelino Kubitschek, n° 510 — 8° andar — Conj. 82, Itaim Bibi, Cep.
04543-906, São Paulo, SP;

40
André de Luizi Correia, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SP sob o n.*
137878, carteira de identidade n.° 20.871.171 expedida pela SSP/SP, inscrito no
CPF/MF sob o n.° 171.427.268-06, domiciliado à Av. Presidente Juscelino
Kubitschek, n° 510 — 8° andar — Conj. 82, Itaim Bibi, Cep. 04543-906, São Paulo,
SP;

r1

Suzana Soares Melo, brasileira, solteira, advogada inscrita na OAB/SP sob o n°
198.074, carteira de identidade n.° 3.306.269 expedida pela SSP/SC, inscrita no
CPF/MF 018.309.229-55, domiciliada à Av. Presidente Juscelino Kubitschek, °
510 — 8° andar — Conj. 82, Itaim Bibi, Cep. 04543-906, São Paulo, SP;
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Leticia Barbosa e Silva Abdalla , brasileira , casada, advogada inscrita na OAB/SP
sob o n° 182.490, carteira de identidade n.° 26.336 . 751-4 expedida pela SSP/SP,
inscrita no CPF/MF 270.996.718-98, domiciliada à Av. Presidente Juscelino
Kubitschek , n° 510 — 8° andar — Conj. 82, Itaim Bibi, Cep. 04543 - 906, São Paulo,
SP;
Maria Eugênia Previtalli Cais, brasileira , solteira, advogada inscrita na OAB/SP
O sob o n° 273 . 166, carteira de identidade ri.' 36.068.122 - 0 expedida pela SSP/SP,
inscrita no CPF /MF 317.901 . 558-60, domiciliada à Av. Presidente Juscelino
Kubitschek , n° 510 — 8° andar — Conj. 82, Itaim Bibi, Cep. 04543 - 906, São Paulo,
SP;
Pâmela Silveira Leite, brasileira , solteira, advogada , inscrita na OAB/SP sob n°
285.778, carteira de identidade d 50.664 . 211-2 expedida pela SSP / SP, inscrita no
CPF/MF sob n° 070.020.346 - 00, domiciliada à Av. Presidente Juscelino
Kubitschek , n° 510 — 8° andar — Conj . 82, Itaim Bibi, Cep. 04543 - 906, São Paulo,
SP;
Eduardo Cezar Chad , brasileiro , solteiro, advogado , inscrito na OAB/SP sob n°
286.527, carteira de identidade n° 33.197.214 - 1 expedida pela SSP / SP, inscrito no
CPF/MF sob n° 333.030 . 808-79, domiciliado à Av. Presidente Juscelino
Kubitschek , n° 510 — 8° andar — Conj. 82, Itaim Bibi , Cep. 04543 - 906, São Paulo,
SP;

Ú

Mariana Negri Logiodice , brasileira , solteira, advogada , inscrita na OAB / SP sob n°
286.665, carteira de identidade d 44.940.535 - 7 expedida pela SSP / SP, inscrita no
CPF/MF sob n° 340.468.728 - 02, domiciliada à Av. Presidente Juscelino
Kubitschek , n° 510 — 8° andar — Conj . 82, Itaim Bibi, Cep. 04543 - 906, São Paulo,
SP;
Sergio Nassif Najem Filho , brasileiro , casado, advogado , inscrito na OAB/SP sob
n° 210.834, carteira de identidade n° 32.479.665 - 1 expedida pela SSP/SP, inscrito
no CPF/MF sob n° 213 . 980.178-41, domiciliado à Av. Presidente Juscelino
Kubitschek , n° 510 — 8 ° andar — Conj . 82, Itaim Bibi, Cep. 04543-906, São Paul Q ,
SP;
U
_
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Bemardo Cavalcanti Freire, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/PE sob
n° 23.885 e na OAB/SP sob o n° 291.471, carteira de identidade n° 4.543.340
expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob n° 049.077.594-28, domiciliado à
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, n° 510 — 8° andar — Conj. 82, Itaim Bibi, Cep.
04543-906, São Paulo, SP;

Daniel Assef de Vitto; brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na, OAB/SP sob o n°
210.287, carteira de identidade n° 32.479.050-8 expedida pela SSP/SP, inscrito no
CPF/MF sob n° 213.530.658-47, domiciliado à Av. Presidente Juscelino
Kubitschek, n° 510 — 8° andar — Conj. 82, Itaim Bibi, Cep. 04543-906, São Paulo,
SP;
Felipe Neiva Volpini, brasileiro, solteiro, advogado inscrito na OAB/MG sob o d
109.101 e na OAB/SP sob o n.° 299.292, carteira de identidade MG 12.369.121,
expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.° 054.856.006-46, domiciliado
à Av. Presidente Juscelino Kubitschek, n° 510 — 8° andar — Conj. 82, Itaim Bibi,
Cep. 04543-906, São Paulo, SP;
Amoldo Wald Filho, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o W.
58.789 e na OAB/SP sob o N°. 111.491-A, carteira de identidade N°. 4.451.232
expedida pelo Instituto Félix Pacheco, inscrito no CPF sob o N°. 768.907.327-15,
domiciliado na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, n° 510 — 8° andar — Conj. 82,
Itaim Bibi, Cep. 04543-906, São Paulo, SP;
Ana Gerdau de Boja, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP sob n°
294.155, carteira de identidade n° 1078380341 expedida pela SJS/RS, inscrita no
CPF/MF sob e 002.176.400-01, domiciliada à Av. Presidente Juscelino
Kubitschek, n° 510 — 8° andar — Conj. 82, Itaim Bibi, Cep. 04543-906, São Paulo,
SP;

•

Pedro Henrique Vizotto Amorim, brasileiro, solteiro, advogado inscrito na OAB/SP
sob o n° 261.862, carteira de identidade n.° 33.040.000-9 expedida pela SSP/SP,
inscrito no CPF/MF 326.765.468-80, domiciliado à Av. Presidente Juscelino
Kubitschek, n° 510 — 8° andar — Conj. 82, Itaim Bibi, Cep. 04543-906, São Paulo,
SP;
Riccardo Giuliano Figueira Torre, brasileiro, solteiro, advogado inscrito na
OAB/SP sob o n° 305.202, carteira de identidade n.° 26.120.704-0 expedida pela
SSP/SP, inscrito no CPF/MF 368.793.318-07, domiciliado à Av. Presidente
Juscelino Kubitschek, n° 510 — 8° andar — Conj. 82, Itaim Bibi, Cep. 04543-90 ~ Y
São Paulo, SP; U
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Maria Beatriz Vallone Leite Moura, brasileira, solteira, advogada, inscrita na
OAB/SP sob n° 305.358, carteira de identidade n° 43.919.916-5 expedida pela
SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob n° 363.086.748-00, domiciliada à Av. Presidente
Juscelino Kubitschek, n° 510 — 8° andar — Conj. 82, Itaim Bibi, Cep. 04543-906,
São Paulo, SP;

Renata Lorenzi Iório, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP sob n°
305.377, carteira de identidade n° 44.295.009-3 expedida pela SSP/SP, inscrita no
CPF/MF sob n° 368.416.288-45, domiciliada à Av. Presidente Juscelino
Kubitschek, n° 510 — 8 0 andar — Conj. 82, Itaim Bibi, Cep. 04543-906, São Paulo,

SP;
Luciana Ferreira da Gama e Silva, brasileira, solteira, advogada, inscrita na
OAB/SP sob n° 306.065, carteira de identidade n° 30.599.154-1 expedida pela
SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob n° 365.805.568-54, domiciliada à Av. Presidente
Juscelino Kubitschek, n° 510 — 8° andar — Conj. 82, Itaim Bibi, Cep. 04543-906,
São Paulo, SP;

únicos sócios da sociedade de advogados, Escritório de Advocacia Arnoldo
Wald, com inscrição no CNPJ/MF sob n° 00.851.595/0001-99 e no CCM/PMSP
sob o n° 2.400.766-8, estabelecida na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, n° 510
— 8° andar — Conj. 82, Itaim Bibi, Cep. 04543-906, São Paulo, SP, devidamente
registrada na OAB/SP sob o n.° 2.992, desde 22.09.95 e na OAB/RJ sob o n.° RS
119263, desde 27.10.95;

resolvem alterar o contrato social da sociedade conforme condições a seguir:

01) Transferência de quotas do capital social
0 sócio Marcos Monteiro Schroeder, que nesta data retira-se da
01.1)
sociedade, cede e transfere 100% (cem por cento) de sua participação no capital
social, no total de 01 (uma) quota de capital social, equivalente a R$ 1,00 (hum
real), à Amoldo Wald Filho, dando plena, raza e geral quitação à sociedade e à seus
sócios de todo e qualquer valor, para nada mais reclamar.
0 sócio Pedro Henrique Vizotto Amorim, que nesta data retira-se da
01.2)
sociedade, cede e transfere 100% (cem por cento) de sua participação no capital
social, no total de 01 (uma) quota de capital social, equivalente a R$ 1,00 (hum
real), à Amoldo Wald Filho, dando plena, raza e geral quitação à sociedade e à se
sócios de todo e qualquer valor, para nada mais reclamar.

~(
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02) Face a alteração do item anterior, a cláusula IV ficará assim redigida:
IV) Capital
O capital social totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente
nacional, é de R$ 115.005,00 (cento e quinze mil e cinco reais), dividido em
115.005 (cento e quinze mil e cinco) quotas de R$ 1,00 (hum real) cada,
.distribuído entre os sócios da seguinte forma:

a) 10 (dez) quotas, ou seja R$ 10,00 (dez reais) para o sócio Amoldo
Wald;
1 (uma) quota, ou seja R$ 1,00 (hum real) para o sócio Alexandre
b)
Naoki Nishioka;
1 (uma) quota, ou seja R$ 1,00 (hum real) para a sócia Mariana de
c)
Souza Cabezas;
1 (uma) quota, ou seja R$ 1,00 (hum real) para o sócio Marcus Vinicius
d)
Vita Ferreira;
1 (uma) quota, ou seja R$ 1,00 (hum real) para o sócio Rodrigo Ribeiro
e)
Fleury;
12.500 (doze mil e quinhentas) quotas, ou seja, R$ 12.500 (doze mil
f)
e quinhentos reais) para sócia Heloisa de Mendonça Wald Saad;
•

1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para a sócia Julia .
g)
Junqueira de Oliveira;
1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para a sócia Leticia
h)
Simonetti Garcia Yazbek Pereira;
1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para o sócio André de
i)
Luizi Correia;
j)l (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para a sócia Suzana Soares
Melo;
1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para a sócia Leticiia .
k)
~✓
Barbosa e Silva Abdalla;

ld'
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1)1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para a sócia Mana
Previtalli Cais;
M) 1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para a sócia
Silveira Leite;
1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para o sócio Eduardo Cezar
n)
Chad;
1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para a sócia Mariana Negri
o)
Logiodice;
1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para o sócio Sergio Nassif
p)
Najem Filho;
1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para o sócio Bernardo
q)
Cavalcanti Freire;
r)

1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para o sócio Daniel Assef

de Vitto;

s)

1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para o sócio Felipe Neiva

Volpini;

t)102.473 (cento e duas mil quatrocentos e setenta e três) quotas, ou seja, R$
102.473,00 (cento e dois mil quatrocentos e setenta e três reais) para o sócio
Amoldo Wald Filho;

u) 1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para a sócia Ana Gerdau
de Boja;

•

1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para o sócio Riccardo
v)
Giuliano Figueira Torre;
w) 1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para a sócia Mana Beatriz
Vallone Leite Moura;
1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para a sócia Renata
x)
Lorenzi Iório;

y
v

1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para a sócia Luciana
y)
Ferreira da Gama e Silva.

03) Ficam mantidas todas as demais cláusulas do contrato social que não colidam
com o presente.

1
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04) E por assim estarem justos e contratados resolvem os sócios consolida
contrato social do Escritório de Advocacia Arnoldo Wald conforme abaixa

CONTRATO SOCIAL DO "ESCRITÓRIO DE
ADVOCACIA ARNOLDO WALD 11

L_I

I) Denominação
A sociedade se denominará "Escritório de Advocacia Amoldo Wald " e terá a sua
sede na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, n° 510 — 8° andar — Conj. 82, Itaim
Bibi, Cep. 04543-906, São Paulo, SP, e poderá manter esta denominação inclusive
após o falecimento do fundador do escritório.

II) Objetivo
A sociedade terá como objetivo a prática de advocacia que exercerá por intermédio
dos seus sócios, na forma definida pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do
Brasil e provimentos do Conselho Federal.

III) Duração

•

A sociedade terá prazo de duração indeterminado.

IV) Capital
0 capital social totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente
nacional, é de R$ 115.005,00 (cento e quinze mil e cinco reais), dividido em
115.005 (cento e quinze mil e cinco) quotas de R$ 1,00 (hum real) cada,
distribuído entre os sócios da seguinte forma:
a) 10 (dez) quotas, ou seja R$ 10,00 (dez reais) para o sócio Amoldo Wald;
1 (uma) quota, ou seja R$ 1,00 (hum real) para o sócio Alexandre
b)
Naoki Nishioka;
1 (uma) quota, ou seja R$ 1,00 (hum real) para a sócia Mariana de
C)
~•
Souza Cabezas;
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d)
' 1 (uma) quota, ou seja R$ 1,00 (hum real) para o sócio
Vinicius VitaFerreira;
e)
1 (uma) quota, ou seja R$ 1,00 (hum real) para o sócio 1
Ribeiro Fleury;
f)
12.500 (doze mil e quinhentas) quotas, ou seja, R$ 12.500 (doze
mil e quinhentos reais) para sócia Heloisa'de Mendonça Wald Saad;
g)
1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para a sócia Julia
Junqueira de Oliveira;
h)
1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para a sócia Leticia
Simonetti Garcia Yazbek Pereira;
i)1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para o sócio André de Luizi
Correia;
j)

1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para a sócia Suzana Soares

Melo;

k)
1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para a sócia Leticia
Barbosa e Silva Abdalla;
1)
1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para a sócia Mana Eugênia
Previtalli Cais;
.

/41
✓

m) 1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para a sócia Pâmela
Silveira Leite;
n)
1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para o sócio Eduardo Cezar
Chad;
1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para a sócia Mariana Negri
o)
Logiodice;

_ ~ (1
~d

p)
1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para o sócio Sergio Nassif
Najem Filho;
q)
1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para o sócio Bemardb
~f
Cavalcanti Freire;
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r)
1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para o sócio Daniel.
de Vitto;
s)
1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para o sócio Felipe Neiva
Volpini;
102.473 (cento e duas mil quatrocentos e setenta e três) quotas, ou seja,
t)
R$ 102.473,00 (cento e dois mil quatrocentos e setenta e três reais) para o
sócio Amoldo Wald Filho;
u)
1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para a sócia Ana Gerdau
de Bor a;
1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para o sócio Riccardo
v)
Giuliano Figueira Torre;
w) 1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para a sócia Maria Beatriz
Vallone Leite Moura;
1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para a sócia Renata
x)
Lorenzi Iório;
1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para a sócia Luciana
y)
Ferreira da Gama e Silva.

V) Responsabilidade
.

Além da sociedade, o sócio ou o associado responde subsidiária e ilimitadamente
pelos danos causados aos clientes, por ação ou omissão, no exercício da advocacia,
sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possa incorrer.
Parágrafo 1° - Os responsáveis por ato ou omissões que causem prejuízos à
sociedade e ou a terceiros, deverão cobrir as perdas sofridas pelos demais sócios, de
forma integral.

^~

Parágrafo 2° - As obrigações não oriundas de danos causados aos clientes, por ação
ou omissão, no exercício da advocacia, devem receber o tratamento previsto no
Código Civil.

VI) Venda, Cessão ou Transferência de quotas

A venda, cessão, transferência ou caução de quotas da sociedade, depende de
prévio consentimento dos sócios que representem no mínimo 90% (noventa p
cento) do capital social.
lo
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VII) Administração Social
A sociedade será administrada em conjunto ou separadamente pelos sócios Amoldo
Wald, Heloisa de Mendonça Wald Saad e Amoldo Wald Filho, que terão as
atribuições e poderes conferidos em lei, a fim de garantir o funcionamento normal
da sociedade, e aos quais caberá o uso da denominação. social em negócios de
interesse da sociedade. A sociedade será representada judicial e extrajudicialmente,
ativa ou passivamente, em conjunto ou isoladamente pelos sócios Amoldo Wald,
Heloisa de Mendonça Wald Saad e Amoldo Wald Filho, que usarão o título de
sócios-administradores.
Parágrafo Primeiro - É licito aos sócios-administradores, nos limites de suas
atribuições e poderes, constituir em nome da sociedade e por prazo certo,
mandatários ou procuradores para a prática de determinados atos e operações que
devem ser especificados no respectivo instrumento de mandato.

Parágrafo Segundo - É expressamente proibido aos sócios-administradores, o uso
da denominação social em negócios e documentos de qualquer natureza, alheios
aos fins sociais.

VIII) Caução
Os sócios-administradores ficam dispensados de prestar caução.

•

IX) Advocacia Individual
O sócio Amoldo Wald ' poderá advogar individualmente em virtude de sua
qualidade de professor e parecerista. Os demais só poderão fazê-lo mediante
anuência dá sociedade, sendo que, em relação às causas que nesta data já estiverem
sob o seu patrocínio, as comunicam, neste ato, à sociedade.

X) Remuneração Pró-labore

fY
A remuneração mensal à título pró-labore está assegurada para todos os sócios,
sendo 6 (seis) salários mínimos para os sócios-administradores e 2 (dois) salári
mínimos para os demais sócios.
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XI) Exercício social
O exercício social se iniciará em 1° de janeiro e terá seu término no dia 31 de
dezembro de cada ano, quando será levantado o balanço geral.

o

XII ) Distribuição de Lucros
Ao término de cada mês, será levantado um balancete mensal, que ensejará a
distribuição do lucro da sociedade, após as deduções legais, na forma que for
deliberada por, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do capital social.
No fim de cada trimestre e no final do ano, serão reajustados os pagamentos
realizados no exercício, na forma que for deliberada por, no mínimo, 75% (setenta
e cinco por cento) do capital social.

Cada um dos sócios só terá direito aos honorários que a sociedade receber por
trabalhos que tiverem sido contratados após o seu ingresso na mesma.
Os honorários de sucumbência oriundos de causas em que os sócios tenham
trabalhado pertencerão sempre à sociedade, compondo os resultados sociais, e terão
sua destinação definida a critério dos sócios que representem 75% (setenta e cinco
por cento) do capital social.

o

y
XIII) Retirada
O sócio que desejar se retirar manifestará sua vontade à sociedade, com 90
(noventa) dias de antecedência, por carta protocolada, ou através de cartório.
A apuração de seus haveres se fará em balanço especial levantado no último dia do
mês anterior à saída do sócio, estimando- se seus haveres pelo patrimônio líquido
contábil apurado no balanço especial, excluindo-se os honorários que ainda não
tiverem sido recebidos pela sociedade, inclusive os de sucumbência.
O valor apurado será pago pela sociedade, em 6 (seis) prestações, iguais, mensais e
consecutivas, acrescidas dos juros de 6% (seis por cento) ao ano, não capitalizados,
contados da data do balanço, ou de uma única vez, no caso do valor total t

inferior a R$10.000,00 (dez mil reais).

~
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XIV) Continuação da sociedade

r,
U

A sociedade não será dissolvida, nem consequentemente entrará em liquidação por
saída ou morte de qualquer dos seus sócios. Os seus herdeiros ou sucessores
poderão substituir o falecido, se forem advogados inscritos na OAB/SP e houver
acordo neste sentido do(s) sócio(s) representando mais de 60% (sessenta por cento)
das quotas ou se o sucedido tiver o mencionado percentual de quotas, caso em que
não será necessária a anuência dos demais.

Parágrafo Único: No caso de não haver acordo os seus haveres serão pagos na
mesma forma prevista na cláusula XIII.

XV) Exclusão

de Sócio

É lícito aos sócios que representem 75% (setenta e cinco por cento) do capital
excluir da sociedade qualquer dos demais sócios, mediante alteração contratual.
A alteração contratual para esse fim poderá ser assinada por sócios representando,
pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) do capital.
O pedido de registro e arquivamento da respectiva alteração contratual, caso não
assinado pelo sócio excluído, deverá ser instruído com prova de que ele foi pessoal
e previamente comunicado da exclusão ou, alternativamente, notificado por carta
registrada (com aviso de recebimento) ou por Cartório de Títulos e Documentos.

•

A apuração dos haveres e o respectivo pagamento ao sócio excluído se dará na
mesma forma e condições previstas na cláusula XIII deste contrato.
OP\_~
XVI) Desimpedimento

-10

Os sócios declaram, sob as penas da lei, que não exercem qualquer cargo ou oficio
público que originem impedimento ou incompatibilidade face ao Estatuto da OAB,
não participam de outra sociedade de advogados no âmbito desta Seccional, e não
estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam yte
participar de sociedades. L
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XVII) Resolução de Conflitos
Todas as controvérsias decorrentes do presente contrato serão resolvidas, em
definitivo, por arbitragem, a ser processada de acordo com o Regulamento do
Centro de Arbitragem da Câmara Brasil-Canadá e administrada pelo mesmo. O
local da arbitragem será São Paulo.
Em caso de demandas judiciais anteriores à instauração do tribunal arbitral e ou
visando a execução das suas decisões, as partes elegem, com exclusão de qualquer
outro, o foro central da cidade de São Paulo, SP.

XVIII) Herdeiros

e sucessores

As partes se obrigam por si, seus herdeiros e sucessores.
E por assim estarem contratados, assinam o presente instrumento, em quatro vias
de igual teor e efeito, na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.
São Paulo, 06 de Outubro de 2014.

Arnoldo Wald
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e Silva

Testemunhas:
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Robert orjWdo de Sousa
R.G. ¡¡5.V 0-8 SSP/SP
CPF/1~ 0,4U92.158-03
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 510
8° andar — Cj. 82 — Itaim Bibi
Cep 04543-906 - São Paulo — Sl

0-5 SSP/SP

SIMF 093.794.458-06

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 510
8' andar — Cj. 82 — Itaim Bibi
Cep 04543-906 - São Paulo — SP
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O presente instrumento de ALTERAÇÃO CONTRATUAL
foi AVERBADO, nesta data, às fls. 1091125 do
Livro n° 506 -A de Registro de Sociedades de
Advogados.
DO BRASIL
ADVOGADOS
ORDEM DOS
CNPJ
43.419.61310001-70.
SEÇÃO DE SÃO PAULO -

•
w
•

•

•

Içj

NO

~i

Administradora Judicial
FA . Reorganização
Deloitte Touche Tohmatsu
Av.
Pre
ores
son, 231 -26' andar
s. Wil

Deio ffilitte.,

20030-905 - Rio de Janeiro - RJ
Brasil

Tel.: + 55 (21) 3961-0501
+ 55 (11) 5186.1037

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2014.

ajgeradora@deloitte.com

ESCRITORIO DE ADVOCACIA ARNOLDO WALD
Av. PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 510, 8 0 andar
SÃO PAULO - SP CEP: 04543-906

D

REF: RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE ENEVA S.A. E ENEVA PARTICIPACÕES S.A. -

Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda., Administradora Judicial nomeada nos autos da
Recuperação Judicial de ENEVA S.A. e outra, em cumprimento ao disposto no artigo & in(4so
I, letra "a", da Lei n.° 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, comunica que:
a) as Empresas ENEVA S.A. e outra distribuíram, em 09112/2014, pedido ele }P
JUDICIAL, deferido em 16/1212014.
b) na relação de credores apresentada em Juizo, V(v). S(as). Figuram
crédito com as seguintes características:

~

ÇÃO

tentor(es) de um

Devedora: ENEVA S.A.
Natureza do Crédito: Trabalhista - Classe: I
Valor: R$85.309,65
c) pelo mencionado valor, V(v). S(as). já está(ão),IãlbilíWo(s) na relação de credores, SENDO

ketermina o artigo 9° e parágrafo único da Lei
d) apenas em caso de discordância,
divergência/habilitação de crédito no prazo de 15
11.101/O5, será necessária a apres
o
(quinze) di as a contar da publica - do ital previsto no a rt . 52 da Lei 11.101/05, respeitando-se
E
do Rio de Janeiro com reendido entre os dias 20 de
o recesso do Poder Judiciário
dezembro de 2014 e 06 de Janeiro Ab2015;
o

a

'alizada pelo credor nos termos do rt . 7 0 , § l°, desta Lei deverá conter
Art. 9°. A habilitaçW
e o endereço em que re ce berá comunicação de qualquer ato do processo;
i — o nome , o ende
até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e
11— o valor do çré
tu"
itX 5 nprobatérios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas;
111— os d ú
Iv — a'
ção a garantia prestada pelo devedor , se houver, e o respectivo instrumento;
V — especr
o do objeto da garantia que estiver na posse do credor.
Pará _fo uf}ico . Os títulos e documentos que legitimam os créditos deverão ser exibidos no o ri ginal ou por cópias
sut'

~

Se estiverem juntadas em outro processo.

bcèinos
que a divergência e/ou habilitação deve ser entregue na Deloitte Touche
j
su Consultores Ltda , com endereço na Avenida Presidente Wilson , 231, 26' andar,
To
CEP 0030- 905, Rio de Janeiro , Rio de Janeiro , no horário comercial aos cuidados da
Administradora Judicial;
e~

f para outras informações, colocamo-nos à disposição através do endereço eletrônico
ajgeradora@deloitte.com , esclarecendo que consultas ao processo de recuperação judicial
poderão ser realizadas no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (www.tjrj.jus.br )
Atenciosamente,
Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. - Administradora Judicial

•
o

o

•

A

W LD
ILMA. ADMINISTRADORA JUDICIAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
DAS EMPRESAS ENEVA S.A. E ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A.
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V ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ARNOLDO WALD
("ESCRITÓRIO WALD"), sociedade de advogados, inscrita no CNPJ sob o n°
00.851.595/0001-99, com sede na cidade de São Paulo — SP, na Av. Pres. Juscelino
Kubitschek, 510, 8 ° andar, conjunto 82, CEP 04543-906, vem, por seus
representantes (doe. 01), nos termos do art. 7% § 1.°, da Lei n.° 11.101/2005,
apresentar DIVERGÊNCIA quanto ao valor do crédito que lhe foi atribuído nos
autos da Recuperação Judicial requerida pela ENEVA S.A. e OUTRA, autuada sob o
n.° 0474961-48.2014.8.19.0001, em curso perante a 4' Vara Empresarial da Comarca
do Rio de Janeiro.
I — ESCLARECIMENTOS INICIAIS
1.

Trata-se de divergência de crédito referente à relação de credores

constante do Edital disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 17.12.2014,
considerando-se publicado, nos termos do art. 4.°, §3.°, da Lei n.° 11.419/2006, no dia
útil seguinte, 18.12.2014. Assim, a contagem do prazo legal de 15 (quinze) dias (art.
7. 0, §1.°, da Lei n.° 11.101/2005), teve início em 19.12.2014.
2.

Ocorre que, conforme os termos da correspondência enviada pela

Administradora Judicial, o prazo para apresentação de habilitação e divergência deve

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 510, 80 andar
04543 906 São Paulo SP
TeL 55 113074 6000
Fax 55 113074 6048
waidsp@wald.com.br
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respeitar "o recesso do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, compreendido i
entre os dias 20 de dezembro de 2014 e 06 de janeiro de 2015 ". E, nos termos do art. L
230, §2° do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro
(CODJERJ), os prazos processuais ficaram suspensos durante o período do recesso
forense (doc. 02).
Assim, com a publicação do edital no dia 19.12.2014 — último dia antes

3.

da suspensão dos prazos — havia transcorrido 1 (um) dia do prazo para a presente
divergência, voltando a correr os 14 (catorze) dias restantes em 07.01.2015,
encerrando-se, consequentemente, em 20.01.2015. Portanto, é tempestiva a presente
divergência, apresentada em 19.01.2015.

II—OBJETO DA PRESENTE DIVERGÊNCIA
O ESCRITÓRIO WALD foi contratado pela Recuperanda ENEVA

4.

S.A. para prestação de serviços advocatícios, em um caso denominado "Retention
Plan — Compensation of Management ".
Acordaram as partes que os honorários advocatícios seriam pagos

S.

mediante emissão de faturas, por horas trabalhadas, tendo sido, ao final, emitida a

o

fatura abaixo:

Escritório

EAAW

1

Fatura

64218

N' Caso

Caso

1

Histórico

Retention Plan
77631 Compensation
of Menagers

Horas trabalhadas

TOTAL ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ARNOLDO WALD

6.

Emissão

1/12/2014

Vencimento

Valor Bruto

Valor Liquido

19/12/2014

90.900,00

85.309,65

90.900,00

85.309,65

O crédito em referência consta da relação de credores e do respectivo

edital do art. 52, §1°, inc. II, da Lei 11.101/05 no valor de R$ 85.309,65 (oitenta e
cinco mil, trezentos e nove reais e sessenta e nove centavos), mas não corresponde ao
valor total devido pelas Recuperandas.

N

wy

7.

Com efeito, o valor constante do edital corresponde ao valor líquido do

crédito, sendo que deve ser considerado o valor bruto , que é de R$ 90.900,00
(noventa mil e novecentos reais), conforme planilha detalhada acima e cartas de
honorários e faturas (doe. 03).
HI— PEDIDO

8.

Diante do exposto, serve a presente para retificar o valor do crédito do

ESCRITÓRIO WALD, para R$ 90.900,00 (noventa mil e novecentos reais).
01

9.

Requer, ainda, que as intimações dos atos e decisões proferidas neste

processo sejam realizadas no nome do advogado ARNOLDO WALD FILHO, OAB/SP
n° 111.491 -A, com escritório na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 510, 8 ° andar,

conjunto 81, CEP 04543-906.
10.

Por fim, protesta pela produção de quaisquer outras provas que essa

Administradora Judicial entenda necessárias para a comprovação do quanto aqui
alegado.
Termos em que,
Pede deferimento.
Rio de Janeiro (RJ), 19 de janeiro de 2015.

ALEXANDRA DOS SA TOSRIGOTTO
OAB/RJ 152.507
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DOC. 1

Contrato social procuração

DOC.2

CODJERJ

DOC.3
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►ti
PROCURAÇÁO
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ARNOLDO WALD, sociedade inscrita

no CNPJ sob o

n.o 00.851.59510001-99, com sede na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, n.'-510,.
8e andar, São Paulo — SP, nomeia e constitui seus bastantes procuradores. Drs.
Arnoldo Wald Filho, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o n°
111.491-A e no CPF/MF sob o n° 768.907.327-15, Rodrigo Ribeiro Fleury,
brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o n° 176.286 e no CPFIW
sob o n° 269.943.358-60, Giovanna Thereza Martini Mazetto Gallo, brasileira,
casada, advogada, inscrita ria OAB/SP sob o n° 184.984 e no CPF/154F sob o n°
259.108.678-81 e Renata Lorenzi Iório, brasileira, solteira, advogada, inscrita na
OAB/SP sob o n° 305.377 e no CPF/MF sob o no 368.416.288-45, com escritório
na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n ° 510, 8 1 andar, São Paulo — SP, e
Alexandra dos Santos Frigotto, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/RJ
sob o n° 152.507 e no CPF/NIF sob o n° 110.852.507-50, Igor Garbois Fernandes
Ribeiro, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/Ri sob o n° 178.475 e no
CPF/MF sob o n° 110.897.157-14, Felipe Fernandes dos Santos, brasileiro,
solteiro, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o n° 180.195 e no CPF/MF sob o n°
100.791.727-09,- Gabriel Paiva de Almeida, brasileiro, solteiro, estagiário de
direito, inscrito na OAB/RJ sob o n° 203.435-E e no CPFIMF sob o n o
147.988.617-31 e Karina Abreu Freire, brasileira, solteira, estagiária de direito,
inscrita na OAB/RJ sob o no 203.434-E e no CPF/MF sob o n° 134.092.927-99,
com escritório na Av. Rio Branco, 108, 8° andar, Rio de Janeiro — RJ, conferindolhes, in solidum e a cada um de per si, os poderes da cláusula ad judicia, propor
ações, receber intimações, interpor recursos para qualquer instância ou tribunal,
comparecer a audiências, transigir, desistir, fazer acordos, firmar compromissos,
• renunciar, substabelecer, bem como quaisquer outros atos necessários para
resguardar os interesses do Outorgante, e especialmente atuar nos autos da
Recuperação Judicial das empresas ENEVA S.A. e ENEVA PARTICIPAÇÕES
S.A., processo n.' 0474961-48.2014.8.19.0001, em trâmite perante a 4° Vara
Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro.
São Paulo, 19 de janeiro de 2015.
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Instrumento Particular da 109'
Alteração e Consolidação do Contrato
Social da Sociedade "Escritório de

Advocacia Arnoldo Wald "

•

Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados:

Arnoldo Wald, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o n.° 6.582 e
na OAB/SP sob o n' 46.560-A, carteira de identidade n.° 1.029.022, expedida pelo
Instituto Félix Pacheco RJ, inscrito no CPF/,MF sob o n" 003.988.377-91,
domiciliado à Av. Presidente Juscelino Kubitschek, n° 510 — 8 1 andar — Conj. 82,
Itaim Bibi, Cep. 04543-906, São Paulo, SP;
Alexandre Naoki Nishioka, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SP sob o
n' 138.909, carteira de identidade n' 14.781.169, emitida pelo SSPISP, inscrito no
CPF/MF sob o n.° 168.125.728-96, domiciliado à Av. Presidente Juscelino
Kubitschek, n° 510 — 8° andar — Conj. 82, Itaim Bibi, Cep, 04543-906, São Paulo,
SP;

O

Mariana de Souza Cabezas, brasileira, casada, advogada inscrita na OABISP sob o
n.° 146.785, carteira de identidade RO n.° 8.570.988, emitida pelo SSPISP, inscrita
no CPF1MF sob o n' 125.696.528-65, domiciliada à Av. Presidente Juscelino
Kubitschek, n° 510 — 8° andar — Conj. 82, Itaim Bibi, Cep. 04543-906, São Paulo,
SP;
Marcos Monteiro Schroeder, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob
o n.° 162659, carteira de identidade n.° 14.686.694 expedida pela SSPISP, inscrito
no CPF/MF 172.098.638.00, domiciliado à Av. Presidente Juscelino Kubitschek, n°
510 — 8° andar— Conj. 82, Itaim Bibi, Cep. 04543-906, Sio Paulo, SP;

1

y02
Marcus Vinicius Vita Ferreira. brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/DF
sob n' 19214 e na OAB.'SI' sob o n.° 182315-A, carteira de identidade n`
22.346.180-5 expedida pela SSPISP, inscrito no CPFIMF sob n° 278.494.688-64,
domiciliado à Av. Presidente Juscelino Kubitsehek, n° 510 — 8 0 andar — Conj. 8 ,
Itaim Bibi, Cep. 04543-906, São Paulo, SP;
t
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Rodrigo Ribeiro Fleury, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OABISP sob n°
176.286, carteira de identidade n° 27.149.486-4 expedida pelo SSP ISP, inscrito no

CPF/MF sob n° 269.943.358-60, domiciliado à Av. Presidente Juscelino
Kubitschek, n° 510 — 8° andar — Conj. 82, Itaim Bibi, Cep. 04543-906, São Paulo,
SP;

Heloisa de Mendonça Wald Saad, brasileira, casada, advogada inscrita na OAB.-RJ
sob o n.° 62.655 e na OAB/SP sob o n ° 110.264 - A, carteira de identidade n"

04450910-7, expedida pelo Instituto Felix Pacheco - RJ, inscrita no CPF/h1F sob o
n.° 887.218.767-20, domiciliada à Av. Presidente Juscelino Kubitschek, n° 510 — 8°
andar — Conj. 82, Itaim Bibi, Cep. 04543-906, São Paulo, SP;
Julia Junqueira de Oliveira, brasileira, solteira, advogada inscrita na OAB/SP sob o
n° 234470, carteira de identidade n.° 25.099.733-2, expedida pela SSPISP, inscrita
no CPFIA9F sob o n° 298.280.418-20, domiciliada à Av. Presidente Juscelino
Kubitschek, n° 510 — 8° andar — Conj. 82, Itaim Bibi, Cep. 04543-906, São Paulo,
SP;

®

Letícia Simonetti Garcia Yazbek Pereira, brasileira, casada, advogada inscrita na
OAB/SP sob o n° 169.450, carteira de identidade n" 1194081, expedida pela
SSP/ES, inscrita no CPF/MF sob o n.° 010.694.456-81, domiciliada à Av.
Presidente Juscelino Kubitschek, n° 510 — 8° andar — Conj. 82, Itaim Bibi, Cep.
04543-906, São Paulo, SP;

rj

~I

André de Luizi Correia, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SP sob o n.°
137878, carteira de identidade n.* 20.871.171 expedida pela SSPISP, inscrito no
CPF/MF sob o n.° 171.427.268-06, domiciliado à Av. Presidente Juscelino
Kubitschek, n° 510 — 8° andar — Conj. 82, itaim Bibi, Cep. 04543-906, São Paulo,
SP;
Suzana Soares Melo, brasileira, solteira, advogada inscrita na OABISP sob o n°
198.074, carteira de identidade n.° 3.306.269 expedida pela SSP /SC, inscrita no
CPF/MF 018.309.229-55, domiciliada à Av. Presidente Juscelino Kubitschek, °
510— 81 andar— Conj. 82, Itaim Bibi, Cep. 04543-906, São Paulo, SP;

e

J

DOEM
31/10114
(~
• DSADV

J

MOM
21 40

o

Mi

~~a

ò

1,

a• JF'

4- ó

~

'xt1!z.

oyã

r

Leticia Barbosa e Silva Abdalla, brasileira, casada, advogada inscrita na OABiSP
sob o n° 182.490, carteira de identidade n.° 26.336.7514 expedida pela SSP/SP,

inscrita no CPF/MF 270.996.718-98, domiciliada à Av. Presidente Juscelino
Kubitschek, n° 510 — 8° andar — Conj. 82, Itaim Bibi, Cep. 04543-906, São Pauto,
SP;

Maria Eugênia Previtalli Cais, brasileira, solteira, advogada inscrita na OAB/SP
®

-

sob o n° 273.166, carteira de identidade n.° 36.068.122-0 expedida pela SSP/SP,

inscrita no CPF/MF 317.901.558-60, domiciliada à Av. Presidente Juscelino
Kubitschek, n° 510 — 8° andar — Conj. 82, Itaim Bibi, Cep. 04543-906, São Paulo,
SP;

Pàmela Silveira Leite, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP sob n°
285.778, carteira de identidade n° 50.664.211-2 expedida pela SSP/SP, inscrita no
CPF11IF sob n° 070.020.346-00, domiciliada à Av. Presidente Juscelino
Kubitschek, n° 510 — 8° andar — Conj. 82, Itaim Bibi, Cep. 04543-906, São Paulo,
SP;

Eduardo Cezar Chad, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/SP sob n°
286.527, carteira de identidade D° 33.197.214-1 expedida pela SSP/SP, inscrito no
CPF/MF sob n° 333.030.808-79, domiciliado à Av. Presidente Juscelino
Kubitschek, n° 510 — 8° andar — Conj. 82, Itaim Bibi, Cep. 04543-906, São Paulo,
SP;
f

Mariana Negri Logiodice, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP sob n°
286.665, carteira de identidade n° 44.940.535-7 expedida pela SSP/SP, inscrita no
CPF/MF sob n° 340.468.728-02, domiciliada à Av. Presidente Juscelino
Kubitschek, n° 510 — 8° andar — Conj. 82, Itaim Bibi, Cep. 04543-906, São Paulo,
SP;

Sergio Nassif Najem Filho, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob
n° 210.834, carteira de identidade n° 32.479.665-1 expedida pela SSPISP, inscrito
no CPF/MF sob n° 213.980.178-41, domiciliado à Av. Presidente Juscelino
Kubitschek, n° 510 — 8° andar — Conj. 82, Itaim Bibi, Cep. 04543-906, São Paul`',
SP,
~ •,
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Bernardo Cavalcanti Freire, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/PE sob
no 23.885 e na OAB/SP sob o no 291.471, carteira de identidade no 4.543.340
expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob n° 049.077.594-28, domiciliado à
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, no 510 — 8o andar — Conj. 82, Itaint Bibi, Cep.
04543-906, São Paulo, SP;

A

Daniel Assef de Vitto, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB /SP sob o no
210.287, carteira de identidade no 32.479.050-8 expedida pela SSP/SP, inscrito no

CPF/MF sob no 213.530.658-47, domiciliado à Av. Presidente Juscelino
Kubitschek, no 510 — 8' andar — Conj. 82, Itaim Bibi, Cep. 04543-906, São Paulo,
SP;
Felipe Neiva Volpini, brasileiro, solteiro, advogado inscrito na OAB/MG sob o no
109.101 e na OAB/SP sob o n.o 299.292, carteira de identidade MG 12.369.121,
expedida pela SSP/MG, inscrito no CPFINIF sob o n.o 054.856.006-46, domiciliado
à Av. Presidente Juscelino Kubitschek, no 510 — 8o andar — Conj. 82, Itaim Bibi,
Cep. 04543-906, São Paulo, SP;

Amoldo Wald Filho, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o W.
58.789 e na OAB/SP sob o No. 111.491-A, carteira de identidade No. 4.451 232
expedida pelo Instituto Félix Pacheco, inscrito no CPF sob o No. 768.907.327-15,
domiciliado na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, no 510 — 8° andar — Conj. 82,
Itaim Bibi, Cep. 04543-906, São Paulo, SP;

Ana Gerdau de Boda, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP sob no
294.155, carteira de identidade no 1078380341 expedida pela SJS/RS, inscrita no
CPF/MF sob no 002.176.400-01, domiciliada à Av. Presidente Juscelino
Kubitschek, no 510 — 8o andar — Conj. 82, Itaim Bibi, Cep. 04543-906, São Paulo,
SP;

Pedro Henrique Vizotto Amorim, brasileiro, solteiro, advogado inscrito na OABJSP
sob o no 261.862, carteira de identidade n.' 33.040.000-9 expedida pela SSP/SP,

inscrito no CPF/MF 326.765.468-80, domiciliado à Av. Presidente Juscelino
Kubitschek, no 510 — 8o andar — Conj. 82, Itaim Bibi, Cep. 04543-906, São Paulo,
SP;

Riccardo Oiuliano Figueira Torre, brasileiro, solteiro, advogado inscrito na
OAB!SP sob o no 305.202, carteira de identidade n.° 26.120.704-0 expedida pela

`

1

SSP/SP, inscrito no CPF/MF 368.793.318-07, domiciliado à Av. Presidente
Juscelino Kubitschek, no 510 — 8o andar — Conj. 82, Itaim Bibi, Cep. 04543-90
São Paulo, SP;
4
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Maria Beatriz Vallone leite Moura, brasileira, solteira, advogada, insi
OAB/SP sob n° 305.358, carteira de identidade n° 43.919.916-5 expedi

SSPiSP, inscrita no CPF/MF sob n° 363.086.748-00, domiciliada à Av. Prr
Juscelino Kubitschek, n° 510 — 8° andar — Conj. 82, Itaim Bibi, Cep. 045
São Paulo, SP;

Renata Lorenzi Iório, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OABISP sob n°
305.377, carteira de identidade n° 44.295.009-3 expedida pela SSP/SP, inscrita no
CPFIMF sob e 368.416.288-45, domiciliada à Av. Presidente Juscelino
Kubitschek, n° 510 — 8° andar — Conj. 82, Itaim Bibi, Cep. 04543-906, São Paulo,
SP;

Luciana Ferreira da Gama e Silva. brasileira, solteira, advogada, inscrita na
OAB/SP sob n° 306.065, carteira de identidade n° 30.599.154-1 expedida pela

SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob n° 365.805.568-54, domiciliada à Av. Presidente
Juscelino Kubitseltek, n° 510 — 8° andar — Conj. 82, Itaim Bibi, Cep. 04543-906,
São Paulo, SP;

únicos sócios da sociedade de advogados, Escritório de Advocacia Amoldo
Wald, com inscrição no CNPJ/MF sob n° 00.851.595/0001-99 e no CCM/P;•1SP
sob o n° 2.400.766-8, estabelecida na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, n° 510
— 8° andar — Conj. 82, Itaim Bibi, Cep. 04543-906, São Paulo, SP, devidamente
registrada na OAB/SP sob o n ` 2.992, desde 22.09.95 e na OAB/RJ sob o n.° RS
119263, desde 27.10.95;

resolvem alterar o contrato social da sociedade conforme condições a seguir:

01) Transferência de quotas do capital social
01.1)

`u

0 sócio Marcos Monteiro Schroeder, que nesta data retira-se da

sociedade, cede e transfere 100% (cem por cento) de sua participação no capital

social, no total de 01 (uma) quota de capital social, equivalente a R$ 1,00 (hum

real), à Amoldo Wald Filho, dando plena, rara e geral quitação à sociedade e à seus
sócios de todo e qualquer valor, para nada mais reclamar.
01.21

1

S

0 sócin Pedro Henrique Vizotto Amorim, que nesta data retira -se de
sociedade, cede e transfere 100% (cem por cento) de sua participação no capital
social, no total de 01 (uma) quota de capital social, equivalente a R$ 1,00 (hum
real), à Amoldo Wald Filho, dando plena, rala e geral quitação à sociedade e à se
sócios de todo e qualquer valor, para nada mais reclamar.
5
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Face a alteração do item anterior, a cláusula IV ficará assim redigida:

IV) Capital
0 capital social totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente

nacional, é de R$ 115.005,00 (cento e quinze mil e cinco reais), dividido em
115.005 (cento e quinze mil e cinco) quotas de R$ 1,00 (hum real) cada,
distribuído entre os sócios da seguinte forma:

O

a)

10 (dez) quotas, ou seja R$ 10,00 (dez reais) para o sócio Amoldo

Wald;

b) 1 (uma) quota, ou seja R$ 1,00 (hum real) para o sócio Alexandre
Naoki Nishioka;
1 (uma) quota, ou seja R$ 1,00 (hum real) para a sócia Mariana de
c)
Souza Cabezas;
d) 1 (uma) quota, ou seja R$ 1,00 (hum real) para o sócio Marcus Vinicius
Vita Ferreira;
1 (uma) quota, ou seja R$ 1,00 (hum real) para o sócio Rodrigo Ribeiro
e)
Fleury;
12.500 (doze mil e quinhentas) quotas, ou seja, R$ 12.500 (doze mil
f)
e quinhentos reais) para sócia Ileloisa de Mendonça Wald Saad;

O

1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para a sócia Julia
g)
Junqueira de Oliveira;
1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para a sócia Leticia
h)
Simonetti Garcia Yazbek Pereira;

^~

1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para o sócio André de
i)
Luizi Correia;
j)1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para a sócia Suzana Soares
Melo;
1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para a sócia Leticla
k)
w
Barbosa e Silva Abdalla:
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1)1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para a sócia Maria
Previtalli Cais;
m) 1 (uma ) quota, ou seja , R$ 1,00 (hum real) para a sócia
Silveira Leite;

n)
1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para o sócio Eduardo Cezar
Chad;
o)
1 (una ) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para a sócia Mariana Negri
Logiodice;

p) 1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para o sócio Sergio Nassif
Najem Filho;
q)
1 (uma) quota, ou seja, RS 1,00 (hum real) para o sócio Bernardo
Cavalcanti Freire;

r)

1 (uma) quota, ou seja, RS 1,00 (hum real) para o sócio Daniel Assef

de Vitto;

s)
1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para o sócio Felipe Neiva
Volpini;
t)102.473 (cento e duas mil quatrocentos e setenta e três) quotas, ou seja, R$
102.473,00 (cento e dois mil quatrocentos e setenta e três reais ) para o sócio
Arnoldo Wald Filho;

®

u)

1 (uma ) quota, ou seja, R$ 1 , 00 (hum real ) para a sócia Ana Gerdau

de Borja;

1

v) 1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para o sócio Riccardo
Giuliano Figueira Torre;
w) 1 (uma) quota, ou seja, RS 1,00 (hum real) para a sócia Maria Beatriz
Vallone Leite Moura;
x) 1 (uma ) quota , ou seja, R$ 1,00 (hum real) para a sócia Renata
Lorenzi lório;
y) 1 (uma) quota, ou seja, R$ 1.00 (hunt real) para a sócia Luciana
Ferreira da Gama e Silva.
I

1

03) Ficam mantidas todas as demais cláusulas do contrato social que não colida
com o presente.
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04 ) E por assim estarem justos e contratados , resolvem os sócios consoli&
contrato social do Escritório de Advocacia Arnoldo Wald conforme abaixe

CONTRATO SOCIAL DO " ESCRITÓRIO DE
ADVOCACIA ARIOLDO NVALD "

M
I) denominação
A sociedade se denominará " Escritório de Advocacia Amoldo Wald " e terá a sua
sede na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, n ° 510 — 8° andar

-

Conj. 82,Itaim

Bibi, Cep. 04543 - 906, São Paulo, SP , e poderá manter esta denominação inclusive
após o falecimento do fundador do escritório.

11) Objetivo

A sociedade terá como objetivo a prática de advocacia que exercerá por intermédio
dos seus sócios na forma definida pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do
,

Brasil e provimentos do Conselho Federal.

11I) Duração
A sociedade terá prazo de duração indeterminado.

IV) Capital
0 capital social totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente
nacional, é de R$ 115 . 005,00 ( cento e quinze mil e cinco reais), dividido em

115.005 (cento e quinze mil e cinco) quotas de R$ 1,00 (hum real) cada,

distribuído entre os sócios da seguinte forma:
a) 10 (dez) quotas, ou seja R$ 10,00 ( dez reais ) para o sócio Amoldo Wald;
b)

1 (uma) quota, ou seja R$ 1,00 (hum real) para o sócio Alexandre

Nauki Nishioka;
C)

1 (uma ) quota, ou seja RS 1,00 ( hum real ) para a sócia Mariana A-

Souza Cabezas;
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d)
1 (uma ) quota , ou seja R $ 1,00 (hum real ) para o sócio Marcus
Vinicius Vita Ferreira;
C)

1 (uma ) quota , ou seja R$ 1,00 (hum real) para o sócio Rodrigo

Ribeiro Fleury;

t)
12.500 ( doze mil e quinhentas ) quotas, ou seja , R$ 12.500 (doze
mil e quinhentos reais) para sócia Heloisa de Mendonça Wald Saad;
®

g)
1 (uma ) quota, ou seja , R$ 1,00 (hum real) para a sócia Julia
Junqueira de Oliveira;
h)
1 (uma ) quota, ou seja , R$ 1,00 (hum real) para a sócia Leticia
Simonetti Garcia Yazbek Pereira;
i)1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real ) para o sócio André de Luizi
Correia;

j)
1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real ) para a sócia Suzana Soares
Melo;
k)
1 (uma ) quota, ou seja , RS 1,00 ( hum real ) para a sócia Leticia
Barbosa e Silva Abdalla;
l)
1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para a sócia Maria Eugénia
Previtalli Cais;
m)

4

1 (uma ) quota, ou seja, RS 1 ,00 (hum real ) para a sócia Pámela
Silveira Leite;
n) 1 (uma ) quota, ou seja , RS 1,00 ( hum real ) para o sócio Eduardo Cezar
Chad;
o)

1 (uma) quota, ou seja , R$ 1,00 (hum real ) para a sócia Mariana Negri

Logiodice;

p) 1 (uma ) quota , ou seja, R $ 1,00 (hum real) para o sócio Sergio Nassif
Najem Filho;
q) 1 (uma) quota, ou seja , R$ 1,00 (hum real) para o sócio Bemardb
Cavalcanti Freire;

T
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r)

1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para o sócio Daniel

de Vitto;

s)
1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para o sócio Felipe Neiva
Volpini;
i)
102.473 (cento e duas mil quatrocentos e setenta e três ) quotas , ou seja,
R$ 102.473,00 (cento e dois mil quatrocentos e setenta e três reais) para o

sócio Amoldo Wald Filho;

rti

u) 1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para a sócia Ana Gerdau
de Borja;
v) 1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para o sócio Riccardo
Giuliano Figueira Torre;
w) 1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para a sócia Maria Beatriz
Vallone Leite Moura;
x) 1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para a sócia Renata
Lorenzi lório,
y) 1 (uma) quota, ou seja, R$ 1,00 (hum real) para a sócia Luciana
Ferreira da Gama e Silva.

V) Responsabilidade

Além da sociedade, o sócio ou o associado responde subsidiária e ilimitadamente

E

pelos danos causados aos clientes, por ação ou omissão, no exercício da advocacia,
sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possa incorrer.
Parágrafo 1° - Os responsáveis por ato ou omissões que causem prejuízos à
sociedade e ou a terceiros, deverão cobrir as perdas sofridas pelos demais sócios, de

forma integral.
Parágrafo 2° - As obrigações não oriundas de danos causados aos clientes, por ação
ou omissão no exercício da advocacia devem receber o tratamento previsto no
,

,

Código Civil.

VI) Fenda, Cessão ou Transferencia de quotas

A venda, cessão, transferência ou caução de quotas da sociedade, depende de
prévio consentimento dos sócios que representem no mínimo 90% (noventa pi
cento) do capital social.
10
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V11) Administraçilo Social

A sociedade será administrada em conjunto ou separadamente pelos sócios Amoldo
Wald, Heloisa de Mendonça Wald Saad e Amoldo Wald Filho, que terão as
atribuições e poderes conferidos em lei, a fim de garantir o funcionamento normal

,

da sociedade e aos quais caberá o uso da denominação social em negócios de

E

interesse da sociedade . A sociedade será representada judicial e extrajudicialmente,
ativa ou passivamente , em conjunto ou isoladamente pelos sócios Amoldo Wald,
Heloisa de Mendonça Wald Saad e Amoldo Wald Filho , que usarão o título de
sócios-administradores.

Parágrafo Primeiro - É licito aos sócios-administradores, nos ]imites de suas
atribuições e poderes , constituir em nome da sociedade e por prazo certo,
mandatários ou procuradores para a prática de determinados atos e operações que

devem ser especificados no respectivo instrumento de mandato.

Parágrafo Segundo - É expressamente proibido aos sócios-administradores, o uso

da denominação social em negócios e documentos de qualquer natureza, alheios
aos fins sociais.

VIII) Caução

a

Os sócios-administradores ficam dispensados de prestar caução.
S
❑

IX) Advocacia Individual

O sócio Amoldo Wald poderá advogar individualmente em virtude de sua
qualidade de professor e parecerista . Os demais só poderão fazê - lo mediante
anuência da sociedade , sendo que, em relação ás causas que nesta data já estiverem
sob o seu patrocínio, as comunicam, neste ato, à sociedade.

W
11

X) Remuneração Pró-labore

r
i

A remuneração mensal á titulo pró-labore está assegurada para todos os sócios,

sendo 6 ( seis) salários mínimos para os sócios-administradores e 2 (dois) salári
minimos para os demais sócios.
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XI) Exercício social
0 exercício social se iniciará em 1° de janeiro e terá seu término no dia 31 de
dezembro de cada ano , quando será levantado o balanço geral.

®

XII ) Distribuição de Lucros

Ao término de cada mês , será levantado um balancete mensal , que ensejará a
distribuição do lucro da sociedade após as deduções legais, na forma que for
,

deliberada por, no mínimo, 75 % ( setenta e cinco por cento ) do capital social.
No fim de cada trimestre e no final do ano, serão reajustados os pagamentos
realizados no exercício , na forma que for deliberada por, no mínimo , 75% (setenta
e cinco por cento ) do capital social.
Cada um dos sócios só terá direito aos honorários que a sociedade receber por

trabalhos que tiverem sido contratados após o seu ingresso na mesma.
Os honorários de sucumbéncia oriundos de causas em que os sócios tenham

trabalhado pertencerão sempre à sociedade , compondo os resultados sociais, e terão
sua destinação definida a critério dos sócios que representem 75% (setenta e cinco
por cento ) do capital social.

®

XIII) Retirada
O sócio que desejar se retirar manifestará sua vontade à sociedade, com 90
(noventa ) dias de antecedéncia , por carta protocolada , ou através de cartório.
A apuração de seus haveres se fará em balanço especial levantado no último dia do
mês anterior à saída do sócio, estimando-se seus haveres pelo património liquido

ft.~

contábil apurado no balanço especial, excluindo - se os honorários que ainda não
tiverem sido recebidos pela sociedade, inclusive os de sucumbéncia.

O valor apurado será pago pela sociedade , em 6 ( seis) prestações , iguais, mensais e
consecutivas , acrescidas dos juros de 6% (seis por cento ) ao ano, não capitalizados,
contados da data do balanço, ou de uma única vez, no caso do valor total s r
inferior a R$] 0.000,00 (dez mil reais).
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XIV) Continuação da sociedade

A sociedade não será dissolvida, nem consequentemente entrará em liquidação por
saída ou morte de qualquer dos seus sócios. Os seus herdeiros ou sucessores
poderão substituir o falecido, se forem advogados inscritos na OAB/SP e houver
acordo neste sentido do(s) sócio(s) representando mais de 60% (sessenta por cento)

O

das quotas ou se o sucedido tiver o mencionado percentual de quotas, caso em que
não será necessária a anucncia dos demais.
Parágrafo único: No caso de não haver acordo os seus haveres serão pagos na

mesma forma prevista na cláusula X111.

M~

Exclusão de Sócio

É lícito aos sócios que representem 75% (setenta e cinco por cento) do capital

excluir da sociedade qualquer dos demais sócios, mediante alteração contratual.
A alteração contratual para esse fim poderá ser assinada por sócios representando,

pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) do capital.
0 pedido de registro e arquivamento da respectiva alteração contratual, caso não
assinado pelo sócio excluído, deverá ser instruído com prova de que ele foi pessoal
e previamente comunicado da exclusão ou, alternativamente, notificado por carta
registrada (com aviso de recebimento) ou por Cartório de Títulos e Documentos.
d

A apuração dos haveres e o respectivo pagamento ao sócio excluído se dará na

mesma forma e condições previstas na cláusula X111 deste contrato.

XVI ) Desimpedimento

Os sócios declaram, sob as penas da lei, que não exercem qualquer cargo ou oficio
público que originem impedimento ou incompatibilidade face ao Estatuto da OAB,
não participam de outra sociedade de advogados no àmbito desta Seccional, e não
estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam e
participar de sociedades. I—
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XVII) Resolução de Conflitos

Todas as controvérsias decorrentes do presente contrato serão resolvidas, em
definitivo, por arbitragem, a ser processada de acordo com o Regulamento do
Centro de Arbitragem da Cãmara Brasil-Canadá e administrada pelo mesmo. O
local da arbitragem será São Paulo.
Em caso de demandas judiciais anteriores à instauração do tribunal arbitrdl e ou
visando a execução das suas decisões, as partes elegem, com exclusão de qualquer
outro, o foro central da cidade de São Paulo, SP.

•

XVIII) herdeiros e sucessores
As partes se obrigam por si, seus herdeiros e sucessores.
E por assim estarem contratados, assinam o presente instrumento, em quatro vias
de igual teor e efeito, na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.
São Paulo, 06 de Outubro de 2014.
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A
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Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
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Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

CODJERJ

CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO E DIVISÃO JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Índice

Disposições preliminares
Título 1- Da divisão
Capítulo 1 - Da divisão territorial
Capítulo 11 - Da Criação e Classificação das Comarcas
•

•

Título II - Dos órgãos judiciários de segunda instância

8

Capítulo 1 - Do Tribunal de Justiça
Seção 1- Da composição, funcionamento e competência
Seção II - Do presidente
Seção Ill - Dos vice-presidentes

8
8
9
12

Capítulo 11 - Do conselho da magistratura

14

Capítulo 111 - Da Corregedoria Geral da Justiça
Seção 1- Da organização
Seção II - Do corregedor-geral da justiça
Seção III - Das correições

15
15
15
17

Capítulo IV - Dos Tribunais de Alçada

17

Seção l- Revogada

17

Seção 11 - Revogada
Seção 111— Revogada
Seção IV — Revogada
Seção V — Revogada

17
17
17
17

Seção VI- Revogada

17

Título III - Dos Tribunais e Juizes de primeira instância

17

Capítulo 1 - Da composição da justiça de primeira instância

17

Capítulo II - Dos tribunais do júri

18

Capitulo III - Dos juizes de direito
Seção 1 - Disposições gerais
Seção 11 - Dos juízes da região judiciária especial
Seção 111 - Dos juizes das demais regiões judiciárias

18
18
21
22

Capítulo IV - Dos juizes de direito do cível

22

Capitulo V - Dos juizes de direito do crime

28

Capítulo VI - Dos juizes de direito da capital

30

Capitulo VII - Dos juizes de direito da comarca de Niterói

36
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Capítulo VIII - Dos juízes de direito da comarca de Nova Iguaçu
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37

Capítulo IX - Dos juízes de direito das comarcas de São Gonçalo e Duque de Caxias _ Erro! Indicador não
definido.
Capitulo X - Dos juízes de direito das comarcas de Barra Mansa, Campos dos Goytacazes, Volta Redonda e
Petrópolis.
Erro! Indicador não definido

O

Capítulo XI - Dos juízes de direito das comarcas de Nilópolis, Nova Friburgo e Teresópolis

42

Capítulo XII - Dos juizes de direito da comarca de São João de Meriti

44

Capítulo XIII - Dos juízes de direito da comarca de Magé

45

Capítulo XIV - Dos Juízes de Direito das Comarcas de Angra dos Reis, Araruama, Barra do Piraí,
Belford Roxo, Bom Jesus do Itabapoana, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, Itaboraí, itaguaí, Itaperuna,
Macaé, Maricá, Paraíba do Sul, Queimados, Resende, Rio Bonito, Santo Antônio de Pádua, São Fidélis, São
João da Barra, São Pedro da Aldeia, Saquarema, Três Rios, Valença e Vassouras.
Erro! Indicador não
definido.
Capítulo XV - Dos juízes de direito das demais comarcas
Capítulo XVI - Dos conselhos de justiça militar

50

Capitulo XVII - Dos juízes de paz
Título 1 - Dos

o

Título II - Dos fatos funcionais

52

Capítulo 1 - Das nomeações e promoções

52

Capítulo 11- Das remoções e permutas

55

Capítulo III - Da posse, exercício, matrícula e antigüidade

56

Capítulo iV - Dos impedimentos e das incompatibilidades

57

Título III - Dos direitos e deveres

57

Capítulo 1 - Das garantias e prerrogativas

57

Capítulo II - Dos vencimentos e vantagens

58

Capítulo III - Das licenças e férias

59

Capítulo IV - Da ética funcional

60

Capítulo V - Da ação disciplinar

61

Capítulo VI - Da reclamação

62

Título IV - Das disposições gerais
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Título V — Das disposições
Título 1- Dos serventuários titulares

65

Capítulo 1 - Dos tabeliães de notas

65

Capítulo II - Do tabelião de notas de contratos marítimos
Capítulo III - Dos oficiais do registro de distribuição e distribuidores

66

Capítulo IV - Dos oficiais do registro de imóveis

68

Capítulo V - Dos oficiais do registro de títulos e documentos

69

Capítulo VI - Do oficial do registro civil das pessoas jurídicas

70

Capítulo VII - Dos oficiais do registro de interdições e tutelas

70

Capítulo VIII - Dos oficiais do registro civil das pessoas naturais

71

Capítulo IX - Dos oficiais do registro de protesto de títulos_

73

Capítulo X - Dos escrivães

73

Capítulo XI - Dos avaliadores judiciais

74

Capítulo XII - Dos contadores

74

Capítulo XIII - Dos partidores

75

Título II - Dos serventuários auxiliares

75

Capítulo único -Dos escreventes

75
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Titulo III - Dos serventuários de atribuições especiais

E

Capítulo 1 - Dos inventariantes judiciais

76

Capítulo II - Do testamenteiro e tutor judicial

77

Capítulo III - Dos depositários judiciais

77

Capítulo IV - Dos liquidantes judiciais

79

Capítulo V - Dos porteiros dos auditórios

79

Capítulo VI - Dos oficiais de justiça

81

Título IV - Das serventias das comarcas de segunda e primeira entrãncias

81

Capítulo 1 - Das serventias de várias atribuições

93

Capítulo 11 - Das outras serventias
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Título V - Dos funcionários da justiça

94

Titulo VI - Das disposições gerais

94

Título VII - Das disposições transitórias
Erro! Indicador não definido.
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Quadro anexo II
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pelo Presidente do órgão julgador ao Tribunal de Justiça.

Título IV - Das disposições gerais
Art. 226 - A parte que, em processo judicial ou administrativo, se considerar agravada por decisão, do
Presidente ou dos Vice- Presidentes do Tribunal, dos Presidentes das seções, grupos de Câmaras ou Câmaras
isoladas, ou ainda do relator, de que não caiba outro recurso, poderá requerer, no prazo de cinco dias, contados da
intimação da mesma por publicação no órgão oficial, a apresentação do feito em mesa, afim de que o órgão
julgador conheça da decisão, confirmando-a ou reformando-a.
Parágrafo único - Em relação às decisões proferidas pela Terceira Vice-Presidência nos processos
judiciais, o presente recurso somente será cabível nos casos de competência extraordinária, conferida por
delegação, nos termos do artigo 33, inciso IV.
Art. 227 - Os órgãos judiciais, ao conhecerem de petições ou arrazoados que contiverem expressões
impróprias, injuriosas ou caluniosas, bem como conceitos desprimorosos à Justiça, a magistrado, ou a membro do
Ministério Público, mandarão, por despacho escrito e fundamentado, que sejam cancelados, comunicando o fato à
Ordem dos Advogados, para os devidos fins.
Parágrafo único - Toda vez que, em despacho ou decisão, o juiz se exceder na linguagem, faltando à
serenidade peculiar à Justiça ou visando à pessoa de advogado, o Tribunal que conhecer do feito, 'ex-officio' ou
mediante reclamação do advogado ou do Ministério Público, fará a censura por escrito, cancelando as expressões
e referências condenáveis.
Art. 228 - Nos mandados de segurança impetrados contra autoridades administrativas estaduais, o juiz ou,
nos casos de competência originária do Tribunal, o relator, abrirá vista dos autos, por cinco dias, à ProcuradoriaGeral do Estado, logo após a juntada das informações prestadas pela autoridade coatora. Em seguida, ou autos
serão encaminhados à Procuradoria-Geral da Justiça para, em igual prazo, emitir o respectivo parecer.
Art. 229 - As vendas dos bens entregues à guarda de depósito público não podem ser efetuadas sem
prévia autorização judicial.
Parágrafo único - Quando se tratar de bem imprestável ou sem valor apreciável, o Diretor do Depósito
Público da Comarca da Capital dar-lhe-á o destino adequado, mediante autorização do Corregedor da Justiça, em
conformidade com normas que forem por este baixadas em provimento.
Art. 230 - O expediente forense será iniciado às 11:00 horas e encerrado às 18:00 horas.
§ 1 0 - Não haverá expediente nos respectivos foros e nos ofícios de justiça aos sábados, salvo nos
Cartórios de Registro Civil; no dia 8 de dezembro (Dia da Justiça); nos dias declarados como ponto
facultativo nas repartições públicas estaduais; segunda, terça e quarta-feira da semana do carnaval;
quinta e sexta-feira da Semana Santa e nos feriados nacionais, estaduais e municipais, nos municípios
sede das respectivas comarcas.
{" Vide Resolução N° 21107 do E. órgão Especial.
Vide Resolução N° 21108 do E. órgão Especial.
§ 21 - Os prazos processuais ficarão suspensos no período compreendido entre 20 de dezembro e 6 de
janeiro, inclusive.
§ 30 - Os cartórios do Registro Civil das Pessoas Naturais funcionarão diariamente, podendo fazê-lo em
regime de meio expediente, das 9 às 12 horas, nos dias referidos neste artigo.
§ 40 - Revogado.
Art. 231 - Por motivo de ordem pública, poderá o Presidente do Tribunal de Justiça decretar o fechamento
do foro ou de qualquer dependência do serviço judiciário, bem como encerrar o expediente respectivo antes da
hora legal.
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São Paulo, 1 de Dezembro de 2014

CARTA DE HONORÁRIOS
ENEVA S.A.
CN PJ: 04.423.56710001-21
PRAIA DO FLAMENGO, 66 70 ANDAR

RIO DE JANEIRO - RJ —22210-903
Att.: DR. RODRIGO BERALDO

Tomamos a liberdade de apresentar nossa carta de honorários' referente ao nosso contrato de 26 de
Novembro de 2014.

Caso: 77631 — RETENTION PLAN - COMPENSATION OF MANACERS
Ref. HORAS TRABALHADAS
Solicitamos a V.Sas, a gentileza de nos creditarem a quantia abaixo, observadas as disposiç8es legais:
Valor Bruto
'IR
**Lei 10833/03
Valor Líquido

R$
R$
R5
R$

90.900,00
1.363,50
4.226,85
85.309,65

'A) Retenç&o de L Renda 11,5%) - Código de DARF te 1709

Para os valores pagos ou creditados oa mesma data onde a soma das bnsos de cálculo ( valores brutos ) sejam iguais ou supenoms a
R$ 666,67, conrorme disposto no artigo 647 do RIR- Decrenr 3000/1999.
"R) Reienpão de PIS/COFINS/CSLL 14.65%] - Código de DARF

re 5952

Para os pagamentos dentro do mês onde a soma doa valores brutos sejam superiores a R$ 5 .000.00, eonfomrc artigo

~

i da ler

O pagamento deverá ser efetuado na data do seu vencimento na conta comente abaixo discriminada por

meio de crédito (TED. DOC ou DEPÓSI'M IDENTIFICADO) com o n° do CNPJ da pessoa juridica ou o
n° do CPF da pessoa fisica.
Vencimento: 191112014
Banco: ITAÚ LINIBANCO - 341

Agência: 3100
N° da Conta : 12478-7
Permanecemos â disposíção para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ARNOLDO WALD
C N 00.851.3951001 .99

sen i{ns)
P.M Jav_.a~ F...Mr~ F1e -6"A
04543-U Sa,Pauio SP Bw1É

C'odrgo de sentçxr ISS: no 3379 da Secretaria Munirrpal de J inançss de São Paulo, (Dispensado de emuir nora fiscal de
~v

F w.e lt 11 30M M FW 3674 aiaa
waidw,ãw.an cem b;

SÃO PAULO
Av. Cidade Jardlm. 843 - 5° andar

~Pa0U-SP

.. F E L S B E R G

41453-000 - 8ra9il

Tel: +55 (11) 3141-9100
Fax: +55 (11) 3141 -9150

ADVOGADOS

EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA
EMPRESARIAL DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO, ESTADO DO RIO
DE JANEIRO,
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Recuperação Judicial n° 0474961-48.2014.8.19.0001
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BANCO

INTERAMERICANO

DE

DESENVOLVIMENTO ("BID"), organização internacional estabelecida por
seu Convênio Constitutivo, assinado por seus países membros, com sede
em 1300 New York, N.W., Washington, D.C., Estados Unidos da América. ,
registrada sob o CNPJ/MF n 0 04.389.228/0001-76, nos autos da
o

Recuperação Judicial ajuizada por ENEVA S.A. e ENEVA PARTICIPAÇÕES
S.A. ("Recuperandas"), vem à presença de Vossa Excelência, por seus
advogados (Doc. 01), expor e requerer o quanto segue.

O BID é uma instituição financeira internacional
sediada em Washington, D.C., Estados Unidos da América, que atua no
financiamento de projetos, com o objetivo de aumentar a eficácia do
desenvolvimento dos países, em especial do Brasil.

Por tratar-se de organização internacional, cujos
documentos são firmados em língua inglesa e enviados diretamente da sede
nos Estados Unidos da América, é importante definir um procedimento de

tratamento com relação aos documentos a serem apresentados no curso do
São Paulo 1 Rio de Janeiro 1 Brasília 1 Washington D.C. 1 New York 1 Frankfurt 1 Shanghai
DOCS - 7925605v6 111811/1 MTA
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processo recuperacional dispostos no artigo 9 0 da LFRE, haja vista o tempo
e dificuldade para a notarização, consularização, envio e recebimento dos
documentos ao Brasil.

Nota-se que os credores nacionais dispõem de
acesso praticamente imediato aos documentos comprobatórios de sua
representação ou outros determinados ao longo do processo, podendo obtê-

w

los rapidamente para apresentá-los em Juízo e à Administradora Judicial
nos prazos definidos pela LFRE.

Ocorre que para a validade dos documentos
estrangeiros no Brasil é exigida a tradução juramentada, a notarização e
consularização. A tradução funda-se no artigo 224 do Código Civil ("CC"),
art. 148 da Lei de Registros Públicos e art. 157 do CPC. Já notarização é o
ato de reconhecimento da assinatura aposta no documento e a
consularização tem a finalidade de o Consulado Brasileiro nos Estados
Unidos emitir um "endosso" afirmando que aquela documentação obedeceu
aos trâmites legais do país estrangeiro.

O Ministério das Relações Exteriores da República
Federativa do Brasil tem um Manual de Serviço Consular e Jurídico, no qual
o capítulo quarto é destinado aos atos notariais e de registro civil e na
Seção 7a há as seguintes disposições:

1.7.1

Para que um documento originário do exterior tenha efeito no

Brasil é necessária a legalização pela Autoridade Consular brasileira, do
original expedido em sua jurisdição consular, seja por reconhecimento
de assinatura, seja por autenticação do próprio documento.
1.7.2

Caso o documento não esteja redigido em português, a

tradução deverá ser feita obrigatoriamente no Brasil, por tradutor
público juramentado, após legalização a do documento original pela
Autoridade Consular brasileira, exceto no caso de certificado de
naturalização, conforme previsto na NSC 5.3.7(c).

São Paulo 1 Rio de Janeiro 1 Brasília 1 Washington D.C. 1 New York 1 Frankfurt 1 Shanghai
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..FELSBERG
ADVOGADOS
4.7.3

Jardim Paidistano - SP
01453-000 - Erasil
Tel.: +55 (11) 3141-9100
Fax: +55 (11) 3141 -9 150

A Autoridade Consular somente deverá aceitar documentos

originais e expedidos em sua jurisdição para o reconhecimento das
assinaturas que neles constarem. Esse reconhecimento validará o
documento somente quanto à identidade e à condição do emitente.

É importante salientar que o princípio que norteia
o processo de recuperação judicial prevê que deve haver o tratamento
paritário entre os credores para que um credor ou certo grupo de credores
não seja colocado em situação de privilégio perante os demais credores, in

casu, os credores quirografários.

A determinação de um tratamento totalmente
idêntico entre pessoas em situações distintas pode resultar em uma afronta
ao princípio da par conditio creditorum e da isonomia, motivo pelo qual é
legítimo e necessário a criação de regras nos limites da lei. Caso contrário,
impedir-se-á o legítimo direito de participação do BID na presente
recuperação judicial, em decorrência de um tratamento idêntico entre
partes distintas, o que, de fato, afronta a sistemática prevista, por exemplo,
no §2 0 do artigo 58 da LFRE.
o
Assim, exigir-se rigorosamente que os credores
estrangeiros das Recuperandas, o BID, se sujeite aos idênticos termos que
os credores nacionais, principalmente no que se refere à possibilidade de
entrega no prazo ou legalização de documentos, resulta em tratamento
diferenciado ou privilégio dos credores nacionais.

No caso em questão, denota-se que o BID
apresentou tempestivamente todos os documentos necessários para a
comprovação do seu crédito, segundo o artigo 9 0 da LFRE, ao Administrador
Judicial (Doc. 02), notarizados, consularizados, traduzidos e em cópia
autenticada. Contudo, o Certificado do Secretário não foi consularizado a
tempo para apresentação ao Administrador Judicial, tendo sido juntado ao
São Paulo 1 Rio de Janeiro 1 Brasília 1 Washington D.C. 1 New York 1 Frankfurt 1 Shanghai
DOCS - 7925605v6 1 1 181111 MTA
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pedido de habilitação de crédito a cópia simples do documento notarizado e
traduzido.

0 Certificado do Secretário é o documento que
atesta os poderes conferidos àquele que assinou a procuração outorgada
aos patronos do BID, ou seja, a apresentação posterior é autorizada nos
termos do artigo 37 do Código de Processo Civil por tratar-se de documento
relacionado à representação processual.

0
É importante frisar que o prazo para apresentação
de habilitação e divergência transcorreu no ínterim dos feriados de fim de
ano, Natal e Ano Novo, haja vista que o Edital foi publicado no dia
18.12.2014 e encerrou-se, por orientação da Administradora Judicial, em
07.01.2015.

Além disso, o Consulado Geral do Brasil em
Washington não funcionou nos dias dos feriados (Natal e Ano Novo), o que
acarretou no prolongamento do prazo previsto de 21 (vinte e um) dias para
a finalização do processo de consularização. Isto é, o prazo regular para a

te

consularização do documento é superior ao prazo da LFRE para habilitação.
t
Deste modo, mesmo no período regular de
funcionamento do Consulado Geral do Brasil o prazo para consularização do
documento é superior aos prazos da LFRE, tendo sido agravado pelo
peculiar período em que houve a publicação do Edital.

Por todo o exposto, requer seja deferida a
apresentação de toda e qualquer documentação na forma de cópia simples,
com a posterior apresentação da via devidamente notarizada, consularizada
e em cópia autenticada.

São Paulo 1 Rio de Janeiro 1 Brasília 1 Washington D.C. 1 New York 1 Frankfurt 1 Shanghai

~

SÃO PAULO
i
a
Av, Cidade Jardim, 803 - 5° ardor

..FELSBERG
ADVOGADOS

Jardim Pat~ano - SP
01453-000 - Brasil
Tal.: +55 (11) 3141-9100
Fax: +55 (11) 3141-9150

Por fim, requerem seja incluído, para fins de
intimação o nome do advogado THOMAS BENES FELSBERG, inscrito na
OAB/SP 19.383, para fins de intimação, sob pena de nulidade .

Termos em que,
p. deferimento.
São Paulo, 21 de janeiro de 2015.

Rodrig

o Gomes de Sousa

OAB/RJ 114.706

M9À Anãíw Tacco
OAB/SP 304.775

Edl Xéao L i w~mi
OAB/SP 264.703

Th8gás

DnUS e sberg

OAB/SP 19.383

São Paulo 1 Rio de Janeiro 1 Brasília 1 Washington D.C. 1 New York 1 Frankfurt 1 Shanghai
DOCS - 7925605v6 11181//1 MTA

11 ~3
~

R

t

POWER OF ATTORNEY

PROCURAÇÃO

By this power of attorney, INTER-

Por este instrumento de mandato, BANCO
INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, organização internacional es-.

AMERICAN DEVELOPMENT BANK,
an international organization established by

51

the Agreement Establishing the InterAmerican Development Bank among its
member countries (°Grantor"), herein represented by its legal representative, irrevocably constitutes and appoints as its attorneyin-fact Messrs. THOMAS BENES
FELSBERG. Brazilian, married, enrolled
with OAB/SP under number 19383, PAU-

LO FERNANDO CAMPANA FILHO,
Brazilian, single, enrolled with OAB/SP under number 221.090, PEDRO HENRIQUE
TORRES BIANCHI, Brazilian, married,
enrolled with OAB/SP under number
259.740, CLARA MOREIRA AZZONI,
Brazilian, married, enrolled with OAB/SP
under number 221.584, EDUARDO LUIZ
KAWAKAMI, Brazilian, single, enrolled
with OAB/SP under number 264.703, DAN-

E

tabelecida por seu Convênio Constítutivo,
assinado por seus países membros (" Outor-

gante* '), neste ato representado por sua representante legal, itrevogavelmente constitui
e nomeia como seus bastantes procuradores

os Srs. THOMAS BENES FELSBERG,
brasileiro, casado, inscrito na OAB/SP sob
n° 19.383. PAULO FERNANDO CAMPANA FILHO, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/SP sob o n° 221.090,

PEDRO HENRIQUE TORRES BIANCH1, brasileiro, casado, inscrito na OAB/SP
sob o n° 259.740 CLARA MOREIRA
AZZONI, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP sob o n° 221.584, EDUARDO LUIZ KAWAKAMI, solteiro, advogado, inscrito na OAB/SP sob o n°
264.703, DANIEL MACHADO AMA-

IEL MACHADO AMARAL, Brazilian,
single, enrolled with OAB/SP under number
312.193, BRUNO VALLADÃO
GUIMARÃES FERREIRA, Brazilian,
single, enrolled with OAB/RJ under number
159.980, MARCO ANTONIO POZ'ZEBON TACCO, Brazilian, single, enrolled with OAB/RJ under number 304.775,
ROBERTO COMES NOTARI, Brazilian,
single, enrolled with OAB/RJ under number
273.385, KARINA FERRAZ DEORIO
DESSI Brazilian, married, enrolled witli
OAB/RJ under number 343.535, THIAGO

RAL, brasileiro, casado, advogado, inscrito
na OAB/SP sob n° 312.193, BRUNO
VALLADÃO GUIMARÃES FERREIRA,

DIAS COSTA Brazilian, single, enrolled

ro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/SP

with OAB/RJ under number 292.344,
("Grantees" ), members of the law firm
Felsberg e Associados, with head offices in

the State of São Paulo, City of São Paulo, ai
Av Cidade Jardim 803 — 5 °i floor, zip code
01453-000, granting them broad and general

brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na

OAB/RJ sob n° 159.980, MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/SP sob o
n° 304.775. ROBERTO GOMES NOTARI, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na
OAB/SP sob o n° 273.385, KARINA FERRAZ DEORIO DESSI, brasileira, casada,
advogada, inscrita na OAB/SP sob o ti'
343.535, THIAGO DIAS COSTA, brasileisob o n° 292344 (" Outorgados "), integran-

tes de Felsberg e Associados, com escritório
no Estado de São Paulo, Cidade de São Paulo, na Av. Cidade Jardim 803 — 5° andar,
CEP. 01453-000, conferindo-lhes poderes

powers to, eilher together or independently:

amplos e gerais para, em conjunto ou isoladamente:

(i) execute any and all documents required

(i) assinar todos e quaisquer documentos

to tlte perfection, creation, foreclosure and

necessários para a formalização, constituição, excursão e aditamento dos Contratos de

amendments of the Security Documents re-

(

1

W

E
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lated to .lhe Loan Agreement executed between Porto do Pecém Geração de Energia
S.A. and the Grantor on July 10, 2009 (lhe
"Loan Agreement");

Garantia relacionados ao Contrato de Financiamento celebrado entre Porto do Pecém
Geração de Energia S.A. e o Outorgante em
10 de julho de 2009 (o '*Contrato de Financiamento");

(ii) represent the Grantor before any Brazilián ageney or authority, any Registries of
Tilles and Deeds, Real Estale Registration
Oftices, Board of Trade, in any Cily of Brazil, to execute any document, contratt or
other instrutnent in order to ratify, amend or
foreclose on the Security Documents, as
well as to receive funds, to discharge and
perfornt ali other actions that may be required for the purposes mentioned above,
provided that such actions are performed for
the benefit of the Grantor and are related to
lhe Loan Agreement and Security Doeuments;

(ii) representar o Outorgante perante qualquer órgão ou autoridade brasileira, qualquer
Cartório de Registro de Títulos e Documentos, Cartório de Registro de Imóveis, Junta
Comercial, em qualquer cidade do País, para
firmar qualquer documento, contrato ou outro instrumento a fim de ratificar, aditar ou
excutir os Contratos de Garantia, bem como
receber valores, dar quitação e praticar todos
os demais atos que venham a ser necessários
para as finalidades acima mencionadas, desde que tais atos sejam realizados em benefício do Outorgante e sejam relacionados ao
Contrato de Financiamento e Contratos de
Garantia;

(iii) (a) represent the Grantor in Court and to
practice any and ali acts necessary for lhe
preparation, execution and submission of
any act in Brazil before any governmental
authority, or before any Brazilian Court, including the power to execute any of the said
documenta; (b) to exercise ali rights and interests of the Grantor in Court, as appropriate, including specific powers to file a lawsuit, ali enforcement procedure and/or injunctions, confess, agree with, settle or
withdraw any claims, waive lhe underlying
rights of any lawsuit, receive payment, grant
discharge of amounts paid, move for exclusion of false documents and file for rescission final judgments; (c) to make petitions
before administrative and judicial authorities
and to monitor procedures and any administrative orjudicial proceedings of any nature,
requesting information, copies or documents
that are of interest to the Grantor and presentinghnaking complaints, including on a
previous basis, and to submit actions of any
nature in administrative orjudicial venues;
(d) to acknowledge and review actions,
complaints and appeals of administrative
and judicial nature during ali stages and to
execute or rcquire the execution of all resolutions contained in such documents; (e) to
request minutes, claims, certificates, depositions and authentie copies in the Grantór's
to act on behalf of the Grantor
interest;

(iii) (a) representar o Outorgante em Juízo e
praticar todos e quaisquer atos necessários à
preparação, assinatura e submissão de qualquer ato no Brasil perante quaisquer autoridades públicas ou em Juizo, incluindo o poder para assinar tais documentos; (b) exercer
os direitos e interesses do Outorgante em
Juizo, inclusive com poderes especiais para
propor ações, execuções e/ou medidas cautelares, confessar, reconhecer a procedência
do pedido, transigir, desistir, renunciar ao
direito sobre que se funda a ação, receber,
dar quitação, arguir falsidade documental e
propor ação rescisória; (c) peticionar nas
mais diferentes instáticias administrativas e
judiciais e acompanhar processos ou quaisquer procedimentos administrativos de diferentes naturezas, solicitando dados, cópias
ou documentos que sejam de interesse do
Outorgante e formulando reclamações, inclusive prévias, assim como interpondo recursos de qualquer espécie em sede administrativa ou judicial; (d) tomar ciência e rever
os processos, reclamações e recursos de natureza administrativa e judicial em todas as
etapas e executar ou fazer executar as determinações constantes de tais documentos;
(e) solicitar atas, requerimentos, certificados, depoimentos e cópias fidedignas no interesse do Outorgante; (f) para atuar no processo de Recuperação Judicial de ENEVA
S.A. e ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A. em

(o

2

(

1¡

ty

~f g5

on the Judicial Reorganization ("Recuper-

trâmite perante a 0 Vara Empresarial da

ação Judicial") of ENEVA S.A. and ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A., filed before
the 0 Commercial Court of Rio de Janeiro

Comarca do Rio de Janeiro — RJ, processo n°
0474961-48.2014.8.19.0001, podendo referidos procuradores receber e dar quitação,

— RJ, court dockets number 0474961-

requerer, transigir, firmar compromissos ou
acordos, propor ações e defender em outras,

48.2014.8.19.0001, with such attorneys being entitled to receive and give release,
compromise, enter into settlement agreements, file judicial actions and defend,
waive and request lhat proceedings be terminated, confess, file counterclaims, send
notifications, perfonn deposits and raise
money deposited in judicial accounts, present the proof of clainms and opposition to
claims ("Impugnação de Crédito"), including the preparation of the necessary doeu-

LelJ

menis for such purpose, to attend to Creditors' Meeting of ENEVA S.A. and ENEVA
PARTICIPAÇÕES S.A., with powers of
voice and vote on behalf of the Grantor, also
in resolutions regarding reorganization plans
and resolve on any matters conceming lhe
aforementioned proceedings or credits related thereto; and (g) delegate ali or any porlion of the powers granted herein to mem-

desistir, confessar, reconvir, notificar, reali
zar depósitos e levantamentos de contas judiciais, apresentar habilitação de créditos e
impugnação de créditos, inclusive preparando documentos necessários a este fim, com-

-

parecer em Assembleia de Credores de
ENEVA S.A. e ENEVA PARTICIPAÇÕES
S.A., com poderes de voz e voto em nome

da Outorgante, inclusive em deliberações
sobre planos de recuperação judicial e deliberar sobre quaisquer matérias relacionadas

ao processo acima referido ou créditos a ele
relacionados; e (g) substabelecer, no todo ou
em parte, para integrantes de Felsberg e Associados, bem como para integrantes de

qualquer escritório de advocacia correspondente, para o fim específico de atuar em
conjunto com os Outorgados na representação do Outorgante perante aquela jurisdição,

bers of Felsberg e Associados and to any

correspondent law firm, for the specific purpose of assisting thc Grantees in the repre-

sentation of the Grantors before lhe abovementioned jurisdiction;

(iv) perfonn ali acts necessary for tlme con-

► _J

servation and protection of riglmts under lhe

(iv)exercer todos os atos necessários para a
conservação e defesa dos direitos decorren-

Loan Agreement and lhe Security Agreements;

tes do Contrato de Financiamento e dos
Contratos de Garantia;

(v) buy foreign curreney and remit the funds
abroad, if any, and only for lhe purposes set

referidos recursos para o exterior, se for o

forth herein, enter isto foreign exchange

caso, e exclusivamente para os fins aqui es-

agreements and other instruments necessary
to effect such remittances, including with

tabelecidos, firmar contratos de câmbio e
quaisquer outros instrumentos necessários
para efetuar tais remessas, inclusive com o

the bank previously and expressly indicated

by the Grantor to lhe Grantees; and

(v) comprar moeda estrangeira e remeter

banco prévia e expressamente indicado pelo
Outorgante aos Outorgados; e

(vi)to the extent necessary to comply with

(vi) na medida necessária para o cumpri-

the powers granted under this power of at

mento dos poderes outorgados na presente
procuração, representar o Outorgante perante quaisquer terceiros, inclusive quaisquer

torney, to represent the Grantor before any
third party, including any financial institu-

tions and govemmental agencies and Brazilian authorities, within Federal, Stale and
Municipal leveis, including the Central Bank
of Brasil, the Brazilian Commercial Registries, the Federal Revenue, and any envi-'
ronmental authority.

3

instituições financeiras e agências governamentais e autoridades brasileiras, nas esferas
Federal, Estadual ou Municipal, inclusive o

Banco Central do Brasil, as Juntas Comerciais, a Receita Federal, a e qualquer autoridade ambiental.

(,.

W.0
The-terras in capital letters herein shall have
the meaning specified in the Loan Agreement, unless othenvise defined herein.

Os termos aqui iniciados em letras maiúsculas terão o mesmo significado a eles atribuído
no Contrato de Financiamento, exceto se de
outra forma aqui definidos.

This power of attorney is executed in Portuguese and English versions. In the event of
controversy, the Portuguese version shall
prevail.

Esta procuração é assinada em português e
inglês. Em caso de divergência, a versão em
português prevalecerá.

Brasilia, December30, 2014

Brasília. 30 de dezembro de 2014

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT
BANK

BANCO INTERAMERICANO DE
DESENVOLVIMENTO

i

W.
Name: Daniela Carrera Marquis
Title: Representative of the Grantor in Brazil

a

n

Nome: Danicla Carrera Marquis
Cargo: Representante do Outorgante no Brasil
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SUBSTABELECIMENTO

SUBSTABELEÇO, com reservas de iguais para mim, os poderes que me foram
conferidos por BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, na pessoa
dos advogados RODRIGO GOMES DE SOUSA, brasileiro, casado, advogado,
Inscrito na OAB/RJ sob o

n0 114.706, VINICIUS ALVES

DE FIGUEIREDO

PESSÔA , brasileiro, solteiro, inscrito na OAB/RJ sob o n 0 156.105, IGOR FARIAS
CRUZ LIMA , brasileiro, solteiro, inscrito na OAB/RJ sob o n 0 122.788 e aos
estagiários FERNANDO CUNHA DA SILVA, brasileiro, portador da carteira de
Identidade n 0 26.490.724-7 DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob n0 139.971.457-

09, MARIANA FRANCISCO FERREIRA, brasileira, portadora da carteira de
identidade no 45.841.176-0, SSP/SP, Inscrita no CPF/MF sob o n 0 376.288.508-24,
e MONIQUE AZEVEDO BASTOS DE OLIVEIRA, brasileira, portadora da carteira
de Identidade n 0 27.361.953-6, DETRAN/RJ, Inscrita no CPF sob o no 153.248.15780, todos integrantes do escritório de advocacia FELSBERG ADVOGADOS, com
endereço na Av. Rio Branco, n 0 85, 8 0 andar, Centro, Rio de Janeiro, CEP 20040004, nos autos da Recuperação Judicial ajuizada por ENEVA S.A. e ENEVA
PARTICIPAÇÕES S.A., processo n 0 0474961-48.2014.8.19.0001, em trâmite
• perante a 4a Vara Empresarial Da Comarca Do Rio De Janeiro — RJ, podendo atuar
em todos os Incidentes e instâncias do Poder udiciário,

São Paulo: ~_ de i rleiro de 2015.
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.FELSBERG
ADVOGADOS

Rio de Janeiro, 07 de janeiro de 2015.
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ILUSTRÍSSIMA ADMINISTRADORA JUDICIAL,
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
NA PESSOA DO DR. LUIS VASCO ELIAS

Av. Presidente Wilson, no 231, 22 0 andar, Centro,
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
n
JA

CEP 20030-905

FCEBI9

T

~ ~~

Ref.: Recuperação Judicial — Eneva S.A. e Eneva Participações S.A. Proc. n° 0474961-48.2014.8.19.0001, 4a Vara Empresarial Da
Comarca Do Rio De Janeiro - RJ

a

BANCO

~~ G

INTERAMERICANO

DE

DESENVOLVIMENTO ("BID"), organização internacional estabelecida por
seu Convênio Constitutivo, assinado por seus países membros, com sede
em 1300 New York, N.W., Washington, D.C., Estados Unidos da América. ,
registrada sob o CNPJ/MF no 04.389.228/0001-76, diante do edital a que se
refere o art. 52, §1 0 ("Edital"), da Lei no 11.101/2005 ("LFRE"), expedido
nos autos da Recuperação Judicial ajuizada por Eneva S.A. e Eneva
Participações S.A. ("Recuperandas"), e disponibilizado no DJE de
17/12/2014, vem à presença de Vossa Senhoria, por seus advogados (Doc.
01), com fundamento no art. 7 0 , §1 0 , e 9 0 , da LFRE, apresentar a presente
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO , pelos fatos e fundamentos a seguir

expostos.
São Paulo 1 Rio de Janeiro 1 Brasília 1 Washington D.C.1 New York 1 Frankfurt 1 Shanghai
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I. A RELAÇÃO DE CREDORES

O BID não figura na relação de credores contida
no edital disponibilizado no DJE de 17/12/2014, tendo em vista que,
possivelmente, foi considerado pelas Recuperandas como credor
extraconcursal. Sendo, no entanto, que não houve a devida menção ao
montante do crédito devido ao BID.

®

H. ORIGEM DO CRÉDITO

O crédito do BID possui origem no Contrato de
Financiamento BID - Loan no 2129/OC-BR - ("Contrato" -

Doc. 02),

celebrado em 10.07.2009, com o PORTO DO PECÉM GERAÇÃO DE ENERGIA
S.A. ("Pecém Energia"), no qual houve a concessão da linha de crédito no
limite de US$327,000,000.00 (trezentos e vinte e sete milhões de dólares
americanos).

Importante salientar que a Eneva S.A. ("Eneva") atual denominação da empresa MPX Energia S/A - é acionista da Pecém
Energia, com participação de 50% no seu capital social, sendo que as
demais ações são detidas pela empresa EDP - Energias do Brasil S.A.
®

("EDP").

No Contrato foram outorgadas diversas garantias
pela devedora principal Pecém Energia, bem como outras tantas garantias
prestadas pela Recuperanda Eneva, na condição de acionista di devedora
principal, conforme abaixo listado:

(i) Aval prestado pela sociedade Eneva, devidamente anuído, para
garantia de 50% (cinquenta por cento) da dívida (principal e juros) da
Pecém Energia (Doc. 03);
(H)

Penhor em 1 0 grau de (a) todas as ações do capital social da Pecém

Energia de que Eneva é atualmente titular ou que venha a ser titular; (b)
São Paulo 1 Rio de Janeiro 1 Brasília 1 Washington D.C. 1 New York 1 Frankfurt 1 Shanghai
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todos os dividendos, lucros, rendimentos, bonificações, direitos, juros sobre
capital próprio, distribuições e demais valores recebidos ou a serem
recebidos pela Eneva; e (c) o direito de subscrição de novas ações
representativas do capital social da Pecém Energia, bônus de subscrição,
debêntures conversíveis, partes beneficiárias, certificados, títulos ou outros
valores mobiliários conversíveis em ações, relacionados à participação
acionária da Eneva, bem como direitos de preferência e opções de
titularidade da Eneva. — (Doc. 04).

o

Ocorre que não houve a utilização da integralidade
da linha de crédito disponibilizada para o Pecém Energia, bem como as
Recuperandas não listaram o BID, mesmo tendo sido Informado, em
30.09.2014, aos acionistas através das Informações Trimestrais que houve
a contratação do empréstimo junto ao BID no montante global de
US$327,000,000.00, razão pela qual requer seja habilitado o crédito
liberado à Pecém Energia, o qual é garantido pela Recuperanda Eneva.

É o que se passa a demonstrar.

III. DAS RAZÕES DE ACOLHIMENTO DA PRESENTE HABILITAÇÃO
DE CRÉDITO

•

III.1. Da habilitação do crédito na classe "Garantia Real"

Conforme exposto acima, o crédito do BID se
encontra assegurado por diversas garantias prestadas pela Recuperanda
Eneva e pela empresa Pecém Energia. Não obstante, com relação à
Recuperanda Eneva foram constituídas as garantias supras (aval e garantia
real).

É importante salientar que a Eneva apresentou,
em 30.09.2014, o relatório de Informações Trimestrais (Doc. 07), no qual
às fl. 32 indica no balanço comparativo consolidado de dezembro/2013 e
São Paulo 1 Rio de Janeiro 1 Brasília 1 Washington D.C. 1 New York 1 Frankfurt 1 Shanghai
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setembro/2014 o empréstimo assumido junto ao BID e ao BNDES para
financiamento do projeto Pecém I.
Além disso, à fl. 40 1 há menção expressa ao
Contrato, com a indicação dos valores liberados pelo BID, bem como o
montante já desembolsado e os custos e prazos para pagamento. Ou seja,
é de clareza solar o conhecimento do Contrato, como também do valor do
passivo.

o

Ou seja, a Eneva, em suas próprias Informações.
Trimestrais já contabiliza o valor referente à operação objeto da presente
habilitação como um passivo.

E não há outro motivo para a Eneva já
contabilizar os valores como um passivo em suas Informações Trimestrais
senão pelo fato de que a divida já existia no momento do ajuizamento da
recuperação judicial.

Nesse sentido, é incabível alegação de que a
dívida estaria sendo paga pelo devedor principal e que não existiria contra o
BID. Não há que se questionar o fato de que o crédito decorrente de aval
prestado pela Recuperanda existe contra ela. A Eneva contraiu, em
conjunto com a sua subsidiária, dívida, anteriormente ao ajuizamento da
Recuperação Judicial.

Com efeito, imperioso lembrar que o aval e a
obrigação solidária são obrigações constituídas no momento em gue
o garantidor (avalista) assume para si o dever de adimplemento de
uma obrigacão, no caso de descumorimento por parte do devedor

principal . Em outras palavras: não há benefício de ordem no aval e na
solidariedade.

São Paulo 1 Rio de Janeiro 1 Brasília 1 Washington D.C.1 New York 1 Frankfurt 1 Shanghai
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Ou seja: o crédito, de fato, existe contra as duas
sociedades. Trata-se de obrigação solidária, tendo o credor a opção de
cobrar o crédito de uma ou de outra. Deste modo, não há como se
esconder: a Eneva é devedora do BID, já que assumiu a obrigação de pagar
a dívida no valor principal assumido no Contrato.

Desta forma, por existir o crédito no momento do
ajuizamento desta Recuperação Judicial, aplicável o quanto disposto no art.
©

49, caput, da LFRE:
"Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos".

Não há sequer como se conceber de forma
diversa, já que a Eneva, como dito, assumiu a obrigação de pagadora no
momento em que assinou o contrato de empréstimo na condição de
avalista. Não há, portanto, como se imaginar que o crédito do BID
decorrente dos sobreditos contratos não esteja sujeito a esta Recuperação
Judicial.

Relembre-se que o art. 49 da LRFE dispõe que
® estão sujeitos todos os créditos existentes, ainda que não vencidos, na
data do pedido. O legislador, expressamente, optou por incluir todos os
créditos constituídos na data do ajuizamento da Recuperação Judicial,
mesmo que ainda não vencidos ou exigíveis. Isso, é óbvio, para que o
devedor tenha uma recuperação ampla e que abarque todos os seus
créditos, mesmo aqueles que ainda não se venceram.

Por fim, como se não bastasse a existência da
dívida e a sua contabilização como um passivo, com o ajuizamento da
recuperação judicial, em virtude das garantias concedidas, verificou-se a
ocorrência de causa de inadimplemento da empresa garantidora, Eneva,
conforme previsto expressamente na cláusula 7.2.5.1.1 do Contrato.
São Paulo 1 Rio de Janeiro 1 Brasília 1 Washington D.C. 1 New York 1 Frankfurt 1 Shanghai
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Nesse passo, o BID busca excutir a garantia real
prestada pela Eneva, penhor de todas as ações de titularidade da Eneva no
capital social da Pecém Energia, ou seja, 50% das ações da empresa Pecém
Energia, nos exatos termos do art. 49, §§ 1 0 e 2 0 da LFRE. Cumpre
salientar que as garantias previstas no Contrato são autônomas e
independentes.

Com efeito, tanto o aval, como o penhor são
obrigações autônomas, conforme artigo 32 da Lei Uniforme de Genebra e §
20 do artigo 899 e 112, ambos do Código Civil e, por esta essência, não há
nenhuma obrigação legal ao credor que deva executar o devedor principal e
no caso de insucesso poder, então, executar a garantia.

Ademais, por força da autonomia da obrigação
cambiária não há autorização legal que afete a obrigação assumida pelo
avalista. É dizer, em suma, que a autonomia do aval não afasta a
possibilidade de cobrança do crédito no concurso de credores, por meio do
processo recuperacional.

Demais disso, essa própria autonomia da
execução contra os avalistas coobrigados desmerece a, eventual, tese de
®

adimplemento contratual pela devedora principal.

Quanto mais não seja, o E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo já se manifestou que `anão existe no ordenamento
jurídico proibição à constituição de mais de uma garantia para os negócios
jurídicos em geral, in verbis:

Apelação Cédulas de crédito bancário. Ação declaratórla c.c.
revisional e indenizatória. Sentença de rejeição dos pedidos.
Irresignação improcedente, no que merece ser conhecida.
4. Múltiplas garantias.

Negócios empresariais em exame se

submetendo em cheio aos princípios da autonomia da vontade e da
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força obrigatória do contrato Inexistência de vedação legal à
constituição de mais de uma garantia relacionada a um mesmo negócio
jurídico, principalmente mútuos bancários Cláusula válida.'

Como se vê, o fato de haver mais de uma garantia
nos contratos celebrados entre as partes não impede a execução daquelas
sujeitas aos efeitos da recuperação judicial, o que acarreta no legítimo
direito do BID de participar do processo de recuperação, com direito a voz e
voto na classe dos credores com "Garantia Real" em virtude do penhor,
®

prestado pela Recuperanda Eneva, nos termos da Cláusula 2.1. do Contrato
de Penhor de Ações ("Contrato de Penhor"):
Cláusula Segunda - Garantia
2.1. A fim de garantir o pagamento integral e cumprimento das
Obrigações, conforme descritas no Anexo II ao presente Contrato, para
os fins do Artigo 1424 do Código Civil Brasileiro, os Acionistas
Garantidores2, pelo presente, de forma irrevogável e irretratável, dão
em penhor aos Credores e seus respectivos sucessores e eventuais
cessionários, de acordo com as disposições dos Artigos 1431 'et seq.' do
Código Civil Brasileiro, do Artigo 39 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro

de 1976 (denominada 'Lei das 5/A') e da lei aplicável, os bens descritos
abaixo ('Bens Empenhados'):

o

(a) todas as ações representativas do capital social da
Devedora ; de propriedade dos Acionistas Garantidores, exceto
por aquelas ações detidas pelos membros do Conselho de
Administração, conforme descritor no Anexo III a este Contrato (as
'Ações Empenhadas');
(b) todos os dividendos, lucros, rendimentos, bonificações, direitos,
juros sobre capta/ próprio, distribuições e demais valores recebidos ou a
serem recebidos pela Eneva; e

TJSP, 19'. Câmara de Direito Privado, Apelação Cível n°. 0193629-13.2012.8.26.0100, Rel. Des.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI, Me. 27.11.2013.
2 Conjuntamente MPX ENERGIA S.A. (antiga denominação de ENEVA S.A.) e EDP — Energias do
Brasil S.A.
3 PORTO DO PECÉM GERAÇAO DE ENERGIA S.A. ("Pecém").
São Paulo 1 Rio de Janeiro 1 Brasília 1 Washington D.C. 1 New York 1 Frankfurt 1 Shanghai
1

DOCS - 7925605v6 111811/1 MTA

i

~ qU

W5

a

(c) o direito de subscrição de novas ações representativas do capital
social da Pecém Energia, bônus de subscrição, debêntures conversíveis,
partes beneficiárias, certificados, títulos ou outros valores mobiliários
conversíveis em ações, relacionados à participação acionária da Eneva,
bem como direitos de preferência e opções de titularidade da Eneva.

Deste modo, mostra-se de rigor a habilitação do
crédito do BID na classe "Garantia Real" pelo montante proporcional a 50%
da totalidade da dívida entabulada no Contrato, conforme a definição de
•

termos do Contrato 4 gravado por penhor de ações da Pecém Energia, de
,

propriedade da Eneva, que totaliza a importância de US$136,556,136.86.

IV. DO TRATAMENTO IGUALITÁRIO AO BANCO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL ("BNDES")

Em consentâneo ao quanto exposto acima, o BID
e BNDES figuram paritariamente no Contrato celebrado com o Pecém
Energia, uma vez que trata-se de contrato de coparticipação entre os
financiadores.

Nesta modalidade de contrato as partes
• financiadoras compartilham as garantias prestadas pela empresa tomadora,
de forma a repartir o risco com a operação entre as instituições
financiadoras.

Quanto mais não seja, é clarividente que os
contratos são de natureza de coparticipação no projeto de financiamento,
isto porque, nas Informações Trimestrais às fis. 39/40, a Eneva
explicitamente alude à contratação junto ao BID e BNDES de forma
complementar, in verbis:

Participação Percentual: significará, em relação a cada Acionistas Contribuidor, inicialmente, 50%
(cinquenta por cento) e, em seguida, será alterada automática e imediatamente mediante o
recebimento pelo BID de uma Notificação de Mudança na Participação Percentual.

4
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16. Empréstimos e financiamentos--Continuação
(f!) Em complementação ao empréstimo direto do BNDES, Pecém I
conta com empréstimo direto do Banco Interamericano de
Desenvolvimento , ("BID"), ("A /oan") no montante de US$147
milhôes, dos quais foi desembolsado até o momento o total de
US$143,78 milhões (equivalente a R$327.902 em 30 de setembro de
2014). O "A Loan" tem custo anual de Libor + 3,5% e prazo total de 17
anos, sendo 14 anos de amortização e carência para pagamento de
principal até julho de 2012. Os saldos de principal e juros demonstrados
• na tabela acima correspondem a 50% dos saldos originais, tendo em
vista a participação de 50% da EDP Energias do Brasil S.A.
(gg) Em complementação ao empréstimo direto do BNDES, Pecém
I conta com empréstimo indireto do Banco Interamerlcano de
Desenvolvimento ("BID"), ("8 /oan") no montante de US$180
milhões, dos quais foi desembolsado até o momento o total de US$176
milhões (equivalente a R$374.404 em 30 de setembro de 2014). Os
bancos repassadores são Grupo Banco Comercial Português, Calyon e
Caixa Geral de Depósito. O "B Loan" tem custo anual de Libor + 3,0% e
prazo total de 13 anos, sendo 10 anos de amortização e carência para
pagamento de principal até julho de 2012. Os saldos de principal e juros
demonstrados na tabela acima correspondem a 50% dos saldos
originais, tendo em vista a participação de 50% da EDP Energias do
Brasil S.A.

o

No presente caso, a finalidade da celebração do
Contrato é para o financiamento de um projeto de usina termoelétrica de
dupla unidade movida a carvão, conforme descrito no artigo 2 do Contrato.

Além disso, o custo total estimado para o Projeto
é de US$1,838,000,000.00, sendo que as fontes de financiamento são o
BID e o BNDES que financiaram, respectivamente, US$327,000,000.00 e
R$1.410.199.000 1 000.

No mais, as garantias prestadas pela empresa
Tomadora do financiamento - Pecém Energia - e suas acionistas - Eneva
São Paulo 1 Rio de Janeiro 1 Brasília 1 Washington D.C.1 New York 1 Frankfurt 1 Shanghai
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S.A. e EDP — Energias do Brasil S.A. - foram compartilhadas entre os
financiadores, BID e BNDES, conforme descrito na cláusula oitava do
"Sumário das Obrigações da Devedora nos termos do Contrato de
Financiamento do BNDES", anexo ao Contrato de Penhor de Ações.

Desta forma, entre outros princípios norteadores,
vislumbra-se o princípio da isonomia no tratamento dos credores com título
e garantia de mesma natureza, o qual destaca-se no processo
recuperacional sob a par conditio creditorium.

No caso em tela, portanto, deve-se dar o mesmo
tratamento aos credores BID e BNDES, haja vista compartilharem da
mesma garantia e a dívida estar consubstanciada no mesmo contrato, ou
seja, são credores em idêntica situação no concurso de credores e devem
ser satisfeitos na mesma medida.

V. PEDIDOS

Diante do exposto, requer a este I. Administradora
Judicial seja incluído o crédito do BID na classe "Garantia Real" pela
proporção dos bens gravados pelo penhor das ações da Pecém Energia, de
propriedade da Eneva S.A., que totaliza a importância de US$
136,556,136.86 (cento e trinta e seis milhões, quinhentos e cinquenta e
seis mil, cento e trinta e seis dólares americanos e oitenta e seis centavos
de dólar americano).

Outrossim, tendo em vista o prazo legal para
apresentação da documentação exigida pelo artigo 9 0 da LFRE e a
necessidade de formalização dos documentos estrangeiros, com a
notarização e consularização, o BID até o momento não teve acesso ao
Certificado do Secretário consularizado, uma vez que o prazo para finalizar
o ato consular é de até 21 (vinte e um) dias (Doc. 06). Deste modo, com
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fulcro nó art. 37 dó CPC, protesta pela juntada posterior do Certificado do
Secretário.

0 BID informa, ainda, que instruiu a presente
Habilitação de Crédito com os seguintes documentos, na forma de cópia
autenticada: (1) Tradução juramentada do Contrato de Financiamento BID Loan no 2129/OC-BR; (ii) Procuração aos signatários; (iii) Documentos
Societários; (iv) Contrato de Penhor de Ações; (v) Tradução juramentada
.

do Contrato de Aval; (vi) Livro de Registro de Ações da Eneva; (vii)
Informações Trimestrais da Eneva.

Por fim, em cumprimento ao art. 9 0 1 I, da LFRE, o
BID consigna que receberá intimações na Avenida Cidade Jardim, 803, 5 0
andar, CEP 01453-000: São Paulo/SP.

São Paulo, 07 de janeiro de 2015.
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United States of America
y

DEPARTMENT OF STATE

To all to whom these presents shall come, Greetings:
® I Certify That the document hereunto annexed is under the Seal of the District of Columbia, and that
such Seal is entitled to full faith and credit.*
*For Me contenis of the annexed docuntent,fhe Departntent assumes no responsibllity
This certiJicate is no! valid !f lt is removed or altered irt any tvay tvliatselever

II1101limemi
cill
355848MJ

1

84.457!80.
. A presente legabnção não Implica em[~ do teor do documento.

In testimony whereof, 1, John F. Kerry, Secretary of State , have
hereunto caused the seal of the Department of State to be affixed and
my narre subscribed by the Assistant Authentication Officer, of the
said Department, at the city of Washington, in the District of
Columbia, this sixth day of January, 2015.

Issued pursuant to CHX1V, State of
Sept. 15, 1789, 1 Stal. 68-69; 22

Secretary of State

USC 2657; 22USC 2651a; 5 USC
301; 28 USC 1733 et. seq.; 8 USC

1443(n; BULE 44 Federal Rules of
Civil Procedure.

Assistant Authentication Officer,
Department of State

500
564379

Distrírt of ( ofunthitt

42
Washington, D.C., DECEMBER

31,

- ,20 14

1u40m t4jcfic fr cuto 04411 rnmP, (SrPrting:
MARIA JULIA BOCCA
fn that
is signed to the accompanying paper; is now, and was at the time of
same, a Notary Public in and for the District of Columbia duly commissioned
RICHARD PHIPPS III

Chief, Notary and Authentication Section

of the

District of Columbia, have hereunto caused the Seal of the
District of Columbia to be afMed on the day and gear frst
above written.

Chief, Notary and Authentication Section
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BANCO INTERAMERICANO DE
DESENVOLVIMENTO

CERTIFICATE OF THE SECRETARY

CERTIFICADO DO SECRETÁRIO

I, JOELLE DELAPLACE, Secretary a.i. of the
Inter-American Development Bank, an intemational
financial institution with headquarters in 1300 New
York Avenue, N.W., Washington, District of Columbia, United States of America, by the present
nstrument do hereby certify and affirm the following:

Eu, JOELLE DELAPLACE, Secretário a.i. do
Banco Interamericano de Desenvolvimento
("BID"), instituição financeira internacional com
sede nas 1300 New York Avenue, N.W., Washington, Distrito de Colúmbia, Estados Unidos da América, pelo presente instrumento certifico e afirmo o

i)

The Inter-American Development Bank
("IDB" or the "Bank") was established pursuant
to the Agreement Establishing the InterAmerican Development Bank (the "IDB
Agreement") dated 8 April 1959, as a public
law intemational organization with its own juridical personality and legal capacityto enter into contracts and acquire real and personal property.

i)

Banco Interamericano de Desenvolvimento
("BID" ou o "Banco") foi constituído de acordo
com o Convênio Constitutivo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (o "Convênio").
datado de 8 de abril de 1959, como organismo
público de direito internacional, com personalidade juridica própria e capacidade legal para celebrar contratos. e adquirir bens móveis e imóveis.

The Agreement Establishing the InterAmerican Developrrient Bank remains in full
force and effect, and its original signed version
is held in the headquarters of the General Secre® tariat of the Organization of American States in
Washington, District of Columbia, United
States of America.

ii)

Convênio Constitutivo do Banco Interamericano de Desenvolvimento permanece vigente,
e sua versão original assinada está depositada
na sede da Secretaria Geral da Organização dos
Estados Americanos em Washington, Distrito
de Colúmbia, Estados Unidos da América.

Ms. DANIELA CARRERA MARQUIS is
authorized, as an officer of the Bank and in her
capacity as Representative of the Bank in Brazil, to sign in the name of and on behalf of the
Bank, all instruments set forth in Aneex 1, attached here-with and to grant powers of attorney to execute all documents set forth in Aneex
1, attached here-with.

iii)

Sra. DANIELA CARRERA MARQUIS é
autorizada, tanto em sua capacidade de oficial
do Banco como em sua capacidade de Representante do Banco no Brasil, de celebrar em
nome, em lugar e em representação do Banco,
qualquer dos instrumentos listados no Anexo 1
ao presente e a outorgar procurações para celebrar quaisquer dos instrumentos listados no
Anexo 1 ao presente.
w

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT

O

ii)

iii)

seguinte:

,1111.-111,

o

IN TESTIMONY OF THE ABOVE, I Nave EM TESTEMUNHO DO QUE VE
signed this certificate and affixed the seal of the Inassinei este certificado e afixei o selo =$á&o In
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i can Development Bank in Washington,
a o f Columbia, United States of America on
À9 >o day of December in the year 2014.

teramericano de Desenvolvimento em Washington,
Distrito de Colúmbia, Estados Unidos da América
neste dia :3o de dezembro do ano de 2014.

r

Secretary aí c
Secretário a.i. do

Development Bank
Interamericano de Desenvolvimento

o
11
Aug4sto Repetto, A orney (LEG/NSG)

4Vo. Bo.

1

~

In Washington, District of Columbia, on the
30 day of - December,. 2014, before me,
Ntar(a Julio, Boccó- ,
a Notary Public in and for the District of Columbia,
personally appeared Mrs. JOELLE DELAPLACE,
known to me as the Secretary a.i. of the InterAmerican Development Bank, and proved to be the
person named in and who executed the foregoing
instrument, and being first duly sworn, such person
acknowledged that she executed said instrument for
the purposes therein contained as her free and voluntary act and deed.

o

Noaryr

Em Washington, Distrito de Colúmbia, neste dia
~3 o de dezembro de 2014, compareceu perante
mim, Mama JU11g 13dCGC ~ ,
Notário Público em e pelo Distrito de Columbia, a
senhora JOELLE DELAPLACE, a quem eu conheço pessoalmente como o Secretário a.i. do Banco
Interamericano de Desenvolvimento, e que comprovou ser a mesma pessoa nomeada que assinou a
procuração acima, e, ainda, havendo prestado devido juramento, reconheceu que assinou tal procuração de forma livre e espontânea, para os propósitos
ali estabelecidos.
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ANNEX 1

ANEXO 1

The Representative of the Bank in Brazil is authorized to sign and grant powers of attorney to
sign, in the name of the Bank, the following instruments and contracts.

O Representante do Banco no Brasil está autorizado a executar e outorgar procurações para
celebrar, em nome do Banco, os seguintes instrumentos e contratos:

•

Letters of interest, confidentiality
agreements, mandate letters, consulting
contracts , ananger appointment agreements,
letters with financial agents, and any other
letters and contracts in connection with the
origination, due diligence, structuring and
implementation of ncw operations.

•

Cartas de intenção, acordos de confidencialidade, cartas-mandato, contratos de
consultoria, contratos com agentes financeiros, e quaisquer outros instrumentos relacionados a originação, due diligence, estruturação e implementação de novas operações.

•

Loan agreements, guarantees and equity
investment agreements, common terras
agreements, participation agreements, intercreditor agreements, pledges, mortgages,
assignments, partnership agreements, trust
agreements, and any other finance, security
and equity investment documenta, including
any amendments and supplements thereto,
assignments and transfere thereof, waivers,
consents, authorizations, approvals, notices,
requests , instructions , letter agreements,
proxy letters, and other related documenta
and instruments.

•

Contratos de Empréstimo, garantias e
acordos de investimentos, contratos de termos comuns de garantia, contratos de investimento e participação, garantias, penhores,
hipotecas, acordos de acionistas, contratos
de inter-crédito, fiança e quaisquer outros
instrumentos de financiamento, garantia e
investimento de capital, incluindo aditamentos a contratos já existentes , transferências, anuências a termos de contratos, dispensas, consentimentos, autorizações, notificações, cartas-compromisso, cartas-poder,
bem como outros documentos relacionados.

•

Requisições, instruções e autorizações a
consultores, assessores, instituições financeiras e agentes fiduciários, que prestem
serviços relacionados às operações sem garantia soberana, bem como procurações (incluindo, mas não limitado à procurações
"ad juditia" e "ad negotia") a advogados.

o

Qualquer outro acordo ou outro instrumento relacionado às transações firmadas
pelo Banco, reestruturação, término, cancelamento e aditamentos para ingresso ou saída de capital próprio do banco, liberaçZo•dc ••.,,,
dívida ou documentos de garantia
rios às transações.
~~?•~ t A R y ' : y`í_

0
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•

•

Requests, instructions, and authorizations to consultants, advisors, financial institutions, agents, and trustees providing
services related to non-sovereign guaranteed
operations, as well as powers - of attomeys
(including, but not limited to, "ad juditia"
and "ad negotia" powers of attorney) to
lawyers.
Any agreements or other instruments
relating to the settlement, restructuring, release, termination, cancellation and assignment of, or exit from, any equity, finance
and security documents or operations.
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CONVÉNIO CONSTITUTIVO
DO BANCO
INTERAMERICANO
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O Convênio Constitutivo do Banco Interamericano de Desenvolvimento entrou em vigor em 30
de dezembro de 1959 e recebeu emendas em várias ocasiões. Dessas emendas, as mais recentes foram
as que entraram em vigor em 31 de julho de 1995 referentes ao Oitavo Aumento Geral dos recursos
do Banco.
Mediante resoluções aprovadas em diferentes datas, a Assembléia de Governadores aumentou
o• capital autorizado do Banco, assim como os recursos autorizados do Fundo para Operações
Especiais. Encontram-se informações sobre a situação corrente dos recursos de capital do Banco e do
Fundo nos Relatórios Anuais publicados pelo Banco.

Reedição de janeiro de 1996.
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CONVÊNIO CONSTITUTIVO DO BANCO INTERAMERICANO DE
DESENVOLVIMENTO
Os países, em cujo nome este Convênio é assinado, acordam criar o BANCO
INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, que se regerá pelas seguintes disposições:
ARTIGO I
OBJETIVOS E FUNÇÕES
Seção 1. Objetivo
®

O Banco terá por objetivo contribuir para acelerar o processo de desenvolvimento econômico
e social, individual e coletivo, dos países membros regionais em vias de desenvolvimento.
Seção 2. Funções
(a)

Para atingir seu objetivo, o Banco exercerá as seguintes funções:
(i) promover a inversão de capitais públicos e privados, para fins de
desenvolvimento;
(à) utilizar seu próprio capital, os fundos que obtenha nos mercados financeiros e os
demais recursos de que disponha, para financiar o desenvolvimento dos países
membros, dando prioridade àqueles empréstimos e operações de garantia que
contribuam mais eficazmente para o crescimento econômico dos mesmos;

®

(iii) estimular os investimentos privados em projetos, empresas e atividades que
contribuam para o desenvolvimento econômico, e complementar as inversões
privadas, quando não houver capitais particulares disponíveis em termos e
condições razoáveis;
(iv) cooperar com os países membros na orientação da sua política de
desenvolvimento, para uma melhor utilização de seus recursos, de forra
compatível com os objetivos de uma maior complementação de suas economias e
da promoção do crescimento ordenado de seu comércio exterior; e
(v) prestar assistência técnica para o preparo, financiamento e execução de planos e
projetos de desenvolvimento, inclusive o estudo de prioridades e a formulação de
propostas sobre projetos específicos.
No desempenho de suas funções, o Banco cooperará, tanto quanto possível, com os
(b)
setores privados que forneçam capital para investimentos, e com instituições nacionais ou internacionais.
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ARTIGO II
PAÍSES MEMBROS E CAPITAL DO BANCO
Seção 1. Países Membros
(a)
Serão membros fundadores do Banco os membros da Organização dos Estados
Americanos que, até a data estipulada no Artigo XV, Seção 1(a), aceitem participar do mesmo.
Os demais membros da Organização dos Estados Americanos, o Canadá, as Bahamas
(b)
e a Guiana, poderão ingressar no Banco nas datas e nas condições que o Banco determinar.
p
~I

Também poderão *ser admitidos no Banco os países extra-regionaís que sejam membros do
Fundo Monetário Internacional, e a Suíça, nas datas e de acordo com as normas gerais que a
Assembléia de Governadores houver estabelecido. As referidas normas gerais somente poderão ser
modificadas por decisão da Assembléia de Governadores, pela maioria de dois terços do número total
dos Governadores, que inclua dois terços dos Governadores dos países membros extra-regionais e que
represente, pelo menos, três quartos do total de votos dos países membros.
Seção IA. Categorias de Recursos
Os recursos do Banco serão constituídos do capital ordinário, previsto neste artigo, e dos
recursos do Fundo para Operações Especiais (doravante denominado Fundo), estabelecido no Artigo

IV.
Seção 2. Capital Ordinário Autorizado

Q

(a)
O capital ordinário autorizado do Banco será, inicialmente, de $850.000.000
(oitocentos e cinqüenta milhões) de dólares dos Estados Unidos da América, de peso e título em vigor
em 1° de janeiro de 1959, dividido em 85.000 (oitenta e cinco mil) ações, com um valor par de
$10.000 (dez mil) dólares cada uma, as quais estarão à disposição dos países membros'para serem
subscritas , de conformidade com a Seção 3 deste artigo.
(b)
O capital ordinário autorizado se dividirá an ações de capital realizado e ações de
capital exigível. O equivalente a $400.000.000 (quatrocentos milhões) de dólares corresponderá ao
capital realizado e o equivalente a $450.000.000 (quatrocentos e cinqüenta milhões) de dólares
corresponderá ao capital exigível para os fins especificados na Seção 4(a)(ii) deste artigo.
(e)
O capital ordinário indicado no parágrafo (a) desta seção será aumentado de
$500.000.000 (quinhentos milhões) de dólares, em ternos de moeda dos Estados Unidos da América,
de peso e título vigentes em 1° de janeiro de 1959, logo que:
(i) haja transcorrido o prazo para o pagamento de todas as subscrições, fixado de
acordo com o disposto na Seção 4 deste artigo; e
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(n)

s
(d)

o aumento indicado de $500.000.000 (quinhentos milhões) de dólares seja
aprovado por maioria de três quartos do total de votos dos países membros, em
reunião ordinária ou extraordinária da Assembléia de Governadores celebrada o
mais breve possível após o prazo referido no inciso (i) deste parágrafo.

O aumento de capital previsto no parágrafo anterior será feito sob a forma de capital

x

Sem prejuízo do disposto nos parágrafos (c) e (d) desta seção e observadas as
(e)
isposições do Artigo VIII, Seção 4(b), o capital ordinário autorizado poderá ser aumentado quando a
Assembléia de Governadores o considere conveniente e na forma que decida a maioria de três quartos
do total de votos de países membros, que represente a maioria de três quartos do número total de
Governadores e inclua a maioria de dois terços dos Governadores dos países membros regionais.

d

Seção 3. Subscrição de Ações
(a)
Todos os países membros subscreverão ações de capital ordinário do Banco. O
número de ações a serem subscritas pelos membros fundadores será o estipulado no Anexo A deste
Convênio, que determina a obrigação de cada membro em relação ao capital realizado e ao capital
exigível. O Banco determinará o número de ações a serem subscritas pelos demais membros.
(b)
Nos casos de aumento do capital ordinário a que se refere a Seção 2, parágrafos (c) e
(e) deste artigo, todos os países membros terão o direito, condicionado aos termos estabelecidos pelo
Banco, a uma quota do aumento de ações equivalente à proporção que suas ações, até então
subscritas, mantenham com o capital total do Banco. Entretanto, nenhum país membro estará obrigado
a subscrever tais aumentos de capital.

®

(c)
As ações de capital ordinário subscritas inicialmente pelos membros fundadores serão
emitidas ao par. As demais ações também serão emitidas ao par, a não ser que o Banco, por
circunstâncias especiais, decida emitilas em outras condições.
(d)
A responsabilidade dos países membros com respeito às ações de capital ordinário se
limitará à parte não paga do seu preço de emissão.
(e)
As ações de capital ordinário do Banco não poderão ser dadas em garantia, não
poderão ser gravadas de forma alguma e só serão transferíveis ao Banco.
Seção 4. Pagamento das Subscrições
(a)
O pagamento das subscrições de ações de capital ordinário do Banco, estabelecidas
no Anexo A, será efetuado da seguinte maneira:
(i) O pagamento do montante subscrito por um membro em ações de capital do
Banco será efetuado em três parcelas, das quais a primeira será de 20 por cento e
a segunda e a terceira serão de 40 por cento do mencionado montante. Cada país
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efetuará o pagamento da primeira parcela na data em que assinar este Convênio è
depositar o instnunento de aceitação ou de ratificação, de acordo com o Artigo
XV, Seção 1, ou posteriormente, mas nunca após 30 de setembro de 1960. Os
pagamentos relativos à; duas parcelas subseqüentes serão efetuados nas datas
determinadas pelo Banco, mas nunca antes de 30 de setembro de 1961 e 30 de
setembro de 1962, respectivamente.
Os pagamentos serão efetuados 50 por cento em ouro ou em dólares, ou em
ambos, e 50 por cento na moeda do país membro; e
(ii) 0 montante correspondente às ações de capital ordinário exigível só ficará sujeito
a chamada quando for necessário para atender às obrigações do Banco, que se
originem segundo o Artigo III, Seção 4(ii) e (iii), contanto que as referidas
obrigações correspondam a empréstimos de fundos obtidos para formar parte dos
• . recursos ordinários de capital do Banco, ou a garantias debitáveis a esses
recursos. Verificando-se a chamada de capital, o pagamento poderá ser feito, a
critério do país membro, em ouro, em dólares dos Estados Unidos da América,
em moeda totalmente conversível do país membro, ou ná moeda necessária ao
cumprimento das obrigações do Banco que tenham motivado a chamada de
capital.
As chamadas de capital exigível serão proporcionalmente uniformes para todas as
ações.

•

Os pagamentos de um país membro em sua própria moeda, conforme o disposto no
(b)
parágrafo (a) (i) desta seção, serão efetuados no montante que, na opinião do Banco, seja equivalente
— em termos de dólar dos Estados Unidos da América, de peso e título vigentes em 1° de janeiro de
1959 — ao montante integral da parcela da subscrição correspondente. 0 montante do pagamento
inicial será aquele que os países membros considerem adequado, e estará sujeito aos ajustes — a
serem efetuados dentro de 60 dias a contar da data de vencimento do pagamento — que o Banco
determine necessários para constituir, nos termos acima mencionados, o equivalente do montante
integral em dólares.
A menos que a Assembléia de Governadores disponha em contrário, por maioria de
(c)
três quartos do total de votos dos países membros, a obrigação relativa ao pagamento da segunda e
terceira quotas das subscrições de capital realizado estará condicionada ao pagamento, pelos países
membros, de pelo menos 90 por cento do total de suas obrigações vencidas, com relação:
(i) à primeira e à segunda quotas, respectivamente, das subscrições do capital
realizado; e
ao pagamento inicial e a todas as chamadas anteriores correspondentes às quotas
subscritas do Fundo.

i
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Seção 5. Recursos Ordinários de Capital do Banco
Fica entendido que, neste Convênio, o termo "recursos ordinários de capital do Banco"
corresponderá aos seguintes recursos:
(i) capital ordinário autorizado, que se divide em ações de capital realizado e ações
de capital exigível, de acordo com o disposto nas Seções 2 e 3 deste artigo;
(à) todos os fundos provenientes de empréstimos obtidos pelo Banco, na forma do
disposto no Artigo VII, Seção 1(i), e aos quais se aplique o compromisso previsto
na Seção 4 (a)(ii) deste artigo;
(iii) todos os fundos recebidos em reembolso de empréstimos concedidos pelo Banco
com os recursos indicados nos incisos (i) e (ii) desta seção;
(iv) toda receita derivada de empréstimos concedidos pelo Banco com'os fundos
acima indicados, ou derivada de garantias às quais se aplique o compromisso
indicado na Seção 4(a)(ii) deste artigo; e
(v) todas as demais receitas provenientes de quaisquer dos recursos mencionados
anteriormente.
ARTIGO III
OPERAÇÕES

Seção 1. Utilização dos Recursos

•

Os recursos e serviços do Banco serão utilizados unicamente para desempenhar as funções e
atingir o objetivo indicados no Artigo I deste Convênio, bem como para financiar o desenvolvimento de
qualquer dos membros do Banco de Desenvolvimento do Caribe, mediante empréstimos e assistência
técnica que se conceda a dita instituição.
Seção 2. Categorias de Operações
(a)

As operações do Banco se dividirão em operações ordinárias e operações especiais.

Serão operações ordinárias as financiadas com os recursos ordinários de capital do
(b)
Banco, especificados no Artigo H, Seção 5, e corresponderão, exclusivamente, àqueles empréstimos
que o Banco conceda ou garanta, ou nos quais o Banco tenha participado, e que só sejam
reembolsáveis na mesma moeda ou moedas em que os empréstimos tenham sido concedidos. Essas
operações estarão sujeitas às condições e termos que o Banco considere convenientes, de acordo com
as disposições deste Convênio.
Serão operações especiais as financiadas com os recursos do Fundo, de acordo com o
(c)
disposto no Artigo IV.
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Seção 3. Principio Básico de Separação
Os recursos ordinários de capital especificados no Artigo II, Seção 5, e os recursos do
(a)
Fundo, conforme definidos no Artigo N, Seção 3(h), dever-se-ão sempre manter, utilizar,
comprometer, investir ou, de qualquer outro modo, deles se deverá dispor, de forma completamente
independente uns dos outros.
(b)
Os recursos ordinários de capital não poderão ser, em nenhuma circunstância,
gravados ou. empregados para cobrir perdas ou cumprir obrigações resultantes de operações para as
quais se tenham utilizado ou comprometido, inicialmente, recursos do Fundo.
Os extratos de conta do Banco indicarão, separadamente, as operações financiadas
(e)
com os recursos ordinários de capital e as operações especiais, e o Banco estabelecerá as demais
normas administrativas necessárias pará assegurar a separação efetiva dos dois tipos de operações.
As despesas diretamente relacionadas com as operações ordinárias serão debitadas
(d)
aos recursos ordinários de capital. As despesas diretamente relacionadas com as operações especiais
serão debitadas aos recursos do Fundo. As outras despesas serão escrituradas na forma que o Banco
determinar.
Seção 4. Formas de Concessão de Empréstimos Diretos ou Garantias
O Banco.poderá, nas condições estipuladas neste artigo, conceder ou garantir empréstimos a
qualquer país membro, a qualquer de suas subdivisões políticas ou órgãos governamentais, a qualquer
empresa no território do pais membro e ao Buraco de Desenvolvimento do Caribe, em uma das
seguintes formas:
(i) concedendo empréstimos diretos ou deles participando com fundos
correspondentes a seu capital ordinário realizado, livre de encargos, e, salvo o
disposto na Seção 13 deste .artigo, com suas reservas e com seus lucros
acumulados não distribuídos; ou com os recursos do Fundo, livres de encargos;

(n)

concedendo empréstimos diretos ou deles participando, com fundos obtidos nos
mercados de capital, adquiridos por empréstimo ou de qualquer outra forma, para
serem incorporados aos recursos ordinários de capital do Banco ou aos recursos
do Fundo; e

(iii) garantindo, com os recursos ordinários de capital ou os recursos do Fundo, total
ou parcialmente, empréstimos concedidos, salvo casos especiais, por
inversionistas privados.
Seção S. Limitação das Operações
(a)
O montante total não liquidado de empréstimos e garantias concedidos pelo Banco, em
suas operações ordinárias, nunca poderá exceder o montante total do capital ordinário subscrito do

61~
DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

11

Banco, livre de encargos, mais as rendas líquidas não distribuídas e as reservas livres de encargos,
incluídos nos recursos ordinários de capital do Banco, especificados no Artigo II, Seção 5, exceto
aquelas receitas dos recursos ordinários de capital destinadas à reserva especial estabelecida de acordo
com a seção 13 deste artigo e outras receitas destinadas, por decisão da Assembléia de
Governadores, a reservas indisponíveis para empréstimos e garantias.
No caso de empréstimos concedidos com fundos de empréstimo obtido pelo Banco, a
(b)
que se aplique o compromisso previsto no Artigo li, Seção 4(a)(ü), o capital total devido ao Banco, em
uma moeda determinada, nunca excederá o saldo do capital dos empréstimos em vigor obtidos pelo
Banco para incorporação aos s us recursos ordinários de capital e que este deva pagar na mesma
moeda.
Seção 6 . Financiamento dos Empréstimos Diretos
Ao conceder o Banco empréstimos diretos ou ao participar dos mesmos, o financiamento
poderá ser proporcionado para os fins e nas formas abaixo indicados:
O Banco poderá fornecer ao mutuário as moedas de outros países membros —
(a)
diferentes da moeda do país membro em.cujo território se executará o projeto — necessárias para
cobrir a parte do custo do projeto que deva ser pago em moeda estrangeira.
O Banco poderá fornecer financiamento para atender a despesas que se relacionem
(b)
com o objetivo do empréstimo e que sejam efetuadas no território do país em que se vai realizar o
projeto. Apenas em casos especiais, principalmente quando o projeto provoque, indiretamente, no
referido país aumento da procura de moedas estrangeiras, o financiamento que conceder o Banco para
cobrir gastos locais poderá ser fornecido em ouro ou moeda diferente da moeda do referido país;
nestes casos, ó montante do financiamento não excederá uma parcela razoável dos referidos gastos
locais que efetue o mutuário.
Seção 7. Normas e Condições para Conceder ou Garantir Empréstimos
O Banco poderá conceder ou garantir empréstimos de acordo com as seguintes
(a)
normas e condições:
(i) o solicitante deve submeter ao Banco uma proposta pormenorizada e os
funcionários da instituição, após examinar o mérito da mesma, deverão apresentar
por escrito um relatório no qual recomendem a proposta. Em circunstâncias
especiais, a Diretoria Executiva, por maioria do total de votos dos países
membros, poderá exigir, na falta do mencionado relatório, que uma proposta lhe
seja submetida para sua decisão;
(à) ao examinar um pedido de empréstimo ou garantia, o Banco tornará em
consideração a capacidade do mutuário para obter o empréstimo de fontes
privadas de financiamento,, em condições que, na opinião do Banco, sejam
razoáveis para o mutuário tendo em conta todos os fatores pertinentes;

}
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(iii) ao conceder ou garantir um empréstimo, o Banco terá devidamente em conta se o
mutuário e seu fiador, se o houver, estarão em condições de cumprir com as
obrigações que lhes impõe o empréstimo;
(iv) o Banco verificará se a taxa de juros, os demais encargos e o plano de
amortização são adequados ao projeto em questão;
(v) ao garantir um empréstimo concedido por outros inversionistas o Banco receberá
compensação adequada pelo risco em que incorra; e
(vi) os empréstimos que o Banco conceda ou garanta serão destinados,
principalmente, para o financiamento de projetos específicos, inclusive aqueles que
façam parte de um programa nacional ou regional de desenvolvimento. Contudo, o
Banco poderá conceder ou garantir empréstimos globais a instituições de
desenvolvimento ou a entidades semelhantes dos países membros, com o fim de
que as mesmas facilitem o financiamento de projetos específicos de
desenvolvimento cujas necessidades de financiamento não sejam, na opinião do
Banco, suficientemente grandes para justificar sua supervisão direta.
• (b) . O Banco não concederá financiamento a uma empresa situada no território de um país
membro, quando este fizer objeção ao financiamento.
Seção 8. Condições Optativas para Conceder ou Garantir Empréstimos
(a)
Nos casos de concessão de empréstimos ou garantias a entidades não governamentais,
o Banco poderá, quando o considere conveniente, exigir que o país membro em cujo território o
projeto seja realizado, ou uma instituição pública, ou entidade semelhante do mesmo país, aceitável
para o Banco, garanta o reembolso do empréstimo e o pagamento dos juros e de outros encargos.
•

(b)
O Banco poderá impor outras condições que considere convenientes, com respeito aos
empréstimos ou garantias que conceda, tomando em consideração o interesse dos países membros
diretamente relacionados com a proposta de empréstimo ou garantia, assim como o interesse dos
membros em geral.
Seção 9 Utilização dos Empréstimos Concedidos ou Garantidos pelo Banco
.

(a)
Salvo o disposto no Artigo V, Seção 1, o Banco não imporá condição alguma, nem no
sentido de que o produto de um empréstimo se gaste no território de país determinado, nem no sentido
de que tal produto não se gaste nos territórios de qualquer país membro ou países membros, ficando
estabelecido, entretanto, com respeito a qualquer aumento dos recursos do Banco, que a questão da
restrição de aquisições e contratações pelo Banco ou por qualquer país membro, relativamente aos
países membros que não participarem de um aumento nos tenros e condições estipulados pela
Assembléia de Governadores, poderá ser decidida pela Assembléia de Governadores.

5

No

o

e

NVÊNIO CONSTITUTIVO DO BANCO /NTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

13

p Banco tomará as medidas necessárias para assegurar que o produto de qualquer
(b)
empréstimo que conceda ou garanta, ou em que tenha participação, se destine unicamente aos fins para
os quais o empréstimo tenha sido concedido, dando devida atenção às considerações de economia e
eficiência.
Seção 10. Disposições sobre Reembolso dos Empréstimos Diretos
Nos contratos de empréstimos diretos feitos pelo Banco de acordo com a Seção 4 deste
artigo, se estabelecerão:
(a)
Todos os termos e condições de cada empréstimo, inclusive, entre outros, os referentes
aos pagamentos das amortizações, juros e outros encargos, e os referentes a vencimentos e datas de
pagamento; e
(b)

A moeda ou moedas em que serão feitos os pagamentos ao Banco.

Seção 11. Garantias
(a)
Ao garantir um empréstimo, o Banco cobrará uma taxa, por ele estabelecida, como
comissão de garantia, pagável periodicamente, e calculada à base do saldo do empréstimo.
(b)
Nos contratos de garantia celebrados pelo Banco, será estipulado que o mesmo
poderá terminar sua responsabilidade com respeito aos juros — no caso de inadimplemento por parte
do mutuário e do fiador, se o houver — sempre que o Banco ofereça comprar os títulos ou outras
obrigações garantidas, ao par e acrescidas dos juros vencidos até a data fixada na oferta.
•

(c)
condições.

Ao conceder garantias, o Banco terá o poder de fixar quaisquer outros termos e

Seção 12. Comissão Especial
O Banco cobrará uma comissão especial sobre todos os empréstimos, participações ou
garantias, que efetue com, ou em que comprometa, os seus recursos ordinários de capital. A comissão
especial, pagável periodicamente, será calculada à base do saldo de cada empréstimo, participação ou
garantia, e na porcentagem de um por cento ao ano, a não ser que o Banco, por maioria de três
quartos do total de votos dos países membros, decida reduzir essa taxa.
Seção 13. Reserva Especial
O montante das comissões que o Banco receba de acordo com a Seção 12 deste artigo se
destinará a constituir uma reserva especial, da qual o Banco poderá dispor pata cumprir com seus
compromissos, de acordo com o disposto no Artigo VII, Seção 3(b)(i). A reserva especial será
mantida na forma liquida, permitida por este Convênio, que a Diretoria Executiva determinar.
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ARTIGO N
FUNDO PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS
Seção 1. Estabelecimento, Objetivo e Funções
Fica criado um Fundo para Operações Especiais, do qual se concederão empréstimos em
termos e condições que permitam atender a circunstâncias especiais que se apresentem em
determinados países ou que se relacionem com determinados projetos. 0 Fundo, cuja administração
estará a cargo do Banco, terá o objetivo e as funções indicados no Artigo I deste Convênio.
Seção 2. Disposições Aplicáveis
®
0 Fundo se regerá pelas disposições do presente artigo e pelas demais normas deste
Convênio, exceto as que contrariem o estipulado neste artigo e as que se refiram expressa e
exclusivamente às outras operações do Banco.
Seção 3. Recursos
(a)
Os países membros fundadores do Banco contribuirão para os recursos do Fundo de
acordo com o disposto nesta seção.
(b)
Os membros da Organização dos Estados Americanos que ingressarem no Banco após
a data fixada no Artigo XV, Seção 1(a), o Canadá, as Bahamas e a Guiana, e os outros países que
sejam admitidos de acordo com o Artigo II, Seção 1(b), contribuirão para o Fundo com as quotas e
nos termos que o Banco determinar.
(c)
0 Fundo será constituído com os recursos iniciais de $150.000.000 (cento e cinqüenta
milhões) de dólares, em termos de moeda dos Estados Unidos da América de peso e título em vigor
em 1° de janeiro de 1959, para os quais os países membros fundadores do Banco contribuirão de
acordo com as quotas indicadas no Anexo B.
(d)

0 pagamento das quotas deverá ser efetuado do seguinte modo:
(i) 50 por cento de cada quota deverão ser pagos pelos países membros em qualquer
momento a partir da data em que, de acordo com o Artigo XV, Seção 1, se
assine este Convênio e se deposite o instrumento de aceitação ou ratificação, em
seu nome, mas não em data posterior a 30 de setembro de 1960;

(u)

os 50 por cento restantes deverão ser pagos, em qualquer momento, depois de
transcorrido um ano da data em que o Banco inicie suas operações, nas
quantidades e nas épocas que a Diretoria Executiva do Banco determinar.
Entretanto, o pagamento do montante total de todas as quotas deverá ser
requerido e efetuado, o mais tardar, na data fixada para a integralização da
terceira quota das subscrições de capital realizado do Banco; e
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(di) os pagamentos mencionados nesta seção serão exigidos de cada. membro na
proporção de suas quotas e se efetuarão metade em ouro ou em dólares dos
Estados Unidos da América, ou em ambos, e metade na moeda do país
contribuinte.
Os pagamentos de um país membro em sua própria moeda, conforme o disposto no
(e)
parágrafo anterior, serão efetuados no montante que, na opinião do Banco, seja equivalente — em
termos de dólares dos Estados Unidos da América, de peso e títulos vigentes em P de janeiro de 1959
— ao montante integral da parcela da quota correspondente. O montante do pagamento inicial será
aquele que os países membros considerem adequado, e estará sujeito aos ajustes — a serem efetuados
dentro de 60 dias a contar da data de vencimento do pagamento — que o Banco determine
necessários para constituir, nos termos acima mencionados, o equivalente do valor integral em dólares.

(o A menos que a Assembléia de Governadores disponha em contrário por maioria de
três quartos do total de votos dos países membros, a obrigação para os membros de pagar qualquer
quantia exigida pelo Banco, por conta da parte não paga das quotas de subscrição para o Fundo,
estará condicionada ao pagamento de pelo menos 90 por cento das obrigações totais dos países
membros com relação:
(i) ao pagamento inicial e a todos os demais pagamentos anteriores relativos às
quotas de subscrição ao Fundo que tiverem sido exigidos;
(ii) a qualquer prestação devida por conta das subscrições do capital realizado do
Banco.
(g)
Os recursos do Fundo serão aumentados mediante contribuições adicionais dos países
membros, quando a Assembléia de Governadores o considere conveniente, por decisão da maioria de
três quartos do total de votos dos países membros. As disposições do Artigo H, Seção 3(b), serão
aplicadas aos referidos aumentos, em termos das proporções entre a quota vigente de cada país e o
total dos recursos com que os países membros tenham contribuído para o Fundo. Nenhum país
membro, contudo, estará obrigado a contribuir para os referidos aumentos.
(h)
Fica entendido que, neste Convênio, o termo "recursos do Fundo' corresponderá aos
recursos seguintes:
(i) contribuições efetuadas pelos países membros de acordo com os parágrafos (c) e
(g) desta seção;

(ri)

todos os fundos provenientes de empréstimos obtidos pelo Banco aos quais não
se aplique o compromisso estipulado no Artigo II, Seção 4(a)(ü), por serem
especificamente debitáveis aos recursos do Fundo;

(iii) todas as quantias recebidas em pagamento de empréstimos concedidos com os
recursos anteriormente indicados;
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(iv) toda receita proveniente de operações que utilizem ou comprometam quaisquer
dos recursos acima mencionados; e
(v) quaisquer outros recursos à disposição do Fundo.
Seção 4. Operações
Serão operações do Fundo as financiadas com seus próprios recursos, segundo são
(a)
definidos na Seção 3 (h) deste artigo.
.

Os empréstimos concedidos com recursos do Fundo poderão ser reembolsados, total
(b)
ou parcialmente, na moeda do país membro em cujo território se realize o projeto financiado. A parte
do empréstimo que não seja reembolsável na moeda do país membro deverá ser paga na moeda du
moedas em que foi concedido o empréstimo.
Seção 5. Limitação de Responsabilidade
Nas operações do Fundo, a responsabilidade financeira do Banco fica limitada aos recursos e
às reservas do Fundo, e a responsabilidade dos países membros à parte não saldada de suas
respectivas quotas, quando se torne exigível.
Seção 6. Restrições quanto à Disposição das Quotas
Os direitos dos países membros do Banco resultantes de suas contribuições ao Fundo não
poderão ser transferidos nem gravados, e os países membros não terão direito ao reembolso de ditas
contribuições, salvo nos casos de perda de sua qualidade de membro ou de terminação das operações
do Fundo.

Q

Seção 7. Compromissos Resultantes de Empréstimos Obtidos pelo Fundo
Os pagamentos para cumprir com qualquer compromisso relativo a empréstimos obtidos para
serem incluídos nos recursos do Fundo serão debitados:
(í) primeiro, a qualquer reserva estabelecida para este fim; e
(ir) depois, a quaisquer outras quantias disponíveis nos recursos do Fundo.
Seção S. Administração
(a)
O Banco, limitado pelo disposto neste Convênio, gozará de amplas faculdades para
administrar o Fundo.
(b)
Um Vice-Presidente do Banco ficará encarregado do Fundo. Este Vice-Presidente
participará das reuniões da Diretoria Executiva do Banco, sem direito a voto, sempre que nelas sejam
tratados assuntos relacionados com o Fundo.
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O Banco utilizará, nas operações do Fundo, sempre que possível, o pessoal, os
(c)
técnicos, as instalações, os escritórios, os materiais e os serviços que utilizar em suas outras operações.
O Banco publicará um relatório anual, em separado, indicando as operações financeiras
(d)
do Fundo e os lucros e perdas que das mesmas resultarem. Na reunião anual dm Assembléia de
Governadores haverá, pelo menos, uma sessão dedicada à consideração do referido relatório.
Outrossim, o Banco enviará trimestralmente aos membros um resumo das operações do Fundo.
Seção 9. Votação
Nas decisões relativas às operações do Fundo, cada país membro do Banco terá na
(a)
Assembléia de Governadores o número de votos que lhe cabe de acordo com o disposto no Artigo
VIII, Seção 4(a) e (c), e cada Diretor terá na Diretoria Executiva o número de votos que lhe cabe de
acordo com o Artigo VIII, Seção 4(a) e (d).
Todas as decisões do Banco relativas às operações do Fundo serão tomadas por
(b)
maioria de três quartos do total de votos dos países membros, salvo o disposto expressamente em
contrário neste artigo.
Seção 10. Distribuição de Renda Líquida
A Assembléia de Governadores do Banco determinará a parte das rendas do Fundo que será
distribuída aos membros, depois de serem feitas deduções para as reservas. A renda liquida será
distribuída em proporção às quotas dos países membros.
Seção 11. Retirada de Contribuições
Enquanto for membro do Banco, nenhum país poderá retirar sua contribuição ao Fundo
(a)
e terminar suas relações com o mesmo;
As disposições do Artigo lX, Seção 3, referentes a ajustes de contas com os países
(b)
que deixem de ser membros do Banco, serão aplicadas também ao Fundo.
Seção 12. Suspensão e Término
As disposições do Artigo X são também aplicáveis ao Fundo, substituindo-se. os termos
relativos ao Banco, a seus recursos de capital e a seus credores respectivos, pelos termos relativos ao
Fundo, a seus recursos e a seus respectivos credores.
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ARTIGO V
MOEDAS
Seção 1. Emprego de Moedas
(a)
A moeda de qualquer país membro que o Banco tenha em seu poder, como parte de
seus recursos ordinários de capital ou dos recursos do Fundo, qualquer que seja a maneira em que a
tenha adquirido, poderá ser empregada pelo Banco ou por quem a receba do Banco, sem restrições de
parte do país membro, para efetuar pagamentos de bens e serviços produzidos no território do
mencionado país.
Os países membros não poderão manter ou impor medidas de nenhuma classe que
(b)
restrinjam o emprego dos seguintes recursos — pelo Banco, ou por quem os receba do Banco — para
efetuar pagamentos em qualquer país:
(i) o ouro e os dólares que o Banco receba em pagamento de 50 por cento da
subscrição de cada país membro pelas ações de capital ordinário do Banco e de
50 por cento de sua quota de contribuição ao Fundo, de acordo com o disposto
no Artigo II e no Artigo IV, respectivamente;

(n)

as moedas dos países membros compradas pelo Banco com os recursos
mencionados no inciso anterior,

(iii) as moedas obtidas por meio de empréstimo, de acordo com o disposto no Artigo
VII, Seção 1(i), para serem incorporadas aos recursos de capital do Banco;
(iv) o ouro e os dólares que o Banco receba em reembolso do principal, e em
pagamento dos juros e outros encargos de empréstimos concedidos com o ouro e
• os dólares referidos no inciso (i) deste parágrafo; as moedas que receba em
reembolso do principal, e em pagamento dos juros e outros encargos de
empréstimos concedidos com as moedas a que se referem os incisos (ii) e (iii)
deste parágrafo; e as moedas que receba em pagamento de comissões e direitos
sobre as garantias concedidas; e
(v) as moedas, que não sejam as do país membro, e que o mesmo receba do Banco,
em virtude do Artigo V1I, Seção 4(d), e do Artigo IV, Seção 10, pela distribuição
da renda líquida.
(e)
A moeda de qualquer país membro em poder do Banco, incluída em seus recursos
ordinários de capital, em seus recursos inter-regionais de capital, ou nos recursos do Fundo, e não
mencionada no parágrafo (b) desta seção, pode ser também utilizada pelo Banco ou por quem a
receba do Banco para fazer pagamentos em qualquer país, sem restrição de nenhuma espécie, a menos
que o país membro notifique ao Banco desejar que sua moeda, no todo ou em parte, seja utilizada
apenas pare os fins indicados no parágrafo (a) anterior.
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Os países membros não poderão impor medida alguma que restrinja a faculdade do
(d)
Banco de possuir e empregar — seja para pagamentos de amortização, seja para pagamentos
antecipados de suas próprias obrigações, seja para readquirir em parte ou totalmente essas obrigações
— as moedas que receba em reembolso de empréstimos diretos concedidos com fundos obtidos em
empréstimos pelo Banco e que formem parte dos recursos ordinários de capital do Banco.
0 ouro e as moedas em poder do Banco, incluídos em seus recursos ordinários de
(e)
capital ou nos recursos do Fundo, não poderão ser utilizados pelo mesmo na compra de outras
moedas, a menos que autorizado por uma maioria de três quartos do total de votos dos países
membros. As moedas adquiridas de acordo com este parágrafo não estarão sujeitas às disposições
sobre manutenção do valor a que se refere a Seção 3 deste artigo.
Seção 2. Avaliação das Moedas
Sempre que sejá necessário, de acordo com o disposto neste Convênio, avaliar alguma moeda
em termos de outra moeda, ou em termos de ouro, essa avaliação será feita pelo Banco após consulta
com o Fundo Monetário Internacional.
Seção 3. Manutenção do Valor das Moedas em Poder do Banco
Sempre que, no Fundo Monetário Internacional, seja reduzido o valor par da moeda de
(a)
um país membro, ou sempre que o valor cambial da moeda do país membro sofa, na opinião do
Banco, uma depreciação considerável, o país membro pagará ao Banco, num prazo razoável, uma
quantia adicional de sua própria moeda, suficiente para manter o valor do volume total da mesma em
poder do Banco — seja em seus recursos ordinários de capital ou seja nos recursos do Fundo —
excluída a procedente de empréstimos obtidos pelo Banco. 0 padrão de valor para este fim será o do
dólar dos Estados Unidos da América de peso e título vigentes em 1° de janeiro de 1959.
(b)
Sempre que, no Fundo Monetário Internacional, se aumente o valor parda moeda de
um país membro, ou sempre que o valor cambial da moeda do país membro sofra, na opinião do
Banco, um aumento considerável, o Banco restituirá ao país membro, num prazo razoável, uma quantia
na moeda desse membro igual ao aumento no valor do volume total da mesma em poder do Banco —
seja em seus recursos ordinários de capital ou seja nos recursos do Fundo — excluída a procedente de
empréstimos obtidos pelo Banco. 0 padrão de valor para este fim será o mesmo indicado no parágrafo
anterior.
0 Banco poderá deixar de aplicar o disposto nesta seção, quando o Fundo Monetário
(c)
Internacional alterar em igual proporção o valor par das moedas de todos os países membros do
Banco.
Não obstante o estabelecido em outras disposições desta seção, os termos e condições
(d)
de qualquer aumento dos recursos do Fundo, na forma do Artigo IV, Seção 3(g), poderão incluir
cláusulas sobre manutenção de valor de moedas diversas das previstas nesta seção, que seriam
aplicadas aos recursos do Fundo contribuídos para esse aumento.
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Seção 4. Formas de Conservar Moedas

•

Sempre que não tenha necessidade de determinada moeda para as suas operações, o Banco
aceitará, de qualquer membro, notas promissórias ou valores semelhantes — emitidos pelo governo do
país membro ou pelo depositário designado por esse membro — por conta de qualquer parcela da
porcentagem de 50 por cento da subscrição do capital ordinário autorizado do Banco e de 50 por
çento da subscrição dos recursos do Fundo que, de acordo com o disposto no Artigo H e no Artigo
IV, respectivamente, são pagáveis em moeda nacional. Tais notas ou valores não serão negociáveis,
não vencerão juros e serão pagáveis ao Banco em seu valor par, quando este o exigir. Nas mesmas
condições, o Banco também aceitará tais notas ou valores em substituição de qualquer parcela da
subscrição de um país membro que, nos termos da subscrição, não deva ser paga em dinheiro.
ARTIGO VI
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Seção 1. Prestação de Assistência e Assessoramento Técnicos
A pedido de um governo ou de governos membros, ou de empresas privadas que possam
receber empréstimos da instituição, o Banco poderá prestar assistência e assessoramento técnicos, em
seu campo de ação, especialmente para:
(i) o preparo, o financiamento e a execução de planos e projetos de
desenvolvimento, inclusive o estudo de prioridades e a formulação de propostas
de empréstimos à base de projetos específicos de desenvolvimento nacional ou
regional; e

•

(ü) a formação e o aperfeiçoamento, mediante seminários e outras formas de
treinamento, de pessoal especializado para o preparo e a execução de planos e
projetos de desenvolvimento.
Seção 2. Acordos Relativos à Assistência Técnica
A fim de atingir os objetivos deste artigo, o Banco poderá celebrar acordos sobre assistência
técnica com outras instituições nacionais ou internacionais, tanto públicas quanto privadas.
Seção 3. Despesas
O Banco poderá acordar, com os países membros ou com as empresas que recebam
(a)
assistência técnica, o reembolso das despesas efetuadas nas condições que considere apropriadas.
Os gastos com a assistência técnica que não sejam pagos pelos beneficiários serão
(b)
cobertos com as receitas líquidas dos recursos ordinários de capital ou com as do Fundo. Contudo,
durante os três primeiros anos de operações, o Banco poderá utilizar, para cobrir esses gastos, até um
total de três por centro dos recursos iniciais do Fundo.
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ARTIGO VII
ATRIBUIÇÕES DIVERSAS E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
Seção 1. Atribuições Diversas
Além do que se lhe faculta em outras partes deste Convênio, o Banco poderá:
(í) obter empréstimos e, para esse fim, oferecer as garantias que julgue convenientes;
contudo, antes de realizar a venda de suas obrigações no mercado de capitais de
um país, o Banco deverá obter a aprovação do mesmo e a do país membro em
cuja moeda se emitam as referidas obrigações . Outrossim , nos casos em que o
Banco solicite empréstimos de fundos a serem acrescidos a seus recursos
ordinários de capital, deverá obter a aprovação dos países acima mencionados
para que o produto do empréstimo possa ser trocado,. sem restrição, na moeda de
qualquer outro pais;
(à) comprar e vender valores por ele emitidos, garantidos, ou nos quais haja investido,
sempre que para tanto tenha obtido a aprovação do país em cujo território se
processe a compra ou a venda dos ditos valores;
(iii) com a aprovação da maioria de três quartos do total de votos dos países
membros, investir os fundos, não necessários à s suas operações, nas obrigações
que julgue convenientes;
(iv) garantir valores que tenha em carteira, com o fim de facilitar sua venda; e
(v) exercer, de acordo com o disposto neste Convênio, qualquer outra atribuição que
seja necessária ou conveniente para atingir seu objetivo e cumprir suas funções.
Seção 2. Aviso que Deverá Constar dos Valores
No anverso de todo valor emitido ou garantido pelo Banco constará uma declaração visível de
que não constitui obrigações de governo algum, a menos que o seja, caso em que o dirá
expressamente.
Seção 3 . Formas de Cumprir com os Compromissos do Bauco em Casos de Mora
(a)
O Banco, em caso que ocorra ou se preveja a mora no reembolso dos empréstimos
que conceda ou garanta com seus recursos ordinários de capital, tomará as medidas que considere
convenientes para modificar as condições do empréstimo, exceto aquelas referentes à moeda em que o
pagamento se deva efetuar.
(b)
Os pagamentos a serem feitos pelo Banco, para cumprir com os compromissos
resultantes de empréstimos obtidos ou de garantias concedidas, a que se refere o Artigo III, Seção 4(ii)
e (iii), e que devam ser debitados aos recursos ordinários de capital do Banco, serão debitados:

t
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(i) primeiro, à reserva especial prevista no Artigo III, Seção 13; e
(h) depois, até a quantia necessária e a critério do Banco, às outras reservas, aos
lucros- acumulados e aos fundos correspondentes ao capital pago por ações do
capital ordinário.
(e)
Quando for necessário efetuar pagamentos contratuais de amortizações, de juros ou de
outros encargos referentes a empréstimos obtidos pelo Banco pagáveis com seus recursos ordinários
de capital, ou cumprir com compromissos semelhantes referentes a garantias pelo mesmo concedidas e
que devam ser debitados aos recursos ordinários de capital do Banco, este poderá requerer dos países
membros o pagamento de uma quantia adequada de suas subscrições de capital ordinário exigível, de
conformidade com o Artigo II, Seção 4(a) (ii). Outrossim, se o Banco entender que a situação de
mora tende a prolongar-se, poderá exigir o pagamento de uma parte adicional das mencionadas
subscrições, que não exceda, em um ano, um por cento da subscrição total dos países membros dos
recursos ordinários de capital, para os seguintes fins:
(i) resgatar, antes de seu vencimento, a totalidade ou parte do saldo do principal do
empréstimo garantido pelo Banco debitável aos seus recursos ordinários de capital
ou cumprir de outro modo seu compromisso com respeito a tal empréstimo; e
(ii) readquirir a totalidade ou parte das obrigações pendentes emitidas pelo Banco ou
cumprir de outro modo seus compromissos com relação a essas obrigações
pagáveis com seus recursos ordinários de capital.
Seção 4. Distribuição ou Transferência da Renda Líquida

®

(a)
A Assembléia de Governadores poderá determinar, periodicamente, a parte da renda
líquida, do último exercício, e dos lucros acumulados dos recessos ordinários de capital a ser
distribuída. Só se efetuará essa distribuição quando as reservas tenham atingido um nível que a
Assembléia de Governadores considere adequado.
(b)
Quando aprovar as demonstrações de lucros e perdas, conforme o disposto no Artigo
VIII, Seção 2(b)(viii), a Assembléia de Governadores poderá transferir ao Fundo parte dos lucros
líquidos correspondentes ao respectivo exercício, dos recursos ordinários de capital, por decisão de
uma maioria de dois terços do número total dos Governadores que represente pelo menos três quartos
da totalidade dos votos dos países membros.
Antes que a Assembléia de Governadores decida sobre transferência de recursos ao Fundo,
deverá ter recebido da Diretoria Executiva um relatório sobre a respectiva conveniência, o qual deverá
considerar, entre outros, os seguintes fatores: (1) se as reservas atingiram um nível adequado; (2) se os
recursos transferidos são necessários para a operação do Fundo; e (3) o eventual impacto sobre a
capacidade do Banco para obter empréstimos.
(c)
A distribuição dos recursos ordinários de capital referida no parágrafo (a) desta seção
será feita em proporção ao número de ações de capital ordinário de cada país membro; e, de igual
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modo, os lucros líquidos transferidos para o Fundo, na forma do parágrafo (b) desta seção, serão
creditados ao total das quotas de contribuição de cada país membro para o Fundo, na proporção
acima mencionada.
Os pagamentos realizados conforme o disposto no parágrafo (a) desta seção serão
(d)
efetuados na forma e na moeda, ou moedas, que a Assembléia de Governadores determinar. Se os
pagamentos forem feitos a um país membro em moedas diferentes da sua, a transferência dessas
moedas e sua utilização por parte desse país não poderão ser objeto de restrições por parte de nenhum
outro país membro.
ARTIGO VIII
ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
Seção 1. Estrutura do Banco
O Banco terá uma Assembléia de Governadores, uma Diretoria Executiva, um Presidente, um
Vice-Presidente Executivo, um Vica-Presidente encarregado do Fundo e os demais funcionários e
empregados que se considerem necessários.
Seção 2. Assembléia de Governadores
A Assembléia de Governadores estará investida de todos os poderes do Banco. Cada
(a)
país membro nomeará um Governador e um Suplente, que servirão por períodos de cinco anos,
podendo ser dispensados antes de tal prazo ou reinvestidos em suas funções pelo país membro que os
nomeou. Os Suplentes não terão direito a voto, salvo nos impedimentos dos respectivos
Governadores. A Assembléia elegerá um dos Governadores para o cargo de Presidente, o qual
exercerá suas funções até a sessão ordinária seguinte da Assembléia.
®

A Assembléia de Governadores poderá delegar à Diretoria Executiva todas suas
(b)
atribuições, com exceção das seguintes:
(i) admitir novos membros e determinar as condições de sua admissão;
(ii) aumentar ou diminuir o capital ordinário autorizado do Banco, e as contribuições
ao Fundo;
(iii) eleger o Presidente do Banco e fixar sua remuneração;
(iv) suspender um membro, nos termos do disposto no Artigo IX, Seção 2;
(v) ficar a remuneração dos Diretores Executivos;

(vr)

tomar conhecimento das interpretações dadas a este Convênio pela Diretoria
Executiva e decidir sobre as mesmas em grau de apelação:
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(vii) autorizar a celebração de acordos gerais de cooperação com outras organizações
internacionais;
(viii) aprovar, à vista do relatório dos auditores, o balanço geral e a demonstração de
lucros e perdas da instituição;
(ix) determinar as reservas e a distribuição dos lucros líquidos dos recursos ordinários
de capital e do Fundo;

o

(x) contratar os serviços de auditores externos para verificar e atestar a exatidão do
balanço geral e da demonstração de lucros e perdas da instituição;
(xi) emendar o presente Convênio; e
(xii) decidir sobre o término das operações do Banco e sobre a distribuição de seu
ativo.
(c)
A Assembléia de Governadores conservará sua plena autoridade sobre todos os
assuntos que, de acordo com o parágrafo (b) anterior, delegue à Diretoria Executiva.
(d)
A Assembléia de Governadores se reunirá, como norma geral, uma vez por ano.
Poderá também reunir-se quando assim o decida, ou quando seja convocada pela Diretoria Executiva.
A Diretoria Executiva deverá convocar a Assembléia de Governadores sempre que o solicitem cinco
membros do Banco ou aquele número de membros que represente a quarta parte da totalidade dos
votos dos países membros.
(e)
0 quorum para as reuniões da Assembléia de Governadores será constituído pela
maioria absoluta do número total dos Governadores, que inclua a maioria absoluta dos Governadores
dos países membros regionais e que represente, pelo menos, três quartos do total de votos dos países
membros.
(f)
A Assembléia de. Governadores poderá estabelecer um processo mediante o qual a
Diretoria Executiva, quando o julgar conveniente, possa submeter um determinado assunto à votação
dos Governadores, sem convocar uma reunião da Assembléia.
(g)
A Assembléia de Governadores, assim como a Diretoria Executiva na medida em que
esteja autorizada para tanto, poderão adotar as normas e os regulamentos necessários ao bom
andamento dos negócios do Banco.
(h)
Os Governadores e seus Suplentes desempenharão seus cargos sem remuneração do
Banco, embora este possa indenizá-los dos gastos razoáveis em que incorram ao comparecer às
reuniões da Assembléia.
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Seção 3. Diretoria Executiva
A Diretoria Executiva será responsável pelo andamento das operações do Banco e,
(a)
para tanto, poderá exercer todas as atribuições que lhe tenham sido delegadas pela Assembléia de
e'

Governadores.
() Os Diretores Executivos deverão ser pessoas de reconhecida capacidade e ampla
(b)
experiência em assuntos econômicos e financeiros mas não poderão ao mesmo tempo ser
Governadores.
(ü) Um Diretor Executivo será nomeado pelo país membro que possua o maior
número de ações do Banco, pelo menos três Diretores Executivos serão eleitos
pelos Governadores dos países membros extra-regionais, e não menos do que dez
outros serão eleitos pelos Governadores dos demais países membros. O número
de Diretores Executivos a serem eleitos nessas categorias e o procedimento para a
eleição de todos os diretores eletivos serão determinados pelo Regulamento que a
Assembléia de Governadores adotar pela maioria de três quartos da totalidade
dos votos dos países membros, que inclua a maioria de dois terços dos
Governadores dos países membros extra-regionais com. relação às disposições
que se referem exclusivamente à eleição de Diretores pelos países membros extraregionais, e a maioria de dois terços dos Governadores dos países membros
regionais com relação às disposições que se referem exclusivamente ao número e
à eleição de Diretores pelos demais países membros. A aprovação de qualquer
modificação no supracitado Regulamento requererá a mesma maioria de votos.
(iii) Os Diretores Executivos serão nomeados ou eleitos para períodos de três anos e
poderão ser reeleitos ou nomeados novamente para períodos sucessivos.
Cada Diretor Executivo nomeará um Suplente, o qual, na ausência do titular, terá
(c)
plenos poderes para agir em seu nome. Os Diretores e os Suplentes serão cidadãos dos países
membros. Entre os Diretores eleitos e os Suplentes não poderá constar mais de um cidadão de um
mesmo país, exceto nos seguintes casos:
() países que não sejam mutuários;
(ü) países membros mutuários -nos casos determinados pelos Governadores dos
países mutuários por maioria de três quartos do seu poder total de voto e maioria
de dois terços do número total.
Os Suplentes poderão participar das reuniões; contudo, só terão direito a voto quando
substituam os Diretores titulares.
Os Diretores conservarão seu cargo até que sejam nomeados ou eleitos seus
(d)
sucessores. Quando se vagar o cargo de um Diretor eleito, mais de 180 dias antes do término de seu
mandato, os Governadores que o elegeram deverão eleger outro Diretor para o resto do período. Para
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essa eleição, será requerida a maioria absoluta dos votos emitidos. Enquanto o cargo estiver vago, o
Suplente que o assumir exercerá todas as atribuições de Diretor titular, exceto a de designar Suplente.
(e)
A Diretoria Executiva funcionará em sessão contínua na sede do Banco e se reunirá
com a freqüência que os negócios do Banco o exigirem.
(o
O quonnm para as reuniões da Diretoria Executiva será a maioria absoluta do número
total de Diretores que, incluindo a maioria absoluta dos Diretores dos países membros regionais,
representem, pelo menos, dois terços do total de votos dos países membros.

®

(g)
Qualquer membro do Banco poderá enviar um representante para assistir a qualquer
reunião da Diretoria Executiva, quando nela se trate de assunto que o interesse particularmente. Essa
faculdade será regulamentada pela Assembléia de Governadores.
(h)
A Diretoria Executiva poderá constituir as comissões que julgar convenientes. Não
será necessário que todos os membros de tais comissões sejam Governadores, Diretores ou Suplentes.
(r)
A Diretoria Executiva determinará a organização básica do Banco, inclusive o número e
as responsabilidades gerais dos principais cargos administrativos e profissionais, e aprovará o
orçamento administrativo da instituição.
Seção 4. Votações

(a)
Cada país membro terá 135 votos, mais um voto por ação do capital ordinário do
Banco que possua aquele país; entretanto, com relação aos aumentos do capital ordinário autorizado, a
Assembléia de Governadores poderá determinar que as ações de capital autorizadas por tais aumentos
não terão direito a voto e que tais aumentos de capital não estarão sujeitos aos direitos de preferência
estabelecidos no Artigo II, Seção 3(b).
(b)
Não entrará em vigor aumento correspondente a subscrição de ações ' de capital
ordinário por qualquer país membro e suspender-se-á qualquer direito de subscrever ações, quando
tiverem por conseqüência a redução dos votos ' (i) dos países membros regionais em vias de
desenvolvimento a menos de 50,005 por cento do total dos votos dos países membros; (ü) do país
membro que detenha o maior número de ações a menos de 30 por cento do referido total de votos; ou
(iii) do Canadá a menos de 4 por cento do mesmo total de votos.
(c)
Nas votações na Assembléia de Governadores, cada Governador poderá emitir o
número de votos que corresponda ao país membro por ele representado. Salvo quando se disponha
expressamente em contrário neste Convênio, todos os assuntos que a Assembléia de Governadores
considere serão decididos pela maioria do total de votos dos países membros.
(d)

Nas votações da Diretoria Executiva:
(i) o Diretor nomeado terá o direito de emitir o número de votos que corresponda ao
país membro que o tenha nomeado;
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cada Diretor eleito terá o direito de emitir o número de votos com que foi eleito, e
os emitirá em bloco; e

(lá) salvo quando se disponha expressamente em contrário neste Convênio, todos os
assuntos que a Diretoria Executiva considere serão decididos pela maioria do total
de votos dos países membros.
Seção S. Presidente, Vice-Presidente Executivo e Pessoal
A Assembléia de Governadores, por maioria do total de votos dos países membros,
(a)
que inclua a maioria absoluta dos Governadores dos países membros regionais, elegerá o Presidente do
Banco, o qual enquanto em exercício não poderá ser nem Governador, nem Diretor Executivo, nem
Suplente de um ou outro cargo.
Sob a supervisão da Diretoria Executiva, o Presidente do Banco conduzirá os negócios
ordinários da instituiçãq e chefiará ó pessoal. Presidira, também, às reuniões da Diretoria Executiva,
sem direito a voto, exceto nos casos de empate, quando terá a obrigação de emitir o voto de
desempate.
O Presidente do Banco será o representante legal da instituição.
O Presidente do Banco terá um mandato de cinco anos e poderá ser reeleito para períodos
sucessivos. Será exonerado de seu cargo quando assim o decida a Assembléia de Governadores pela
maioria do total de votos dos países membros que inclua a maioria do total dos votos dos países
membros regionais.
O Vice-Presidente Executivo será nomeado pela Diretoria Executiva, mediante
(b)
propósta do Presidente do Banco. Sob a supervisão da Diretoria Executiva e do Presidente do Banco,
o Vice-Presidente Executivo exercerá, na administração do Banco, a autoridade e as funções que a
Diretoria Executiva determinar. Na ausência e nos impedimentos do Presidente do Banco, o VicePresidente Executivo exercerá a autoridade e as funções de Presidente.
O Vice-Presidente Executivo participará das reuniões da Diretoria Executiva, sem direito a
voto, exceto quando, no exercício das funções de Presidente do Banco, tenha de decidir casos de
empate conforme o disposto no parágrafo (a) desta seção.
Além do Vice-Presidente a que se refere o Artigo IV, Seção 8 (b), a Diretoria
(c)
Executiva pode, por proposta do Presidente do Banco, nomear outros Vice-Presidentes, que
exercerão a autoridade e as funções que a Diretoria Executiva determinar.
O Presidente, os funcionários e os empregados do Banco, no desempenho de suas
(d)
funções, dependerão exclusivamente do Banco e não reconhecerão nenhuma outra autoridade. Os
países membros deverão respeitar o caráter internacional dessa obrigação.
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O Banco levará principalmente em consideração, ao selecionar seu pessoal e ao
(e)
determinar as condições de serviço, a necessidade de assegurar o mais alto grau de eficiência e
integridade desses serviços. Também se dará devida consideração à importância de contratar-se o
pessoal de fomma a que haja a mais ampla representação geográfica possível, levando-se em
consideração o caráter regional da instituição.
(í)
O Banco, seus funcionários e empregados não poderão intervir nos assuntos políticos
de nenhum país membro, e a índole política de um país ou países membros não poderá influir em suas
decisões. Essas decisões se inspirarão unicamente em considerações econômicas e estas deverão ser
avaliadas de forma imparcial, com o fim de que o Banco possa atingir seu objetivo e cumprir as funções
a que se refere o Artigo I.
®

Seção 6 . Publicação de Relatórios e Fornecimento de Informações
(a)
O Banco publicará um relatório anual, que conterá um extrato de contas revisto por
auditores. Deverá também transmitir, trimestralmente, aos países membros um resumo de sua situação
financeira e uma demonstração de lucros e perdas, que indique o resultado de suas operações
ordinárias.

(b)
O Banco poderá publicar, outrossim, qualquer outro relatório que considere
conveniente para atingir seu objetivo e exercer suas funções.
ARTIGO IX
RETIRADA E SUSPENSÃO DE PAÍSES MEMBROS
Seção 1. Direito de Retirada
Qualquer país membro poderá retirar-se do Banco mediante notificação por escrito, entregue
• na sede principal da instituição, e na qual manifeste sua intenção. A retirada se efetivará na data
prevista na notificação, mas, em hipótese alguma, antes de seis meses a contar da entrega da
notificação ao Banco. Contudo, antes que a retirada se efetive, o pais membro poderá desistir de sua
intenção, contanto que notifique o Banco, por escrito.
Mesmo depois de sua retirada, continuará o país membro responsável por todas as obrigações
diretas e eventuais que tenha para com o Banco na data de entrega da notificação, inclusive por aquelas
mencionadas na Seção 3 deste artigo. Cornudo, efetivando-se a retirada, ficará isento de qualquer
responsabilidade para com as obrigações resultantes de operações efetuadas pelo Banco depois da
data em que este tenha recebido a notificação.
Seção 2 . Suspensão de um País Membro
O país membro que faltar ao cumprimento de alguma de suas obrigações para com o Banco
poderá ser suspenso quando o decida a Assembléia de Governadores, por maioria de três quartos do
total de votos dos países membros, que inclua a maioria de dois terços do número total dos
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Governadores,a qual, por sua vez, no caso de suspensão de um pais membro regional, incluirá a
maioria de dois terços dos Governadores dos países membros regionais e, no caso de suspensão de
onal, a maioria de dois terços dos Governadores dos países membros extraum país membro extra-regi
regionais.
O país suspenso deixará automaticamente de ser membro do Banco, um ano após a data da
suspensão, a menos que, pela mesma maioria de votos decida terminá-la a Assembléia de
Governadores.
Enquanto suspenso, o país membro não poderá exercer nenhum dos direitos que lhe confere o
presente Convênio, exceto o de retirar-se, mas continuará sujeito ao cumprimento de todas as suas
obrigações.
Seção 3. Liquidação de Contas

o

(a)
Desde momento em que um país deixe de ser membro, não mais participará dos
lucros e perdas da instituição e não terá responsabilidade para com os empréstimos e garantias
posteriormente contratados pelo Banco; contudo, continuará responsável por suas dívidas para com o
Banco, assim como por suas obrigações eventuais para com o mesmo, enquanto esteja pendente
qualquer parte dos empréstimos ou garantias contratados pela instituição, em data anterior àquela em
que deixe de ser membro.
Ao deixar um país de ser membro, o Banco tomará as necessárias providências para
(b)
readquirir as ações desse país, como parte do ajuste de contas com o mesmo, de acordo com o
disposto nesta seção; entretanto, no tocante ao presente Convênio, o referido país não terá outros
direitos, a não ser aqueles previstos nesta seção e no Artigo XIII, Seção 2.

O

O Banco e o país que deixe de ser membro poderão entrar em acordo no tocante à
(c)
reaquisição das ações deste, nas condições que julguem convenientes, de acordo com as
circunstâncias, sem que sejam aplicadas, neste caso, as disposições do parágrafo seguinte. Tal acordo
poderá estipular, entre outros assuntos, a liquidação definitiva de todas as obrigações do referido país
para com o Banco.
(d)
Caso não se chegue ao acordo referido no parágrafo anterior, dentro dos seis meses
subseqüentes à data em que o país deixe de ser membro, ou dentro de outro prazo que ambos tenham
acordado, o preço de reaquisição das referidas ações será aferido por seu valor contábil, de acordo
com os livros do Banco, na data em que o país tenha deixado de pertencer à instituição. Neste caso, a
reaquisição se fará nas seguintes condições:
(i) só será efetuado o pagamento do preço das ações depois que o país que deixe de
ser membro tenha entregado os títulos correspondentes. O pagamento poderá ser
feito, em parcelas, nos prazos e nas moedas disponíveis que o Banco determinar,
tendo em conta sua situação financeira;
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(h) das quantias devidas pelo Banco, ao país que deixe de ser membro, em
decorrência da reaquisição de suas ações, o Banco deverá reter uma parcela
adequada enquanto o país, ou qualquer de suas subdivisões políticas ou órgãos
governamentais, tenham para com a instituição obrigações resultantes de
operações de empréstimo ou de garantia. A importância retida poderá ser
aplicada, a critério do Banco, na liquidação de quaisquer dessas obrigações, à
medida que ocorram seus vencimentos. Não se poderá, contudo, reter
importância alguma por conta de responsabilidade que venha a ter o país por
chamadas futuras de suas subscrições de acordo com o disposto no Artigo II,
Seção 4 (a)(ii); e
(iii) se o Banco vier a sofrer perdas liquidas em qualquer operação de empréstimo, ou
de participação em empréstimos, ou em conseqüência de qualquer operação de
garantia, que estejam pendentes na data em que o país deixe de ser membro, e se
tais perdas excederem as reservas existentes nessa data para cobrir tais perdas, o
país ficará obrigado a reembolsar o Banco — quando lhe seja requerido — da
quantia a que teria ficado reduzido o preço de reaquisição de suas ações, se esses
prejuízos houvessem sido considerados ao se determinar o valor contábil das
mesmas de acordo com os livros do Banco. Além disso, o país que tenha deixado
de ser membro do Banco continuará obrigado a atender qualquer chamada de
capital a que se refere o Artigo II, Seção 4 (a)(ii), até o montante que teria sido
obrigado a cobrir se a redução do capital se houvesse verificado, e se a chamada
se houvesse realizado na ocasião em que se determinou o preço para a
reaquisição de suas ações.

(e)
Nenhuma importância será paga ao país, por conta de suas ações, de acordo com esta
seção, antes que haja decorrido o prazo de seis meses, contado a partir da data em que o mesmo tenha
• deixado de ser membro da instituição. Se dentro desse período o Banco terminar suas operações, os
direitos do referido país serão regulados pelo disposto no Artigo IX e o país continuará sendo
considerado membro do Banco para os efeitos do citado artigo, embora não tenha direito a voto.
ARTIGO X
SUSPENSÃO E TÉRMINO DAS OPERAÇÕES
Seção 1. Suspensão de Operações
Quando surgirem circunstâncias graves, a Diretoria Executiva poderá suspender as operações
relativas a novos empréstimos e garantias até que a Assembléia de Governadores tenha a oportunidade
de examinar a situação e de tomar as medidas pertinentes.
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`Seção 2. Término de Operações
O Banco poderá terminar suas operações por decisão da Assembléia de Governadores,
tomada por maioria de três quartos do total de votos dos países membros, que inclua a maioria de dois
terços dos Governadores dos países membros regionais. Ao acordar-se o término das operações, o
Banco cessará imediatamente todas as suas atividades, exceto as que tenham por objetivo conservar,
preservar e realizar seus ativos e liquidar suas obrigações.
Seção 3. Responsabilidade dos Países Membros e Pagamento de Dívidas

Q

A responsabilidade dos países membros, decorrente das subscrições de capital e da
(a)
depreciação de suas moedas, continuará em vigor até que se liquidem todas as obrigações do Banco,
inclusive as obrigações eventuais.
Todos os credores diretos serão pagos com o ativo do Banco e, se necessário, com os
(b)
fundos que se obtenham pela cobrança da parte devida do capital realizado'e pela chamada do capital
exigível. Antes de efetuar qualquer pagamento aos credores diretos, a Diretoria Executiva deverá
tomar as medidas que julgue necessárias para assegurar uma distribuição proporcional entre os
credores de obrigações diretas e os de obrigações eventuais.
Seção 4. Distribuição do Ativo
(a)
Não se fará nenhuma distribuição do ativo entre os países membros por conta de suas
ações antes que tenham sido liquidadas todas as obrigações, debitáveis a essas ações, para com os
credores, ou antes que se tenha providenciado nesse sentido. Será necessário, outrossim, que a
Assembléia de Governadores, por maioria de três quartos do total de votos dos países membros, que
inclua a maioria de dois terços dos Governadores dos países membros regionais, decida efetuar a
distribuição.
(b)
Qualquer distribuição do ativo entre os países membros se fará em proporção ao
número de ações de cada um, nos prazos e condições que o Banco considere justos e eqüitativos. As
partes que toquem aos diversos países não terão de ser uniformes no que diz respeito ao tipo dos
haveres. Nenhum país membro terá direito a receber sua parte na referida distribuição de ativos,
enquanto não houver liquidado todas suas obrigações para com o Banco.
(c)
O país membro que receba parte do ativo distribuído de acordo com este artigo,
gozará, em relação à mesma, dos direitos que correspondiam ao Banco antes de efetuar-se a
distribuição.

6
CONVÊNIO CONSTITUTIVO DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

ARTIGO M
SITUAÇÃO JURfDICA, IMUNIDADES, ISENÇÕES E PRIVILÉGIOS
Seção 1. Finalidade do Artigo
Para habilitar o Banco a atingir seu objetivo e a cumprir as funções que lhe são confiadas, serlhe-ão concedidas, no território de cada um dos países membros, a situação jurídica, as imunidades, as
isenções e os privilégios estabelecidos neste artigo.

o

Seção 2. Situação Jurídica
O Banco terá personalidade jurídica e, especificamente, plena capacidade para:
(a)

celebrar contratos;

(b)

adquirir e alienar bens móveis e imóveis; e

(c)

instaurar processos judiciais e administrativos.

Seção 3. Processos Judiciais
As ações judiciais contra o Banco só poderão ser instauradas perante um tribunal de jurisdição
competente nos tentórios dos países membros onde o Banco tenha estabelecido agências ou onde
haja constituído procurador com poderes para aceitar intimação ou notificação de demandas judiciais,
ou, ainda, onde tenha emitido ou avalizado valores.
Os países membros, as pessoas que os representem ou deles derivem seus direitos, não
poderão iniciar nenhuma ação judicial contra o Banco. Contudo, os países membros poderão
• reivindicar seus direitos de acordo com os processos especiais especificados neste Convênio, nos
regulamentos da instituição ou nos contratos que celebrem para dirimir as controvérsias que possam ter
com o Banco.
Os bens e outras partes do ativo do Banco, independentemente de onde se achem e em poder
de quem se encontrem, estarão imunes de todas as formas de comisso, seqüestro, embargo, arresto,
leilão judicial, adjudicação, ou qualquer outra forma de apreensão ou de alienação forçada, antes do
pronunciamento definitivo de qualquer sentença judicial definitiva contra o Banco.
Seção 4. Imunidade do Ativo
Os bens e demais ativos do Banco, independentemente de onde se achem e em poder de quem
se encontrem, serão considerados propriedade pública internacional e gozarão de imunidade no tocante
a busca, requisição, confiscação, expropriação ou qualquer outra forma de apreensão ou alienação
forçada por ação executiva ou legislativa.
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Seção S. : Inviolabilidade dos Arquivos
Os arquivos do Banco serão invioláveis.
Seção 6. Isenção de Restrições sobre o Ativo
Na medida do necessário, para que o Banco cumpra seu objetivo e suas funções e execute
suas operações, de acordo com este Convênio, os bens e demais haveres da instituição estarão isentos
de quaisquer restrições, exigências regulamentares, medidas de controle ou moratórias, exceto quando
neste Convênio se disponha em contrário.
®

Seção 7. Franquias nas Comunicações
Cada país membro concederá às comunicações oficiais do Banco as mesmas franquias que
concede às comunicações oficiais dos demais países membros.
Seção 8. Imunidades e Privilégios do Pessoal
Os Governadores e Diretores Executivos, seus Suplentes, os funcionários e empregados do
Banco gozarão dos seguintes privilégios e imunidades:
(a)
Imunidades relativas a processos judiciais e administrativos correspondentes a atos
praticados em função oficial, salvo se o Banco renunciar a essa prerrogativa.

•

(b)
Quando não forem nacionais do país membro onde estiverem, as mesmas imunidades
que o país conceda aos representantes, funcionários e empregados de igual categoria de outros países
membros, no que se refere às restrições de imigração, exigências de registro de estrangeiros e
obrigações de serviço militar. Terão, outrossim, as mesmas facilidades no tocante a disposições
cambiais.
(e)
Os mesmos privilégios a respeito das facilidades de viagem que os países membros
concedam aos representantes, funcionários e empregados de correspondente categoria de outros
países membros.
Seção 9. Isenção Tributária
(a)
0 Banco, seus bens, sua receita e seus outros ativos, assim como as operações e
transações que realize de acordo com este Convênio, estarão isentos de qualquer tipo de imposto,
taxas, ou de direitos aduaneiros. 0 Banco estará igualmente isento de qualquer responsabilidade para
com o pagamento, a retenção ou a arrecadação de qualquer imposto, contribuição ou direitos.
(b)
A remuneração paga pelo Banco a seus Diretores Executivos e seus Suplentes, assim
como a funcionários e empregados que não sejam cidadãos ou nacionais de país onde o Banco tenha
sua sede ou agências, estará isenta de impostos.
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(c)
Não serão taxados de forma alguma, nem os títulos e valores emitidos pelo Banco nem
os dividendos ou juros dos mesmos, sejam quais forem seus portadores:
(i) se tais tributos incidirem sobre os títulos ou valores pelo simples fato de haverem
sido emitidos pelo Banco; e
(ü) se a única base jurisdicional de tal tributação for o local ou a moeda em que os
títulos ou valores tenham sido emitidos, o local ou a moeda em que se paguem ou
possam ser pagos, ou o local de qualquer sucursal ou agência mantida pelo Banco.
•

(d)
Não incidirão tampouco impostos de espécie alguma sobre os títulos e valores
garantidos pelo Banco, inclusive os dividendos e juros oriundos dos mesmos, quaisquer que sejam seus
portadores:
(i) se esses tributos incidirem sobre tais títulos ou valores pelo simples fato de
haverem sido garantidos pelo Banco; ou
(ü) se a única base jurisdicional de tal tributação consistir na localização de qualquer
sucursal ou agência mantida pelo Banco.
Seção 10. Cumprimento do Presente Artigo
Os países membros adotarão as medidas necessárias, de acordo com seu regime jurídico, para
tomar efetivos, nos seus respectivos territórios, os princípios enunciados no presente artigo, e
informarão o Banco sobre as medidas que tenham tomado para esse fim.
ARTIGO XII
EMENDAS
(a)
O presente Convênio só poderá ser emendado por decisão da Assembléia de
Governadores, por maioria do número total de Governadores, que inclua dois terços dos
Governadores dos países membros regionais e que represente, pelo menos, três quartos do total de
votos dos países membros, ressalvado, contudo, que a maioria estabelecida no Artigo II, Seção 1 (b),
somente poderá ser modificada pela mesma maioria especificada na referida seção..
(b)
Não obstante o disposto no parágrafo (a) anterior, será exigido o acordo unânime da
Assembléia de Governadores para que seja aprovada qualquer emenda que altere:
(i) o direito de retirar-se do Banco de acordo com o disposto no Artigo IX, Seção 1;
(ü) o direito de adquirir ações do Banco e de contribuir para o Fundo, segundo o
disposto no Artigo II, Seção 3 (b), e no Artigo IV, Seção 3 (g), respectivamente;
e
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a limitação de responsabilidades prevista no Artigo II, Seção 3(d), e no Artigo IV,
Seção S.

Qualquer proposta de emenda a este Convênio, apresentada por um país membro ou
(c)
pela Diretoria Executiva, será comunicada ao Presidente da Assembléia de Governadores, o qual a
submeterá à consideração da Assembléia. Quando uma emenda for aprovada, será a mesma levada
oficialmente pelo Banco ao conhecimento de todos os países membros. Salvo se a Assembléia de
Govemadores decidir fixar prazo diferente, as emendas entrarão em vigor, para todos os países
membros, três meses depois da data de comunicação oficial.
ARTIGO XIII
INTERPRETAÇÃO E ARBITRAGEM
Seção 1. Interpretação
(a)
Qualquer divergência de interpretação dos dispositivos do presente Convênio que surja
entre um país membro e o Banco, ou entre os países membros, será submetida à apreciação da
Diretoria Executiva.
Os países membros especialmente atingidos pela divergência terão o direito de se fazer
representar diretamente na Diretoria Executiva de acordo com o disposto no Artigo VIII, Seção 3(g).
(b)
Qualquer país membro poderá exigir que as divergências sobre que decida a Diretoria
Executiva, de acordo com o parágrafo (a) anterior, sejam submetidas à Assembléia de Governadores,
cuja decisão será definitiva. Estando pendente a decisão da Assembléia, o Banco poderá, na medida
que julgue necessário, proceder de acordo com decisão da Diretoria Executiva.

a

Seção 2. Arbitragem
Surgindo alguma divergência entre o Banco e um país que tenha deixado de ser membro, ou
entre o Banco e um pais membro, depois que se tenha decidido terminar as operações da instituição, tal
controvérsia será submetida à arbitragem de um tribunal composto de três pessoas. Um dos árbitros
será designado pelo Banco, outro pelo país interessado e o terceiro, salvo acordo em contrário entre as
partes, pelo Secretário Geral da Organização dos Estados Americanos..
Caso fracassem todos os esforços para que se chegue a um acordo unânime, as decisões do
Tribunal serão tomadas por maioria. O terceiro árbitro poderá decidir todas as questões de
procedimento nos casos em que os árbitros não estejam em acordo sobre a matéria.
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ARTIGO XIV
DISPOSIÇÕES GERAIS
Seção

1.

Sede

do

Banco

0 Banco terá sua sede em Washington, D.C., Estados Unidos da América.
Seção 2. Relações com outras Organizações
0 Banco poderá realizar acordos com outras organizações para o intercâmbio de informações
ou para outros fins compatíveis com este Convênio.
Seção 3. Órgãos de Ligação
Cada país membro designará uma entidade oficial para fins de manter ligação com o Banco,
sobre matérias relacionadas com o presente Convênio.
Seção 4. Depositários
Cada país membro designará seu Banco Central para depositário, onde a instituição poderá
manter suas disponibilidades na moeda do respectivo país e outros fundos do ativo da instituição. Caso
um país membro não tenha Banco Centeal, deverá designar, de acordo com o Banco, outra entidade
para esse fim.
ARTIGO XV
DISPOSIÇÕES FINAIS
Seção 1. Assinatura e Aceitação
®

(a)
Este Convênio será depositado na Secretaria Geral da Organização dos Estados
Americanos, onde ficará aberto até o dia 31 de dezembro de 1959, para receber as assinaturas dos
representantes dos países enumerados no Anexo A. Cada país signatário deverá depositar na
Secretaria Geral da Organização dos Estados Americanos um instrumento em que declare que aceitou
ou ratificou este Convênio, de acordo com sua própria legislação, e que tomou as medidas necessárias
para cumprir com todas as obrigações que lhe são pelo mesmo impostas.
(b)
A Secretaria Geral da Organização dos Estados Americanos enviará cópias
autenticadas do Convênio aos membros da Organização e lhes comunicará, oportunamente, cada
assinatura e depósito do instrumento de aceitação ou ratificação que se efetue de conformidade com o
parágrafo anterior, e a data dos mesmos.
(e)
Ao depositar o instrumento de aceitação ou ratificação, cada país entregará à
Secretaria Geral da Organização dos Estados Americanos, para despesas de administração do Banco,
ouro ou dólares dos Estados Unidos da América em quantia equivalente a um décimo de um por cento
do preço de compra das ações do Banco que o referido país houver subscrito e de sua quota de

`

VVÊNIO CONSTITUTIVO DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

37

contribuição para o Fundo. Estas quantias serão creditadas aos países membros à conta de suas
subscrições e quotas, estabelecidas de acordo com o Artigo II, Seção 4 (a)(i), e Artigo IV, Seção 3
(d)(i). Em qualquer momento, a partir da data em que deposite o instruneuto de aceitação ou
ratificação deste Convênio, qualquer país membro poderá efetuar pagamentos adicionais, que lhe serão
creditados à conta das subscrições e quotas, estabelecidas de acordo com os Artigos II e IV.
A Secretaria Geral da Organização dos Estados Americanos conservará as quantias pagas de
acordo com este parágrafo em uma ou mais contas especiais de depósito e as transferirá ao Banco, o
mais tardar, quando se reúna a primeira Assembléia de Governadores, segundo o disposto na Seção 3
deste artigo. Se este Convênio não entrar em vigor até 31 de dezembro de 1959, a Secretaria Geral
da Organização dos Estados Americanos devolverá os fundos aos países que os houverem remetido.
A partir da data do início das operações do Banco, a Secretaria Geral da Organização
(d)
dos Estados Americanos poderá receber a assinatura e o instrumento de aceitação ou ratificação deste
Convênio de qualquer país cuja admissão, na qualidade de membro, seja aprovada de acordo como
disposto no Artigo II, Seção 1 (b).
Seção 2. Vigência
Este Convênio entrará em vigor quando tenha sido assinado e o instrumento de
(a)
aceitação ou ratificação haja sido depositado, de conformidade com a Seção 1 (a) deste artigo, por
representantes de países cujas subscrições representem pelo menos 85 por cento do total das
subscrições estipuladas no Anexo A.

O

Os países que tenham depositado seus instrumentos de aceitação ou ratificação antes
(b)
da data de entrada em vigor deste Convênio adquirirão a condição de membros a partir desta data. Os
outros países serão considerados membros a partir das datas em que depositem seu instrumento de
aceitação orai ratificação.
Seção 3. Início de Operações
A Secretaria Geral da Organização dos Estados Americanos convocará a primeira
(a)
reunião da Assembléia de Governadores logo que este Convênio entre em vigor, de conformidade com
a Seção 2 deste artigo.
Na primeira reunião da Assembléia de Governadores serão adotadas as medidas
(b)
necessárias para a designação dos Diretores Executivos e de seus Suplentes, de acordo com o que
dispõe o Artigo VIII, Seção 3, e para determinação da data de início das operações do Banco. Não
obstante o estabelecido no Artigo VIII, Seção 3, os Governadores, se o julgarem conveniente,
poderão determinar que o primeiro período de exercício dos Diretores Executivos tenha duração
inferior a três anos.
FEITO na cidade de Washington, D.C., Estados Unidos da América, num original, datado de 8
de abril de 1959, cujos textos em português, espanhol, francês e inglês são igualmente autênticos.

ANEXO A
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DE CAPITAL AUTORIZADO DO BANCO
(Em ações de US$10.000 cada uma)
País

Subscrição total

5.157

10.314

414

414

828

Brasil

5.157

5.157

10.314

Colômbia

1.415

1.415

2.830

207

207

414

1.842

1.842

3.684

1.416

1.416

2.832•

El Salvador

207

207

Equador

276

276

552
35.000

Bolívia

Costa Rica
Cuba
Chile

414

15.000

20.000

Guatemala

276

276

552

Haiti

207

207

414

Honduras

207

207

414

3.315

3.315

6.630

Nicarágua

207

207

414

Panamá

207

207

414

Paraguai

207

207

414

Peru

691

691

1.382

República Dominicana

276

276

552

553

553

1.106

2.763

2.763

5.526

40.000

45.000

Estados Unidos da América

México

li

Aç5es de capital
exigível

5.157

Argentina

E

Açôes de capital
autorizado

Uruguai
Venezucla
Total

85.000

5u
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ADDENDUM A
País
"
Álemanha, República Federal da

Argentina
Áustria

4

303.017
2.070

328 361
2.242

140
1

.

2.977
20

3.117
21

Total
28.226

331.478
2.263

829

5.515

6.344

3

58

61

6.405

Barbados

390

3.537

3.927

1

36

37

3.964

Bélgica
Bolívia

421
2.035

4.892
24.325

5.313
26.360

2
11

49
239

51
250

5.364
26.610

Brasil
Canadá

25.344
9.929

303.017
114.096

328.361
124.025

140
53

2.977
1.124

3.117
1.177

331.478
125.202

6.952
1.016
6.954

83.144
12.159
83.208

90.096
13.175
90.162

38
6
38

817
119
818

855
125
856

90.951
13.300
91.018

185
1.016
1.356
2.114
71.031

2.203
12.159
16.235
25.186
905.603

2.388
13.175
17.591
27.300
976.634

1
6
8
12
5.241

22
119
159
247
9.898

23
125
167
259
15.139

2.411
13.300
17.758
27.559
991.773

Colômbia
Costa Rica
Chile

Finlândia

França
Guatemala

172

2.070

2.242

1

20

21

2.263

2.114
1.356

25.186
16.235

27.300
17.591

12
8

247
159

259
167

27.559
17.758

548

4.338

4.886

2

44

46

4.932

Haiti
Honduras

1.016
1.016

12.159
12.159

13.175
13.175

6
6

119
119

125
125

13.300
13.300

Israel
Itália
Iugoslávia

171
2.114
172

2.038
25.186
2.070

2.209
27.300
2.242

1
12
1

20
247
20

21
259
21

2.230
27.559
2.263

Jamaica
Japão
México
Nicarágua

1.356
2.355
16.294
1.016

16.235
28.009
194.781
12.159

17.591
30.454
211.075
13.175

8
13
90
6

159
276
1.914
119

167
289
2.004
125

17.758
30.743
213.079
13.300

124
318

1.483
3.832

1.607
4.150

62
2

742
37

804
39

2.411
4.189

Panamá
Paraguai

1.016
1.016

12.159
12.159

13.175
13.175

6
6

119
119

125
125

13.300
13.300

Perú

3.399

40.601

44.000

19

399

418

44.418

Portugal
Reino Unido
República Dominicana

53
2.114
1.356

666
25.186
16.235

719
27.300
17.591

1
12
8

6
247
159

7
259
167

726
27.559
17.758

368

4.282

4.650

2

42

44

4.694

469
421
1.016

5.627
2.258
12.159

6.096
2.679
13.175

3
1
6

55
24
119

58
25
125

6.154
2.704
13.300

Guiana

~

25.344
172

Subscrito
Exigível
25.797

Bahamad

Dinamarca
El Salvador
Equador
Espanha
Estados Unidos da América

r

Realizado
2 . 163

n^ n. narra RM nl nR DF.ZF. MRRO DE I987 * (Em acões)
A ser subscrito ou aceito
Subtotal
exigível
Realizado
Subtotal
266
254
12
27.960

Noruega
Países Baixos

Suécia

Suíça
Suriname
Trinidad e Tobago
Uruguai

Venezuela
Não consignado
Total

2.721

32.485

35.206

15

319

334

35.540

14.193

161.729

175.922

215.535

2.609.739

75
7.069
13.166

1.595
37.111
64.489

1.670
44.180
77.655

177.592
1
44.180
1 2.902.929

1

2.825.274

1
1

1
1

1
1

NOTA: Nos termos do Artigo li, Seção 2, do Convénio Constitutivo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, cada ação do capital autorizado do
Banco tem o valor par de 10.000 em termos de dólares dos Estados Unidos de peso e titulo em vigor em 1° de janeiro de 1959, o qual é equivalente a
12.063 em termos de dólares correntes dos Estados Unidos.
Nota do Secretário : Este Addendum não faz parte do Convénio e foi incluído para facilitar consultas.
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ANEXO B
QUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Em milhares de USEI
País
Argentina
Bolívia
Brasil
Colômbia
Costa Rica

E

10.314
828
10.314
2.830
414

Cuba

3.684

Chile

2.832

0 Salvador
Fquador
&fados Unidos da América

414
552
100.000

Guatemala

552

Haiti

414

Honduras

414

México

6.630

Nicarágua

414

Panamá

414

Paraguai

414

Peru
República Dominicana

u

Quota

1.382
552

Uruguai

1.106

venezuela

5.526

Total

150.000

5w
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ADDENDUM B
QUOTAS DE CONTRIBUIÇÁO AO FUNDO PARA
OPERAÇÕES ESPECIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1987*
I:LY

País

Alemanha, República Federai da
Argentina
Áustria

12.950
1.569

Barbados

Bélgica

31.830

Bolívia
Brasil

44.856
502.890

Canadá

241.899

Colômbia

141.952

21.531

Costa Rica

144.386

Chile

Dinamarca

13.818

El Salvador
Equador
Espanha

19.584
27.861
157.710

Estados Unidos da América

4.633.553

12.938

Finlândia

~J

161.593
471.754
9.708

Bahamas

40. .

Quotas de contribuição t

França

157.710

Guatemala
Guiana
Haiti
Honduras
Israel
Itália

29.635
7.680
20.126
23.791
12.763
157.710

Iugoslávia

12.950

Jamaica

26.478

Japão

175.948

México

302.290

Nicarágua
Noruega

22.239
13.818

Países Baixos

23.959

Panamá

23.669

Paraguai

26.331

Peru
Portugal

73.260
5.636

Reino Unido
República Dominicana

157.710
30.466

Suécia
Suíça

27.868
35.181

Suriname
Trinidad e Tobago

5.816
19.230

51.556
290.169

Uruguai
Venezuela

12.602

Não consignado

Total

8.398.973

Total das quotas de contribuição dos países membros ao Fundo para Operações Especiais,
conforme aparece no Relatório Anual do Banco de 1987.
• . Nota do Secretário : Este Addcndum não faz parte do Convénio e foi incluído para facilitar
consultas.
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Tradução n° I-28020
Livro no 230
Folha 4

Eu, Maria Cláudia Santos Ribeiro Ratto, tradutora pública, certiftco e dou fé que me foi apresentado um
documento, nos idiomas inglês e português, com relação ao qual certifico o que segue.

DECLARAÇÃO
A quem possa interessar:
Eu, Maria Cláudia Santos Ribeiro Ratto, abaixo assinada, Tradutora Pública e Intérprete Comercial,
inscrita na JUCESP -junta Comercial do Estado de São Paulo - sob o n° 1287, certifico e dou fé que a
tradução do idioma inglês para o português do Certificado de Secretário expedido pelo BANCO
INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, é a tradução fiel e correta para os devidos fins,
com exceção do seguinte:
- Na 1' página do texto em português, na 14' linha, onde se lê: "Convênio", leia-se: "Convênio BID";
- Na 27' linha, onde se lê: "oficial", leia-se: "Diretor";
Na 3' página do texto em português, na 3' linha, onde se lê: "executar", leia-se: "assinar";
- Na 8' linha, após: "consultoria', inclua-se: "contratos de nomeação de arranger?%
- Na 9' linha, onde se lê: "instrumentos% leia-se: "cartas e contratos";
- Na 13' linha, onde se lê: "contratos de termos comuns de garantia, contratos de investimento e
participação, garantias, penhores, hipotecas, acordos de acionistas, contratos de inter-crédito, fiança e
quaisquer outros instrumentos de financiamento, garantia e investimento de capital, incluindo
aditamentos a contratos já existentes, transferências, anuências a termos de contratos, dispensas,
consentimentos, autorizações, notificações, cartas-compromisso, cartas-poder, bem como outros
documentos relacionados", leia-se: "contratos de termos comuns, contratos de participação, contratos
de entre credores, penhores, hipotecas, cessões, acordos de participação, contratos de trrlst e quaisquer
outros instrumentos de financiamento, garantia e investimento de capital, incluindo quaisquer
alterações, aditamentos, cessões e transferências correspondentes, renúncias, consentimentos,
autorizações, aprovações, notificações, solicitações, instruções, cartas-contrato, procurações, bem como
outros documentos e instrumentos relacionados';
- Na 27' linha, onde se lê: "e agentes% leia-se: "agentes e";

O

- Na 34' linha, exclua-se: "pelo Banco%
- Na 34' linha, após: "reestruturação", inclua-se: % liberação%
- Na 36' linha, onde se lê: "liberação de dívida ou documentos de garantia necessários às transações",
leia-se: "operações ou documentos de garantia e financeiros".
NpiAS OE SÃO PAU
>T E
No final do texto em português deverá constar o seguinte:
EN7tCA, ~ ,Q
e m1m~ aawNW°

"(ass)

JOELLE DELAPLACE

JAN .1015 I

Secretária a.i. do Banco Interamericano de Desenvolvimento

tovaweeae ~ ooride
Auroac
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Vo. Bo. (ass) Augusto Repetto, Tabelião (LEG/NSG)
Selo em relevo.

w aw ~ ?
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d
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~ r mcaeldo

Em Washington, Distrito de Colúmbia, no dia 30 de dezembro de 2014, perante mim, Maria Julia
Bocca, Tabeliã Pública no e para o Distrito de Colúmbia, compareceu pessoalmente a Sra. JOELLE
DELAPLACE, conhecida por mim como sendo a Secretária a.i. do Banco Interamericano de
Desenvolvimento, a qual comprovou ser a pessoa nomeada e que assinou o instrumento anexo, e tendo
prestado o devido juramento, essa pessoa reconheceu que assinou o referido instrumento para os fins
ali contidos como seu ato de livre e espontânea vontade.

ARIA CLAUDIA SANTOS RIBEIRO RATTO - Tradutora Pública e Intérprete Comercial - Português - Inglês - Matricula na JUCESP n° 1287 - CPF 935.223.988.15 - RG 5.302.029
Rua Matias Aires, 402 - 9 0 andar - 01309-020 -São Paulo - SP- Brasil - Tel. 55-11-3155-7383 - Fax. 55-11-3155-7388 - e-mail: just@just.trd.br - ~.just.trd.br

Tradução n° I-28020
Livro no 230
Folha 5

TRADUTORA PÚBLICA

(ass) Maria Julia Bocca, Tabeliã Pública do Distrito de Colúmbia cujo mandato expira em 14 de janeiro
de 2018.
Selo em relevo da Tabeliã Pública.
No 564379

DISTRITO DE COLÚMBIA
Washington, D.C., 31 de dezembro de 2014.
A todos quantos esta virem, Saudações:
Certifico que MARIA JULIA BOCCA, cujo nome está assinado no instrumento anexo, é atualmente, e
era na época da assinatura, Tabeliã Pública.no e para o Distrito de Colúmbia, devidamente qualificada e
habilitada.

o

Em Testemunho do Que, eu, Richard Phipps III, Chefe da Seção de Tabeliães e Autenticação do
Distrito de Colúmbia, fiz com que o Selo do Distrito de Colúmbia fosse afix
data acima mencionada.
(ass) Richard Phipps III, Chefe da Seção de Tabeliães e Autenticação
Selo em relevo do Distrito de Colúmbia.
8-3617
15012985-1
Estados Unidos da América

DEPARTAMENTO DE ESTADO
1077AN 626172
A todos quantos esta virem, Saudações:
Certifico que o documento anexo a este instrumento contém o Selo do Distrito de Colúmbia e que a
este Selo são devidos plena fé e crédito. *
* O Departamento não assume nenhuma responsabilidade pelo conteúdo do documento
anexo.

o

O presente certilïcado não é válido se for removido ou alterado de qualquer forma.
Em testemunho do que, eu, John F. Kerry, Secretário de Estado, fiz com que o selo do Departamento
de Estado fosse afixado e meu nome subscrito neste instrumento pelo Funcionário de Autenticação
Substituto do referido Departamento, na Cidade de Washington, no Distrito de Colúmbia, em 6 de
janeiro de 2015.
(ass) John F. Kerry, Secretário de Estado.
Por (ass) Funcionário de Autenticação Substituto, Departamento de Estado
Selo em relevo do Departamento de Estado.
Reconhecimento da assinatura de Veda L. Matthews, Escrivã Adjunta do Departamento de
Autenticações dos Estados Unidos, Departamento de Estado, em Washington, DC, Estados Unidos,
pelo Consulado Geral do Brasil em Washington, em 9 de janeiro de 2015.
(ass) Paulo Tarrisse da Fontoura, Cônsul-Geral Adjunto
Selo consular no valor de R$20,00 ouro."
(Segue texto redigido no idioma português.)
NADA MAIS. Li, conferi, achei conforme e dou fé desta declaração.

São Paulo, 20 de janeiro de 2015
eas /fel/ber/ 85468. doc

MANIA CLAUDIA SANTOS g
a RATTO
Tradutora Pública
ARIA CLAUDIA SANTOS RIBEIRO RATTO - Tradutora Pública e Intérprete Comercial - Portugués - Inglés - Matrícula na JUCESP n° 1287 - CPF 935.223.988-15 - RG 5.302.029
Rua Matias Aires, 402. 9 0 andar - 01309-020 - São Paulo - SP - Brasil - Tel. 55-11-3155-7383 - Fax. 55-11-3155-7388 - e-mail: just@just.trd.br - ~.just.trd.br
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SOCIEDADE DE ADVOGADOS

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 49 VARA EMPRESARIAL DO RIO DE
JANEIRO — ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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Autos n° 0474961 - 48.2014.8.19.0001
(Recuperação Judicial)

CREDIT SUISSE BRAZIL (BAHAMAS) LIMITEI) ("CREDIT SUISSE" ), instituição
financeira devidamente constituída de acordo com as leis das Bahamas, com sede em Bahamas
no Bahamas Financial Center, Shirley and Charlotte ST, S/N, 4th Floor, Bairro Nassau,
representado neste ato nos termos de seus atos constitutivos, por seus advogados abaixo
assinados, nos autos do pedido de Recuperação Judicial em epígrafe, formulado por ENEVA S/A
e ENEVA PARTICIPAÇÕES S/A ("ENEVA"), vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., requerer
a juntada do anexo instrumento de mandato e dos seus atos sociais (doc. 1), diante do
inequívoco interesse do CREDIT SUISSE já estar demonstrado no âmbito dos presentes autos, na
medida em que listado no edital como credor da ENEVA.

São Paulo SP 1 CEP 01311 200 - Av Paulista, 1079 - 12° andar . Tel +55 (11) 3372 1177
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No mais, o CREDIT SUISSE requer que seus patronos, a saber, IVO WAISBERG,
inscrito na OAB/SP n° 146.176 e RICARDO POMERANC MATUSMOTO, inscrito na OAB/SP n°
174.042, sejam intimados a respeito de todos os atos que vierem a ser realizados no âmbito da
presente Recuperação Judicial, nos termos dos arts. 236 e ss., todos do CPC, sob pena de
nulidade.

Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2015.

Termos em que,

V

Pede deferimento.

IVO WAISBERG
OAB/SP 146.176

RICARDO POMERANC MATSUMOTO
OAB/SP 174.042

GILBERTO GORNATI
OAB/SP 296.778

FERNANDA ~AMOLDO CORRÊA
OAB/SP 329.750
RIBEIRO
19

E

1

550
Procuração "AD JUDITIA ET EXTRA"
Pelo presente instrumento de Mandato, CREDIT SUISSE BRAZIL (BAHAMAS) LIMITED,
instituição financeira devidamente constituída de acordo com as leis das Bahamas, com
sede em Bahamas no Bahamas Financial Center, Shirley and Charlotte St, S/N, 4th Floor,
Bairro NASSAU, representado neste ato nos termos de seus atos constitutivos
("Outorgante"), por meio de seus representantes legais infra-assinados, nomeia e constitui
como seus procuradores IVO WAISBERG, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/SP sob o n 2
146.176 e no CPF/MF sob o n° 132.147.028-23;

VAMILSON

JOSÉ COSTA, brasileiro, advogado,

inscrito na OAB/SP sob o n° 81.425 e no CPF/MF sob o n° 051.643.228-11; ANTONIO DE
OLIVEIRA TAVARES PAES JÚNIOR;

brasileiro, advogado, inscrito na OAB/SP sob o n° 229.614, e

\J

no

CPF/MF sob o

n°

774.153.297-91 ; CAROLINA XAVIER DA SILVEIRA MOREIRA, brasileira,

advogada, inscrita na OAB/SP sob o n° 182.761 e no CPF/MF sob o n° 258.403.118-39;
RICARDO POMERANC MATSUMOTO,

brasileiro, advogado, inscrito na OAB/SP sob n2.174.042 e

no CPF/ MF sob n ° 126.826 . 808-95 ;

CLAUDIA HELENA POGGIO CORTEI ,

brasileira, advogada,

inscrita na OAB/SP sob o n° 259.649 e no CPF/MF sob o n° 323.074.058-01
SANTOS QUINTA CUNHA,

; JAILI ISABEL

brasileira, advogada, inscrita na OAB/SP sob o n° 259.425 e no

CPF/MF sob o n° 225.297.688-89 ; BARBARA PESSOA RAMOS, brasileira, advogada, inscrita na
OAB/SP sob o n° 296.996 e no CPF/MF sob o n° 351.570.998-35 ; GILBERTO GORNATI,
brasileiro, advogado, inscrito na OAB/SP sob o n° 296.778 e no CPF/MF sob o n°
337.678.678-00 ; LUCAS RODRIGUES DO CARMO , brasileiro, advogado, inscrito na OAB/SP sob o

L

n° 299.667 e no CPF/MF sob n° 345.811.168-99 ; RODRIGO FONSECA FERREIRA , brasileiro,
advogado, inscrito na OAB/SP sob o n° 323.650;

BIANCA LONGO CAMPOS, brasileira,

advogada, inscrita na OAB/SP sob o n° 329.724 e no CPF sob o n° 367.709.608-18;
FERNANDA ATHANAGILDOCORRÊA,

brasileira, advogada, inscrita na OAB/SP sob o n° 329.750 e

no CPF/MF sob o n° 369.002.258-45 ; NATHALIA DO COUTO ROSAJORDÃo, brasileira, advogada,
inscrita na OAB/SP sob o n° 324.199 e no CPF/MF sob o n° 086.005.716-00 ; GIUSEPPE
MARINo FILHO, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/SP n° 334.058 e no CPF/MF sob o n°
290.582.488-36 ; RENATA C. CHIAVEGATTO BARRADAS, brasileira, advogada, inscrita na OAB/RJ
sob o n° 93.673, e no CPF/MF sob n° 035.365.907-05 ; MARIANA PARANHOS MALHAES DA SILVA
LEMos, brasileira, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o n° 104.095, e no CPF/MF sob o n°
070.782.717-50 ; ULISSES MAGNO DA SILVA, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/R1 sob o n°
88.252, e no CPF/MF sob o n° 600.663.697-20 ; AMANDA TAYAR DUARTE DIAS, brasileira,
advogada, inscrita na OAB/RJ sob n°. 152.391 e no CPF/MF sob o n°. 110.85 27~O
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GUSTAVO PFALTZGRAFF RIBEIRO,

brasileiro, advogado, inscrito na OAB/R1 sob o n° 189.609 e

OAB/SP sob n°. 336.447, e no CPF/MF sob o n°. 091.646.397-46
E SILVA,

; AMANDA HELENA DE MORAIS

brasileira, advogada, inscrita na OAB/RJ sob n° 186.368 e CPF n.° 114.468.997-05;

TIAGO COSTA DA CONCEIÇÃO MACEDO,

brasileiro, inscrito na OAB/RJ sob n°197.463-E e CPF/MF

sob o n° 126.507.277-99; e, nos limites da lei, MARCEL C AMPOS ANTUNES, brasileiro,
acadêmico de direito, portador da cédula de identidade n° 129.79703-1 e no CPF/MF sob
o n° 102.420.527-46 e MICHELLE Ris MOHRER, brasileira, acadêmica de direito, inscrita no
CPF/MF sob o n° 450.858.858-13 e portadora da Cédula de Identidade RG n° 35.308.3355, ("Outorgados"), todos integrantes do escritório COSTA,
DE ADVOGADOS,

WAISBERG ETAVARES PAES SOCIEDADE

todos com endereço profissional na Av. Paulista n° 1.079, 12 2 andar, no

O bairro de Bela Vista, na cidade São Paulo, SP (CEP 01311-200) e Av. Rio Branco n° 138, 102
andar, sala 1002, na cidade do Rio de Janeiro, RJ (CEP 20040-002) para representar seus
interesses, conferindo-lhes, para tanto, os poderes da cláusula AD JUDITIA ET EXTRA,
podendo, portanto, tomar todas as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias no que se
refere ao pedido de Recuperação Judicial ajuizado por ENEVA S.A e ENEVA PARTICIPAÇBES S.A
("ENEVA"), autuado sob o n° 0474961-48.2014.8.19.0001, em trâmite perante a 49 Vara
Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, ficando expressamente
consignado que os Outorgados têm poderes para: (i) atuar no referido processo de
recuperação judicial, podendo apresentar impugnações, habilitações de crédito,
divergências, reconhecer a procedência do pedido, confessar, transigir, desistir, renunciar
. ao direito sobre que se fundam seus pedidos, participar de Assembleias de Credores,
receber e dar quitação e firmar compromissos; (li) notificar judicial ou extrajudicia 1 mente
em nome do Outorgante; (iii) protestar todos e quaisquer títulos emitidos pela ENEvA em
favor da Outorgante; (iv) firmar compromissos, transigir, desistir, renunciar em relação a
qualquer obrigação da ENEVA com o Outorgante; e (v) praticar todo e qualquer ato
necessário para o fiel e cabal cumprimento deste mandato nos autos do aludido pedido de
Recuperação Judicial ajuizado pela ENEVA, r saltando-se, por fim, ue os poderes aqui
concedidos poderão ser substabelecidos

~~

A

São afilo, 14 de janeiro de
^(
/
I
u ~ m Femandes de Pinho Neto
(~larcelo,Augusto R í3 nc
l,
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THE COMMO~ALTII OF THE BAFIAMAS

THE NOTARIES PUBLICACI', 1971
(No. 9 of 1971)

f •.k I, OLGA M. MITLER, SENIOR ASSIS'l'AN`I' SI, CltI-.I'ARY, in Ihc Minisuy or
'!' ~ Forei~,m Allairs, bcing Ibr thc pur7xrscs ofscction 7 of tlrc Not;uies Public Act, 1971,
t

s

the kceper ol• lhe roll of notarics publie licensed to pi-adice in lltc Commomvcalih

À, ol•

Thc

Bui-mas

DO

HEREIBY

CERTIII'

TIIAT

°r' RYAN LINEAL 13ROWN whosc nanic is subscribed to tlic arutexcd instrunient,
was at Lhe liruc of subscribing his nantc to lhe said instrumenl a Nolaty Public for
í4 Ihc said Conunonwealth of Thc Bahamas duly licensed and enrolled as such; liar
his autogr-apli silnraturc lias beca liled in nty ollicc; thal as such Not;uy Public hc
lias been duly aullun'ired by law to administer calha and allìrmalions, to reccive and
cerlify dic ackaowlcdgcment or prool ol deeds, niorigages, powers of allorney and
otlter writien instrinnents for l:utds, tenentents and licredit;unents to be read in
cvidcnce or recordcd in the sitid Contmonwcaldt 01 —Re 13alrmras, to plolesl notes
and to takc ;utd cerlily allidavits and deposilions; ;md Ihat I nave compared lltc
signalurc on lhe anncxcd instrumcut willt his aulotn -aph depositcd iu nty ollicc imd
lhcy appear to bc lhe sanic.

IN WITNESS WFIEREOF ( Lave hcreunto
scC my Itand and aflixcd nry scal
T'his 20"' Day of OCI'0131:R, 2014
• ~

n

Im~

'c= .

•.•^'+•:

Kceper ííf thc Roll ol' Notarics Public

THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, CONSULAR DIVISION, ACCEPTS NO RESPONSIBILITY FOR THE CONTENT OF
THIS DOCUMENT.

653

1C
0648471,11-1
Embaixada do Brasil em Nassau
Solicitação n0 410.4.141030.000004

20,00
Pagou PIS 20.00 - Chsto
BSS 70.00 - TEC 410.4

Reconheço verdadeira, por semelhança, a assinatura neste
documento de Olga M. Builor - Secretária Adjunta do
Ministério dos Negócios Estrangeiros. do(a) Ministêrio dos
Negócios Estrangeiros, em/no(a) Nassau - Bahamas. E.
para constar onde convier, mandei passar o presente. que
assinei e fL4 solar com a selo deste(a) Embaixada.

Nassau. trinta (16 culubro, (10 duis mi; e,luntorze
r,
(20!1012014Z

b

•

L CIA 1

"t MANZANO

Dispensada a legal~ d a ass inatur a consular de acordo corn o em. 2•, do Dec. 84.451160.
A presente legalizaçào nâo implica aco UçAo do teor do documento.
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UNANIMOUS WRIITEN CONSENT OF THE BOARD OF
DIRECTORS IN LIEU OF HOLDING A DIIZECTORS' MEETING

OF
CREDIT SUISSE BRAZIL (BAHAMAS) LIMITED

0

The undersigned being ali of the Directors of CREDIT SUISSE BRAZIL
(BAHAMAS) LIMITED, a Bahamian Corporatiá, who would be entitled to vote on
the matters hercafter sei forth if the same had been submitted to a formally convened
meeting of the Board of Directors of the Company pursuant to Article 51 of the
Corporation's Byc-laws HEREBY CONSENT to the actions taken or to be taken as
set forth in the resolutions below AND AGREE ihat when all of the Directors have
signed this Consent or any exact counterpart thcreof, such actions shall have the same
force and effect as any action uttanimously approved ai a formally convened and duly
called Meeting of the Board of Directors PROVIDED TII.AT in all events neither any
discussion among or between any of tlie Directors regarding ihc contents of this
Consent, nor the execution by the Directors of this Consent, shall consibute expressly
or by implication a formally convened or actual meeting of lhe Board of Directors.
The following actions, by resolutions duly made, seconded and unanimously carried are
adopted.
WHEREAS, the purpose of the mecting was to update and consolidale ilte list of the
Company's representativas, by confirming the powers given to tite persons whose
specimen signatures appear below, and to ratify and confirm all authorized acis
practiced by the abovementioned in respeci to the powers hcrein sei out.
BE IT THEREFORE RESOLVED

o

THAT the below listed be and are the consolidated list of the Company ss Directors:

Directors
Craig Roberts

Marcelo Augusto Ramos

Odilon Fernandes de Yinho Neto

_—.

O lT %¿

m;
4~~
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TIIAT the below listed be and are the Company.s endorsed group "A" proxies:

Group "4" Proxies

André Luiz da Fonseca Palmicr Nunes

i

Daniel Elenriyue Cohn
u

Guilherme Lago

Gustavo Macedo Salomão

J

José Olympio da Veiga Pereira

Peter Otto weil

0

Sergio Firmeza Machado

THAT the below listed be and are the Company's endorsed group "B" proxies:

Group "13" Proxies

Luiz Guilherme C. M. M. Mendonça

Marcio Clatidino Macedo

`m1
>
~

e„ ne

l

666

a.

Ravneth Darling

Delric Beneby

L
EI

THAT the Power of Attorney granted to Mc Rodrigo Curchatuz and 4 Mr. Fabio
Ragazzi, for the purpose of individually initiate and execute oral orders, buying or
selling corporate and federal securities, stocks, bonds, indexes, foreign exchange and
derivative transactions on behalf of lhe Company, shall be terminated, effective as of
April 2"3' d,'-)014 and June 6' h,'-)014, respectively.

THAT Ms. Gabriela Vieira is hereby duly authorized and empowered to individually
initiate and execute oral orders, buying or selling corporate and federal securities,
stocks, bonds, indexes, foreign exchange and derivative transactions on behalf of lhe
Company.
THAT the following individuals, whose specimen signatures appear below, be and are
hereby duly authorized and empowered to individually initiate and execute oral orders,
buying or selling corporate and federal securities, stocks, bonds, indexes, foreign
exchange and derivative transactions on behalf of the Company:

André Luis Bannwart

Í/

\

1

o

Daniel Henrique Cohn

Lrico Ribeiro

Gabriel Nascimento

Gabriela Vieira

C4

~
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Leonardo Moraes

Marcelo Augusto Ramos

Paulo Vasconcelos

A

Vinicius Piovesan

'IIIA f" a Director of the Company or a group "A -' proxy toaether Nvith another Director
or group "A" proxy shall represem the Company in all documenta, papas and contracta
of interest of lhe Company, inciuding trading confirmations.
TRAI a group "A" proxy together with a group "13" proxy of the Company are
authorized to execute trading confirmalions relaled to transactions effected by the
Company.
TIIAT lhe below listed be and is lhe Company's Secretary:

Vaughn Gibson

E

The Company herebv ratifies and confirms all authorized acis carried out bv lhe
abovementioned individuals in respect to lhe powers herein se[ oul.
There was no further business transacled by the Dircctors through this Unanimous
Conscnt. This Una ni ous Consent is made by the Dircctors without a Mccting and
although it may be excut d by the Directors at differenl times and locations is intended
to be effectivc a ~ of R ne' `h, ?014.

7.
5IÊ
—

i

Odilon F rn ide de linho Neto

Craig Roberis
í

Marcelo Augusto Ramos
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Reconheço verdadeira, por semelhança, a
assinatura no documento em anexo, com dezoito
páginas, da Senhora ELISE DELANCY,
Secretária Permanente Adjunto do Ministério dos
Negócios Estrangeiros, na cidade de Nassau,
Bahamas. E, para constar onde convier, mandei
passar o presente, que assinei e fiz selar, com o
selo desta Embaixada. Dispensada a legalização
da assinatura da Autoridade Consular de acordo
com o artigo 2* do Decreto no 8445 1;de 31/1/80.
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Nassau., em 29 de julho de 2008.
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THE COMMONV^TH OF THE BAHAMAS

THE NOTARIES PUBLIC ACT, 1971
(No. 9 of 197 1)
1, EUSE DELANCY, DEPUTT PF211ANENT SECRWARY in the Mnistry of
Affau-s, bicing for the purposes of ~on 7 of the Notaries Pubhc Act,
the kceper of the roll of notanes, pubhc hcensed to pract= m the:
1
of lle Bahamas DO UMMY CERTIIFY THAT -TEM A.
PELLOT whose ~e is subscnibed to the annexed insnumen4 was ai the time

f

subscribing his narre to the said inst=ent a Notary Public for the said
mmonweal th of lhe Bahamas duly licensed and enroUed as such; that his
to
wgr2
gmph sigmawm has bcen

1

en duly authonzed

by law

filed in

my office; diat as such N~ Pubhc hc has

to admuuster oaths and aff=ations, to recem and

the acknowiedgement or proof of deieds, mor~, powers of attorney and

1

er mum ins~ents for lands, tenements and herieditam~ to be read in

lence or recorded in the said Commonwealth of Ilie Bahamas, to protest notes
to tãe and certífy affidavits and depositions; and diat I have compared the
on dic: annexed ins~ent with his autograph deposited in my officie and
appicar to be the same.

m
IN NVnNUS VJHEREOF 1 have hercunto
set my hand and affixied my scal

Ilá 16' Day ofjULY, 2008

N!
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COMWNWEALTH oF THE BAHAMAS

New Providence
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SECRETARIAL CERTIFICATE

1
Ì
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í

I, Doreen A .

Pratt ,

Secretary of CREDIT SUISSE BRAZIL

(BAHAMAS ) LIMITED , a ccapany organized and existing under

the laves of the Cc~nwealth of the Bahamas (hereinafter
called ° the ConVany ")

do BEREBY CERTIFY that the items

attached herewith as Iloted below are troe and correct

copies of such items:
• Certificate of Change of Name and Incorrioration dated
16 t January, 20061

N

• Second Ameaded and Restated Memorandua of Association

and Articles of Association dated 30t° September, 2004.

IN WITMESS WSEREOF , I have heraunto affixed mw hand and

o

the Seal of the Camfany this 16t° day of Júly, 2008.

porem A . Pratt, Secretary of
Credit Bules* Brazil Bahamas) Limited

(

í~
Notaty Pubilc

0 7 AGO

j - 19914

i

37M

P OFICIAL DE r-.Ec4i5 illo DE
1 ulo E 00CUM.::NTOS
R INSTFA1M1
ÁE4
Ni

wom/&~,R4 1992

(Ao.

18 01i992)

52-909

52,229

àwÁd
0/
cRwr,( suissz BíAziiL (UR)ÇKáS) LUaMM POMWIY CRM)TrMUOU~~
=IL (BAH~) LUEM
N£ 314-25 ANDAR

SB ÁLlm A.'Kfflrlm

pu wm~nww

o

"

o/JL

.......................................

~~a& spo X~Áy

CRBD IT SUISSU
àW~~Rwm4"

dre 16TE

to dm

BOSTOR BRAZILRAR~

oeW=

JAUM 2006

2

ACMG..

~

y~tal

um/~~ ç&4 199.2-dial

vi

rasa on

loCit IT SUISSE BRUIL (BAH~) Ll?ffM

IS

01

2008

rioç
b lé

1 _ 19914

),

I"'

txo

-

,

CER 11FIED A TRUE

AMCORRECT CO

y~ angá* my Aand andóad
16TH í&y ol JAWW

20%.

áí.4ra,"~

9v
op C2
el,

Numera~

=MG

9: cl-tu ~. t..l
T(iUtCS ~ DC

_
i

..

i
i

.

~

_ntr05:' .
=iLME N=

052 X09

- .3MAR-i

'i-T A

COMMO~ALTH OF TH

Qy~e

s

N0 A

~Ar

t'

New Yrovidence

NOV 1 5 2005
cutomer

r Smíce
SECRETARIAL CERTIFICATE

2e, BahaW ~5

I, Doreen A. Pratt, Secretary of CREDIT SUISSE FIR
BOSTON BRAZIL (BAHAMAS) LIMITED, a company organiz
and existing under the laws of the Commonwealth of t
Bahamas (hereinafter called "the Company") do HERE
CERTIFY that the following i'esolution was adopted at
Meeting o£ the Board of Dire.ctora held on the 17
October, 2005:

"BE IT TEMMFORE RESOLVED:
THAT the Company change its narre to Credit Suisse
Brazil (Bahamas) Limited, effective as of January 16 th ,
2006."

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto affixed my hand
the Seal of the Company this 14 th day of November, 2095.

Doreen A. Pratt, Secretary of
Credit Suisse First Boston Brazil (Bahamas) Limited
m
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COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS
New Providence
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THE COWANIES ACT, 1992

` Q
SECOND A~ED AND RESTAM MEMORANDUM OF ASSOCIATION

OF
CREDIT SUASSE FIRST BOSTON BRAZIL (BAHAMAS LD&TED
Bahamas Financial Centre, 0 Floor
Shirley & Charlotte Se~
Nassau New Providente
Bahamas
)

,
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Second Amended and Restatéd Memorandum of Associatiou
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CREDI T SUISSE FIRST BOSTON BRAM (BAHAMAS) LI MIM
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THE COWANIES ACT 1992
COMPANY LIIvMD BY SHARES

8h

I.

The . name of the Company is CREDIT SüISSE FIRST BOSTON BRAZIL

(BAH~) LIMITED.
II.

The R.egistered Office of the Company is situate at Bahamas Financial Ceatre, 0

Floor, Shirley & Charlotte Streets in the City of Nassau in the Island of New Providence one
of the Islands of the Commonwealth of The Bahamas and its postal addnss is P. 0. Box N3721 Nassau, The Bahamas.

HI.

~7

The object. or purpose for which the Company is established is to engage in the

business of bankers in all its branches and to c&" on the businew of a trustee or trust
company and to engage in any act or activity that is not prohibited under any law for the time
being in force in the Commonwealth of The Bahamas.
IV.

The liability of the members is limited.

V.

The capital of the Company is Seventy million dollacs in the curreacy of the United

States of America (US$70,000,000.00) divided into Seventy million Ordinary Shares haviág
a par value of One U.S. dollar (US$1.00) each, with power to divide the shares in the capital
for the time being into severa) classes and series and with power to increase or reduce the
capital and to issue any of the shares in the capital, original, increased or reduced with or

vi r,

665
subject to any preferéiã]e

quaH#çd T' .. t. Qr conditions as

ds dividendá,

~

repayraent of capital, vofi ng or otb~e.'
VI, Ile COMPany

~ be a Private COinPanY ,and acCordingly no shares nor any ciass of

lhares of the Company shalI be Offered to the public.'kor s ubscription.

Dated this 30` day of SePtember A.D., 2004
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COlvIM ON WEALTH OF THE BAHAMAS
New Providence

TRE CONTANIES ACT, 1992

E
SECOND ^ENDED AND RESTATED ARTICLES OF ASSOCIATION
OF

z
CREDIT

,3
1>

SUISSE FIRST BOSTON BRAZIL ~BAHAMAS) LMTED
Bahamas Financial Centre, 4 Floor
Shirley & Charlotte S~
Nassau, New Providence
Bahamas
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SECOND AMENDED AND RESTAIED ARTICLES OF ASSOCIATION

¡

OF
ira v

CREDIT SUISSE FIRST BOSTON BRAZIL (BAHAMAS LIMITED
)

THE COMPANIES ACT, 1992
COMPANY LIMITED BY SHARES

c]
>> N
~
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w
In the interpretation of these presents , unless there be something in the subject or context
1.
inconsistent therewitti:
"the Act" sha11 mear the Companies Act,1992 and any statutory modifications thereo£
"the First Schedule " shall mear the First Schedule to the Act.
"the Directors " mear the Directors for the time being.
"the Office' mearas the registered office for the time being.
"the Registrar " mearas the register of members to be kept pursuanf to Section 56 of the Act.
"montW mearas calendar momh.

11

"in writing" and '%vúüen " include printing , lithograph and other modes of representing or
reproducing words ira a visible forro.
'"Secretary" shall include an•Assistant Secretary and any person appointed to perform the duties
of Secretary temporarily.
Words importing the singular number only include the plural number and vice versa.
Words importing persons include corporations.
In addition to the registered office of the Company in the Commonwealth of The
2.
Bahamas, the Company may Nave an offrce for the transaction of business at any other place and

1
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meetings of the Company or of the óà=tors s
such place or places as the Directora mày determin
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3.
The business of the Company may be commenced as soon a fter the incorporation of the
Company as the Directors sha11 think fit and notwidistanding that part only of the shares may
have been allotted.

SHARES
4.
The shares shall be under the control of the Directors , who may allot or otherwise dispose
of the same to such persons ora such tenras and conditions and at such times as the Directors think
fit.

CERTIFICATES

The c ertificates of title to shares shall be issued under the seal of the Company and signed
S.
b-,, the President or Vice - President or a Director and countersigned by another Director or the
Secretary or some other person appointed by the Directors.
C.
Every member shall be entitled to one certificate for ali abares registered in bis name or
to several certificates , each for one or more of sudi shates . Every certificate of shares shall
specify the number and denoting numbers of the shares in respect of which it is issued and the
amount paid up thereon.
COWANY'S LIEM ON SHARES

e

7.
The Company shall have a first and paramount lien upon ali the shares regi~ in the
narre of each • member for lús debts , liabilities and engagements solely or jointly with any other
person to or with the Company whether the period for the payment , fulfilhnent or discharge
thereof shall have actually arrived or not and such lien shall extend to ali dividends from time to
time declared ira respect of such shares. Unless otherwise agreed, the registtation of a transfer of
share shall operate as a waiver of the Company's lien, if any, on such shares.

S.
For the purpose of enforcing such lien the Directors may sell the shares subject thereto in
such manner as they shall think fit; but no sele shall be made until such period as in the last
pre=ling clause mentioned shall have arrived and until notice in writing of the intention to sell
shall have been served on such member or his legal representatives , and default shall have been
mede by him or them , in payment, Nifillment or discharge of such debts , liabilities or
engagements for seven ( 7) days after such notice.
The net proceeds of any such sale shall be applied in or towards satisfacÉon of . such
9.
debts, liabilities or engagements and the balance (if any) paid to such member or his legal
representative.
10. Upon any sale for enforcing a jien in purported exercise of the powers hereinbefore
given, the Directors may cause the purchaser's name to be entered in the Register in respect of
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to lhe application of the purchase money"and afteibis narre! .been entered in the Register in
respect of such shares, the validity of the sale shall not be impeached by any person and the
remedy of any person aggrieved by the sale shall be in damages only and against the Company
;"

exclusively.

TRANSFER OF SHARES
The inst ument of transfer of any shares in the Company shall be executed both by the
11.
transferor and the transferes and the transferor sha11 be deemed to remain the holder of such
share until the name of the transferee is entered in the Regi" in respect thereof.
©

No transfer of any share shall be recorded nor shall the same be valid or permitted to be
12.
entered in the Register unless or until the share certificate has been surrendered and cancelled by
one of the officers of the Company.
13. Shares in the Company may be transferred in the form specified as provided in Article 18
of the First Schedule or in any other forni which the Directors may think fit to register.
14. The Directors may decline to register a transfer of any share on which the Company has a
lien and they may also in their absolute disccretion decline to register a transfer to any person of
whom they do not approve . They may also decline to regi~ any transfer of shares without
assigning any reason therefore . However , personal representatives of a decease . member shall
be entitled to be registered as a member.
15. Every instrument of transfer shall be left at the office for registration , accompanied by the
certificate of the shares to be transferred and such other evidente as the Directors may require to
prove the title of the transferer or his right to transfer the shares.
TRANSNUSSION OF SHARES
16. The legal representative of a deceased member shall be the only persons recognized by
the Company as having any title to his shares.
17. Any person becoming entitled to any share in consequente of the death of any member,
or in any other way than by transfer may, with the consent of the Directora and upon the
production of such evidente as may from time to time be required by the Directors , be registered.
as a member or, subject to the provisions as to transfers hereinbefore contained , may transfer
such share to some other person by executing in favor of the latter an instmment of transfer.
INCREASE OF CAPTIAL
18. The Company may froco time to time by resolution of members increase the capital of the
Company by the creation and issue of new shares of such amount as may be deemed expedient.
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direction be given as the Directora may at their absolute discretion determine ; and in particular
such shares may be issued with a preferential or quàlified right to dividends and ira the
distribution such shares may be issued with a preferé al or qualified right to dividends and in
the distribution of the assets of the Company and with a special or without any right of voting
and any preference shares may, with the sanction of a resolution , be issued in the tenras that they
are, or at the option of the Company are liable , to be redeemed ora such terras and in such manner
as the Company before the issue of the shares may, by said resolution determine . Also the
Company may with respect to any fully paid up shares , pursuant to Section 48 of the Act, issue
under its common leal a warrant stating that the béarer of the warrant is entitled to the shares
therein specified, and may provide , by coupons or otherwise , for the payment of the future
dividends in the shares included ira the warrant . Such share warrant shall entitle the bearer
thereof to the shares therein specified and the shares may be transferred by delivery of the
warrant.
20.
If any difficulty sha11 crise in the apportionment of such new shares or any of them
amongst the members, such dif6culty shall, in the absence of direction by the Company, be
determined by the Directors.
ALTERATION AND REDUCTION OF CAPITAL

21.
The Company may pass ali resolutions for the alteration or reduction of its share capital
as are set forth in Section 49 and 50 of thé Act.
BORROWING POWERS

22.
The Directors may from time to time, at their absolute discretion , raise or borrow or
secure the payment of any sum ar suras of money for thé purposes of the Company.
23.
The Directors may raise or secure the payment or repayment of such moneys in such
manner and upon such terms and conditions ira ali respects as permitted by Section 116 of .the
Act and in particular by the issue of bonds, debentures or debenture stock , mortgages , notes or
other obligations of the Company charge upon ali or any part of the property of the Company
(both present and finure ) including its uncalled or unissued capital for the time being.

GENERAL M=G
24.
General Meetings ~ be held once every year at such time and place either in or outside
The Bahamas as may be prescribed by the Directors . At these meetings the Directors sha11 be
elected for the ensuing year and general business of the Company transacted .. The Statutory
General Meeting of the Company sha11 be held within the period required by Section 70 of the
Act.

25.
The above-mentioned General Meeting shall be called Ordinary Meetings; ali other
General Meetings of the Company shall be called Extraordinary Meetings.
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26.
In addition to the requiretnents of Section 1 "óf the Act the President or the Directors
may whenever he or they think fit, convene an Extraordinary Meeting.

-

)

,

,

27. - Twenty one (21 days clear notice at 1~ of'nnny meeting specifying the place the day
and the hour of the meeting and in case of special business, the general nature of such business,
shall be given to the members in manner hereinafter described or in such other manner, íf any, as
may be described by the Company in General Meeting but the non receipt of such notice by any
member shall not invalidate the proceedings at any such meeting. Wíth the consent in writing of
all members for the time being, a General Meeting may be convened on a shorter notice than
Twenty-one 2 1) days, and in any manner they may think fit.,

,

(

28. All business shall be deemed special that is transacted at an Extraordinary Meeting and
all that is transacted at an Ordinary Meeting, with the exception of sanctioning a dividend and
the consideration of accounts balance sheets and the ordinary report of the Directora and
auditors shall be deemed ordinary.

i

,

,

,

29. When the members representing a majority of the issued voting shares of the Company in
person or by proxy siga the minutes of an Ordinary or Extraordinary Meeting the same sha11 be
deemed to have been duly held notwithstanding that the members have not actually come
together or that there may nave been technical defects in the proceedings, and a resolution in
writing signed by a simple majority shall be valid and effectual as if it had been passed at a
meeting of the members duly called and constituted.
PROCEEDINGS AT GENERAL MEETINGS
30. No business shall be transacted at any General Meeting unless a quorum is present when
the meeting proceeds to business.

o

31. A quorwn shall consist of members holding or representing a majority in value of the
subscribed and issued shares of the Company as provided by Sections 75(1) of the Act.

-

32. The President or Vice President shall preside as Chairman at every General Meeting of
the Company. In their absence the members shall choose someone of their number to be the
Chainnan.

,

,

33. The Chairman may, with the consent of the meeting adjourn any meeting from time to
time and fiam place to place but no business shall be transacted at any adjourned meeting other
than the business left unfinished at the meeting from which the adjournment took place.
34. Every questiou submitted to a meeting shall be decided by a show of hands unless a poll
is (before or on the declaration of the result of the show of hands) demanded by at least two
members and, in the case of an equality of votes, the Chá= shall have a casting vote in
addition to the vote or votes in which he may be entitled as a member.
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35.' At any General Meéting á deçiárãtio
~
a resõltúion has on a show of
hands or on a poll been carried or lost ánd an en to tUt effeot in the book or proceedings of
the Company shall be sufficient evidente of the fact without proof of the riumber or proportion
of the votes recorded in favor of or àgainst such resolution.
ï:

VOTES OF MEMBERS
36. On a show of hands every member present in person shall have one vote. On a poli every
member holding shares (other tim shares specifically desigaated "non-voting " on airthorizetion
andor issue) shall have one vote for every such sham held by him.
Votes may be given either personally or by proxy.

37.

40

The instrlmment appointing a proxy shall be in writing , under the hand of the appointer or
38.
his attomey or, if the appointer is a corporation , under its Common Seal or under the hand of an
officer or attomey so authorized.
Any person, even though he is not a member of the Company, may be appointed a proxy.

39.

40.
The instrument appointing a proxy shall be deposited with the Secretary of the Company
not lesa tim Forty-eight 48) hours before the holding of the meeting at which the person named
in the instrument proposes to vote and in default the instnmment of proxy shall not be treated as
valid.
(

A vote given in accordance with the tenras of an instrument of proxy shall be valid
41.
notwiüutm ing the previous death of the principal or revocation of proxy or transfer of the share
in respect of which the vote is given , provided no intimation in writing of death , revocation or
transfer shall have been received before the meeting.

•

An instrument appointing a proxy may be in the forni prescribed by Article 66 of the First
42.
Schedule or in any other form which the Directors think fit to approve.
DIRECTORS
43. ' The number of Directors shall not be less tim Two (2).
The only qualification of every Director shall be his election to the Board of Directors by
44.
Shamholders representing the majority of the issued voting shares of the Company.
45.

The

office of Director shall ipso facto be vacated:

(a)

ff he becomes bankrupt or suspends payment or compounds with his creditors;

(b)

If he becomes lunatic or of unsound mind or if he dies;

(c) - If by notice in writing to the Çompany he resigns his office; or

~ -f!v
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v.
But the continuing Directors may act notwiü~ing.a'ny vacancy in their body.
.

46. Any vacaney omurring in the Board of Directors may be at any time fiHed up by lhe
Directora or by a vote of the members but any person so, chosen shaU retain office SO Iong oldy
as the v~ Director would have retained the same if no vacancy oceurrecL Any Director
may appoint any person who is approved by the majority of Directors or alternate or substituted
Director to be an alteraste or substituted Director, 11c apl?obitee, whilst he hoIds office as an
alternate or substituted Director, sha11 be entified to notice of a meeting of the Directora and to
attend and vote fi~ as a Director. Any appo~ent so, made may be revokod at any time by
the appointer or by a majority of the other Directors and any appointinent or revocation ~
this Article sha11 be effected by notice in writing to be delivered to the Sec~ of the
Company.
PROCEEDINCiS OF DIRECTORS

47. The D~ may mect together for the dispatch of business, adjoumed and odwrwise
regulate their me~ and proceedings as they ~ fit and may determine the quorum
necessary for the umuaction of business. Until othm-wise detcrmined, Two (2) Directors shafi be
a quorum.
48. The Presidem or any Two (2) Directors may at any time convene a meeting of Directors.
Questions arising at any meeting sha11 be decided by a majority of votes and in case of an
equality of votes, the Presidem or Vice-Presidem or other person acting as chá= of the
meeting, sha11 have a second or ~ vote, providing üwt the chairman of the meeting at which
only Two (2) D~ are present shaU not have a casting vote..
49. A meeting of Directors for the time being at which a quorum is present, shaU be
competent to exercisc a11 or any of the authorities, powers and discretions by or under the
regulations of the Company for the time being v~ in or exemisable by the Directos
generaNy.
50. The Presídent or Vice-President sha11 preside at aH mectings of the Directors. In the
absence of the President and Vice-Presidem, the Directors present ~ choose someone of their
number to be chairman of the meeting.
51. When a majority of the Directors sha11 siga the minutes of a meeting of the Directors the
same sha11 be deemed to have been dtdy beld notwifluianding that the Directors have not
actuaIly come together or that there may have been tecimical defects in the proccedings. And a
resolution in writing, si~ by a11 the Directors pursuant to Section 105(1) of the Act, may
consist of severa] documents in a like fom cach signed by one or more of the Directors.
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52.
The management of the business of the Company shall be vested in the Directors . who; in
addition to the powers and authorities by these presents or otherwise expressly conferred upon
them , may exercise ali such powers and do ali such acts and things as may be exercised or d_one
by the Company and are not hereby or by Act expressly ditected or required to be exercised or
done by the Company in General Meeting , but subject nevertheless , to the provisions of any Act
and of these presems and to any regulation from time to time nade by the Company in General
Meeting . Provided that no regulation so made shall invalidate any prior act of the Directors
which would have been valid if such regulation had not been made.
53. Ali cheques , Bills of Exchange , Promissory Notes, Orders for payment and other
negotiable or transfeiable instruments shall be accepted, made , drawn , endorsed, negotiated and
signed for and on behalf of the Company by an y one Director or in such other manner as the
Board of Directors shall by Resolution determine; Provided however üm4 subject to any
Resolution of the Board of Directors to the contrary, ali cheques for lodgment to the Company's
bank account may be endorsed by the Secretary or any one Director.
OFFICERS
54.
The Officers of the Company shall be elected annually by the Company or appointed
annually by the Directors and shall consist of a President and Secretary and such other officers as
the Company or the Directors may, from time to time think necessary . ff any office becómes
vacant during the year the Directors may fill the same for the unexpired terra . They shall hold
office until their suceessors are elected , but any officer may be removed at any' time by the
Company or the Directors.
55.

.

~~~

The officers shall perform such duties as may be prescribed by the Directors.

56.
Any person may hold more than one of these offices and no officer need be a Director or
a member.
TRE PRESIDENT
57. Unless otherwise determined by a resolution of the Directors , the Presidem shall siga and
seal ali deeds documents and other inst urnents and papers authorized by the Directors and
requiring the execution by the Company in the presence of a Director or the Secretary of the
Company. The Presidem sha11 have general supervision of the affairs of the Company as shall
make such reporta to the Directors and members as he may doem necessary or as may be
required of him and perform ali such other duties as are incident to his office or as may be
prescribed by the Directors.
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58.
The Vice President in the absence or disability of the l President ma
may ' perform thé duties
and exercise the powers of the President and shall peffmm such duties as may be prescribed by
the Directors.
-

THE TREASURER
59.
The Treasurer , but if not elected or appointed the Secretary , shall have the custodyof the
fimds and secutifes of the Company and shall deposit to the credit of the Company , with the
bank to be selected by the Directors , all the funds of the Coippany . He shall siga or countersign
such instruments or documents as require his signature and shall perform such other duties as
may be prescribed by the Director;.
THE SECRETARY
60. The Secm" sha11 issue notice for all meetings of the members and Dir •ecto`rs. He shall
attend and keep minutes of the meetings of the members and the Directors and shall have_ chaige
of the seal and books of the Company . He shall sign with the President such instnrments and
documents as require his signature and shall make such r+elwrts and perform such other duties as
may be prescribed by the Directors. A duly appointed Assistant Secretary may exercise all the
powers conferred upon the Secretary of the Company.
THE SEAL
61.
The Seal of the Company shall not be used without the sanction of a r •esolution of the
Directors or without the sanction of the President or Vico-President or such other òfficer as the
Directors may appoint . The Company is hereby authorized to adopt an offrcial seal and to
exereise lhe powers relating to the same and contained in the Act . The Company is also hereby
authorized to adopt seals for use abroad pursuant to Section 26(2) of the Act.
DIVIDENDS
62. The net profits of the Company shall be divisible among lhe members holding shares in
proportion to the amount of shares held by them respectively and according to the rights and
interests attached to such shares.

63. The Company in General Meeting or the Directors may declare a dividend to be paid to
the Members aocording to their rights and interest in the profits and may fix the time for
payment.
64. No dividend shall be payable except out of the profits arising fim the business of the
Company, although dividends may be paid either by the issuance of fully paid shares to the
members as provided by Section 60(1) of the Act or out of surplus as provided by Section 60(2).
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The Directors may from time to time pëy •tó
their judgment the position of the Co*" justiSes:
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66.
The Directors may deduct from the dividenda payable to any member ali such suma of
money as may be due from him to the Company.
67. Notice of any dividend that may have been declared shall be given to each meniber in the
manner hereinafter mentioned.
68.

No dividend shall bear interest as against the Company.

69. The Directors may, before recommending any dividend , set out of the profits of the
Company such sums as they think proper as a reserve fund or fimds to meet contingencies or for
equalizing dividends and the Directors may invest the suor so set apart as a reserve fund or f inds
upon such securities as they may select.

ACCOUNTS
70.
The Directors shali , if so directed by the members in General Meeting , cause true
accourrts to be kept :- (a) of the assets, credits and liabilities of the Company , and (b) of the suras
of money received and expended by the Company and the matters in respect of which such
expenditure and receipt take place.

^_

71.
At least once in every year the Directors shall, unless waived by resolution of the
members in General Meeting, lay before the Company in General Meeting a statement of the
income and expenditure for the past year mede up to a date not more than Six (6) months before
such meeting.
72. Unless waived by resolution of the members in General Meeting , a balance sheet shall be
made out in every year and shall be laid before the Company in General Meeting and such
balance sheet shall contain a summwy of the property and liabilities of the Company.
AUDITORS
73.
Subject to the right of ali the members under Section 13 1(1) of the Act not to appoint an
auditor, the Directora may make ali necessary arrangements for an anual audit of the books and
accounts of the Company.
NOTICES
74. A notice may be served by the Company upon any member either personally or by
sending it through the post in a prepaid envelope addressed to such member ai his last krown
address.
75.

The signature to any such notice to be given may be written , typewritten or printed.

10
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76.
Any notice, if served by póst, shaIl .be deérn
te"_gfXed at the time when the
envelope containing the some would be deliverédNn
of the post and, in
providing such service, it shall be sufficient to prove that the envelope or wrapper containing the
notice was properly addressed and put into the post offce, provided that notice to àny member
whose registered acidres; is outside The Bahamas shalÌ •be served by air mail.
77.
Subject to the provisions of Article 27 hereof, notice of meetings of member; shall, be
given by the Secretary at least Seven (7) days before the date of such meeting.
78.

Notice of special meetings shall state the objects for which the meeting is called.

79.
Meetings of members , both ordinary and extmordinary , may be held without previous
notice if all the members are present in person or by proxy or waive notice of such meeting in
writine.
80.
Meetings of the Directors may be held without previous notice if all the Director; are
present or waive notice of such meeting in writing.
81.
Any member or Director may waive the right to receive notices by an instrument in
writimg signed by him before or after any meeting.
INDEN MTY OF DIRECTORS, ETC.
82.
Subject to such limitation (if any) on the indemnities cwnferred by Section 118 to 121 of
the Act, the Directors , officers and servants for the time being of the Company í6d the trustees,

if any, for the time being acting in relation to any of the affairs of the Company ãúd every one of
them and every of their executora and a
rs, shall be indemni$ed and secured harmfess
out of the funds óf the Company fiom and against all actions, costs , charges,losses, damages and
expenses , which they or any of them , their or any of their heirs, executora or administrators shall
or may incur or sustain by or by reason of any act done , concurred in or omitted in or about the
execution of their duty or supposed duty, in their respective ofïices or trusts except such , if any,
as thev shall incur or sustain by or through their own willful neglect or default respectively; and'
nono of them shall be answerable for the acts, receipts , neglects or defaults of the others cf them
or for joining in any receipt for the sake of conformity or for any bankers or other persons with
whom any money or efï'ects belonging to the Company shall be or may be lodged or deposited
for safe custody, or for insufTiciency or deficiency of any security upon which the moneys of or
belonging to the Company shall be placed out or invested or for any other loss, misfortune or
damage which may happen in the •executoon of their respective offices or trusts or in relation
thereto, except the sane shall happen by or through their own wiliful neglect or default

dminis~

respectively.

Dated chis 30 day of September A.D., 2004

Cpmr ~cahh of the Bahamas
Regístrar Gener05 D"rtman t
1 =-tify the forwotey to be • .tro eoDY of tb,
reln

~

off
red tnLiw

11

--~

Tradução n° I-19914 S - O FICIAL G5 n_L!_ t0 0 :
livro u°227 T(TUU5
~~

F.=-G1= __

Folhas 123-124
j

Página 1 de 2

,~

3 MAR

es

^ç rt =Ri05
~

rs

:

i

N_ N 2

án P
4

e

1

1

11I

tto udzl

2909

RUA BOA 'STA
Eu, Sandra Regina Ma#C
SU! W $r
blica, cert c» e dou fé
em idioma inQlêJ, que garro a lradu;rrD ra o vernácwlo no seguinte teor.

TRADUTORA PÚBLICA

que me foi apresentado um documento,

COMUNIDADE DAS BAHAMAS
New Providence
CERTIFICADO DE SECRETÁRIA
TÁRIA
Eu, Doreen A. Pratt, Secretária da CREDIT SUISSE BRAZIL (BAHAMAS) LIMITED, sociedade
constituída e existente segundo as leis da Comunidade das Bahamas (doravante designada "a
Sociedade"), neste ato CERTIFICO que os itens anexos a este instrumento conforme listados abaixo
são cópias fieis e corretas desses itens:
• Certificado de Alteração de Denominação e Constituição datado de 16 de janeiro de 2006;
• Segunda Alteração e Consolidação do Memorando de Constituição e Contrato Social datada de
30 de setembro de 2004.
EM TESTEMUNHO DO QUE, apus minha assinatura e afixei o Selo da Sociedade neste instrumento,
neste dia 16 de julho de 2008.
(ass) Doreen A. Pratt, Secretária da Credit Suisse Brazil (Bahamas) Limited

-`

Selo Social em relevo.
(ass) Terri A. Bellot, Tabelião Público
Selo em relevo do Tabelião Público.,
COMUNIDADE DAS BAHAMAS

LEI DE TABEL.IAES PÚBLICOS DE 1971
(N° 9 DE 1971)

;Y>

Eu, ELISE DELANCY, SECRETÁRIA PERMANENTE SUBSTITUTA do Ministério das Relações
Exteriores, sendo, para os fins do Artigo 7 da Lei de Tabeliães Públicos de 1971, a guardiã da lista de
tabeliães públicos licenciados a exercer na Comunidade das Bahamas, NESTE ATO CERTIFICO

• QUE

TERRI A. BELLOT,
cujo nome está assinado no instrumento anexo, era, quando de sua assinatura no referido instrumento,
Tabelião Público para a referida Comunidade das Bahamas, devidamente licenciado e registrado como
tal; que o modelo de sua assinatura foi arquivado em meu gabinete; que o referido Tabelião Público foi
devidamente autorizado por lei a fazer juramentos e afirmações, receber e certificar o reconhecimento
ou a comprovação de instrumentos, hipotecas, procurações e outros instrumentos por escrito
referentes a terrenos, imóveis e heranças para servirem de prova ou ser registrados na referida
Comunidade das Bahamas, a protestar títulos e tomar e certificar declarações juramentadas e
depoimentos; e que comparei a assinatura constante do instrumento anexo com o modelo de sua
assinatura depositada em meu gabinete e elas parecem ser a mesma.
EM TESTEMUNHO DO QUE, apus abaixo minha assinatura e afixei meu selo neste dia 16 de julho
de 2008.
(ass) Elise Delancy, Guardiã da Lista de Tabeliães Públicos
Selo em relevo.
Reconhecimento da assinatura de Elise Delancy, Secretária Permanente Adjunta do Ministério dos
Negócios Estrangeiros em Nassau, Bahamas, pela Embaixada do Brasil em Nassau, em 29 de julho de
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(ass) Clovis Abuhamad, Ministro-Conselheir
Selo consular no valor de R$20,00 ouro, carimbado.
Comunidade das Bahamas
Lei de Sociedades de 1992
(N ° 18 de 1992)

Certificado de Alteração de Denominação e Constituição

N° 52.229

EL

CREDIT SUISSE BRAZIL (BAHAMAS) LIMITED- ANTERIORMENTE DENOMINADA
CREDIT SUISSE FIRST BOSTON BRAZIL (BAHAMAS) LIMITED
Eu, Shane A. Miller, Oficial de Registro Geral em Exercício da Comunidade das Bahamas, neste ato
certifico, segundo a Lei de Sociedades de 1992, que a CREDIT SUISSE FIRST BOSTON BRAZIL
(BAHAMAS) LIMITED foi constituída na Comunidade de Bahamas e que a denominação da referida
Sociedade foi alterada em 16 de janeiro de 2006 para CREDIT SUISSE BRAZIL (BAHAMAS)
LIMITED.
Expedido com minha assinatura e selo neste dia 16 de janeiro de 2006, em Nassau, na Comunidade das
Bahamas.
(ass) Oficial de Registro Geral em Exercício
Certificado como cópia fiel e correta.
(ass) Secretário
Selo Social em relevo.

NADA MAIS. Li, conferi, achei conforme e dou fé desta traduFão.
São Paulo, 7 de agosto de 2008
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Eu, abaixo assinada, Tradutora Pública e Intérprete Comercial, icertifico e
atesto, para os devidos fins, que nesta data me foi apresentado um documento
redigido em idioma inglês, identificado como " Certificado do Secretário.
Contrato Social e Estatuto ", que traduzo para o vernáculo no seguinte teor:
COMUNIDADE DAS BAHAMAS
New Providence

o

[carimbo]: Depto de Registro Geral
15 de Novembro de 2005
Serviço ao Cliente
Nassau - Bahamas

CERTIFICADO DO SECRETÁRIO
Eu, Doreen A. Pratt, Secretária de CREDIT SUISSE FIRST BOSTON BRAZIL
(BAHAMAS) LIMITED, sociedade constituída e existente de acordo com as leis
da Bahamas (doravante denominada "a Sociedade") PELO PRESENTE
INSTRUMENTO CERTIFICO que a deliberação a seguir foi adotada numa
Reunião do Conselho de Administração realizada em 17 de outubro de 2005:
"FICA, PORTANTO. DELIBERADO:
QUE a Sociedade mude seu nome para Credit Suisse Brazil (Bahamas) Limited,
com vigência a partir de 16 de janeiro de 2006."
EM TESTEMUNHO DO QUE, assinei o presente instrumento e afixei o Selo da
Sociedade neste dia 14 de novembro de 2005.
[assinatura] Doreen A. Pratt, Secretária de
Credit Suisse First Boston Brazil (Bahamas) Limited

o

AUTENTICADA COMO CÓPIA FIEL E CORRETA
[assinatura] Secretário
[selo em relevo]: Credit Suisse Brazil (Bahamas) Limited
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New Providente
LEI DAS SOCIEDADES DE 1992
SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

0

DE
CREDIT SUISSE FIRST BOSTON BRAZIL (BAHAMAS) LIMITEI)
Bahamas Financial Centre, 4th Floor
Shirley & Charlotte Streets
Nassau, New Providente
Bahamas

AUTENTICADA COMO CÓPIA FIEL E CORRETA
assinatura Secretário
selo em rele
vo]: Credit Suisse Brazil (Bahamas) Limited

C
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COMUNIDADE DAS BAHAMAS
Segunda Alteração e Consolidação do Contrato Social

De
CREDIT SUISSE FIRST BOSTON BRAZIL (BAHAMAS) LIMITEI)
LEI DAS SOCIEDADES DE 1992
SOCIEDADE LIMITADA POR AÇÔES
I.
O nome da Sociedade é CREDIT SUISSE FIRST BOSTON BRAZIL
(BAHAMAS) LIMITED.
II.
A Sede Registrada da Sociedade está situada em Bahamas Financial
Centre, 4th Floor, Shirley & Charlotte Streets, na Cidade de Nassau, na Ilha de
New Provdience, uma das Ilhas da Comunidade das Bahamas, e seu endereço
postal é P.O. Box N-3721, Nassau, Bahamas.
III.
O objeto ou fim para o qual a Sociedade é estabelecida é dedicar-se ao
negócio bancário em todas as suas filiais e conduzir o negócio de atente
fiduciário ou sociedade fiduciária e dedicar-se a qualquer ato ou atividade não
proibidos sob qualquer lei em vigor na ocasião na Comunidade das Bahamas.
IV.

A responsabilidade dos sócios é limitada.

V.
O capital da Sociedade é de US$70.000.000,00 (setenta milhões de
dólares norte-americanos) na moeda dos Estados Unidos da América, dividido
em 70.000.000 de Ações Ordinárias no valor nominal de US$1,00 cada, com
poder para dividir as ações do capital na ocasião em diversas classes e séries,
e com poder para aumentar ou reduzir o capital e emitir qualquer das ações do
capital, quer original, aumentado ou reduzido, com ou sujeito a quaisquer
direitos ou condições preferenciais, especiais ou qualificados com respeito a
dividendos, reembolso do capital, voto ou de outra forma.
VI.
A Sociedade será uma Sociedade Particular e, dessa forma, nenhuma
ação ou classe de ações da Sociedade serão oferecidas ao público para
subscrição.
Datado de 30 de setembro de 2004.

E ÀL
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~
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COMUNIDADE 1
New Providence

0

LEI DAS SOCIEDADES DE 1992

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO

DE
CREDIT SUISSE FIRST BOSTON BRAZIL (BAHAMAS) LIMITED
Bahamas Financial Centre, 4th Floor
Shirley & Charlotte Streets
Nassau, New Providence
Bahamas

11
AUTENTICADA COMO CÓPIA FIEL E CORRETA
[assinatura] Secretário
[selo em relevo]: Credit Suisse Brazil (Bahamas) Limited
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COMUNIDADE DAS BAHAMAS
SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO

DE
CREDIT SUISSE FIRST BOSTON BRAZIL (BAHAMAS) LIMITED

e.

I

LEI DAS SOCIEDADES DE 1992
SOCIEDADE LIMITADA POR AÇÕES

1.
Na interpretação deste Estatuto, salvo qualquer disposição no
assunto ou contexto inconsistente com o presente instrumento: -

"a Lei" significa a Lei das Sociedades de 1992, conforme alterada
periodicamente;
"

o Primeiro Anexo" significa o Primeiro Anexo da Lei.

"os Conselheiros" significa os Conselheiros da Sociedade na ocasião.

®

I

"o Escritório" significa o escritório registrado na ocasião;
"o Registro" significa o registro de acionistas a ser mantido de acordo
com o Parágrafo 56 da Lei;
"mês" significa mês civil;
"por escrito" e "escrito" incluem impressão, litografia, e outros modos de
representação ou reprodução de palavras em forma visível.
"Secretário" incluirá um Secretário Assistente e qualquer pessoa
nomeada para desempenhar os deveres de Secretário temporariamente.
Palavras implicando o número singular apenas também incluem o plural
e vice-versa.
/s
Palavras implicando pessoas incluem sociedades.
c~
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Além do escritório registrado da Sociedade nas Bahamas, a Sociedade
2.
pode ter um escritório para a condução de negócios em qualquer outro local e
assembléias de acionistas da Sociedade ou reuniões dos Conselheiros podem
ser realizadas dentro ou fora das Bahamas no local ou locais determinados
pelos Conselheiros.
3.
O negócio da Sociedade poderá ser iniciado tão logo após a constituição
da Sociedade quanto os Conselheiros julgarem apropriado e não obstante que
apenas uma parte das ações possa ter sido distribuída.
A ÕES
4.
As ações ficarão sob o controle dos Conselheiros, que poderão distribuir
ou de outra forma alienar as mesmas a tais pessoas em tais termos e condições
e em tais ocasiões conforme julgarem apropriado.
5.
Os certificados de titularidade de ações serão emitidos sob o Selo da
Sociedade e assinados pelo Presidente ou Vice-Presidente ou por um
Conselheiro e contra-assinados por outro Conselheiro ou pelo Secretário ou por
outra pessoa nomeada pelos Conselheiros.

®

6.
Todo acionista terá direito a um certificado de todas as ações registradas
em seu nome ou a diversos certificados, cada um destes para uma ou mais
dessas ações. Todo certificado de ações especificará o número e a numeração
das ações com respeito às quais foi emitido e o valor integralizado pelas
mesmas.
ÔNUS DA SOCIEDADE SOBRE AÇÕES
7.
A Sociedade terá um ônus principal sobre todas as ações registradas em
nome de cada acionista com relação às dívidas, obrigações e compromissos
deste exclusivamente ou em conjunto com qualquer outra pessoa perante a
Sociedade, quer o prazo de pagamento, cumprimento ou quitação destes tenha
chegado efetivamente ou não, e esse ônus se estenderá a todos os dividendos
periodicamente declarados com respeito a essas ações. A menos que acordado
de outra forma, o registro de uma transferência de ações deverá operar como
uma renúncia ao ônus da Sociedade, se houver, sobre essas ações.
8.
Para o fim de fazer valer esse ônus os Conselheiros poderão vender as
ações sujeitas ao mesmo da maneira que julgarem apropriada; porém nenhuma ,
tal venda deverá ser feita até que o prazo mencionado na cláusula acima t
chegado e até que uma notificação por escrito sobre a intenção de v er;
tenha sido entregue a esse acionista ou seus representantes legais, .Qver

-
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havido inadimplemento de sua parte ou de parte de seus representantes legais,
no pagamento, cumprimento ou quitação dessas dívidas, obrigações ou
compromissos durante 7 (sete) dias após essa notificação.
9.
0 produto líquido de qualquer tal venda deverá ser aplicado na
satisfação dessas dívidas, obrigações ou compromissos e o saldo (se houver)
pago a esse acionista ou seu representante legal.

2

10. Em caso de qualquer venda para fazer valer um ónus no suposto
exercício dos poderes conferidos acima, os Conselheiros poderão fazer com
que o nome do comprador seja anotado no Registro com respeito às ações
vendidas e o comprador não estará obrigado a verificar a regularidade dos
procedimentos ou a aplicação dos fundos da compra e depois que seu nome
tiver sido anotado no Registro com respeito a essas a coes, a validade da
venda não será contestada por nenhuma pessoa e o recurso de qualquer
pessoa prejudicada pela venda será em termos de indenização apenas e contra
a Sociedade exclusivamente.
TRANSFERÉNCIA DE ACÕES

11. 0 instrumento de transferência de qualquer ação da Sociedade será
assinado pelo transferente e pelo cessionário e o transferente será considerado
como permanecendo o detentor de tal ação até que o nome do cessionário seja
anotado no Registro com respeito à mesma.
r
►J

12. Nenhuma transferência de qualquer ação será registrada ou terá
validade ou poderá ser anotada no Registro a menos e até que o certificado d
ação tenha sido entregue e cancelado por um dos diretores da Sociedade.
13.

Ações da Sociedade podem ser transferidas na forma especificada no

Artigo 18 do Primeiro Anexo ou de qualquer outra forma que os Conselheiros
julgarem apropriada para registro.
14. Os Conselheiros poderão recusar-se a registrar uma transferência de
qualquer ação sobre a qual a Sociedade tenha um ónus e poderão, também, a
seu exclusivo critério, recusar-se a registrar uma transferência a qualquer
pessoa que estes não aprovem. Estes também poderão recusar-se a registrar
qualquer transferência de ações sem atribuir uma razão para tanto . Entretanto,
representantes pessoais de um acionista falecido terão direito de ser
registrados como acionistas.
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15. Todo instrumento de transferência será deixado no para registro,
acompanhado do certificado das ações a serem transferidas e de outras provas
que os Conselheiros venham a exigir para comprovar a titularidade do
transferente ou seu direito de transferir as ações.
TRANSMISSÃO DE ACÕES

®

16. Os representantes legais de um acionista falecido serão as únicas
pessoas reconhecidas pela Sociedade como tendo qualquer titularidade a suas
ações.
17.

Qualquer pessoa que passe a ter direito a quaisquer ações em

conseqüência da morte de qualquer acionista ou de qualquer outra forma que
não por transferência poderá, com o consentimento dos Conselheiros e
mediante a apresentação de tal prova conforme venha a ser requerida
periodicamente pelos Conselheiros, ser registrada como acionista ou, sujeito às
disposições relativas a transferência contidas acima neste instrumento, poderá
transferir tais ações a uma outra pessoa assinando em favor desta última um
instrumento de transferência.
AUMENTO DE CAPITAL

18.

A Sociedade poderá periodicamente, por deliberação de acionistas,

aumentar o capital da Sociedade mediante a criação e emissão de novas ações

®

no valor que julgarem apropriado.
19. As novas ações deverão ser emitidas em tais termos e condições e com
tais direitos e privilégios ligados às mesmas conforme venham a ser
determinados pela deliberação que criou as mesmas e se não tiver sido dada
nenhuma instrução, conforme os Conselheiros a seu exclusivo critério
determinarem; e, em particular, essas ações poderão ser emitidas com direitos
preferenciais ou qualificados a dividendos e na distribuição essas ações
poderão ser emitidas com direito preferencial ou qualificado a dividendos e na
distribuição dos ativos da Sociedade e com direito especial ou sem direito de
voto e quaisquer ações preferenciais poderão , mediante a sanção de uma
deliberação, ser emitidas de tal maneira que sejam ou à opção da Sociedade
estejam sujeitas a ser, resgatadas em tais termos e de tal maneira conforme a
Sociedade antes da emissão das ações possa determinar mediante a referida
deliberação. A Sociedade também poderá, com respeito a quaisquer ações
totalmente integralizadas, nos termos do Parágrafo 48 da Lei, emitir sobe
selo comum um ce rtificado de ações declarando que o po rtador do ce rtif do
nt9
de ações tem direito às ações ali especificadas, e poderá estabelecer, m
cupons ou de outra forma, o pagamento dos futuros dividendos sobre as açõefrr
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incluídas no certificado de ações. Esse certificado de ações dará direito ao seu
titular às ações ali especificadas e as ações poderão ser transferidas mediante
entrega do certificado de ações.
20. Se surgir qualquer dificuldade na distribuição dessas novas ações ou de
qualquer delas entre os acionistas, essa dificuldade deverá, na ausência de
instruções da Sociedade, ser decidida pelos Conselheiros.
e

ALTERACÃO E REDUÇÃO DO CAPITAL

21. A Sociedade poderá adotar todas as deliberações para alteração ou
redução de seu capital social, conforme o disposto nos Parágrafo 49 e 50 da
Lei.
PODERES DE TOMADA DE EMPRÉSTIMO

22. Os Conselheiros poderão periodicamente, a seu absoluto critério,
levantar ou tomar empréstimo ou garantir o pagamento de qualquer soma ou
somas em dinheiro para os fins da Sociedade.

O

23. Os Conselheiros poderão levantar ou garantir o pagamento ou reembolso
de tal importância em dinheiro de tal maneira e em tais termos e condições em
todos os aspectos conforme permitidas pelo Parágrafo 116 da Lei e, em
particular, pela emissão de títulos, debêntures ou ações com dividendos fixos
perpétuas, hipotecas, notas ou outras obrigações da Sociedade cobradas sobre
todos ou qualquer parte dos bens da Sociedade (tanto atuais como futuros),
incluindo seu capital não chamado ou não emitido na ocasião.
ASSEMBLÉIA GERAL

24. Assembléias Gerais serão realizadas uma vez por ano em tal data e local
dentro ou fora das Bahamas conforme seja prescrito pelos Conselheiros. Nestas
assembléias os Conselheiros serão eleitos para o ano seguinte e serão tratados
os assuntos gerais da Sociedade. A Assembléia Geral Ordinária da Sociedade
será realizada dentro do prazo exigido pelo Parágrafo 70 da Lei.
25. A Assembléia Geral mencionada acima será denominada Assembléia
Ordinária; todas as demais Assembléias Gerais serão denominadas
Assembléias Extraordinárias.
26. Além das exigências do Parágrafo 71 da Lei, o Presidente e os
Conselheiros poderão, sempre que julgarem apropriado, convocar uma
Assembléia Extraordinária.
27. Um aviso com no mínimo 21 (vinte e um) dias de antecedência d
qualquer assembléia especificando o local, data e horário da assembléia e, 0E
caso de assuntos extraordinários, a natureza geral desses assuntos, dever' r r
dado aos acionistas da maneira descrita abaixo ou de outra maneira, se h er,
conforme possa ser descrita pela Sociedade em Assembléia Geral , porémão
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recebimento desse aviso por qualquer acionista não invalidará os trabalhos em
qualquer tal assembléia. Com o consentimento por escrito de todos os
acionistas na ocasião, uma Assembléia Geral poderá ser convocada mediante
aviso com prazo menor do que 21 (vinte e um) dias, e de qualquer maneira que
estes julgarem apropriada.

n
L-i

28. Todos os assuntos tratados numa Assembléia Extraordinária serão
considerados extraordinários e todos os assuntos tratados numa Assembléia
Ordinária, exceto o sancionamento de dividendos e o exame de contas,
balanços e o relatório da administração e dos auditores, serão considerados
ordinários.
29. Quando os acionistas representando uma maioria das ações emitidas
com direito a voto da Sociedade em pessoa ou por procurador assinarem a ata
de uma Assembléia Ordinária ou Extraordinária a mesma será considerada
devidamente realizada, não obstante que os acionistas não tenham
efetivamente se reunido ou que possa ter havido defeitos técnicos nos
trabalhos, e uma deliberação por escrito por maioria simples serão válida e
efetiva como se tivesse sido adotada numa assembléia dos acionistas
devidamente convocada e constituída.
PROCEDIMENTOS EM ASSEMBLÉIAS GERAIS

30. Nenhum assunto será tratado em nenhuma Assembléia Geral a menos
que haja um quorum presente quando a assembléia tratar do assunto. r.
31. Um quorum consistirá de acionistas detendo ou representando uma
maioria em valor das ações subscritas e emitidas da Sociedade, conforme o
disposto nos Parágrafos 75(1) da Lei.
32. 0 Presidente ou vice-Presidente deverão atuar como Presidente da
mesa em qualquer Assembléia Geral da Sociedade. Em sua ausência, os
acionistas escolherão um dentre eles para atuar como Presidente da mesa.
33. 0 Presidente poderá, com o consentimento da assembléia, adiar
qualquer assembléia periodicamente e de local para local, porém não será
tratado nenhum outro assunto numa assembléia adiada além do assunto que
permaneceu inacabado na assembléia a partir da qual houve o adiamento.
34. Qualquer questão submetida à apreciação de uma assembléia será
decidida por contagem de mãos, a menos que uma votação seja (antes ou
quando da declaração do resultado da contagem de mãos) solicitada por no
mmlmo dois acionistas e, em caso de empate de votos, o Presidente deverá ter
o voto de qualidade além do voto ou votos que este teria direito como acionista.
35.

Em qualquer Assembléia Geral, uma declaração do Presidente da mesa

So

~~

MfZ<0o
de que uma deliberação foi tomada, ou derrotada, por contagem de mãos
votação: e um registro para esse fim no livro de procedimentos da Socieda g, SAI Q v
constituirão evidência suficiente do fato, sem necessidade de prova do num
r.
ou proporção dos votos registrados a favor ou contra tal deliberação.
- x
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Numa contagem de mãos, todo acionista presente em pessoa terá direito
36.
a um voto. Numa votação, todo acionista que detiver ações (exceto ações
especificamente designadas como °sem direito a voto" numa autorização e/ou
emissão) terá direito a um voto para cada ação detida por ele.
37.
®

Os votos poderão ser dados pessoalmente ou por procuração.

38. 0 instrumento de nomeação de um procurador será por escrito, assinado
pelo outorgante ou seu procurador ou, se esse outorgante for uma sociedade,
mediante aposição do Selo ou pela assinatura de um diretor ou procurador
assim autorizado.
39.
Qualquer pessoa, mesmo que não seja acionista da Sociedade, poderá
ser nomeada procurador.
O instrumento de nomeação de um procurador será depositado junto ao
40.
Secretário da Sociedade no mínimo 48 (quarenta e oito) horas antes da
realização da assembléia na qual a pessoa nomeada no instrumento se propõe
a votar e, na falta disso, o instrumento de procuração não será tratado como
válido.
Um voto dado de acordo com os ternos de um instrumento de
41.
procuração será válido não obstante o falecimento prévio do outorgante ou a
revogação da procuração ou transferência das ações com respeito às quais o
voto é dado, desde que nenhuma intimação escrita do falecimento, revogação
ou transferência tenha sido recebida antes da assembléia.

®

42. Um instrumento de nomeação de um procurador será na forma prescrita
pelo Artigo 66 do Primeiro Anexo ou em qualquer outra forma que os
Conselheiros julgarem apropriada para aprovar.
CONSELHEIROS t"DIRECTORS")

43.

0 número de Conselheiros não será inferior a 2 (dois).

44. A única qualificação de todo Conselheiro será sua eleição para o
Conselho de Administração pelos Acionistas representando a maioria das ações
emitidas com direito a voto da Sociedade.
45.

0 cargo de Conselheiro ficará vago, ipso facto:

se este vier a falir ou suspender o pagamento a ou fizer uma
(a)
composição com seus credores;
(b)
(c)
cargo; ou

se este vier a enlouquecer ou se tomar insano ou falecer;
se por notificação escrita à Sociedade este pedir demissão d ~$u
'a
fJ
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ou destituído nos termos dos

Porém, os Conselheiros que continuarem, poderão agir não obstante qualquer
vaga no Conselho.

0

46. Qualquer vaga casual no Conselho de Administração poderá ser
preenchida a qualquer tempo pelos Conselheiros ou por voto dos acionistas,
porém qualquer pessoa assim escolhida permanecerá no cargo apenas
enquanto o Conselheiro cujo cargo ficou vago teria permanecido se tal vaga
não tivesse ocorrido. Qualquer Conselheiro poderá nomear qualquer pessoa
que seja aprovada pela maioria dos Conselheiros ou suplentes ou substitutos
de Conselheiros como um Conselheiro suplente ou substituto. A pessoa
nomeada, enquanto permanecer no cargo como Conselheiro suplente ou
substituto, terá direito a aviso de uma reunião do Conselho e a comparecer e
votar na mesma como Conselheiro. Qualquer nomeação feita dessa forma
poderá ser revogada a qualquer época pela pessoa que nomeou ou por uma
maioria dos demais Conselheiros e qualquer nomeação ou revogação nos
termos deste Artigo será feita por notificação escrita a ser entregue ao
Secretário da Sociedade.
PROCEDIMENTOS DOS CONSELHEIROS

47. Os Conselheiros poderão reunir-se para o despacho de negócios, adiar e
de outra forma regulamentar suas reuniões e procedimentos conforme julgarem
apropriado e poderão determinar o quorum necessário para a transação de
negócios. Até que seja determinado de outra forma, dois Conselheiros
constituirão um quorum.
E

48. 0 Presidente ou quaisquer 2 (dois) Conselheiros poderão a qualquer
época convocar uma reunião do Conselho. Questões que surgirem em qualquer
reunião deverão ser decididas por maioria de votos e, em caso de empate, o
Presidente ou o Vice-Presidente ou outra pessoa agindo como presidente da
mesa, terá um segundo voto ou voto de desempate, desde que o presidente da
mesa na qual houver apenas 2 (dois) Diretores presentes não tenha o voto de
desempate.
49. Uma reunião dos Conselheiros então existentes na qual haja um quorum
presente será competente para exercer todas ou quaisquer das autorizações,
poderes e critérios por ou sob os regulamentos da Sociedade na ocasião
investidos em ou exercíveis pelos Conselheiros em geral.
50. O Presidente ou Vice-Presidente deverão presidir todas as reuniões do
Conselho. Na ausência do Presidente e do Vice-Presidente, os Conselheiros
presentes escolherão um dentre eles para presidir a mesa.
51. Quando uma maioria dos Conselheiros assinar a ata de uma reunião
Conselho a mesma será considerada devidamente realizada, não obstante
os Conselheiros não tenham se reunido efetivamente ou que possa ter h
defeitos técnicos nos trabalhos. E uma deliberação escrita, assinada por
os Conselheiros nos termos do Parágrafo 105(1) da Lei, poderá consi
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diversos documentos da mesma forma, cada qual assinado por um ou mais dos
Conselheiros.
PODERES DOS CONSELHEIROS

M

52. A administração dos negócios da Sociedade será investida nos
Conselheiros que, além dos poderes e autoridade que lhes forem conferidos
pelo presente Instrumento ou expressamente conferidos de outra forma,
poderão exercer todos tais poderes e praticar todos tais atos e coisas conforme
esteja expressamente instruído ou exigido que sejam exercidos ou feitos pela
Sociedade e que por este instrumento ou pela Lei não seja instruído ou exigido
expressamente que sejam exercidos ou feitos pela Sociedade em Assembléia
Geral, porém sujeito, não obstante, às disposições de qualquer Lei e do
presente instrumento e a qualquer regulamento periodicamente feito pela
Sociedade em Assembléia Geral. Desde que nenhum regulamento feito dessa

forma invalide qualquer ato prévio dos Conselheiros que teria sido válido se
esse regulamento não tivesse sido feito.

53. Todos os cheques, Letras de Câmbio, Notas Promissórias, Ordens de
pagamento e demais instrumentos negociáveis ou transferíveis serão aceitos,
feitos, sacados, endossados, negociados e assinados por e em nome da
Sociedade por qualquer Conselheiro ou de tal outra maneira conforme o
Conselho de Administração deliberar; desde que, entretanto, sujeito a qualquer
Deliberação em contrário do Conselho de Administração, todos os cheques
para depósito em conta bancária da Sociedade possam ser endossados pelo
Secretário ou por qualquer Conselheiro.

n

54. Os Diretores da Sociedade serão eleitos anualmente pela Sociedade ou
nomeados anualmente pelos Conselheiros e consistirão de um Presidente e um
Secretário e tais outros diretores conforme a Sociedade ou os Conselheiros
possam periodicamente considerar necessários. Se qualquer cargo ficar vago
durante o ano, os Conselheiros poderão preencher o mesmo durante o restante
do mandato. Estes ocuparão o cargo até que seus sucessores sejam eleitos,

porém qualquer diretor poderá ser destituído a qualquer tempo pela Sociedade
ou pelos Conselheiros.

55. Os direitos deverão cumprir tais deveres conforme possam ser prescritos
pelos Conselheiros.
56. Qualquer pessoa poderá ocupar mais de um desses cargos e nenhum
diretor precisa ser Conselheiro ou acionista da Sociedade.
PRESIDENTE

57. A menos que determinado de outra forma por deliberação
Conselheiros, o Presidente deverá assinar e selar todas as es
documentos e demais instrumentos e papéis autorizados pelos Conse
que exijam a assinatura da Sociedade na presença de um Conselhe' c
Secretário da Sociedade. O Presidente terá a supe rv isão geral dos ne ci,
~
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Sociedade e deverá fazer tais relatórios aos Conselheiros e acionistas conforme
julgar necessários ou conforme possam ser exigidos deles e deverá cumprir tais
outros deveres conforme sejam incidentais a seu cargo ou conforme possam ser
prescritos pelos Conselheiros.
VICE-PRESIDENTE

a

59. 0 Vice-Presidente, na ausência ou incapacidade do Presidente, poderá
cumprir os deveres e exercer os poderes do Presidente e cumprirá tais deveres
conforme venham a ser prescritos pelos Conselheiros.
TESOUREIRO

60. 0 Tesoureiro, mas se não eleito ou nomeado o Secretário, terá a
custódia dos fundos e valores mobiliários da Sociedade e deverá depositar a
crédito da Sociedade, ,unto ao banco a ser selecionado pelos Conselheiros,
todos os fundos da Sociedade. Este deverá assinar ou contra-assinar os
instrumentos ou documentos que exigirem sua assinatura e deverá cumprir tais
outros deveres conforme possam ser prescritos pelos Conselheiros.
SECRETÁRIO

o

61. 0 Secretário deverá emitir aviso de todas as assembléias de acionistas e
reuniões do Conselho. Ele deverá comparecer a e manter atas das assembléias
dos acionistas e reuniões do Conselho e se encarregará do selo e livros da
Sociedade. Ele deverá assinar com o Presidente os instrumentos e documentos
que exigirem sua assinatura e deverá fazer os relatórios e cumprir tais outros
everes conforme possam ser prescritos pelos Conselheiros. Um Secretário
Assistente devidamente nomeado poderá exercer todos os poderes conferidos
ao Secretário da Sociedade.
0 SELO

61. 0 Selo da Sociedade não deverá ser usado sem a sanção de uma
deliberação dos Conselheiros ou sem a sanção do Presidente ou do VicePresidente ou de outro diretor conforme os Conselheiros possam nomear. A
Sociedade pelo presente instrumento está autorizada a adotar um selo oficial e
exercer os poderes relativos ao mesmo e contidos na Lei. A Sociedade também
está autorizada por este instrumento a adotar selos para uso no exterior de
acordo com o Parágrafo 26(2) da Lei.
DIVIDENDOS

62. 0 lucro líquido da Sociedade será divisível entre os acionistas detentores
de ações em proporção ao número de ações detidas por eles respectivamente e
de acordo com os direitos e interesses ligados a essas ações.
63. A Sociedade em Assembléia Geral ou os Conselheiros poderão
um dividendo a ser pago aos Acionistas de acordo com seus d
participações nos lucros e poderão fixar o prazo para pagamento.
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64. Nenhum dividendo será pagável exceto com recursos dos lucros
decorrentes dos negócios da Sociedade, embora dividendos possam ser pagos
quer pela emissão de ações totalmente integralizadas aos acionistas, conforme
o disposto no Parágrafo 60(1) da Lei ou com recursos do excedente, conforme o
disposto no Parágrafo 60(2).
65.

Os Conselheiros poderão periodicamente pagar aos acionistas

dividendos intermediários conforme em seu julgamento a posição da Sociedade

justifique.

66. Os Conselheiros poderão deduzir dos dividendos a pagar a qualquer
acionista todas as somas de dinheiro que possam ser devidas por ele à
Sociedade.
67. O aviso de qualquer dividendo que possa ter sido declarado deverá ser
dado a cada acionista da maneira mencionada abaixo.
68.

Nenhum dividendo renderá juros contra a Sociedade.

69. Os Conselheiros poderão, antes de recomendar qualquer dividendo,
estabelecer a partir dos lucros da Sociedade as somas que julgarem
apropriadas como fundo ou fundos de reserva para satisfazer contingências ou
para equalizar dividendos e os Conselheiros poderão investir a soma assim
separada como fundo ou fundos de reserva nos valores mobiliários que estes
selecionarem.

CONTAS
70. Os Conselheiros deverão, se assim instruídos pelos acionistas em
. Assembléia Geral, fazer com que sejam mantidas contas verdadeiras: (a) dos
ativos, créditos e obrigações da Sociedade, e (b) das somas em dinheiro
recebidas e gastas pela Sociedade e das questões com respeito às quais esses
gastos ou recebimentos tiveram lugar.
71. No mínimo uma vez por ano os Conselheiros deverão, a menos que
dispensado por deliberação dos acionistas em Assembléia Geral, apresentar à
Sociedade em Assembléia Geral uma demonstração de resultado e despesas
do ano anterior preparada até uma data não mais do que 6 (seis) meses antes
dessa assembléia.
72. A menos que dispensado por deliberação dos acionistas em Assembléia
Geral, um balanço deverá ser elaborado a cada ano e deverá ser apresentado à
Sociedade em Assembléia Geral e esse balanço deverá conter um resumo dos
bens e obrigações da Sociedade.
AUDITORES

73. Sujeito ao direito de todos os acionistas nos termos do Parágrafo 131
13
da Lei de não nomearem um auditor, os Conselheiros poderão tomar to
s
providências necessárias para uma auditoria anual dos livros e contpeer d
Sociedade.
:..,

.3
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NOTIFICACOES

74. Uma notificação poderá ser entregue pela Sociedade a qualquer
acionista, quer pessoalmente ou enviando-se a mesma por correio num
envelope endereçado a esse acionista em seu último endereço conhecido.
75. A assinatura em qualquer tal notificação a ser dada poderá ser escrita,
datilografada ou impressa.
76. Qualquer notificação, se entregue por correio, será considerada entregue
na hora em que o envelope contendo a mesma for entregue no curso regular do
correio; e para comprovar tal notificação será suficiente provar que o envelope
ou embalagem contendo a notificação foi endereçado apropriadamente e
colocado no correio, desde que notificação a um acionista cujo endereço
registrado seja fora das Bahamas seja feita por carta aérea.
77. Sujeito às disposições do Artigo 27 deste instrumento, o aviso de
assembléias de acionistas será dado pelo Secretário no mínimo 7 (sete) dias
antes da data dessa assembléia.
78. O aviso de assembléias extraordinárias deverá declarar a finalidade para
a qual a assembléia está sendo convocada.
79. Assembléias de acionistas, tanto ordinárias como extraordinárias,
poderão ser realizadas sem prévio aviso se todos os acionistas estiverem
presentes em pessoa ou por procurador ou dispensarem aviso da assembléia
por escrito.
80. Reuniões do Conselho poderão ser realizadas sem prévio aviso se todos
os Conselheiros estiverem presentes ou dispensarem o aviso dessa reunião por
escrito.
81. Qualquer acionista ou Conselheiro poderá renunciar ao direito de
receber avisos por instrumento escrito assinado por ele antes ou após qualquer
assembléia ou reunião.
INDENIZAÇÃO DE CONSELHEIRO, ETC.

82. Sujeito a tal limitação (se houver) quanto às indenizações conferidas
pelos Parágrafo 118 a 121 da Lei, os Conselheiros, diretores e funcionários da
Sociedade na ocasião e os agentes fiduciários, se houver, na ocasião agindo
em relação a qualquer dos negócios da Sociedade e todos estes e todos os
seus testamenteiros e curadores, deverão ser indenizados e isentados por meio
de fundos da Sociedade de e contra todas as ações, custos, encargos,
prejuízos, danos e despesas, que eles ou qualquer deles, seus herdeiros,
testamenteiros ou curadores incorrerem ou vierem a incorrer ou sofrer r
em razão de qualquer ato praticado, contribuído ou omitido em ou a res e
execução de seus deveres ou supostos deveres, em seus respectivos ca
fundos fiduciários exceto aqueles, se houver, que estes incorrerem ou s
por ou através de sua própria negligência intencional ou inadim
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respectivamente; e nenhum deles responderá por quaisquer atos, recebimentos,
negligências ou inadimplementos de quaisquer outros deles ou por se unirem
em qualquer recebimento para fins de conformidade ou com relação a
quaisquer bancos ou outras pessoas junto aos quais quaisquer fundos ou
Pertences da Sociedade estiverem depositados em custódia, ou por
Insuficiência ou deficiência de qualquer garantia mediante a qual quaisquer
importâncias de ou pertencentes a Sociedade forem colocadas ou investidas ou
por qualquer outra perda, infortúnio ou dano que possa ocorrer no exercício de
seus respectivos cargos ou fundos fiduciários ou em relação aos mesmos,
exceto se estes ocorrerem por ou através de sua própria negligência intencional
ou inadimplência, respectivamente.
Datado de 30 de setembro de 2004.
[carimbo]: Comunidade das Bahamas. Departamento de Registro Geral.
Certifico que o instrumento acima é uma cópia fiel do original depositado neste
cartório.
[assinatura ilegível]
NADA MAIS. Dou fé e assino.
São Paulo, 03 de outubro 2006.
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Recuperação Judicial
Processo n° 0474961-48.2014.8.19.0001

TMT TERCEIRIZAÇAO DE PROCESSOS

,

SERVIÇOS E

TECNOLOGIA S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°
07.073.027/0001-53 (doe. 03), com sede no Estado de São Paulo, na Comarca de
Mogi das Cruzes, na Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes n° 490, CEP 08.773490, Vila Mogilar, neste ato representada na forma do seu estatuto social (doe. 02),
por seus advogados (doe. 01), nos autos da Recuperação Judicial proposta por
ENEVA S.A e ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A., vem, respeitosamente, à presença de
Vossa Excelência, requerer a juntada dos anexos documentos de representação
processual da empresa.

AI. Santos, 1827— 130 andar-Sào Paulo - SP - CEP 01419-909 - Tel.: 55 (11) 3525-5100 Fax: 55 (11) 3525-5120
contato@advsevilha.com.br — www.advsevilha.com.br

SEVILHA,
ARRUDA
ADVOGADOS

Além disso, e por fim, requer a peticionária sejam anotados na
contracapa dos autos, para fins de intimação, sob pena de nulidade, os nomes dos
advogados signatários da presente: ANDRÉ GONÇALVES DE ARRUDA (OAB/SP
200.777) e JULIANA FERNANDES SANTOS TONON (OAB/SP 292.422) .

Termos em que,
Pede deferimento.
®

De São Paulo para o Rio de Janeiro, 20 de janeiro de 2015.

André Gonçalves de Arruda
OAB/SP 200.777
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Documento 1
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PROCURAÇÃO

M

GOO

Pelo presente instrumento particular de mandato, TIVIT TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS,
SERVIÇOS E TECNOLOGIA S.A, com sede social no Estado de São Paulo, Cidade de Mogi
das Cruzes, na Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, 490, Vila Mogilar, CEP 08773-490,
inscrita no CNPJ no 07.073.02710001-53, neste ato representada por seus Diretores LUIZ
ROBERTO NOVAES MATTAR, brasileiro, casado, empresário, inscrito no RG SSP/SP no.
7.576.274 e no CPFIMF no 072.672.558-76 e PAULO SÉRGIO CARVALHO DE FREITAS,
brasileiro, casado, contador, inscrito no IFP/RJ no. b4.801.039-1 e inscrito no CPFIMF sob o
no. 713.295.957-34, ambos com domicílio profissional no Estado de São Paulo, Cidade de
São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 22° andar, nomeia e constitui seus
procuradores FERNANDA BASSO NABUCO, brasileira, casada, advogada, inscrito na
Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de São Paulo sob o n°. 188.304, Inscrita no RG
SSP/SP n° 28.136.671-8 e no CPFIMF no 274.063.118-93; ROSA HELENA GOMES DA
CUNHA, brasileira, solteira, advogada, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção
de São Paulo sob o no. 149.244, inscrita no RG SSP/PA n° 1.986.408 e no CPFIMF n°
379.928.052-91; e ADRIANA ALMEIDA DA SILVA, brasileira, solteira, advogada, inscrito na
Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de São Paulo sob o n°. 206.502, inscrita no RG
SSP/SP 27.712.278-8 e no CPF 287.154.768-80, todas com domicílio profissional no Estado
de São Paulo, Cidade de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 22 0 andar, para
representá-la, ISOLADAMENTE, perante o foro em geral, com os poderes da cláusula
"Ad Judicia et Extra% em qualquer Juizo, Instância ou Tribunal, podendo propor as
ações até final decisão, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhe,
ainda, poderes para representá-la junto aos órgãos públicos Federais, Estaduais e
Municipais, Autarquias, Entidades de Classe e Sociedades em geral, podendo para tanto,
prestar esclarecimentos, requerer, apresentar e assinar documentos, receber notificações,
intimações e citações, receber e dar quitação, transigir, confessar, desistir e firmar
compromissos e, enfim, tudo o mais praticar ao fiel cumprimento do presente mandato. O
presente instrumento revoga expressamente a procuração data de 07 de fevereiro de 2014.
São Paulo, 10 de abril de 2014.
~4-o

VIT TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA S.A.

Luiz Roberto Novaes Mattar
Diretor Presidente
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SUBSTABELECIMENTO

SUBSTABELEÇO, com reserva de iguais, os poderes que me foram outorgados por TIVIT
TERCEIRMAÇÃO DE PROCESSOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA S.A., pessoa juridica de

direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.073.027/0015-59, com filial no Estado de
São Paulo, na Comarca de Jundiaí, na Avenida das Indústrias n° 655, CEP 13.213-100,
Distrito Industrial, aos advogados:
REGINA APARECIDA SEVILHA SERAPIUCO

OAB/SP 147.738

i

ANDRÉ GONÇALVES DE ARRUDA

OAB/SP 200.777

=

JESSICA SERRASQUEIRO INDALÉCIO DOUMIT

OAB/SP 271.942

JULIANA FERNANDES SANTOS TONON

OAB/SP 292.422

MONIQUE LOPES FERNANDES

OAB/SP 340.601

DAYANE GARCIA LOPES

OAB/SP 305.993

todos integrantes de Sevilha e Arruda Sociedade de Advogados, sociedade registrada sob
o n° 10.810 na OAB/SP, com escritório localizado na cidade de São Paulo, SP, à Alameda
Santos, 1827, 13° Andar, Cerqueira César, São Paulo, CEP: 01419-909, telefone (0 11) 35255100, Fax (011) 3525-5120, outorgando-lhes todos os poderes contidos na cláusula ad

entra, para representã-la perante qualquer órgão da administração, Juízo,
Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito as ações competentes e

judicia et

defendé-lo nas contrárias, seguindo umas e outras, até foral decisão, usando para tanto de
todos os recursos legais e processuais, acompanhando-os até final instância, conferindolhes, ainda, poderes especiais para desistir, renunciar ao direito em que se funda a ação,
transigir, firmar acordos receber e dar quitação, praticando, enfim todo e qualquer ato
necessário ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, em especial para defender os
interesses da OUTORGANTE nos autos da ação indenizatória n° 001114119.2014.8.26.0198, movida pela Sra. Cibele Maria Paz Gonçalves Roseno, em trâmite
perante o Juizado Especial Cível do Foro da Comarca de Franco da Rocha. Sendo vedado
substabelecer.

São Paulo, 13 de janeiro de 2014
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TIVIT TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA S.A.
r

CNPJ/MF nu. 07.073.02710001-53
NIRE 35.300.344.511

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 4 DE FEVEREIRO DE 2014

E
1.

DATA, HORA E LOCAL: 4 de Fevereiro de 2014, às 10:00 horas, na filial da

Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na AvenidaBrigadeiro Faria Lima, 1.355, 22 0 andar, CEP 01452-002.
2.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de editais de

convocação, na forma do disposto no Artigo 124, §4 0, da Lei 6.404, de 15.12.1976,
conforme alterada ("Lei das S.A."), por estar presente à Assembleia a totalidade dos
acionistas da Companhia.
3.

MESA: Presidente: Luiz Roberto Novaes Mattar; Secretário: Paulo Sérgio
Carvalho de Freitas.
4.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a alteração do objeto social da Companhia e
consolidação do Estatuto Social da Companhia (Anexo I).

o
S.

DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, após o exame e a 'discussão das

matérias objeto da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos

1

e sem quaisquer ressalvas, com a abstenção dos legalmente Impedidos:
5.1. Alterar o objeto social da Companhia de forma a Incluir a prestação de serviços
de (a) consultoria em sistemas de gestão documental; (b) execução de serviços de
digitação, digitalização e impressão de imagens na área de informática e (c) triagem,
organização, custódia e guarda de documentos de terceiros, de forma que o Artigo 3 0
do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte nova redação:
140 TABELIÃO DE NOTAS-VAMPRE
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"Artigo 3 0 - A Companhia tem por objeto social (a) a prestação de serviços de
tecnologia de Informação, envolvendo: serviços de armazenamento de dados e de
outros bens relacionados às atividades previstas neste artigo; serviços de assessoria e
consultoria em informática; serviços de suporte técnico em Informática, Inclusive
instalação, configuração e manutenção de programas de computação, soRwares e
banco de dados; serviços de manutenção de máquinas e equipamentos relacionados às
atividades referidas neste artigo; serviços de processamento de dados em geral e

Q

congêneres; ensino e treinamento em serviços e informática; (b) a prestação de
serviços de consultoria em sistemas de gestão documental; (c) a execução de serviços
de digitação, digitalização e Impressão de Imagens na área de Informática; (d) a
prestação de serviços de triagem, organização, custódia e guarda de documentos de

terceiros; (e) a prestação de serviços de agenciamento e Intermediação de negócios;
(f) a prestação de serviços de gestão de processos de negócios; (g) locação de espaço
tïsico em imóveis; (h) a participação em outras sociédades, nacionais ou estrangeiras,
na qualidade de sócia, acionista ou quotista; e (i) a prestação de serviços de contatos
telefônicos, envolvendo: serviços de Calí center implantação de centrais de
atendimento para terceiros; recrutamento, treinamento, locação e fornecimento de
mão-de-obra especializada; locação de equipamentos de telefonia e Informática em
geral; desenvolvimento, implementação, gerenciamento, execução de sistemas de
informática, processamento e digitação de dados referentes aos serviços de centrais de
atendimento, telemarketing, promoção de vendas de produtos e serviços diversos,
pesquisa de mercado e mala direta de qualquer forma ou natureza; serviços de
cobrança extrajudicial."

5.2. Consolidar o Estatuto Social da Companhia, refletindo todas as alterações
promovidas em virtude do disposto no item 5.1. acima e de atas realizadas
anteriormente, de forma que o Estatuto Social passa a vigorar com a redação
constante do Anexo I à presente Ata.
5.3. Autorizar os administradores da Companhia a tomarem todas as medidas e
praticarem todos os atos necessários para a efetivação da deliberação ora aprovada.
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6.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer

outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente
{

Ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. Mesa: Luiz Roberto Novaes
Mattar - Presidente; Paulo Sérgio Carvalho de Freitas - Secretário. Acionistas
Presentes: Luiz Roberto Novaes Mattar e APX Brazil Fundo de Investimento em
Participações.
Certifico que a presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

E

São Paulo, 4 de fevereiro de 2014.

/ /vj
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Luiz Roberto Novaes Mattar
Presidente
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ANEXO I
"ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO DA

TIVIT TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS , SERVIÇOS E TECNOLOGIA S.A.
CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

Artigo 1 0 - TIVIT TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS , SERVIÇOS E TECNOLOGIA S.A. é
uma sociedade por ações, que se rege pelo presente estatuto social (" Estatuto") e pela
legislação aplicável.
Artigo 2 0 - A Companhia tem sua sede e foro na Cidade de Mogi das Cruzes, Estado
de São Paulo, na Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, n 0 490, Vila Mogilar, CEP
08773-490, podendo abrir e encerrar filiais, escritórios e representações em qualquer
localidade do país ou do exterior, mediante deliberação do Conselho de Administração.
Artigo 3 0 - A Companhia tem por objeto social (a) a prestação de serviços de
tecnologia de informação, envolvendo: serviços de armazenamento de dados e de
outros bens relacionados às atividades previstas neste artigo; serviços de assessoria e
consultoria em informática; serviços de suporte técnico em informática, inclusive
Instalação, configuração e manutenção de programas de computação, softwares e
© banco de dados; serviços de manutenção de máquinas e equipamentos relacionados às
atividades referidas neste artigo; serviços de processamento de dados em geral e
congêneres; ensino e treinamento em serviços e informática; (b) a prestação de
L

serviços de consultoria em sistemas de gestão documental; (c) a execução de serviços
de digitação, digitalização e Impressão de Imagens ria área de informática; (d) a
prestação de serviços de triagem, organização, custódia e guarda de documentos de
terceiros; (e) a prestação de serviços de agenciamento e intermediação de negócios;

(f) a prestação de serviços de gestão de processos de negócios; (g)locação de espaço
físico em imóveis; (h) a participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras,
na qualidade de sócia, acionista ou quotista; e (i) a prestação de serviços de contatos
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telefônicos, envolvendo. serviços de call center;' implantação de centrais de
atendimento para terceiros; recrutamento, treinamento, locação e fornecimento de
mão-de-obra especializada; locação de equipamentos de telefonia e informática em

i

geral; desenvolvimento, implementação, gerenciamento, execução de sistemas de
informática, processamento e digitação de dados referentes aos serviços de centrais de
atendimento, telemarketing', promoção de vendas de produtos e serviços diversos,
pesquisa de mercado e mala direta de qualquer forma ou natureza; serviços de
cobrança extrajudicial.

Câ_~

Parágrafo Único - A filiai da Companhia registrada no NIRE (JUCESP)
35.9.0340559.7, e inscrita no CNPJ/MF sob o n 0 07.073.02710020-16,
localizada na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Av. Maria Coelho
Aguiar, n 0 215, BLOCO D, 7 0 andar e 1 0 subsolo, lojas 61, 60 e 51-A, Jardim
São Luis, CEP 05805-000, tem por objeto social, além das atividades descritas
no Artigo 3 0 acima, a atividade de comércio, importação e exportação de
equipamentos relacionados às atividades referidas neste artigo, para uso
próprio ou em conexão com prestação de serviços para terceiros.
Artigo 4 0 - O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

CAPÍTULO II
DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES
Artigo 5 0 - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de
R$1.189.144.056,99 (um bilhão, cento e oitenta e nove milhões, cento e quarenta e
quatro mil, cinquenta e seis Reais e noventa e nove centavos), divididos em
88.990.128 (oitenta e oito milhões, novecentas e noventa mil, cento e vinte e oito)
ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.
Artigo 6 0 - Todas as ações da Companhia poderão assumir a forma escritural e, neste
caso, serão mantidas em conta de depósito em nome de seus titulares, junto a uma
instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários, sem emissão de
certificados e cancelando-se os certificados eventualmente em circulação.

V
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Parágrafo único - A instituição financeira está autorizada a cobrar os custos
relativos à transferência de propriedade das ações diretamente do adquirente_
da ação transferida, bem como o custo dos serviços relativos às ações
custodiadas, observados os limites máximos fixados pela legislação pertinente.
Artigo 7 0 - A Companhia fica autorizada mediante deliberação do Conselho de
Administração a aumentar o seu capital social, independentemente de reforma
estatutária, com emissão de até 44.495.064 (quarenta e quatro milhões, quatrocentas

0

e noventa e cinco mil e sessenta e quatro) ações ordinárias adicionais.
Parágrafo 1 0 - O Conselho de Administração fixará as condições da emissão,
inclusive preço e prazo de integralização, podendo, dentro do limite do capital
autorizado, deliberar a emissão de bônus de subscrição.
Parágrafo 2 0 - É vedado à Companhia emitir partes beneficiárias.
Artigo 8 0 - O capital social será representado exclusivamente por ações ordinárias e a
cada ação ordinária corresponderá o direito a um voto nas deliberações da Assembleia
Geral.
Artigo 9 0 - As ações em que se divide o capital subscrito e integralizado poderão ser
agrupadas ou desmembradas, por deliberação do Conselho de Administração.
Artigo 10 - Em caso de aumento de capital por subscrição de novas ações, os
acionistas terão direito de preferência para subscrição na forma da Lei no 6.404, de 15

-

de dezembro de 1976 (" Lei n 0 6.404/.76 ").

ti

Parágrafo 1 0 - A critério do Conselho de Administração, poderão ser realizados
aumentos de capital, dentro do limite do capital autorizado, mediante a
emissão, sem direito de preferência ou com redução do mesmo, de ações e
debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, cuja colocação seja
feita mediante venda em bolsa de valores ou por subscrição pública, ou ainda
mediante permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle, nos
termos do artigo 172, da Lei n 0 6.404176.

11
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Parágrafo 2 0 - No caso previsto no caput deste artigo, o prazo para o exercício
do direito de preferência será fixado pela Assembleia Geral em, no mínimo, 30
(trinta) dias, contados da data da publicação de anúncio no Diário Oficial e em
outro jornal de grande circulação, exceto nos casos excepcionais previstos em
lei.

Parágrafo 3 0 - O Conselho de Administração deverá dispor sobre as sobras de

a

ações não subscritas, em aumento de capital, durante o prazo do exercício do
direito de preferência, determinando, antes da venda das mesmas em bolsa de
valores, em benefício da Companhia, o rateio, na proporção dos valores
subscritos, entre os acionistas que tiverem manifestado, no boletim ou lista de
subscrição, interesse em subscrever as eventuais sobras.
Artigo 11 - A Companhia poderá outorgar opção de compra ou subscrição de ações a
seus administradores, empregados ou a pessoas naturais que prestem serviços à
Companhia ou a outra sociedade sob seu controle, conforme vier a ser deliberado pelo
Conselho de Administração, observado o plano aprovado pela Assembleia Geral, as
disposições estatutárias e as normas legais aplicáveis, não se aplicando o direito de
preferência dos acionistas.
Artigo 12 - A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração,
adquirir suas próprias ações, para permanência em tesouraria e posterior
cancelamento ou alienação, observadas as condições e requisitos expressos no artigo

O

30 da Lei no 6.404176 e disposições regulamentares aplicáveis.
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CAPÍTULO III
DOS óRGÃOS DA COMPANHIA

SEÇÃO I
DA ASSEMBLEIA GERAL
Artigo 13 - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente até o dia 30 de abril de
®

cada ano e, extraordinariamente, quando convocada nos termos da Lei no 6.404176,
pelo Presidente do Conselho de Administração ou, ainda, pelo Diretor-Presidente.
Artigo 14 - A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho
de Administração ou pelo Diretor Presidente da Companhia ou, na ausência desses, por
qualquer membro do Conselho de Administração ou qualquer Diretor, escolhido pela
maioria de votos dos acionistas presentes, cabendo ao Presidente da Assembleia Geral
indicar o secretário que poderá ser acionista ou não da Companhia.
Artigo 15 - Compete à Assembleia Geral, além das atribuições previstas na Lei no
6.404176 e neste Estatuto:
(a)

aumento do limite do capital autorizado, redução do capital social subscrito,

resgate ou compra de ações para cancelamento ou manutenção em tesouraria, criação
e emissão de ações preferenciais, debêntures, bônus de subscrição ou opções de
compra ou subscrição de ações, exceto quando de competência do Conselho de
Administração nos termos da lei ou deste Estatuto, sendo vedada, em qualquer
hipótese, a emissão de partes benefiçiárias pela Companhia; .
1~

(b)

qualquer alteração deste Estatuto, em especial, mas sem limitação, alteração de

vantagens ou características das ações existentes, bem • como a realização de qualquer
mudança no escopo das atividades sociais da Companhia;
(c)

fixação da remuneração máxima anual e global dos administradores da

Companhia, assim como a remuneração dos membros do Conselho Fiscal; quando
instalado;

V
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a cisão, fusão, incorporação envolvendo a Companhia (inclusive incorporação de
(d)
ações), sua transformação ou qualquer outra forma de reorganização societária;
a autorização aos administradores da Companhia para confessar falência ou
(e)
pedir recuperação extrajudicial ou judicial;
(f)

E

a liquidação e dissolução da Companhia;

distribuição de resultados da Companhia, a qualquer título, incluindo
(g)
dividendos, em forma diferente daquela estabelecida neste Estatuto;
aprovar planos de outorga de opção de compra ou subscrição de ações aos seus
(h)
administradores, empregados ou a pessoas naturais que prestem serviços à
Companhia ou a outra sociedade sob seu controle.
deliberar sobre a abertura de capital, bem como a entrada ou saída em
(i)
qualquer segmento especial de listagem visando à negociação pública de valores
mobiliários; e
(j)

escolher empresa especializada responsável pela preparação de laudo de

avaliação das ações da Companhia, em caso de cancelamento de registro de
companhia aberta ou de segmento especial de listagem, conforme previsto no Capítulo

ü

V deste Estatuto, dentre as empresas indicadas pelo Conselho de Administração.
Artigo 16 - O Presidente da. Assembleia Geral deverá observar e fazer cumprir as
disposições dos eventuais acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia,
não permitindo que se computem os votos proferidos em contrariedade com o
conteúdo de tais acordos.
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SEÇAO II
DA ADMINISTRAÇAO
Sub-Seção I
Disposições Gerais
Artigo 17 - A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por
uma Diretoria.

O

Parágrafo 1 0 - A investidura nos cargos far-se-á por termo lavrado em livro
próprio, assinado pelo administrador empossado, dispensada qualquer garantia
de gestão.
Parágrafo 2 0 - Os administradores permanecerão em seus cargos até a posse
de seus substitutos.
Sub-Seção II
Conselho de Administração
Artigo 18 - O Conselho de Administração será composto por 7 (sete) membros
efetivos, todos acionistas, podendo haver até igual número de suplentes, conforme
deliberado pelos acionistas, todos eleitos pela Assembleia Geral, com mandato
unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição.

O

Parágrafo 1 0 - Os membros do Conselho de Administração serão investidos
nos seus cargos mediante a assinatura de termo lavrado em livro próprio. Os

` membros do Conselho de Administração deverão permanecer em seus cargos e
no exercício de suas funções até que sejam eleitos seus substitutos, exceto se
de outra forma for deliberado pela Assembleia Geral de Acionistas.
Parágrafo 2 0 - O membro do Conselho de Administração deve ter reputação
ilibada, não podendo ser eleito, salvo dispensa da Assembleia Geral, aquele que

v
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(i) ocupar cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da
Companhia; ou (li) tiver ou representar Interesse conflitante com a Companhia.
Parágrafo 3 0 - No mínimo 20% (vinte por cento) dos membros do Conselho de

Administração deverá(ão) ser Conselheiro(s) Independente(s), expressamente
declarado(s) como tal(is) na Assembleia Geral que o(s) eleger. Quando a
aplicação do percentual anteriormente mencionado resultar em número
fracionário de Conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o número
inteiro: (i) imediatamente superior, se a fração for igual ou superior a 0,5
(melo); ou (li) imediatamente inferior, se a fração for inferior a 0,5 (meio).
Parágrafo 4 0 - Para os fins deste artigo, o termo "Conselheiro Independente"
significa o Conselheiro que: (a) não tem qualquer vínculo com a Companhia,
exceto a participação no capital social; (b) não é Acionista Controlador
(conforme definido no Regulamento de Listagem do Novo Mercado), cônjuge ou
parente até segundo grau do Acionista Controlador; ou não ser ou não ter sido,
nos últimos 3 (três) anos, vinculado a sociedade ou a entidade relacionada ao
Acionista Controlador (ressalvadas as pessoas vinculadas a instituições públicas
de ensino e/ou pesquisa); (c) não foi, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou
diretor da Companhia, do Acionista Controlador ou de sociedade controlada pela
Companhia; (d) não é fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços
e/ou produtos da Companhia, em magnitude que implique perda de
independência; (e) não é funcionário ou administrador de sociedade ou
entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos da

O

Companhia; (f) não é cônjuge ou parente até segundo grau de algum
administrador da Companhia.; e (g) não recebe outra remuneração da
Companhia além da de Conselheiro (proventos em dinheiro oriundos de
participação no capital estão excluídos desta restrição). É também considerado
Conselheiro Independente aquele eleito nos termos do artigo 141, §§ 4 0 e 50,
da Lei no 6.404176.
Parágrafo 5 0 - O Conselho de Administração, para melhor desempenho de
suas funções, poderá criar comitês ou grupos de trabalho com objetivos
definidos, sendo integrados por pessoas por ele designadas dentre os membros

v
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da administração e /ou outras pessoas que não'façam parte da administração da
Companhia.
Artigo 19 - O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração serão
indicados pela Assembleia Gerai, observado o previsto nos Acordos de Acionistas
arquivados na sede social da Companhia.
Parágrafo 1 0 - Caberá ao Presidente do Conselho de Administração presidir as
Assembleias Gerais, observado o previsto no artigo 14 acima, bem como as
reuniões do Conselho de Administração e em caso de ausência ou impedimento
temporário, essas funções deverão ser exercidas pelo Vice-Presidente do
Conselho de Administração e, na ausência de ambos, por qualquer membro do
Conselho de Administração.
Parágrafo 2 0 - No caso de impedimento ou ausência temporária de qualquer
membro do Conselho de Administração, que não decorra de conflito de
interesses do conselheiro, este será substituído por seu respectivo suplente.
Parágrafo 3 0 - Ocorrendo vacância no Conselho de Administração, este órgão
deverá convocar Assembleia Geral para formalizar a eleição do suplente ou
daquele que o substituirá, o qual deverá permanecer no cargo até o final do
mandato do membro substituído.
--

Artigo 20 - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente,

®

trimestralmente, e, extraordinariamente, sempre que convocado por qualquer de seus
membros, e será instalado com a presença da maioria de seus membros. As reuniões
do Conselho poderão ser realizadas, excepcionalmente, por conferência telefônica,
vídeo conferência ou por qualquer outro meio de comunicação no qual haja prova
inequívoca da manifestação de voto.
Parágrafo 1 0 - As convocações para as reuniões serão feitas por escrito com
antecedência mínima de 8 (oito) dias, por meio de carta, telegrama, fax, e-mail
ou qualquer forma que permita a comprovação do recebimento da convocação
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pelo destinatário, devendo conter a ordem dó dia e serem acompanhadas de
documentação relativa à ordem do dia.
Parágrafo 2 0 - Poderá ser dispensada a convocação prévia de todos os
conselheiros para reunião, se estiverem presentes todos os membros do
Conselho de Administração.
Parágrafo 3 0 - As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas

O

preferencialmente na filial da Companhia localizada na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, n 0 1.355, 220 andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
exceto se outro local for devidamente informado na respectiva convocação.
Artigo 21 - As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas pelo voto
favorável da maioria de seus membros, observados eventuais quoruns específicos
previstos em Acordos de Acionistas previamente arquivados na sede da Companhia.
Parágrafo 1 0 - Todas as deliberações do Conselho de Administração constarão
de atas lavradas no respectivo livro do Conselho de Administração e assinadas
pelos conselheiros presentes.
Parágrafo 2 0 - Nas reuniões do Conselho de Administração são admitidos o
voto escrito antecipado e o voto proferido por fax, correio eletrônico ou por
qualquer outro meio de comunicação, computando-se como presentes os
membros que assim votarem, sendo ainda admitido o voto por procuração
outorgada a outro Conselheiro, com poderes específicos.
Artigo 22 - Além de outras atribuições que lhe sejam atribuídas pela Lei no 6.404176
ou por este Estatuto, compete exclusivamente ao Conselho de Administração:
(a)

aprovação do orçamento anual e o planejamento comercial e operacional anual

da Companhia e das controladas (o " Plano Anual de Negócios "), bem como qualquer de
suas alterações, e ainda aprovação de quaisquer novos investimentos em projetos de
qualquer natureza, incluindo, mas não se limitando, a investimentos em ativos fixos,
que não aqueles previstos no aludido Plano Anual de Negócios;
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.

aprovação de qualquer negócio de qualquer natureza entre a Companhia e

qualquer acionista ou Parte Relacionada (conforme definição do parágrafo primeiro
abaixo);
(c)

realização de qualquer despesa ou investimento pela Companhia, cujo valor

(considerado o ato Isoladamente ou um conjunto de atos de mesma natureza
realizados num mesmo exercício social) supere a quantia de R$7.000.000,00 (sete
milhões de Reais), ajustada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo ("IPCA")
desde 30 de junho de 2009;
(d)

contratação, seja a Companhia credora ou devedora, de empréstimos ou outras

obrigações financeiras, em valor que exceda a R$7.000.000,00 (sete milhões de

Reais), ajustado pelo IPCA desde 30 de junho de 2009 (considerado o ato
isoladamente ou um conjunto de atos de mesma natureza realizados num mesmo
exercício social);
(e)

autorização para celebração de quaisquer contratos com fornecedores em valor

que exceda a quantia de R$7.000.000,00 (sete milhões de Reais), ajustada pelo IPCA
desde 30 de junho de 2009 (considerado o ato isoladamente ou um conjunto de atos
de mesma natureza realizados num mesmo exercício social);
(f)

aut&ização para celebração de quaisquer contratos com clientes em valor que

exceda a quantia de R$30.000.000,00 (trinta milhões de Reais), ajustada pelo IPCA
desde 30 de junho de 2009 (considerado o ato isoladamente ou um conjunto de atos
de mesma natureza realizados num mesmo exercício social);
`

(g)

alienação, oneração ou locação, pela Companhia, de ativos relevantes para suas

operações, assim entendidos como aqueles cujo valor de mercado represente,
individualmente, quantia superior a R$1.000.000,00 (um milhão de Reais), ajustada
pelo IPCA desde 30 de junho de 2009;
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(h)

concessão pela Companhia de quaisquer avais, fianças ou outras garantias em

relação a obrigações que sejam assumidas no curso de seus negócios, com
observância da Política de Alçadas referida na alínea (w) abaixo;

'

(i)

contratação e substituição pela Companhia de sua empresa de auditoria

Independente, que deverá estar devidamente registrada na Comissão de Valores
Mobiliários ("CVM") e ter notória reputação internacional;
eleição, reeleição, destituição e substituição dos Diretores da Companhia e dos

(j)

principais executivos da Companhia (conforme sejam assim considerados pelo
Conselho de Administração), observado o previsto nos Acordos de Acionistas
arquivados na sede social da Companhia;
aprovação da política salarial e planos de Incentivos aos administradores,

(k)

empregados ou a pessoas naturais que prestem serviços à Companhia ou a outra
sociedade sob seu controle, incluindo a criação de planos de opção de compra ou
subscrição de ações aos administradores, empregados ou a pessoas naturais que
prestem serviços à Companhia ou a outra sociedade sob seu controle, nos termos do
artigo 11 deste Estatuto Social;
(1)

alienação por qualquer forma ou oneração de investimentos detidos pela

Companhia em outras sociedades;
realização de investimentos e aquisições de participações pela Companhia em

(m)

outras sociedades;
(n)

a cessão ou transferência, por qualquer meio, a qualquer terceiro, de qualquer

marca, patente, direito autoral, know how, software ou qualquer outro direito de
propriedade industrial, intelectual ou bem intangível;
(o)

fixação da remuneração individual dos administradores da Companhia;

C
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(p)

.

emissões privadas de ações, até o limite do capital autorizado, bem como os

termos e condições da em
_ issão, inclusive, mas sem limitação, preço e condições de
integralização;
1 f

(q)

exercício do direito de voto pela Companhia, em relação às matérias

enumeradas no artigo 15 acima e neste artigo, incluindo, mas sem limitação, eleição
de administradores, membros do Conselho de Administração ou Diretores, nas

O

Assembleias Gerais, reuniões de sócios, reuniões de Conselho de Administração ou
alterações de contrato social de qualquer sociedade da qual a Companhia seja direta
ou indiretamente acionista ou sócia;
(r)

registro da Companhia como companhia aberta e demais matérias relacionadas

às disposições e atendimento das condições de adesão à segmento especial de
listagem que assegure níveis diferenciados de governança corporativa;
(s)

as emissões públicas de ações, até o limite do capital autorizado e quaisquer

outras matérias relacionadas a ofertas públicas de ações ou valores mobiliários
conversíveis em ações, cuja competência, por lei, seja atribuída ao Conselho de
Administração;
(t)

aumento do capital social da Companhia, para subscrição particular ou pública,

dentro do limite do capital autorizado;
(u)

aprovação da assunção de obrigações que possam acarretar responsabilidade à

Companhia por lucros cessantes, danos emergentes, danos indiretos e perdas
financeiras, nos termos do parágrafo segundo deste artigo;
(v)

aprovação da abertura e encerramento de filiais, escritórios e quaisquer outros

estabelecimentos relacionados ao objeto social da Companhia, no País ou no exterior;
(w)

definição de política que estabeleça os valores, parâmetros e condições em que

a Companhia estará legalmente obrigada, bem como a forma pela qual a Companhia
deverá se fazer representar"(" Política de Alcadas "), a qual será levada a registro na
]unta Comercial competente;
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(x)

deliberar sobre a exclusão ou redução do direito de preferência dos acionistas

nos aumentos de capital mediante subscrição de ações, debêntures conversíveis em
p

ações ou bônus de subscrição, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 10 deste
Estatuto Social;
(y)

deliberar sobre operações envolvendo qualquer tipo de instrumento financeiro

derivativo, assim considerados quaisquer contratos que gerem ativos e passivos
financeiros para suas partes, independentemente do mercado em que sejam
negociados ou registrados, bem como da forma de realização, e celebrados
exclusivamente para fins de proteção patrimonial (hedge), observado o disposto no
parágrafo 3 0 deste artigo; e
(z)

apresentar à Assembleia Geral lista tríplice de Instituições especializadas em

avaliação econômica, para fins de apuração do valor econômico conforme disposto nos
artigos 40 e 41 deste Estatuto Social.
Parágrafo 1 0 — Para os fins deste Estatuto, "Parte Relacionada" significa (i)
qualquer Membro da Família do acionista; (li) qualquer Afiliada do acionista; e
(iii) no caso de acionista que seja Fundo de Investimento, seus quotistas e seu
administrador e/ou gestor, ou qualquer de suas Afiliadas. Ainda, para os fins
deste Estatuto Social, "Afiliada" significa qualquer pessoa ou sociedade que,
direta ou indiretamente, controle ou seja controlada por, ou que esteja sob
controle comum de qualquer acionista, tendo "Controle" e suas variações, o
significado que lhe é atribuído pelo artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações;
e "Membros de Família" significa, em relação a uma pessoa natural, seus pais,

seu cônjuge, seus ascendentes e descendentes diretos, irmãos e colaterais até
o 20 (segundo) grau.

`

Parágrafo 2 0 - A Companhia não se obriga pela assunção de compromissos ou
obrigações que envolvam lucros cessantes, danos emergentes; danos indiretos
e perdas financeiras, exceto se expressamente aprovado pelo Conselho de
Administração.
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Parágrafo 3 0 - A aprovação, pelo Conselho 'de Administração das operações
previstas no item (y) deste artigo dependerá de prévia proposta da Diretoria da
Companhia, identificando, no mínimo, as seguintes informações: (i) avaliação
sobre a relevância dos derivativos para a posição financeira e os resultados da
Companhia, bem como a natureza e extensão dos riscos associados a tais
instrumentos; (li) objetivos e estratégias de gerenciamento de riscos,
particularmente, a política de proteção patrimonial

(hedge);

(!li) riscos

associados a cada estratégia de atuação no mercado, adequação dos controles
internos e parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos; e (iv)
eventuais informações adicionais solicitadas pelo Conselho de Administração,
incluindo, mas não se limitando, a quadros demonstrativos de análise de
sensibilidade.
Artigo 23 - Compete ao Presidente do Conselho de Administração e, na sua ausência,
ao Vice-Presidente do Conselho de Administração, além das atribuições próprias a seu
cargo e previstas neste Estatuto:
(a)

coordenar as atividades dos dois órgãos de administração da Companhia;

(b)

convocar, em nome do Conselho de Administração, a Assembleia Geral; e,

(c)

convocar e presidir as reuniões do Conselho de Administração.

i

Sub-Seção III
Da Diretoria
Artigo 24 - A Diretoria será composta por 5 (cinco) Diretores, acionistas ou não,
residentes no país, eleitos pelo Conselho de Administração, e por este destituíveis a
qualquer tempo, para um mandato de 1 (um) ano, permitida a reeleição, com as
seguintes designações: (i) Diretor-Presidente; (li) Diretor Vice-Presidente de
Tecnologia de Informação ("TI"); (iii) Diretor Vice-Presidente de Processos de
Negócios; (iv) Diretor de Desenvolvimento Corporativo e de Relações com
Investidores; e (v) Diretor Administrativo-Financeiro.

v
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Parágrafo 1 0 - Os Diretores serão indicados pelo Diretor-Presidente e eleitos
pelo Conselho de Administração e devem atender aos requisitos estabelecidos
na Lei n 0 6.404176.
Parágrafo 2 0 - Os. membros da Diretoria não reeleitos permanecerão no
exercício dos respectivos cargos até a posse dos novos Diretores.
Parágrafo 3 0 - Na hipótese de impedimento definitivo ou vacância do cargo de

®

Diretor, o Conselho de Administração deverá ser imediatamente convocado para
eleição de substituto.
Parágrafo 4 0 - A ausência ou impedimento de qualquer Diretor por período
contínuo superior a 30 (trinta) dias, acarretará o término do respectivo

mandato, aplicando-se o disposto no parágrafo 3 0 deste artigo, exceto se de
outra forma autorizado pelo Conselho de Administração.
Parágrafo 5 0 - Um Diretor não poderá substituir, simultaneamente, mais do
que um outro Diretor.
Parágrafo 6 0 - É permitido que um Diretor acumule 1 (um) outro cargo na
Diretoria da Companhia.
Artigo 25 - A Diretoria reunir-se-á por convocação de seu Diretor Presidente ou por
quaisquer 2 (dois) Diretores em conjunto, sempre que os interesses sociais assim
exigirem.
Parágrafo 1 0 - Todas as deliberações da Diretoria constarão de atas lavradas

no respectivo livro da Diretoria e assinadas pelos Diretores presentes.
Parágrafo 2 0 - As reuniões da Diretoria serão realizadas preferencialmente na
filial da Companhia localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n 0 1.355, 220
andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, exceto se outro local for
devidamente informado na respectiva convocação.
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Artigo 26 - Compete ao Diretor-Presidente, além das atribuições próprias a seu cargo
e as demais atribuições e funções que lhe sejam fixadas pelo Conselho de
Administração:
(a)

exercer a supervisão geral das competências e atribuições da Diretoria,

promover o desenvolvimento das atividades da Companhia como um todo e reportar
sua atuação ao Conselho de Administração;
©

(b)

convocar e presidir as reuniões da Diretoria; e

(c)

constituir, em conjunto com outro Diretor, procuradores, de acordo com o

disposto no artigo 32, parágrafo 3 0 abaixo.
Artigo 27 - Compete ao Diretor Vice-Presidente de TI, além das demais atribuições e
funções que lhe sejam fixadas pelo Conselho de Administração:

(a)

exercer a supervisão geral das atividades da unidade de negócios de TI da

Companhia;
(b)

promover o desenvolvimento das unidades de negócio de TI da Companhia; e

(c)

reportar sobre a realização das atividades de TI ao Conselho de Administração e

ao Diretor-Presidente.
Artigo 28 - Compete ao Diretor Vice-Presidente de Processos de Negócios, além das
demais atribuições e funções que lhe sejam fixadas pelo Conselho de Administração:
exercer a supervisão geral das atividades da unidade de negócios de processos

(a)

de negócios da Companhia;
(b)

promover o desenvolvimento das unidades de processos de negócio da

Companhia; e
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reportar sobre a realização das atividades de processos de negócio ao Conselho

de Administração e ao Diretor-Presidente.
Artigo 29 - Compete ao Diretor de Desenvolvimento Corporativo e de Relações com
Investidores, além das demais atribuições e funções que lhe sejam fixadas pelo
Conselho de Administração:
(a)

coordenar, administrar, dirigir e supervisionar o trabalho de relações com

investidores, bem como representar a Companhia perante acionistas, investidores,
analistas de mercado, a CVM, as Bolsas de Valores e os demais órgãos de controle e
demais instituições relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de capitais,
no Brasil e no exterior;
(b)

prestar informações ao público investidor, à CVM e Bolsas de Valores;

(c)

manter atualizado o registro de companhia aberta; e

(d)

reportar sobre a realização das atividades de relações com investidores ao

Conselho de Administração e ao Diretor-Presidente.
Artigo 30

- Compete ao Diretor Administrativo-Financeiro, além das demais

atribuições e funções que lhe sejam fixadas pelo Conselho de Administração:
(a)

administrar o caixa e as contas a pagar e a receber da Companhia;

(b)

coordenar, administrar, dirigir e supervisionar as áreas contábil, fiscal e

financeira; e
(c)

propor alternativas de financiamento_ e aprovar' as condições financeiras dos

negócios da Companhia.

-

Artigo 31 - Compete aos Diretores, de forma conjunta:
(a)

v

administrar e gerir os negócios da Companhia;
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rever e atualizar as práticas de administração e gestão da Companhia, tendo

em vista as necessidades de ampliação dos negócios e as modernas técnicas de
administração;
(c)

cumprir e fazer cumprir este Estatuto e as deliberações do Conselho de

Administração e da Assembleia Geral de Acionistas;
(d)

submeter, anualmente, à apreciação do Conselho de Administração, o Relatório

da Administração e as contas da Diretoria, acompanhados do relatório dos auditores
independentes, bem como a proposta de aplicação dos lucros apurados no exercício
anterior; e
(e)

apresentar trimestralmente ao Conselho de Administração o balancete

económico-financeiro e patrimonial detalhado da Companhia e suas controladas.
Artigo 32 - A representação da Companhia será realizada na forma descrita neste
artigo.
Parágrafo 1 0 - Compete ao Diretor Presidente a representação geral da
Companhia, em juízo ou fora dele, competindo-lhe assegurar o respeito às leis
vigentes e à política e objetivos estabelecidos pelas autoridades
governamentais, bem como à orientação geral estabelecida e às deliberações da
~

p

ter'

Assembleia Geral, competindo-lhe, ainda, dirigir a execução das atividades
relacionadas com o planejamento geral da Companhia, coordenar e
supervisionar as atividades., de administração da Companhia, elaborar e
apresentar ao Conselho de Administração o Plano Anual de Negócios e o
orçamento anual da Companhia, convocar e presidir as reuniões da Diretoria.
Parágrafo 2 0 - Observadas as disposições contidas neste Estatuto, a
representação da Companhia em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente,
perante terceiros e repartições públicas federais, estaduais ou municipais, será
feita mediante a assinatura conjunta de 2 (dois) diretores, 1 (um) diretor e 1
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(um) procurador ou, ainda, de 2 (dois) procuradores, de acordo com a Política
de Alçadas devidamente aprovada pelo Conselho de Administração.
Parágrafo 3 0 - As procurações outorgadas em nome da Companhia o serão
sempre por 2 (dois) Diretores em conjunto, sendo necessariamente um deles o
Diretor Presidente, devendo especificar os poderes conferidos e, com exceção
daquelas para fins judiciais, deverão ter um período máximo de validade de 1

E

(um) ano, observado que nenhum instrumento de procuração, exceto aqueles
para fins judiciais, poderá conferir poderes ao respectivo procurador para
substabelecer os poderes a ele outorgados pela Companhia. Na ausência do

Diretor Presidente, as procurações deverão ser outorgadas pelo Diretor
Administrativo Financeiro em conjunto com o Diretor Vice-Presidente de
Processos de Negócios.
Parágrafo 4 0 - Na ausência de determinação de período de validade nas
procurações outorgadas pela Companhia, presumir-se-á que as mesmas foram
outorgadas pelo prazo de 1 (um) ano.
Parágrafo 5 0 - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com
relação à Companhia, os atos de qualquer Diretor, procurador ou funcionário
que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhos
aos objetivos sociais, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras
garantias em favor de terceiros, salvo quando expressamente autorizados pelo
Conselho de Administração.
Artigo 33 - As reuniões da Diretoria serão convocadas na forma do artigo 25 acima,
sempre que o interesse social assim exigir, sendo as deliberações tomadas por maioria
de voto dos presentes, tendo o Diretor Presidente o voto qualificado em caso de
empate.
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SEÇÃO III
DO CONSELHO FISCAL
Artigo 34 - O Conselho Fiscal da Companhia com as atribuições estabelecidas em lei
será composto por 3 (três) a 5 (cinco) membros e igual número de suplentes.
Parágrafo 1 0 - O Conselho Fiscal não funcionará em caráter permanente e
somente será instalado mediante solicitação dos acionistas, de acordo com as
disposições legais.
Parágrafo 2 0 - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal, além do
reembolso obrigatório das despesas de locomoção e estadia necessárias ao
desempenho da função será fixada pela Assembleia Geral que os eleger.

CAPÍTULO IV
DO EXERCÍCIO SOCIAL E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Artigo 35 - O exercício social corresponde ao ano civil e se inicia em 1 0 de janeiro e
se encerra em 31 de dezembro de cada ano.
Parágrafo 1 0 - Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com
observância dos preceitos legais pertinentes, as seguintes demonstrações
•

financeiras, sem prejuízo de outras demonstrações exigidas por regulamento de
listagem das ações da Companhia:
(a)

balanço patrimonial;

(b)

demonstrações das mutações do patrimônio líquido;

(c)

demonstração do resultado do exercício;

(d)

demonstração dos fluxos de caixa; e

(e)

demonstração do valor adicionado.
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Parágrafo 2 0 - Fará parte das demonstrações financeiras do exercício,
proposta da administração sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido, com
observância do disposto na lei e neste Estatuto.
Parágrafo 3 0 - Os resultados apurados no exercício social terão
obrigatoriamente a seguinte destinação:
©

(a)

provisão para o Imposto de Renda e para a Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido;

(b)

abatimento de prejuízos, se existirem;

(c)

5% (cinco por cento) para a formação da reserva legal, até atingir 20%
(vinte por cento) do capital social subscrito;

(c)

pagamento de dividendo obrigatório, observado o disposto no artigo 36

(d)

o saldo remanescente será distribuído como dividendos além dos

deste Estatuto e na lei; e
dividendos obrigatórios previstos no artigo 36 deste Estatuto, exceto em
caso de orçamento de capital aprovado pela Assembleia Gerai, que
justifique sua retenção.
Artigo 36 - Os acionistas terão direito a receber, em cada exercício, a título de
dividendos, um percentual obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o lucro
líquido do exercício, com os seguintes ajustes:
(a)

o decréscimo das importâncias destinadas, no exercício, à constituição
da reserva legal e de reservas para contingências; e

(b)

o acréscimo das impórtâncias resultantes da reversão, no exercício, de
reservas para contingências, anteriormente formadas.

Parágrafo 1 0 - Sempre que o montante do dividendo obrigatório ultrapassar a
parcela realizada do lucro líquido do exercício, a administração poderá propor, e
a Assembleia Geral aprovar, destinar o excesso à constituição de reserva de
lucros a realizar.
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Parágrafo 2 0 - A Assembleia poderá atribuir aos administradores uma
participação nos lucros, observados os limites legais pertinentes. É condição
para pagamento de tal participação a atribuição aos acionistas do dividendo
obrigatório a que se refere este artigo.
Parágrafo 3 0 - A Companhia poderá levantar balanços semestrais ou em
períodos menores.. Observadas as condições impostas por lei, o Conselho de
Administração poderá: (a) deliberar a distribuição de dividendos a débito da
conta de lucro apurado em balanço semestral ou em períodos menores ad
referendum da Assemblela Geral; e (b) declarar dividendos Intermediários a
débito da conta de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou
semestral.
Parágrafo 4 0 - Os dividendos serão pagos em até 60 (sessenta) dias a contar
da publicação da Ata da Assembleia Geral de Acionistas que aprovar a sua
distribuição, salvo se outro prazo for deliberado pelos acionistas na referida
Assembleia.
Parágrafo 5 0 - Os dividendos não reclamados em 3 (três) anos prescrevem em
favor da Companhia.
Parágrafo 6 0 - O Conselho de Administração deliberará sobre proposta da
Diretoria de pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, ad

a

referendum da Assembleia Geral Ordinária que apreciar as demonstrações
financeiras relativas ao exercício social em que tais juros foram pagos ou
creditados, sendo que os v'atores correspondentes aos juros sobre capital
próprio deverão ser imputados ao dividendo obrigatório.
CAPÍTULO V
DA ALIENAÇÃO DO CONTROLE ACIONÁRIO, DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
DE COMPANHIA ABERTA E DA SAÍDA DO NOVO MERCADO
Artigo 37 - Na hipótese de alienação do controle acionário da Companhia, tanto por
meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, essa alienação

E
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deverá ser contratada sob condição, suspensíva ou résolutiva, de que o adquirente do
controle se obrigue a efetivar oferta pública de aquisição das ações dos demais
acionistas, observando as condições e os prazos previstos na legislação vigente e no
Regulamento de Listagem do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento
igualitário àquele dado ao acionista controlador alienante.
Artigo 38 - A oferta pública referida no artigo 37 deste Estatuto também deverá ser
efetivada.
(a)

nas hipóteses de cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de
outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em
ações, que venha a resultar na alienação do controle da Companhia; ou,

(b)

nas hipóteses de alienação do controle de sociedade que detenha o
Poder de Controle (conforme definido no Regulamento de Listagem do
Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros -" BM&FBOVESPA ") da Companhia, sendo que, nesse caso, o
alienante ficará obrigado a declarar à BM&FBOVESPA S.A. o valor
atribuído à Companhia nessa alienação e anexar documentação que
comprove esse valor.

Artigo 39 - Aquele que já detiver ações da Companhia e venha a adquirir o poder de
controle acionário, em razão de contrato particular de compra de ações celebrado com
®

o acionista controlador, envolvendo qualquer quantidade de ações, estará obrigado a:
(a)

efetivar a oferta pública referida no Artigo 37 deste Estatuto Social; e

(b)

ressarcir os acionistas dos quais tenha comprado ações em bolsa de
valores nos 6 (seis) meses anteriores à data da alienação de controle,
devendo pagar a estes a eventual diferença entre o preço pago ao
acionista controlador alienante e o valor pago em bolsa de valores por
ações da Companhia nesse mesmo período, devidamente atualizado até
o momento do pagamento pelo IPCA.
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Artigo 40 - Na oferta pública de aquisição de ações a ser efetivada pelo acionista
controlador ou pela Companhia para o cancelamento do registro de companhia aberta
da Companhia, o preço mínimo a ser ofertado deverá corresponder ao valor econômico
apurado em laudo de avaliação, nos termos do artigo 42 deste Estatuto Social.
Artigo 41 - Caso os acionistas reunidos em Assembleia Geral Extraordinária
deliberem: (a) a transferência da Companhia de seu . atual segmento especial de
• listagem para um segmento de listagem de nível de governança corporativa inferior,
ou (b) a reorganização societária da qual a Companhia resultante não seja admitida
para negociação em seu atual segmento especial de listagem ou segmento de listagem
de nível de governança corporativa superior, o acionista, ou grupo de acionistas, que
detiver o poder de controle da Companhia deverá efetivar oferta pública de aquisição
de ações dos demais acionistas, no mínimo, pelo seu respectivo valor econômico, a ser
apurado em laudo de avaliação nos termos do artigo 42 deste Estatuto, respeitadas as
normas legais e regulamentares aplicáveis.
Artigo 42 - O laudo de avaliação de que tratam os artigos 40 e 41 deste Estatuto
Social deverá ser elaborado por instituição ou empresa especializada, com experiência
comprovada e independente quanto ao poder de decisão da Companhia, seus
administradores e controladores, devendo o laudo também satisfazer os requisitos do
parágrafo 1 0 do artigo 80 da Lei nD 6.404176 e conter a responsabilidade prevista no
parágrafo 6 0 do mesmo artigo da Lei nD 6.404176.
Parágrafo 1 0 - A escolha da instituição ou empresa especializada responsável

•

pela determinação do valor econômico da Companhia é de competência
privativa da Assembleia Geral, a partir da apresentação, pelo Conselho de
Administração, de lista tríplice, devendo a respectiva deliberação, não se
computando os votos em branco, ser tomada pela maioria dos votos dos
acionistas representantes das Ações em Circulação presentes naquela
Assembleia, que se instalada em primeira convocação deverá contar com a
presença de acionistas que representem, no mínimo, 20% (vinte por cento) do

total de Ações em Circulação, ou que se instalada em segunda convocação
poderá contar com a presença de qualquer número de acionistas representantes
das Ações em Circulação.
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Parágrafo 2 0 - Para fins deste Estatuto, " Ações em Circulação " significa todas
as ações de emissão da Companhia exceto aquelas (a) detidas pelo acionista
controlador e/ou por pessoas a ele vinculadas; (b) em tesouraria da
Companhia; e (c) detidas pelos administradores da Companhia.
Parágrafo 3 0 - Os custos de elaboração do laudo de avaliação exigido deverão
©

ser assumidos integralmente pelo ofertante.
Artigo 43 - A Companhia não registrará: (a) qualquer transferência de ações para o
Comprador do controle, ou para aquele(s) que vier(em) a deter o controle, enquanto
este(s) não subscrever(em) o Termo de Anuência dos Controladores; e (b) acordo de
acionistas que disponha sobre o exercício do poder de controle enquanto os seus
signatários não subscreverem o Termo de Anuência dos Controladores a que se refere
o regulamento de listagem aplicável à Companhia.
Artigo 44 - É facultada a efetivação de uma única oferta pública de aquisição de
ações, visando a mais de uma das finalidades previstas no Capítulo V deste Estatuto,
no regulamento de listagem aplicável à Companhia ou na regulamentação emitida pela
CVM, desde que seja possível compatibilizar os procedimentos de todas as
modalidades de oferta pública de aquisição de ações e não haja prejuízo para os
destinatários da oferta e seja obtida a autorização da CVM quando exigida pela
legislação aplicável.

®

Artigo 45 - A Companhia ou os acionistas responsáveis pela efetivação da oferta
pública de aquisição de ações prevista neste Capítulo V, no regulamento de listagem
aplicável à Companhia ou na regulamentação emitida pela CVM poderão assegurar sua
realização por intermédio de qualquer acionista, terceiro e, conforme o caso, pela
Companhia. A Companhia ou o acionista, conforme - o caso, não se eximem da
obrigação de efetivar a oferta pública de aquisição de ações até que a mesma seja
concluída com observância das regras aplicáveis.
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CAPÍTULO VI
DA ARBITRAGEM
Artigo 46 - A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho
Fiscal, se instalado, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, de acordo com
Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado, toda e qualquer
• disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em
especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das
disposições contidas na Lei n 0 6.404176, neste Estatuto, em eventuais acordos de
acionistas arquivados na sede da Companhia, nas normas editadas pela CVM, pelo
Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, nos regulamentos da
BM&FBOVESPA, no Contrato de Participação do segmento especial de listagem
aplicável à Companhia e nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado
de capitais em geral. A arbitragem terá lugar na Cidade de São Paulo e será conduzida
no idioma português, sendo aplicável a legislação brasileira, sem renúncia a qualquer
preceito.

CAPÍTULO VII
DA LIQUIDAÇÃO DA COMPANHIA
Artigo 47 - A Companhia entrará em liquidação nos casos determinados em Lei,
cabendo à Assembleia Geral eleger o liquidante ou liquidantes, bem como instalar o
•

Conselho Fiscal que deverá funcionar nesse período, obedecidas as formalidades

legais.

CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Artigo 48 - A Companhia observará os acordos de acionistas arquivados em sua sede,
sendo expressamente vedado aos integrantes da mesa diretora da Assembleia Geral
ou do Conselho de Administração acatar declaração de voto de qualquer acionista,
signatário de acordo de acionistas devidamente arquivado na sede social, que for
proferida em desacordo com o que tiver sido ajustado no referido acordo, sendo
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também expressamente vedado à Companhia 4 aceitar e proceder à transferência de
ações e/ou direitos de subscrição de ações ou outros valores mobiliários em
descumprimento ao previsto em acordos de acionistas devidamente arquivados na
sede social da Companhia.
Artigo 49 — É vedado à Companhia conceder financiamento ou garantias de qualquer
espécie a terceiros, sob qualquer modalidade, para negócios estranhos aos interesses
sociais.
Artigo 50 — Os membros do Conselho de Administração, os Diretores e os membros
do Conselho Fiscal da Companhia deverão, antes de assumir os cargos respectivos,
subscrever o Termo de Anuência dos Administradores e o Termo de Anuência dos
Membros do Conselho Fiscal a que se refere o regulamento de listagem aplicável à
Companhia.
Artigo 51 - Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos pela Assembleia Geral e
regulados de acordo com o que preceitua a Lei n 0 6.404/76.
Artigo 52 - As disposições constantes dos Capítulos V e VI, bem como as regras
constantes dos parágrafos 3 0 e 4 0 do artigo 18 e do item (z) do artigo 22 deste
Estatuto Social, somente terão eficácia a partir da data de publicação do Anúncio de
Início de Distribuição Pública de Ações, assim como a disposição constante do item (e)
do parágrafo 1 0 do artigo 35 somente terá eficácia a partir da concessão do registro de
® companhia aberta, conforme pedidos protocolados na CVM em 10 de agosto de 2009,
sob os ri" RJ 200917546 e 7547, e a elas estarão sujeitos a Companhia, os acionistas,
administradores e membros do Conselho Fiscal da Companhia."_
São Paulo, 4 de fevereiro de 2014.
Mesa:

Luiz Roberto Novaes Mattar
Presidente
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DECLARAÇÃO

Eu, LUIZ ROBERTO NOVAES MATTAR, portador da Cédula de Identidade n° 7576274, inscrito
no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob n° 072.672.558-76, na qualidade de titular, sócio ou
responsável legal da empresa TIVIT TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS, SERVIÇOS E
TECNOLOGIA S.A., DECLARO estar ciente que o ESTABELECIMENTO situado no(a) Avenida
BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355, 22 ANDAR, Jardim Paulistano, São Paulo, São Paulo, CEP
01452-002, NÃO PODERÁ EXERCER suas atividades sem que obtenha o parecer municipal
sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes
• estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das
áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual n° 55.66012010 e
sem que tenha um CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO, obtido pelo
sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua
atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à
expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade,
assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá
ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da
retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou
. contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da
Jucesp, através do módulo de licenciaménto, mediante uso da respectiva certificação digital.

U-,
LUIZ ROBERTO N VAES MATTAR
RG: 7576274
EIRIZAÇÃO DE PROCESXS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA S.A.
140 TABELIAO DE
v AUTENTIC.
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA 1
CONFERE COM 0 ORIGL

S.PaulO p 2
w.va pre.com.br
ONIO B 11DO. 64 - PINHEIR05
010.5 PAULO•SP-TEL: 3065.4500
COM 0 SELO DE AUTENTICIDADE

G3~

o

..

..........

JUCó

~08FROTOCOt.o
. 3 88/14-0

6 35

ILI,11,11

TIVIT TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS , SERVIÇOS E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ/MF

n°.

07.073.02710001-53

NIRE 35.300.344.511
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Y

REALIZADA EM 11 DE JUNHO DE 2014
®

1.

DATA, HORA E LOCAL: 11 de ]unho de 2014, às 13:00 horas, no escritório

da Companhia, situado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, 1.355, 22 0 andar, CEP 01452-002.
2.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Em razão da presença de todos os membros do

Conselho de Administração, fica dispensada a referida convocação.
3.

MESA: Assumiu a presidência desta assembléia o Sr. Luiz Roberto Novaes

Mattar, que indicou o Sr. Paulo Sérgio Carvalho de Freitas para secretariá-lo.
4.

ORDEM DO DIA: aceitar a renúncia dos Srs. Armando Lins Netto e Luiz
Roberto Novaes Mattar aos cargos de Diretor Vice Presidente de Tecnologia da

Informação e Diretor Vice Presidente de Processos de Negócios, respectivamente.
Eleger o Sr. Marcus Vinicius Avila de Matos para o cargo de Diretor Vice Presidente
de Processos de Negócios e o Sr. Luiz Roberto Novaes Mattar para o cargo de
Diretor Vice Presidente de Tecnologia da Informação.
S.

DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração, por

unanimidade de votos, decidiram:
5.1.

Aceitar a renúncia do Sr. Armando Lins Netto, brasileiro, casado, engenheiro

mecânico, portador da Cédula de Identidade R.G. n 0 . 1.309.394-SSP/PA e inscrito no
CPF/MF sob o n 0 . 294.857.702-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, com domicílio comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.355, 22 0 andar, CEP 01452-002 ao cargo
de Diretor Vice Presidente de Tecnologia da Informação e do Sr. Luiz Roberto
Novaes Mattar, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade
R.G. n 0 . 7.576.274-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n 0 . 072.672.558-76, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com domicílio comercial na
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Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.355,
22 0 andar, CEP 01452-002 ao cargo de Diretor Vice Presidente de Processos de
Negócios.
5.1.1. O Sr. Armando Lins Netto ccncede, a mais plena, ampla irrevogável e
•

irretratável quitação com relação a toda e qualquer obrigação e/ou valor devido em
razão do exercício do cargo de Diretor Vice Presidente de Tecnologia da

•

Informação, com relação ao período durante o qual exerceu a referida função na
Companhia, para nada mais reclamar a esse título ou pretexto, a qualquer tempo.
5.1.2. O Sr. Luiz Roberto Novaes Mattar concede, a mais plena, ampla irrevogável
e irretratável quitação com relação a toda e qualquer obrigação e/ou valor devido em
razão do exercício do cargo de Diretor Vice Presidente de Processos de Negócios,
com relação ao período durante o qual exerceu a referida função na Companhia, para
nada mais reclamar a esse título ou pretexto, a qualquer tempo.
5.2.

Em substituição ao Sr. Luiz Roberto Novaes Mattar, os membros do

Conselho de Administração aprovaram a eleição do Sr. Marcus Vinicius Avila de
Matos, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de
Identidade R.G. no. 20.383.109-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob no. 100.077.068-04,
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com domicílio
comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, 1.355, 22 0 andar, CEP 01452-002, para o cargo de Diretor Vice Presidente de
Processos de Negócios.

r--i
Li
5.3.

Em substituição ao Sr. Armando Lins Netto, os membros do Conselho de

Administração aprovaram a eleição do Sr. Luiz Roberto Novaes Mattar, brasileiro,
casado, empresário, portador da Cédula de Identidade R.G.

no. 7.576.274-SSP/SP e

inscrito no CPF/MF sob no. 072.672.558-76, residente e domiciliado na Cidade de São
•

Paulo, Estado de São Paulo, com domicílio comercial na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.355, 22 0 andar, CEP 01452-002
para o cargo de Diretor Vice Presidente de Tecnologia da Informação.
5.4.

Os Srs. Luiz Roberto Novaes Mattar e Marcus Vinicius Avila de Matos

completarão o mandato em curso do Conselho de Administração, permanecendo em
seu respectivo cargo até a realização da Reunião de Conselho de Administração
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imediatamente posterior à Assembléia Geral Extraordinária que deliberar sobre a
aprovação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2014.
5.5.

O Sr. Luiz Roberto Novaes Mattar assume o cargo de Diretor Vice

Presidente de Tecnologia da Informação e o Sr. Marcus Vinicius Avila de Matos
assume o cargo de Diretor Vice Presidente de Processos de Negócios, mediante
assinaturas dos respectivos termos de posse, devidamente lavrados em livro próprio
©

da Companhia.
5.6.

Os Srs. Luiz Roberto Novaes Mattar e o Marcus Vinicius Avila de Matos

dec!aram, sob as penas de lei, não estão impedidos de exercerem a administração da
Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se
encontrarem sob os efeitos dela, ou de penas que vedem, ainda que temporariamente,
o acesso a cargos públicos, ou por crime fa!imentar, de prevaricação, suspeita ou
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, a fé pública ou a propriedade.
6.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e ínexistincio qualquer

outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente
Ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. Mesa: Luiz Roberto Novaes
Mattar - Presidente; Paulo Sérgio Carvalho de Freitas - Secretário. Conselheiros
Presentes: Luiz Roberto Novaes Mattar, Jason Aaron Wright, Paulo Henrique de
Oliveira Santos, Alexandre de Souza Pellegrini, Ashish Vilas Karandikar, Miguel João

O

Jorge Filho e Marcelo Mourão Silva.
Certifico que a presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.
São Paulo, 11 de Junho de 2014.
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Luiz Roberto Novaes Mattar

Paulo S é g ~Carvalho de eitas

Presidente

Semi etário

~

304.473/14-5 ®

o

iJ

TABEUÂO DE NOTA$-VAMP

3
E

®

✓:
f

V
c

ESP
CERTIFICO O REGISTRO
Fl E
SOB O N(/MERO SECx7E71R

A

~

SECRETARIA DE DESENVOLVIM
ECONÔMICO.: CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E (NOVA

_

. ~,
;1 V

f

v' ~ t t y;.. ~

TENTICAÇAO:
A CO A,
NF

EXPEDIDA PELO CARTORIO,

co 00

INAL

Do

Paulo
NA 7Ag ~ DE
ANA PAUL NT E A

4P O
v

ESCREVENTE A

SJAOPAULO

0 4-7

www.vampre.com.br

RUA ANTONIO BICUDO, 64 . PINHEIROS
CEPOS418010 • SÃO PAULO • SP • TEL: 30651500
VALIDO ^SOMENTE Com O SELO DEAUTENTICIDADE

a' ¡'

639

Documento 3

E

Página 1 de 2

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão

G3~
Cr

4

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

Ia

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

1

NUMERO DE INSCRIÇÃO

E

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA
27/1012004
CADASTRAL

07.073.0271000153
MATRIZ
NOME EMPRESARIAL

TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS, SERVICOS E TECNOLOGIA SIA
T TULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

DIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECON MICA PRINCIPAL

63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na intemet
C DIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECON MICAS SECUNDÁRIAS

62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da Informação
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública
73.19-0-02 - Promoção de vendas
73.19-0-03 - Marketing direto
82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
78.10.8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
85.99-6-03 - Treinamento em informática
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
68.10-2-02 - Aluguei de Imóveis próprios
64.62-0-00 - Holdings de Instituições não-financeiras
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados
anteriormente
82.19-9-01 - Fotocópias
C DIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR DICA

205.4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA
LOGRADOURO

NUM ERO

AV PREFEITO CARLOS FERREIRA LOPES

490

COMPLEMENTO

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNIC PIO

08.773-090

VILA MOGILAR

MOGI DAS CRUZES

UF

1 SP

SiTUAÇÁO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

27110/2004

MOTIVO DE SITUAÇÁO CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL
MM~

DATA DA FURAS ESPECIAL
MkiMit

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014.
Emitido no dia 15101/2015 às 15:41:06 (data e hora de Brasília).
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Estado do Rio de Janeiro Poder Judici8rio
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 48 Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP: 20020-903 -Centro -Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 3625/2785 e-mail:
cap04vemp@tj d.jus.br
fls.

Processo:0474961-48.2014.8.19.0001
Classe/Assunto: Recuperação Judicial -Recuperação Judicial <Réu (Tipicidade)17411>
Requerente: ENEVA S A
Requerente: ENEVA PARTICIPAÇOES S A

Despacho
Iço

1-Foram opostos Embargos de Declaração contra a decisão de fls. 15718 que, dentre
outras providências, deferiu o processamento da recuperação judicial das duas
empresas requerentes.
Naquela decisão, foi determinado que cada uma das recuperandas apresentasse seu
próprio plano de recuperação, e é contra isso que se insurgem as Embargantes.
Ora, a hipótese não é de omissão, contradição ou obscuridade da decisão, mas de
escolha da magistrada prolatora do decisum a respeito do que lhe foi apresentado.
Assim, deixo de conhecer os Embargos de Declaração apresentados, permanecendo
íntegra, portanto, a decisão que se quis atacar.
2-Há nos autos argumentações de alguns credores a respeito da contagem do prazo
para apresentação de habilitações e/ou divergências na fase administrativa que se
abriu.
Embora a suspensão do cômputo no período do recesso forense se dê com relação
aos prazos processuais, excluindo-se, portanto, aqueles de natureza administrativa, a
verdade é que, na hipótese em tela, consegue-se perceber, excepcionalmente, certa
tibieza no que se refere ao termo final, trazida pela razoável dúvida que se instalou
sobre a suspensão ou não do prazo conferido para as apresentações junto ao
Administrador Judicial.
Só isso bastaria para que se considerasse a hipótese de extensão do lapso temporal.
Mas não é só: mesmo se se considerasse vencido aquele prazo, poderiam os credores
optar pela via judicial e isso não traria qualquer prejuízo aos interessados Vale dizer:
considerar fechada a porta administrativa desde logo não traria alteração material
alguma, mas acarretaria um desnecessário dispêndio de tempo e trabalho para se
chegar ao mesmo desfecho.
Por isso, considero, excepcionalmente, a ocorrência, durante o recesso forense, da
suspensão do prazo concedido aos credores. Todavia, como essa providência traria o
termo final ao dia de ontem e tendo persistido a dúvida até o momento de prolação
desta decisão, concedo o prazo, agora peremptório, até as 18 horas do dia 26 de
janeiro de 2015 para apresentação, pelos credores, de habilitações e/ou divergências
perante o Administrador Judicial.
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Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 4 8 Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP: 20020-903 -Centro -Rio de Janeiro- RJ Tel.: 3133 3625/2785 e-mail:
cap04vemp@t d.jus.br

Saliento que a extensão do prazo não influencia a marcha processual em qualquer
outro aspecto.
3-Sobre as apresentações dos patronos, anote-se.
4-Outrossim, determino a intimação da AJ para apresentação da pretensão
remuneratória.
Rio de Janeiro, 2210112015.

Paulo Assed Estefan - Juiz Titular
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CERTIDÃO

Certifico que nesta data, desentranhei as peças de fls. 643/648 e
documentos até fls. 780 em atendimento a r. decisão de fls. 1717.
Rio de Janeiro, 07 de abril de 2015.

0

P/Escrivão

Processo: 0474961-48.2014.8.19.0001
Recuperação Judicial

L6Z0- L99-989L

40

CERTIDÃO
Certifico e dou fé que a decisão abaixo, de fís. foi remetido(a) para o Diário da Jus
Eletrônico do Rio de Janeiro no expediente do dia 1611212014 e foi publicado(a)
1811212014, na(s) folha(s) 2741275 da edição: Ano 7 n° 7512015 do DJE.
-

Proc. 0474961-48.2014.8.19.0001 - ENEVA S A E OUTRO (Adv(s). Dr(a). FLAVIO ANTONIO ESTE
GALDINO (OAB/RJ-094605)Decisão: Ante o exposto e mais que dos autos consta, defiro o processar
da recuperação judicial das sociedades por ações, Eneva S.A. inscrita no CNPJ sob o nú
04.423.56710001-21 e Eneva Participações S.A., inscrita no CNPJ sob o número 15.379.16810001
determino, nos termos do artigo 52 da Lei 11.101105:

Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 2015.
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Processo: 0474961-48.2014.8.19.0001
Recuperação Judicial
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CERTIDÃO
Certifico e dou fé que o despacho abaixo, de fls. foi remetido(a) para o Diário da Ju:
Eletrônico do Rio de Janeiro no expediente do dia 22/0112015 e foi publicado(a)
2610112015, na(s) folha(s) 3331335 da edição: Ano 7 - n° 9412015 do DJE.
Proc. 0474961-48.2014.8.19.0001 - ENEVA S A E OUTRO (Adv(s). Dr(a). FLAVIO ANTONIO ESTE
GALDINO (OAB/RJ-094605)Despacho: ...Por isso, considero, excepcionalmente, a ocorrência, dura
recesso forense, da suspensão do prazo concedido aos credores. Todavia, como essa providência tr<
termo final ao dia de ontem e tendo persistido a dúvida até o momento de prolação desta decisão, cor
o prazo agora peremptório de 48 horas (término às 18 horas do dia 26 de janeiro de 2015)
apresentação, pelos credores, de habilitações e/ou divergências perante o Administrador Judicial.
Saliento que a extensão do prazo não influencia a marcha processual em qualquer outro aspecto...

Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 2015.
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Galdino i Coelho , Mendes , Carneiro
Advogados
Flavio Galdino
Sergio Coelho

Marta Alves

João Mendes de Oliveira Castro

Bernardo Carneiro
Rodrigo Candido de Oliveira
Eduardo Takemi Kataoka

Filipe Guimarães
Fabrízio Pires Pereira
Cláudia Maziteli Trindade
Gabriel Rocha Barreto
Miguel Mana

Cristina Biancastelli

Felipe Brandão
Danilo Palinkas Anzelotti

Gustavo Salgueiro
Rafael Pimenta

Roberto Tebar Neto

Vanessa Fernandes Rodrigues

Isabel Picot França

Milene Pimentel Moreno

Marcelo Atherino

Julianne Zanconato

Rodrigo Garcia
Lia Stephanie Saldanha Pompili
Wallace de Almeida Corbo
Carlos Brantes
Isabela Rampini Esteves

Renato Alves
Gabriel Jacarandá
Pedro Mota
Alexandre G. M. Faro
Carolina Santos Martinez
Caio Augusto Alves Evangelista
Laura Mine Nagai

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 4 9 VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA
r
U

r~

CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo n2 0474961-48.2014.8.19.0001

ENEVA S.A., em recuperado judicial e ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A.. em
recuperação judicial, ambas já qualificadas nos autos da sua Recuperação Judicial.

vêm a V. Exa. expor e requerer o que segue.
1.

Em 16 . 12.2009 , o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e

Social - BNDES e uma das subsidiárias da Recuperanda Eneva S.A., a Itaqui Geração

Rio de Janeiro
Av. Rio Branco 138 111 2 andar
20040 002 / Centro
Rio de Janeiro / v
T+55 213195 0240

São Paulo
Av, Brig. Faria Lima 3900 / 11 9 andar
04538132/ ltaim Bibl

Brasilia
seus Sul / quadra OS
bloco c / N 2 17 / salas 501.50

São Paulo / si,
T+5 5 1130411500

70070 050 / Brasilia / DF
T+55 6133 23 3865
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GCMC
Advogados

de Energia S.A. ("SPE Itaqui"), celebraram o Contrato de Financiamento Mediante
Abertura de Crédito n° 09.2.1407.1 (" Contrato ').
2.

Por meio deste Contrato, o BNDES concedeu a esta SPE Itaqui um

crédito no montante de R$ 797.648.000,00 (setecentos e noventa e sete milhões,
seiscentos e quarenta e oito mil reais), para a implementação da Usina
Termelétrica Porto do Itaqui (" UTE Porto do Itaqui ").

e

3.

0 pagamento desta dívida está garantido, dentre outros, pelo penhor da

totalidade de ações de emissão da Itaqui Geração de Energia detidas pela Eneva
S.A. Cabe informar que a Eneva S.A. detém 100% do capital social da SPE Itaqui.
4.

Como informado na petição inicial, é a receita advinda da operação

dessas subsidiárias que gera o fluxo que "alimenta" as duas Recuperandas, do que
se infere a dimensão da importância dessa operação para o sucesso da recuperação
judicial.
S.

Por uma questão de lealdade e transparência, as Recuperandas

consideram importante levar ao conhecimento deste d. Juízo e dos credores a

A

evolução das negociações que estão sendo conduzidas com respeito às dívidas das
subsidiárias.
6.

Nesse passo, em 14.01.2015 as partes firmaram o Terceiro Aditivo ao

Contrato ( Doc. 01 ), por meio do qual foram repactuadas certas cláusulas do
Contrato, permanecendo a Eneva S.A. como interveniente anuente, em razão da
garantia prestada.
7.

Assim é que, em cumprimento ao disposto na Cláusula Décima Segunda

- XIV do Contrato e visando conferir transparência a essa negociação, as
Recuperandas trazem ao conhecimento deste d. Juízo e dos demais interessados
cópia do Terceiro Aditivo ao Contrato de Financiamento Mediante Abertura de

G C/VI
C
1
Advogados

Crédito n° 09.2.14071, firmado entre o BNDES e a Itaqui Geração de Energia,
figurando a Recuperanda Eneva S.A. como interveniente anuente, cuja juntada ora
se requer.

Nestes termos,
Pedem deferimento.
Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 2015.

VIO GALDINO
OAB/RJ N° 94.605
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OAB/ J N° 15 .005

GUSTAVO SALGUEIRO
OAB/RJ N° 135.064
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OAB/RJ N° 163.343
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BNDES
TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO
DE FINANCIAMENTO MEDIANTE
ABERTURA DE CRÉDITO
N° 09.2.1407.1, QUE. ENTRE, SI
FAZEM O BANCO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
E SOCIAL - BNDES E A ITAQUI
GERAÇÃO DE ENERGIA S.A., COM
A INTERVENIENCIA DE TERCEIRO,
NA FORMA ABAIXO:

O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL BNDES, neste ato denominado simplesmente BNDES, empresa pública federal,
com sede em Brasília, Distrito Federal, e serviços nesta Cidade, na Avenida
República do Chile, n° 100, inscrito no CNPJ sob o n° 33.657.24810001-89, por seus
representantes abaixo assinados; e
a ITAQUI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A., doravante denominada DEVEDORA,
sociedade anônima com sede em São Luis, Estado do Maranhão, na Avenida dos
Portugueses, s/n°, Mod. G, BR 135, Bairro Industrial de Itaqui, inscrita no CNPJ sob
o n° 08.219.47710001-74, por seus representantes abaixo assinados;
e, comparecendo, ainda, como INTERVENIENTE, a ENEVA S.A. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, nova denominação da MPX ENERGIA S.A, sociedade
anônima com sede no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do
Flamengo, n° 66, 9 0 andar, inscrita no CNPJ sob o n° 04.423.56710001-21, por seus
representantes abaixo assinados;
Considerando que:

4

I.
Em 16.12.2009, o BNDES e a DEVEDORA, e a INTERVENIENTE, celebraram
o Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito n° 09.2.1407.1, mediante
o qual o BNDES abriu à DEVEDORA um crédito no montante de R$ 797.648.000,00
(setecentos e noventa e sete milhões, seiscentos e quarenta e oito mil reais), para a
implantação da Usina Termelétrica (UTE) Porto do Itaqui e investimentos na
construção de linha de transmissão e esteira para transporte de carvão, registrado
sob o n° 1696738 no 1 0 Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Comarca do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, e sob o n° 342123 no Cartório Cantuária
de Azevedo - Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Luís, Estado do
Maranhão, posteriormente alterado pelo Primeiro e pelo Segundo Aditivos,
celebrados entre o BNDES e a DEVEDORA, juntamente com a INTERVENIENTE,
respectivamente, em 14.08.2012 e 10.11.2014, adiante designados conjuntamente
CONTRATO:
II. Em 09.12.2014, a INTERVENIENTE e a ENEVA PARTICIPAÇÇ OES S.A. — EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL entraram com pedido de Recuperação Judicial perante
o juizo da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro,
cujo processamento foi deferido em 16.12.2014;

`
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0 BNDES
111. A INTERVENIENTE detém 100% (cem por cento) do capital social da

DEVEDORA;
IV. Como apontado no pedido de Recuperação Judicial da INTERVENIENTE, uma
série de eventos comprometeu a implantação da UTE Porto do Itaqui e sua entrada
em operação, com consequências sobre a capacidade financeira da DEVEDORA

para o cumprimento de suas obrigações financeiras nos termos estabelecidos no
CONTRATO;

Pelo presente instrumento particular têm, entre si, justo e acordado celebrar o
presente Terceiro Aditivo ao CONTRATO, do qual este instrumento passa a fazer
parte integrante, para todos os fins e efeitos de Direito, mediante as seguintes
cláusulas:
o
PRIMEIRA
DEFINICOES
Exceto se este ADITIVO dispuser de outra forma , os termos utilizados neste
instrumento e grafados com a inicial em letra maiúscula terão o significado a eles
atribuídos no Anexo 1 a este ADITIVO. Todas as referências contidas neste ADITIVO
a outros instrumentos contratuais ou documentos abrangem tais instrumentos ou
documentos conforme aditados e modificados e que se encontrem em vigor.

SEGUNDA
VALOR E FINALIDADE
Pelo presente Terceiro Aditivo ao CONTRATO, doravante designado simplesmente
ADITIVO, a DEVEDORA, na melhor forma de direito, confessa a divida com o
® BNDES decorrente do CONTRATO, no montante de R$ 762.788.003,46 (setecentos
e sessenta e dois milhões, setecentos e oitenta e oito mil, três reais e quarenta e
seis centavos), calculada na data-base de 15 (quinze) de dezembro de 2014,
dividida nos 2 (dois) subcréditos a seguir, a qual será reescalonada nos termos
deste ADITIVO:
I. Subcrédito "A", no montante de R$ R$ 755.177.606,07 (setecentos e
cinquenta e cinco milhões, cento e setenta e sete mil, seiscentos e seis reais
e sete centavos), decorrente da consolidação dos saldos devedores dos
Subcréditos "A', "B" e "C" do CONTRATO; e
II. Subcrédito "B", no montante de R$ 7.610.397,39 (sete milhões, seiscentos e
dez mil, trezentos e noventa e sete reais e trinta nove centavos),
correspondente ao saldo devedor do Subcrédito "D" do CONTRATO.
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TERCEIRA
JUROS INCIDENTES SOBRE O SUBMEDITO "A"
Sobre o principal da divida decorrente do Subcrédito "A" incidirão juros de 2,78%
(dois inteiros è setenta e oito centésimos por cento) ao .ano (a título de
remuneração ), acima da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP, divulgada pelo
Banco Central do Brasil, observada a seguinte sistemática:
1 - Quando a TJLP for superior a 6% (seis por cento) ao ano:
a)

O montante correspondente à parcela da TJLP que vier a exceder 6%
(seis por cento) ao ano será capitalizado no dia 15 (quinze) de cada mês
da vigência deste ADITIVO e no seu vencimento ou liquidação,
observado o disposto na Cláusula Vigésima Primeira , e apurado
mediante a incidência do seguinte termo de capitalização sobre o saldo
devedor, aí considerados todos os eventos financeiros ocorridos no
período:
TC = [(1 + TJLP)f1,06p 1360 - 1 (termo de capitalização igual a, abre
colchete, razão entre a TJLP acrescida da unidade, e um inteiro
e seis centésimos, fecha colchete, elevado à potência
correspondente à razão entre "n" e trezentos e sessenta,
deduzindo-se de tal resultado a unidade), sendo:
TC - termo de capitalização;
TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo, divulgada pelo Banco Central do
Brasil; e
n-

b)

número de dias existentes entre a data do evento financeiro e a
data de capitalização, vencimento ou liquidação da obrigação,
considerando-se como evento financeiro todo .e qualquer fato de
natureza financeira do qual resulte ou possa resultar alteração
do saldo devedor deste ADITIVO.

O percentual de 2,78% (dois inteiros e setenta e oito centésimos por
cento) ao ano acima da TJLP (remuneração), referido no °capuf' desta
cláusula , acrescido da parcela não capitalizada da TJLP de 6% (seis por
cento) ao ano, incidirá sobre o saldo devedor, nas datas de exigibilidade

dos juros mencionadas no Parágrafo Segundo ou na data de vencimento
ou liquidação deste ADITIVO, observado o disposto na alínea W, e
considerado, para o cálculo diário de juros, o número de dias decorridos

entre a data de cada evento financeiro e as datas de exigibilidade acima
citadas.
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li- Quando a TJLP for igualou inferior a 6% (seis por cento) ao ano :
0 percentual de 2,78% (dois inteiros e setenta e oito centésimos por cento) ao
ano acima da TJLP (remuneração), referido no "caput" desta cláusula,
acrescido da própria TJLP, incidirá sobre' o saldo devedor, nas datas de
exigibilidade dos juros mencionadas no Parágrafoi Segundo ou na data de
vencimento ou liquidação deste ADITIVO, sendo considerado, para o cálculo
diário de juros, o número de dias decorridos entre a data de cada evento
financeiro e as datas de exigibilidade acima citadas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
O montante referido no inciso I, alínea "a", que será capitalizado, incorporando-se ao
principal da divida, será exigivel nos termos do inciso 1 da Cláusula Sexta.

PARÁGRAFO SEGUNDO
O montante apurado nos termos do incisa I, alínea "b" ou do inciso II será
capitalizado mensalmente, no dia 15 (quinze) de cada mês, no período
compreendido entre 15 (quinze) de janeiro de 2015 e 15 (quinze) de junho de 2015,
e exigível mensalmente, a partir do dia 15 (quinze) de julho de 2015, inclusive, e a
partir de 15 (quinze) de janeiro de 2017 juntamente com as parcelas de amortização
do principal, e no vencimento ou liquidação deste ADITIVO, observado o disposto na
Cláusula Vigésima Primeira.

Q UARTA
JUROS INCIDENTES SOBRE O SUBCRÉDITO "B"
Sobre o principal da dívida decorrente do Subcrédito "B" incidirá a Taxa de.Juros de
Longo Prazo — TJLP, divulgada pelo Banco Central do Brasil, observada a seguinte
sistemática:
o

1— Quando a TJLP for superior a 6% (seis por cento) ao ano :
a)

0 montante correspondente à parcela da TJLP que vier a exceder 6%
(seis por cento) ao ano será capitalizado no dia 15 (quinze) de cada mês
da vigência deste ADITIVO e no seu vencimento ou liquidação,
observado o disposto na Cláusula Vigésima Primeira, e apurado
mediante a incidência do seguinte termo de capitalização sobre o saldo
devedor, aí considerados todos os eventos financeiros ocorridos no
período:
TC = [(1 + TJLP)11,06] n1360 . 1 (termo de capitalização igual a, abre
colchete, razão entre a TJLP acrescida da unidade, e um inteiro e
seis centésimos, fecha colchete, elevado á potência
correspondente à razão entre "n" e trezentos e sessenta,
deduzindo-se de tal resultado a unidade), sendo;
TC - termo de capitalização;
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TJLP -Taxa de Juros de Longo Prazo, divulgada pelo Banco Central do

Brasil; e
n-

b)

número de dias existentes entre a data do evento financeiro e a
data de capitalização , vencimento ou liquidação da obrigação,
considerando-se como evento financeiro todo e qualquer fato de
natureza financeira do qual resulte ou possa resultar alteração do
saldo devedor deste ADITIVO.

A parcela não capitalizadá da TJLP de 6% (seis por cento) ao ano,
incidirá sobre o saldo devedor, nas datas de exigibilidade dos juros

mencionadas no Parágrafo Segundo ou na data de vencimento ou
liquidação deste ADITIVO, observado o disposto na alínea "a" e
considerado, para o cálculo diário de juros, o número de dias decorridos
entre a data de cada evento financeiro e as datas de exigibilidade acima
citadas.
li- Quando a TJLP for igual ou inferior a 6% (seis por cento) ao ano

:

A TJLP incidirá sobre o saldo devedor nas datas de exigibilidade dos juros
mencionadas no Parágrafo Segundo ou na data de vencimento ou liquidação
deste ADITIVO, sendo considerado, para o cálculo diário de juros, o número de
dias decorridos entre a data de cada evento financeiro e as datas de
exigibilidade acima citadas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
O montante referido no inciso I, alínea "a", que será capitalizado, incorporando-se ao
principal da dívida, será exigível nos termos do inciso II da Cláusula Sexta,
PARÁGRAFO SEGUNDO
O montante apurado nos termos do inciso I, alínea "b" ou do inciso II será
capitalizado mensalmente, no dia 15 (quinze) de cada mês no período
compreendido entre 15 (quinze) de janeiro de 2015 e 15 (quinze) de junho de 2015,
e exigivel mensalmente, a partir do dia 15 (quinze) de julho de 2015, inclusive, e a
partir de 15 (quinze) de janeiro de 2017 juntamente com as parcelas de amortização
do principal e no vencimento ou liquidação deste ADITIVO, observado o disposto na
Cláusula Vigésima Primeira.

QUINTA
PROCESSAMENTO E COBRANÇA DA DÍVIDA

A cobrança do principal e encargos será feita mediante Aviso de Cobrança expedido
pelo BNDES, com antecedência, para a DEVEDORA liquidar aquelas obrigações
nas datas de seus vencimentos.
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PARÁGRAFO ÚNICO
O não recebimento do Aviso de Cobrança não eximirá a DEVEDORA da obrigação

de pagar as prestações de principal e os encargos nas datas estabelecidas neste
ADITIVO.

SEXTA
AMORTIZAÇÃO
O principal da divida decorrente deste ADITIVO, confessada na Cláusula Primeira,
deverá ser pago ao BNDES de acordo com o esquema indicado a seguir, observado
o disposto na Cláusula Vigésima:
1.

Subcrédito W: em 114 (cento e quatorze) prestações mensais e sucessivas,
de acordo com a aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o
principal vincendo em 15 (quinze) de dezembro de 2016:
a)

3% (três por cento) em 12 (doze) prestações mensais e sucessivas, cada
uma delas no valor do principal vincendo correspondente a esse percentual,
dividido pelo número dessas prestações de amortização ainda não vencidas,
vencendo-se a primeira em 15 (quinze) de janeiro de 2017 e a última em
15 (quinze) de dezembro de 2017;

b) 5% (cinco por cento) em 12 (doze) prestações mensais e sucessivas, cada.
uma delas no valor do principal vincendo correspondente a esse percentual,
dividido pelo número dessas prestações de amortização ainda não vencidas,
vencendo-se a primeira em 15 (quinze) de janeiro de 2018 e a última em
15 (quinze) de dezembro de 2018;
c)

8% (oito por cento) em 12 (doze) prestações mensais e sucessivas, cada

uma delas no valor do principal vincendo correspondente a esse percentual,
dividido pelo número dessas prestações de amortização ainda não vencidas,
vencendo-se a primeira em 15 (quinze) de janeiro de 2019 e a última em
15 (quinze) de dezembro de 2019;
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d)

10% (dez por cento) em 12 (doze) prestações mensais e sucessivas, cada
uma delas no valor do principal vincendo correspondente a esse percentual,
dividido pelo número dessas prestações de amortização ainda não vencidas,
vencendo-se a primeira em 15 (quinze) de janeiro de 2020 e a última em
15 (quinze) de dezembro de 2020;

e)

74% (setenta e quatro por cento) em 66 (sessenta e seis) prestações
mensais e sucessivas, cada uma delas no valor do principal vincendo
correspondente a esse percentual, dividido pelo número dessas prestações
de amortização ainda não vencidas, vencendo-se a primeira em 15 (quinze)
de janeiro de 2021 e última em 15 (quinze) de junho de 2026.

ÇV.Vq
//
iXX

6

~1

Fol BNDES
li.

Subcrédito "B"_ em 18 (dezoito) prestações mensais e sucessivas, cada uma
delas no valor do principal vincendo da divida decorrente do Subcrédito B,
dividido pelo número de prestações de amortização ainda não vencidas,
vencendo-se a primeira em 15 (quinze) de janeiro de 2017 e a última em
15 (quinze) de junho de 2018.

PARÁGRAFO úNICO

A DEVEDORA compromete-se a liquidar em 15 (quinze) ,de junho de 2026, com a
última prestação de amortização, todas as obrigações decorrentes destë ADITÌVó.

SÉTIMA
GARANTIA DA OPERAÇÃO

M

Para assegurar o pagamento de quaisquer obrigações decorrentes deste ADITIVO,
como o principal da dívida, juros, comissões, pena convencional, multas e despesas,
ficam ratificadas, em favor do BNDES, pela DEVEDORA e pela INTERVENIENTE,
as garantias previstas no CONTRATO e constituídas em instrumentos apartados, a
seguir enumeradas:
PENHOR DE ACÕES: a INTERVENIENTE ratifica o penhor, em favor do
BNDES, da totalidade das ações de sua propriedade de emissão da
DEVEDORA, nos termos do Contrato de Penhor de Ações, celebrado entre a
DEVEDORA, a INTERVENIENTE, o BNDES, o Banco do Nordeste do
Brasil S.A., o Banco Votorantim S.A. e o Banco Bradesco S.A., em 18.12.2009;
II.

CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS E DE CRÉDITOS: a DEVEDORA ratifica
a cessão fiduciária em favor do BNDES, nos termos do §3 0 do artigo 66-B da
Lei n° 4.728, de 14 de julho de 1965, da totalidade dos direitos e créditos de
que seja titular decorrentes dos contratos e instrumentos relativos ao Projeto e
da Autorização para Geração e Comercialização, incluindo os direitos
credit8rios de sua titularldade decorrentes dos CCEAR e do Contrato de EPC,
entre outros, constituída por meio do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos
e Créditos, celebrado entre a DEVEDORA, a INTERVENIENTE, o BNDES, o
Banco do Nordeste do Brasil S.A., o Banco Votorantim S.A. e o Banco
Bradesco S.A., em 18.12.2009;

III.

CESSÃO CONDICIONAL DE DIREITOS E CONTRATOS a DEVEDORA
ratifica a cessão ao BNDES, em caráter irrevogável e irretratável, de sua
:

posição contratual em cada um dos contratos relativos ao Projeto listados no
Instrumento Particular de Cessão Condicional de Contratos em Garantia,
celebrado entre a DEVEDORA, o BNDES, o Banco do Nordeste do Brasil S.A.,

o Banco Votorantim S.A. e o Banco Bradesco S.A., em 18.12.2009;
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iV. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS: a

DEVEDORA ratifica a_alienação fiduciária_em favor do_BNDES, nos termos do
artigo 615-12 da Lei n° 4.728, de 14 de julho de 1965 e, no que couber, do
Código_ Civil, das máquinas e equipamentos adquiridos com recursos do,
financiamento concedido mediante o CONTRATO e descritos e caracterizados
no Contrato de Alienação Fiduciária de Máquinas e Equipamentos, celebrado

entre a DEVEDORA, o BNDES, o Banco do Nordeste do Brasil S.A., o Banco
Votorantim S.A. e o Banco Bradesco S.A., em 18.12.2009;
V. HIPOTECA: a DEVEDORA ratifica a hipoteca em primeiro grau incidente sobre

imóvel de sua propriedade, localizado em São Luis, Estado do Maranhão,
devidamente descrito e caracterizado na matrícula n ° 33.584 do 2° Cartório de
Registro de Imóveis de São Luís, Estado do Maranhão, constituída por meio da
Escritura de Hipoteca celebrada a DEVEDORA, o BNDES, o Banco do
Nordeste do Brasil S.A., o Banco Votorantim S.A. e o Banco Bradesco &.A., em
18.12.2009.
PARÁGRAFO PRIMEIRO

A DEVEDORA declara que os bens mencionados nesta cláusula se encontram em
sua posse mansa e pacífica, livres e desembaraçados de quaisquer ônus, inclusive
fiscais, excetuados os constituídos em favor do BNDES, nos termos desta Cláusula,
observado o disposto na Cláusula Oitava_
PARÁGRAFO SEGUNDO
A hipoteca prevista no inciso V desta Cláusula, ora ratificada pela DEVEDORA,
compreenderá, além do terreno, todas as construções, instalações, máquinas,

equipamentos e quaisquer outras acessões elou pertenças existentes no imóvel,
assim como aquelas que, após a data deste ADITIVO, se incorporarem ao imóvel,

excetuadas as máquinas e equipamentos adquiridos com recursos do SISTEMA
FINAME e do BNDES, enquanto onerados em favor dos Agentes Financeiros nas
correspondentes operações, e os bens objeto de propriedade fiduciária.
Q

PARÁGRAFO TERCEIRO

A constituição de gravames ou a alienação parcial ou integral do imóvel sobre o qual
recai a hipoteca prevista no inciso V desta Cláusula deverá ser precedida,
obrigatoriamente, de anuência do BNDES.

PARÁGRAFO QUARTO
Reserva-se o BNDES o direito de requerer reavaliação dos bens gravados, havendo
ocorrido, a seu critério, depreciação da garantia.
PARÁGRAFO QUINTO

As garantias mencionadas nesta cláusula são consideradas um todo indivisível em
relação ao valor da divida.
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PARÁGRAFO SEXTO
Sem prejuízo do disposto no Parágrafo Quinto desta Cláusula, se o BNDES preferir
promovera busca e apreensão dos bens objeto da garantia fiduciária ratificada nos
termos do inciso IV do."caput" desta Cláusula , 43% (quarenta e três por cento) da
dívida decorrente deste ADITIVO corresponderão à propriedade fiduciária e os
restantes 57% (cinquenta e sete por cento) às demais garantias reais.

OITAVA
COMPARTILHAMENTO DE GARANTIAS
As garantias mencionadas na Cláusula ,Sétima serão compartilhadas entre os
Credores, na proporção do valor histórico total de liberações realizadas por cada um

à DEVEDORA, na forma do Contrato de Compartilhamento de Garantias, celebrado
entre o BNDES, o Banco do Nordeste do Brasil S.A., o Banco Votorsntim..S.A. é o
Banco Bradesco S.A„ em 18.12.2009.

NONA
CONTA DE CONTING NCIAS E CONTA RESERVA
Nos termos do Contrato de Administração de Contas e Outras Avenças, celebrado
em 18.12.2009,_ entre a DEVEDORA, o BNDES, a INTERVENIENTE, o Banco do
Nordeste do Brasil SA., o Banco Votorantim S.A. e ó Banco Bradesco S.A.
("Contrato de Administração de Contas"), a DEVEDORA obriga-se a:
I.

depositar a totalidade das receitas cedidas em conformidade coma Cláusula
Oitava do CONTRATO, conforme ratificado na Cláusula Sexta deste ADITIVO,
exclusivamente na "Conta de Receitas" ou na "Conta de Indenizações%
conforme o caso, ambas de titularidade da DEVEDORA;,

II.

depositar, até 31 (trinta e um) de março de 2015, na "Conta Reserva do Serviço
da Divida do BNDES", recursos suficientes para que o saldo da referida conta
seja igual ao maior montante entre (i) R$ 31.815.000 (trinta e um milhões,
oitocentos e quinze mil reais) e (ii) 3 (três) meses de serviço da dívida
decorrente deste ADITIVO, incluindo principal e juros, devendo tal saldo ser
mantido até 15 (quinze) de janeiro de 2021;

III.

manter, a partir de 15 (quinze) de janeiro de 2021 e até final liquidação de
todas as obrigações decorrentes deste ADITIVO, na "Conta Reserva do
Serviço da Dívida .do BNDES" recursos suficientes para o pagamento, a
qualquer momento, de 3 (três) meses de serviço da dívida decorrente deste
ADITIVO, incluindo principal e juros; e
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IV. manter, a partir de 15 (quinze) de janeiro de 2015 e até final liquidação de
todas as obrigações decorrentes deste ADITIVO, na "Conta de. Contingências",

todo o "Excedente de Caixa", que deverá ser utilizado para a liquidação
antecipada parcial do crédito, conforme previsto na Clausula Décima Oitava,
ou, mediante autorização expressa do BNDES, para o pagamento de despesas
operacionais extraordinárias, caso os recursos da Conta de Distribuição não
sejam suficientes para a liquidação dessas despesas operacionais
extraordinárias.
PARAGRAFO PRIMEIRO
O valor de 3 (três) meses de serviço da divida a que se referem os incisos II e 111 do

"caput" desta Cláusula deverá corresponder, a qualquer tempo, a 3 (três) vezes o
valor da última prestação vencida de amortização do principal e acessórios da dívida
decorrente deste ADITIVO.

19

PARÁGRAFO SEGUNDO

A "Conta de Contingências" a que se refere o inciso IV do "capue será preenchida, a

cada 10 (dez) dias, com toda a disponibilidade de caixa da DEVEDORA depositada
na "Conta de Distribuição" que exceder o montante de R$ 50.000.000,00 (cinquenta
milhões de reais), sendo que os recursos da "Conta de Contingências" somente
poderão ser aplicados em conformidade com o disposto no Contrato de
Administração de Contas.
PARÁGRAFO TERCEIRO

Para os fins da presente Cláusula, entende-se como " Excedente de Caixa " o saldo
da "Conta de Distribuição", apurado a cada 10 (dez) dias, que exceder o montante
de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), consideradas as despesas e
ingressos de recursos na "Conta de Distribuição" previstos para o intervalo de
10 (dez) dias subsequentes (°Caixa Máximo").

z
DÉCIMA
UNDO PIS/PA;

Na hipótese de vir a ser substituído o critério legal de remuneração dos recursos
repassados ao BNDES, originários do Fundo de Participação PIS/PASEP e do
Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, a remuneração prevista nas Cláusulas
Terceira e Quarta poderá, a critério do BNDES, passar a ser efetuada mediante
utilização do novo critério de remuneração dos aludidos recursos, ou outro, indicado
pelo BNDES, que, além de preservar o valor real da operação, a remunere nos
mesmos níveis anteriores. Nesse caso, o BNDES comunicará a alteração, por
escrito, à DEVEDORA.
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c) BNDES
DÉCIMA PRIMEIRA
OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DA DEVEDORA

Obriga-se a DEVEDORA a:

IN

I.

cumprir, no que couber, até final liquidação da dívida decorrente deste
ADITIVO, as "Disposições Aplicáveis aos Contratos do BNDES", aprovadas
pela Resolução n 0 665, de 10.12.1987, parcialmente alteradas pela
Resolução n° 775, de 16.12.1991, pela Resolução n° 863, de 11.3.1996, pela
Resolução n° 878, de 4.9.1996, pela Resolução n° 894, de 6.3.1997, pela
Resolução n° 927, de 1.4.1998, pela Resolução n° 976, de 24.9.2001, pela
Resolução n° 1.571, de 4.3.2008, pela Resolução n° 1.832, de 15.9.2009,
pela Resolução n0 2.078, de 15.3.2011, pela Resolução n 0 2.139, de
30.8.2011, pela Resolução n° 2.181, de 8.11.2011, pela Resolução n° 2.556,
de 23.12.2013, pela Resolução n1 2.558, de 23.12.2013, pela Resolução
n° 2.607, de 8.4.2014, e pela Resolução n° 2.616, de 6.5.2014, todas da
Diretoria do BNDES, publicadas no Diário Oficial da União (Seção 1), de
29.12.1987, 27.12.1991 9 8.4.1996, 24.9.1996, 19.3.1997, 15.4.1998,
31.10.2001, 25.3.2008, 6.11.2009, 4.4.2011, 13.9.2011 0 17.11.2011,
24.1.2014, 14.2.2014, 6.52014 e 3.9.2014, respectivamente, cujo exemplar
é entregue, neste ato, à DEVEDORA, a qual, após tomar conhecimento de
todo o conteúdo do mesmo, declara aceitá-lo como parte integrante e
inseparável deste ADITIVO, para todos os rins e efeitos jurídicos;

II.

adotar, durante o período de vigência deste ADITIVO, as medidas e ações
destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente, segurança e
medicina do trabalho que possam vir a ser causados pelo Projeto;

III.

manter em situação regular suas obrigações junto aos órgãos do meio
ambiente, durante o período de vigência deste ADITIVO;

IV.

observar, durante o período de vigência deste ADITIVO, o disposto na
legislação aplicável às pessoas portadoras de deficiência;

V.

comunicar ao BNDES, na data do evento, o nome e o CPF/MF de pessoa
que, exercendo função remunerada ou estando entre seus proprietários,
controladores ou diretores, tenha sido diplomada ou empossada como
Deputado(a) Federal ou Senador(a);

VI.

atingir a Performance Técnica, conforme o previsto na Cláusula Décima
Quinta, até a final liquidação da divida decorrente deste ADITIVO;

VII.

apresentar ao BNDES anualmente, em até 120 (cento e vinte) dias após o
encerramento de seu exercício social, suas demonstrações financeiras,
auditadas por empresa de auditoria independente, registrada na Comissão
de Valores Mobiliários — CVM, até a final liquidação de todas as obrigações
assumidas no presente ADITIVO;

VIII.

não distribuir dividendos elou juros sobre capital próprio cujo valor,
isoladamente ou em conjunto, supere 25% (vinte e cinco por cento) do lucro
líquido do exercício, até final liquidação da divida decorrente deste ADITIVO;

kNE749
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IX,

não alterar seu Estatuto Social para aumentar o percentual mínimo de
distribuição de dividendos, que deverá ser mantido em 25% (vinte e cinco
por cento);

X.

permitir a ampla inspeção do Projeto por parte de representantes do BNDES,
bem como de desenhos, especificações ou quaisquer outros documentos
técnicos que estejam diretamente ligados ao Projeto, após prévia informação
do BNDES;

XI.

manter em situação regular suas obrigações junto à ANEEL — Agência
Nacional de Energia Elétrica e ao MME - Ministério de Minas e Energia;

XII.

não constituir, sem a prévia autorização do BNDES, gravame sobre bens e
direitos dados em garantia ao BNDES nos contratos referidos na Cláusula
Sétima, com exceção dos Ônus Permitidos;

XIII.

informar ao BNDES a existência de qualquer ação ou decisão judicial
relacionada aos aspectos ambientais do Projeto, ou notificações de
quaisquer órgãos públicos impondo sanções ou penalidades, no prazo de
7 (sete) dias úteis a contar da data em que a DEVEDORA teve
conhecimento da existência de tal ação, decisão judicial ou notificação;

XIV.

comunicar ao BNDES a ocorrência de qualquer decisão interlocutória ou
sentença, em qualquer grau de jurisdição, inclusive quanto ao deferimento
de tutela de urgência e ao julgamento de recursos já interpostos, bem como
sobre a interposição de recursos e o ajuizamento de outras ações que
possam acarretar efeito adverso para o Projeto, em especial, mas não se
limitando, à Ação Civil Pública n° 2008.37.00.003564-6, em trâmite perante a
68 Vara Federal da Seção Judiciária do Maranhão, sendo tal comunicação
efetuada mediante a apresentação de declaração da própria DEVEDORA,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data em que a DEVEDORA teve
conhecimento da existência de tal ação, recurso ou decisão judicial,
podendo, ainda, o BNDES exigir a apresentação de Certidões Cartorárias
dos respectivos juizos;

XV.

antecipar pagamentos na mesma proporção de pagamentos antecipados no
Contrato de Financiamento do BNB e no Contrato de Repasse, seja a título
de pré-pagamento voluntário ou mandatório, em conformidade com a
Cláusula Décima Oitava, podendo o BNDES, a seu exclusivo critério,
dispensar a DEVEDORA dessa obrigação;

XVI.

não constituir, salvo autorização prévia e expressa do BNDES, garantias de
qualquer espécie em operações com outros credores, sem que as mesmas
garantias sejam oferecidas ao BNDES, com exceção dos Ônus Permitidos;

O

XVII, formalizar a nomeação de novo depositário para assumir os encargos objeto
do Contrato de Alienação Fiduciária de Máquinas e Equipamentos, no prazo
de até 30 (trinta) dias contados a partir do falecimento, da interdição ou da
declaração de ausência do depositário indicado no referido contrato;
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XVIII. indicar o nome do novo depositário, no prazo de 15 (quinze): dias contados
da manifestação formal do BNDES, da própria DEVEDORA . ou do
depositário indicado no Contrato de Alienação Fduciáriá de Máquinas e
Equipamentos, relativamente à substituição do depositário, nas hipóteses
previstas no referido contrato;
XIX,

não firmar contratos de mútuo com seus acionistas, diretos ou indiretos, elou
com pessoas físicas ou jurídicas componentes do Grupo Econômico ã que
pertença a DEVEDORA e seus acionistas;

XX.

não efetuar redução de seu capital social até a final liquidação de todas as
obrigações assumidas neste ADITIVO, sem prévia e expressa anuéncia do
BNDES;

XXI.

preencher, até 31 (trinta e um) de março de 2015, a `Conta Reserva do
Serviço da Divida do BNDES" referida no Contrato de Administração de
Contas e manter o saldo estipulado na Cláusula Nona, incisos Il lll;

e

XXII.

no caso de obtenção de receita adicional, além daquela oriunda dos
CCEAR, instruir seus pagadores a efetuarem os pagamentos dos montantes
devidos nos termos do respectivo contrato de compra e venda de energia na
"Conta de Receitas", devendo inserir no referido instrumento contratual
cláusula expressando tal obrigação;

XXIII. formalizar, até 31 (trinta e um) de março de 2015, aditivo ao Contrato de
Administração de Contas para, dentre outros fins, constituição da "Conta de
Contingências° mencionada na Cláusula Nona e regulação do mecanismo
de liquidação antecipada obrigatória previsto na Cláusula Décima Oitava;
XXIV. cumprir com a Estratégia de Fornecimento de Combustível, descrita no
Anexo II ao presente ADITIVO, obrigando-se a comunicar ao BNDES, com a
antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data de vencimento do(s)
contrato(s) de fornecimento de carvão vigente(s), sobre as condições
negociadas, ou em negociação, para (i) a renovação do(s) referido(s)
contrato(s), elou (ii) a celebração de contrato(s) com novo(s) fornecedor(es),
especialmente aquelas relativas ao prazo contratual, preço e especificação
do carvão, e termos de pagamento pelo fornecimento; e
XXV, cumprir as demais obrigações constantes dos Documentos de Garantia.

DÉCIMA SEGUNDA
OBRIGACÕES DA INTERVENIENTE
A INTERVENIENTE qualificada no preâmbulo deste contrato assume, neste ato, a
obrigação de:
cumprir, no que couber, até final liquidação da dívida decorrente deste
ADITIVO, as "Disposições Aplicáveis aos Contratos do BNDES', aprovadas
pela Resolução n° 665, de 10.12.1987, parcialmente alteradas pela Resolução
n° 775, de 16.12.1991, pela Resolução n° 863, de 11.3.1996, pela Resolução
ÀÚ5
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n° 878, de 4.9.1996, pela Resolução n° 894, de 6:3.1997, pela Resolução
n° 927, de 1.4.1998, pela Resolução n° 976, de 24.9.2001, pela Resolução
n° 1.571, de 4.3.2008, pela Resolução n° 1.832, de 15.9.2009, pela Resolução
n0 2.078, de 15.3.2011, pela . Resolução_ n 0 2.139; de 30.8.2011, .pela
Resolução n° 2.181, de 8.11.2011, pela Resolução. n°2.556, de 23.12.2013,
pela Resolução n° 2.558, de 23.12.2013, pela Resolução n° 2.607 de
8.4.2014, e pela Resolução n° 2.616, de 6.5.2014, todas da Diretoria do.
BNDES, publicadas no Diário Oficial da União (Seção 1), de. 29.12.1987,
27.12.1991, 8.4.1996, 24.9.1996, 19.3.1997, 15.4.1998, 31.10.2001,.
25.3.2008, 6.11.2009, 4.4.2011, 13.9.2011, 17.11.2011, 24.1.2014, 14.2.2014,
6.5.2014 e 3.9.2014, respectivamente, cujo exemplar é entregue, neste ato, 'à
INTERVENIENTE, a qual, após tomar conhecimento de todo o conteúdo do
mesmo , declara aceitá - lo como parte integrante e inseparável deste ADITIVO,
para todos os fins e efeitos jurídicos;
II. submeter à aprovação do BNDES quaisquer propostas de matérias.
concernentes à oneração a qualquer titulo, de ação de sua propriedade, de
emissão da DEVEDORA, à venda, aquisição, incorporação, fusão, cisão de
ativos ou qualquer outro ato que importe ou possa vir a importar em

modificações na atual configuração da DEVEDORA ou em transferência do
controle acionário da DEVEDORA, ou em alteração da sua qualidade de
acionista controlador da DEVEDORA, nos termos do art.116 da Lei das
Sociedades por Ações;
III - não promover a inclusão em acordo societário
DEVEDORA de dispositivo que importe em:

ou

estatuto social da

a)

restrições à capacidade de crescimento da DEVEDORA ou ao seu
desenvolvimento tecnológico;

b)

restrições de acesso da DEVEDORA a novos mercados; ou

c)

restrições ou prejuízo à capacidade de pagamento das obrigações
financeiras das operações com o BNDES;

IV. não promover atos ou medidas que prejudiquem ou alterem o equilíbrio
econõmico-financeiro da DEVEDORA de modo a impossibilitá-la de cumprir
com as obrigações financeiras advindas deste ADITIVO e sua finalidade;

V.

não alienar , de forma direta ou indireta , ceder , transferir, permutar, dispor,
onerar, dar em usufruto ou emprestar, a qualquer título, seus direitos, seus
títulos e as ações de sua propriedade de emissão da DEVEDORA, sem o
prévio e expresso consentimento do BNDES, com exceção dos gravames
constituídos nos Documentos do Financiamento;

VI.- sem o prévio consentimento, por escrito, do BNDES, não: (a) constituir nem

permitir a existência de quaisquer ônus ou gravames de qualquer natureza
(inclusive direitos de preferência e promessas de alienação) sobre seus
direitos, seus títulos e as ações de sua propriedade de emissão da
DEVEDORA, com exceção dos gravames constituídos nos Documentos do
Financiamento; e (b) modificar os contratos de que seja parte, caso as
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alterações possam prejudicar o BNDES, restringir ou diminuir as garantias e os
direitos elencados no CONTRATO e neste ADITIVO ou, na hipótese de
inadimplemento, a capacidade do BNDES de excutir as garantias elencadas no
CONTRATO e neste ADITIVO;
VII. apresentar ao BNDES anualmente, em até 120 (cento e vinte) dias após o
encerramento de seu exercício social, as demonstrações financeiras, auditadas
por empresa de auditoria independente, registrada na Comissão de Valores
Mobiliários — CVM;
VIII_ não alterar o seu controle acionário, sem a prévia e expressa anuência do
BNDES;
IX. não alterar o Estatuto Social da DEVEDORA sem prévia e expressa anuência
do BNDES, até a final liquidação do presente ADITIVO;
X,- não efetuar redução do capital social da DEVEDORA até a liquidação de todas
as obrigações assumidas no presente ADITIVO;
XI.

não promover a dissolução da DEVEDORA ou a criação de subsidiárias da
DEVEDORA, sem o prévio e expresso consentimento do BNDES;

XII. cumprir as demais obrigações constantes dos Documentos de Garantia;
XIII. formalizar, até 31 (trinta e um) de março de 2015, aditivo ao Contrato de
Administração de Contas para, dentre outros fins, constituição da "Conta de
Contingências" mencionada na Cláusula Nona e regulação do mecanismo de

liquidação antecipada obrigatória previsto na Cláusula Décima Oitava; e
XIV. comprovar ao BNDES, em até 5 (cinco) dias úteis contados da data da
formalização deste ADITIVO, a sua comunicação ao juizo da 4a Vara
Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, em que
tramita a Recuperação Judicial da, INTERVENIENTE, mediante a apresentação
de uma cópia da petição devidamente protocolada.

DÉCIMA TERCEIRA

PROCURACAO RECIPROCA
A DEVEDORA e a INTERVENIENTE, neste ato e de forma irrevogável e irretratável,
constituem-se mútua e reciprocamente procuradores até solução-final da dívida ora
assumida, com poderes para receber citações, notificações e intimações, e, ainda,
com poderes °ad judicia" para o foro em geral, que poderão ser substabelecidos
para advogado, tudo com relação a quaisquer procedimentos judiciais ou
extrajudiciais que contra eles forem promovidos pelo BNDES, em decorrência deste
ADITIVO, podendo praticar todos os atos necessários ao bom e fiel desempenho
deste mandato.
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DÉCIMA QUARTA
_AA
FI ( A
A INTERVENIENTE, - no preâmbulo qualificada, aceita o presente ADITIVO, na.
qualidade de fiadora e principal pagadora,
ratifica
fiança prestada
CONTRATO, renunciando expressamente aos benefícios dos artigos 366, 8É e 838
do Código Civil, e responsabilizando-se, solidariamente, até final liquidação deste
ADITIVO, pelo fiel e exato cumprimento de todas as obrigações: assumidas, neste
instrumento, pela DEVEDORA.
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DÉCIMA QUINTA
PERFORMANCE TÉCNICA
Para fins do presente ADITIVO, considera-se concluído o Projeto quando for atingida
a Performance Técnica.
PARÁGRAFO úNICO
Para fins do previsto no °caput" da presente cláusula, a Performance Técnica será
declarada quando o BNDES considerar plenamente atingidas, cumulativamente, as
condições abaixo listadas:
o Engenheiro Independente do Projeto certificar que:
a) o Projeto foi construída e finalizado de acordo com as especificações
constantes no Contrato de EPC; e
b) a UTE Porto do Itaqui e os equipamentos do Projeto tenham passado
em todos os testes de performance estabelecidos no Contrato de EPC, de
forma que os níveis de performance (conforme definidos no Contrato de
EPC) tenham sido atingidos ou que a garantia mínima de performance tenha
sido atingida.
II.

não haja qualquer reivindicação substancial das outras partes ao Contrato de
EPC em face da DEVEDORA, a critério do BNDES;

III.

a DEVEDORA tenha entregado relatório Ambiental e Social sobre a
implantação do Projeto;

IV, todas as autorizações governamentais requeridas para a operação do Projeto e
da DEVEDORA tenham sido emitidas e mantenham-se válidas;
V.

apresentação das Licenças de Operação do Projeto válidas e regulares;

VI.

a DEVEDORA e a INTERVENIENTE estejam adimplentes com todas as
obrigações assumidas no CONTRATO e no presente ADITIVO e nos
Documentos de Garantia, referidos na Cláusula Sétima;

VII. nenhum efeito material adverso tenha ocorrido com relação ao Projeto e não
tenha sido sanado; e
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VIII. inexistência de ato administrativo ou judicial que impeça a conclusão do Projeto
ou a continuidade de sua operação.

DÉCIMA SEXTA
INADIMPLEMENTO

Na ocorrência de inadimplemento das obrigações assumidas pela DEVEDORA e
pela INTERVENIENTE será observado o disposto nos arts. 40 a 47-A das
"Disposições Aplicáveis aos Contratos do BNDES", a que se referem o inciso 1 da
Cláusula Décima Primeira e o inciso 1 da Cláusula Décima Segunda.

DÉCIMA SÉTIMA
MULTA DE AJUIZAMENTO
Na hipótese de cobrança judicial da divida decorrente deste ADITIVO, a
DEVEDORA pagará multa de 10% (dez por cento) sobre o principal e encargos da
dívida, além de despesas extrajudiciais, judiciais e honorários advocatícios, devidos
a partir da data de propositura da medida judicial de cobrança.

DÉCIMA OITAVA
LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DA DIVIDA
Na hipótese de liquidação antecipada da dívida, serão liberadas as garantias,
aplicando-se às demais obrigações o disposto no art. 18, Parágrafo Segundo, das
"Disposições Aplicáveis aos Contratos do BNDES", a que se referem o inciso 1 da
Cláusula Décima Primeira e o inciso 1 da Cláusula Décima Segunda.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A DEVEDORA obriga-se a pagar antecipadamente parte da dívida aos Credores, na
proporção do valor do crédito concedido por cada um à DEVEDORA, caso, em
30 (trinta) de abril ou em 30 (trinta) de setembro de cada ano de vigência deste
ADITIVO, haja saldo positivo na "Conta de Contingências".

PARÁGRAFO SEGUNDO
Para fins do disposto no Parágrafo Primeiro desta Cláusula, serão aplicados na

liquidação antecipada parcial da dívida com os Credores , caso o saldo da "Conta de
Distribuição" seja maior ou igual ao Caixa Máximo, a totalidade dos recursos
disponíveis, em 30 (trinta) de abril e em 30 (trinta) de setembro de cada- ano de
vigência deste ADITIVO, na "Conta de Contingências", na forma prevista no Contrato
de Administração de Contas. Caso o saldo disponível na "Conta de Distribuição" seja
inferior ao Caixa Máximo, deverá ser reservado na "Conta de Contingências" o valor
correspondente à diferença entre o Caixa Máximo e o efetivo saldo da °Conta de
Distribuição", e apenas o montante que exceder esse valor será utilizado na
liquidação antecipada parcial da dívida com os Credores.
H
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PARÁGRAFO TERCEIRO

0 montante reservado na "Conta de Contingências" conforme disposto na parte final
do Parágrafo Segundo desta Cláusula somente . poderá ser transferido para a "Conta
de Distribuição" mediante a prévia e expressa autorização por escrito de todos os
Credores.

PARÁGRAFO QUARTO

A liquidação antecipada parcial da divida com os Credores deverá ocorrer a partir de
15 (quinze) de janeiro de 2017, e será devida, conforme o caso, nos dias 30 (trinta)
de abril e 30 (trinta) de setembro de cada ano, na forma prevista no Contrato de
Administração de Contas.
PARAGRAFO QUINTO

Caso haja a liquidação antecipada parcial da divida , conforme previsto nos
Parágrafos Primeiro e Segundo desta Cláusula, os pagamentos serão imputados
proporcionalmente às prestações vincendas de principal, mantidas as respectivas
datas de vencimento.

DÉCIMA NONA
VENCIMENTO ANTECIPADO
0 BNDES poderá declarar vencido antecipadamente este ADITIVO, com a
exigibilidade da dívida, se, além das hipóteses previstas nos arts. 39 e 40 das
"Disposições Aplicáveis aos Contratos do BNDES" forem comprovados pelo BNDES:
a)

a existência de sentença condenatória transitada em julgado em. razão da
prática de atos, pela DEVEDORA, que importem em trabalho infantil, trabalho
escravo ou crime contra o meio ambiente;

b)

a inclusão em acordo societário ou estatuto social da DEVEDORA, ou da
INTERVENIENTE, de dispositivo que importe em restrições ou prejuizo à
capacidade de pagamento das obrigações financeiras decorrentes desta
operação;

c)

a falsidade da declaração firmada pela DEVEDORA em 08 (oito) de dezembro
de 2009, previamente à contratação, que negava a existência de gravames
sobre os direitos creditórios oferecidos ao BNDES;

~

d)

a constituição, sem a prévia autorização do BNDES, de penhor ou gravame
sobre os direitos creditórios e bens dados em garantia ao BNDES nos
Documentos de Garantia;

e)

o descumprimento de qualquer uma das obrigações da DEVEDORA previstas
na Cláusula Décima Primeira;

f)

o descumprimento de qualquer uma das obrigações da INTERVENIENTE
previstas na Cláusulas Décima Segunda;
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g)

o descumprímento de qualquer obrigação dos Documentos de Garantia;

h)

a revogação elou extinção da Autorização para Geração e Comercialização;

i)

a decretação de vencimento antecipado do Contrato de Financiamento do
BNB ou do Contrato de Repasse;

j)

a extinção, liquidação ou dissolução da DEVEDORA ou da INTERVENIENTE,
ou o requerimento de auto-falência ou o pedido de recuperação judicial ou
extrajudicial , formulado pela DEVEDORA elou pela INTERVENIENTE,
excetuado o pedido de recuperação judicial pela INTERVENIENTE descrito
no "Considerando 11 1 deste ADITIVO, ou a decretação de falência ou
insolvência civil da DEVEDORA elou da INTERVENIENTE, bem como
estarem estas pessoas sujeitas a qualquer forma de concurso de credores; ou

k)

perda de propriedade do imóvel em que está instalada a UTE Porto do itaqui
pela DEVEDORA elou declaração de nulidade, ineficácia ou invalidade da
hipoteca referida no inciso V da Cláusula Sétima, sem que tenha sido
realizada regularmente a concessão do direito real de uso do imóvel, por
prazo superior ao do presente ADITIVO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Este ADITIVO também vencerá antecipadamente, com a exigibilidade da divida e
imediata sustaçáo de qualquer desembolso , na data da diplomação como
Deputado(a) Federal ou Senador(a), de pessoa que exerça função remunerada na
DEVEDORA, ou esteja entre os seus proprietários, controladores ou diretores,
pessoas incursas nas vedações previstas pela Constituição Federal, art. 54, incisos 1
e 11. Não haverá incidência de encargos de inadimplemento, desde que o pagamento
ocorra no prazo de 5 (cinco ) dias úteis a contar da data da diplomação , sob pena de
não o fazendo incidirem os encargos previstos para as hipóteses de vencimento
antecipado por inadimplemento.
PARÁGRAFO SEGUNDO
A declaração de vencimento antecipado com base no estipulado na alinea "a" do
"caput° desta Cláusula não ocorrerá se efetuada a reparação imposta ou enquanto
estiver sendo cumprida a pena imposta à DEVEDORA, observado o devido
processo legal.

VIGÉSIMA

SEGUROS
Durante a vigência do presente ADITIVO, obriga-se a DEVEDORA a manter
devidamente segurados todos os bens dados em garantia, referidos na Cláusula
Sétima e nos Documentos de Garantia, em cumprimento ao disposto nos arts. 29 a
32 e seus parágrafos das "Disposições Aplicáveis aos Contratos do BNDES", a que
se referem o inciso 1 da Cláusula Décima Primeira e o inciso 1 da Cláusula Décima
Segunda.

p(f~

19

o

MÍ BNDES
PARÁGRAFO PRIMEIRO
As apólices devem ser emitidas em favor dos Credores, em 04 (quatro) vias, a
serem entregues pela DEVEDORA, em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após a
emissão ou renovação, a cada um dos Credores,
PARÁGRAFO SEGUNDO
Das condições das apólices deve constar que, na hipótese de sinistro, os valores
deverão ser depositados na conta indicada pelos Credores no Contrato de
Administração de Contas.

VIGÉSIMA PRIMEIRA
VENCIMENTO EM DIAS FERIADOS
Todo vencimento de prestação de amortização de principal e encargos que ocorra
em sábados, domingos ou feriados nacionais, estaduais, distritais ou municipais,
inclusive os bancários será, para todos os fins e efeitos deste contrato, deslocado
para o primeiro dia útil subsequente, sendo os encargos calculados até essa data, e
se iniciando, também a partir dessa data, o período seguinte regular de apuração e
cálculo dos encargos deste ADITIVO.
PARÁGRAFO t1NICO
Para efeito do disposto no "caput" desta Cláusula, salvo disposição expressa em
contrário, serão considerados os feriados do lugar onde estiver a sede da
DEVEDORA, cujo endereço está indicado no preâmbulo deste ADITIVO.

VIGÉSIMA SEGUNDA
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
t0

A DEVEDORA deverá respeitar a legislação ambiental e informar ao BNDES a
ocorrência de qualquer irregularidade ou evento relacionado ao Projeto que possa
levar os órgãos competentes a considerar descumprida qualquer norma de proteção

ambiental ou a considerar que seja devida a obrigação de indenizar a quem de
direito qualquer dano ambiental causado pela DEVEDORA. Neste ato, a
DEVEDORA declara que a utilização dos valores objeto do presente financiamento
não implicará violação da legislação ambiental. A DEVEDORA deverá ressarcir o

BNDES de qualquer quantia que este seja compelido a pagar por conta de dano
ambiental que, de qualquer forma , a autoridade entenda estar relacionado ao
Projeto, assim como deverá indenizar o BNDES por qualquer perda ou dano que
venha a experimentar em decorrência de dano ambiental.
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VIGÉSIMA TERCEIRA
RATIFICAÇÃO
São ratificadas, neste ato, pelo BNDES, pela DEVEDORA e pela INTERVENIENTE
todas as cláusulas e condições do CONTRATO, naquilo que não colidirem com o
que se estabelece neste ADITIVO, mantidas as garantias convencionadas, não
importando o presente ADITIVO em novação, com exceção dos Parágrafos
Segundo e Terceiro da Cláusula Décima Sétima do CONTRATO, que ficam
expressamente revogados.

Na hipótese de sucessão empresarial, os eventuais sucessores da DEVEDORA
responderão solidariamente pelas obrigações decorrentes deste ADITIVO.
PARÁGRAFO ÚNICO

Não se aplica o disposto no " caput " desta Cláusula se houver prévia anuência do
BNDES ao afastamento da solidariedade na cisão parcial.

VIGÉSIMA QUINTA

FORO
As partes elegem para dirimir litígios oriundos deste ADITIVO o foro da Seção
Judiciária da cidade do Rio de Janeiro, com preferência sobre qualquer outro.

VIGÉSIMA SEXTA
REGISTRO E AVERBAÇÃO

40

Obriga-se a BENEFICIAM a comprovar ao BNDES, no prazo de 60 (sessenta)

dias, contado desta data, as averbações deste ADITIVO indicadas abaixo, mediante
a entrega ao BNDES de uma via devidamente averbada:
1 - a averbação deste ADITIVO à margem dos registros originais, indicados no
preâmbulo;
11 - a averbação deste ADITIVO no 2° Cartório de Registro de Imóveis de São Luis,
Estado do Maranhão, á margem da matricula n° 33.584;
III -a averbação deste ADITIVO no 1 0 Oficio de Registro de Títulos e Documentos
da Comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, á margem dos registros
n°$ 1696734 (Contrato de Penhor de Ações), 1696735 (Contrato de Alienação
Fiduciária de Máquinas e Equipamentos), 1696736 (Instrumento Particular de
Cessão Condicional de Contratos em Garantia), 1696737 (Contrato de Cessão
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Fiduciária de Direitos e de Créditos) e 1696740 (Contrato de Administração de
Contas);

IV - a averbação deste ADITIVO no 2 0 Oficio de Registro de Títulos e Documentos
da Comarca de Osasco, Estado de São Paulo, á margem dos registros n °s 236954
(Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos e de Créditos) e 236955 (Contrato de
Alienação Fiduciária de Máquinas e Equipamentos);
V - a averbação deste ADITIVO no Oficio de Registro de Títulos e Documentos da
Comarca de São Luís, Estado do Maranhão (Cartório Cantuária de Azevedo), à
margem dos registros ri' 342129 (Instrumento Particular de Cessão Condicional de
Contratos em Garantia), 342132 (Contrato de Alienação Fiduciária de Máquinas e
Equipamentos), 342130 (Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos e de Créditos) e
342131 (Contrato de Penhor de Ações); e
Vi - a averbação deste ADITIVO no 10 0 Oficial de Registro de Títulos e Documentos
ji da Comarca de São Paulo (Capital), Estado de São Paulo, à margem dos registros
n°$ 1907526 (Contrato de Alienação Fiduciária de Máquinas e Equipamentos) e
1907528 (Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos e de Créditos).

VIGÉSIMA SÉTIMA
CONDIÇÃO RESOLUTIVA

Ao

A eficácia deste ADITIVO depende da comprovação, pela DEVEDORA: (i) da.
formalização do reescalonamento de sua dívida com os demais Credores em
condições análogas às estabelecidas neste ADITIVO, a critério do BNDES,
mediante a entrega ao BNDES, no prazo de 30 (trinta) dias a contar desta data, de
cópias autenticadas de cada um dos instrumentos que formalizarem o
reescalonamento com os demais Credores; e (ii) da formalização do contrato de
fornecimento de carvão ("Framework Contract for the Supply of Coal") entre a
DEVEDORA e a E.ON Global Commodities SE para o ano de 2015, mediante a
entrega ao BNDES, no prazo de 15 (quinze) dias a contar desta data, de cópia do
referido instrumento.
PARÁGRAFO ÚNICO

Caso a DEVEDORA não cumpra o disposto no "caput" desta Cláusula, este
ADITIVO se resolverá de pleno direito, independentemente de notificação pelo
BNDES à DEVEDORA, restabelecendo-se, automaticamente, as condições
estipuladas no CONTRATO, inclusive a fiança prestada pela INTERVENIENTE.

A DEVEDORA e a INTERVENIENTE apresentaram as Certidões Positivas com
Efeitos de Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da
União - CPEND n° 9A85.A6F7.F724.2B95, emitida em 05.12.2014, com validade até
03.06.2015 e n° C35C.8477.3D93.1F1A, emitida em 13.01.2015, com validade até
12.07.2015, respectivamente, expedidas, pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
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Folha de Azainatura9 do TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE
CRÉDITO N0 09.2.1407. 11, QUE ENTRE 81 FAZEM O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E
SOCIAL - BNDES E A ITAQUI GERAÇAO DE ENERGIA S.A., COM A INTERVENIENCIA DE TERCEIRO.

As folhas do presente Instrumento são rubricadas por Daniel Schaefer Denys,
advogado do BNDES , por autorização dos representantes legais que o assinam.
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente em 04 (quatro) vias, de igual
teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinad as.
Rio de Janeiro ,

de

W

~

de 2015.

Pelo BNDES :

0
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES
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L ia DEVEDORA:

Oiretor Financeiro
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Nome:
Identidade:
CPF:
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ANEXO I

GLOSSÁRIO

"Agentes Repassadores " ou " Agentes " significa o Banco Votorantim e o Bradesco,
em conjunto.

"ANEEL " significa a Agência Nacional de Energia Elétrica , autarquia federal sob
regime especial, criada pela Lei n° 9.427, de 26 de dezembro de 1996, para regular
e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia
elétrica, em conformidade com as politicas é diretrizes do governo federal do Brasil.

"Autorização para Geração e Comercialização " significa a Portaria MME n° 177108
de 12 de maio de 2008, emitida em decorrência do aviso de homologação e
adjudicação do Leilão n° 0112007 — ANEEL ; conforme alterada pela
Superintendência de Concessões e Autorização de Geração da ANEEL por meio do
Despacho n° 632, publicado no Diário Oficial da União em 17 de fevereiro de 2009,
por meio da qual a Devedora foi autorizada a (i) registrar a alteração da
denominação social da empresa Diferencial Energia Empreendimentos e
Participações Ltda. para UTE Porto do Itaqui Geração de Energia S.A.; (ii) registrar a
alteração da denominação da UTE Termomaranhão para UTE Porto do Itaqui; e

(iii) autorizar a empresa UTE Porto do Itáqui Geração de Energia S.A. a ampliar a
capacidade instalada da Usina Termelétrica' UTE Porto do Itaqui de 350.20 KW para
360.137 KW de potência instalada.
"BACEN" significa o Banco Central do Brasil.

Q

" Banco Arrecadador " significa o Banco do Nordeste do Brasil S.A., sociedade de
economia mista, com sede em Fortaleza, Ceará, na Avenida Paranjana, n° 5.700,
Passaré , inscrita no CNPJIMF sob o n° 07.237 . 37310064 -03, ou qualquer outra
instituição que venha a substitui-lo, nos termos do Contrato de Administração de
Contas.
" Banco Gestor das Contas do CCG " significa cada um dos bancos nomeados
como mandatários, depositários e responsáveis pela centralização e administração
dos fluxos de recursos das contas previstas a serem mantidas pelas Distribuidoras,
nos termos dos respectivos CCGs.
" Banco Votorantim " significa o Banco Votorantim S.A., instituição financeira com
sede na Avenida das Nações Unidas, n° 14.171, Torre A, 18° andar, Vila Gertrudes,
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJIMF sob o
n ° 59.588.11110001-03.
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" BNB " sígnifica o Banco do Nordeste do Brasil S.A., sociedade de economia mista,
com sede na Avenida Paranjana, n° 5.700, Passaré, na Cidade de Fortaleza, Estado
do Ceará, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.237.37310064-03.
"BNDES° significa o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social —
BNDES, empresa pública federal devidamente organizada e existente de acordo
com as leis da República Federativa do Brasil, com sede em Brasília, Distrito Federal
e serviços na Avenida República do Chile, n° 100, Centro, na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 33.657.2481000189.
"BNDESPAR" significa a BNDES Participações S.A. - BNDESPAR.
"Bradesco " significa o Banco Bradesco S.A., instituição financeira com sede na
Cidade de Deus, s/n°, Vila Yara, na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo,
inscrita no CNPJ/MF sob o n 0 060.746.94810001-12.
" CCEAR " significa cada um dos Contratos de Comercialização de Energia Elétrica
no Ambiente Regulado, celebrados pela Devedora com cada uma das
Distribuidoras, de forma padronizada, em decorrência do Leilão n° 0112007 - ANEEL,
de 16 de outubro de 2007, listados no Anexo IV ao Contrato de Financiamento do
BNDES.
"CCEE" significa a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica.
"CCG" significa o Contrato de Constituição de Garantia de Pagamento, Via
Vinculação de Receitas , celebrado pela Devedora com cada uma das Distribuidoras
e o respectivo Banco Gestor da Conta do CCG, na forma do modelo padrão anexo a
cada CCEAR.
"Código Civil" significa a Lei n 0 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme
alterada.
"Contratado do EPC" significa Mabe Construção e Administração de Projetos Ltda.,
sociedade limitada, constituída e organizada de acordo com as leis do Brasil, inscrita
no CNPJ/MF n° 09.320.68910001-06.
"Contrato de Administração de Contas" significa o Contrato de Administração de
Contas e Outras Avenças, celebrado entre os Credores, a Devedora e a Eneva, em
18 de dezembro de 2009.
"Contrato de Alienação Fiduciária de Máquinas e Equipamentos" significa o
Contrato de Alienação Fiduciária de Máquinas e Equipamentos, celebrado entre os
Credores e a Devedora, em 18 de dezembro de 2009.
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" Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos e de Créditos " significa o Contrato de
Cessão Fiduciária de Direitos e Créditos, celebrado entre a Devedora, a Eneva, o
Banco Arrecadador e os Credores, em 18 de dezembro de 2009.
" Contrato de Compartilhamento de Garantias " significa o Contrato de
Compartilhamento de Garantias, celebrado entre os Credores, em 18 de dezembro
de 2009.
" Contrato de EPC " significa o Contrato de Construção e Engenharia celebrado entre
a Devedora e o Contratado do EPC em 27 de janeiro de 2008 e alterado e
consolidado pelo Terceiro Aditivo de 6 de novembro de 2008 e adicionalmente
alterado pelo Quarto Aditivo de 3 de março de 2009.
" Contrato de Construção da Correia de Carvão " significa o contrato de
© fornecimento de sistema de transportadores de correia para carvão celebrado entre
a Devedora e a Tecnometal Engenharia e Construções Mecânica Ltda., em 24 de
julho de 2009.
" Contrato de Construcão da Linha de Transmissão " significa o contrato de
fornecimento de subestação e linha de transmissão em 230 KV em regime de
empreitada global de preço fechado celebrado entre a Devedora e Siemens Ltda.,
em 19 de junho de 2009.
" Contrato de Financiamento do BNB " significa o Contrato de Financiamento por
meio de escritura pública celebrado entre a Devedora e o BNB, estabelecendo os
termos e condições para a concessão do Financiamento do BNB.
" Contrato de Financiamento do BNDES " significa o Contrato de Financiamento
mediante Abertura de Crédito n° 09.2.14071, entre a Devedora, a Eneva e o
BNDES, estabelecendo os termos e condições para a concessão do Financiamento
do BNDES.

a

" Contrato de Repasse " significa o Contrato de Financiamento mediante Repasse de
Recursos do BNDES n° 66.383-3, celebrado entre a Devedora, a Eneva, o Banco
Votorantim e o Bradesco.
" Contrato de Penhor de Ações " significa o Contrato de Penhor de Ações,
celebrado entre a Devedora, a Eneva e os Credores, em 18 de dezembro de 2009.
" Contratos de Financiamento " significa o Contrato de Financiamento do BNDES, o
Contrato de Financiamento do BNB e o Contrato de Repasse, em conjunto.
' Contratos de Venda de Eneraia Excedente " significa, coletivamente, os contratos

celebrados, a qualquer tempo, pela Devedora para a venda de capacidade (e
energia correspondente) da UTE Porto do Itaqui que exceda a capacidade (e
energia correspondente) requerida a ser vendida de acordo com os CCEARs.
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" Contratos do Proieto " significa:
(a)

o Contrato de EPC;

(b)

o Contrato de Construção da Correia de. Carvão; e

(c)

o Contrato de Construção da Linha de Transmissão.

" Contribuição de Capital " significa as contribuições de capital da Eneva realizadas
nos termos dos Contratos de Financiamento.
"Credores " significa BNDES, BNB, Banco Votorantim e Bradesco, em conjunto.
"Custos do Proieto " significa os custos relacionados ao desenvolvimento,
© financiamento, construção e manutenção do Projeto, especificados no Quadro de
Usos e Fontes anexo ao Contrato de Financiamento do BNDES e ao Contrato de
Repasse.
" CVM " significa a Comissão de Valores Mobiliários, autarquia vinculada ao Ministério
da Fazenda do Brasil.
" Data da Conclusão do Proieto " significa a data em que forem cumpridas as
condições (i) do caput da Cláusula Décima Sétima do Contrato de Financiamento do
BNDES, conforme alterado por seus Primeiro, Segundo e Terceiro Aditivos; (li) do
caput da Cláusula Trigésima do Contrato de Financiamento do BNB; e (iii) da
Cláusula 18.1 do Contrato de Repasse.

Q

" Data da Conclusão Técnica " significa a data em que forem cumpridas as
condições (i) do Parágrafo Primeiro da Cláusula Décima Sétima do Contrato de
Financiamento do BNDES, conforme alterado por seus Primeiro, Segundo e Terceiro
Aditivos; (ii) do Parágrafo Primeiro da Cláusula Trigésima do Contrato de
Financiamento do BNB; e (iii) da Cláusula 18.2 do Contrato de Repasse.

" Data de Desembolso " significa a data em que os recursos de um Desembolso do
Financiamento do BNDES, do Desembolso do Financiamento do BNB ou do
Desembolso do Financiamento dos Repassadores, conforme o contexto, são
transferidos á Devedora, nos termos dos respectivos Contratos de Financiamento.
" Data do Primeiro Desembolso " significa a data em que o BNDES realiza o
primeiro Desembolso do Financiamento do BNDES, a data em que o BNB realiza o
primeiro Desembolso do Financiamento do BNB ou a data em que o Banco
Votorantim e o Bradesco realizam o primeiro Desembolso do Financiamento dos
Repassadores, conforme o contexto.
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" Desembolso " significa um Desembolso do Financiamento do BNB, do

Financiamento do BNDES ou do Financiamento dos Repassadóres, conforme o
contexto.
" Devedora " significa Itaqui Geração de Energia S.A., sociedade por ações,
constituída e organizada de acordo com as leis do Brasil, inscrita no CNPJ/MF sob o
n0 08.219.47710001-74.
" Dia útil " significa um dia, excluindo sábados, domingos ou feriados nacionais,
estaduais, distritais e municipais, em que os bancos se encontrem abertos na cidade
de São Luís, Estado do Maranhão.
" Disposicões Aplicáveis aos Contratos do BNDES " significa as Disposições
Aplicáveis aos Contratos do BNDES, aprovadas pela Resolução n° 665, de
10.12.1987, parcialmente alteradas pela Resolução n° 775, de 16.12.1991, pela
Resolução n° 863, de 11.3.1996, pela Resolução n° 878, de 4.9.1996, pela
Resolução n° 894, de 6.3.1997, pela Resolução n° 927, de 1.4.1998, pela Resolução
n° 976, de 24.9.2001, pela Resolução n° 1.571, de 4.3.2008, pela Resolução n°
1.832, de 15.92009, pela Resolução n° 2.078, de 15.3.2011, pela Resolução 2.139,
de 30.8.2011, pela Resolução n° 2.181, de 8.11.2011, pela Resolução n° 2.556, de
23.12.2013, pela Resolução n° 2.558, de 23.12.2013, pela Resolução n° 2.607, de
8.4.2014, e pela Resolução n° 2.616, de 6.5.2014, todas da Diretoria do BNDES,
publicadas no Diário Oficial da União (Seção 1), de 29.12.1987, 27.12.1991,
8.4.1996, 24.9.1996, 19.3.1997, 15.4.1998, 31.10.2001, 25.3.2008, 6.11.2009,
4.4.2011, 13.9.2011, 17.11.2011, 24.1.2014, 14.2.2014, 6.5.2014 e 3.9.2014,
respectivamente.
"Distribuidoras " significa as 32 companhias
celebraram um CCEAR com a Devedora.

de distribuição de energia que

"Dívidas Permitidas" significa as dívidas permitidas nos termos dos Contratos de
Financiamento.
"Documentos de Garantia" significa:
(a)

a Escritura de Hipoteca;

(b)

o Contrato de Alienação Fiduciária de Máquinas e Equipamentos;

(c)

o Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos e de Créditos;

(d)

o Instrumento Particular de Cessão Condicional de Contratos em Garantia; e

(e)

o Contrato de Penhor de Ações.
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"Documentos do Financiamento" significa:
(a)

o Contrato de Financiamento do BNB;

(b)

o Contrato de Financiamento do BNDES;

(c)

o Contrato de Repasse;

(d)

os Documentos de Garantia; e

(e)

o Contrato de Administração de Contas.

"

ENEVA ' significa ENEVA S.A., em Recuperação Judicial, sociedade por ações,

constituída e organizada de acordo com as leis do Brasil, inscrita no CNPJIMF sob o
n° 04.423.56710001-21.
0
"Escritura de Hipoteca" significa a Escritura Pública de Hipoteca, celebrada entre a
Devedora e os Credores, em 18 de dezembro de 2009, por meio da qual foi
outorgada a hipoteca em primeiro grau, em favor dos Credores, do imóvel objeto da
matricula n° 33.854 do 2° Cartório de Registro de Imóveis de São Luis, Estado do
Maranhão.
" Evento de Inadimplemento " significa os inadimplementos, nos termos e condições
dos Contratos de Financiamento.
" Financiamento do BNB " significa o crédito concedido pelo BNB à Devedora, no
valor de R$ 202.754.803,50 (duzentos e dois milhões, setecentos e cinqüenta e
quatro mil, oitocentos e três reais e cinquenta centavos), nos termos e condições
previstos no Contrato de Financiamento do BNB.
" Financiamento do BNDES " significa o crédito concedido pelo BNDES à Devedora,
os no valor de R$ 797.648.000,00 (setecentos e noventa e sete milhões, seiscentos e
quarenta e oito mil reais), nos termos e condições previstos no Contrato de
Financiamento do BNDES.
" Financiamento dos Repassadores " significa o crédito concedido pelo Banco
Votorantim e o Bradesco à Devedora, no valor de R$ 241.822.000,00 (duzentos e
quarenta e um milhões, oitocentos e vinte e dois mil reais), nos termos e condições
previstos no Contrato de Repasse.
" Instrumento Particular de Cessão Condicional de Contratos em Garantia "
significa o Instrumento Particular de Cessão Condicional de Contratos em Garantia,
celebrado entre os Credores e a Devedora, em 18 de dezembro de 2009.
"Instrumentos de Garantias " significa o conjunto de garantias acordados entre as
Partes, conforme indicados nos Contratos de Financiamento.
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"Investimentos Permitidos" significa quaisquer investimentos exclusivamente em
títulos do Tesouro Nacional ou em fundos de investimento por eles lastreados.
"IPCA" significa o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.
"Legislação Socioambiental" significa a lei ambiental brasileira aplicável, assim

como de segurança e saúde do trabalho definida nas normas regulamentadoras e
afins.
"Lei das Sociedades cor Ações" significa a Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976, conforme alterada.

O

"MME" significa o Ministério de Minas e Energia do Brasil, criado pela Lei n° 8.422,
de 13 de maio de 1992, tendo por âmbito de atuação, inter alia, o setor de energia
elétrica.
"Notificacão e Termos de Ciência" significa uma notificação e a respectiva ciência
a serem obtidos, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos e de
Créditos.
"Obriaacões" significa, coletivamente, quaisquer obrigações da Devedora nos
termos dos Contratos de Financiamento, incluindo principal, juros, taxas e
comissões, perdas e danos, multas e despesas e quaisquer outros encargos.

"ónus " significa qualquer hipoteca , penhor, encargo , transferência , cessão ou

O

alienação fiduciária, retenção de domínio, garantia, direito de preferência (decorrente
de lei ou por outra forma), usufruto, acordo fiduciário, compensação, reconvenção,
direito de retenção, privilégio ou prioridade, de qualquer natureza, com efeito de
garantia.
"ónus Permitidos" significa:
(a)

Ônus criados nos termos ou de acordo com qualquer dos Documentos de
Garantia;

(b)

após a Data do Primeiro Desembolso, penhoras, ordens judiciais e outros
Ónus, não excedentes a um valor global de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões
de reais), decorrentes de processos judiciais ou administrativos, na medida
em que tais Ônus estejam sendo contestados de boa fé por meio de
procedimentos apropriados e para cujo pagamento a Devedora tenha
constituído provisões adequadas de acordo com os princípios contábeis
aplicáveis à Devedora, ressalvado que qualquer desses Ónus deverá ser
levantado dentro de até 60 (sessenta) dias, após o que ocorrer primeiro, entre
ÇaE V,r
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(i) a data em que tiver sido constituído, e (li) a data da decisão final de

qualquer controvérsia a ele relativa; e
(c)

Ónus sobre bens adquiridos após a data da assinatura do Contrato de
Financiamento do BNDES (por meio de compra, construção ou qualquer outra
forma) pela Devedora, no caso de cada um desses Ônus ter sido criado
unicamente para o fim de garantir endividamento, representando, ou incorrido

para financiar o custo (incluindo o custo de construção) da respectiva parte do
bem sendo financiado; ressalvado que (i) nenhum desses Ônus deverá se
estender a ou alcançar qualquer outro bem da Devedora, além do que está
sendo então adquirido e quaisquer benfeitorias sobre ele, (ii) o valor principal
do endividamento garantido por tal Ônus não deverá, a qualquer tempo,
exceder a 60% (sessenta por cento) do valor de mercado (tal como
determinado de boa fé por um representante legal da Devedora) de tal bem à
época em que foi adquirido (por compra, construção ou qualquer outra forma),
(iii) nenhum desses Ônus deverá garantir endividamento em um valor, na
somatória, superior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais, e (iv) tais
bens e seus acessórios não sejam essenciais para o uso, operação ou
manutenção do Projeto.

0

" PdC AC.06 " significa o Procedimento de Comercialização de Energia Elétrica PdC
AC.06 aprovado mediante o Despacho n° 633, de 16 de fevereiro de 2009, do
Superintendente de Estudos de Mercado da ANEEL.

" Pessoa" significa qualquer pessoa natural ou qualquer sociedade, joint venture,
firma, companhia, associação, empresa, organização não constituída na forma de
sociedade, consórcio, ente corporativo, cooperativa, qualquer autoridade ou outro

ente, atuando em capacidade individual, fiduciária ou a qualquer outro titulo.
" Procurações " significa quaisquer procurações irrevogáveis em favor dos Credores,
do Agente de Garantia ou de quaisquer terceiros designados, pelos Credores, como
previsto nos Documentos de Garantia, ou quaisquer outras procurações,
consideradas necessárias pelos Credores.
" Proíeto " significa a implantação de uma central geradora termelétrica, constituída
de uma unidade geradora em ciclo térmico simples de 360 MW líquidos de potência
instalada, localizada no Distrito Industrial de São Luis, Município de São Luis,

Estado do Maranhão, Brasil, tendo carvão mineral importado como combustível.
" TJLP " significa a Taxa de Juros de Longo Prazo — TJLP, fixada pelo Conselho
Monetário Nacional (CMN).
" LITE Porto do Itaqui ' significa uma central geradora termelétrica, constituída de
uma unidade geradora em ciclo térmico simples de 360 MW líquidos de potência
~a~ ~y
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instalada, localizada no Distrito Industrial de São Luis, Município de São Luís,
Estado do Maranhão, Brasil, tendo carvão mineral importado como combustível.
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ANEXO II

ESTRATÉGIA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
Pesquisa e Aquisição
A Itaqui Geração de Energia S.A. (a "DEVEDORA") buscará carvão em
conformidade com os preços praticados no mercado mundial, cuja qualidade deverá
permitir que o Projeto seja desenvolvido de acordo com os indices aplicáveis de
produção de energia e com os padrões ambientais previstos nos Documentos da
Operação . A estratégia também compreende testes para averiguar a qualidade do

O

carvão e a assistência para a pesquisa e compra do carvão.
Cumprir os índices de produção de energia exigidos pelos CCEARs requererá o
fornecimento de aproximadamente 1.200.000 milhão de toneladas de carvão de alto
poder calorifico por ano (considerando despacho durante um ano inteiro). O Projeto
fornecerá energia para consumidores ou compradores nos termos dos CCEARs de
longo prazo, os quais preveem o pagamento de um componente do combustível
indexado ao preço do carvão no mercado mundial (Platt's CIF ARA). A DEVEDORA
adquirirá carvão por meio de contratos com duração de 1 a 2 anos , que deverão
determinar a entrega de 70% a 100% do volume anual estimado de carvão e a
compra elou venda, no mercado á vista, de quaisquer volumes adicionais referentes
às suas necessidades anuais de carvão (inclusive a contratação dos serviços de
transporte de embarcações avulsas ou de um grupo de várias embarcações). A
DEVEDORA deverá celebrar contratos de longo prazo, caso tais instrumentos
permitam a indexação do custo do carvão ao índice CIF ARA com o fim de cumprir o
mecanismo de receita previsto nos CCEARs. A DEVEDORA deverá envidar seus
maiores esforços em manter um estoque de carvão equivalente a, no mínimo, 20
dias de consumo em níveis máximos de despacho estimados para cada ano de
operação.
O carvão fornecido à DEVEDORA será de qualidade adequada, de forma a cumprir
os padrões de performance, produção e emissões ambientais da UTE Porto do
Itaqui Ço Projeto"), conforme previsto nos Documentos da Operação.
A DEVEDORA planeja manter a Colômbia como principal fonte de fornecimento do
carvão acima mencionado. A Colômbia é uma grande região produtora de carvão,
atualmente em expansão, que possui amplas reservas capazes de abastecer o
Projeto por um período mais longo que o tempo de vida estimado do Projeto. A
DEVEDORA planeja adquirir o estoque necessário de carvão de produtores
independentes locais, de grandes companhias que forneçam carvão proveniente da
Colômbia (e de outras fontes) e, potencialmente, de novas concessões que a Eneva
venha a adquirir na Colômbia. Grandes produtores colombianos, incluindo Cerrejón
Coal Company, Drummond Coal Company e Glencore, vendem carvão diretamente
ao consumidor por meio de contratos de compra e venda com duração e
mecanismos de preço que se adequam à estratégia descrita acima. A maior parte da
produção colombiana de carvão não está vinculada a contratos de longo prazo e
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encontra-se disponível para a compra por novos consumidores, como é o caso da

DEVEDORA.

N

Para garantir que o carrão adquirido para o Projeto esteja de acordo com as
especificações aplicáveis (inclusive aquelas contidas nos Documentos da
Operação), a DEVEDORA implementará um regime de testes para carvões
Colombianos a principio, utilizando-se dos melhores procedimentos disponíveis no
mercado internacional. Tais testes ocorrerão no local de fornecimento do carvão, de
forma a efetuar a devida verificação . Amostras serão retiradas de toda a carga em
intervalos iguais de tempo, em conformidade com o padrão usual de amostragem.
Amostras adicionais serão retiradas para confirmação em caso de discrepância nos
resultados da análise conduzida nos portos de embarque e de desembarque. As
amostras serão levadas a exame em laboratórios certificados, e todos os processos
de amostragem e testes deverão ser feitos por um consultor independente que
possua reputação reconhecida internacionalmente , de acordo com os padrões
definidos pela ISO ou pela ASTM.
Caso os testes das amostras de carvão indiquem que o produto atende às
especificações de qualidade, o carvão será aprovado e poderá ser utilizado no
Projeto. Quando a análise das amostras indicar que o carvão não está de acordo
com as especificações de qualidade exigidas, a DEVEDORA terá nos seus contratos
de fornecimento de carvão o direito de optar entre: (a) receber uma indenização do
fornecedor de carvão de acordo com o valor comercial do vicio apresentado pelo
produto; (b) receber urna nova carga que esteja adequada às especificações
exigidas; ou (c) rejeitar a carga e cancelar a compra, estando entendido que o
Projeto invariavelmente cumprirá os padrões ambientais de emissão conforme
estabelecido nos Documentos da Operação.

Estoques

9.

O local onde o Projeto está situado possui uma grande área disponível para a
estocagem de carvão, devendo o carvão ser estocado e retirado para uso de, forma
automática (stacker/reclalmer system). Em sua capacidade máxima, deverá haver
duas áreas ativas de armazenagem de carvão , das quais será retirado o carvão
necessário pelo sistema automático . Adicionalmente , haverá uma área inativa de
estocagem, aumentando a capacidade total de estocagem. Essa capacidade
máxima de estocagem garantirá aproximadamente 70 dias de consumo no nível
máximo. Com um estoque capaz de garantir 70 dias de consumo e um suprimento
normal de carvão obtido a partir da metodologia de simulação de suprimento
desenvolvida pela Eneva, problemas no embarque e transporte de carvão para o
local do Projeto poderão ser contornados sem risco de interrupção no fornecimento
de energia.
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA EMPRESARIAL DA
COMARCA DO RIO DE JANEIRO/RJ.
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PROCESSO N.O 0474961-48.2014.8.19.0001

m

CJ
W
N

PLANUS INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA.,

sociedade limitada,

devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o no 57.988.867/0001-14, sediada na

ó
N

w

47
ri

Avenida Nações Unidas, 13.797, bloco III, 10 0 andar, Morumbi, CEP 04.794-000
(doravante designada "PLANUS "), por seu advogado e bastante procurador abaixoassinado

(DOC. 01 e 02),

nos autos da

RECUPERAÇÃO

JUDICIAL

de

:r.
m

ENEVA

PARTICIPAÇÕES S. A. E OUTRO (doravante designadas em conjunto "RECUPERANDAS"
a

e/ou "ENEVA "), vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, requerer a
0

juntada de seus documentos representativos, os quais seguem em anexo.

w

u:

Em tempo, requer que as publicações do presente caso sejam
realizadas exclusivamente em nome seu patrono JOÃO CARLos DUARTE DE TOLEDO
inscrito na OAB/SP n o . 205.372, sob Pena de nulidade .

Termos em /
Pede d

rime

São Paulo 1 dei n

ri.4

es.

RTE DE TOLEDO

SP N.o 205.372

Av. Brigadeiro Faria Lima. No 1461, 12 0 andar Centro Empresarial Mario Garnero 01451-921 São Paulo, SP
Telefone (55-11) 3094 7810 Fax (55-11) 3094 7820
mail@mhmlaw.com.br
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PROCURAÇAO BASTANTE QUE FAZ: \, PLAàS INFORMÁTICA E TECNOLOGI
r
LTDA.._ Planu97
SAIBAM-QUANTOS este~-público instrumento de' p\rbduraçãc bast!ante!'' --wJ_''! !
virem que, no ano ~ó~Nascimento de Nosso Senhor' Jesus Cristo;;' o _
-4!i•'
de dos mil , q Aquatorze~( 2014 ) , aos oito (08))' dias do mês de^
dezembro, do àito ,ano, nesta cidade el C?pital r de , São Paulo,! !!'
' neste Tabelionato, , ante.; mim ` escrevente e o Tabelião `- que est !I
subsc eve compareceu ,como óutbr antes PLANUS INFORMATICA
1 TECNOLOGIA LTDA,I com,sede n ~ sta Capital, na- Ávénida das Nações;,__,

Unidas( n°`'13.797,- 9° e' 10'
dares,
an
Bloco III ~

I

Morumbi, ~~~ irr ''.';i

l ins~srita `mo CNPJMF sob, ,'n o 57.9~8.p67/0001-14, ' com $eu Contrata
Social Consolidado,`d~tado de 08 de agosto' dê 2\012 1, registrad
na JUCESP sob n ° 362.,817/12 11 1, 'em sessão'.de'22/ ~8/2012, do qua d!r,g I I
uma có~ia autenticada fica arquiv da nesta .motas na pasta n °1'4
082, '•„sob ordem n ° , 02Y, neste ato represe tada, ' zlós termos da)!I °"C
Cláusula Sexta, , Parágrafo;. Príineiro, , de s u referi d o corftratal i ~{~ ^_,•
~
1
social, porte seu sócio ~ dministr dor MARCOS ANTONIO IERIZZO,,u ~ É ,;;
W~
bra ~i.l iro, casa d o, empresário, ortádor da'
naciona !' -à
de ha ilitação - /~ ETRAN-SP,,,. • n ° . registro 025195549 104, I ondJ', ~ Ri
l---;
l consta RG n`° 4.932.198-SSP/,S IP;`,inscrito no CPF%MF sob n °~ I ~ air
15
444.475.078- 0,1 residente e dom ~iciligdo nesta Capital, na1! ~
Estradai Car gs' Queiroz Tel es, 162y_ ~ a to. 191 -B, Morumbi; 1i"''' ~,__,
reconhecido -comó. ,: sendo ' ~; o ',próprio de que 'trato,or
11
P —mi;d' ! ~
escrèvnte, 'e 1 do Tabelião, ~ ` face ao dócu ~teptó de ~ identidadei!!i
y
mencionado e exibido(<.. em seu ó\r iginal do q e dou fé. E' logq !
perante -mim e • 'o Tabelião, pela outorgante, •presen\te na, form
como vem re pres~entada , m e
dito que, por este público',"_, ~;~
\ instrum nto e '' na melhor forma de direito nomeia e c nstitu':
seu bastante procurador: MARCO ANTONIO IERIZZO, bra ~ ileiro,j';
casado, em résário,' portador. , dá '"éédulai) de identidaáe RG, n ° !! I1i?
27.05?.157-4-SSP/SP, !insc ~ ito 'nó CPF/MF s,ob n° 258.-668.!288-08, ~„pgy~~,; ~
residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Domingos Lop s d qI
W
f
Silvá,., n° 700, Vila" Alndrade;
/ ~ á " `quem confere poderes ;ara,
1
'isoladamente: (a) g `erj r e aelfiinistrar :todos os interessgs, dá l ~-_~ !ir;
outorgante, podendo assinar e atuar,-em todo e gnglquer ato de,iti ~ ' :iq,
gerência1 e ad~ inist~ ação,.deliberar.sobre qualquè assunto da ;;
''

mesma, domp"r e, vender mercadoria do seu ramo de negócio;, _
efetuar cobranças amigáveis ; e
~. údiciais,
participar-. d ~ '!
licitações
e e reuniões relativas ao procedimento licit tório, ” ~ ¡
ç`
I

fumar t dos ,os contratos" u lhe forem atinente ao r mo d
n ~gócio k do interesse- da outorgante, contratos e ses .p' Tico
ou particulares„ `assi r propostas, cadastros, 'termos d~''
^'!
responsabilidade, podendo /I ainda,_ transigir,' acordar,,renupciar,i l ',
.desistir, conferir direi~tos~ 'admitir e 'demitir funcionários, ~!~¡
fixando-lhes salários e atr
. ~* bpições, assinando todos o
documentos necessários, especialmente os` relativos . ao FGTS, aqQ
PIS-PASEP, L ao INSS, /rep"resentar 'a' ~ utorgante nos sindicatos. ë' ~
inclusive
fetua !IIIF,,
Ministério do ' Trabalho,
podendo
homologações de rn
esc~ isões de- contratos_ à trabalho, na vara
do trabalho e ano Tribunal Régionál do TrabaAo - TRT,"!1F r;,,
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epresentá-la ~ perante as
~ epart•ções públicas federais,
stadúais e municipais, autar(uiàs,= prefeituras, Ministério dós
/
ransportes, C.E.T.r DETRAN, INSS, Receita Federal, delegacias
onde preciso for e com esta,se apresentar,;podendo requerer,
,
comover, alegar, untar e retirar papéis,e documentos, assinas
équerimentos,"impugnações, recursos e atos similares e. tudo
Ais praticar e assinar na defesa'dos direitos e interesse dela
utorgante;
repre~sentá-la perate a Emprem ~r'asileira - de
\
orreios e Telégrafos, am para X ,irar s ~ as1 corres Pndências,
I
O
imples ou registradas, reembolsos, vales%postais, encomendas
egistradas com ou sem: valor í declarado,
dando reçibos e
j(
uitaçõe ,, prestar.- e receber, ,:lnformdções e "decla/r ações; b),/
brir, movimentar ou encerrar q aisque2: contas báncárias ,em
j
ome
da
outorgante, `` inclusive
~ ontas
corrent ~ s
de
,nve~ timentos, bem amónio cadernetas de poupança; deposi ar e
e ~ ir&ç dinheiro, bens e valores mobiiiários,em geral, perante
uaisquer ~ nsti uições € ~nanceiras,_,em especial junto ao Banco
.o Brasi] \ S ( A.,
aixà Econômiéa Fec~ ral, Banco Itaú S'~A.,~ Banco'`
h
, radesco,LS.A.,
Banco HSBC, - ~ Ban\ao , eal S.A S , Banco Santander
.A., Banco Nossa Caixa S.A., inclusive os que .se encontram em
uaisquer — cofres
de `( alliglel. ' de . tais
estabeleçimento
inanceiros. em ~ .tir, assinar, avalizar/ e endgásar .Fheques,
l
recibos , ~ ee
aques,
ordens;
quaisquef
docgment~ s
perante'
J
nstituições
financeiras, (.inclusive
çontratos
de/ câmbio,
;ontratos ` de l leasing,
assinar .como (fiel depositário em 1~
~I
:ontral
tos.de leasing e-çirr a~ ~amento mercantil; aceitar; emitir „'
assinar, caucionar, descontàr, e protestar -quaisquer) itulos // e
a
s,
locumentos de dívida, inclusive cheques, notas, promissóri
J
J
luplicatas,e l ~ tras de câmbio; efetuar transações cambiais) em
ioedaJ strangeiraie remessas ao exterior,. bem cofio receber
rdens~de pagamento do exterior ~ olicitar / 'saldos e extratos,
•eqúerer e 'retirar\cartões magnéticos, registrar novas senhaãì,
:ancel ~ r e - renegoci,ar dívidas, de cartões de c édito,) assinando
req'eber. indenizações 'de
rodos os documentos) necessários;
;egurpps e bens objeto de cotas de consórcios, assinando todos
>s documentos:, necessár--i-os, I inclusive contraÉos; pagar eC receber
¡uaisquer quantias; assinandodos respectivos recibos, bem como
:enegociar ~dívidas e formas _p pagamento é tudo o mais praiicak
lienação de cotas `de
assinar com\ relação à aqu ~isâo e
representá-la e/ou
seguro ~ e)
de
:onsórcio e à1pólices
ont~ atar advogados co ~ os poderes dai cláusula "ad-judicia"I e
is espècï~ais para repr sentação dos \\ direitos e intgresses da
y
2)u orga ~ e em juízo lou` fora dele, estabelecendo os ajustes.
-e ativos aos serviços a serem por aqueles prestados e as
respectivas remuneraçP ~ s, becri çomo os ,limites dos poderes
)utorgados;, d) assinar Contrato de Empréstimo Consignado para
v
uncionários, Aviso e Re ibo de Férias; Termo de Rescisão de
ontrato de Trabalho, Carta Preposto, Contrato de Trabalho,
Contrato de
de Trabalho e' Previdência Social,
, arteira
experiência, Acordo de Prorrogação de Horas de Trabalho, Acordo
ie Compensação de Jornada de Trabalho, Acordo de Cooperação e
Per o de Compromissd de Estágio; erífim, praticar .e assinar
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~ om')e .fiel desempenho dc
tõdos oS demais atos né¢~essár òs
-~pre ente mandato,, , inclusivi substabelecer: A PRESENTi
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(01) ANO. Em 'cumprimento ac
/PROCURAÇÃO TERÁ VALIDADEDE
1 Provimento CG n' T3 / 2012 , poli icado DOE de 14 1 0512012, nesta

ata, . . acessei a`, Central de Indisponibilidádede ens, 'e,
datravés
tio HÁSH. 4565 ' f2dd f5de . f595 feerr 3065 dd85 1c62 ad3c
719f, constatei , no que diz respeito ao CNPJ /MF da óutorgante,
de como assim disse, dá, fé
'resultado é NEGATIVO.
1
0)
TabelIão, lavrei este instrumen ~ 'p que sendo}he lidQ, em vo:
alta e clara, achou \conforme, aceita e assina. Os emolumerìto:
Santa Casa de
devidõ ~ ao ESTADO, TASJ,,bem como a contribuição
— Misericórdia e T 'buriál de . Justiçaa,,,
serão reco
'sé
repartição compë ente mediante guia pfópria. Eu, Rénata
Sikinger Bizzar o, es - evente, "a esc v . EU, José R • erto kN
s
C S ÀNTON O IERIZZ<
FrançA, Tabeli`o,, 1a' s'bscrevi. (a.) //
em selguida 'd(
/(Detidamente Se}lad ) . NADA MAIS Trasláidada
que, dou --€é,l Eu,..'..
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PLANUS INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA., sociedade limitada, devidamente inscrita

no CNPJ/MF sob o n 0 57.988.86710001-14, sediada na Avenida Nações Unidas,
13.797, bloco III, 10 0 andar, Morumbi, CEP 04.794-000 (doravante denominada
"OUTORGANTE"), que se faz presente neste ato nos devidos termos de seus atos
societários, nomeia e constitui seus bastante procuradores os advogados RIcARDo
MADRONA SAEB, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do
Brasil, Seccional de São Paulo, sob o n 0 140.202; BYUNG Soo HONG, coreano,
casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de São
Paulo, sob o n 0 128.464; ANTONIO CARLOS CANTISANI MAZzuco, brasileiro, casado,
advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de São Paulo, sob
o n 0 91.293; JULIANO ROTOLI OKAWA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na
OAB/SP sob o n 0 . 179.231; JOÃO CARLOS DUARTE DE TOLEDO, brasileiro, casado,
® advogado, Inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de São Paulo, sob
o n° 205.372; PRISCILLA CALDEIRA CARBONE MARTINES, advogada, inscrita na

S

Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de São Paulo, sob o n. 0 243.300; JOÃO
HENRIQUE GUIZARDI, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil,
Seccional de São Paulo, sob o n. 0 250.450; PAULO ROBERTO DE SOUSA FILHO,
advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de São Paulo, sob
o n. 0 324.206, DENNY MILITELLO, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na Ordem
dos Advogados do Brasil, Secção de São Paulo, sob n 0 293.243 e THAISA MENZATO,
advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de São Paulo, sob
o n. 0 304.084, todos integrantes de Madrona, Hong, Mazzuco - Sociedade de
Advogados, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Brigadeiro Faria Lima n. U 1.461, 120 andar, Torre Sul, Jardim Paulistano,
CEP 01452-921 (doravante denominados em conjunto "OUTORGADOS%
outorgando-lhes os mais amplos, gerais e ilimitados poderes da cláusula "AD
JUDICIA" para o foro em geral, podendo ditos procuradores, em conjunto, ou
separadamente, e independentemente da ordem de nomeação, praticar todos os
atos tendentes ao bom e fiel cumprimento deste mandato, requerendo o que
preciso for, transigindo, negociando, defendendo, notificando, apresentando
petições ou requerimentos, recorrendo para qualquer instância, tribunal ou
autoridade, podendo, inclusive, substabelecer e, em especial, para atuar na
Recuperação Judicial de ENEVA PARTICIPAÇÕES S. A. E OUTRO, processo n 0
0474961-48.2014.8.19.0001, em trâmite perante a 4a Vara Empresarial da
Comarca do Rio de Janeiro/RJ.

.

Os poderes ora conferidos vigorarão em relação a cada um dos outorgados
enquanto integrarem os quadros de MADRONA, HONG E MAZZUCO — SOCIEDADE DE
ADVOGADOS. São conferidos aos 3 (três) primeiros outorgados os poderes para, em
conjunto e em nome de todos os demais outorgados e eventuais substabelecidos,
outorgar substabelecimentos sem reservas de poderes.e/ou renunciar ao presente
mandato.
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PLANUS INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA.
° ÍNPJ/MF N. ° 57.988.86710001-14

NIRE N.'3520765969-8

Pela presente instrumento particular de Alteração Contratual, e na melhor forma de direito, as
partes:
MARCOS ANTONIO IERIZ20, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG
n' 4.932.198 5515 -515, e do CPF MF n' 444.475.078.20, residente e domiciliado na Estrada Carlos
Queiroz Telles, n'-162 — apto.1918 — Morumbl —São Pauto— SP, CEP 05704-150;
CARMEN PEDROSO IERIZZO, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG
n° 5.338.353 55P-515, e do CPF MF n' 255.857.838.31, residente e domiciliada na Estrada Carlos
Queiroz Telles, n ° 162—apto. 1918— Morumbl — São Paulo —SP, CEP 05704-150.
Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada, com denominação social PLANUS
INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA., com sede na Av. das Nações Unidas, n' 13797, 9' e 10'
andares, SIocD III , Murumbl, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, hiscrim nu CNPJ sob o n"
57.988.86710001-14, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo
("JUCESP") sob o NIRE 35.207.659.698, em sessão de 22 de setembro de 1987, e última Alteração
do Contrato Social arquivada sob o n' 37.811111-3, em sessão de 18 de janeiro de 2011, deliberam
neste ato sobre as seguintes alterações no Contrato Social:

No Interesse da Sociedade, resolvem extinguir a filial situada na Rua Francisco Otavlano, n° 60, sala
24, Bairro Jardim Chapedão, na Cidade de Campinas — São Paulo CEP 13070-560, devidamente
registrada na JUCESP sob o NIRE 35903294329, sendo que seu capital social destacado, no vaiar de

o

R51.000,00 (mil reais), volta a ser atribuído á matriz.

CLÁUSULASEGUNDA
Diante das deliberações ara aprovadas, a Cláusula Quinta do Contrato Social passa a vigorar com a

seguinte redação:
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Foi alada o iílPaf9 f,, com Sede b Av. TárftbDié, n - 1400/1440 –quadra A17, AlphavlBe, Bameri –54o
Paulo–CEP : 06460-000, CNPJ: 57.988:867/0003-86.0 capital atribuída é de R$ 5.000,00 (cinto mil
reais), destacado do prircepo)r 4endo sua atividade social igual da matriz, e sua contabilidade será
centralizada também na matriz.
— - — - -

-Foi alado a filial 02, com sede na Avenida dos Américas, n' 500 – Bloco 23 safa 306, Condom/nio

Shõpping Dõwntõwn, Borradã Tijuw, nõ cida-dde Dó Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro CEP
22640-100, CNPJ: 57.988.867/0005-48. O valor do capital social atribuído no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), destacado do principal, tendo sua atividade social !qual do matriz, e suo
contabilidade será centralizada também no motriz.

ç1ÁUSULATERCEIRA
Resolvem também, neste ato, promover a consolidação do Contrato Soda] conforme cláusulas e
condições seguintes, aceitas e outorgadas:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
PLANOS INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ/MF N. e 57,988.867/0001-14
NIRE N.e 3520765969-8

Pelo presente Instrumento particular de Consolidação de Contrato Social, e na melhor forma de
direito, as partes:
MARCOS ANTONIO IERIZZO, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG
n' 4.932.198 5512•SP, e do CPF MF n' 444.475.078-20, residente e domiclliado na Estrada Carlos
Queiroz Telles, n' 162– apto. 193 0 – Marumbl – São Paulo –SP, CEP 05704-150;
CARMEN PEDROSO IERIZ20, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG
n' 5.338.353 SSP-SP, e do CPF MF n' 255.857.838-31, residente e domiciliada na Estrada Carlos
Quelroz Telles, n• 162 – apto. 1912– Morumbl – São Paulo – SP, CEP 05704-150.
únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada, coca denominação social de PLANUS
INFORMATICA E TECNOLOGIA LTOA ., com sede na Av . das Nações Unidas, n' 13797 , 9• e 10•
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andares, Blocwlllp ~ orur` U, tt éeldacitUe do Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob a n°

57.988 . 867/Ofi01 ~ f4 , dáW8ahe41te r§glufáda na Junta Comercial do Estado de São Paulo
("JUCESP") sob o NINE 35.207.9.69$
em sessão de 22 de setembro de 1987, e última Alteração
65

do Contrato Social arquiv4da sgb o n' 37.811153-3, em sessão de 18 de janeiro de 2011, deliberam
sobre a Consolidação do Nntmto Social, a saber.
- - - - ---

É1AUSULA PRIMEIRA— DADENOMINACÃO SOCIAL, SEDE EFORO
Asociedade empresária ora constituída, adotará a denominação social de PLANUS INFORMÁTICA E
TECNOLOGIA LTDA ., e terá sua sede e foro

à Av. das Nações Unidas, n9 13 . 797, bloco 111, 9 9, 109 e

139 andares, Morumbi, São Paulo, SP, CEP 04794-000.
Parágrafo único — 0 endereço para a entrega de correspondência, protocolos e demais
documentos é na Av. das Nações Unídas,n9 13.797, bloco 111, 102 andar, Morumbi, São Pauto, SP,
CEP 04794-000.
ctAUSULASEGUNDA—DO CAPITALSOCIAL
O capital social da sociedade, totalmente subscrito e Integrallzadu erra moeda corrente nacional, é
de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.00 (quinhentas mil) quotas, de valor
normal unitária de 1 11$1,00 (um real), distribuídas entre sócios da seguinte forma:

Sócios
Marcas Antoniolerizzo
Carmen Pedroso lerizzo
Total

N•de Quotas
475.000
25.000
500.00

valor (R$)
475.000,00
25.000,00
500.000,00

Parágrafo 1• - A responsabllldade de cada sócio está restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralização do capital social.
Parágrafo 20 - As quotas são IndlWsfveis, reconhecendo a.Sociedade um só possuidor para cada
uma delas, cada quota valendo 1(um) voto nas deliberações sociais.

CLAUSULA TER6E IRA — DA ATR/IDADE SOCIAL
A sociedade empresária explorará a atividade social de: "comércio, representações e locações de
equipamentos para InformáLica em geral — cessão de direitos de software prestação de serviços de
assessoria em Informática, Implantação de sistemas, manutenção e consultoria e consertos de
software e harciware, importação e exportação, consultoria em tecnologia da Informação, aluguel
de máquinas e equipamentos para escritório, tratamento de dados, provedores de serviços de
aplicação e serviços de hospedagem na Internet, reparação e manutenção de computadores e de
equipamentos periféricos, suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da
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CLÁUSULA QUARTA

-

inclusive abrir

DO PRAZO DE DURACÃO DA SOCIEDADE
•

e•

A sociedade empresária inicióu suas atividades em 2210911987 e seu prazo de duração é por
"tempo indeterminado",
-

- ---

--- -

CLÁUSULA QUINTA ---DAS FIUAIS-01 E OZ---

—

`

Foi criada a filial 01, com sede a Av. Tamboré, n' 140011440 - quadra A17, Alphaville, Baruerl - São
Paulo - CEP; 06460-000, CNPJ; 57.988.867/0003-86.0 capital atribuído é de R$ 5.000,00 )cinco mil
reais), destacado do principal, tendo sua atividade social Igual da matriz, e sua contabilidade será
centralizada também na matriz.
Foi criada a filial 02, com sede na Avenida das Américas, n° 500 - Bloco 23 sala 306, Condomínio
Shopping Downtown, Barra do Tiluca, na cidade Do Rio de Janeiro, Estado do Ria de Janeiro CEP
22640-100, CN, PJ 57.988.86710005-48. O valor do capital social atribuída no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), destacado do principal, tendo sua atividade social igual da matriz, e sua
contabilidade será centralizada também na matriz.

CLAUSULA SEXTA DA AOMINIS•rRACÃO
-

A administração da sociedade empresária será exercida pelo sócio Sr. Marcos Antonio lerizzo, que
assina Isoladamente; praticando todos os atos necessários ou convenientes á administração,
dispondo para tanto, entre outros poderes, dos necessários para a representação da Sociedade
Empresária em Juizo e fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições
públicas, autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de
economia mista e entidades paraestatais.
Parágrafo Primeiro - As procurações outorgadas pelo Administrador em nome da sociedade
empresária deverão mencionar expressamente os poderes conferidos e, com exceção daquelas
para fins judiciais, conter um período de validade limitada.
Parágrafo Seguindo-A administração da sociedade empresária poderá ainda, nos termos da lei, ser
exercida por administradores não sócios, casa aprovado em deliberação dos sócios.
CLAUSULA SÉTIMA -0O DESIMPEDIMENTO DO ADMINISTRADOR
O administrador declara, sob as penas da lei, que não está Impedindo de exercer a administração
da sociedade empresária, por lei espacial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos: ou por crime (alimentar, de prevaricação, peita ou suborna, concussão, peculato, ou
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de
concorréncia, contra relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.
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Suão expressâMr ¢e•vedáo'as , sendo naWe ° Inoperantes com relação

à sociedade empresária, os

atos de qualquer dos.sóclos, administradores ou procuradores que a envolverem em obrigações
relativas a negócios ou ap=açóas estranhas ao objeto social, tais como fianças, avais, endossas ou
quaisquer outras garantias em favor de terceiros. 0 Infrator responderá civil e criminalmente pelos
danos causados à sociedade empresária.
CLAUSULA NONA—DO PRIS-LA
Somente o sócio Sr. Marcos Antonio terizzo, no exercício da administração da sociedade
empresária, poderá ter o direito a uma retirada mensal, a título de "pró-labore•, em valor a ser
focado de comum acordo entre os sócios.

CLAUSULA DÉCIMA — DAS DELIDERACÔES
Para os atos abaixo descriminados será necessárla a deliberação dos sócios com a prévia a expressa
aprovação, conforme segue:
a) Aprovação das contas da administração; nomeação e destituição das Ilquldantes e o
Julgamento de suas contas; remuneração dos administradores pela maioria dos votos dos

presentes;
b) Designação de administradores; modificação do contrato social; Incorporação; fusão;
dissolução; cessão do estado de liquidação pelos votos correspondentes a % (três quartos)
do Capital Social;
C) Destituição de administrador sócio; pelos votos correspondentes a 213 (dois terças) do
Cap.141 Social;
d) Pedido de Concordata; destituição de administradores (não sócio); pelos votas
correspondentes a mais da metade do Capital social;
o) Transformação; pela unanimidade dos votos do Capital Social;

fJ Para os demais atos serão necessários deliberações dos sócios pelos votos correspondentes
a mais da metade do Capital Social, quando o contrato não exigir quorum mais elevado.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA— DO EXERC ( CIO SOCIAL
0 exercício social terá infeto em V de j aneiro e terminará em 31 de dezembro de rada ano. Ao fim
de cada exercido proceder-se-á à elaboração do Inventário, do Balança Patrimonial e das
respectivas Demonstrações Financeiras. Através dessas peças contábels, serão focalizados os
aspectos econ8micos e financeiros da sociedade empresária, cabendo aos sócios destinarem os
lucros ou suportarem os prejuízos apurados, da maneira que convier à Sociedade Empresária,
podendo a distribuição ser diferente das suas respectivas quotas.
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Parágrafo Mco•= • A SidedUe Ernprecáda poderá levantar Balancetes Intermediários para

apuração de, resultados hAn-e ja, objidvOdo pagamentos , à titulo de distribuição de lucros ou
luros sobre o capital próprio, por deliberação dos sócios.
T

CLÁUSULA DÉCIMA SEGLYF X-4 1 A CESSÃO E TRANSFERENCIA DE QUOTA5
--- --

As-quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o
consentimento do outro sócio, a quemflcãassagãrádd,-em igualdade de condiç6es e preço, direito
de preferência para a sua aquisição se postas à venda formalizando, se realizado a cessão delas, a
alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DISSOLUCAO
A retirada, exclusão, falência, insolvência, Incapacidade física ou Jurídica de qualquer dos sócios não
®

dissolverá a sociedade empresária, que prosseguirá com o sócio remanescente, devendo recompor
a pluralidade de sócios no prazo de 180 dias.
CLÁUSULA DECIMA QUARTA-DO FALECIMENTO
0 falecimento de qualquer dos sócios, também não dissolverá a sociedade empresaria. que
prosseguirá com os respectivos herdeiros e o sócio remanescente: os herdeiros, no prazo de 90
(noventa) dias contados do falecimento, resolverão pela retirada da sociedade empresária, ou o
sócio remanescente, no prazo de 90 (noventa) dias contados de falecimento, resolverá pela não

admissão dos herdeiros na Sociedade Empresária.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO DIREITO DE RETIRADA
O sócio que desejar retirar-se da sociedade empresaria notificará, por escrito, ao sócio
remanescente, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA-DA EXCLUSÃO
Na hipótese de qualquer dos sócios vira prejudicar a reputação da sociedade empresária, em razão
de protesto, processo de cobrança por conta de dívida, de caráter particular ou decorrente de
atividade praticada em outras empresas, nus casos em que estiver pondo em risco a continuidade
da empresa ou que estiver praticando atos de Inegável gravidade, o sócio em questão poderá vir a
ser excluído da sociedade empresaria por justa causa mediante decisão dos outros sácios que
representem a maioria do Capital Social através de simples alteração contratual após deliberação
em reunião.

CLAUSULA DECIMA SÉTIMA - DOS HAVEgEs
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á °deuora pagár aô sócia retirante, excluído, falido, Insolvente, incapaz

fisicamente eNuerdlcarriMeA4 aos l@erdeIros do sócio falecido, o valor de seus haveres apurados
em Balancete Intermediário, • especlarmocRe levantado para a ocasião, em contrapartida à
assinatura-da-competente, altefação contratual para refletir a venda das quotas ou apuração de
haveres do sócios no prazo üé Oseisl meses, contados da data do balanço.
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA—DA LIQUIDACA4
A sociedade empresária entrará em liquidação, caso ocorra qualquer das hipóteses previstas em lei,
ou por decisão dos sócios, pelos votos correspondentes a % (três quartos) do Capital Social, os
quais deverão, ainda indlçar o liquidante para atuar nesse período.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA—DAS REUNIÕES

®

A reunião de sócios realizar-sem, anualmente até o último dia "I do quarto mês seguinte ao
encerramento de exercício social, para discutir e deliberar sobre a aprovação das contas da
administração, a designação, a destituição e a remuneração dos administradores, e qualquer outra
assunto constante da ordem do dia.
Parágrafo primeiro — Quaisquer atos de relevante Interesse social, poderão também, ser
deliberados pelos sócios em reunião extraordinária, que poderá ser realizada a qualquer momento
mediante prévia convocação dos sócios, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis.
Parágrafo Segundo — A presença de todos os sócios, ou a declaração de ciência por escrito, do
local, data, hora e ordem do dia da reunião, supri a obrigatoriedade do anúncio de convocação de
reunião de sócios, no termos da lei.
Parágrafo Tercelro—A reunião de sócios é dispensada, quando a matéria, que seria abjeto delas for
decidida por escrito pelas sócios.
Parágrafo Quarto —AS reuniões dos sócios serão objeto de ata, que será levada a registro no órgão
competente, ficando a sociedade empresária dispensada da manutenção e lavratura do Livro de
fitas,

o

CLAUSULA VIGÉSIMA—DOS CASOS OMISSOS
O casos omissos neste contrato serão regulados pelas disposições do Código Civil, e supletivamente
pela lei das Sociedades Anónimas (Lei 6.404 de 1976).
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Fica eleito o Foto da Comarca da CI&re dé São Paulo, Estado de São Paulo, para didmir todas as
questões oriundas deste contrato, enm exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
i Y è LiO
Y
f.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Instrumento em 03 (três) vias de
Igual forma e teor, na presença de 02 (duas) testemunhas.
São Paulo, 08 de agosto de 2012.

0
CARMEN PEDROSO IERL2ZO

Testemunhas:

CECIUA M. MIDENA MICH ELAN
RG N.020.684.235-155P/SP
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CPFN.* 289.113.298-00

L

LSABELLA LUCAS MALAVAZI
RG. N. • 42591.984-5 SSPISP
CPF. N.• 425.812.058-81
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®FULAN e GONÇALVES
Advogados Associados

EXMO. SR . DR. JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA EMPRESARIAL DA COMARCA
DA CAPITAL -RJ

Processo n O 0474961-48.2014.8.19.0001

BANCO BRADESCO CARTÕES SIA e BANCO
BANKPAR SIA, por seu advogado infra-assinado, nos autos da RECUPERAÇÃO
® JUDICIAL de ENEVA PATICIPACOES S.A e outro, vem, respeitosamente à
presença de Vossa Excelência, informar que apresentou divergência, quando aos
valores dos créditos declarados pela Recuperanda, junto ao Administrador
Judicial, em 3011212015, conforme cópia anexa.
Termos em que, requer a anotação da sua
patrona e, requer que as intimações sejam realizadas em nome da procuradora,
Dra. Matilde Duarte Goncalves.
N

P. deferimento. /

~

Rio de Janeiro,#e Janeiro de 2015.
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ÁS0 DÉ NOTAS

OSASCO - SP

COMARCA DE OSASCO - ESTA DO DE SÁO PAUL f7
TAHEL.IAO ANTONIO CARLOS PA CUNHA

'CERTIDÃO*

C E R T 1 F I C 0 que a pedido verbal de pessoa interessada, que revendo em Cartório, o livro de n°
887, às fis. 3811387, verifiquei constar a seguinte Procuração.PROCURAÇAO BASTANTE QUE FAZEM :- " BANCO BRADESCO S/A E OUTROS", COMO
ADIANTE SE DECLARAM.

7

S A 1 B A M quantos este público instrumento de procuração virem que aos quinze (16) dias do mës
de abril (04) do ano de dois mil e dez (2010 ), nesta Cidade e Comarca de Osasco, Estado de São
de Deus, Vila Yara, nesta Cidade, Ande
Paulo, República Federativa do Brasil, em diligénci ~ á Cidade

eu Tabelião Substituto, fui chamado e compareci, Compareceram como Outorçlantes : 1 11) BANCO

BRADESCO SIA, com sede na Cidade de Deus, Vila Yara, nesta Cidade, inscrito no CNPJIMF sob

n°

60.748:94810001-12; com 'seu Estatuto Vigente aprov do pela'A.G'E realizada em 18/1212009, e

1
p

devidamente registrada na JUCESP: ~ sob n° 40.027110- em 2710112010,neste ato representado, nos
termos do Parágrafo Primeiro, do artigo 13 do referido estatuto, por seus Diretores, na final nomeados.
e qualificados, eleitos peta Ata da Reunião Extraordinária n° 1.426, do Conselho de' Administração,
realizada em 1010312009, e devidamente registrada na JUCESP, sob n° 181.260109-8, em 2610512009,
cujas cópias ficam arquivadas nestas Notas, em pasta própria de n° 028 sob n° de ordem 138; 20) ,
BRADESCO LEASING S/A ARR"MENTO MERCANTIL, com sede na Cidade de Deus, Vila
Yara, nesta Cidade, inscrita no tCNPWMF sob n.° 47.509.12 ,010001-82, com seu Estatuto Vigente
' l aprovado pela A.G.E.IA.G.O. realizada em 3010412009, e devidamente registrado na JUCESP. sob n.°
221.951109-0, em 2910612009 neste ato representado nos'terrnos do parágrafo primeiro do artigo 13 0

do referido Estatuto Social, por seus diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela Ata da
Reunião Extraordinária n° 35 do Conselho de Administração, realizada em 3010412009, e devidamente
registrada na JUCESP. sob n.° 221.952/09-3, em 2910612009, cujas cópias ficam arquivadas nestas
' Notas, em pasta própria de nQ 027 sob n° de ordem 003, e pela Ata da Reunião Extraordinária n° 37 do

Conselho de Administração, realizada em 0810612009, e devidamente registrada na JUCESP. sob

¿~

7,

254.825109-6, em 2210712009, cujas cópias ficam arquivadas nestas Notas; em pasta própria de n°

g 028 sob n° de ordem 092; 3°) BANCO BOAVISTA INTERAFLINTICO S/A, com sede na Cidade de
Deus,
Vila Yara, nesta Cidade, inscrito no CNPJIMF sob n° 33.485.54110001-06, com seu Estatuto
4
Vigente aprovado pela A.G.E 1A G'.0; realizada em 20/0412009, e devidamente registrada na JUCESP
sob n° 205.214109-5, em 1510612M9, neste ato representada nos termos do parágrafo segundo do
'1.
artigo 80 do referido Estatuto Social, por seus Diretores, no final nomeados e qualificados , eleitos pela
A.G.E., realizada em 0910612009, e devidamente registradas na JUCESP sob r7° 288.958109-3, em
a 5 1710812009, cujas cópias ficam arquivadas nestas Notas, em pasta própria d® n° 028 sob n° de ordem
hl
parte,
074; 41 ) BANCO ALVORADA SIA, com sede na ~a da França, n° 409, W andar,
1+
seu Estatuto
Comércio , Salvador, Bahia, insc~ no CNPJIMF sob n4 33.870,16310001-84. com
Vigente aprovado pela A.G,E. realizada em 2010412009, e devidamente registrada na Junta Comercial
do Estado da Bahia sob n° 96853937, em 2711012009, neste ato representado, nos termos do
parágrafo segundo do artigo 8° da referido Estatuto Social, por seus Diretores, no final nomeados e
qualificado, , eleiios pela A.G.E., realizada em 26I0612g00, e devidamente registrada na Jo ta
Comercial do Estado da Bahia sobr , n° 96957571, em 11f1112009, e cujas Cópias ficam arquivadas

tr

l

nestas Notas, em pasta própria sfa/i n° 028 sob n° de ordem 070; 6°) ALVORADA CAR%OFrS.
nesta
CREDITO, FINANCIAMENTO E IlitIfESTIMENTO SIA, com sede na Cidade de Deus, Vila Yara,.

Cidade, inscrito no CNPJ IMF sob n• 74.552.14210001-08, com seu Estatuto Vigente aprovado pela
A.G.EJA.G.O., realizada em 27/0412009, e devidamente regis (rada na JUCESP. sob n° 216.39 0~
em 2210612008, neste ato representado nos termos do parafo segundo do artigo 8p do ~do
ry
Estatuto Social, por seus Diretores, no final nomeados 'e qualificados, eleitos pela KG..E., de
gV ',
0910612009, e devidamente registrada na JUCESP. sob n°' .2%.5156/09-0, em 1710.812009, Cujas.côpias
ficam arquivadas nestas Notas,;`étM pasta própria de n° 020 rIob n° de ordem 069; 6 11) ALVORADA
i
COMPANHIA SECURITIZADORA 0£ CREpITOS FINANCEIROS , com sede e foro na Cidade de
Deus, Vila Yara, nesta Cidade, .inscrito no CNPJIMF sob n° 03.572.41210001-94, com seu .Estatuto
mia nmrcw.;:bna
Vigente aprovado pela A.G.E.iA.G.O., realizada em 23!0412009, e devidamente registrada .na
l JUCESP. sob n° 180.308109-9, em 2510512009, neste ato representado nos termos do parágrafo
segundo do artigo 9 1 do referido Estatuto Social, por seus Diretores, no final nomeados e qualificados,
,
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esleitos A.G.E., realizada em 1510612009, e devidamente registrada na J UCESP. sob n° 235.798109-5,

a de n° 028 sob n° de
1310712009, cujas cópias ficare arquivadas nestas Notas, em pasta própri
dem 099; 7 0) FUNDAÇÃO INSTITUTO DE MOLÉSTIAS DO APARELHO DIGESTIVO E DA

UTRIÇÂO, com sede social à Rua Borges Lagoa, n° 140, São Paulo, Capital, inscrita no CNPJIMF
° 61.062.21210001--98, com seu Estatuto Social vigente datado de. 3010412007, devidamente
registrado no 3 0 Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo,
Capital, sob n° 549969, em 2610612007, neste ato representado nos termos do parágrafo primeiro do
jkrtigo 120 do referido Estatuto Social, por seus Diretores; no final nomeados e qualificados, -eleitos
pela Ata da Reunião Ordinária n° 30 do Conselho de Administração, realzada em 3010412009,

devidamente registrada no 3 1 Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica
de São Paulo, Capital, sob n° 588799, em 0610712009, cujas cópias ficam arquivadas nestas Notas,
? : em pasta própria de n° 027 sob n° de ordem 049; $°) BRADESCO ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS LTDA., com sede na Cidade de Deus,,Vila Yara, Osasco -S, inscrita no CNPJIMF sob
n° 52.568.82140001-22, com seu Contrato Social ConsoLdado datado de 3011212008, registrado na
JUCESP, sob n.° 121.927109-0, em 0210412009, neste ato representado, nos termos da Clausula

etima do referido Contrato Social, por seus Diretores, no finai nomeados e qualificados,-eleitos pela
Ata da Reunião dos Sócios-Constas realizada em 0910612009, - e devidamente registrada na JUCESP.
$ob n° 406.555109-6, em 20/1012009, cujas cópias ficam arquivadas nestas Notas, em pasta própria de
ta ° 028 de ordem 073; 9 0) FINASA PROMOTORA DE VENDAS LTDA., com sede na Alameda
Santos, n:°,1.420, Cerqueira Cgr, São Paulo, Capital, inscrita no CNPJIMF sob.n.° 02 038.3&410001-

'00, com .seu Contrato Social Consolidado datado de 0810412008, registrado na JUCESP sob n.°
169.247108-9, em 0310612008, neste ato representado nos termos da Cláusula Sétima do .refèndo

.Contrato Social, por seus diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela Ata dá Reunião dos
iSÓcios-Cotistas, realizada em. 1Q/06/2009, e devidamente registrada na JUCESP, sob n° 231.911090, em 0310712009, cujas cópias ficam arquivadas nestas Notas, em..pasta própria de n°' 028 sob n0 de
ordem 097; 10 0 ) BCN'- CONSULTORIA, ADMINISTRAÇÃO DE BENS , SJERVIÇOS E PUBLICIDADE
,

,'

LTDA., com sede na Av. Alphauille, n° 1.500, piso 3, Atphaville, na Cidade de Barueri, deste Estado, ;.,:
inscrita no CNPJIMF sob n° 52.842.40810001-04, com seu Contrato Social Consolidado datado d
3111212008; registrado na JUCESP sob n° 197.042109-0, em 08,10612009, neste ato representado n
termos da Clausula Sétima do referido Contrato Social, por Seus diretores, no final nomeados

qualificados, ,eleitos pela Ata de Reunião dos. Sóeios-Cotistas, realizada em 23104120 151

'

devidamente registrada na JUCESP. sob n° 160,415109-3, em 1310512009, cujas cópias fica
arquivadas nestas Notas, em pasta própria de n° 027 sob n° de ordem 020; 11 9 ) COMPANH
SECURITIIADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS RUIrII , com sede na Cidade de Deus ;, Vila Yar
nesta Cidade, inscrita no, CNPJIMF ¡sob n° Ql.222.089/Qp01-22, com seu Estatuto Vigente aprovo.
pela A.G.E.IA.G.O. realizada em 2810412008, e devdatirQnte registrada na JUCESP sob
168.311108-2, em 0210612008, neste ato representado nos termos do parágrafo segundo do
do referido Estatuto Social, por seus Diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos
realizada em 2810Á12009, e devidamente registrada na `; UCESP• sob n,° 193.002
0210612009, e Ã.G.E. realizad,~ ' am 1510612009, e devidamente registrada na JUCES .
235.028109-5, em 0810712009, çt ►jas cópias ficam arquiva~ nestas Notas, em pasta pr
,027 sob n° de ordem 908; 12°)1~0 PARTICIPAÇÕES LTDA., com sede administrativa
de Deus, Vila Yara, nesta Cidadlliç inscrita no CNPJ n° 05.892.410.10001-08, com seu. Çon

Consolidado, datado de 04/0, e devidamente registrado na JUCESP, sob n°271.05
1810812008, neste ato represe~, nos termos da Clausula Sétima dgf

seus Diretores , no final nome ~ e qualificados , eleitos pela Ata de! V
'
realizada em 101002009, e dgv~nte registrada na À
l cujas cópias ficam arquivadaá'iooat; Notas, em Das
BANCO BRADESCO CARTÕB 31A com sedç adminïs ráltrva na Gldad á e- f0eus, fa'
Cidade, inscrita no CNPJ n°` ",438.32510001-01, .com seu `Estatuto Vige

A.G.E.1A.G.0 realizada em 140m09, e devidamente registrada na JUCESP: so
em 0211012009, neste ato repoAtatado nos termos do parágrafo segundo do a ,
Estatuto Social, por seus Dir~ no final nomeados e qualificados, eleitos pela A
( 0910612009 e devidamente registrada na JUCESP, sob rt° 267.223109-2, em 031081200'
ficam arquivadas nestas Nata ; em pasta própria de--n° 028 sob n°
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no CNPJ/MF sob n° 07.207,996/0001-50, com seu Estatuto Vigente aprovado pela A.G.E realizada em
0111212009, e devidamente registrada na JUCESP. sob n° 33.484110-7, em 20101.12010, neste ato

representado, nos termos do Parágrafo Segundo do Artigo 8° do referido Estatuto Social vigente, por
1 seus Diretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela A,G.E. realizada em 0111212008, acima
mencionada, cujas cópias ficam arquivadas nestas Notas, em pasta própria de n° 028 sob n° de ordem
123; 15 0) BRADESCO S/A CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS , com sede na
Avenida Paulista, 1450, 711 andar, Bela Vista, São Pauto, Capital, inscrita no CNPJ/MF sob n °
61.855.04510001-32, com seu Estatuto Vigente aprovada pela A.G.E./A.G,O., realizada em
2811112008, registrada na JUCESP sob n° 37.984109-3, em 30101.12009, neste ato representado nos

termos do parágrafo segundo do artigo 8 0 do referido Estatuto Social, por seus Diretores, no final
nomeados e qualificados, eleitos peta Ata 42a A.G.O_ realizada em 1510412009, registrada na JUCESP
sob. n° 204.169109-4, em 10/0612009; cuja cópia fica arquivada nestas Notas, em ,pasta própria de n°
026 sob n° de,ordem 179; 16 1) BANCO BRADESCO BBI S/A, com sede na Cidade de Deus, Vila

,

Yara, nesta ,Cidade, inscrito no -CNPJ/MF: sob n° 06.271:4&410001.19, com seu Estatuto Vigerite

i

aprovado peia' A.G.E. realizada`:érri '26/0612009, e devidamente. registrada na JUCESP sob n°
366.543109-0, em 2310912009, neste ato representado nos termos parágrafo segundo do artigo 8 0 do
referido Estatuto Social acima mencionado, por seus Diretores, no final nomeados e qualificadas,
eleitos pela mesma A.G.E., de 26/06/2009 acima mencionada, cujas cópias ficam arquivadas nestas
Notas, em pasta própria de n° 028 sob n° de ordem 07fi, ; 17°) BANKPAR ARRENDAMENO
MERCANTIL S/A, com sede na Alameda Rio Negro. n° 585, conjunto 112-B, Alphaville, na Cidade 0,
• Barueri, deste Estado, inscrito no CNPJ/MF sob n° 27.098:A6010001-45, com seu Estatuto Vigente
aprovado pela A.G.E., realizada em 1410712009, e.devk.~nte registrada na JUCESP. sob 0'
305.066109-0, em A211012009, neste ato representado nos~ do parágrafo segundo do artigo $•
a do referido Estatuto Social, por seus Diretores, no finai nomeados e qualificados, eleitos pela A.G.E
realizada em 1410712009, acima mencionada, cujas cópias ficare arquivadas nestas Notas, em .basta
própria de n° 028 sob n° de ordem 072; 18 0 ) BANCO BANKPÁR S/A, sede na Cidade de Deus ; Vila
Yara, Osasco, deste Estado, inscrito no CNPJ/MF sob n° 80.419 .64510001-95, com seu Estatuto
4 Vigente aprovado pela A.G,E., realizada em 14107Í2009, e devidamente, registrada na ,JUCESP, soti, n°
388.095109-7, em 1311012009, neste ato representado nos termos parágrafo segundo do artigo 8 9 do
r+ !árido Estatuto Social acima mencionado, por seus Diretores,Yao final nomeados e qualificados,

,

1

,

t

i

eleitos péla A,G,E., realizada .em 0910612009, e devidamente registrada na JUCESP: sob n°

•
¡:

267.202109-0, em 0310812009, cujas; cópias ficam arquivadas nestas Notas, em pasta própria den:°
028 sob n.° de ordem 07,6;19 11 ) TEMPO SERVIÇOS LTDA„ com sede na Avenida. Floriano Peixoto, n°
6500, Sala 3, Jardim Umuarama, Município de Uberlândia, Estado de Minas .Gerais, inscrito no:
CNPJ/MF sob n° 58.503,'129/0001-00com seu Contrato Social consolidado datado de ; 3011212008,, e
w devidamente registrado na Junta` Comerciai do Estado de Minas Gerais sob n° 4144158, arn
a 1510612009, neste ato representado, rios termos da Clausula Sétima do Contrato Sociat': aCitna
mencionado , por seus Diretores , no fine! nomeados e qualificados , eleitos pela Ata . de Reuniki ,dos.
Sócios-Cotistas; realizada em 3010M2009, e devidamente registrada na Junta Comercial do Est;ido ide
Minas Gerais sob n° 4275564„ em 11V~ 1 /?~ 010, cuja cópia fiem arquivada nestas Notas; em~
própria de fi o 028 sob n° de ordem Q90, 20 0 ) ALVORADA SERVIÇO$ E NEGÓCIOS LTDA., co ,~
na Cidade de Deus, Vila Yara, Osaspo, deste; Estado, inscrita no CNPJ n° 50.991.42110001-08, Com
seu Contrato Social Consolidado, datado de 2710212009, e devidamente registrado na JUCESP, sob n°
232.024109-1, em 0310712009, neste ato representado nçç ~s da Clausula. Sétima. do Contrdtq.

Social acima mencionado, por seus pretores, no final nomeados e qualificados, eleitos pela Ata -de
ti. Reunião dos Sócios - Cotistas realizada em 1510412009, e devidamente registrada na JUCESP,sob n°
158.089109-1, em 08105/2009, cryas cópias ficam arquivadas inestas Notas, em pasta própria: de n°
027 sob n° de ardem 006; 21°) BAMGO IBI S/A BANCO MúLTIPLO, com sede na Alameda Rio
Negro, n° 585, Édificio Padauiii,' Bloco 8, 4 1 andar, Alpnaivilie, Barueri-SP, inscrito no CNPJ/MF sob
n°'
04.184.77910001-01, com seu Estatuto Vigente aprovado pela A.G.E.,. realizada em 2911012009; e
devidamente registrado na JUCESR ~ sob n° 472.989/09-1, em 22!1212009, neste ato representado r105
termos do parágrafo segundo do'árfigo 8° do referido Estatuto Social, por seus Diretores, ; ,no final
nomeados ,e qualificados, eleitos pela ,.mesma A.G.E., realizada em 2911012009, acima mencionada„_.
cujas cópias ficam arquivadas nestas Mátas, em pasta própria de.no 028 sob n 0 de orcem 098;:,e 122°)''

ZOGBI LEASINGi S/A ARRENÇAIIt ¥Wp MERCANTIL , com sede social na Cidade de

Y

Itl ~~~

'

Deus

11i

ara, Qsasçri, .S o Paulo, insc rite'pa CNPJ/MF sob n° 74.533,787/0001-93, com seu Éstatutp;$*çíW
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REPUBLICA FED ERATIVA D4 1B ~A~ IL.
_i. Estado de São Paulo
segunda doo
tado
ntado nos termos do parág rafo
se
ste
ato
repre
l
ne
r
237.975109-9, em 15 107 120o9,
8o do referido Estatuto Social, por seus Diretores,
no final a A G E Seali izada ema0910612009, e'
mencionada,
cam
acima
,a A.G.E.IA.G.O. de 2810412009,'
e aprovado pelaA.G.E I

amente registrada na JUCESP sob no 267.203109-3, em 0310812009, cujas cópia6 fi nw
fadas nestas Notas, em pasta própria de no 027 sob
de dou
ordem,107;
o presep es, Por par
'donoque
fé:- E, pelos
,
pelas outorgantes
ficados, em virtude dos documentos apresentados
fé.- o {~
nq& termos da eito,
rt ude dos documentos apresentadas, do que dou

identificados,
vi
dos, na forma em
representada,
me foi dito que, Por este público instrumento e
PAULO C EL S O ~pRpPSO ENflI
;iam e constituem seus bastantes
a~

P
a,

arocu S

d

, cásad

433 e CPFIMF. 086.870.678-79: ROSANGELA ÇLAUD

lteirra, CiAS/SP. 105:300 C
MARGARIDALSANTONASTASO,Nsolt
74
.
66
5F
009.2
C
PFI
ISP
CPFIMF
123,992
i7 e
O
IMF. 065,451.688-00; ROBERTO COSTA, casado, ,' B B/S
31 e Cp FIMF 07T 951 638JANA DE FÁTIMA BASILE M UWW REIS, casada,
ADRIANA GE FÁTIMA PRATES, casada, OAB/SP 225.147 e CPFIMF, 213.098.268-58;
AGNES ,
AMANDA CA$ SIHO 7
OABJSP:
190.136
e
CPF/MF;
199.388.748
27;
SANTOS
JEIRA MENEZES, solteïra,
58-1
, OAB/SP. 196.173 ®CPFIMF. 279.228. 0AIO
CARLOS
PINTO
A
EIRO, casada
ada, OABISP 115.849 e CPFIMF• 085.901.828-86; BEATRIZ HELENA SPINARDI CABRAL DE
ado, OABISP 103.183 e CPFIMF. 063.104.970-98;
4. CAROLINE SÉRIO DA SILVEIRA,
NPOS, casada, OABISP 44.234. e CPFIMF. 679.612,908-á
, OABISP
EDSON LUIZ DA SILVA , casado
CPFIMF.
295.128.548
56;
, OAB/SP. 135.830 e ¢PFIMF
eira, OAB/SP. 246.412 e
,. Casado
001 e CPFIMF 114.118.198..-37; EMERSON DOS SANTOS
¢AB/SP. 208.365 e CPFIMF

_

•.960.048-71; ERVANI DE ASSIS •SILVA FILHO, casado,_.. OAB/SP. 171.678 e CPFIMF
;.492.748-56; GILBERTO MADUREIRA GOMES, solóeiro,

ì.896.62&08; IRMA PORTELLA GONÇALVES PUGLIESI,. casada, OAB/SP. 269.382 e CPFIMF.
).175,928-9 2 ; IV A N
RGE MANUE L LZARO,

~ NA,

52Ó63 e GPF MF 424 592.738-008 LETí" DE -

'U GO LE N E
277.671 e CPF/MF. 2f9.444 35840; LUCIA
bAB1
LEiTE.>!
,
solteira,
254.1:51.558-00, L
ANÇA CORRER
2MINO DA COSTA, Solteira,'OAWSP. 196.828 e CPFIMF.
PE~
SUCHES
:
624 e CPF/MF.037.040, +~ã5~76OH
;TO, casado ;' OAB/SP 211.
TRAMP NTIèIA CRUZ UR
1 ; M~
teira, OAB/SP. 267.706 e CPFIMF. 310.994.498-7 NEM FERNIMO .S GUEDES 4
Iteiro, OAB/SP. 203.963 e CPFIMF. 262.757.948-79;
1GAEtpO CAZON DOS SANTOS'
sado, OAB/SP. 184.178 e CPFIMF. 052.175.458-52; ü
OAB/SP,,

P. t10 ,
kB/SP. 265.481 e ÇPFIMF. 321.335778PtNHE1ROLDE ~IDA,
~
`.OAB/SP.
CPFIMF. 126.722.818-07; SANARA
CllF 1GNva Q, A &ado , 67.548 e-iZt2
;
SANDRA
PIGORETTL
DE
aFIMF. 014.1.60.008-01
VERNDL FERREIRA, ' piúva , CABISP.
/SP.
RF1MF. 187.089.968-73: SUEL!
?8.324.308-72; TEREZINHA PINTO pA SILVA, UCA FORTES FERREIá OAB
B
`~
PFIMF. 185.335.745-68; THEREZA
os br . THIAGO ANDRA~
016,66od
CPF/MP•
3.344, OABIMG 1.643-A e
os brasil ~iro~
iAB/SP 237.705 e CPF/MF. 215.100.198 98'•, tod
e NEWTON LUBBE, sado»9C4AB1RS 1 , 6.570
e Deus, Vila Yara, nesta Cidade.
P raça
86.277.500-25, com endereço cQ9ner l
da`
ünOto our?ndividualme te, i ndependente
i
ndo
para
ag
tS; conferindo-lhes poderes
omeação, promover a cobrança a
mi9ál"ei ou judicial de todo e qualquer crédito deles o
ias quais conferem poderes para o foro em gerai e os especiais para
acordos, em Juízo ou fora dele, firmar termos e cottrPro o r a
eleb r ar porém,
estrita,
aos Processos sob o patrocínio das outorgados; (b) p pa ç
, : acompanhando-as em qualquer Juizg, instância ou 71
os _ nas contrárias
outorgantes em quaisquer vendas judiciais de bensou
peftencente
tra, forrr+a,
,
por
qualquer
hipotecados, penhorados ou que
outorgantes, efetuando lances, depósitos e pagamentos; (d) regre >esenïa
outrsrg
demais atos que visem a aqua Judicial desses bera:

Cartórios
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Órgãos da Administração Pública Federal , Estadual ou Municipal ; ( f) aceitar e firmar compromiss ¢ls de
administrador ou de qualquer outro encargo judicial ; ( g) nomear propostos, outorgando - lhes poderes`
para prestar depoimento pessoal, confessar , transigir , conciliar; assinando os respectivos termo s e
atas, (h) assinar cartas de preposição e (í) assinar demais documentos que se fizerem necessários ao
fiel e cabal desempenho do presente mandato, inclusive ratificar os atos anteriormente praticados nos
limites dos poderes ora outorgados; Podendo substabelecer, com reserva. a pessoa legalmente
ditada,; os poderes ora conferidos, exceto relativamente aos poderes indicados nas letras (g) e
(h); ÇONFEREM AINDA PODERES AOS CINCO PRIMEIROS OUTORGADOS, PARA RECEBER
CITAÇÃO INTIMAÇÃO E NOTIFICAÇÃO .- E. de como assim disseram e outorgaram, dou fé e me
pediram que lhes lavrasse esta procuração , a qual feita e -lhes sendo lida em voz alta, achado

•
orrne, aceitaram e assinam , dispensadas as testemunhas instrumentárias , confgrrne facultara as
• unas de Serviços da Corregedoria Gerai da Justiça.- E, de doma assim disseram . e outorgaram, dou
fé é me pediram, que lhes lavrasse esta procuração, a qual feita e lhes sendo lida em voz.aita,,achado
conforme, aceitaram e assinam , ttisonsadas as testemunhais ' ttistrumentárias ; c onforme facultam as
Normas de Serviços da Corregë¢ária Gerai da Justiça Q- Primeiro Outorgante é neste ato,
representado por seus Diretores : `SÉRGIO BOCHA", brasjlsíccl ,, casado., bancário, RG. n° 208 . 855-Q- ,;
SSPISC; inscrito no CPF IMF sob no 133.188.409-72 e "NOift$ERTO PINTO BARBEDO ", brasrteiro,

`
ti

.

divorciado, bancário, RG. n° 4.443:254-SSP/SP, inscrito "á no CPFIMF sob n° 509.392.708-20; o i
Segundo Outorgante é neste ato , representado por seus Diretores : " SÉRGIO SACHA", e
"NORBERTO PINTO BARBEDO " , já qualificados ; o Terceiro Outorgante é neste ato , represaeltedo
por seus Diretores : " SÉRGIO SACHA e "NORBERTO PINTO BARBEDO já qualifica , o
'
$ Quarto Outorgante é neste ato, representado por seus . Diretores : " SÉRGIO SOCWA , o
' "NORBERTO PINTO BARBEDO % já qualificados ; o QuinaphQutorgante é neste ato , representado
por seus Diretores : " SÉRGIO SOCHA % e "NORBERTO PINTO .B~
ECO ", já qualificadas ; ó Sexto
Outorgante é neste ato , representado por seus Diretor es "SÉRGIO SACHA ", e "NORBEÈTO

r

.

PINTO BARBEDO", já qualificados; o Sétimo Outorgante é neste ato, representada por seus
Diretores: "SÉRGIO SOCHA% e "NORBERTO PINTO BARBEDQ% já qualificados o OU rivo
Outorgante é neste ato , repres~o por seus Diretores : " SÉRGIO SACHA ", e "NORBERTO
PINTO BARBEDO ", já qualificadog ; o Nono Outorgante é ` fkt tsta Ato ,,,; ropreserttado por seus
Diretores : `" SÉRGIO ` SOCHA ", H "NORBERTO PINTO BARBEDO ", já qualifcad os. o Dé~o
Outorgante é neste ato, representado por seus. Diretores: "SÉRGIO SACHA", e "NORBL1!?O
á PINTO BARBEDO ", já qualificados; Q Décim o Primeiro Outorgante é neste ato, rep resentado por
seus : Diretores . " SÉRGIO SOLHA ", e "NORBERTO PINTO BARBEDO" já qualifcados: a Qádma
Segundo Outorgante é neste ato, representado por seus Diretores : " SÉRGIO SOCHA", e
y "NORBERTO PINTO BARBEDO ", ambos já qualificados ; o Décimo Terceiro Qutorgante tk~te
ato, representado por seus Diretores : " SÉRGIO_ SOCHA ", e "NORBERTO IPINTO . BARBEDW, A
qualificados; o Décimo Quarto Outorgante é neste ato, reprQSantado por seus Diretores: "SÉ~
BOCHA ", e."NORBERTO PINTO BARBEW ", já qualificados ;. o Décimo Quinto Outorgante é atleta
ato, representado por seus Diretores : " LUIZ ANTONIO DE ULHdA GALVÃO ", brasileiro , casado,
administrador de empresas, RG. n° 5.884.692-XISSPISP, inscrito no CPFIMF sob-ri° 065.849.80$•80;
e "HÉLIO' BIAGI ", brasileiro , casadç , .securitário , RG. n ° 8 . 178.190 - S-5SP (SP inscrito tio CPFIMF-sgb
n° 032. 368.408 - 46; ó Décimo Saiào Outorgante e' neste ato, representado por seus Diretores:
u "SÉRGIO SOCHA % e "NORBE~~ PINTO BARBE00 % já qualificacipsj o Décimo S$timo
Outorgante ã - neste ato , representa b por seus Diretores : . " SÉRGIO SOCHA", e -,,NORBERTO
PINTA BARBED0 % já qualificados; 4 Décimo Oitavo Outorgante é neste ato , representado por seus
(y Diretores : " SÉRGIO SOCHA ", e. "NQRBERTO PINTO BARBEDO ", já qualificados :, o. Décimo Norw
Qutorgante é neste ato, repte {ror Seus Diretores: "SÉRGIO SACHA", é `+NORBERTO
PINTO BARBED0 % já qualificados ; a Vigésimo Outorgante' é, neste ato , representado por Seus
Diretores : " SÉRGIO SOLHA ", e "NORBERTO PINTO BARBEDO ", já qualificados ; o Vigésimo
Primeiro Outorgante é neste ' ato; representado por seus Diretores : " SÉRGIO BOCHA", e
"NORBERTO ;PINTO BARBEDO ", já qualificados ; e o Vigésimo Segundo Outorgante é neste-ato;
representado por seus Diretores : " SÉR IO SOCHA % e "NORBERTO PINTO BARBEDO", já
h~ ... qualificados ,, todos com endereço comercial na Cidade de Deus , Vila Yara, nesta Cidade ,- Dgstas : R$

172,09; Secretaria da Fazenda:- R$ 48,86; IPESP:- R$ 36,47; Registro Civil: R$ 9,03,. Tribunai de,
Justiça :,- R$ 8;03 ; Santa Casa :- R$ 1,75 .- Nada Mais, dou fé .- Eu, (a) ANTONIO CARLOS ZANQrtT1
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SÉRGIO SOCHA - NORBERTO PINTO BARBEDO •'
Tabelião Substituto., a escrevi e subsçr~.- (a.a
SÉRGIO SOCHA NORBERTO PINTO BARBEDO . SÉIkG10 SOCHA,- NORBERTO PINTO
- SÉRGIO SOCHA NORBERTO
BARBEDO - SÉRGIO SOCHA - NORBERTO PINTO BARBEDO
gINTO BARBEDO - SÉRGIO SOCHA- NORBERTO PINTO BARBEDO -SÉRGIO SOLHA
- SÉRGIO
NORBERTO
PINTOBARBEgQ
SÉRGIO
SOCHA
NQRBERTO PINTO , BARBEDO SOCHA . NORBERTO PINTO BARBEDO . SÉRGIO SOLHA - NORBERTO PINTO BARBEDO ,)

SÉRGIO EOCHA NORBERTO PINTO BARBEDO . SÉRGiO SOCHA . NORBERTO PINTO
BARBEDO . SÉRGIO,SOCHA - NORBERTO PINTO BARBWO . SÉRGIO SOCHA -,NORBERTO

LUIZ ANTONIO DE ULHÕA GALVÃO - HÉLIO BIAGI . SÉRGIO--SOCHA RANTO BARBEDO . PINTO BARBEDO - SERE
1NOQRBERTO PINTO BARBEDO - SÉRGIO SOCHA . NORBERTQ
NORBERTO
PINTO BARBEDW0 - SÉRGIO SOLHA
SOLHA - NORBERTO PINTO BARBB [
.-.
NQRBERTO
PINTOSOCHA
SÉRGIO
SÉRGIO SOCHA - NORBERTO PINTO BARBEDO
D0Nada
Mais,
.dQM,
fé.A'
presente
_
BARBEDO - SÉRGIO SOCHA - NORBERTO PINTO BARBt
está devidamente selada.- Certifico que o presente instrumento de procuração encontra -se nesta dei
, dou fé.- Emolumentos:- R$ 26,7,1; Secretaria da FazenQ'.
em seu pleno e inteiro vigor.- Na Mals:
de Justiça: R$ 1,41; Santa Casa: 1
R$ 7,59; Registro Civil.- R$ 1, 1 ESP. R$ 5,62; Tribunal
Casta), Escrevente Autorizada, a
..,,..
(N
"
ia
Hernandes
0.26. Total: 43,00. Eu,:.....
-
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1' FULAN e GONÇALVES
`r
Advogados Associados

8 í-/o

SUBSTABELECIMENTO

Substabeleço, com reservas de iguais, na pessoa do advogado Bruno Moraes

:2U--

Pires Vieira, brasileiro, inscrito na OAB/RJ sob o no 165.692, com escritório à
Avenida Rio Branco, no 277, sala 1803, edifício São Borja, Centro, Rio de Janeiro-RJ,
os poderes que me foram conferidos conforme procuração datada de
outorgada

06/03/2014,

por

í3p ~c~ c~~ ,c6i ~ ~ azs:A'

~3Pa~ c3Awtco~ t

especificamente em relação ao Processo no 041 49ro1-(1R-Âoli 4À w> ! em trâmite
CytoR ~sr.n ~ ~~

perante a
que

~44-

são

Vara£-í

em

la Comarca de c^tt-r4t_ -

partes

o

referido

Banco

e

UlRio de Janeiro

:5A,J6t2o

de 2z~bÇS

!IO PEDRO FULAN
OAB/RJ 151756

MATRIZ -Av. Eusãbio Matoso, 0690, 50 andar, Pinheiros, São Paulo/SP - Tel.: (011) 2842.7474- E-mail: fulano-fulanaoncalves.com.br
SÃO PAULO- Av. Eusãbio Matoso, 0 690, 4° andar, Pinheiros, São Paulo/ SP - Tel.: (011) 2842-7474 - E-mail: fulanso(o7fulanaoncalves.com.br
BAHIA - Av. António Carlos Magalhães, r10 2.487, sala 2401, 240 andar- Brotas, Salvador/BA-Tel.: (071)3351-0045 - E-mail: fulanba(ibfulanaoncalves.com.br
BRASÍLIA - SCS Quadra 02 Bloco C, n° 92, Conjunto 501, 1° andar, Ed. Ariston, BrasilialDF - Tel.: (061) 3321-1533 - E-mail:f ulandf(®fulandoncalves.com.br
ESPÍRITO SANTO -Av. Jerónimo Monteiro, n° 1.000, sala 1508, Ed.Trade Ceraer, Centro, Vitória/ES -Tel.:(027) 3222-1933-E-mail: fulane$M-Uianoo ives.com.br
GOIAS -Av. República do Libano, n° 1551, sala 401, Ed. Venda Pinheiro Goiânia/G0 - Tel.: (062) 3954.6950 - E-mail: fulanao(dRulaneoncalves.com.br
MATO GROSSO DO SUL- Av. Afonso Pena, n° 1897, 11° andar, sala 1101-Centro, Campo Grande/MS -Tel: (067)3384-8247 - E-mail: fulanmsofulanconcalves.com.br
MINAS GERAIS -Av. Alvares Cabral, n° 397,3 0 andar - Bairro Lourdes, Belo Horimme/MG -Tel: (031)32136971 - E-mail: fulanbh"fulanooncalves.com.br

RIO DE JANEIRO —Av. Rio

.
Branco, n° 277, sala 1803- Edr. São Boda -Centro, Rio de Janeiro/RJ -Tel: (021)3529-4199. E-mail: fulannofulanooncalves.cornk

SERGIPE • Av. Rio Branco, n° 1e6.4- andar, salas 409 e 410 - Edif. Oviedo Teixeira, Ctro- Aracaju/SE -Tei: (027) 3222-1933- E"ail: fulanse(®fulanooncalves.com.br

FULAN e GONÇALVES

4,1

Advogados Associados

SUBSTABELECIMENTO

Substabeleço, com reservas, aos advogados, RAFAEL MARQUES DE
OLIVEIRA, brasileiro, casado, regularmente inscrito na OAB/RJ sob o n° 152.284, THAÍS NUNES
PALHARES, brasileira, solteira, inscrita na OAB/RJ sob o n° 157.514, TIAGO DUARTE PEDROSA
brasileiro, solteiro, regularmente inscrito na OAB/RJ n° 156.290, MARTHA BEATRIZ OLIVEIRA
SOARES, brasileira; solteira; regularmente inscrita na OAB/RJ sob o n° 167.175, DENISE SANTOS
VOUGA, brasileira, solteira,,reguiarmente inscrita na OAB/RJ sob o n° 183.251, JULIANE SIMÕES DE
SOUZA LOPES, brasileira, solteira, regularmente inscrita na OAB/RJ sob o n° 177.795, IZAQUE RAMOS
SANTOS, brasileiro, solteiro -- rëgularmente inscrito na OAB/RJ sob o n° 177.581-E, KENNY YOSHI
,,

TRAMONTINI HASHIMOTO, brasileira, solteira, regularmente inscrita na OAB/RJ sob o n° 184.467-E,
DANIELE DE SOUZA CORDEIRO DA SILVA, brasileira, casada, regularmente inscrita-na OAB/RJ sob o
n° 197.657-E, JOÃO PAULO DOS SANTOS DIAS DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, regularmente inscrito
na OAB/RJ 199.961—E, FERNANDA RAMOS DA SILVA, brasileira, solteira, regularmente inscrita na
OAB/RJ sob o n° 201151-E e JULIANA RANGEL MELO, brasileira, solteira, regularmente inscrita na
OAB/RJ sob o n° 201.386-E, os poderes que me foram conferidos conforme procuração outorgada por
BANCO BRADESCO S/A nos autos da
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vedada

a utilização da presente em processos de natureza criminal, fiscal, tributária, previdenciária e trabalhista,
promovidos contra o outorgante e ainda, para requerimento de falência e abertura de Inquérito Policial.

Rio de Janeiro,
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de

de 20t

~,

B NO MORAES PIRES VIEIRA
OAB/RJ 165.692

RIO DE JANEIRO - Avenida Rio Branco, o° 277 Sala 1803 , 18° andar-Centro, Rio de Janeiro /RJ -Tel : ( 021)35294199 - E-mail: fulanrj ® fulantioncalves . com.br
SAO PAULO - Avenida Eusébio Matoso , n° 690,Conjunlos 51 159,50 andar- Pinheiros , São Paulo / SP-Tel :(011)2842 - 7474 -E-mail: fulansp(R fillangonealves . com.br
E-mail:

fulanba &,fulanizOncalves . com.br

BRASÍLIA - SCS,Quadra 02 , Bloco C,nMConjunto501 , VAndar, Ed . Ariston,Bmülia/DF -Tel :(061)3321 - 1533-E-mail :

fulandf(afulangoncalves . com.br

MATO GROSSO DO SUL - Avenida Afonso Pena, n°1897 , S.1 101, 11°Andu , Campo Grande /MS - Tel : (067)3383 - 9720 -E- mail:

fulanms @,fulanponcalves . com.br

Avenida ldvares Cabral, 397, 3° Andu , Bairro Lourdes , Belo Horimme / MG - "rel : (031)3213-6971- E . mail:

fulanbh(£Dfulanizoncalves . com.br

Rua General Joaquim Início . W545. 1° Andar . Bairro Ilha do Leite ReciWPE-Tel: (08113231 - 1050-E - nu:il:

fulanne a.fulanconcalves . com.br

BAHIA / SERGIPE-Avenida Antônio Culos Magalhães , n° 2.487, 24° Andar - Brotas , Salvador/BA -Tel : ( 071)3351 - 0045
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8ANC0 BRADE_SCO ,ÇART$ES SIA, Instltwçãó,.. ..
Financeira inscrita > no CNPJ/MF n0 59.438 . 3251001-01 e . BANCO BANKPAR. S/A,

institüiçãò Pinanceira _ inscritá no CNPJ sob o :n° 60 ,4,19.6451Q01 95, ambas sediadas há ,
-

Cldade de Deus, .s/nO, -Osasco/SP, por seus advogados infra-assinados, ciente-da
propdgitura dá RECUPERAÇAO JUDICIAL 0.gt,parte de ENEVA PARTICIPAÇÕES. S:A
E".OUTRA; Vê M à prësença'.de Vossa Senhoria, com.fuÍcro no artigo'7 0, § ,1° da lei
,z:
Z,
11101/05j0prèsentar
,.
'

~

t

~

DIVERGÉNCIA

t

quanto à

relação , dè credores ' apresentada pela

Reciìperanda, pelas razões á seguirrexpostas:
Consoante se verifica pela relação de credores, -no edital
-

-

dispónibilizãdõ `no DJE em 18 de dezembro de '2014, foi mencionado sem qualquer
especificãção da operação, o seguinte valor e ciassificação'de crédito:
13
WAV YAU W _^ Latp01#18~ i991 Sw 89419010gr^ 510 PanINJP •.
BAHIA I SERGIPE- Avtoidt Am6aio ~Ma~ d2.187,24'rdar- ~to
---.-- ~: ;.BRASIUA=SCSQuíra02910100C.enCa~ sol. I'Mdr.li~A~a
ESPIRITO 1ANTC/ - Av. 3180/06/00 M10mabo. er 1.000, ada 1301 • Ed.Tnda C+marCeaen
MATO GROSSO DO SOL-Av M~ Pana, M I W. 5.1101.1 PAo~tro.Campo C
MINAS OBRAIS - AwNM A~ tybd , 391. 39 Andar- Uno lamdei . & b Harta
RIO DB JANEIRO- Roda Aaaaombllia , o • 10.594 1.612.16• Andar, Centro, Rio de

1)28127474-F~11:~mian8onalva.tom.br

-Td:(071 )13314W3- & odl: Ad~ba~membr
Td.~)7321-1333-Eyadl:Masd
Im{oaalvgxom.br M-Td (0270=4933- 9 mml:
Iblmjon0alvaa100m.br
-T<I:(067yJf3.9720 - E-maR : Jbi
IWao `aciralva.wm.br
-Tal :(031)3213-Mi-&maO:ft~ anjonnlmom.br
- Tal: (021)2232.1032-E-mail:~WMpa0alvaa .mm.br ' .
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FULAN GONÇALVES
Ãdvógados Amoelados

CLASSE 111 (QUIROGRAFÁRIO):
Banço _Bankpar SIA - R$ 87.450,07

—

,
valor ilipontiÉidô 'biómi
Tendo em'vlista à incórrëção>rio
como -a -auséncia`de espãcfficação de seu 'crédito, Justifica-.se: a Presente,dívergóricia ,!ç-4 Z'r,
ÃOWNffi—
W1514hic ári—, irWor de cada oprinio Ó5 , que
~

~

-1

 "' JuÁRETÍ
j
-L~

DOS CRÉ D[TOSIS UJEITOS'.À'RECUPIEMÇAO.JÜ'ÜiCI'ÀL,
Os créditos que "oíiáo ,,:Gúloltos -aos 0f086í
Recurííra 0 Judicial sgoi.

Banco Bra09sco Cartõew $,/A
de- £rédit • Coíl)óratIvo. é, Compres *VISA n!.,,'4076j6=-xxxx--0296,.,, ,
4076.')b'áá
'-~
'231 9 -4551 -8805-0184-0508;' -4551 -8805-0172-2243 1 4551-8800.0198"
11,""Ca

.,.32959 4551-8805-0168-1308 iÁ55114805-01684578,. cujo saldo devedor na,data,do
A
pódido Importa em R$ 11.898,23 (Onze-nili, oitocentos o noventa o oito reais, o vinte
é trói,,centavos), conforme se. -Compr ela plaffilhá-érn - anexo e, que deVerã . ser;
acrescido de correç3ononetiliriaina forma da LeijuirowWdemais, co'minaçõ" legais, até
0 efetivo pagamento. ,
ôo Bafilçpajr WA
2. Cartão Arrierican Exprósá CorpPrate, EBTA o Eventos; _40 saldo devedor na data
,..'do pedido Importa em R$ 0.288,40 (Sessenta o sete mil, duzentos o sessenta o oito

reais o quarenta centavos)," cónformé Se,rcomprova pela planilha ern . anexo e que
deverá seráresádáde corritãwmonáUriária formada Lei, juros "e demais 'cominaçbgs -,--,:
legais até o efetivo pagamento.

13197 ,
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SÃO PAULO-Av. Epúbio Mat

BA1GArSFAGIPB-AwnidaAtildo

ES~O~AT. ~LI~11NO.NhIM E
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FULAN e GONÇALVES
Advogados Associados

Como visto, o crédito relacionado•pela Recuperando n ão
á_~1~ oÚdade visto quemem ao mesmo,relacionou o q ue deveria.
Esclarecwa -V.Sa.-~que deixa, -de 1, untar os, originais -, ,dos ..;i'
tíffilosá,coim—p-rbbãt6- às-dói ~õióditós anexan do-os érn cópias as quais à por auten hicas———
~

-
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em-razão dá-seLí-gra"
UI- Ooiá-oà mesmos instruirão asações'comoétentói:=.,' ~,'
-

Pelo exposto, é apres entepara te querer.,

y :;p k

A' ;Retificaçãò do ,Quadre de 'Credores pa ra fazer
!,.
r4dõnitif o-créditó',,quirbgrafáno,' m favor do Banco,.Brádiés'éo Cartões 3/A no valoride
1*.$^111.898'i23 (Onze in 1 1, olto,cÁ,ritos - o noventa
enta "õi!6
o
i ~ aiw* v Intá.éIrós contavos) ,9
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138ificá:113ankpar S/A,"' no: :valor 'de R$ 87.288,40 (Sessenta• o sete mllv duzentos o
10,sesseinta, ó' hIto 'reais, è quarenta centavos), que deVëàtM•sír acrescidos de, correção

,monetária nà;fórm'a.' wd a lei' juros e demais cominaoesW 1egals,até
j
-o,,efetivo pagamento.
Outrossim, para osefekosdô ~disp'-o'itdlhã artigo 90da Lei 4' , :--.+.
1 1-1 fl2005 0 -declara, o subscritor, .que. recébérà ~ as , nfimações Ino endereço de - seu
es tório,, , constante no rodapé destá, ,bem,.. como requer sejam,, as . Intimacões gilã
t
Imprensa Oficial soforriMetuáda* *hi(clUi Metitó e-mIM ério dos Ad vogados:
gadoá:`tii 0
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Galdino , Coelho , Mendes , Carneiro
Advogados
Flavio Galdino

Marta Alves

Sergio Coelho

Filipe Guimarães

João Mendes de Oliveira Castro

Fabrizio Pires Pereira

Bernardo Carneiro

Gustavo Salgueiro

Cláudia Maziteli Trindade
Gabriel Rocha Barreto
Miguel Mana
Felipe Brandão
Danilo Palinkas Anzelotti
Roberto Tebar Neto

Rafael Pimenta

Vanessa Fernandes Rodrigues

Isabel Picot França
Marcelo Atherino

Milene Pimentel Moreno

Carolina Santos Martinez
Caio Augusto Alves Evangelista

Julianne Zanconato

Laura Mine Nagai

Rodrigo Candido de Oliveira

Eduardo Takemi Kataoka
Cristina Biancastelli

Rodrigo Garcia
Lia Stephanie Saldanha Pompili
Wallace de Almeida Corbo
Carlos Brames
Isabela Rampini Esteves
Renato Alves

Gabriel Jacarandá
Pedro Mota

Alexandre G. M. Faro

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 4 9 VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA
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Processo n 2 0474961-48.2014.8.19.0001
e

ENEVA S.A., em recuperação judicial e ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A.. em
recuperação judicial, já qualificadas nos autos da sua Recuperação judicial vêm a
V.Exa., em cumprimento ao art. 526 do CPC, informar que, em 26.01.2015,
interpuseram agravo de instrumento, cuja cópia segue anexa (Doc. 01), em face da
decisão proferida por V. Exa. às fis. 641/642, que que rejeitou os embargos de
declaração e integrou a decisão de deferimento do processamento desta
recuperação, de fis. 157/158.

Rio de Janeiro
Av. Rio Branco 138 111 9 andar
20040 002 / Centro
Rio de Janeiro / R1
T+55 213195 0240

São Paulo
Av. Brig. Faria Lima 3900 / 11 9 andar
04538 1321 Itaim Bibi
São Paulo / sP
T+5 5 1130411500

Brasilia
sAus Sul / quadra 05
bloco x / NR 17 / salas 501-501
70070 050 / BrasIlia / oa
T +55 613323 3865

N

~
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G CM C
Advogados

0 referido agravo de instrumento foi instruido com a relação de
documentos a seguir detalhada:
Doc. 01 - Procurações das Agravantes outorgada a seus patronos;

Doc. 02 - Certidão atestando que o representante legal da Deloitte não

firmou termo de compromisso ou constituiu patronos nos autos em
primeira instância;
n
\J
Doc. 03 - Decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial

e determinou a apresentação de Planos de Recuperação judicial
separados;
Doc. 04 - Decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos

pelas Agravantes (decisão agravada);
Doc. 05 - Certidão de publicação da decisão que deferiu o

processamento da recuperação judicial e determinou a apresentação de
Planos de Recuperação judicial separados;
Doc. 06 - Certidão de publicação da decisão que rejeitou os Embargos

de Declaração opostos pelas Agravantes;
Doc. 07 - Petição de Embargos de Declaração apresentada pelas

Agravantes;
Doc. 08 - Parecer do Ministério Público sobre os Embargos de

Declaração; e
Doc. 09 - Cópia integral dos autos de origem, para melhor exame da

matéria pelo órgão julgador.
2

';.
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GCMC
Advogados

Dessa forma, requerem as Recuperandas seja realizado Juizo de
Retratação a fim de que a referida decisão seja reconsiderada por V. Exa. pelas
razões expostas no agravo de instrumento, permitindo-se que apresentem uma
relação consolidada dos Credores das Recuperandas e um único Plano de
Recuperação Judicial para votação conjunta.
Nestes termos,
Pede deferimento.
Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2015.
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FLAVIO GALDINO

GUSTAVO SALGUEIRO

OAB/RJ N° 94.605

OAB/RJ N° 135.064

FILIPE GUIMARÃES

FELI 1311Ç
DC~

OAB/RJ N° 153.005

OAB/RJ N° 163.343

o
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GCMC
Advogados

1

1ía-

ela

DOC. 01

Rio de lancho
Av, Rio Branco 138/11 1 andar
20040 002 / Centro
Rio de Janeiro / ai
7 +55 213195 0240

São Paulo
Av Paulista 1079/2 9 andar
013 11 200 / Bela Vista
São Paulo / sv
7 +551130411500

grasgV
SAUS Sul/quadra 05
bloco a / N1 17 / salas 501-507
70070 050 / BiasOu / DF
r+55 613323 3865

21-12
Petição Inicial Eletrônica 2` instância/Conselho da Magistratura

3204/2015.00035042
Sr' Usuário, a petição foi encaminhada com sucesso.
O protocolo gerado é a sua garantia do recebimento da petição pelo Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro, sendo desnecessário novo peticionamento eletrônico com as mesmas informações.
Segunda Instância
Data: 2610112015

Horário: 19:30

GRERJ: 1062585192950 (R$140,32)
Número do Processo de Referência: 0474961-48.2014.8.19.0001
Orgão de Origem: Capital: Cartório da 4a Vara Empresarial
Natureza: Civel

Tipo Protocolo: AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL
Advogado(s)

RJ094605 - FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO
RJ163343 - FELIPE BRANDÃO ANDRÉ
Parte(s)
ENEVA S A, Jurídica, Empresa Privada, CNPJ - 04423567000121 Endereço: Comercial - PRAIA DO
FLAMENGO, 66, 9 andar, RJ, Rio de Janeiro, Flamengo, CEP: 22210903
ENEVA PARTICIPAÇOES S A, Jurídica, Empresa Privada, CNPJ - 15379168000127Endereço:
Comercial - PRAIA DO FLAMENGO, 66, 9 andar, RJ, Rio de Janeiro, Flamengo, CEP: 22210903
Documento(s)
19 Recurso: Eneva - RJ - AI Consolidação 26012015 vfinalíssima - Assinado.pdf
Recurso

Anexo: Doc 1 - Procuração agravantes.pdf
Procuração

Anexo: Doc 2 - Certidão AJ.pdf
Procuração
Anexo: Doc 3 - Decisão deferimento.pdf
Decisão Agravada
Anexo: Doc 4 - Decisão EDs.pdf
Decisão Agravada
Anexo: Doc 5 - Certidão publicação deferimento.pdf
Certidão de publicação da decisão agravada
Anexo: Doc 6 - Certidão publicação EDs.pdf

ELi
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Certidão de publicação da decisão agravada
Anexo: Doe 5 - Certidão publicação deferimento.pdf

Certidão de intimação

Anexo: Doe 6 - Certidão publicação EDs.pdf
Certidão de intimação
Anexo: Doe 7 - Embargos de declaração.pdf

Documentos que Instruem a Inicial

Anexo: Doe 8 - Parecer MP.pdf
Documentos que Instruem a Inicial
Anexo: Doe 9.1 - RIA.pdf
Documentos que Instruem a Inicial
Anexo: Doe 9.2 - RIA.pdf
Documentos que Instruem a Inicial
Anexo: Doe 9.3 - RIA.pdf

Documentos que Instruem a Inicial

Anexo: Doe 9.4 - RIA.pdf
Documentos que Instruem a Inicial
Anexo: Doe 9.5 - RIA.pdf
Documentos que Instruem a Inicial
Anexo: GRERJ.pdf
Extrato da GRERJ
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Caldino , Coelho , Mendes , Carneir
Advogados
Flavio Galdino
Sergio Coelho

Marta Alves
Filipe Guimarães

João Mendes de Oliveira Castro

Fabrizio Pires Pereira

Bernardo Carneiro
Rodrigo Candido de Oliveira
Eduardo Takemi Kataoka
Cristina Biancastelli

Cláudia Maziteli Trindade
Gabriel Rocha Barreto
Miguel Mana

Gustavo Salgueiro

Rafael Pimenta
Isabel Picot França
Marcelo Atherino

Felipe Brandão

Danilo Palinlas Anzelotti
Roberto Tebar Neto
Vanessa Fernandes Rodrigues
Milene Pimentel Moreno

Rodrigo Garcia
Lia Stephanie Saldanha Pompili
Wallace de Almeida Corbo
Carlos Brantes

Isabela Rampini Esteves
Renato Alves
Gabriel Jacarandá
Pedro Mota
Alexandre G . M. Faro
Carolina Santos Martinez
Caio Augusto Alves Evangelista

Julianne Zanconato

Laura Mine Nagai

EXMO. SR. DR. DESEMBARGADOR 12 VICE-PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL

2

DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GRERJ n2 10625851929-50

Ref.: Processo n° 0474961-48.2014.8.19.0001
ENEVA S.A., em recuperação judicial, sociedade por ações com sede na
Praia do Flamengo, n° 66, 9 2 andar, Flamengo, Rio de Janeiro /RJ, CEP n° 22.210903, inscrita no CNPJ sob o n° 04.423.567/0001-21 e ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A.,
em recuperação judicial, sociedade por ações com sede na Praia do Flamengo, n°

E1

66, 9 2 andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP n° 22.210-903, inscrita no CNPJ sob
o n° 15.379.168/0001-27, vêm, por seus advogados e com fundamento nos art.
522 e seguintes do CPC, interpor o presente

AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Com Pedido de Efeito Suspensivo1

Contra decisão proferida pelo d. Juizo da 4 2 Vara Empresarial da Comarca da
Capital do Rio de Janeiro nos autos do seu processo de recuperação judicial, que

Rio de Janeiro
Av. Rio Branco 138 111 0 andar
20040 0021 Centro
Rio de Janeiro / RJ
T +55 213195 0240

São Paulo

Brasília

Av. Bng, Faria Lima 3900 / lis andar
04538132/ Itaim Bibi
São Paulo / se
T +55 1130411500

saus Sul / quadra OS
bloco R 139 2 17 / salas 50150
70070 050 / Brasília / or
T+55 613323 3865

"e~ %
bq
j

E3

G C/Vi C
1 Advogados

determinou às Agravantes que apresentem Planos de Recuperação Judicial
separados para votação em Assembleias Gerais de Credores igualmente separadas.
As Agravantes esclarecem que promoveram o regular recolhimento das
custas processuais e que são representadas pelo Dr. Flavio Galdino, advogado
inscrito na OAB/RJ sob o n° 94.605, com escritório na Avenida Rio Branco, n° 138,
11 2 andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ.
Esclarecem, ainda, que, a rigor, não há "parte agravada', senão o
próprio Juizo da 4,3 Vara Empresarial, razão pela qual estão dispensadas de
apresentar instrumento de mandato da parte contrária ou mesmo informar nome e
endereço profissional de advogado.
Por outro lado, figura como interessada neste recurso a Ilma.
Administradora Judicial nomeada pelo d. Juizo da 4á Vara Empresarial, a Deloitte
Touche Tohmatsu Consultores Ltda. ("Deloitte"). Embora oficialmente nomeada na
decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial das Agravantes, o i.
representante legal da Deloitte até o presente momento não assinou termo de
compromisso a que se refere o art. 33 da Lei n° 11.101/2005, nem constituiu
advogados nos autos, razão pela qual as Agravantes deixam de juntar cópias de
atos constitutivos e promovem a juntada de certidão lavrada pela Ilma. Escrivã da
Serventia da 4 1 Vara Empresarial, que comprova o que vêm de dizer.

Esclarecem, ainda, que este recurso é instruido com as cópias dos
seguintes documentos (todas elas declaradas autênticas pelos signatários):
Doc. 01 - Procurações das Agravantes outorgada a seus patronos;
Doc. 02 - Certidão atestando que o representante legal da Deloitte não

Firmou termo de compromisso ou constituiu patronos nos autos em
primeira instância;
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GCMC
Advogados

Doc. 03 - Decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial
e determinou a apresentação de Planos de Recuperação Judicial
separados;
Doc. 04 - Decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos
pelas Agravantes (decisão agravada);
Doc. 05 - Certidão de publicação da decisão que deferiu o
processamento da recuperação judicial e determinou a apresentação de
Planos de Recuperação Judicial separados;
Doc. 06 - Certidão de publicação da decisão que rejeitou os Embargos
de Declaração opostos pelas Agravantes;
Doc. 07 - Petição de Embargos de Declaração apresentada pelas
Agravantes;
Doc. 0 - Parecer do Ministério Público sobre os Embargos de
Declaração; e
Doc. 09 - Cópia integral dos autos de origem, para melhor exame da
matéria pelo órgão julgador.
Por fim, pede que todas as intimações sejam feitas em nome de Flavio
Galdino, inscrito na OAB/RJ sob o n.° 94.605, sob pena de nulidade.
Nestes termos,
Pede deferimento.
Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 2015.
FLAVIO GALDINO

GUSTAVO SALGUEIRO

OAB/RJ N° 94.605

OAB/RJ N° 135.064

FILIPE GUIMARÃES

FELIPE BRANDÃO

OAB/RJ N° 153.005

OAB/RJ N° 163.343
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GCMC
Advogados

RAZÕES DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

Agravantes: Eneva S.A., em recuperação judicial e Eneva Participações S.A., em
recuperação judicial ("Eneva" e "Eneva Participações" ou "Agravantes")
Agravado: Juízo da 4 3 Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de
Janeiro ("Juízo Agravado")
Interessada: Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. ("Deloitte" ou
"Administradora Judicial")
Processo originário n° 0474961-48.2014.8.19.0001
Juizo de origem: 49 Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro

C. CÂMARA,
I. JULGADORES,

0 PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA ENEVA ATÉ AQUI
E A DECISÃO AGRAVADA

1.

Em 09.12.2014, a Eneva e a Eneva Participações (doravante designadas

apenas por "Recuperandas" ou "Agravantes") ajuizaram pedido de recuperação
judicial perante o d. Juizo da 4 2 Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado
do Rio de janeiro.
2.

Em 16.12.2014, após parecer favorável do Ministério Público, o d. Juizo

da 4 1 Vara Empresarial proferiu decisão que deferiu o processamento da
recuperação judicial.
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3.

A referida decisão, logo no seu primeiro item, determinou "que cada

uma das recuperandas apresente seu próprio plano de recuperação judicial, mesmo
que sejam idênticos ou interdependentes, que deverão ser analisados separadamente
por seus respectivos credores, com absoluto respeito à autonomia patrimonial de
cada sociedade, de tal sorte que deverão ser publicados quadros gerais de credores
distintos para cada empresa".
4.

Em síntese, a decisão admitiu o litisconsórcio das Agravantes, mas

determinou a cada uma que apresente o seu próprio Plano de Recuperação
Judicial. Como consequência, determinou que esses Planos sejam votados

separadamente pelos credores de cada Agravante em Assembleias de. Credores
distintas.
S.

Consoante os termos usados nos Embargos de Declaração e aqui

reproduzidos, o d. juízo a quo optou pela segregação da recuperação judicial,
enquanto as Agravantes pretendiam a sua consolidação.
6.

Antes do mais, é importante frisar que não se discute que as Agravantes

conservam a sua autonomia patrimonial, mesmo compondo um mesmo grupo
econômico para fins de tratamento no ambiente da recuperação judicial.
7.

No entanto, neste caso concreto, a relação entre as Agravantes — duas

holdings não operacionais que encabeçam um mesmo grupo econômico — faz com
que a votação de Planos de Recuperação judicial de maneira segregada deixe de
atender da melhor forma aos principais propósitos do instituto da recuperação
judicial, que são a preservação das empresas (art. 47 da Lei no 11.101/2005) e o
tratamento isonômico dos seus credores.
8.

Por essa razão, as Agravantes opuseram Embargos de Declaração em

face da parcela da decisão que determinou o processamento da recuperação
judicial de forma segregada. Em suas razões, foi demonstrado que, embora esta
5
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forma de recuperação seja realmente a mais recomendável em determinados casos
- justamente para se atender a lógica da separação patrimonial e conservar os
eventuais interesses de determinados credores -, para o caso específico da Eneva e
da Eneva Participações a consolidação é o meio adequado para se obter a efetiva
recuperação judicial e, assim, atender os fins da Lei n° 11.101/2005.
9.

Q

Não obstante, o d. Juízo da instância a quo rejeitou os referidos

embargos, após parecer do Ministério Público, mantendo a recuperação judicial
das Agravantes na modalidade que aqui denominamos segregada.
10.

Diga-se desde logo que as Agravantes respeitam muito as posições

externadas pelo Juízo Agravado e pelo Ministério Público. Os representantes destes
dois órgãos são pessoas por quem os subscritores da presente nutrem profundo e
verdadeiro respeito e admiração. No entanto, parece que, neste caso, não tiveram o
costumeiro acerto.
11.

É contra a parcela da decisão de deferimento da recuperação judicial

que impôs a modalidade segregada, integrada pela decisão que rejeitou os seus
Embargos de Declaração, que as Agravantes ora recorrem.

0
12.

As razões para a reforma da decisão são expostas a seguir. Importante

desde logo também dizer que as Agravantes requerem seja o presente recurso
provido monocraticamente, como forma de conferir a segurança necessária a um
processo desta magnitude, que envolve os interesses de credores titulares de mais
de R$ 2 bilhões em créditos.
13.

Em eventualidade, requerem a atribuição de efeito suspensivo ao seu

recurso, pelas razões que serão evidenciadas ao final.
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IMPOSITIVA FORMAÇÃO DE UM ÚNICO QUADRO DE CREDORES E
APRESENTAÇÃO DE UM ÚNICO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

14.

Em determinadas situações, empresas de um mesmo grupo, quando

submetidas ao especial regime da recuperação judicial, apresentam planos de
recuperação judiciais separados para atender às suas necessidades especificas e as

0

de seus credores.
1

15.

No entanto, há outras situações, notadamente em vista da relação entre

as empresas recuperandas, em que a finalidade do instituto da recuperação judicial
só poderá ser alcançada em sua plenitude se admitida a apresentação de um Plano
único por todas as recuperandas, a ser votado pelo conjunto de seus credores, sem
quaisquer separações.
16.

As Agravantes pertencem ao mesmo grupo econômico ("Grupo Eneva"),

cujo organograma societário reproduzido abaixo indica que a Eneva possui
participação de 50% no capital social da Eneva Participações, que resulta da sua

joint venture com o grupo alemão E.ON, um dos maiores no ramo de energia e gás
do mundo.
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17.

No contexto desse grupo econômico, as Agravantes são holdings não

operacionais que possuem participação direta ou indireta em diversas outras
sociedades (as "SPEs"), que atuam na geração e na comercialização de energia.
18.

Como se vê, as Agravantes dividem a participação societária em várias

dessas SPEs, como a Parnaiba Participações S.A. e a UTE Porto do Açu Energia S.A.
19.

Há ainda SPEs em que a participação não é compartilhada por ambas —

neste sentido, em determinados casos, a Eneva participa diretamente de
determinadas SPEs (como é na Parnaiba I Geração de Energia SA. e na Parnaíba II
Geração de Energia SA., por exemplo). No entanto, há diversas SPEs que são
subsidiárias integrais da Eneva Participações, como é o caso da Eneva
Comercializadora de Energia Ltda., por exemplo, revelando participação indireta
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nessas SPEs por parte da Eneva — que, recorde-se, possui 50% das ações da Eneva
Participações.
20.

Dito de outra forma: a Eneva e a Eneva Participações, ora Agravantes,

não possuem atividade operacional, que está concentrada nas SPEs em que
possuem participação direta ou indireta. A receita advinda da operação dessas
SPEs gera o fluxo que "alimenta as duas holdi'ngs. únicas empresas do grupo
"

submetidas ao regime recuperacional.
21.

A existência de um grupo econômico para fins recuperacionais fica

ainda mais nítida quando se nota que se contraiu, direta ou indiretamente, um
volume expressivo de dívidas junto a instituições financeiras para alavancar os
projetos dessas SPEs.
22.

Consoante indicado na petição inicial deste processo, as dívidas das

SPEs (que não estão em regime de recuperação Judicial) serão pagas nas condições
originais ou nas condições que vierem a ser estabelecidas por comum acordo com
seus credores.
23.

Isso é possível porque o fluxo de caixa projetado é compatível com o

endividamento de cada SPE, com os ajustes que estão sendo atualmente
negociados com os respectivos credores destas SPEs.

24.

No entanto, esse fluxo não é suficiente para "irrigar" as

holdíngs do

grupo de forma a permitir que paguem as suas dívidas nas condições
originalmente contratadas. Daí o recurso à recuperação judicial, etapa de um
processo maior de restruturação de todo o grupo (veja-se que há um tratamento
unitário das duas Recuperandas aqui).
25.

Além disso, foram oferecidas pelas Agravantes algumas garantias

cruzadas para o financiamento de projetos, de sorte que estas companhias
E
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responsabilizam-se, direta ou indiretamente, por praticamente a integralidade das
dívidas das empresas operacionais do grupo.
26.

Novamente, diante das garantias cruzadas em diversas operações

econômicas ora submetidas ao regime recuperacional, verifica-se a unitariedade.
27.

É evidente, portanto, a interligação entre os papeis de cada empresa e

cada uma das Agravantes no "Grupo Eneva".

M
28.

Ao apresentarem fortes laços societários, não é difícil demonstrar que o

sucesso do processo de reestruturação de uma está íntima e diretamente ligado ao
da outra.
29.

A proposta de consolidação ou de segregação da recuperação judicial de

duas ou mais empresas em litisconsórcio deve atender à seguinte lógica: havendo a
possibilidade prática de soluções distintas, e sem que haja qualquer outra
circunstância impeditiva, adota-se a segregação em nome da autonomia
patrimonial.

E

30.

Por outro lado, sendo possível que a falência de uma implique a falência

da outra, então é a consolidação a solução correta, sob pena de se comprometer os
fins da Lei n° 11.10112005. Quando a única solução plausível para o processo é a
decisão semelhante para ambos os litisconsortes. está-se diante de litisconsórcio
unitário.
31.

No caso da recuperação judicial da Eneva e da Eneva Participações, o

destino de uma delas só pode ser o mesmo da outra. Não há hipótese de a Eneva
subsistir ao desaparecimento da Eneva Participações, e vice-versa.
32.

Na remotíssima hipótese de ser declarada a falência de alguma das

empresas, será inevitável que a outra siga o mesmo caminho. Na prática, essa
10
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constatação significaria a impossibilidade de sobrevivência de uma delas, o que
definitivamente não está em conformidade com o propósito de preservação da
empresa previsto na Lei n° 11.101/2005.
33.

Na verdade, considerando a estrutura societária e o perfil do

endividamento de cada uma das empresas do grupo (considerando também as
SPEs), a falência de qualquer uma das duas Agravantes provocará o colapso de
todo o grupo, dragando para uma situação falimentar as SPEs. que são companhias
10 operacionais com fluxos de caixa consistente e capazes de suportar o pagamento
das suas próprias dívidas.
34.

Assim é que se deve evitar o elevado grau de risco de que soluções

distintas sejam implementadas para cada uma delas por opção de seus credores
(ao arrepio do ideal de tratamento isonômico), sob pena de não se atender ao
princípio mais basilar da Lei de Recuperação judicial. Esse objetivo só pode ser
atingido se todos os credores, aglutinados em um único Quadro Geral, votarem um
mesmo Plano.
35.

Como há imposição de que seja dada uma única solução para a crise

financeira das duas Agravantes, no plano processual tem-se que o litisconsórcio já
admitido neste processo deve ser um litisconsórcio unitário na medida em que as
soluções para as crises que as Agravantes enfrentam devem ser idênticas, de
maneira a que sejam equacionadas uniformemente as dívidas com seus credores.
36.

E nem se poderia dizer que a consolidação poderia eventualmente

prejudicar credores que firmaram compromissos com uma das duas e que, por
isso, teriam o suposto direito de votar um Plano apenas desta companhia.
37.

Na verdade, as Agravantes são holdings não operacionais e obviamente

nenhum crédito foi contraído a partir de uma avaliação dos ativos ou do fluxo
dessas holdings individualmente (Le., a autonomia patrimonial de cada uma não foi
11
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fator de consideração para a concessão dos empréstimos e sim a integridade do
património do grupo, o que somente reforça a ideia de unitariedade).
38.

É verdadeiro dizer que o risco de crédito das Agravantes era avaliado

levando-se em consideração a operação global integrada de todo o grupo e, em
última análise, a performance das SPEs. que são as companhias operacionais e
geradoras de receita do grupo.
39.

Por essas razões, para que sejam atendidos os fins da Lei n°

11.101/2005, para que se evitem os danosos efeitos de eventuais (e possíveis)

soluções diversas para as duas Agravantes e para que se eliminem eventuais
tratamentos assimétricos entres os credores do mesmo grupo, impõe-se a
consolidação das listas de credores e a votação de um único Plano de Recuperação
udicial.
40.

Somente a consolidação substantiva, diante das particularidades deste

caso, é a solução útil, eficiente e justa e que permitirá alcançar os fins insculpidos
na Lei n° 11.101/2005 de uma maneira global em benefício de todo o grupo.

PROVIDÊNCIA AMPLAMENTE ADMITIDA PELOS TRIBUNAIS E ADOTADA NAS
PRINCIPAIS RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO PAÍS

41.

As Agravantes não pretendem implementar na sua própria recuperação

judicial medida excepcional ou mesmo diversa do que se observa em alguma das
principais recuperações judiciais do país.
42.

Não há aqui nenhuma tentativa de inovação procedimental.
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43.

Na verdade, a formação de litisconsórcio ativo unitário, com Plano

único e condições uniformes para todos os credores, é prática amplamente
admitida na jurisprudência.
44.

Pelo que se observa de outros casos similares e pela jurisprudência dos

principais Tribunais do pais, a segregação éa exceção e somente se aplica quando
as empresas são efetivamente autõnomas, inclusive em termos de operações, fluxo
de receitas e garantias.

o

45.

Para que isso fique evidente, as Agravantes relacionam abaixo algumas

das principais recuperações judiciais processadas no pais nos últimos anos
(algumas por este E. Tribunal) em que, tácita ou expressamente, admitiu-se o
litisconsórcio unitário e a submissão de Plano único para todos os credores,
reunidos em um único Quadro Geral:

1,14 WOLEI 2 P1
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Delta Construções S.A.
Delta

Engenharia

e

Montagem Industrial Ltda.
DTP

Participações

e

Investimentos S.A.
Empresas em Recuperação

Locarbens
Bens

Locadora
Veiculos

Equipamentos

de
e
De

Construção Ltda.
Delta

Incorporações

e

Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
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Status

Plano homologado em

:

29.01.2013

. .

E

a

.,

.

.

:

Mobilitá Licenciamento de
Marcas

e

Participações

Ltda.

Empresas em Recuperação

Lar e Lazer Comércio e

Representações Ltda.
Paraibuna

Participações

Ltda.
Status:

Plano homologado em 29.
10.2009

0

Infinity Bio-Energy Brasil
Participações S.A.
Disa Destilaria Itaúnas S.A.
Empresas em Recuperação

Infisa — Infinity Itaúnas
Agrícola S.A.
Cridasa — Cristal Destilaria
Autônoma de Álcoois S.A.

14

PWro

15
a

GCMC
1 Advogados

Central Energética Paraíso
S.A.
Usina Naviraí S.A. - Açúcar
e Álcool
Infinity Agrícola SA.
Ibirálcool

Destilaria

de

Álcool Ibirapuã Ltda
Infinity

E

Indústria

do

Espírito Santo S.A.
Infinity - Disa Participações

Ltda.
Status.

Plano

homologado

em

08.01.2010

~

0

a.

I~
Franco Matos Tintêxtil Ltda.

Empresas em Recuperação

Têxtil Itatiba S.A.
São Manoel Participações e
Empreendimentos S.A.

Plano

ainda

não

submetido à votação, mas
Status.

plano

único

litisconsórcio

e

admitidos

pelo TJ/SP
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Dallas Rent a Car Ltda.

I*

Dallas

Empresas em Recuperação

Automóveis

e

Acessórios Ltda.
DRC Automóveis de Aluguel
BRC Automóveis de Aluguel
Ltda.

Status:

Plano

homologado

em

13.03.2013

,t

r~
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~

Santa Marta Distribuidora
de Drogas Ltda.

Empresas em Recuperação

Max Holding S.A.
Luar Agropecuária Ltda.
King Comercial Ltda.

Status:

Plano

homologado

em

13.03.2013
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46.

Além dos casos relacionados acima, as Agravantes trazem ao

conhecimento deste E. Tribunal o famoso e paradigmático caso do Grupo Rede que
tramita perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo n°
0067341-20.2012.8.26.0100).
47.

A recuperação judicial do Grupo Rede assemelha-se à recuperação

judicial das Agravantes por uma série de fatores — em especial, por se tratar de
recuperação de holdíngs de um grupo econômico destinado a comercializar e

n
a

distribuir energia.
48.

Também no caso do Grupo Rede foi travada a discussão acerca da

conveniência de uma recuperação consolidada ou segregada.
49.

Naquele caso, o d. Juízo da 2 2 Vara de Falências e Recuperações

Judiciais de São Paulo se pronunciou no sentido de determinar a consolidação, por
entender a importância de conferir soluções idênticas às holdíngs do mesmo grupo.
50.

Seja consentida a transcrição de relevantíssimo trecho da referida

decisão:

M
"(

... ) o grupo Rede, submetido à recuperação, está organizado como

grupo econômico de fato, com controlador comum e
interdependência crediticia, existindo empréstimos entre as
empresas que o compõem e garantias cruzadas para honrar
obrigações perante terceiros. Mais ainda, o plano está baseado no
fluxo conjunto de caixa de todas as sociedades, de tal sorte a se
encontrar uma maneira efetiva de recuperação. Daí ter havido o
pedido de processamento conjunto ( ... )"
51.

À luz das razões aqui expostas, resta demonstrado que a pretensão das

Agravantes não destoa daquilo que já vem sendo previsto e aplicado em algumas
17
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das mais relevantes recuperações judiciais do país - com destaque especial para a
recuperação judicial do Grupo Rede, que serve de precedente para o presente caso,
por se tratar também de um caso de "recuperação de holdings" de um grupo
organizado para geração e comercialização de energia.

JULGAMENTO MONOCRÁTICO OU
IMPOSITIVA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO

E
52.

As razões que evidenciam a verossimilhança do direito das Agravantes

estão suficientemente justificadas e demonstradas.
53.

Entretanto, para além disso, convém também apresentar as razões

pelas quais se entende que a providência aqui requerida é urgente e demanda um
pronunciamento imediato de V. Exa. - se não na forma de julgamento monocrático
de provimento, na forma em que autoriza o art. 557, §1°-A, do CPC, ao menos
mediante a atribuição de efeito suspensivo a este recurso.
54.

Consoante dispõe o art. 53 da Lei 11.101/2005, as Recuperandas

dispõem do prazo de 60 dias para apresentarem os seus Planos de Recuperação
Judicial em Juízo, contados da decisão de deferimento do processamento da
recuperação judicial, sob pena de convolação da recuperação judicial em falência.
55.

Considerando-se que a decisão foi proferida em 16.12.2014, o prazo das

Agravantes irá vencer já no mês de fevereiro. Por mais célere que sejam os
trabalhos desta E. Corte, sabe-se que seria muito difícil - para não dizer impossível
- que o mérito deste recurso seja julgado ainda no mês de fevereiro.
56.

No cenário atual - prevalecendo a decisão agravada - as Recuperandas

deverão apresentar dois Planos de Recuperação judicial. Não se pode dizer que o
W.1
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direito perecerá caso isso ocorra. No entanto, há uma série de circunstâncias
aplicáveis a este tipo de processo que devem ser levadas em conta, sob pena de se
frustrarem os objetivos do processo recuperacional, com o que não se deve
consentir.
57.

Como se sabe, a recuperação judicial é um processo negocial. O(s)

Plano(s) de Recuperação Judicial normalmente é(são) fruto de intensa negociação

o

levada a efeito pelas companhias em recuperação junto aos seus credores.
58.

No caso das Agravantes, sempre houve transparência acerca dessas

condições e termos, que já vinham sendo negociados meses antes do ajuizamento
da recuperação judicial. Consoante já se informou nos autos, este processo de
recuperação judicial consiste numa etapa de restruturação da dívida de todo

0

grupo, incluindo as SPEs (que não se encontram em regime de recuperação
judicial).
59.

A determinação para que apresentem dois Planos ultrapassa a

necessidade de que sejam formulados e apresentados dois documentos. Há todo
um ambiente negocial - que. repita-se. já vem se desenvolvendo há meses - que
• precisará ser reavaliado e reformulado. Tudo isso dentro de um prazo muito
exíguo'
60.

Daí a importância de que seja autorizado às Agravantes, por meio de

julgamento monocrático de provimento ou, ao menos, mediante decisão concessiva
de efeito suspensivo, a apresentação de um único Plano de Recuperação dentro do
prazo legal.
61.

Obviamente, as Recuperandas se comprometem a, daqui em diante,

conduzir as negociações com seus credores considerando também o cenário de
segregação, para se resguardarem na hipótese (remota) de o presente agravo ser
desprovido ao final.
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62.

No mais, parece evidente que não há risco de irreversibilidade da

decisão, uma vez que, caso deferido o efeito suspensivo aqui requerido e
posteriormente desprovido o agravo, as Agravantes poderão apresentar
imediatamente dois Planos em Juízo, sem que isso cause qualquer prejuízo aos
seus credores.
63.

O

J

Por todo o exposto, requerem seja atribuído efeito suspensivo ao

presente recurso, permitindo-se que apresentem um único Plano de Recuperação
judicial no prazo legal.

N

64.

--~
611

À conta do exposto, as Agravantes requerem seja provido

monocraticamente este recurso, na forma do art. 557, §1 2-A, do CPC, para que seja
reformada a decisão agravada e processada a recuperação judicial das Agravantes
na modalidade consolidada, a fim de apresentarem um único Plano de
Recuperação judicial a ser votado por todos os seus credores em conjunto em uma
única Assembleia Geral de Credores.
65.

Apenas em eventualidade, requerem seja atribuído efeito suspensivo

ativo ao presente recurso, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada e
permitindo-se às Agravantes que apresentem, dentro do prazo legal, um único
Plano de Recuperação judicial e, se for o caso, convoquem uma única Assembleia
Geral de Credores para sua votação, processando-se a sua recuperação judicial na
modalidade consolidada até o julgamento definitivo deste recurso.
66.

Caso não julgado de plano pelo Eminente Relator na forma do art. 557,

§1 2-A, do CPC, requerem, por todos os argumentos aqui expostos, o provimento
20
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integral deste agravo pelo Colegiado, reformando-se a decisão agravada para que a
recuperação judicial seja processada na forma consolidada, com a apresentação e
votação de um único Plano de Recuperação Judicial, a ser votado por credores de
ambas as Recuperandas reunidos em um único Quadro Geral, em uma única
Assembleia Geral de Credores.
Nestes termos,
Pedem deferimento.
E

Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 2015.
FLAVIO GALDINO

GUSTAVO SALGUEIRO

OAB/RJ N° 94.605

OAB/RJ N° 135.064

FILIPE GUIMARÃES

FELIPE BRANDÃO

OAB/RJ N 9 153.005

OAB/RJ N° 163.343
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Tipo de documento: Informações Processuais
Código de rastreabilidade: 8192015694342
Nome original do documento: of 60 3950-90.pdf
Data: 2910112 015 13:59:35
Remetente:

Danielle Duailibe Leitão
DGJUR - SECRETARIA DA 22 CAMARA CIVEL
TJ RJ

Assunto:

of 6012015 - AGRAVO DE INSTRUMENTO n° 0003950-90.2015.8.19.0000 (Ação Origin,
N°: 0474961-48.2014.8.19.0001)

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2015.

VIGÉSIMA SEGUNDA CAMARÁ CÍVEL
Oficio n'6012015
Ação Originária N°: 0474961-48.2014.8.19.0001

Senhor Juiz,
De ordem do DES. CARLOS EDUARDO
MOREIRA DA SILVA, solicito a V Exa. fornecer, no prazo legal, as
infonnações necessárias à instrução dos autos do
AGRAVO DE
INSTRUMENTO n' 0003950-90.2015.8.19.0000, em que é Agravante
ENEVA S A - EM RECUPERAÇAO JUDICIAL E OUTRO, e quanto ao
cumprimento ao artigo 526 do Código de Processo Civil, inclusive se foi
exercitado o juízo de retratação.
Outrossim, comunico que foi DEFERIDO o pedido
de efeito suspensivo requerido.

Colho o ensejo para manifestar protestos de
estima e elevada consideração.

MARIA ELIZA SAMPAIO BARBOSA
Secretária da Vigésima Segunda Câmara Cível

AO EXtl/10. SR
JUIZ DE DIREITO CAPITAL 4 VARA EMPRhSARIAL

L•.Li,:fin DANIE'LLEDiUAILIBELEILAO
t:jH 29101C01`, '35 09 Local OC UR SECRETARIA DA 22 CAMARÁ CIVEL

e
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28
Defiro o efeito suspensivo, vez que vislumbro a presença dos requisitos necessários a sua
concessão, na forma do art. 558, do CPC. Oficie-se ao juízo de primeiro grau, comunicando a
presente decisão e solicitando informações. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça.

•

CARLOS EQUAROQ MOREIRA

DA SII VA:000009665

Assinado am 281011201518 00 58
Local; GAB.DÊSGARIO$.TEblJAR OMO,REIRA.DASILVA
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Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 43 Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP: 20020-903 -Centro -Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 362512785 e-mail:
r-ap04vemp@tjd.jus.br
Fis.
Processo: 0474961-48.2014.8.19.0001

Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Requerente: ENEVA S A
Requerente: ENEVA PARTICIPAÇOES S A
Interessado: BANCO BTG PACTUAL SA

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Paulo Assed Estefan
Em 3010112015

Despacho
Com relação ao agravo interposto, aguarde-se seu julgamento.
Outrossim, oficie-se em resposta conforme minuta.
Rio de Janeiro, 3010112015.

Paulo Asseci Estefan - Juiz Titular

Autos recebidos do ]VIM. Dr. Juiz
Paulo Assed Estefan
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 41 Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP: 20020-903 -Centro -Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 3625/2785 e-mail:
cap04vemp@qr .jus.br

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2015.

Ofício: 11712015/OF
Assunto: Informações (presta)
Ref. Agravo de Instrumento n° 0003950-90.2015.8.19.0000
Ação originária: 0474961-48.2014.8.19.0001

Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator,
Em atenção ao ofício n° 6012015, de 2810112015, que chegou ao meu conhecimento
nesta data, informo a Vossa Excelência, quanto ao Agravo de Instrumento interposto por Eneva AS
(em recuperação judicial), o seguinte:
1. Em 1611212014, durante o período de férias deste juiz, a magistrada Maria Isabel
Paes Gonçalves prolatou decisão na qual, dentre outras coisas, deferiu o processamento da
recuperação judicial e determinou que cada uma das recuperandas apresentasse seu próprio plano
de recuperação;
2.
referida decisão;

Em 0810112015, as recuperandas apresentaram embargos de declaração da

3. Em 22/0112015, este Juízo deixou de conhecer dos embargos porquanto entendeu
não se enquadrarem nas hipóteses permissivas de omissão, contradição ou obscuridade;
4.

Contra esse despacho, foi interposto o agravo em comento;

S. A agravante apresentou, em 2810112015, petição com cópia da inicial do agravo,
oportunidade em que requereu a reconsideração da decisão agravada, tendo este magistrado
proferido despacho determinando que se aguardasse o julgamento do agravo;
6.- Por fim, cabe ressaltar que não houve nova decisão com relação àquela proferida
em 1611212014, a qual, em verdade, a agravante deseja reformar.
São estas as informações que entendo pertinentes, colocando-me à disposição para
outras que Vossa Excelência julgar necessárias.
Respeitosamente,
PAULO ASSED ESTEFAN
Juiz de Direito

c

Ao Excelentíssimo Senhor Desembargador CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA
Vigésima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

1347
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RECIBO DE DOCUMENTO ENVIADO E NÃO LIDO
Código de rastreabilidade: 8192015697165
Documento: Documento (10).pdf
Remetente: CAPITAL 4 VARA EMPRESARIAL ( Maria Carmelina de Oliveira )

Destinatário : DGJUR - SECRETARIA DA 22 CAMARA CIVEL (TJRJ )

Data de Envio: 30101/2015 17:05:14
Assunto: Ref, ao Agravo de Instrumento no 0003950-90.2015.8.19.0000
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Daudt, Castro e Gallotti Olinto
Advogados
Felippe Daudc & Q5ie6a
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Euela Rido
Fe¥e da Silva Melo Lma
11uq Teivna Mala

EXCELENTÍSSIMO DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 04 2 VARA EMPRESARIAL DA COMARCA
DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Processo n.2 0474961-48.2014.8.19.0001

04

AVIPAM TURISMO E TECNOLOGIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado
com sede na Avenida Rio Branco, n° 251, Loja B, Centro, Rio de Janeiro - RJ, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.° 33.054.11510001-18 (doc. 01), vem perante V. Exa., por seus advogados
abaixo assinados (doc. 02), informar que patrocina a ora Requerente nos presentes autos,
bem como comunicar que apresentou sua divergência à habilitação dos créditos
relacionados no Edital publicado em 1811212014 perante à Administradora Judicial (doc.
03), nos termos do artigo 7°, § 1 11, da Lei n.° 11.10112005.
Além disso, em cumprimento ao artigo 39, inciso I, do Código de Processo
Civil, a ora Requerente vem, também, requerer que as publicações, intimações e demais
atos processuais sejam realizados exclusivamente, em nome de ALBERTO DAUDT DE
OLIVEIRA, OAB/RJ n.° 50.932, sob pena de nulidade, cuja sede do escritório se localiza na
Rua Araújo Porto Alegre n.2 36,102 andar, Centro, Rio de Janeiro — RJ, CEP 20030-902.

O

Por fim, conforme indicado acima, a ora Requerente vem requerer seja
determinada a IMEDIATA inclusão dos patronos no sistema processual do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de janeiro relacionado ao processo em epígrafe.
Termos em que pede deferimento.
Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 2015.
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Rafael Henrique Fiuza de Bragança
OAB/RJ n.2 121.320

Ra Araújo Popa Alegre, 36110'
Centro-20030-902
Rio de janeiro, RI

O.A.B. 046166 R)
CM PJ. 33.63&289 M01-28
I.M. 00. 421.995

Jardim PauUta — 01406-200

CN.P.J. 33.638.28910002-09

TeL (21 ) 221a2474 / F= (21)

E-mail:daudeo
/dmddtoduogodoa.rom.br

São Paulo, SP
TeL/Fax ( I1) 3060 . 3666

I.M. 9.885.724-0
E- mal dmubadvogados~wm.br

2220.7733

Av. 9 de Julho, 5.124
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Contribuinte,
Confira os dados de Identficação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA
NUMERO DE INSMÇ.Ã

O

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUA ÇAO 21106/1971
DATA DE A80ïTURA
CADASTRAL

33.064.116=0148
MATRIZ
NOME EAMESARIAL

AVIPAM TURISMO E TECNOLOGIA LTDA
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

M

GO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

79.11,2 00 Agências de viagens
-

-

CóDI GO E D~IÇAO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador nãocustomizáveis
79.12-1-00 -Operadores turísticos
79.90-2-00 -Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
IGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA UMITADA
LLÕJA MENTO
AV

BRANCO

26

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNIC PIO

UF

20.040-008

CENTRO

RIO DE JANEIRO

RJ

ENDEREÇO ELEfRCNJICO

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SRUAÇÃO CADASTRAL

AnvA

A

DATA DA SITUAÇ

CADASTRAL

DATA DA STrUAÇ

ESPECIAL

09/0712006

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SRU

O ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014.
Emitido no dia 2910112015 às 12:07:04 (data e hora de Brasília).
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DELIBERAÇÃO UNÂNIME DE SÓCIOS
PARA A ALTERAÇÃO AO CONTRATO
SOCIAL DA AVIPAM TURISMO E
TECNOLOGIA LTDA.

CNPJ/MF n.* 33.054.11510001-18
i

NIRE 33.202.552.168

Pelo presente instrumento particular, as partes: 1) ANTONIO FERNANDO SLOMP,
brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n.° 692.608-8 SSP/PR, inscrito
no CPF/MF sob o n' 253.184.629-87, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, na Rua Felix Pacheco, n° 52, Leblon, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro; 2) DÉCIO CARLOS SLOMP, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de
I identidade RG n' 3.188.323 IPF/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n' 002.346.999-49, residente e
domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro, na Rua Major Rubens Vaz,
611, apto. 2021 e 3) BCD BRAZIL HOLDINGS PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade
empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua São Tomé, 86,
15' andar, sala 6, Vila Olímpia, CEP 04551-080, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 08.596.542/000180, com seu contrato social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE
35.221.211.275, neste ato representada por seu administrador Sr. José Tavares de Lucena,
brasileiro, casado, contador, contador, portador da cédula de identidade RG n.* 10.171.767 SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o n.° 918.938.528-49, residente e domiciliado na Cidade de Sito Caetano do
Sul, Estado de São Paulo, na Rua Rafael Correa Sampaio, 1438, únicos sócios da AVIPAM
TURISMO E TECNOLOGIA LTDA., sociedade empresária limitada com sede da Cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, 251-13, inscrita no CNPJ/MF sob o
n.'33.054,1 1510001 -18, com seu contrato social registrado na Junta Comercial do Estado do Rio de
Janeiro sob o NIRE 33.202.552.168 (a "Sociedade'), têm entre si justos e contratados alterar seu
contrato social, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:
I.
Resolvem os sócios, por unanimidade, modificar a Cláusula Décima Primeira do contrato
social da Sociedade, de modo a permitir a distribuição de lucros e dividendos de maneira
desproporcional às participações dos sócios na Sociedade, conforme aprovado por pelo menos a
maioria dos sócios, passando a referida Cláusula a vigorar com a seguinte redação:
_t_
1
sr-zo93anvt
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"CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO E LUCROS
M.
O Exercício Social será encerrado em 31 de dezembro de cada ano, data em que
será levantado o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado, de acordo em LeL

;

i
11.1.
sócios

No caso de distribuição de lucros ou apropriação de prejuízos, a participação dos

será feito deforma proporcional ou desproporcional ao valor das colas que cada um

possuir na ocasião, conforme deliberado pela maioria dossócios. "

2.
Aprovam os sócios a declaração de lucros aos sócios, para pagamento até o dia 31 de janeiro
de 2014, no montante global de R$ 470.732,02, da seguinte forma:
(í) A sócia BCD BRAZIL HOLDINGS PARTICIPAÇ6ES LTDA. fará jus ao
montante de R$ 470.732,00;
(ii)

O sócio ANTONIO FERNANDO SLOMP fará jus ao montante de R$ 0,01; e

(iii)

O sócio DÉCIO CARLOS SLOMP fará jus ao montante de R$ 0,01.

3. Retira-se da Sociedade a sócia BCD BRAZIL HOLDINGS PARTICIPAÇÕES LIDA.,
acima qualificada, mediante cessão e transferência da totalidade de suas 52.500 (cinquenta e duas
mil e quinhentas) quotas, no valor nominal unitário de R$1,00 (um Real), ao Sr. ANTONiO
FERNANDO SLOMP, acima qualificado, com expressa renúncia ao seu respectivo direito de
preferência pelo sócio DÉCIO CARLOS SLOMP, acima qualificado, tudo nos termos de Contrato
de Compra e Venda em apartado.

4.
Em decorrência da alteração acima aprovada, o capul da Cláusula Quinta do Contrato Social
da Sociedade passa a vigorar com a seguinte nova redação:
"CLÁUSULA QUINTA — CAPITAL SOCIAL
5 - O capital social da Saciedade, totalmente subscrito e integralizado, pelos sócios, em
moeda corrente nacional, é de R$700.000,00 (setecentos mil Reais), representado por
700.000 (setecentas mil) quotas, no valor de RS1,00 (um Real) cada uma, assim distribuídas
entre os sócios:

i
i
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Sócios
ANTONIO FERNANDO SLOMP
DÉCIOCARLOSSLOMP
Tbral

S.

N° de uoras
699.860
140
700.000

Valor eta RS .
RS699.860,00
R$140,00
R570A000,00"

al

Decidem os sócios alterar a Cláusula Primeira do Contrato Social, que passa a vigorar com a

seguinte nova redação:
"CLÁUSULA PRIMEIRA - DENOMINAÇÃO SOCIAL
2 - A sociedade terá a denominação de `AVIPAM TURISMO E TECNOLOGIA LTDA. ", e é
constituída uma .sociedade empresarial limitado, que se regerá pelas cláusulas seguintes e
disposiçrïes legais que lhe forem aplicáveis."
6.
Decidem os sócios ratificar as demais cláusulas do Contrato Social da Sociedade, que
permanecem inalteradas.
E, estando assim , justas e contratadas , as Partes assinam o presente instrumento em 3 (três)
vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas.
Rio de Janeiro , 20 de dezembro de 2013.
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AVIPAM TURISMO E TECNOLOGIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, sociedade
empresária, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 33.054.115/0001-18, estabelecida na Avenida Rio
Branco, n° 251, Loja B, Centro, Rio de Janeiro, R1, CEP 20.040-009, por seu Diretor-Presidente,
ANTÔNIO FERNANDO SLOMP, brasileiro, casado no regime de separação total de bens,
empresário, portador da cédula de identidade n.2 692.608-8, expedida pela Secretaria de
Estado de Segurança Pública, inscrito no CPF/MF sob o n.° 253.184.629-87, neste ato
representada na forma prevista em seu Contrato Social, nomeia e constitui seus bastante
procuradores os Drs. FELIPPE DAUDT DE OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito
na OAB/RJ sob o n2 5.577, na OAB/SP sob o n°. 145.176-A e no CPF/MF sob o n° 006.586.34704; OSCAR SANT'ANNA DE FREITAS E CASTRO, brasileiro, separado, advogado, inscrito na
OAB/RJ sob o n2 32.641, na OAB/SP sob o n°. 145.180-A e no CPF/MF sob o n° 374.675.57787; ALBERTO DAUDT DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o n°
50.932, na OAB/SP sob o n°. 107.218-A e no CPF/MF sob o n2 775.810.167-49; JULIO CEZAR
DA FONSECA FURTADO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o n2 9.852, na
OAB/SP sob o n°. 186.460-A e no CPF/MF sob o n2 003.018.687-00; LEONARDO GALLOTTI
OLINTO, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o n2 85.759, na OAB/SP sob o
n°. 150.583-A e no CPF/MF sob o n2 016.733.267-81; FERNANDO ABAD FREITAS ALVES,
brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o n° 105.923, na OAB/SP sob o n°.
214.042-A e no CPF/MF sob o n 2 043.055.327-78; RAFAEL HENRIQUE FIÚZA DE BRAGANÇA,
brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o n.° 121.320 e no CPF/MF sob o n°
087.148.037-98; DANIELLE ARAUJO DE MEDEIROS, brasileira, solteira, advogada, inscrita na
OAB/RJ sob o n.° 176.368 e no CPF/MF sob o n.° 106.343.937-07; e FERNANDA MATTOS
MENDONÇA, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o n.° 187.048 e no CPF/MF
sob o n.° 120.607.577-54, todos sócios de DAUDT, CASTRO E GALLOTTI OLINTO
ADVOGADOS, com sede na Rua Araújo Porto Alegre n 2 36, 102 andar, Centro, Rio de Janeiro —
RJ, conferindo-lhes, em conjunto ou separadamente e independente da ordem de nomeação,
os poderes da cláusula "ad judicia", "et extra" e "ad negotio', para representar a
OUTORGANTE nos autos do processo de recuperação judicial requerida por ENEVA S/A e por
ENEVA PARTICIPAÇÕES S/A, autuado sob o n.° 0474961-48.2014.8.19.0001, em trâmite
perante a 04 2 Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, bem
como junto à Administradora Judicial, Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda., podendo
praticar todos os atos do processo, como requerer, ter vista do processo, impugnar, recorrer,
sustentar, apresentar e retirar documentos, substabelecer, enfim, praticar todo e qualquer
ato necessário ao fiel cumprimento deste mandato, bem como representá-la na(s)
Assembleia(s) Geral(is) de Credores a ser(em) designada(s) pelo MM. Juízo, podendo votar o
plano de recuperação judicial que for submetido à votação, e qualquer outra matéria que
porventura seja submetida à deliberação dos credores, apresentar manifestação de voto, de
forma oral ou por escrito, bem como tomar todas as medidas necessárias à representação da
Outorgante na(s) Assembleia(s) Geral(is) de Credores a ser(em) designada(s).
Rio de JpUeiro, 19 de janeiro de 2015.
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Privada com sede na Avenida Rio Branco, n4 251 1 Loja 11, Cenho. Rb de Janeiro - Rl,
inscrita no CNPJ~ sob o n.4 33.064115,%0001-I& vem, por seu advogado abaixo
i assinado (doe. OU apre~r sua ififflg §NOp quanto à habigaeãe do crédito
relatiwado no Edital nubrKado em 1$1~& nos termos do artigo 74 9 § 14 da Lei n4
11.101/%,' referente ao Processo de rearper 0 ju"l promovida Por ENEVA 5/A e
outra, autuado sob o n.4 0474961-482014.819.0001, pelas razões anexas, que passam
a fizer parte do presente pua iodos os fins de ~

~Gl

Pri~mente, 0 15~ expedido na fama do artigo 52, § 14 da Lei n.4
31.101/b5, que apesentou a relação de credores babiGtados no processo de
rewp Ph e ~ adv a mencionado, foi publicado em 18 /12/2014 (doc. 02). Assim,
= o pwzo de 15 (quinze) das, a que alude o artigo 74, §34 da Lei n. 4 11 .101/106, iniciou-se
em 19/12/2014.
P~ em razão de recesso fiw+ense de Poder JudirJ M de Estado do
Rb de Janeiro (perbrb de 20/12/2014 a 06/ 1
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AMIMAM T11li ~ E TEG+KK~ LTDA., pessoa juridiea de d'aeito
prhrado com sede na Avenida Rio Branco, n4 251, Loja 8, Centro, Rio de Janeiro - RJ,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.* 33.064.115/00011$ vem, por seu advoggado abahoo
assinado (doc_ 01), apresentar sua 0IIlER6E11lOA Quanto à habi6tacão do arédito
relacionado no Edital oubãCado em 1$A~4. nos termos do artigo 74 , § 149 da Lei ns
1110 M, referes ao processo de rewperação judicial promoNida por ENEVA
PARMPA B 5/A e outra, autuado sob o n.4 047496148-2014,8.19.0001, pelas
messes anexas, que possam a fazer parte do presente para todas as fins de direito.

Prin~ammete, 0 Edital , expedido na forma do artigo 52, § 14, de Lei n. 2
11101/OS, que apresentou a relação de credores baba~ no processo de

reouperaç3o judicial anima nknciorado, foi pubicado em 1$/12/2014 (doc 02). Assine.
o prazo de 15 (quinze) dias, a que alude o artigo 74 , 5149 da Lei x4 11-1.01/06, iniciou-se
em 19/12/2014.

Porém, em casão do recesso forense do Poder Judiciário do Estado do
Rio de Janeiro (periodo de 20/12/2014a 0E/01/2015, inclusive), que deve ser respeitado
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Administradora Judicial
FA - Reorganização
Deloitte Touche Tohmatsu
Consultores Lida.
Av. Pres. Wilson, 231 — 22' andar
20030-905 - Rio de Janeiro - RJ
Brasil
Tel.: + 55 (21) 3981-0501
+55 (11) 5186-1091
ajgeradora@deloitte.com
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 4° VARA EMPRESARIAL DAS
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COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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Autos n °0474961-48.2014.8.19.0001

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.,

Administradora Judicial

nomeada por esse MM. Juízo nos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de ENEVA S.A. E ENEVA
PARTICIPAÇÕES S.A., vem, respeitosamente, à presença de V.Exa., expor e requerer o quanto segue.

1.

Na parte final do r. despacho de fls. 641/642, esse MM. Juízo determinou a intimação desta

Administradora Judicial para apresentação da proposta remuneratória.
2.

A Administradora Judicial informa que está analisando os documentos apresentados pelas Recuperandas, e

e requer concessão de prazo adicional de 10 (dez) dias para que a proposta de honorários seja encaminhada a esse
MM. Juízo.

Termos em que,
pede deferimento.
Rio de Janeiro, 02 de fevereiro de 2015.

DELOIT

CHE TOHMATSU CONSUL O LTDA.
Administradora Judicial
Luis Vasco Elias

SP-1357214v1
DAtt9184784 vi
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MESQUITA PEREIRA, MARCELINO, ALMEIDA, ESTEVES
ADVOGADOS
Pasta 380162

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA
EMPRESARIAL DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO - RJ.
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Processo n0 0474961-48.2014.8.19.0001

ó

TIM CELULAR S/A, empresa sediada na Av. Giovanni
Gronchi, 7143, Vila Andrade, São Paulo — SP, inscrita no CNPJ sob o n°
b

04.206.05010001-80, por seu advogado e bastante procurador que esta
subscreve, nos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL ajuizada por ENEVA

0
N

ó

S/A„ tendo em vista os créditos arrolados na relação de credores
w

apresentada pelo Sr. Administrador Judicial, vem a Vossa Excelência,
CONCORDAR com A TOTALIDADE deste crédito, referente às faturas
vencidas e não pagas até a data do pedido de Recuperação Judicial,
conforme determina a legislação específica.

Rua Marquês de Paranaguá no 348 —10° andar - Consolação — São Paulo — SP — Brasil CEP: 01303-050
Fone: (55 11) 3154.7020 - Faz (55 11) 3154.7022 -1<mail: mpmae@mpmae.adv.br
homepage: wwwmpmae.adv.br

MESQUITA PEREIRA, MARCEuNO, ALMEIDA, ESTEVES
ADVOGADOS
Requerer, ainda, a juntada dos inclusos instrumentos de
Procuração, Substabelecimento, Ata de Assembléia Geral Ordinária e
Extraordinária e Guia de custas, devidamente solvida.

Requer, outrossim, que todas as correspondências
destinadas à TIM CELULAR S.A, sejam encaminhadas ao subscritor da
®

presente, com escritório na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Marquês
de Paranaguá, n° 348, 10 0 andar, Consolação, CEP: 01303-050.

Por fim, requer que todas as publicações e intimações
referentes à este processo sejam realizadas em nome do advogado
WANDERLEY DA SILVA COSTA, inscrito na OAB/RJ 100.988, com endereço na
Rua São José, n° 90 - Centro - Rio de Janeiro / RJ - CEP: 20010-901

Nestes Termos,
®

Pede Deferimento.
São Paulo, 05 de fevereiro de 2015.

Rua Marquês de Paranaguá n° 348 —10° andar - Consolação — São Paulo — SP — Brasil CEP: 01303-050
Fone: (55 11) 3154.7020 - Fas (55 11) 3154.7022 - E-mag: mpmae@mpmae.advbr
homepage: ~=pmae.advbr
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8 ë cial, em domicilio, é de ira máximo
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• )nibi'idade em nosso estoque.

Gerência de Produtos Gráficos e de informaçáo

) a e aboração do rcla!dha semestral na forma

ANJimças da fnsi ttciç5o: ( 11
0
,. sJ, rotativo ás nIM.riaJes da Cuv:dor-=a nas datas-base de 30 de ;unira e 31

eócada ocorréncia relevante. CAPITULO X - DO EXERC(CIO SOCIAL.
, : _32- O exofeicio social lera inicio em 1' de janeiro e terminará em 31 de

`Q cada eroteicii o a 30 de tunho de Cada ano. s0 1á0 elaboradas as

deados nos tetm05 do prescrito 41!;90 poder fq sei Ill :à ó_

previsto no Anrgo 31. j 1' (G) deste Estawlc•S é~t. tw ;0
,dado en fi ará em liquidaÇãO tos casos previstos ~Y
du liquidação. elcycndc o !iqu•dantc c o Conselho Fá
de IrquidaÇao. Artigo 3!i - Nos casos otenssol. ou duv)t'c,.,

:

a
v e

' .t?ridado. com observáocia das µescnçríes legais. As dnmonstraçó?~J

I BAS
ISER BRASIL S.A.
1.76 - NIRE 35 300.190.360
_
e Administração em 1•/07/2013
or;
ly,
JacarQóRP
.
Can:
h, na Snda s
30•. do conselho de Administração.
e^.te, Luis Fci(pe Rcsst - seeret8ciO,
nimeg: 01. Ccnstonaram a saida, va y
s da C ,j_ dos Srs : (a) Chrlstopher
Oó, CPF/MF W 059.982 787.47, reexercício da funçao do Presidente.:
lento Macedo RG ti* 19.418.819.2
8, residente e demicihado em SPtSP,
dente de Relações Corporativas. Ato
s conselheiros formalizaram o ratdr.trphor John Edward Barroca 0 Pauto
dos cargos de diretores da Cia.. 02.
lidada n sem reservas, os seguintes
'inbloia geral ordinária a realizar-se
fase, RNE n° V921352.9 o CPF/MF
:;liado em SP/SP, para exercer a luacio Giametlaro, RG n° 19.299.790.7
S. residente e dom:cdrado em SPiSP

ente WX:Onat tlo Vordas: 0 (c) Carla
15 SSI/SC e CPFtMF n" 750 421.779- :
P, para exercer a lunção de Vico-Pio.
to convertia. iee'sgeram os seguintes

iam reservas. com mandato aio a as! rir, 2015. (a) Arthur Rloelro VI63u.
/MF- n" 195206 728.69, residente e
a rurção de Vice-Presiaanta Juridico,
7 01317.2 o CPF/MF n" 234.261,808•
P. para exercer a hmção de Weo-Pie.
s deliberações tomadas nos itens 01.
fossa a ser composta Por (a) Didler
152.9 0 CPFtMF n° 7014.260.841.01.
e exercic:o da função de Piesidenla:
1,111-2 e CPF/MF n" 234.'!(11.808.55,
no uxerc(Un da função de Vice-Iamria VhraU, RG n" 24,795 293-X SSPI
r.,idonte e domiceiado em SP7SP, no
fie Jurídico: (d) Mauricio Giemollaro.
7MF n° 142333.918-55, residente e
a funÇáo de Vioe•Prersideno Nacional
0111 Snuer. RG n° 1150W5 SSnSv e
te e dom:citada em SP7SP no exerciRecursos Humanos O maniato dos
n1 até a AGO a realizar-se em 2015,
lidura cio noves diretoras eledos. Os
mediante a assinatura do respectivo
Ci(ima. consignaram que, nas termos
•,ores compete administrar o praticar
ios Sia tais, exceto os aios prevxlos
i compelem ã assembleia geral ou ao

dores incluem, mas não se emalam a:
lo Estatuto Social: (h) zelar pelo alentas assembleias gerar£, nas reuniões
1 suas próprias reumbes; [e) amdir.e
.4y que julgarem Úteis e necessárias: e
unções de admmislmção da C:n.. E2EflLnitti~s:Presidente Ar(hur Ribeiro
-. Conselheiros presentes : John Rcss
ChrislopherJohn Edward Garrou (p p
s Adrianus Cornelrs van den Hut:sen
) ata Jacamt, 1-107/2013. JUCF. SP n"
S i rNema Cesch)n - secretária Geral

- IUIMICOS E PETROOUIMICOS NO
13.450.0141000140- Rua Maranhão.
3EIÇbES SINDICAIS - EDITAL DE
)senas edital, faço caber que em
-- Parágrafo Unico do Regntirment0
clnl deste Sindicato. a elaiçlo para
) Fiscal, Delegados Representantes
CIO Comércio de 9en5, serviços e
s v bem como seus Suplentes, para
rã realizada em Asserbieia Geral
)cobro de 2013, ás 9:15 horas em
— ias em segurada convocação. com
São Paulo. 10 outubro de 2013 -

TIM CELULAR S.A.
CompariNa Fecrada - Subsid•dria Intogral
CNPJ/MF 04.2136.05010001-80 - N!RE 35 300 182 910
Ata de Assembieia Geral Extraordintiria em 31.07.2013
Data, Hora, Local: 31.07.2013. as 09:x, na sede da TIM Celular S.A.
(- C•a.), Av, Giovaani Grorch: 7143, em SP;SP. Presença : Acmntsla repre•
sentando a totalidade do capital social da Cia., ccn 101 m0 assinatura caris'
tanto do Livro de Presença de Acdansns. Mesa: Presidente : Roclrtyo r: odes-e de Abreu. Secreta ria - Jaques Horn. Convocação: OispOnsada a
puhiicaç5o de Ed•Ints de Convocação, conforme (Rculdade prevista no ara
124, g 40. Ler E 404r76. Ordem do Dia: (1) Deliberar acerca ca a4onçãO
da Diretoria da Cia:. Deliberações: Após analise o discussão da matéria
constante da Ordem do Dia. o irníco acionista da Cia ver shou suas detr
beraçoes conforme segue: Apfpy)r a criação da pos`çáo de Chiei Tecnnotogie Or(icor Elegox Carla FitengicrLlnliano . casado , engenheiro. Passaporte fiar at. o no D746453 . CPFR.IF 062 186 577.01, domica ' ado na Av.
icas 3434, til 6. S' and.. garra da Triuca. RJ/RJ. para o cargo de
oa5 ~f
Cr1:01 Tecrinoldgy ONicer. Fica consignado que a posse de Calo Filangie•
d ao referido cargo ficará cordicionada d obtenção das autorizações no.
crissáhas a concessão do visto pertinente. Carro Fdangien mtomiou que
irá apresentar o termo de posse o Comms documentos, devidamente as.
sinados, dentro do praia lerei 0 3p05 .1 obtenção das autorizações pertí-

Ecoredovias Concesso
e Servos S.A.

r

C>iPJV 9 fr oa.8.3.873M 1.10 • NIRE 35301
Ata de F cunt3o do Consolho ale Administ
e Da'a, Horário e local Em 26 d0 agosto de 2013, M
1 seco social d7 Companh , 3. loca, rada na ROn0v.1 do
t 28.5. 1 1 1: 21 antia•es. Burro At:ai0P,9a, CedaJu dc !

!
•

Ca npo. falado de Sáu Faolo. Presença: Conselheiro
Ca•;sou, Cés,d Beirão d3 A;mrtda. Jcac A;berto GO
6laece!me RaTirt de Setas. f!aKellO GUidaai e UtIat
Prtsidcneia' Sr. M3eu1 Afito^to CaSSCa. destQ' Indo
o :)r. Ma•ce!Ino R: tare dc Seri:t Ordem do Dia: C
pai;vimen40 305 Acì31i31a1 de t"i.'.crdos e ;ritos 50M
i cor4ormu dos:ato a'la xo. Deliberações: Foi iprovado p
Coasetfo de Aomtr siraçáo, unarsrerneni.: o pagameri
' de (i) divrdordos n) vara de RS 38 801JX10,30 (mata
# oihecenioa e um ma e Irou cenavos Ce real), ou se^
t pai açAoerdic•ánartegrarleaot:apila:s3clp.ln!ag(alzar
serão dtsu`buir rIOS e)m basie em Ca encale IrlermcC ária
{ de julho ce 2u13. a`rtd:r ouro audaados e nau apreverfes
Geia: OrOnand: e. (u) Nr,)s w:'0 o Capai prcprro, a c

' COmplechdiCa entre 1' de iutho C „ 2013 a : 1 do ju,ne de

RS 3.199.104.53 (Inês mdn3es e r-rrns0 e novena e nave n
borações acima, Cca ratificada a nova estrutura da Diretoria da Cia, que
o Qtelda c quatro ro lis o n ,.ente IIen!av9s de roa!).£ene
de--Orá 5v1 dr SCanl)da a patee`U relal.va ao Imposto c
passa a ser composta por 8 membros: Rodilgo Modesto de Abrcu. Ditelar Presidente. Claudio Zezza, Cn:of Fnanci tr ONtcor, Lorrenio Federico
Na Fonle ('IRdF -), rquivacrite a RS 479.922.73 (quatro
Daniel
Junqueira
Pinto
Her.
e i ovo trd e rovecantas e vante e dois içará e setenta
Zanotti Lindnar, ChiclOperarrons Olhcer,
de roa), sem.tnescondo a impauinCra Iiquica c10 RS 2:
moto. Purchasing d, Suppry Charra O:rcer. Mario Gìrasole. Regulaloty
mil'lões P so!aMil)S e Ç1CU tO13 m l 0 NUalicates C
and lasMuaonal Affarts Ontce.. Reger Sole Rafois, Chiei Matkcfing OfG.
rezes e duzes;ms centavo; de 101). 0 pagomen:o dos d
cor, Jaques Horn, O-retor Ju•rdeco: e Carla Filangiori. Chiou Tecimology
sobre o captt.r prOFnO soa (cal;trado riest3 cata, cabem
Offir vi. todos com mandato ale o ano do 2014. Em razão da chaÇáo do
inthrmtr ris violetas a d:aa s das l,yetações Fica a Oretaa
r-atgn de C.mer Tecnnorogy Ori¢er, fica (eJifjea09 os limites de autoridade
a~IIzada a pratrev tod) e qualquer ata para a forni
dos membros da D;relove. Assim, o Duolor Presidente cera plenos pode.
dolberaCo EncorrlMenta• Nada mais hafendo a Vala%
res para, agiaCo isoladamente, prosar lodo e qualquer alo e assinar todo
e qualquer dOCUmen:O em nome da Cia., observadas as f:mUçõcs esta•
de i por ente - ratlCs os traua lios useend~ci antes a E
se lavrasse a icest rie ara. euc depois dt teca. foi aprot
bebcidas na lei, no Esial.rto Social e na Política de Autorzações Societápela tctaàdace dos.pmscnies. Safo Eern:rdo do Camo
rias da Cia.. Os Diretores, dentro de suas respectivas arcas de aluaÇão,
de 2013 Presidere: Maro Antomo Cassou. Secte
terão poderes para. agindo Isoladamente, praticarem atos e asti ,nar doce.
morros em riamo da Cia. observado o disposto no Estatuto Social o na E Rahit de Scias. C( nsr licitas: tlarco Am^ CaSSOU (
A!meida. Joio A'brrto G.n:rs Rcrnaccb ), b4arcemo F
Polima de Aolorizaçéios Societárias da Cia.. os seguintes fim•tes de autoMzrcelio Gwdottl a Eduardo Bu &cr Gene. Maece'uw R
ridade: (a) C7
1ref~l nax,.2(•Q1,!YEh para operações financeiras e de tesouSecretáriodriM,esa Conaelheires:M:uCO4rronioCasso
raria, inclusive tomada e cnnressáo de empresemos, autorização e reagi.
drt AI~1,1a. joão A berre ,"rumos Bernaccaio, MareelinO zação de pagamentos, vranslerFmcvas, ap:icações e resgalos de recursos,
Mirecito Guidini: E dua-do Binam Ganes. JUCESP r,- 3
cessáo e descarto de ldulos, ate a quantia máxima de 8530.000,000.00
01-110 2013. GseLt Sinéema r", Nn - Srt rolaria Cora l
por operação ou sério de operações ictacWradas: (0) CjiipLanituCSq! Oi.

nemes i concessão do visto, conforme aciona rolando Em vista elas del+-

teor.C2p19nera~Pns OUi'.eL?urpLas ,02S svpprY_Gltata OJltccUjogll
Lisry.and10t1Rvtiu~Lflairs .q1 sei: CRi¢! MarRq)xtg Olfrcac DlrelacJuri:

h^

ÇhLpllOp
Q tK#r até a quantia máx,ma de 855.000.000,00
_f
por operação ou serie de opernoas reracronadas Os Diretores lerão perderes para outorgar procu • açõcs em nome da Cia. até os respectivos emi•
tes de oulctidado acima es ,ab0:oc)dos e observado o Estatuto Socal e .a
Polibca de Autorizações Sodelárias da Cia.. Encerramento: Nada mais
lwivendo a tratar, foram encerradosos IraMlhos e suspensa a Assembteia
peta tampo necessário à lavratura desta ala na lama de sumario que,
reaberta a sessão , foi lida, achada conforme , aprovada e assinada peso
Prrisid0rte, pele Secio!árro da Mesa e pelo acionista TIM ParWpaçdes
S.A.. Cerid.co que a presente é cópia 1.01 da ata lacrada em livro Próprio.
SPISP, 31.07.2013, Jaques Horn Secretário da !.lesa. JLICESP n°

385.815113.0 em 03.110 13. Giscla S:mtenta Ceschm . Secreláría Geral.

Banco Daycoval S.A.
CNPJ r$ 62.232,889,10001.90 - !VIRE 3531X)524110
Ala de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 23.07.2019
Data 23 du lulho de 2013, és 10 horas. Local , Sede social, na Av. Paufis.
ta, no 1793 - gola Vista - São Paulo-SP. Presença: Totalidade dos membros do Consolho de Administração. Mesa: Presidente: Sasson Dayan.
Secretário: nony Dayan, Ordem do Dia: • Deliberar sobre a eleição de di.
Notar, com a 1•xação de seus honorários e mandato Deliberações: Apos
os debeles, foram aprovadas por unanimidade, as seguintes delibera.
Ções: 1. A eleição como Direlor, sem designação especial do Sr. Alexan.
dre Teixeira. brasileiro. casado, administrador, residente e domiciliaria
em Jundia(-SP ror Rua dos [pós, no 50 - Ccndominio Maleta - Chácara
Maleta - CEP 132'1 -503. po•lador da CA.RG. no 17.163.025.7.SSP-51P e
do CPF rio 115.748028 . 44, com remuneraçAO definida na Assembleia
Geral Olanána e Extraord;núria de 29.04.2013. 11, 0 mandato do dirclor ora e cilo se estendera até a posse dos que forem eleitos na Reuniàri
do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordrná•
rua dc 2014. 1.2.0 diretor c:eitoi quando comunicado a respeito, declarou
sob as penas da W. que nato está impedido. por lei especial, de exercer
a administração da sociedade te nem condenado eu sob efeitos de rondutraçãu. a privo que vede. anda que temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou por crime falimenrar de prevaricação. peita ou suborno,
concussão, peculato: ou corirra a econ3m:a popular, contra o sis!ema h-

rancevo nacional, contra as normas de defesa da concorréncia, centra

CERVEJARIAS KAISER BRA:
CNPJ'MF r° 19 970.000 =1.76 NIRE 35 300
Ata de Reruniãc. do Conselho de Administração cri
D)a.3Epf0 á},oSa)-GSìOGr:?012. Os. 15n, serie social, Jacac
fUi): Dispensada. P_wàLn;a 100: do Consoiro do Adme
Cnnstoprer John E W39d flanou - Prasdonto; Arthur Rd
cretáho.Ordem do_gios QStiRttaçóes: 1. Censignaram
-Presidente Industriai, Edmundo Amadeus Albers, nG
CFF n° 138.222.6(:0.20, residente e domrc;!indo rn P
dos quadros da sociedade em C1, 111(1-2011 e elo Vico-Pret
4 de Vendas. Sr Jorge Ale tander Kovialshi. 14-ME n° V37
tl! 05;1884,007.70, residente e diamic ardo e n Carapil:w l:
da sociedade em C Y04ì2812. Cs conselhni•o5 ratificaram
sua dostt4rição da quetidado de Ciroloros. 2. A ddet3ra P
po-sla pai (a) Chrlstopher John Edivard ãairow, RNE li
n° 059.962.7E7.47, fies+dente o Ccnucihado em São Pa-dal.
da função de Presidento; rb) Alberto Michelel'onl, RNE t
n° ?34.261.808.55, residento e (f•^micidadc em São Paulet
da funçáo de Vice-Prosidun:e Financeiro; (c) Pauto Gusts
cimento Baccdo. FtG n• tg 418.E 19.2. CFF n• 143,6218;
0 eomiuiado em S; o Pau V5P, no exerc ,'c`o da função de'
de Relaq)es Corporativa£; (o) Arthur Ribáro Vlnau. RG
X. CPF n° 195.206-726.61, rose;arfe e demiettiado em S.
exercício da sueiçác de Vice-Preá dente Juridico. Aos der
adminislnr e praticar todas es atos ao gestão dos negõc
( cato os atos previsus por Lei ou po'3 ESLIuto Social e ct
assembleia gata ( eu ao ccnseme de adm n simçAo : seus pc
mas n ao se tiro tam a: (a) zelar pel.i obsetvincia da Lei e da
(b) zMar polo a:endmcntc das de!ibriraçõe s tomadas nas I
e em suas próprios reumt os, (e) amif• e s;novar instaçõe
gras, que julgarem uteis o necessárias: a (1) distribuir, enr
i as :unções de admi 1.sbaçáo da Cia. EgcSJtãfaegto Formí
i AsìiDawJns: Presi ) vme Ch•istoQlwt Jutn Edward Barri
Anaur Rioe4o Míla.t Cor se heti:.s presentes - John Rass
Arthur Riheíre UM ). UN S`Opher Joh1 Eaxaid Bano* (p 1
i ro - Ahau) Dr1ho'craers ,ldnan.V: Comei; van den Flu,lse
Riteiro Witiul, Extl,tu da ala er )inal. Jac irei, 305106'231
( W? 3571112. 0
0 em IC.07 2012. G:aida S Cescn•n • Soca Ger.

Empresaria( da Comarca de Rio de Janeiro.

São Paulo, 45 de fevereiro de X2.0? 5,

Christfáno Marques de Gâdoy
oABISp n° 154.078
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Ai ELEClD9EN1

r

orn reservas os poderes que rrie foram outorgados por TIM CELULAR
Substabatezyo, i~
S!A c IN1 ELIG 1 ELECOIIUNICAC,ÔES LIDA. para os advogados CLAUDIO ANTÔNIO
pjESQUITA PEREIRA, brasileiro, casado. OABISP 6.255, GEORGE WASHINGTON
TENóRJ0 MARCELINO, br.15ileiro, casado, OAB/SP 25.685,; PAULO, ROBERTO
ESTEVES, bTas feiro, casado, OABISP 62.754, RODRIGO DE MESQUITA PEREIRA,
boa_ i e re casado: OAB/SF 94.005, ANTÔNIO DE ALMEIDA E SILVA, português com
,tais aircites casado, OAB/SP 40.972, integrantes da sociedade de advogados Mesquita
0

t

perára t arce ir c, Almeida, Esteves advogados. CNFJ 59.937,30010001-44, Ordem n

r,

e aos advogados (AMARA GARZONE, brasileira, casada, OABISP 79.883, DANIEL
ALVES FERREIRA, brasileiro, casado, OABISP 140.613, e CHRISTIANO MARQUES DE
G ODOY, brasileiro, casado, OABISP 154.078, para agir nos autos da Recuperação
ludicìal em processamento perante a 3' Vara Cível da Comarca de !Nova Iguaçu - RJ,
na qual figura a empresa Santa Eugenia Transportes e Turísmo LTDA, conferindo,;

ainda, os poderes para substabelecer com reservas os mesmos poderes, sendo vedado

o levantamento de valores em nome da Outorgante.

Rio de Jar?mrg; 30 de Janeiro;ae 2015.
_.

ÁTONló OLIVEIRA D) SILVA JUNIOR
OAB/RJ 15.593

E

~4.

M

v

Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 48 Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP: 20020-903 -Centro -Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 3625/2785 e-mail:
cap04vemp@tjq.jus. br

Fls. 1
Processo: 0474961-48.2014.8.19.0001

Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Requerente: ENEVA S A
Requerente: ENEVA PARTICIPAÇOES S A
Interessado: BANCO BTG PACTUAL SA

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Juliana Lamar Pereira Simao
Em 091021201
10

W--

Decisão

Declaro-me impedida para apreciar o presente feito, tendo em vista que meu irmão, MARCELO
LAMAR PEREIRA SIMÃO, atuou como diretor nas sociedades empresárias ENEVA
COMERCIALIZADORA DE COMBUST(VEIS LTDA, ENEVA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA
LTDA e PARNA(BA GERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S. A., no ano de 2014.
Remetam-se os autos ao Juiz Tabelar.
Rio de J, 10212015.
Juliana Lamar

E]

- Juiz em Exer cio

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz
Juliana

mar Pereira Simao
/Laa~

Emc-// 10
~

110

/

JO
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JULIANALAMAR

Uo

Caldino , Coelho , Mendes , Carneiro
Advogados
Flavio Galdino
Sergio Coelho

Marta Alves
Filipe Guimarães

João Mendes de Oliveira Castro

Fabrizio Pires Pereira
Cláudia Maziteli Trindade

Bernardo Carneiro
Rodrigo Candido de Oliveira
Eduardo Takemi Kataoka
Cristina Biancastelli

Gabriel Rocha Barreto
Miguel Mana

Rodrigo Garcia

Lia Stephanie Saldanha Pompili
Wallace de Almeida Corbo
Carlos Brantes
Isabela Rampini Esteves

Gustavo Salgueiro

Felipe Brandão
Danilo Palinkas Anzelotti
Roberto Tebar Neto

Renato Alves
Gabriel Jacarandá
Pedro Mota
Alexandre G M. Faro

Rafael Pimenta

Vanessa Fernandes Rodrigues

Carolina Santos Martinez

Isabel Picot França

Milene Pimentel Moreno

Caio Augusto Alves Evangelista

Marcelo Atherino

Julianne Zanconato

Laura Mine Nagai

.

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 4 9 VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA

E

CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

rol

2
Processo n 2 0474961-48.2014.8.19.0001

ENEVA S.A., em recuperação judicial e ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A., em
recuperação judicial, ambas já qualificadas nos autos da sua Recuperação Judicial.
vêm a V. Exa., em cumprimento ao disposto na Cláusula 6.1 de seu Plano de
Recuperação Judicial, expor e requerer o que segue.

Rio de Janeiro
Av, Rio Branco 138 1 ]is andar
20040 002 1 Centro
Riu de Janeiro 1 RI
T+55 213195 0240

São Paulo

Brasília

Av. Brig. Faria Lima 3900/11 9 andar
04538132/ ltaim Bibi
São Paulo 1 si,
T+55 1130411500

sAOS Sul 1 quadra OS
bloco x 1 N217 1 salas 501-50:
70070 050 1 Brasília 1 DF
T+55 613323 3865
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0 OBJETO DESTA MANIFESTAÇÃO - "PETIÇÃO-CONVITE" AO DIP

1.

As Recuperandas, através de petição separada protocolizada também

nesta data, apresentaram a este d. Juizo o seu Plano de Recuperação Judicial.
2.

Devido à natural dificuldade na obtenção de novos financiamentos

privados, uma das formas de que as Recuperandas pretendem lançar mão para

4 efetivamente se soerguerem financeiramente é o recebimento de novos recursos

o

por parte dos seus credores quirografários.
3.

Assim, nos termos da Cláusula 6 e seguintes do Plano apresentado nesta

data, os credores quirografários da Eneva e da Eneva Participações dispõem da
faculdade de oferecerem novos recursos às Recuperandas, com vistas a fortalecer a
sua estrutura de capital.
4.

A rigor, trata-se de prática costumeira em processos de recuperação

judicial, conhecida como DIP Finance (doravante apenas "DIP").

©
©

S.

Por intermédio do DIP, credores são chamados a aportarem novos

recursos na empresa em recuperação e, em contrapartida, além de terem seu novo
crédito tratado como extraconcursal - com todos os benefícios previstos no art. 67
da Lei n° 11.101/2005 - terão assegurado o pagamento desses novos recursos em
condições substancialmente mais favoráveis.
6.

A presente manifestação é, portanto, a "petição-convite" aos credores (a

que faz referência a Cláusula 6.1 do Plano apresentado nesta data), que deverão
ser intimados do seu conteúdo por este d. Juízo para que se manifestem sobre a
intenção de formalizar o DIP no prazo e nas condições previstos no Plano.

t, .
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CONDIÇÕES E VANTAGENS DO "DIP"

7.

Conforme indicado acima, os credores que optarem por conceder novos

recursos às Recuperandas tornar-se-ão elegiveis para receber seus créditos em
condições mais favoráveis em relação aos credores que não fizerem a mesma
opção.

0

8.

No caso desta recuperação, por exemplo, o Plano apresentado prevê o

repagamento dos novos recursos a serem concedidos por estes credores em uma
única parcela, à vista, com 100% do CDI acrescido de juros de 3% ao ano
(incidentes a partir da data do respectivo desembolso), no prazo de 360 dias a
contar do desembolso do novo financiamento ou na data em que o preço pela
alienação da participação societária da Eneva na Pecém I for depositado, o que
ocorrer primeiro.
9.

Além disso, na forma das Subcláusulas 6.3 a 6.4 do Plano, os credores

quirografários que concederem novos recursos (i) terão o repagamento desses

novos recursos garantido pelos recebiveis decorrentes da alienação da
participação da Eneva no capital social da SPE Pecém I em favor da EDP - Energias
do Brasil S.A. (conforme Contrato que integra o Plano como Anexo 7.1); e (ii) terão
proporcionalmente reservados para si o valor de até R$ 100 milhões (de um
máximo de R$ 460 milhões), para o pagamento na forma do Instrumento A previsto
na Cláusula 5.3.3.1 do Plano, na proporção de R$ 1,00 pra cada R$ 1,00 de dinheiro
novo concedido.
10.

Consoante indicado no Plano, o valor mínimo para o DIP é de R$ 10

milhões, respeitado o limite global de R$ 100 milhões e observando-se a proporção
da participação de cada credor quirografário no montante total dos créditos
quirografários.
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11.

Ainda conforme indicado no Plano, os credores quirografários que

desejarem conceder novos recursos deverão comunicar sua intenção por escrito
no prazo de 30 dias corridos contados da data de hoje, com indicação expressa do
valor a ser concedido, tudo na forma da Cláusula 9.4. Após o 30 2 dia contado de
hoje, os credores terão ainda o prazo de 15 dias corridos para efetivamente
desembolsarem o valor do DIP mediante depósito na conta bancária de
titularidade da Eneva.

Q

12.

A obtenção de novos recursos na forma prevista no Plano das

Recuperandas está em absoluta consonância com a Lei n° 11.101/2005 e apoiado
em ampla e remansosa jurisprudência.
13.

Como efeito prático, tem-se que a injeção desses novos recursos no

caixa das Recuperandas trará benefícios para todos os agentes envolvidos, na

medida em que permitirá a elas fortalecer o seu caixa e cumprir o cronograma de
pagamentos previsto no Plano, contribuindo assim para o êxito desta recuperação,
que obviamente passa pelo pagamento de todos os credores concursais.
14.

Sem sombra de dúvida, a injeção de novos recursos no curto prazo é

imprescindível para o êxito desta recuperação judicial, pois tornará viáveis as

0

projeções econômicas que embasam o fluxo de pagamentos previsto no Plano.
15.

Por outro lado, a medida também será benéfica para os credores que

optarem por conceder novo financiamento, porque terão garantias suficientes de
que serão pagos, sendo ainda estimulados pelo fato de que os novos recursos serão
pagos em condições muito atrativas.
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16.

À conta do exposto, as Recuperandas requerem que V. Exa. dê ciência a

todos os credores do recebimento desta petição-convite, para que os interessados
tenham inequívoco conhecimento das condições previstas no Plano acerca do DIP
e possam, assim, formalizar sua eventual intenção na concessão de novos recursos
no prazo de 30 dias contados de hoje e na forma indicada no Plano.
Nestes termos,
Pedem deferimento.
Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2015.

LAVIO GALDINO
OAB/RJ N° 94.605

OAB/RJ N° 135.064
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Processo n 2 0474961-48.2014.8.19.0001

ENEVA S.A.. em recuperação judicial e ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A., em
recuperação judicial, já qualificadas nos autos de sua Recuperação Ludicial em
curso perante este d. Juizo, vêm a V. Exa., com fundamento no art. 53 da Lei
11.101/2005, apresentar o seu Plano de Recuperação Judicial.

Rio de Janeiro

São Paulo

Brasília

Av, Rio Branco 138 111 9 andar
20040 0021 Centro
Rio de Janeiro 1 Ri
T +55 213195 0240

Av. Brig. Faria Lima 3900/11 2 andar
04538 1321 ltaim Bib(
São Paulo 1 sP
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saus Sul 1 quadra OS
bloco K 1 Ns 171 salas 501-50',
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As Recuperandas requerem, ainda, seja imediatamente determinada a
publicação do edital contendo aviso aos seus credores sobre o recebimento do
Plano, fixando-se prazo para a formulação de eventuais objeções, nos termos do
parágrafo único do art. 53 da Lei n° 11.101/2005.
Nestes termos,
Pedem deferimento.
Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2015.
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PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
DE ENEVA S .A. — EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
E
ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A. — EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ENEVA S.A. — em Recuperação Judicial, sociedade por ações com sede na Praia do
Flamengo, n° 66, 6 2 andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP n° 22.210-903,
inscrita no CNPJ sob o n 2 04.423.567/0001-21, e ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A. —
em Recuperação Judicial, sociedade por ações com sede na Praia do Flamengo, nQ
66, sala 901 parte, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.210-903, inscrita no CNPJ
sob o n4 15.379.168/0001-27, adiante referidas individual e respectivamente
como "Eneva" e "Eneva Participações', ou em conjunto como "Recuperandas",
apresentam, nos autos do processo de recuperação judicial autuado sob n 2
0474961 -48.2014.8.19.0001, em curso perante a 4 4 Vara Empresarial da Comarca
da Capital do Estado do Rio de Janeiro, o seguinte plano de recuperação judicial,
em cumprimento ao disposto no artigo 53 da LRJ.
1. INTRODUÇÃO
1.1. Histórico . A Eneva foi constituída em 2001, sob a denominação MPX

Energia S.A., para atuar com foco na geração e na comercialização de energia,
possuindo negócios complementares em mineração de carvão e exploração e
produção de gás natural no Brasil e em outros países da América do Sul.

®

A companhia era o braço operacional do Grupo EBX no segmento de geração e
comercialização de energia, sendo atualmente a maior geradora privada de energia
térmica do Brasil.
Em meio a um cenário econômico amplamente favorável, como meio de se
capitalizar para desenvolver seus projetos e obter novas fontes de financiamento, a
Eneva realizou em dezembro de 2007 uma oferta pública de ações (IPO) no
segmento do Novo Mercado da BM&F BOVESPA, dando inicio a uma nova fase de
relacionamento com seus acionistas e investidores. Cerca de um mês depois, foi
exercida a opção para a subscrição de um lote suplementar de ações ordinárias
outorgada aos bancos coordenadores. Como resultado destas duas operações

houve uma captação de recursos com novos acionistas no valor aproximado de R$
2 bilhões.
Impulsionada por novos investimentos, a Eneva não só deu continuidade aos
projetos em curso, como iniciou a execução de outros projetos no setor energético,
1

~ N,%E ~

9

~R~p\oo

ia
dentro e fora do País — como o projeto Usina Termelétrica Pecém II (Ceará), a
instalação de Usinas Termelétricas na Bacia do Parnaíba (Maranhão), o maior
projeto de geração de energia térmica do Chile (Termoelectrica Castilla) e a
extração de carvão mineral na Colômbia.
A fim de obter novas fontes de financiamento, a partir de 2009 o Grupo Eneva
contraiu empréstimos de curto, médio e longo prazos junto a instituições
financeiras e bancos de fomento, para desenvolvimento dos novos projetos e
expansão daqueles empreendimentos existentes.
Em 2011, por meio de emissão de debêntures conversíveis em ações ordinárias, a
Eneva também angariou recursos junto ao BNDESPar, à Gávea Investimentos e a
seu então controlador, Sr. Eike Batista, no valor total de aproximadamente R$ 1,4
® bilhão, prioritariamente utilizados para incrementar a exploração de gás natural
na Bacia do Parnaíba, no Estado do Maranhão, iniciada no ano seguinte, e a
extração de carvão mineral na Colômbia. Em maio de 2012, 99,9% dessas
debêntures foram convertidas em ações da Eneva e as operações de carvão na
Colômbia foram cindidas para uma nova empresa denominada CCX Carvão da
Colômbia S.A., na qual a Eneva não possui participação.
É relevante ressaltar que estes financiamentos e aqueles que os sucederam nos
anos seguintes foram tomados em condições absolutamente normais de mercado e
em níveis de alavancagem compatíveis com a avaliação de cada projeto pelos
financiadores.
Em agosto de 2011, a ANEEL aprovou a transferência das autorizações da UTE
®., Parnaíba I da Bertin Energia e Participações S.A. para a Eneva, relacionadas a
projetos com energia contratada no leilão A-5 de 2008, totalizando 450 MW
médios. A quarta e última turbina desta UTE recebeu autorização para iniciar a
operação comercial em 12.04.2013, passando a gerar 676 MW, tendo o projeto
sido financiado pelo BNDES no valor aproximado de R$ 671 milhões.
Também em 2011, a UTE Parnaíba II, com capacidade de 517 MW, sagrou-se
vitoriosa no leilão de energia nova A-3 e, em abril de 2013, a Eneva informou ao
mercado que concluiu a aquisição da totalidade do capital social da Parnaíba III
(antiga UTE MC2 Nova Venécia), consolidando o Complexo do Parnaíba como o
maior projeto "gas to wire" do Brasil, onde as termelétricas estão estrategicamente
localizadas sobre os campos de gás e abaixo das linhas de transmissão.
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No inicio de 2012, a Eneva anunciou sua intenção de formar uma joint venture com
o Grupo E.ON, um dos maiores grupos privados de energia e gás no mundo. 0
objetivo era simples e claro: as empresas poderiam se valer de suas atividades e
características complementares para acelerar o crescimento e desenvolver um
projeto de energia abrangente no Brasil.
Assim, em abril de 2012, foram celebrados os documentos definitivos desta
operação, por meio da qual Eneva levantou R$ 1 bilhão por meio de um aumento
de capital subscrito pela DD Brazil Holdings S.à.r.l., veiculo de investimento
controlado pela sociedade alemã E.ON SE e que detém as participações societárias
nas sociedades do Grupo Eneva objeto do investimento. Após este aumento, a E.ON
alcançou uma participação de 11,7% na Eneva. Em 17.04.2012, a Eneva assinou os
acordos definitivos para a formação de uma joint venture com a E.ON, a qual foi
concluída em 25.05.2012, na forma da sociedade Eneva Participações, também
recuperanda.
A estrutura da Eneva Participações foi concebida com o objetivo de otimizar as
complementaridades dos dois grupos. Segundo expectativas compartilhadas por
ambos, essa parceria poderá levar ao desenvolvimento, execução e operação
eficientes de projetos de geração de energia com uma capacidade total de 20 GW,
entre geração térmica e renovável. A administração da Eneva Participações reúne
destacados e experientes executivos internacionais da E.ON e um grupo de
executivos da Eneva com profundo conhecimento do setor elétrico brasileiro.
Em maio de 2013, após a verificação ou dispensa de todas as condições
precedentes previstas em um acordo de investimento celebrados meses antes, a
E.ON adquiriu 141.544.637 ações de emissão da Eneva detidas pelo Sr. Eike Batista
e por determinados acionistas, detentores de opções de compra de ações de
emissão, representativas de 24,47% do seu capital social. Com esta operação, a
E.ON passou a deter aproximadamente 38% do capital da Eneva, tendo celebrado
um Acordo de Acionistas com o Sr. Eike Batista para exercício de controle
compartilhado. Ademais, em 12 de maio de 2014, foi anunciada a realização de um
aumento de capital privado, no âmbito da Eneva, no montante de até R$
1.500.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais). 0 preço por ação no
contexto deste aumento foi fixado em R$ 1,27 (um real e vinte sete centavos),
conforme a aprovação pelo Conselho de Administração da Eneva. A E.ON se
comprometeu a subscrever parte de tais ações, no limite de R$ 120.000.000,00
(cento e vinte milhões de reais). Em virtude da subscrição de ações por parte da
E.ON, a mesma passou a deter aproximadamente 42% do capital da Eneva,
compartilhando, ainda, o controle com o Sr. Eike Batista.
ENE¡,
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A Eneva sempre procurou realizar projetos economicamente viáveis, mirando os
mais altos padrões de eficiência — de forma criativa, inovadora e apoiada em
tecnologia de ponta — sem descuidar de seus compromissos socioambientais.
Ademais, conta com equipe de colaboradores altamente preparada e tem sua
atuação destacada pela capacidade de integrar as atividades eliminando custos de
produção, firmar e respeitar as parcerias e identificar boas oportunidades de
negócio.

Q

A Eneva opera sob elevados padrões de governança corporativa, estando listada no
Novo Mercado da BM&F BOVESPA, o que por si só induz a presunção de que sua
atividade está pautada por níveis de gestão realmente diferenciados. Cada passo da
empresa é — e sempre foi — profunda e amplamente divulgado ao mercado com o
máximo de transparência.
Foi dessa forma que, em pouco tempo, o Grupo Eneva despontou no mercado como
um dos mais importantes do setor energético, principalmente por ser a maior
empresa privada no segmento de geração térmica, cuja expansão é tão crítica para
o País dentro de uma matriz energética segura, como tornado evidente pelos
acontecimentos recentes. Se por um lado, os acontecimentos recentes, referentes
aos atipicamente baixos índices pluviométricos, ressaltaram a importância da
Eneva, bem como da geração de energia térmica em geral, por outro, foi elevada a
pressão sobre a Eneva, notadamente por conta da alta cobrança de
indisponibilidade imposta à Eneva por meio da alta do PLD (Preço de Liquidação
das Diferenças), resultando em efeitos materiais negativos para o Grupo Eneva.
No entanto, fatores externos e imprevisíveis indicados na cláusula 1.3 fizeram
com que alguns projetos em curso tivessem sua conclusão atrasada, alterando-se
os prognósticos sobre o momento inicial de geração de energia, assim como o
programa de rentabilidade da operação. Esses fatores geraram impactos negativos
nas sociedades operacionais controladas direta ou indiretamente pelas
Recuperandas, o que ao final veio a afetar adversamente seu fluxo de caixa,
impossibilitando-as de honrar pontualmente pagamentos a seus fornecedores e às
instituições financeiras. Com a combinação de tais adiamentos e dos
excepcionalmente altos preços do PLD, as Recuperandas ficaram expostas a
severas perdas e impactos no caixa, que, conjuntamente, resultaram em um efeito
negativo para as companhias.
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Mesmo sendo holdings puras — e, portanto, sem capacidade de geração de receita
com atividades próprias —, a dívida da Eneva e da Eneva Participações junto aos
Credores atinge uma importância superior a R$ 2,3 bilhões, que se tornou
impossível de ser paga nas condições originariamente contratadas, diante das
razões que serão apontadas a seguir.
A crise afeta a Eneva e a Eneva Participações e, em certa medida, também as
sociedades operacionais em que possuem participação, embora as situações
econômico-financeiras sejam particulares. No entanto, o momento de crise deve
ser passageiro, uma vez que os projetos desenvolvidos pelas sociedades

operacionais são importantíssimos e tendem a se mostrar rentáveis no
médio/longo prazo. Ademais, as Recuperandas concluíram todos os seus principais
projetos e construções, de forma que não ficarão expostas aos riscos referentes a
construções, adiamentos e atrasos, como no passado.
Diante da crise econômico-financeira que as Recuperandas enfrentam, tornou-se
necessária a adoção de medidas imprescindíveis para a manutenção das atividades
da Eneva e da Eneva Participações, dentre elas a renegociação do seu passivo com
os Credores, na forma deste Plano.
1.2. Estrutura societária e operacional. A estrutura societária e operacional
do Grupo Eneva encontra-se representada no organograma societário anexo a este
Plano como Anexo 1.2. 0 Grupo Eneva estrutura-se a partir da holding Eneva,
companhia aberta com ações negociadas em bolsa, cujo objeto social é a geração e
comercialização de energia elétrica e a participação, como sócia, sócia-quotista ou
acionista, no capital de outras sociedades, no país e no exterior.

Cm]

0 Grupo Eneva possui atuação diversificada nos setores de geração e
comercialização de energia elétrica, com negócios complementares em exploração
e produção de gás natural. Sua base de geração de energia está concentrada em
fontes térmicas (carvão mineral, gás natural e óleo diesel), desenvolvendo-se
também fontes complementares, como a energia solar e projetos de geração eólica.
No Brasil, as atividades desenvolvidas pelas sociedades operacionais controladas
direta ou indiretamente pela Eneva estão espalhadas por vários Estados
brasileiros.
A figura a seguir revela os focos de atuação e a posição geográfica dos
empreendimentos e projetos (os pontos em vermelho indicam os
empreendimentos em atividade e os pontos em azul, os projetos):
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1.3. Razões da crise. As razões que culminaram na crise experimentada pelas
Recuperandas são eventos que impactaram diretamente no fluxo de caixa das
sociedades operacionais, fazendo com que o caixa das Recuperandas também fosse
drasticamente afetado.
Um dos fatores que afetou drasticamente o caixa das Recuperandas foi a crise
financeira do Maire Tecnimont Group, ao qual pertencia o Consórcio MABE Brasil,
que firmou com a Eneva Contrato de EPC para montagem das Usinas Termelétricas
Pecém I, Pecém II e Itaqui. A crise do grupo italiano impediu o Consórcio MABE de
executar os contratos satisfatoriamente, razão pela qual se tornou inadimplente
em relação às obrigações contraídas com seus subcontratados e com a própria
Eneva, gerando um atraso acumulado de 529 dias na UTE Pecém I e 650 dias na
UTE Itaqui. Os atrasos geraram consequências prejudiciais às Recuperandas, na
medida em que foi aumentado o tempo de exposição daquelas sociedades a custos
fixos e variáveis e foi postergado o momento de geração de resultados, impedindo
~9
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o regular e pontual adimplemento de obrigações assumidas junto a fornecedores e
bancos.
Por outro lado, também causou severo impacto no caixa das Recuperandas a
enorme exposição financeira das sociedades operacionais em decorrência da
necessidade de compra de lastro. Uma vez postergado o momento de geração de
energia, como forma de cumprir os contratos regulados pela ANEEL, as sociedades
operacionais em que as Recuperandas possuem participação foram obrigadas a
adquirir energia no mercado à vista (spot) justamente quando seu preço (PLD)
atingiu os níveis mais elevados dos últimos 13 anos. Os níveis atuais do preço da
energia resultam principalmente dos atipicamente baixos índices pluviométricos
durante um longo período de tempo, e, consequentemente, dos níveis críticos dos
reservatórios que sobrecarregaram as plantas térmicas no Brasil e, em
consequência, atingiram o maior preço de energia dos últimos 13 anos. Enquanto
tal cenário revela uma necessidade geral de geração de energia despachável, e,
portanto, de companhias com o portfólio de usinas como a Eneva, o mesmo —
combinado com a regulação e a sua interpretação equivocada, conforme será
explicado adiante — expôs as Recuperandas a perdas severas e necessidade de

caixa.
Algumas das sociedades operacionais sofreram pesadas sanções por parte da
ANEEL, por meio da aplicação de métodos equivocados de medição dos chamados
períodos de indisponibilidade das plantas (ADOMP). 0 novo método de cálculo
empregado, diferente daquele previsto nos contratos que compõem os editais de
convocação e também do que prevê a Resolução ANEEL n° 169/2005, acabou por
impor sanções na ordem de centenas de milhões de reais, fazendo com que essas
sociedades operacionais não gerassem resultados satisfatórios, frustrando o
recebimento de valores pelas Recuperandas. Essa questão encontra-se
judicializada nesse momento por meio dos processos de nQs 18482.2014.4.01.3400 (demanda ajuizada por Itaqui e Pecém I, em curso perante o
Juízo da 15 2 Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal) e 004314538.2014.4.01.3400 (demanda ajuizada por Pecém II, Parnaíba I e Parnaíba III, em
curso perante o Juízo da 7P Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal),
com pronunciamentos iniciais do Poder Judiciário favoráveis às sociedades
controladas pelas Recuperandas. Nesse sentido, é importante destacar que Itaqui e
Pecém I já receberam de volta valores pagos a maior indevidamente
(aproximadamente R$108.000.000,00 e 11$260.000.000,00, respectivamente) em
novembro de 2014.
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Também é digno de registro o fato de que, em 25.08.2014, a Usina Termelétrica
Pecém I registrou um curto-circuito trifásico em uma de suas turbinas, o que
determinou o desligamento de todos os geradores. A usina operou com apenas
metade da sua capacidade até o início de dezembro de 2014, por um período de 87
dias. Isso a impediu de gerar a energia contratada (fazendo com que fosse obrigada
a comprar lastro a preços altíssimos) e ainda a pode sujeitar a novas contingências
pelo ressarcimento por indisponibilidade a partir de janeiro de 2016 por um
período de 60 meses, sendo que tal ressarcimento será coberto por seguro de lucro
cessante do 61° dia até o 87 2 dia.
Além disso, as Recuperandas foram afetadas pela crise do Grupo OGX, uma vez que
todas as usinas a gás do Complexo Termelétrico Parnaíba são abastecidas pela
Parnaíba Gás Natural (antiga OGX Maranhão Petróleo e Gás S.A.). A falta de
® investimentos na Parnaíba Gás Natural resultou em atrasos adicionais da Usina
Termelétrica Parnaíba II e em problemas no âmbito regulatório, o que obrigou as
Recuperandas a arcarem com elevadas despesas não programadas.
Além dos fatores acima, completamente alheios ao controle das Recuperandas, que
fizeram com que momentos de geração de receitas fossem adiados, as
Recuperandas celebraram diversos contratos com instituições financeiras para
financiarem seus projetos de geração e venda de energia, e que hoje totalizam
aproximadamente R$ 2,3 bilhões. A dívida integral do Grupo, consideradas
também as dívidas contraídas pelas empresas operacionais, alcança a casa dos R$
10 bilhões.
Por fim, as Recuperandas também outorgaram garantias a empréstimos de
empresas operacionais, sem, no entanto, possuírem qualquer atividade própria
que gere o fluxo de caixa necessário para efetuar os pagamentos que podem lhe ser
exigidos.
1.4. Medidas prévias adotadas. Como forma de recuperar sua saúde
financeira, nos últimos meses as Recuperandas iniciaram projeto de reorganização
interna, implantando práticas de gestão mais adequadas e adotando medidas
destinadas a reequilibrar seu fluxo de caixa.
Para reduzir seu custo fixo, promoveram a redução de sua estrutura
administrativa e enxugaram seu quadro de funcionários. Paralelamente, iniciaram
processo de renegociação de dívidas e contratos junto aos seus credores
financeiros e fornecedores, redimensionaram seus planos de negócios inicialmente
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traçados e passaram a adotar uma série de práticas de gestão voltadas ao controle
de caixa.
Veja-se , por exemplo , que em decorrência de problemas operacionais e no âmbito
regulatório que afetaram os caixas das sociedades operacionais , a Eneva viu seu
endividamento crescer substancialmente entre 2013 e 2014 . Foram então
colocadas em prática medidas para obter novos financiamentos , como forma de
alongar a dívida e permitir o processo de desalavancagem nos anos de 2014 e
2015 . Isso foi possível graças a um trabalho árduo de negociação junto aos
principais credores , cujo objetivo era reduzir o seu nível de endividamento. No que
respeita à dívida junto a fornecedores , as Recuperandas já lograram êxito em
renegociar o pagamento de aproximadamente R$ 460 milhões.
®

Paralelamente , foram questionados os critérios de aplicação de sanções por parte
da ANEEL , já tendo sido obtidas sentenças judiciais ( ainda não transitadas em
julgado) em favor das sociedades Itaqui , Pecém I , Pecém II , Parnaíba I e Parnaíba
III para que as penalidades regulatórias sejam aplicadas considerando os critérios
contratados e não a nova e inadequada metodologia de cálculo colocada em prática
pela ANEEL . Estas sentenças favoráveis representam um ressarcimento para o
Grupo Eneva de aproximadamente R$ 340 milhões , sem considerar a possibilidade
de serem posteriormente cobrados valores já pagos em cumprimento às
determinações da ANEEL baseadas nos critérios cuja inadequação o Poder
Judiciário já reconheceu.

Além disso , desde março de 2014, as Recuperandas vêm adotando outras medidas
para equilibrar seu caixa , por meio da busca de investidores , processo que ainda
® está em curso . Também , vêm envidando esforços na busca de interessados em
adquirir certos ativos , tendo implementado rigorosos processos de escolha da
melhor proposta.
Inclusive, a fim de aumentar a disponibilidade de caixa e fortalecer sua estrutura
de capital e balanço , a Eneva firmou , em maio de 2014, acordo com a E-ON e um
grupo de credores financeiros que previa ( i) aumento de capital privado em até R$
1,5 bilhão, a ser realizado em 2 fases ; ( ii) venda de 50 % a 100 % da participação de
Pecém II por meio da abertura de um processo competitivo e aberto para
investidores interessados ; ( iii) concessão de um empréstimo - ponte no valor de R$
100 milhões ; ( iv) concessão de um empréstimo de longo prazo no valor de R$ 150
milhões para Pecém II , bem como ( v) prorrogação em 5 anos do prazo de
vencimento de determinados empréstimos.
~ NE `9
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Ao longo dos últimos meses, no âmbito dos esforços empreendidos pela
administração das Recuperandas com o objetivo de concretizar sua estabilização
financeira, foram obtidos relevantes avanços, especialmente (i) o aumento de
capital privado da Eneva, no valor de aproximadamente R$ 175 milhões; (ii) a
venda de 50% das ações de emissão da Pecém II e mútuos no total de R$ 408
milhões; (iii) a alteração da forma de verificação e pagamento de indisponibilidade
(ADOMP) das usinas e o ressarcimento dos valores pagos a maior pelas usinas
termelétricas Pecém I e Itaqui, totalizando mais de R$ 360 milhões; (iv) a
celebração do termo de compromisso com a ANEEL para adequação das
obrigações de fornecimento de energia pela usina termelétrica Parnafba II,
juntamente com a conclusão das obras e o início das operações em teste da
referida usina; (v) celebração de contrato para venda da participação da Eneva em
Pecém I para a EDP - Energias do Brasil S.A. ("EDP") por R$ 300 milhões; (vi)
® melhorias significativas na disponibilidade das operações das usinas controladas
das Recuperandas; (vii) redução significativa das despesas operacionais das
Recuperandas, entre outras medidas.
É importante dizer que, desde que os primeiros sinais de crise começaram a se
apresentar, as Recuperandas — por meio de seus executivos e, mais recentemente,
com o auxilio de reputada consultoria especializada em reestruturação de
empresas em crise — envidaram todos os esforços possíveis para estabilizar seu
caixa. Como se viu acima, de lá pra cá alguns importantes resultados foram obtidos,
o que evitou que o Grupo Eneva sofresse perdas adicionais.
1.5. Viabilidade econômica e operacional. A crise financeira atualmente
experimentada pelas Recuperandas é fruto de uma conjunção de fatores ocorridos
nos últimos anos e que afetaram adversamente seu fluxo de caixa, impossibilitando
a continuidade do pagamento pontual de todas as suas obrigações junto a
fornecedores e instituições financeiras.
Em que pese estarem atravessando um indesejado momento de dificuldades
financeiras, as Recuperandas são empresas viáveis, lucrativas e com muito valor
agregado em seus ativos e sua tecnologia. Além disso, são inquestionavelmente
fontes de geração de milhares de empregos diretos e indiretos e recolhimento de
tributos em valores mais do que expressivos. As Recuperandas são as principais
investidoras privadas do Pais na importante atividade de geração de energia
térmica — sem a qual a grave situação atual do setor energético brasileiro decerto
atingiria níveis ainda mais críticos —, atuando em locais que sofrem expressiva
assimetria regional.
.~
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As Recuperandas detêm participações (integrais ou por meio de parceiras) em
usinas termelétricas nos Estados do Amapá, Ceará e Maranhão com alta
capacidade de produção. Cada UTE está equipada com turbinas e outros bens
muito valiosos, o que faz com que essas unidades operacionais em que as
Recuperandas possuem participações significativas possuam um valor agregado
igualmente relevante.
Para adquirir o direito de vender a energia produzida por cada uma dessas UTEs,
as sociedades que as controlam tornaram-se vitoriosas em Leilões de Energia Nova
promovidos pela CCEE desde o ano de 2007, o que lhes permitiu celebrar contratos
com prazos de duração de 15 ou 20 anos, com garantia de receitas em valores
muito expressivos. Os contratos celebrados são de longa duração e viabilizam o
recebimento de uma receita fixa anual e de uma receita variável. Esses recursos
® são substanciosos e compatíveis com a relevância e a extensão dos projetos
levados a efeito por tais sociedades, sendo estimada uma receita fixa para o ano de
2015 de R$ 2,3 bilhões para as UTEs controladas pelo Grupo Eneva.
Como consequência, as Recuperandas deverão se beneficiar dos resultados de cada
uma dessas operações superavitárias, na medida em que passarem a receber os
dividendos devidos por sua condição de acionistas diretas ou indiretas.
2. DEFINIÇÕES E REGRAS DE INTERPRETAÇÃO
2.1. Definições. Os termos e expressões utilizados em letras maiúsculas, sempre
que mencionados no Plano, terão os significados que lhes são atribuídos nesta
cláusula V. Tais termos definidos serão utilizados, conforme apropriado, na sua
forma singular ou plural, no gênero masculino ou feminino, sem que, com isso,
percam o significado que lhes é atribuído.
2.1.1.

"Acionistas Controladores": são, em conjunto, Eike Batista e a E.ON.

2.1.2.

"Administradora Judicial": é a Deloitte Touche Tohmatsu Consultores
Ltda., nomeada pelo Juízo da Recuperação, nos termos do Capítulo II,
Seção III, da LRJ, ou quem venha a substituí-Ia de tempos em tempos.

2.1.3.

"Aferição dos Percentuais de Redução dos Créditos Quirografários":
procedimento durante a Assembleia de Credores em que ocorrer a
votação do Plano, por meio do qual (i) será feita a verificação se a
média ponderada dos Percentuais Propostos de Redução do Crédito
Quirografário informados pelos Credores Quirografários atinge ou
11
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não a Redução Mínima dos Créditos Quirografários; e, em caso
negativo, (ii) os Credores Quirografários que eventualmente ficarem
abaixo da média ponderada obtida serão informados de que o
respectivo Percentual Proposto de Redução do Crédito Quirografário
poderá ser majorado, a exclusivo critério das Recuperandas, de
modo a permitir o atingimento da Redução Mínima dos Créditos
Quirografários. Ao término do procedimento de Aferição dos
Percentuais de Redução dos Créditos Quirografários, serão definidos
os respectivos Percentuais Definitivos de Redução do Crédito
Quirografário e informado, por cada Credor Quirografário que fizer
jus ao direito previsto na cláusula 5.15, se deseja ou não exercer a
majoração facultativa do seu Percentual Definitivo de Redução do
Crédito Quirografário. Para fins de clareza, o cálculo para Aferição
dos Percentuais de Redução dos Créditos Quirografários consistirá,
em relação a cada Credor Quirografário cujos Créditos ultrapassarem
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), na média ponderada
obtida a partir (i) da multiplicação (a) do Percentual Proposto de
Redução do Crédito Quirografário informado pelo respectivo Credor
Quirografário pelo (b) valor do respectivo Crédito Quirografário e
(ii) da divisão (a) deste produto pelo (b) valor total dos Créditos
Quirografários (após dedução dos R$ 250.000,00 (duzentos e
cinquenta mil reais) por Credor Quirografário pagos na forma da
cláusula 5.3.1), conforme fórmula descrita e exemplificada no
Anexo 2.1.3.

0

2.1.4.

"ANEEL ": Agência Nacional de Energia Elétrica.

2.1.5.

"Aniversário": é a data que corresponde ao 360 2 dia após a Data de
Homologação.

2.1.6.

"ANP": Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

2.1.7.

"Aporte em Espécie": montante equivalente à subscrição e
integralização em espécie de ações no âmbito do Aumento de Capital.
Para fins deste Plano, estimamos o valor de R$ 600.000.000,00
(seiscentos milhões de reais) como referência para a integralização
em espécie no âmbito do Aumento de Capital, em conformidade com
as demais disposições legais aplicáveis e observado o disposto na
cláusula 4.4 deste Plano. Este valor de referência poderá variar
dependendo, dentre outras razões, (i) do número de acionistas da
12
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Eneva que exercerem seu respectivo direito de preferência e/ou
prioridade , conforme o caso , na subscrição do Aumento de Capital e
respectiva forma de subscrição adotada; ( ii) do volume de
Capitalização dos Créditos ; ( iii) da aprovação pela assembleia geral
de acionistas do laudo de avaliação de cada um dos Ativos de
titularidade dos acionistas , Investidores e/ou Credores
Quirografários que optarem por participar do Aumento de Capital
mediante a Subscrição com os Ativos ; e (iv) do interesse
demonstrado por Investidores no Aumento de Capital . 0 fato de um
Credor eventualmente optar por participar do Aumento de Capital
mediante Aporte em Espécie e / ou Subscrição com os Ativos não o
tornará um Credor Financiador . 0 Aporte em Espécie não está sujeito
a valor minimo . Os recursos obtidos pela Eneva por meio do Aporte
® em Espécie serão destinados à recomposição de caixa para fazer
frente ao desenvolvimento de projetos relacionados ao objeto social
da Eneva.

UTI

2.1.8.

"Aprovação do Plano" : é a aprovação do Plano na Assembleia de
Credores . Para os efeitos deste Plano , considera - se que a Aprovação
do Plano ocorre na data da Assembleia de Credores em que ocorrer a
votação do Plano , ainda que o Plano não seja aprovado por todas as
classes de Credores nesta ocasião , sendo posteriormente
homologado judicialmente nos termos dos artigos 45 ou 58 da LRJ.

2.1.9.

"Assembleia de Credores ": é qualquer Assembleia Geral de Credores,
realizada nos termos do Capitulo II, Seção IV, da LRJ.

2.1.10 .

2.1.11 .

"Ativos ":

conjunto de ativos formado pelos bens e direitos de
titularidade dos Credores , acionistas ou Investidores que
eventualmente venham a ser aceitos pela Eneva para fins de
subscrição e integralização no Aumento de Capital , segundo seus
critérios exclusivos de conveniência e oportunidade.

"Aumento de Capital ":

operação por meio da qual o montante
equivalente à soma (i) da quantia que vier a integrar o Aporte em
Espécie ( que poderá ser zero ), ( ii) da integralidade dos Créditos
Capitalizados e (iii) da quantia correspondente ao valor global dos
Ativos que vier a ser aportado ao capital social da Eneva para fins de
integralização das Novas Ações . Para fins deste Plano, estimamos o
valor do Aumento de Capital em R$ 3 . 000.000 . 000,00 ( três bilhões
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de reais), a ser subscrito e integralizado pelos acionistas, Credores
Quirografários, Investidores e pelos titulares de outros bens e
direitos que eventualmente venham a ser aceitos pela Eneva para
fins de subscrição (segundo seu critério exclusivo de conveniência e
oportunidade, sempre em atenção aos objetivos do Plano),
observando-se os seguintes valores de referência por modalidade,

*•

que poderão variar, para cima ou para baixo, dependendo (i) do
número de acionistas da Eneva que exercerem seu respectivo direito
de preferência e/ou prioridade, conforme o caso, na subscrição do
Aumento de Capital e respectiva forma de subscrição adotada; (ii) do
volume de Capitalização dos Créditos pelos Credores Quirografários;
e (iii) da aprovação pela assembleia geral de acionistas do laudo de
avaliação de cada um dos Ativos de titularidade dos acionistas,
Investidores e/ou Credores Quirografários que optarem por
participar do Aumento de Capital mediante a Subscrição com os
Ativn.r_

Forma de participação
no Aumento de Capital

Valores de Referência Estimados
para fins de participação no
Aumento de Capital
em milhões de R$

Aporte em Espécie
Capitalização dos
Créditos
Subscrição com os Ativos
Total

600
1.100
1.300
3.000

2.1.12 . " BNDES ": é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e

Social.
2.1.13 . " BNDESPar ": é o BNDES Participações S.A. - BNDESPar, sociedade

por ações com sede em no Centro Empresarial Parque Cidade, Setor
Comercial Sul - SCS, Quadra 9, Torre C, 12 4 andar, Brasília/DF, e
escritório de serviços e domicílio fiscal na Avenida República do
Chile, n4 100-parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ sob o
n4 00.383.281/0001-09.

2.1.14. " CADE ": Conselho Administrativo de Defesa Econômica.
2.1.15. " Capitalização dos Créditos ": é o procedimento, em relação a cada
Credor Quirografário, por meio do qual até 45% (quarenta e cinco
14
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por cento) dos Créditos Quirografários (após a dedução dos R$
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) pagos na forma prevista
na cláusula 5.3.1 por Credor Quirografário) serão convertidos no
âmbito do Aumento de Capital, na forma prevista nas cláusulas 4.4 e
5.3 deste Plano e em conformidade com o art. 171, § 2% da Lei das
S.A. e demais disposições legais aplicáveis.
2.1.16. "CDI": é a taxa média referencial dos Depósitos Interfinanceiros (01
Extragrupo) apurada e divulgada pela CETIP em sua página na
Internet (www.cetip.com.br ), expressa na forma percentual ao ano.
2.1.17. " Condires

Precedentes ": são as condições suspensivas para
realização do Aumento de Capital e para implementação das demais
disposições contidas neste Plano previstas na cláusula 4.1.

2.1.18. "Créditos": são os créditos e obrigações detidos pelos Credores
contra a Eneva ou contra a Eneva Participações, sejam vencidos ou
vincendos, materializados ou contingentes, líquidos ou ilíquidos,
objeto ou não de disputa judicial ou procedimento arbitral,
existentes na Data do Pedido ou cujo fato gerador seja anterior ou
coincidente com a Data do Pedido, estejam ou não sujeitos aos efeitos
do Plano.
2.1.19. " Créditos Capitalizados ": correspondem à fração dos Créditos
Quirografários objeto da Capitalização dos Créditos conforme
descrito na cláusula 2.1.15.
0
2.1.20. " Créditos com Garantia Real ": são os Créditos assegurados por
direitos reais de garantia (tal como um penhor ou uma hipoteca)
outorgados por uma das Recuperandas, até o limite do valor do
respectivo bem, nos termos do artigo 41, inciso II, da LRJ.
2.1.21 . " Créditos Concursais ": são os Créditos detidos pelos Credores
Concursais.
2.1.22. " Créditos de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte ": são os
Créditos detidos pelos Credores Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte.
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2.1.23. "Créditos Extraconcursais": são os Créditos detidos pelos Credores

Extraconcursais.
2.1.24. " Créditos por Fiança. Aval ou Obrigação Solidária ": são os Créditos
decorrentes de operações contraídas diretamente pelas subsidiárias
das Recuperandas sediadas no Brasil, por meio de operações nas

quais as Recuperandas figuram como fiadoras, avalistas, devedoras
solidárias ou de qualquer outra forma coobrigadas ao pagamento da
dívida contraída diretamente por uma de suas subsidiárias sediadas
no Brasil.
2.1.25 . " Créditos Quirografários ": são os Créditos quirografários, conforme
previstos nos artigos 41, inciso III e 83, inciso VI da LRJ.
o
2.1.26 . " Créditos Trabalhistas ": são os créditos e direitos derivados da
legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho, nos
termos do Artigo 41, inciso I, da LRJ, e os créditos e direitos
consistentes em honorários advocatícios reconhecidos pelas
Recuperandas ou fixados por sentença judicial transitada em julgado
até a Data do Pedido.

2.1.27. "Credores": são as pessoas físicas ou jurídicas detentoras de Créditos,
estejam ou não relacionadas na Lista de Credores.
2.1.28 . " Credores com Garantia Real ": são os Credores Concursais titulares
de Créditos com Garantia Real.

E
2.1.29 . " Credores Concursais ". são os Credores titulares de Créditos e
direitos que podem ser alterados por este Plano, nos termos da LRJ.
2.1.30 . " Credores Extraconcursais ": São os Credores titulares de Créditos
que não se sujeitam à Recuperação Judicial, nos termos dos artigos
49, §§ 3 12 e 42, e 67 da LRJ.
2.1.31. "Credores Financiadores": são os Credores que optarem por

conceder Novo Financiamento, na forma prevista na cláusula 6á
deste Plano. 0 fato de um Credor eventualmente optar por participar
do Aumento de Capital mediante Aporte em Espécie e/ou Subscrição
com os Ativos não o tornará um Credor Financiador.
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2.1.32. "Credores Microempresas e Empresas de Pequeno Porte": são os
Credores constituídos sob a forma de microempresas e empresas de
pequeno porte, conforme definidas pela Lei Complementar No. 123,
de 14 de dezembro de 2006.
2.1.33 . "Credores por Fiança. Aval ou Obrigação Solidária": são os detentores

de Créditos decorrentes de operações contraídas diretamente pelas
subsidiárias das Recuperandas sediadas no Brasil, por meio de
operações nas quais as Recuperandas figuram como fiadoras,
avalistas, devedoras solidárias ou de qualquer outra forma
coobrigadas ao pagamento da dívida contraída diretamente por uma
de suas subsidiárias sediadas no Brasil.

4

2.1.34 . "Credores Quirografários". são os Credores Concursais detentores de

Créditos Quirografários.
2.1.35 . "Credores Retardatários": são os Credores que, em razão da

apresentação de habilitações retardatárias em sede administrativa
ou judicial, forem incluídos pela Administradora Judicial na Lista de
Credores após sua publicação na imprensa oficial na forma do
disposto no art. 7 2, § 2 2, da LRJ.
2.1.36 . "Credores Trabalhistas": são os Credores Concursais detentores de

Créditos Trabalhistas.
2.1.37. "Data de Homologação": Data em que ocorrer a publicação da decisão
de Homologação Judicial do Plano proferida pelo Juízo da

Recuperação.
2.1.38 . "Data do Pedido": 09/12/2014, data em que o pedido de recuperação

judicial foi ajuizado pelas Recuperandas.
2.1.39 . Mia útil": para fins deste Plano, Dia Útil será qualquer dia que não

seja sábado, domingo, feriado nacional ou feriado municipal nas
Cidades de São Paulo ou Rio de Janeiro ou que, por qualquer motivo,
não haja expediente bancário nas Cidades de São Paulo ou Rio de
Janeiro.
2.1.40 . "Eike Batista". é o Sr. Eike Fuhrken Batista, inscrito no CPF/MF sob

n° 664.976.807-30 e portador da carteira de identidade n°
17
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05.541.921-2 IFP/RJ, residente e domiciliado na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praia do
Flamengo, n° 154, 109 andar, por si e por suas sociedades
controladas que detenham participação direta ou indireta na Eneva.
2.1.41. " Eneva ": e a Eneva S.A. - em Recuperação Judicial, sociedade por
ações com sede na Praia do Flamengo, n° 66, 6 9 andar, Flamengo, Rio
de Janeiro/RJ, CEP n° 22.210-903, inscrita no CNPJ sob o n 9
04.423.567/0001-21.
2.1.42 . " Eneva Participações ": é a Eneva Participações S.A. - em

+~

Recuperação Judicial, sociedade por ações com sede na Praia do
Flamengo, n° 66, sala 901 parte, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP
22.210 -030, inscrita no CNPJ sob o n° 15.379.168/0001-27,
resultante da joint venture formada entre a E.ON e a Eneva.
2.1.43. " E.ON ": é a DD Brazil Holdings S.àR.L. (sociedade constituída sob as
leis de Luxemburgo, com sede na Boulevard Prince Henri, n 2 17,
1.724, Luxemburgo), veículo de investimento controlado pela
sociedade alemã E.ON SE que detém as participações societárias nas
sociedades do Grupo Eneva objeto do investimento.

o

2.1.44. " Garantias Compartilhadas ": a parte dos recebíveis dos R$
300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) decorrentes da
alienação, pela Eneva, da integralidade de sua participação no capital
social da Pecém I em favor da EDP - Energias do Brasil S.A., nos
termos do contrato de compra e venda de ações, cuja cópia integra o
Anexo 7.1 deste Plano. Estes recebíveis poderão ser compartilhados
com os Credores Financiadores, em mesmas condições de
senioridade, na forma prevista neste Plano e de acordo com o(s)
instrumento(s) contratual(is) que venha(m) a ser assinado(s) para
esta finalidade entre os Credores Financiadores e a Eneva.
2.1.45. " Grupo Eneva ": grupo composto pelas sociedades que são direta ou
indiretamente controladas pela Eneva, conforme organograma
societário anexo a este Plano como Anexo 1.2.
2.1.46. " Homologação Judicial do Plano ": é a decisão judicial proferida pelo
Juízo da Recuperação que concede a recuperação judicial, nos termos
do artigo 58, caput, e/ou artigo 58, §1 9, da LRJ.
18
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2.1.47. "ICVM 476109": é a Instrução n.° 476 da Comissão de Valores
Mobiliários, de 16 de janeiro de 2009.
2.1.48 . "Investidor": é qualquer pessoa física ou jurídica que decidir

participar do Aumento de Capital mediante Aporte em Espécie e/ou
Subscrição com os Ativos, na forma prevista neste Plano e em
conformidade com as demais disposições legais aplicáveis.
2.1.49. "Ita ui": é a Itaqui Geração de Energia S.A., sociedade por ações com
sede na Avenida dos Portugueses s/n, módulo G BR 135, São
Luís/MA, CEP n° 65.085-582, inscrita no CNPJ sob o n°
08.219.477/0001-74.

s

2.1.50 . "Juízo da Recuperação": é Juízo da 4 2 Vara Empresarial da Comarca

da Capital do Estado do Rio de Janeiro.
2.1.51. "Laudos": são os laudos econômico-financeiros que demonstram a
viabilidade econômica das Recuperandas e de avaliação de seus bens
e ativos, nos termos do artigo 53, III, da LRJ, anexos a este Plano
como Anexo 2.1.51.
2.1.52 . "Lei das S.A.": é a Lei Federal n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
2.1.53 . " RR ": é a Lei Federal n° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005.

Q

2.1.54. "Lista de Credores": Relação consolidada de credores das
Recuperandas elaborada pela Administradora Judicial e aditada de
tempos em tempos pelo trânsito em julgado de decisões judiciais ou
arbitrais que reconhecerem novos Créditos Concursais ou alterarem
a legitimidade, classificação ou o valor de Créditos Concursais já
reconhecidos.
2.1.55 . "Novas Ações": são as ações ordinárias, nominativas, escriturais e

sem valor nominal que serão emitidas pela Eneva no âmbito do
Aumento de Capital e entregues ao respectivo subscritor livres e
desembaraçadas de quaisquer ônus. 0 preço de emissão de cada
Nova Ação será determinado e aprovado em assembleia geral de
acionistas da Eneva, o qual assumimos, para fins deste Plano, ser de
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R$ 0,15 (quinze centavos), fixado nos termos do artigo 170 da Lei
das S.A., observado o disposto na cláusula 4.11 deste Plano.
2.1.56 . "Novo Financiamento": é o dinheiro novo a ser concedido em favor

da Eneva pelos Credores Financiadores, na forma de novo
financiamento, conforme previsto neste Plano em sua cláusula 6á.
2.1.57. "Parnaíba Gás Natural": é a Parnaíba Gás Natural S.A. (antiga OGX
Maranhão Petróleo e Gás S.A.), sociedade por ações com sede na
Praia de Botafogo, n° 228, Ala A, 13 4 andar, Botafogo, Rio de
Janeiro/RJ, CEP 22.250-906, inscrita no CNPJ sob o n 4
11.230.122/0001-90.
_®

2.1.58 . "Parnaíba I": é a Parnaíba I Geração de Energia S.A., sociedade por

ações com sede na Estrada de Acesso a BR 135/Km 277, Santo
Antônio dos Lopes/MA, CEP n 4 65.730-000, inscrita no CNPJ sob o n 4
11.744.699/0001-10;
2.1.59 . "Parnaíba II": é a Parnaíba II Geração de Energia S.A., sociedade por

ações com sede na Estrada de Acesso a BR 135/Km 277, Santo
Antônio dos Lopes/MA, CEP n 4 65.730-000, inscrita no CNPJ sob o n2
14.578.002/0001-77.
2.1.60 . "Parnaíba III": é a Parnaíba III Geração de Energia S.A., sociedade por

ações com sede na Estrada de Acesso a BR 135/Km 277, Santo
Antônio dos Lopes/MA, CEP n 4 65.730-000, inscrita no CNPJ sob o n4
®

10.536.701/0001-01.

2.1.61. "Parnaíba IV": é a Parnaíba IV Geração de Energia S.A., sociedade por
ações com sede na Estrada de Acesso a BR 135/Km 277, Santo
Antônio dos Lopes/MA, CEP n 2 65.730-000, inscrita no CNPJ sob o n 4
15.842.091/0001-80.
2.1.62 . "Plano": É este plano de recuperação judicial, conforme aditado,

modificado ou alterado.
2.1.63. "Pecém ": é a Porto do Pecém Geração de Energia S.A., sociedade por
ações com sede na Rodovia CE-085, KM 37,5, Complexo Industrial e
Portuário de Pecém, Caixa Postal 11, São Gonçalo do Amarante/CE,
CEP 62.670-000, inscrita no CNPJ sob o n 4 08.976.495/0001-09.
20
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2.1.64. " Pecém II ": é a Pecém II Geração de Energia S.A., sociedade por ações
com sede na Rua Marcos Macedo, n° 1.333, sala 2.118, Aldeota,
Fortaleza/CE, CEP 60.150-190, inscrita no CNPJ sob o n°
10.471.487/0001-44.

2.1.65. " Percentual Definitivo de Redução do Crédito Quirografário ": será,
em relação a cada Credor Quirografário, (i) o mesmo Percentual
Proposto de Redução do Crédito Quirografário, caso este seja igual
ou superior ao percentual da Redução Mínima dos Créditos
Quirografários; ou (ii) o mesmo Percentual Proposto de Redução do
Crédito Quirografário, na hipótese de se verificar, durante a Aferição
dos Percentuais de Redução dos Créditos Quirografários, o
• atingimento da Redução Mínima dos Créditos Quirografários; ou (iii)
o Percentual Proposto de Redução do Crédito Quirografário
eventualmente majorado, a exclusivo critério das Recuperandas,
para atingimento da Redução Mínima dos Créditos Quirografários,
em conformidade com o procedimento de Aferição dos Percentuais
de Redução dos Créditos Quirografários descrito na cláusula 5.3.2.4.
2.1.66 . " Percentual Proposto de Redução do Crédito Quirografário ": é, em

aí

relação a cada Credor Quirografário, qualquer percentual dentro do
intervalo de no mínimo 30% (trinta por cento) e no máximo 45%
(quarenta e cinco por cento) do valor do Crédito Quirografário (após
desconto dos R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) pagos
na forma da cláusula 5.3.1 por Credor Quirografário), observado o
disposto na cláusula 5.3.5 deste Plano, que deverá ser informado
pelo respectivo Credor Quirografário durante a Assembleia de
Credores em que ocorrer a votação do Plano nos termos e condições
aqui estabelecidos.
2.1.67. " Período de Lock-UR ": corresponde ao período de seis meses
contados da data da homologação do Aumento de Capital pelo
Conselho de Administração da ENEVA, durante o qual as Novas
Ações de titularidade dos Credores Quirografários estarão sujeitas às
restrições previstas na cláusula 4.11 deste Plano.
2.1.68 . " Recuperação Judicial ": processo de recuperação judicial ajuizado

por Eneva e Eneva Participações em 09/12/2014, autuado sob o n°
~N

E9

21
GR ~ D\GO

q2q
0474961-48.2014.8.19.0001 e distribuído para o Juízo da 4 ,1 Vara
Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.
2.1.69. " Recuperandas ": são a Eneva e a Eneva Participações.
2.1.70 . " Redução Mínima dos Créditos Quirografários ": é a redução mínima

dos Créditos Quirografários tal como descrito na cláusula 3.2.1
deste Plano.
2.1.71. " Saldo Remanescente dos Créditos Quirografários ": corresponde, em
relação a cada Credor Quirografário, ao eventual saldo dos valores
dos Créditos Quirografários após (i) o abatimento da quantia de R$
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), a ser paga na forma da
0 cláusula 5.3.1 por Credor Quirografário, e (ii) a integralização de
parte destes Créditos Quirografários em capital social da Eneva, por
meio do procedimento de Capitalização dos Créditos, e/ou a
concessão de perdão conforme previsto na cláusula 5á.
2.1.72. " Subscrição com os Ativos ": procedimento por meio do qual parte
das Novas Ações a serem emitidas serão integralizadas mediante
subscrição com os Ativos, na forma prevista neste Plano e em
conformidade com o art. 171, § 2% da Lei das S.A. e demais
disposições legais aplicáveis.

O

2.2. Cláusulas e Anexos. Exceto se especificado de forma diversa, todas as
cláusulas e Anexos mencionados neste Plano referem-se a cláusulas e Anexos deste
Plano, assim como as referências a cláusulas ou itens deste Plano referem-se
também às respectivas subcláusulas e subitens.
2.3. Títulos. Os títulos dos capítulos e das cláusulas deste Plano foram incluídos
exclusivamente para referência e não devem afetar sua interpretação ou o
conteúdo de suas previsões.
2.4. Termos. Os termos "incluem", "incluindo" e termos similares devem ser
interpretados como se estivessem acompanhados da expressão "mas não se
limitando a".
2.5. Referências. As referências a quaisquer documentos ou instrumentos
incluem todos os respectivos aditivos, consolidações e complementações, exceto se
de outra forma expressamente previsto.
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2.6. Disposições Legais. As referências a disposições legais e leis devem ser
interpretadas como referências a essas disposições tais como vigentes nesta data
ou em data que seja especificamente determinada pelo contexto.
2.7. Prazos. Todos os prazos previstos neste Plano serão contados na forma
determinada no artigo 132 do Código Civil, desprezando-se o dia do começo e
incluindo-se o dia do vencimento. Quaisquer prazos deste Plano (sejam contados
em Dias Úteis ou não) cujo termo final caia em um dia que não seja um Dia Útil
serão automaticamente prorrogados para o primeiro Dia Útil subsequente.
3. VISÃO GERAL DAS MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO
•

3.1. Objetivo do Plano 0 Plano visa a permitir que a Eneva e a Eneva
Participações superem sua crise econômico-financeira, adotem as medidas
adicionais necessárias para sua reorganização operacional e preservem a
manutenção de empregos diretos e indiretos e os direitos de seus Credores e
acionistas.
.

3.2. Reestruturação dos Créditos. Para que as Recuperandas possam alcançar
seu almejado soerguimento financeiro e operacional, é indispensável a
reestruturação dos Créditos, que ocorrerá essencialmente por meio (i) da
Capitalização dos Créditos detidos pelos Credores Quirografários que assim
optarem, (ii) do perdão em relação a parte dos Créditos Quirografários, e (iii)
reperfilamento da dívida para pagamento do Saldo Remanescente dos Créditos
Quirografários, entre outras medidas previstas neste Plano.

15-1

3.2.1. Redução Mínima dos Créditos Quirografários. As projeções
econômicas que embasaram as propostas de pagamento contidas
neste Plano adotaram como premissa o fato de que no mínimo 40%
(quarenta por cento) do valor total dos Créditos Quirografários será
reduzido por meio da combinação entre os resultados obtidos através
da Capitalização dos Créditos e da concessão de perdão previsto na
cláusula SÉ (` Redução Mínima dos Créditos Quirografários "). Na
hipótese de se verificar, durante a Aferição dos Percentuais de
Redução dos Créditos Quirografários, que a Redução Mínima dos
Créditos Quirografários não foi atingida a partir dos Percentuais
Propostos de Redução do Crédito Quirografário informados, os
Credores Quirografários que eventualmente ficarem abaixo da média
ponderada obtida terão o respectivo Percentual Proposto de Redução
23
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do Crédito Quirografário majorado pelas Recuperandas, de modo a
permitir o atingimento da Redução Mínima dos Créditos
Quirografários, nos termos da cláusula 5.3.2.4.
3.3. Reperfilamento do passivo das sociedades operacionais do Grupo
Eneva. Em paralelo a este Plano, as Recuperandas envidarão seus melhores
esforços para renegociar novas condições e prazos com os credores das sociedades
operacionais do Grupo Eneva que não integram a Recuperação Judicial, de modo a
adequar o pagamento do passivo de cada sociedade à geração de caixa obtida com
a operação do respectivo empreendimento.
3.4. Fortalecimento da estrutura de capital e balanço da Eneva S.A.
mediante Aumento de Capital. A fim de fortalecer sua estrutura de capital e
balanço, reduzir seu endividamento e receber ativos capazes de contribuir com sua
geração de caixa e/ou com seu posicionamento estratégico, a Eneva promoverá o
Aumento de Capital, mediante emissão das Novas Ações, a serem subscritas pelos
acionistas, Credores Quirografários, Investidores e pelos titulares de outros bens e
direitos que eventualmente venham a ser aceitos pelas Recuperandas para fins de
subscrição (segundo seus critérios exclusivos de conveniência e oportunidade), e
integralizadas mediante (i) Aporte em Espécie, (ii) Capitalização dos Créditos e (iii)
Subscrição com os Ativos, na forma prevista neste Plano.
3.5. Fortalecimento da estrutura de capital e balanço da Eneva S.A.
mediante obtenção de Novo Financiamento. Para recompor o capital de giro
necessário para a continuidade de suas atividades, pagamento dos Créditos e
desenvolvimento de seu plano de negócios, a Eneva buscará a obtenção de novos
financiamentos, nos termos dos artigos 67, 84, I1, e 149 da LRJ, conforme melhor
detalhado na cláusula 6á deste Plano. Nesse contexto, a Eneva convida os Credores
Quirografários a concederem Novo Financiamento, que será pago e garantido na
forma prevista neste Plano. Os Credores Quirografários que concederem Novo
Financiamento, tornando-se assim Credores Financiadores, receberão o Saldo
Remanescente dos Créditos Quirografários em condições mais favoráveis do que
aqueles Credores Quirografários que optarem por não conceder Novo
Financiamento, conforme detalhado na cláusula 6á.
3.6. Reestruturação Societária. As Recuperandas poderão, ainda, promover a
reestruturação societária do Grupo Eneva, de forma a obter a estrutura societária
mais adequada para o desenvolvimento de suas atividades tal como
redimensionadas no contexto da Recuperação Judicial e do seu plano de negócios
decorrente da implementação deste Plano. Tendo em vista que a referida
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reestruturação societária se dará no âmbito do cumprimento deste Plano e sempre
no melhor interesse das Recuperandas e do sucesso da Recuperação Judicial,
poderá ser realizada sem necessidade de prévia autorização de qualquer Credor,
desde que observadas todas as disposições legais, regulamentares e contratuais
aplicáveis.

•

3.7. Alienação e/ou oneração de bens do ativo permanente. As
Recuperandas poderão promover a alienação e/ou a oneração de quaisquer bens
que estejam livres e desembaraçados (ou mediante anuência do credor titular de
eventual garantia que recaia sobre o bem), integrantes ou não do seu ativo
permanente, conforme autorizado expressamente pelo Juízo da Recuperação na
forma do artigo 66 da LRJ ou por este Plano, observados os limites estabelecidos
na LRJ, neste Plano e nos demais contratos em vigor celebrados pelo Grupo Eneva
com credores não sujeitos à Recuperação Judicial.
4. AUMENTO DE CAPITAL
4.1. Condições Precedentes. As seguintes condições precedentes deverão ser
cumulativamente verificadas e/ou dispensadas pelas Recuperandas (e apenas por
elas, conforme o caso) para realização do Aumento de Capital e para
implementação das demais disposições contidas neste Plano; (i) Homologação
Judicial do Plano; (ii) compromisso dos Acionistas Controladores, em caráter
irrevogável e irretratável, de ceder gratuitamente seus respectivos direitos de
preferência e/ou renunciar aos seus respectivos direitos de prioridade, conforme o
caso, no todo ou em parte, em favor dos Credores Quirografários e/ou Investidores
que desejarem participar do Aumento de Capital por meio da Subscrição com os
Ativos, a fim de que o Aumento de Capital possa ocorrer na forma prevista neste
Plano; e (iii) obtenção das aprovações legais, regulatórias e contratuais
pertinentes.
4.2. Compromisso de realizar o Aumento de Capital. A Eneva, em caráter
irrevogável e irretratável, obriga-se por este Plano a realizar e fazer com que seja
realizada assembleia geral extraordinária de acionistas da Eneva, em até 30
(trinta) dias da data em que as Condições Precedentes forem verificadas e/ou
dispensadas, para fins de deliberação do Aumento de Capital, mediante a emissão
das Novas Ações, a serem integralizadas por meio do Aporte em Espécie, da
Capitalização dos Créditos e da Subscrição com os Ativos, na forma prevista neste
Plano.
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4.3. Valor do Aumento de Capital. 0 valor total do Aumento de Capital será
igual à soma (i) da quantia que vier a integrar o Aporte em Espécie, (ii) da
integralidade dos Créditos Capitalizados e (iii) da quantia correspondente ao valor
global dos Ativos que serão subscritos.
4.3.1. Subscrição com Ativos. Na eventualidade de a Eneva aceitar para fins
de subscrição no Aumento de Capital, segundo seus critérios
exclusivos de conveniência e oportunidade, bens e direitos capazes de
contribuir com sua geração de caixa e/ou com seu posicionamento
estratégico, tantas Novas Ações quantas bastem diante do valor do
Ativo subscrito serão entregues em contrapartida à subscrição,
observado o disposto no artigo 8° da Lei das S.A. e desde que
satisfeitas e/ou dispensadas as Condições Precedentes para a
realização do Aumento de Capital.
4.3.1.1. Manifestação pelo interessado em subscrever com Ativos. Os
Credores, acionistas e Investidores que desejarem participar do
Aumento de Capital mediante Subscrição com Ativos deverão
manifestar sua intenção na Assembleia de Credores em que for
deliberada a Aprovação do Plano, mediante preenchimento de
formulário cujo modelo integra o Anexo 4.3.1.1 deste Plano. Esta
manifestação deverá vir acompanhada de laudos de avaliação
elaborados por empresas de avaliação de primeira linha, atendendo,
outrossim, ao disposto no artigo 8° da Lei das S.A. Em qualquer
hipótese de Aumento de Capital mediante Subscrição com os Ativos,
a Eneva se reserva o direito de, quando entender oportuno, realizar
auditoria legal, contábil, comercial, financeira, ambiental e negocial
dos respectivos Ativos.
4.4. Limitação quanto à consolidação do controle acionário absoluto da
Eneva. A fim de evitar que, por força do Aumento de Capital, qualquer Credor
Quirografário consolide o controle acionário absoluto da Eneva, isto é, assuma,
direta ou indiretamente, participação acionária na Eneva superior a 50%
(cinquenta por cento), o exercício das opções previstas neste Plano estará limitado
da seguinte forma: a fração do Percentual Definitivo de Redução do Crédito
Quirografário alocada para fins de Capitalização dos Créditos que potencialmente
resultar em controle consolidado será automaticamente perdoada, na forma da
cláusula Sá deste Plano. Para fins da limitação prevista nesta cláusula, serão
consideradas exclusivamente as manifestações firmes recebidas dos Credores
Quirografários no sentido de participar do Aumento de Capital por meio de
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Capitalização de Créditos, Aporte em Espécie e/ou Subscrição com os Ativos até a
Assembleia de Credores. Não serão consideradas manifestações, firmes ou não,
recebidas de quaisquer outros Investidores.
4.5. Mesmos direitos. As Novas Ações emitidas pela Eneva no âmbito do
Aumento de Capital conferirão aos seus titulares os mesmos direitos atribuídos às
demais ações emitidas até hoje pela Eneva, inclusive a dividendos e juros sobre o
capital próprio que vierem a ser declarados pela Eneva após a data de
homologação do Aumento de Capital, observado o disposto na cláusula 4.11 deste
Plano.
4.6. Bonificações, desdobramentos ou grupamentos de ações. 0 número de
Novas Ações a serem entregues em cumprimento a este Plano será simultânea e
proporcionalmente ajustado aos aumentos de capital por bonificação,
desdobramentos ou grupamentos de ações que vierem a ocorrer a partir desta
data, sem qualquer ônus para o beneficiário e na mesma proporção estabelecida
para tais eventos. Assim, apenas à guisa de exemplo, (i) em caso de grupamento de
ações, o número de Novas Ações a serem entregues deverá ser dividido pela
mesma razão referente ao grupamento das ações; e (ii) em caso de desdobramento
de ações ou bonificações, o número de Novas Ações a serem entregues deverá ser
multiplicado pela mesma razão referente ao desdobramento das ações ou pela
mesma razão utilizada para a bonificação.
4.7. Cessão do direito de preferência e/ou renúncia ao direito de
prioridade. Caso o Aumento de Capital seja realizado por subscrição privada, a
Eneva compromete-se a envidar seus melhores esforços para obter dos Acionistas
Controladores compromisso, em caráter irrevogável e irretratável, no sentido de
cederem seu respectivo direito de preferência, aos Investidores e/ou Credores
Quirografários, no todo ou em parte, a fim de que o Aumento de Capital possa
ocorrer na forma prevista neste Plano. Igualmente, caso o Aumento de Capital
venha a ser realizado por oferta pública com esforços restritos de colocação, nos
termos da ICVM 476/09, a Eneva se compromete a envidar seus melhores esforços
para obter dos Acionistas Controladores compromisso, em caráter irrevogável e
irretratável, no sentido de cederem seu respectivo direito de preferência e/ou
renunciarem a seu respectivo direito de prioridade em favor dos Investidores e/ou
Credores Quirografários, no todo ou em parte, a fim de que o Aumento de Capital
possa ser implementado conforme previsto neste Plano.
4.8. Novas Ações em virtude da Capitalização dos Créditos e respectiva
quitação. A efetiva entrega das Novas Ações em decorrência da Capitalização dos
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Créditos, representa o pagamento dos Créditos Capitalizados, ficando outorgada,
de pleno direito, ampla, geral e irrestrita quitação entre as Recuperandas, de um
lado, e o respectivo Credor Quirografário, de outro, quanto a esta fração do Crédito,
para todos os fins e efeitos legais.
4.9. Mandato. A Eneva fica desde já mandatada e autorizada, em caráter
irrevogável e irretratável, por força deste Plano, nos termos do artigo 684 do
Código Civil, a representar, em conjunto ou isoladamente, os beneficiários das
Novas Ações na assinatura de todos os documentos que sejam necessários para
implementar e efetivar a entrega das Novas Ações, incluindo, mas sem se limitar ao
boletim de subscrição perante a instituição custodiante das ações de emissão da
Eneva.

e
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4.10. Outros procedimentos. Os demais prazos e procedimentos relacionados
ao Aumento de Capital, além dos já previstos neste Plano, serão oportunamente
divulgados na forma da Lei das S.A. e da LRJ, conforme aplicável e se necessário.
4.11. Periodo de Lock-Up. Durante o Período de Lock-Up, os Credores
Quirografários estarão proibidos de oferecer, vender, contratar a venda, prometer
vender, emprestar, ceder fiduciariamente ou de qualquer forma negociar ou
transferir a titularidade, lançar opção de compra (exercível durante o Período de
Lock-Up), realizar qualquer venda a descoberto ou dispor de qualquer outra forma
das Novas Ações recebidas no âmbito do Aumento de Capital. A referida restrição é
expressamente acordada para impedir os Credores Quirografários durante o
Período de Lock-Up de participar de qualquer hedge ou qualquer outra transação
que seja concebida para ou que, potencialmente, possa levar a ou resultar na
alienação das Novas Ações de sua titularidade durante o Período de Lock-Up,
mesmo que tais Novas Ações sejam alienadas por qualquer pessoa que não o
Credor Quirografário durante o Período de Lock-Up. A referida proibição de
hedging ou de realizar outras transações inclui qualquer venda a descoberto ou
qualquer compra, venda ou concessão de qualquer direito (incluindo qualquer
opção de compra e venda, sem restrições) com relação ou referenciada em
qualquer das Novas Ações de titularidade do Credor Quirografário, ou com relação
a qualquer outro valor mobiliário que inclua, seja relacionado a, referenciado em,
ou que derive de qualquer parte significativa do valor de tais Novas Ações,
incluindo total return swaps e outras operações de derivativos com liquidação
exclusivamente financeira.
S.

REESTRUTURAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DAS DÍVIDAS
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5.1. Pagamento dos Credores Trabalhistas. Os Créditos Trabalhistas serão
pagos integralmente — sem deságio — por meio de 2 (duas) parcelas iguais e
sucessivas, sem a incidência de correção monetária e juros, a serem pagas no 30 4
(trigésimo) e 60 4 (sexagésimo) dias após a Data de Homologação.
5.2. Pagamento dos Credores com Garantia Real. As Recuperandas não
reconhecem a existência de Credores com Garantia Real na Data do Pedido e, até o
momento, nenhum Credor com Garantia Real foi incluído na Lista de Credores pela
Administradora judicial. Na eventualidade de sobrevir a inclusão de Credores com
Garantia Real na Lista de Credores por decisão judicial, arbitral ou acordo entre as
partes, os referidos Credores com Garantia Real receberão seus Créditos com
Garantia Real segundo as mesmas condições dos Créditos Quirografários
superiores a R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) detidos pelos
Credores Quirografários, nos termos da cláusula 5.3 deste Plano.
5.3. Pagamento dos Credores Quirografários. 0 pagamento dos Créditos
Quirografários observará o disposto nas cláusulas abaixo:
5.3.1. Pagamento Linear de até R$ 250 mil a todos os Credores
Quirografários. 0 montante de até R$ 250.000,00 (duzentos e
cinquenta mil reais) será pago integralmente — sem deságio — a cada
um dos Credores Quirografários, limitado ao valor do respectivo
Crédito Quirografário, em 2 (duas) parcelas iguais e sucessivas, sem a
incidência de correção monetária e juros, a serem pagas no 30 4
(trigésimo) e 60 4 (sexagésimo) dias após a Data de Homologação.
0

5.3.2. Redução Obrigatória do Valor dos Créditos Quirografários. A
aprovação do Plano implica necessariamente a redução, em relação a
cada Credor Quirografário, de 30% (trinta por cento) a 45% (quarenta
e cinco por cento) do valor do Crédito Quirografário no montante que
superar o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), os
quais serão pagos na forma da cláusula 5.3.1 acima, cabendo a cada
Credor Quirografário indicar (i) o respectivo Percentual Proposto de
Redução do Crédito Quirografário e (ii) a forma escolhida de redução
do seu Crédito Quirografário, dentre (a) a capitalização do valor
integral do Crédito Quirografário correspondente ao Percentual
Definitivo de Redução do Crédito Quirografário; (b) a concessão de
perdão integral do valor do Crédito Quirografário correspondente ao
Percentual Definitivo de Redução do Crédito Quirografário; ou (c) a
combinação das alternativas (a) e (b) acima, neste caso informando
~NE~~q
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exatamente o percentual que pretendem perdoar e o percentual que
pretendem capitalizar no Aumento de Capital.
5.3.2.1. Formalização da Indicação. 0 Percentual Proposto de Redução do
Crédito Quirografário e a forma escolhida de redução do Crédito
Quirografário, conforme previsto na cláusula 5.3.2 acima deverão
ser informados por cada um dos Credores Quirografários durante a
Assembleia de Credores em que ocorrer a votação do Plano,
mediante o preenchimento de formulário cujo modelo integra o
Anexo 5 3.2.1 deste Plano.

.

5.3.2.2. Ausência de Formalização. A ausência de manifestação durante a
Assembleia de Credores em que ocorrer a votação do Plano será

o

interpretada como (i) opção pelo Credor Quirografário pelo
montante mínimo de 30% (trinta por cento) como Percentual
Proposto de Redução do Crédito Quirografário; e (ii) desinteresse do
Credor Quirografário em participar do Aumento de Capital,
importando na concessão de perdão integral do valor do Crédito
Quirografário correspondente ao Percentual Proposto de Redução

do Crédito Quirografário, sem prejuízo de o respectivo Credor
Quirografário sujeitar-se ao processo de majoração previsto a seguir
no caso de não atingimento da Redução Mínima dos Créditos
Quirografários, o qual terá, igualmente, o tratamento do item (ii)
desta cláusula 5 3.2.2.

.

®

5.3.2.3

5.3.2.4

.

.

Aferição dos Percentuais de Redução dos Créditos
Quirografários. Após os Credores Quirografários informarem seu
respectivo Percentual Proposto de Redução do Crédito Quirografário
e a forma escolhida de redução do Crédito Quirografário, será
calculada a média ponderada destes percentuais, a fim de verificar se
a Redução Mínima dos Créditos Quirografários (40%) foi ou não
atingida.
Não atingimento da Redução Mínima dos Créditos
Quirografários e consequente majoração compulsória do
Percentual Proposto de Redução dos Créditos Quirografários.
Conforme explicado neste Plano, as projeções econômicas que
embasaram as propostas de pagamento adotaram como premissa o
fato de que no mínimo 40% (quarenta por cento) do valor total dos
Créditos Quirografários será capitalizado e/ou perdoado, conforme o
9
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caso. Assim, na hipótese de a combinação dos resultados apurados
na Assembleia de Credores não atingir o percentual mínimo de 40%
(quarenta por cento) acima, os Credores Quirografários que

eventualmente ficarem abaixo da média ponderada obtida serão
informados de que o respectivo Percentual Proposto de Redução do
Crédito Quirografário será majorado, conforme fórmula prevista no
Anexo 2.13, até que se atinja a Redução Mínima dos Créditos
Quirografários. A majoração de cada Percentual Proposto de
Redução do Crédito Quirografário será informada a todos os
presentes na Assembleia de Credores, passando a ser este o

Percentual Definitivo de Redução dos Créditos Quirografários para
todos os fins e efeitos de direito, sujeito, contudo, ao disposto na
cláusula 5.3.5 deste Plano.

o

5.3.2.4.1. Como forma de estimular a concessão de um maior Percentual
Proposto de Redução do Crédito Quirografário, independentemente da
forma de redução do Crédito Quirografário escolhida por cada Credor

Quirografário conforme cláusula 5.3.2 acima, exclusivamente o
percentual adicional de redução, correspondente à diferença apurada
entre o Percentual Definitivo de Redução do Crédito Quirografário (obtido
com o processo de majoração descrito na cláusula 5.3.2.4) e o Percentual
Proposto de Redução do Crédito Quirografário, será compulsoriamente
perdoado pelo respectivo Credor Quirografário.
5.3.3. Pagamento do Saldo Remanescente dos Créditos Quirografários de
acordo com as condições do instrumento A e do instrumento B. 0 Saldo
Remanescente dos Créditos Quirografários será pago, sem qualquer deságio, por
meio do instrumento A e do instrumento B, conforme as seguintes características:
5.3.3.1 Instrumento A: 0 instrumento A terá as seguintes características:
juros: 100% (cem por cento) do CDI acrescido de juros de 1%
(um por cento) ao ano, incidentes a partir da Data de
Homologação.
Carência: Período de carência de amortização de principal de 7
(sete) anos e de pagamento de juros de 4 (quatro) anos,
contados da Data de Homologação.
Pagamento de juros: A cada mês decorrido no período
compreendido entre o 5 2 (quinto) e o 7° (sétimo) anos após a
~N E V
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Data de Homologação, será realizado o pagamento de juros
previstos neste Plano.
Amortização de principal e pagamento de juros: A cada mês
decorrido no período compreendido entre o 8 2 (oitavo) e o 12 2
(décimo-segundo) anos após a Data de Homologação, serão
realizados amortizações de principal em parcelas iguais e
pagamentos de juros.
5.3.3.2. Instrumento B: 0 instrumento B terá as seguintes características:
Juros: 100% (cem por cento) do CDI, incidentes a partir da
Data de Homologação.
Carência: Período de carência de amortização de principal de
10 (dez) anos e de pagamento de juros de 8 (oito) anos,
contados da Data de Homologação.
Pagamento de juros: A cada mês decorrido no período
compreendido entre o 9 4 (nono) e o 10 4 (décimo) anos após a
Data de Homologação, será realizado o pagamento de juros
previstos neste Plano.
Amortização de principal e pagamento de juros: A cada mês
decorrido no período compreendido entre o 11 4 (décimoprimeiro) e o 17 4 (décimo-sétimo) anos após a Data de
Homologação, serão realizados amortizações de principal e
pagamento de juros, observando-se o seguinte cronograma de
pagamento:

E

r

112 Ano

122 Ano

10%

10%

5.3.4.1.

13 2 Ano
10%

142 Ano
10%

152 Ano
15%

162 Ano
20%

172 Ano
25%

Critérios para alocação do Saldo Remanescente do Crédito
Quirografário entre instrumento A e instrumento B. Como forma
de estimular a concessão de um percentual maior de redução do
Crédito Quirografário, o Plano prevê, em relação a cada Credor
Quirografário, a alocação ao instrumento A de 1% (um por cento) do
valor do Crédito Quirografário (após o desconto dos R$ 250.000,00
pagos na forma da cláusula 5.3.1), para cada 1% (um por cento) do
Percentual Definitivo de Redução do Crédito Quirografário fixado
acima do percentual mínimo de redução do Crédito Quirografário de
30% (trinta por cento). 0 Saldo Remanescente dos
Créditos Quirografários não alocados como instrumento A acima
32
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serão automaticamente alocados para pagamento conforme
condições do instrumento B.
5.3.4.2

.

Limitação global do valor destinado ao instrumento A. As
Recuperandas destinarão a quantia máxima e irreajustável de até R$
460.000.000,00 (quatrocentos e sessenta milhões de reais) para fins
de alocação nas condições do instrumento A. Apenas farão jus às
condições previstas no instrumento A os (i) Credores Quirografários
cujo Percentual Definitivo de Redução dos Créditos Quirografários
seja fixado acima do mínimo de 30% (trinta por cento), nos termos
da cláusula 5.3.43; e (ii) os Credores Financiadores, conforme
disposto na cláusula 6 4 do Plano.

5.3.5 Majoração facultativa do Percentual Definitivo de Redução do Crédito
Quirografário e alocação do Saldo Remanescente dos Créditos Quirografários
ao instrumento C. Ainda como forma de estimular uma maior redução dos
Créditos Quirografários, será facultada exclusivamente aos Credores
Quirografários que concederem um Percentual Definitivo de Redução do Crédito
Quirografário igual ou superior a 40% (quarenta por cento), a opção de majorarem
um adicional de 20% (vinte por cento) seus respectivos Percentuais Definitivos de
Redução do Crédito Quirografário, por meio exclusivamente de perdão de dívida,
de modo a fazerem jus à alocação integral de seus respectivos Saldos
Remanescentes dos Créditos Quirografários ao instrumento C. Ou seja, nesse caso
o Saldo Remanescente dos Créditos Quirografários do respectivo Credor
Quirografário não será alocado nos instrumentos A e B, mas exclusivamente no
instrumento C, independentemente do respectivo Credor Quirografário ter
concedido Novo Financiamento ou não.
.

®

5.3.5.1. Instrumento C: 0 instrumento C terá as seguintes
características:
juros: 100% (cem por cento) do CDI acrescido de juros de
2,5% (dois vírgula cinquenta por cento) ao ano, incidentes a
partir da Data de Homologação.
Carência: Período de carência de amortização de principal de 8
(oito) anos e de pagamento de juros de 6 (seis) anos, contados
da Data de Homologação.
Pagamento de juros: A cada mês decorrido no período
compreendido entre o 7° (sétimo) e o 8 2 (oitavo) anos após a
Data de Homologação, será realizado o pagamento de juros
previstos neste Plano.
33
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Amortização de principal e pagamento de juros: A cada mês
decorrido no período compreendido entre o 9 4 (nono) e o 14 4
(décimo-quarto) anos após a Data de Homologação, serão
realizados amortizações de principal e pagamento de juros,
observando-se o seguinte cronograma de pagamento:
94 Ano

104 Ano

114 Ano

12 4 Ano

134 Ano

144 Ano

10%

15%

15%

15%

20%

25%

5.3.5.2 . Formalização da opção relativa à majoração facultativa.
0 exercício, por cada Credor Quirografário, da opção de majoração
do respectivo Percentual Definitivo de Redução do Crédito
a Quirografário em 20% (vinte por cento) adicionais, nos termos
previstos na cláusula 5.3.5 acima, deverá ser informado durante a
Assembleia de Credores em que ocorrer a votação do Plano, ao
término do procedimento de Aferição dos Percentuais de Redução
dos Créditos Quirografários, mediante o preenchimento de
formulário cujo modelo integra o Anexo 5.3.5.2 deste Plano.
5.4. Pagamento dos Credores Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte. Os Créditos detidos pelos Credores Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte serão pagos integralmente — sem deságio — por meio de 2 (duas) parcelas
iguais e sucessivas, sem a incidência de correção monetária e juros, a serem pagas
no 30 4 (trigésimo) e 60 4 (sexagésimo) dias após a Data de Homologação.
5.5. Pagamento dos Credores Retardatários. Os Créditos detidos pelos
Credores Retardatários serão pagos em 120 (cento e vinte) parcelas mensais, sem
incidência e capitalização de juros, sendo a primeira parcela devida após o
primeiro mês subsequente à quitação integral de todos os demais Créditos
Concursais e Créditos Extraconcursais.
5.6. Forma de Pagamento. Os Créditos serão pagos aos Credores por meio da
transferência direta de recursos à conta bancária do respectivo Credor, por meio
de documento de ordem de crédito (DOC) ou de transferência eletrônica disponível
(TED), sendo que a Eneva poderá contratar agente de pagamento para a efetivação
de tais pagamentos aos Credores. 0 comprovante de depósito do valor creditado a
cada Credor servirá de prova de quitação do respectivo pagamento.
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5.7. Contas bancárias dos Credores. Os Credores devem informar suas
respectivas contas bancárias para esse fim, mediante comunicação por escrito
endereçada à Eneva, nos termos da cláusula 9.4. Os pagamentos que não forem
realizados em razão de os Credores não terem informado suas contas bancárias
com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência da data de pagamento previsto
não serão considerados como um evento de descumprimento do Plano. Neste caso,
a critério das Recuperandas, os pagamentos devidos aos Credores que não tiverem
informado suas contas bancárias poderão ser realizados em juizo, às expensas do
Credor, que responderá por quaisquer custos agregados em razão da utilização da
via judicial para depósito. Não haverá a incidência de juros, multas, encargos
moratórios ou descumprimento deste Plano se os pagamentos não tiverem sido
realizados em razão de os Credores não terem informado tempestivamente suas
contas bancárias.
5.8. Majorações nos valores dos Créditos. Na hipótese de se verificar eventual
majoração no valor de qualquer Crédito decorrente de decisão judicial transitada
em julgado ou acordo entre as partes, o valor majorado do Crédito será pago na
forma prevista neste Plano, a partir do trânsito em julgado da decisão judicial ou
da celebração do acordo entre as partes. Neste caso, as regras de pagamento do
valor majorado de tais Créditos, notadamente quanto à incidência de juros,
passarão a ser aplicáveis apenas a partir do referido trânsito em julgado ou da data
da celebração do acordo entre as partes.
6. CONCESSÃO DE NOVO FINANCIAMENTO
6.1.

©

Concessão de Novo Financiamento. Conforme exposto pelas
Recuperandas por meio de petição-convite apresentada nos autos da
Recuperação judicial juntamente com este Plano, as Recuperandas
ratificam o convite formulado aos Credores Quirografários para
concessão de Novo Financiamento à Eneva, visando a fortalecer a
estrutura de capital daquela sociedade, no montante mínimo de R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais) por cada Credor Quirografário, e
respeitado o limite global de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais). A
concessão de Novo Financiamento deverá observar a proporção da
participação do respectivo Credor Quirografário no montante total dos
Créditos Quirografários. Caso algum Credor Quirografário não participe
da concessão de Novo Financiamento, os Credores Quirografários
concedentes poderão aumentar proporcionalmente sua participação no
Novo Financiamento a ser concedido, observando-se em qualquer cenário
o limite global de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais). Os Credores
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Quirografários concedentes deverão comunicar seu firme propósito de
conceder Novo Financiamento no prazo de 30 (trinta) dias corridos
contados da data da apresentação deste Plano em Juizo, na forma da
cláusula 9.4, com indicação expressa do valor a ser concedido. Após o
302 (trigésimo) dia contado da data de apresentação deste Plano em Juizo,
contar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias corridos para que o Credor

Quirografário efetivamente conceda o Novo Financiamento, nos limites já
indicados, mediante depósito na conta bancária de titularidade da Eneva
S.A., em recuperação judicial, .mantida junto ao Banco Itaú Unibanco S.A.
(341), Agência 0911, conta 07727-9.
6.2. Condições de pagamento do Novo Financiamento. 0 Novo
Financiamento será repago aos Credores Financiadores nas seguintes condições:
Juros: 100% (cem por cento) do CDI acrescido de juros de 3% (três por
cento) ao ano, incidentes a partir da data do respectivo desembolso.
Prazo de pagamento: 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do
desembolso do Novo Financiamento ou na data em que o preço pela
alienação da participação societária da Eneva na Pecém I for depositado
em favor da Eneva, dos dois o que ocorrer antes.
Amortização de principal e pagamento de juros: em uma única
parcela, a ser realizada no prazo de pagamento acima.
6.3. Garantias. 0 Novo Financiamento será garantido pelas Garantias
Compartilhadas, mediante assinatura de instrumento contratual específico para
esta finalidade entre os Credores Financiadores e a Eneva.
E

6.4. Prioridade na alocação da quantia destinada ao instrumento A. Após a
efetiva disponibilização do Novo Financiamento em favor da Eneva, os Credores
Financiadores terão proporcionalmente reservados para si o valor de até R$

100.000.000,00 (cem milhões de reais) da quantia máxima de R$ 460.000.000,00
(quatrocentos e sessenta milhões de reais) destinada ao pagamento dos Credores
Quirografários na forma do.instrumento A. Para esta finalidade, cada R$ 1,00 (um
real) de dinheiro novo concedido dará ao Credor Financiador o direito de ter R$
1,00 (um real) reservado proporcionalmente para si.
6.5. Não obstante o disposto nas subcláusulas deste capítulo 6 2, caso o Credor
Financiador exerça a faculdade prevista na cláusula 5.3.5 deste Plano, a totalidade
do seu respectivo Saldo Remanescente dos Créditos Quirografários será
v
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exclusivamente alocada no instrumento C e não mais nos instrumentos A e B,
independentemente do limite previsto na cláusula 6.4.
7.

ALIENAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA ENEVA NA PECÉM I

7.1. Alienação da Pecém I para a EDP. Conforme divulgado ao mercado por
meio de Fato Relevante datado de 09/12/2014, a fim de fazer frente à sua
necessidade imediata de caixa, a Eneva celebrou contrato de compra e venda da
totalidade de sua participação na sua subsidiária Pecém I com a EDP, cuja cópia
integra o Anexo 7.1 deste Plano. Nos termos do referido contrato, o negócio
compreende o pagamento de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) pela
participação em Pecém I, a ser efetivada no fechamento do negócio.

®

7.2. Aprovação pelos Credores. A aprovação deste Plano acarretará, de pleno
direito e independentemente de outras formalidades, a aprovação pelos Credores
da alienação da participação acionária detida pela Eneva na Pecém I para a EDP, na
forma do contrato cuja cópia integra o Anexo 7.1 deste Plano, para todos os fins e
efeitos jurídicos.
8.

EFEITOS DO PLANO

8.1. Vinculação do Plano. As disposições do Plano vinculam as Recuperandas e
os Credores a partir da Homologação Judicial do Plano, nos termos do art. 59 da
LRJ, e os seus respectivos cessionários e sucessores.
8.2. Novação. Este Plano implica a novação dos Créditos, que serão pagos na
® forma estabelecida neste Plano. Por força da referida novação, todas as obrigações,
covenants, índices financeiros, hipóteses de vencimento antecipado, bem como
outras obrigações e garantias que sejam incompatíveis com as condições deste
Plano deixarão de ser aplicáveis, sendo substituídas pelas previsões contidas neste
Plano.
8.3. Ausência de reestruturação dos Créditos por Fiança, Aval ou Obrigação
Solidária. Conforme exposto na petição inicial da Recuperação Judicial, as
Recuperandas não pretendem reestruturar, no âmbito de sua Recuperação Judicial,
os Créditos decorrentes de operações contraídas diretamente pelas subsidiárias
das Recuperandas sediadas no Brasil, por meio de operações nas quais as
Recuperandas figuram como fiadoras, avalistas, devedoras solidárias ou de
qualquer outra forma coobrigadas ao pagamento da dívida contraída diretamente
por uma de suas subsidiárias sediadas no Brasil. Consequentemente, os Créditos
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por Fiança, Aval ou Obrigação Solidária que venham a ser eventualmente incluídos
pela Administradora judicial na Lista de Credores serão pagos nas condições
originariamente contratadas ou naquelas que eventualmente venham a ser
acordadas com o respectivo Credor por Fiança, Aval ou Obrigação Solidária.
8.4. Extinção de Ações. Os Credores não mais poderão, a partir da
Homologação judicial do Plano, (i) ajuizar ou prosseguir toda e qualquer ação
judicial ou processo de qualquer tipo relacionado a qualquer Crédito contra as
Recuperandas; (ii) executar qualquer sentença, decisão judicial ou sentença
arbitral relacionada a qualquer Crédito contra as Recuperandas; (iii) penhorar
quaisquer bens das as Recuperandas para satisfazer seus Créditos ou praticar
qualquer outro ato constritivo contra tais bens; (iv) criar, aperfeiçoar ou executar
qualquer garantia real sobre bens e direitos das Recuperandas para assegurar o
® pagamento de seus Créditos; (v) reclamar qualquer direito de compensação contra
qualquer crédito devido às Recuperandas; e (vi) buscar a satisfação de seus
Créditos por quaisquer outros meios. Todas as eventuais execuções judiciais em
curso contra as Recuperandas relativas aos Créditos serão extintas, e as penhoras e
constrições existentes serão liberadas.

O

8.5. Quitação. Os pagamentos realizados na forma estabelecida neste Plano
acarretarão, de forma automática e independentemente de qualquer formalidade
adicional, a quitação plena, irrevogável e irretratável, de todos os Créditos de
qualquer tipo e natureza contra as Recuperandas e seus controladores e
garantidores, inclusive juros, correção monetária, penalidades, multas e
indenizações. Com a ocorrência da quitação, os Credores serão considerados como
tendo quitado, liberado e/ou renunciado integralmente todos e quaisquer
Créditos, e não mais poderão reclamá-los, contra as Recuperandas, controladas,
subsidiárias, afiliadas e coligadas e outras sociedades pertencentes ao mesmo
grupo societário e econômico, e seus diretores, conselheiros, acionistas, sócios,
agentes, funcionários, representantes, fiadores, avalistas, garantidores, sucessores
e cessionários a qualquer titulo.
8.6. Formalização de documentos e outras providências. As Recuperandas
obrigam-se a realizar todos os atos e firmar todos os contratos e outros
documentos que, na forma e na substância, sejam necessários ou adequados ao
cumprimento e implementação deste Plano e obrigações correlatas.
8.7. Extinção e substituição dos avais, fianças e demais formas de
coobrigação. Diante do fato de que, com a Capitalização dos Créditos, os Credores
Quirografários que optarem pela Capitalização dos Créditos irão se tornar
N
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acionistas da Eneva, os avais, fianças e outras formas de coobrigação outorgadas
pelas Recuperandas em favor destes Credores Quirografários serão
automaticamente extintas.
8.8. Descumprimento do Plano. Em caso de mora, as Recuperandas deverão
convocar seus Credores, com a finalidade de deliberar junto a eles em assembleia
sobre a medida mais adequada para sanar o descumprimento do Plano. Para fins
desta cláusula, haverá mora caso a Eneva descumpra alguma disposição deste
Plano e não sane tal descumprimento no prazo de até 60 (sessenta) dias contados
do recebimento, pelas Recuperandas, de notificação enviada pela parte
prejudicada com o descumprimento de tal obrigação.
8.9. Aditamentos, alterações ou modificações do Plano. Aditamentos,
alterações ou modificações ao Plano podem ser propostas a qualquer tempo após a
Homologação Judicial do Plano, desde que tais aditamentos, alterações ou
modificações sejam aceitas pelas Recuperandas e aprovadas pela Assembleia de
Credores, nos termos da LRJ. Para fins de cômputo, os Créditos deverão ser
atualizados na forma deste Plano e descontados dos valores já pagos a qualquer
título em favor dos Credores, inclusive mediante Capitalização dos Créditos.
9. DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. Contratos existentes e conflitos. Na hipótese de conflito entre as
disposições deste Plano e as obrigações previstas nos contratos celebrados com
qualquer Credor anteriormente à data de assinatura deste Plano, o Plano
prevalecerá.

O

9.2. Aprovação da ANEEL, ANP e CADE. Todas as disposições deste Plano ou
decorrentes do aqui previsto que dependam de aprovação pela ANEEL, ANP e/ou
CADE deverão ser aprovadas pelos referidos órgãos para que surtam seus
regulares efeitos. As disposições deste Plano poderão ser adaptadas para cumprir
a eventuais exigências da ANEEL, ANP e/ou CADE, aplicando-se, no que for cabível,
o disposto na cláusula 8.5.
9.3. Anexos . Todos os Anexos a este Plano são a ele incorporados e constituem

parte integrante do Plano. Na hipótese de haver qualquer inconsistência entre este
Plano e qualquer Anexo, o Plano prevalecerá.
9.4. Comunicações. Todas as notificações, requerimentos, pedidos e outras
comunicações às Recuperandas, requeridas ou permitidas por este Plano, para
~NEV9
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serem eficazes, devem ser feitas por escrito e serão consideradas realizadas
quando (i) enviadas por correspondência registrada, com aviso de recebimento, ou
por courier, e efetivamente entregues ou (ii) enviadas por fac-símile, e-mail ou
outros meios, quando efetivamente entregues e confirmadas por telefone. Todas as
comunicações devem ser endereçadas da seguinte forma, exceto se de outra forma
expressamente prevista neste Plano, ou, ainda, de outra forma que venha a ser
informada pela Eneva aos Credores:
Eneva S.A.
Praia do Flamengo, n° 66, 6 4 andar, Flamengo
Rio de Janeiro/RJ, CEP n° 22.210-903
A/C: Diretor Presidente
Telefone/fax: +55 213721-3060

0

Eneva Participações S.A.
Praia do Flamengo, n° 66, sala 901 parte, Flamengo
Rio de Janeiro/RJ, CEP n 2 22.210-903
A/C: Diretor Presidente
Telefone/fax: +55 213721-3060
Com cópia para:
Galdino Coelho Mendes Carneiro Advogados
Av. Rio Branco, n. 4 138,11° andar
Rio de janeiro, Estado do Rio de Janeiro
A/C: Flavio Galdino
Telefone/fax: +55 213195-0240
E-mail: galdino.eneva@gcmc.com.br
,

V

,

,

9.5. Data do Pagamento. Na hipótese de qualquer pagamento ou obrigação
prevista no Plano estar prevista para ser realizada ou satisfeita em um dia que não
seja um Dia Útil, o referido pagamento ou obrigação poderá ser realizado ou
satisfeita, conforme o caso, no Dia Útil seguinte.
9.6. Encargos Financeiros. Salvo nos casos expressamente previstos no Plano,
não incidirão juros e nem correção monetária sobre o valor dos Créditos.
9.7. Créditos em moeda estrangeira. Os Créditos em moeda estrangeira serão
mantidos na moeda original para todos os fins de direito e serão liquidados,
observado o disposto neste Plano. Exceto em caso de disposição específica neste
40
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Plano, os Créditos em moeda estrangeira serão convertidos em reais com base
cotação de fechamento da taxa de venda de câmbio de reais por Dólares dos

Estados Unidos da América, divulgada pelo Banco Central do Brasil por meio do
sistema PTAX Venda ou outro meio pelo qual o Banco Central passe a divulgar tal
taxa de câmbio, em substituição ao sistema PTAX e da transação PTAX 800,
conforme previsto no Comunicado BCB 25.940/2014, conforme alterado ou
substituído, na data que seja 2 (dois) Dias Úteis imediatamente anterior à data em
que tal conversão é necessária.
9.8. Divisibilidade das previsões do plano. Na hipótese de qualquer termo ou
disposição do Plano ser considerada inválida, nula ou ineficaz pelo Juízo da
Recuperação, o restante dos termos e disposições do Plano devem permanecer
válidos e eficazes, salvo se, a critério das Recuperandas, a invalidade parcial do
Plano comprometer a capacidade de cumprimento, caso em que, por simples
declaração, poderão restituir as Partes ao estado anterior.
9.9. Lei Aplicável. Os direitos, deveres e obrigações decorrentes deste Plano

deverão ser regidos, interpretados e executados de acordo com as leis vigentes na
República Federativa do Brasil.
9.10. Eleição de Foro. Todas as controvérsias ou disputas que surgirem ou
estiverem relacionadas a este Plano serão resolvidas pelo Juízo da Recuperação.
Rio de janeiro, 12 de fevereiro de 2015.
ENEVA S A. - EM RECUPERAÇÃO
.

Nor~ne: Alexandre Americ no
Cargo: Diretor Presidente

Nome: Ricardo Levy
Cargo: Diretor Vice-Presidente

ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A. -1

No e: Alexandre Americano
Cargo: Diretor sem designação específica

Cargo: Diretor Co-Presidente
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ANEXO 2.1.3

Fórmula para aferição do percentual de redução adicional compulsória
por Credor Quirografário
PA = v

C¡

sR

_ OR, onde PA >: 0%

Onde:
PA = Percentual de Redução Adicional Compulsória por Credor Quirografário que optou por
uma redução de seu Crédito Quirografário em percentual inferior a 40%
VM = Valor Mínimo de Redução da Dívida = [valor total dos Créditos Quirografários] x 40%
SR = Soma dos valores reduzidos pelos Credores Quirografários que optaram por uma redução
de seu Crédito Quirografário em percentual maior ou igual a 40% = soma dos VRs, desde que
sua respectiva OR seja igual ou superior a 40%
CI = Soma do valor original dos Créditos Quirografários dos Credores Quirografários que
optaram por uma redução de seus Créditos Quirografários em percentual inferior a 40%
OR = Percentual da opção de redução do Crédito Quirografário de cada Credor Quirografário
VR = Valor reduzido por cada Credor Quirografário = produto do Crédito Quirografário original
pela OR de cada Credor Quirografário
Obs.: Todas as referências aos créditos acima descritos já estão considerando o abatimento
de R$ 250.000,00 por Credor Quirografário.
Obs. 2: Segue abaixo uma simulação, com números fictícios, apenas para fins

E

exemplificativos da fórmula acima.

Credor

Crédito
Quirografário

OR

VR

1

900,0

45,0%

405,0

Sim

0,0%

45,0%

405,0

2

700,0

35,0%

245,0

Não

2,0%

37,0%

259,0

3

400,0

30,0%

120,0

Não

7,0%

37,0%

148,0

4

300,0

35,0%

105,0

Não

2,0%

37,0%

111,0

5

100,0

30,0%

30,0

Não

7,0%

37,0%

37,0

Total de Créditos

que r PA
40%T

2.400,0

Redução
Resultante

VM 960,0

Redução Média antes de PA 37,7%

SR 405,0

Redução Média após PA

CI 1.500,0

40,0%

Redução
Resultante

9,

43

X52
ANEXO 2.1.51
Laudos Econômicos-Financeiros
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1. INTRODUÇÃO
0 presente Estudo Técnico econômico-financeiro do plano de recuperação judicial ("Estudo
Técnico") da ENEVA S.A., sociedade por ações inscrita sob o CNPJ n° 04.423.56710001.21, e ENEVA
PARTICIPAÇÕES, sociedade por ações inscrita sob o CNPJ n° 15.379.16810001-27, ambas com sede na

0

E~

Rua Praia do Flamengo , n° 66, 90 Andar , Flamengo , na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, é
apresentado para auxiliar as companhias em seu processo de recuperação judicial. Daqui em diante,
para fins de simplificação, as duas empresas serão denominadas em conjunto como "ENEVA" ou

12

"Companhias".

®

Este Estudo Técnico foi preparado pela APSIS Consultoria Empresarial Ltda. ("APSIS") com base em

informações fornecidas pela ENEVA e seus assessores, visando fornecer um maior entendimento
a

sobre o modelo de negócios da ENEVA e subsídios que atestem a sua viabilidade econômico-

financeira para auxiliar as Companhias em seu processo de recuperação judicial.

r

0 presente Estudo Técnico não constitui, no todo ou em parte, material de marketing ou uma
solicitação ou oferta para a compra de quaisquer valores mobiliários, e não deve ser considerado
como um guia de investimentos, tendo sido elaborado unicamente com a finalidade de ser um

r

material complementar para auxílio à ENEVA em seu processo de recuperação judicial.

Q

As premissas e declarações futuras aqui contidas têm por embasamento, em grande parte, as
expectativas atuais e as tendências que afetam, ou que potencialmente venham a afetar, os
negócios operacionais das Companhias. Consideramos que estas premissas e declarações futuras
baseiam-se em expectativas razoáveis e são feitas com base nas informações de que atualmente
dispomos, muito embora estejam sujeitas a diversos riscos, incertezas e suposições. Tais premissas

s

e declarações futuras podem ser influenciadas por diversos fatores, incluindo,
exemplificativamente:
• Intervenções governamentais, resultando em alteração na economia, tributos, tarifas ou
ambiente regulatório no Brasil;

0

• Alterações nas condições gerais da economia, incluindo, exemplificativamente, inflação,

Q

taxas de juros, nível de emprego, crescimento populacional e confiança do consumidor;
• Fatores ou tendências que possam afetar os negócios, participação no mercado, condição
financeira, liquidez ou resultados das operações da Companhia;

0

• Eventual dificuldade das Companhias em implementar seus projetos, tempestivamente e
sem incorrer em custos não previstos, o que pode retardar ou impedir a implementação do
plano de negócios das mesmas;
• Eventual dificuldade das Companhias em realizar os investimentos previstos, devido à
dificuldade de obtenção de financiamentos e/ou acesso ao mercado de capitais;

0
■

Q

A extinção das concessões, reversão permanente dos ativos de controladas das
Companhias, bem como a intervenção do Poder Concedente com o fim de assegurar a
adequação na prestação dos serviços, que possam afetar adversamente as condições
financeiras e resultados operacionais das Companhias;

0
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■

Decisões desfavoráveis em processos judiciais ou administrativos que possam causar
efeitos adversos para as Companhias;
Deterioração das condições hidrológicas existentes, potencial falta de eletricidade e o
consequente racionamento de energia elétrica que possam ter um efeito adverso sobre as
Companhias;

■

As operações das Companhias dependem de sua capacidade de manter, aperfeiçoar e
operar, eficientemente, sua contabilidade, cobrança e serviços ao cliente.

15

Alguns dos indicadores e dados referentes ao setor de energia apresentados neste Estudo Técnico
foram obtidos perante as seguintes entidades: Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), Banco

®

Mundial, BNDES e Câmara de Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Tais indicadores financeiros

0

não foram verificados de forma independente. As informações contidas neste Estudo Técnico em
relação ao Brasil e à economia brasileira são baseadas em dados publicados pelo Banco Central do
Brasil, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Pesquisa Econômica

r

Aplicada (IPEA), por outros órgãos públicos e outras fontes. Todos os indicadores do setor de energia
e dados demográficos utilizados neste Estudo Técnico foram extraídos de fontes consideradas
confiáveis. Apesar de acreditarmos que essas informações provêm de fontes confiáveis, estes dados
macroeconômicos, comerciais e estatísticos não foram objeto de verificação de forma

Q

O

independente.

Desta forma, quaisquer informações financeiras incluídas nesse Estudo Técnico não são, e não
devem ser consideradas, demonstrações contábeis das Companhias. Os potenciais impactos
financeiros mencionados neste Estudo Técnico têm como base, exclusivamente, informações
disponibilizadas pelas Companhias até a data deste Estudo Técnico.

e

0 presente Estudo Técnico se baseia em informações públicas no que tange ao entendimento e
conhecimento do setor por parte dos consultores da APSIS e por informações fornecidas pelas
Companhias.

ei

Ao prepararmos o Estudo Técnico, observando a legislação e regulamentação aplicável, nós, da
APSIS, não levamos em conta o impacto de quaisquer comissões e despesas que possam resultar da
consumação da recuperação judicial. Ademais, os cálculos financeiros contidos no Estudo Técnico
podem não resultar sempre em soma precisa em razão de arredondamento.

Q

Este documento não é, e não deve ser utilizado como, uma recomendação ou opinião para os

Q

credores das Companhias sobre se a transação é aconselhável para qualquer credor ou sobre a
justeza da transação (fairness opinion) do ponto de vista financeiro. Não estamos aconselhando tais

0

credores em relação à recuperação judicial. Todos os credores devem conduzir suas próprias

p

análises sobre a recuperação judicial e, ao avaliar o processo, devem se basear nos seus próprios
assessores financeiros, fiscais e legais e não no Estudo Técnico.

D

A elaboração de análises econômico-financeiras, como as realizadas no presente Estudo Técnico, é
um processo complexo que envolve julgamentos subjetivos e não é suscetível a uma análise parcial
ou descrição resumida. Desse modo, a APSIS acredita que o Estudo Técnico deve ser analisado como

C2
Q
13

um todo, e a análise de partes selecionadas e outros fatores considerados na elaboração podem

UM
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resultar num entendimento incompleto e incorreto das conclusões. Os resultados aqui apresentados
se inserem exclusivamente no contexto do Plano de Recuperação Judicial e não se estendem a

®

quaisquer outras questões ou transações, presentes ou futuras, relativas às Companhias ou ao setor

d

em que atuam.

®

0 Estudo Técnico é exclusivamente destinado às Companhias e não avalia a decisão comercial
inerente a estas de realizar a transação, tampouco constitui uma recomendação para as Companhias

0

e/ou seus credores (inclusive, sem limitações, quanto à maneira pela qual eles devem exercer seu

Q
Q

direito a voto ou quaisquer outros direitos no que tange à recuperação judicial).
No presente Estudo Técnico, foram adotadas algumas premissas-chave, essenciais para o sucesso do
Plano de Recuperação Judicial, informadas pela administração das Companhias. Caso as mesmas não

Q
A

.

r

se realizem, impactos relevantes no Plano de Recuperação Judicial podem vir a ocorrer. Tais
premissas são descritas em detalhes no Capítulo 6.
Apresentamos a seguir o currículo das pessoas físicas e jurídicas que foram envolvidas na elaboração
e/ou revisão do presente Estudo Técnico:

—

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

Há mais de 35 anos, a APSIS presta consultoria a

companhias do Brasil, América Latina e Europa em avaliação de empresas, marcas e outros

a

intangíveis, além de realizar avaliação patrimonial de ativos, consultoria e negócios imobiliários,
gestão de ativo imobilizado e sustentabi[idade corporativa. Seguimos o padrão internacional da ASA

Ü

American Society of Appraisers (Washington, DC), através das normas do USPAP

-

Uniform

Standards of Professional Appraisal Practice, bem como os padrões da ética. Somos membro do
IBAPE

-

Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, órgão de classe formado por

n

engenheiros, arquitetos e empresas habilitadas que atuam na área das avaliações e perícias, cujas

S

normas foram desenvolvidas de acordo com os princípios básicos das normas internacionais do IVSC

Q

International Valuation Standards Committee e UPAV

-

União Pan-Americana de Associações de

Avaliação, o comitê internacional de normas de avaliação do IVSC, integrado por entidades

®

nacionais do continente americano que se dedicam à área de avaliação.

Q

RICARDO DUARTE CARNEIRO MONTEIRO

®

-

-

Sócio-fundador e Conselheiro da APSIS, é diretor do

Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF) desde 2001, perito judicial das varas cível e de
fazenda e professor da cadeira de Construção Civil da Pontifícia Universidade Católica do Rio de

®

Janeiro (PUC-RIO).

Q

Formação: Graduação em Engenharia Civil pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

Q

(PUC-RIO). Pós-Graduação em Engenharia Econômica também pela mesma.

p
Q
Q,

ANA CRISTINA FRANÇA DE SOUZA, ICVS

- Conselheira da APSIS, atua há mais de 25 anos em avaliação

de empresas, incluindo ativos tangíveis e intangíveis e consultoria imobiliária. Diretora executiva e
fundadora do Comitê Brasileiro de Avaliadores de Negócios (CBAN) da ANEFAC.

É diretora e

professora do Instituto Brasileiro de Executivos Financeiros (IBEF). Lecionou no MBA de Avaliação de
Marcas da FGV e no Instituto de Engenharia Legal (IEL). Palestrante em diversas entidades, como a

Li

Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o International Business Communication (IBC), Licensing

0
Q

o
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Executives Society International (LESI), o Instituto Brasileiro de Economia (IBRE), a Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (UERJ), o American Chamber (AMCHAM), entre outros. Responsável técnica
no Brasil do International Association of Consultants, Valuators and Analysts (IACVA), por onde é
internacionalmente certificada como avaliadora com a credencial ICVS - `International

Certified

Voluation Analyst".

Formação: Graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal Fluminense (UFF-RJ), com pósgraduação em Avaliação de Empresas e Projetos e em Ciências Contábeis, ambas pela Escola de PósGraduação da Fundação Getúlio Vargas (EPGE - FGV). Cursou BV 201 e BV 202, do programa de

Business Voluatoon da ASA (American Society of Appraisers). Cursou o BV 301 - Avaliação de Ativos
Intangíveis pelo Institute of International Business Valuers (IIBV), joint venture da ASA com o CICBV
(Canadian Institute of Chartered Business Valuators).
LUIZ PAULO CÉSAR SILVEIRA, ICVS - Vice-presidente Técnico da APSIS, atua há mais de 14 anos em
avaliação de empresas, incluindo ativos tangíveis e intangíveis. Diretor executivo e fundador do
Comitê

Brasileiro de Avaliadores de Negócios (CBAN) da ANEFAC. Responsável técnico no Brasil do

International Association of Consultants, Valuators and Analysts (IACVA), por onde é
internacionalmente certificado como avaliador com a credencial ICVS

- `International Certified

Valuation Analyst".

a

Formação: Graduação em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal Fluminense (UFF-RJ) em

0
©

1989 e mestrado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro
(COPPEAD-UFRJ) em 1991. Auditor líder ambiental certificado pelo Inmetro (15014001). Cursou BV
201 e BV 202, do programa de Business Valuation da ASA (American Society of Appraisers). Cursou o

®

BV 301 - Avaliação de Ativos Intangíveis pelo Institute of International Business Valuers (IIBV), joint

t
O

venture da ASA com o CICBV (Canadian Institute of Chartered Business Valuators).

Q
p

RENATA POZZATO CARNEIRO MONTEIRO - Presidente da APSIS, atua no mercado de consultoria em

Avaliações e MftA há mais de 10 anos. Experiência na coordenação de projetos, em especial
avaliação de ações judiciais e passivos , e negociações de fusões e aquisições . Já atuou na
coordenação de projetos na área de sustentabi[idade, dentre os quais se destaca o desenvolvimento
de projetos pioneiros de créditos de carbono junto à ONU e dimensionamento de passivos

p

ambientais.

E+Ì

Formação: Graduação em Direito. Pós-Graduação lato sensu em Direito da Propriedade Industrial

O

pela Faculdade de Direito da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). Fez MBA em Gestão de
Negócios pelo Instituto Brasileiro de Mercados e Capitais (IBMEC).

0
{~
iJ

Q

SÉRGIO FREITAS DE SOUZA - Vice-presidente de Novos Negócios da APSIS, possui experiência de mais
de 23 anos na área de Avaliações, Gestão de Ativo Imobilizado e Sistemas de Gestão Integrada ERPs

(Enterprise Resource Planning) e, também, Consultor de Projetos da FGV.
Formação: Graduação em Economia pela Universidade Gama Filho.

Q

0
o f~j
0
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ANTONIO NICOLAU - Diretor da área de Business Valuation da Apsis. Atuou como auditor externo em
uma das Big Four durante 10 anos e foi diretor de controladoria de instituição financeira de grande
porte durante 9 anos.
Formação: Graduação em Direito.

P

Estudo Técnico AP-0030/15.01

6
U

~

a
e
0

~ cpsis .~3
2. DOCUMENTOS RECEBIDOS
0 presente Estudo Técnico foi elaborado com base em informações recebidas pela ENEVA e seus
assessores, na forma de documentos e entrevistas verbais com o cliente. As estimativas utilizadas

d

neste processo estão baseadas nos documentos e informações, os quais incluem, entre outros, os

D

seguintes:

Q

• Demonstrações financeiras de todas as companhias do Grupo ENEVA em 31 de dezembro de
2014, não auditadas;

Q

0
A

r
O

r

• Fluxo de Caixa da Companhia (Holdings e operacionais) elaborado pela equipe de valuation

da ENEVA;
• Fluxo de Caixa da Companhia (Holdings e operacionais) elaborado pelos assessores
financeiros da ENEVA (base para o plano de Recuperação Judicial);
• Apresentações internas do Boord of Directors da companhia contemplando as operações de
ativos propostas no Plano de Recuperação Judicial;
• Contrato de Compra e Venda de Pecém I;
• Pedido de Recuperação Judicial das Companhias elaborado pelo escritório de advocacia
Galdino Coelho Mendes Carneiro Advogados; e
• Informações públicas das Companhias.
Também utilizamos bancos de dados selecionados de terceiros para a obtenção de informações

Q
0
r

financeiras, incluindo:
• Bloomberg LP; e
• Relatórios do setor de energia elétrica.

S

r
a

r
O

d
0
O
a
D
D
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3. DESCRIÇÃO DA ENEVA
A ENEVA S . A. é uma holding do setor de geração de energia termelétrica no Brasil . A companhia é
detentora de quatro grupos de ativos principais: Geração, Recursos Naturais, Recursos Renováveis e
Projetos Térmicos. Sua principal atividade econômica é a geração e comercialização de energia

elétrica , com negócios complementares em exploração e produção de gás natural . Abaixo, um

quadro com os principais ativos da Companhia e um breve detalhamento sobre cada um deles.
Eneva Participações

Eneva S.A.

S.A.

Recursos

Gerãçãr~

R—e n o v à ve~ i sIM ' ELração

Naturais

em

Gás natural

com

Blocos
Ì Exploratórios
Pamaíba 1

renováveis

J (MA)
Total de 8

MW

i

ENEVA
Eneva

blocos

i 7blocos
Pamaíba 11
517MW

70%Parnaíba Gás
Natural i

100% ENEVA

30% BPMB

Pecém 1
720MW
50% ENEVA
50%EDP

1

1 bloco
1 50% Parnaíba Gás
! Natural 2
50% Consórcio 2
Carvão Mineral

ém II

MW
ENEVA
E.01,1

360 MW

100% ENEVA

i

I

Petra

com

Pamaíba 111

600 MW

176 MW

100% Eneva
Participações
Taud
1 M
100% ENEVA
Participações

50% ENEVA

50% Eneva
Seival

i

Ventos

727MW

600MW
MInadeSeival
30%ENEVA
70%Compelml

Projetos de
energias

35% ENEVA

~ 35%
Eneva
Participações
f 30% Petra

Parnaíba/V
56 MW

Projetos em
desenvolvimento
Taud (Expansão)
49 MW

35% ENEVA
35% Eneva
Participações
30% Petra

100% ENEVA
Participações

50% EN EVA

50% Eneva
Participações

I,

Amapari
23 MW
51% ENEVA
.49% Eletronorte

~ 50%ENEVA
50% Eneva
articipáções

P

1 Em dez /2014 a ENEVA realizou a venda de sua participação à EDP, o que está sujeito a aprovações.

FF

2

113 ENEVAe 213 PGN

2

Imetame, DELP e Ortang
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GERAÇÃO
■

Q

ITAQUI

Localizada no Distrito Industrial de São Luís e movida a carvão mineral , a usina está em

i~

operação comercial desde fevereiro de 2013. A ENEVA S.A. tem

~i

empreendimento, que tem capacidade para gerar 360 MW de energia.

d

100% de participação no

No leilão A-5 em outubro de 2007, foram contratados 315 MWm por um período de 15 anos,
iniciando-se em fevereiro de 2013. No leilão, foi garantida a receita fixa de R$ 115/MWm,
reajustada anualmente pelo IPCA.

e

■

PECÉM 1

A usina termelétrica de Pecém I, localizada no município de São Gonçalo do Amarante (CE), produz

energia à base de carvão mineral pulverizado. A usina possui dois módulos de 360 MW, totalizando
720 MW. A ENEVA detinha 50% de participação no projeto e 50% pertencia à EDP. Em dez/2014 a
0

ENEVA realizou a venda de sua participação à EDP, o que está sujeito a aprovações.
No leilão de energia nova A-5, realizado em outubro de 2007, a usina contratou 615 MW médios,
garantindo uma receita fixa e indexada ao índice de inflação IPCA de cerca de R$ 111,00/MWh (base
dez/2013), durante 15 anos, a partir de janeiro de 2013.
■

PECÉM 11

A termelétrica Pecém II está localizada no município de São Gonçalo do Amarante (CE) e produz
cá

energia à base de carvão mineral pulverizado. Pecém li, um empreendimento 50% ENEVA S.A. e 50%
E.ON, possui capacidade instalada de 365 MW.
Ao comercializar 276 MW médios no leilão de energia nova A-5 de setembro de 2008, a usina

s

garantiu aproximadamente R$ 117,00/MWh (base: dez/2013) de receita fixa indexada ao IPCA,
durante 15 anos, a partir de junho de 2013. Nesta data, Pecém II se sincronizou com o Sistema
Interligado Nacional (SIN) e concluiu todos os testes elétricos requeridos pelo ONS. Em outubro, a
usina recebeu autorização da ANEEL para iniciar operação comercial.

p

■

PARNA(BA 1

A Usina de Parnaíba 1 está localizada dentro do Complexo de Parnaíba, em Santo Antônio dos Lopes

e

(MA). A usina utiliza gás natural, está em operação desde fevereiro de 2013 e possui capacidade
instalada de 676 MW. 0 fornecimento de gás para o Complexo de Parnaíba é feito pela Parnaíba Gás
Natural (PGN), cuja operação está detalhada mais adiante. A Usina de Parnaíba 1 é controlada pela
ENEVA S.A., que detém 70% das ações. A detentora dos 30% restantes é a Petra Energia.

d

0

No leilão de energia A-5 ocorrido em 2008, a Parnaíba 1 contratou 450 MWm por uma receita fixa de
R$ 112,50/MWh (base dez/ 13), reajustada anualmente pelo IPCA.
■

PARNAMA 11

A Usina de Parnaíba II está localizada dentro do Complexo de Parnaíba, em Santo Antônio dos Lopes
Q

(MA). A usina utiliza gás natural, está em fase pré-operacional e possuirá capacidade instalada de

Q

o

e
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518 MW. A ENEVA conseguiu junto à ANEEL um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) que garantiu a
postergação do início de sua operação comercial para julho de 2016. No período de Dez/2014 a

0

Jun / 2016, as turbinas de Parnaíba II estarão arrendadas à Parnaíba I. A ENEVA S . A. é detentora de
100% das ações de Parnaíba II.

©

No leilão de energia A-3 ocorrido em 2011, a Parnaíba II contratou 400 MWm pra entrega até março
de 2014 e 450 MWm para entrega de janeiro de 2015 por 20 anos. A receita fixa acordada para o
primeiro contrato foi de R$ 79/MWh (base dez/13), enquanto a receita fixa do segundo contrato foi

®

de R$ 94,82 MWh (base dez/13), ambas reajustadas anualmente pelo IPCA.

PARNAÍBA 111

0

D

A Usina de Parnaíba III está localizada dentro do Complexo de Parnaíba, em Santo Antônio dos Lopes
(MA). A usina utiliza gás natural, está em operação desde outubro de 2013 e possui capacidade
instalada de 178 MW. A ENEVA S.A. é detentora de 35% das ações de Parnaíba III, enquanto a ENEVA

.

PARTICIPAÇÔES detém 35% e a Petra 30%.

■

No leilão de energia A-5 em 2008, a usina contratou 98 MWm por uma receita fixa de R$ 1151MWh
(base dez/13), reajustada anualmente pelo IPCA.

•
Q
Q

0
®

■

PARNAÍBA IV

A Usina de Parnaíba IV está localizada dentro do Complexo de Parnaíba , em Santo Antônio dos Lopes
(MA). A usina utiliza gás natural, está em operação desde janeiro de 2014 e possui capacidade

instalada de 56 MW. A ENEVA S.A. é detentora de 35% das ações de Parnaíba III, enquanto a ENEVA
PARTICIPAÇÔES detém 35% e a Petra 30%.
A usina de Parnaíba IV tem contrato firmado com a Kinross, por um prazo de cinco anos, para
fornecer 20 MWm de dezembro de 2013 a maio de 2014 e 46 MWm de junho de 2014 a dezembro de

.

2018. A energia restante será vendida no mercado livre.

■
®

AMAPARI

Em operação desde junho de 2008, a Amapari é uma usina termelétrica a óleo diesel, localizada no
município de Serra do Navio (AP), com capacidade de geração de energia elétrica de 23 MW, sendo

Q

51 % de propriedade da ENEVA S.A. e 49% da Eletronorte.

®

Em julho de 2009, a Licença de Operação da unidade foi renovada pela Secretaria de Estado do Meio
Ambiente do Amapá (Sema). A Usina Amapari tem autorização da ANEEL para atuar como Produtor

Q

Independente de Energia PIE) e possui contrato de fornecimento direto de energia elétrica para a
(

Q

Anglo Ferrous Amapá Mineração até 2015.

0
Q
C1

v
0

0

o
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QUADRO RESUMO DOS ATIVOS OPERCIONAIS DA ENEVA

n

Í1

I~
Itaqui

Carvão

360

fev/13

15 anos

114,53

95,1%

100%

Peoém 1

Carvão

720

jan/13

15 anos

110,96

90,1%

50% 3

Peoém II

Carvão

365

jun/13

15 anos

117,25

95,1%

50%

Pamaíba 1

Gás Natural

675

fev/13

15 anos

112,5

97,0%

70%

Parnaíba II

Gás Natural

517

jut/16

20 anos

94,82

96,6%

100%

Pamafba III

Gás Natural

176

out/13

15 anos

114,71

97,0%

Parnaíba IV

Gás Natural

56

jan/14

5 aros

-

95,9%

70% 3
70%3

Amapari

óleo Diesel

23

jun/08

-

-

-

51%

Base - novembro de 2013
' Em dez/2014 a ENEVA realizou a venda de sua participação à EDP, o que está sujeito a aprovações.

A

áá

' A participação da Eneva está dividida entre Eneva S.A. (35%) e Eneva Participações s.A (35%)

RECURSOS NATURAIS
■

BLOCOS EXPLORAT6RIOS DE GÁS NATURAL

A Parnaíba Gás Natural (PGN) - sociedade de propósito específico dividida entre Cambuhy (36%),
a

OGPar (36%), ENEVA S.A. (18%) e E.ON (9%) - possui participação majoritária na concessão de oito
blocos exploratórios terrestres na Bacia do Parnaíba (MA). Os blocos terrestres têm recursos
riscados estimados em mais de 11 trilhões de pés cúbicos (TCF) e estão localizados em uma área
total de 24.500 km 2 , alcançando mais de 50 municípios.

0

A PGN tem um percentual de 70% na concessão de 7 blocos exploratórios na Bacia do Parnaíba,

d

sendo os 30% restantes de posse da BPMB. Além disso, a PGN opera outro bloco exploratório na
Bacia do Parnaíba em parceria com o consórcio formado por Imetrame Energia, Delp e Ortang

0

Equipamentos, com 50% de participação.
■

MINAS DE CARVÃO MINERAL - SEIVAL

Localizada no município de Candiota (RS), as reservas da Mina de Seival chegam a 152 milhões de
toneladas, quantidade superior à necessária para a operação das usinas térmicas a carvão do grupo.
Já os recursos totais certificados da mina chegam a 610 milhões de toneladas de carvão.
Fruto de parceria entre a ENEVA S.A. (com 30% do empreendimento) e a Copelmi (70%), a Mina de
Seival poderá ter sua produção comercializada para o mercado local, além de atender ao Complexo

a

Sul e Seival. A previsão é que o empreendimento alcance uma produção de 10 milhões de toneladas
anuais.

PROJETOS TÉRMICOS EM DESENVOLVIMENTO
■

SUL ENERGIA

A Usina Termelétrica Sul Energia será abastecida pelo carvão mineral da Mina de Seival. Localizada
A

a

no município de Candiota (RS), a planta terá 727 MW de potência instalada, com duas unidades
geradoras de 363,5 MW cada.
A Licença Prévia (LP) do projeto foi concedida em novembro de 2009 para uma capacidade de 600

Q

n
D

MW e retificada para os atuais 727 MW pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (MAMA). A UTE Sul Energia é fruto da joint venture entre ENEVA S.A. e ENEVA
PARTICIPAÇÕES.

F,
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■

USINA DE SEIVAL

A Usina Termelétrica (UTE) de Seival, localizada no município de Candiota (RS), possui Licença de
Instalação (LI) de 600 MW, em terreno localizado dentro da área de concessão da ENEVA S.A. A UTE
Seival é fruto da joint venture entre ENEVA S.A. e ENEVA PARTICIPAÇÕES.
■

COMPLEXO AÇU

A joint venture entre a ENEVA S.A. e a ENEVA PARTICIPAÇÕES irá construir um projeto dividido em
duas fases, num total de 5.400 MW, em São João da Barra, região Norte Fluminense do Rio de
Janeiro. A Usina Termelétrica Açu, em sua primeira fase, utilizará o carvão como insumo para
produzir 2.100 MW por meio de quatro unidades geradoras de 525 MW cada. Já a segunda fase da
usina será abastecida com gás natural e terá capacidade de 3.300 MW, com dez turbinas a gás e
cinco a vapor.

PROJETOS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
■

PROJETO VENTOS

0 Projeto Eólico Ventos está localizado no Rio Grande do Norte, nas cidades de Jandaíra e João
Câmara. Com capacidade instalada total de 600 MW e planejamento de expansão para 600 MW
adicionais, a ENEVA PARTICIPAÇÕES tem um percentual de 100% sobre o projeto.
• TAUÁ
Em operação comercial desde agosto de 2011, a Usina Solar Tauá conta com 4.680 painéis
fotovoltaicos para converter a energia solar em elétrica, numa área de aproximadamente 12 mil
metros quadrados. Cerca de R$ 10 milhões foram investidos na unidade, cuja capacidade inicial é de
1 MW - o bastante para suprir 1.500 residências. 0 projeto possui licença para ampliar sua
capacidade gradualmente para até 50 MW.

O
PF
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4. RAZÕES PARA .4 CRISE

~t

D
Q

Uma das maiores geradoras privadas de energia do país , a ENEVA deu entrada com seu pedido de
Recuperação Judicial no dia 9 de dezembro de 2014, visando ultrapassar o momento de crise e
retomar sua capacidade de pagamento das dívidas contraídas junto a credores públicos e privados.

Esta sessão destina-se a explicitar as principais causas da crise na qual a companhia atualmente se
encontra.

Q

Constituída em 2001 sob a denominação de MPX Energia, a ENEVA S.A. foi criada com o propósito de

Q

investir em companhias e usinas do setor de geração de energia termelétrica, e abriu capital em

Q

2007, em meio a um cenário promissor tanto da economia nacional quanto do setor de energia em
geral.

Q

a

joint venture entre a ENEVA S.A. e a E.ON SE
("E.ON"), e busca investir em projetos de geração de energia das mais diversas naturezas , incluindo

Já a ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A. é resultado da

Q

plantas térmicas, eólicas e solares.

Q

Dentro do contexto de construção, aquisição, expansão e alavancagem de seus projetos, a ENEVA
recorreu a credores públicos e privados objetivando o financiamento destes projetos por via de
operações comumente referidas como Project Finance. Este tipo de operação, comum às Sociedades

a
0

de Propósito Específico ("SPEs"), tem por característica principal o suporte contratual do valor

emprestado pelo fluxo de caixa do projeto, servindo como garantia os ativos e recebíveis desse
mesmo projeto.

Q

Por motivos que fogem ao escopo deste trabalho, o início da operação de determinados projetos

0

teve sua data adiada, alterando-se os prognósticos a respeito do momento inicial de geração de

s

energia, assim como o programa de rentabilidade da operação. Além disso, determinados projetos

Q

resultados favoráveis às SPEs e à ENEVA.

incorreram em custos não previstos pelas Companhias, o que dificultou ainda mais a geração de

Dado que a ENEVA tem por atividade principal o investimento nos referidos projetos, a postergação
dos recebíveis sem a equivalente postergação das despesas financeiras gerou forte impacto em seu

a

fluxo de caixa, pressionando cada vez mais sua capacidade de pagamento das dívidas. Vale ressaltar

Qi

que, apesar de não operacional, a ENEVA possuía, na data de seu pedido de Recuperação Judicial,

0

0
0

a

dívidas da ordem de R$ 2,3 bilhões, valor bastante superior ao fluxo de caixa gerado pelas SPEs.
Vale ressaltar ainda que o valor acima referido restringe-se às dívidas diretas de ENEVA S.A. e
ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A., não estando nele inclusos os valores devidos pelas SPEs.
Dado o alto nível de endividamento e os imprevistos operacionais, a ENEVA deu início, em 2014, a
um Plano de Estabilização visando à renegociação das dívidas e a adequação da estrutura de capital
da companhia a uma operação de longo prazo no setor energético. Tal plano previa o alongamento

0

de prazos das dívidas das SPEs e das holdings, assim como um aumento de capital da ENEVA na
ordem de R$ 3,5 bilhões, especialmente a partir de conversão de créditos detidos por seus credores
e de novos aportes da E.ON.

Q
Q
d
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Embora o início do plano tenha mostrado resultados satisfatórios, eventualmente os credores e as
Companhias entraram em desacordo a respeito dos termos de renegociação das dívidas, impedindo a
concretização dos objetivos finais e mais relevantes do Plano de Estabilização. Diante da falha em
articular uma renegociação da dívida que viabilizasse a operação de longo prazo das Companhias, a
ENEVA optou pelo pedido de Recuperação Judicial como alternativa mais viável à recuperação de
sua capacidade de geração de caixa e de pagamento de suas dívidas sem comprometimento de seu
potencial em longo prazo.
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5. ANÁLISE DO SETOR
Segundo o IPL (Instituto Politécnico de Leiria), o setor de energia elétrica brasileiro tem atravessado
diversas mudanças estruturas nas últimas décadas. Entre as principais, estão a criação da Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) em 1996 e a introdução do Novo Modelo do Setor Elétrico em

e 2004. De modo geral, a comercialização de energia passou a ocorrer em dois ambientes separados,
o Ambiente de Contratação Regulada (ACR), onde participam geradoras e distribuidoras, e o
Ambiente de Contratação Livre (ACL), no qual podem participar geradoras, comercializadoras,
importadores, exportadores e consumidores livres.
0

Este processo fez com que a estrutura do setor se tornasse menos estritamente regulamentada e

verticalizada . No modelo atual , as companhias do setor são divididas em geradoras , transmissoras e
distribuidoras. Enquanto a transmissão e a distribuição continuam inteiramente regulamentadas, a
produção das geradoras é hoje negociada em mercado livre.
O

Também foram criadas, nesse ínterim, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), a Câmara de

Comercialização de Energia Elétrica ( CCEE ) e a Empresa de Pesquisa Energética ( EPE). Esta última
tem o objetivo de desenvolver estudos para o planejamento da expansão do sistema, enquanto 0
©

ONS coordena as usinas de rede e transmissão do Sistema Interligado Nacional (SIN) e a CCEE tem a
função de viabilizar um ambiente de negociação de energia seguro e competitivo.

a

A EPE (Empresa de Pesquisa Energética) afirma que a geração de energia elétrica no Brasil em
centrais de serviço público e autoprodutores foi de cerca de 570 TWh (Terawatt-hora, equivalente a
1 milhão de MWh) em 2013, o que configura um aumento de 3,2% em relação ao ano anterior. A
oferta interna de energia elétrica como um todo foi majoritariamente oriunda de energia
hidráulica, que teve cerca de 70,6% de participação em sua composição, seguida por fontes
derivadas do gás natural, com 11,3%, e de fontes de biomassa, com 7,6%. 0 quadro a seguir oferece

S

um breve resumo da composição da oferta interna de energia:
Composição da Oferta Interna de Energia Elétrica em
2013 (por fonte)

Q
d

Gás Natural

Q

■ Derivados de Petróleo

~

nCarvão e Derivados

M

a Nuclear
@Educa

0

D
Ponta: Ealanpo NaefrnulEnartitlto2014 • EPE

0 Balanço Nacional Energético publicado em maio de 2014 pela EPE, indica uma redução de 5,4% na
Q

oferta interna de energia hidráulica em 2013 em relação ao ano interior, e a participação de
energias renováveis na composição da matriz energética nacional decresceu de 84,5% em 2012 para

d

D
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79,3% em 2013 . A geração derivada de energia eólica aumentou em 30 , 2% no mesmo período, mas o
aumento do consumo de eletricidade no país, da ordem de 3,6% em 2013 foi sustentado por geração

térmica , principalmente da derivada de carvão mineral , gás natural e bagaço da cana . As mudanças
percentuais na participação de cada tipo de energia foram da seguinte ordem:

a

Variação % na participação das Fontes na Matriz
Energétka (2012-2013)

0

Outras

22,29%

Eólica

= 30,28%

Carvão a Vapor

0

a

75,74%

Nuclear = -8,72%
Derivados do Petróleo

36,24%

Biomassa

d

14,47%

Gás Natural

47,60%

Hidrelétrica

s
e

-20.00%

5,86%
0.00%

20,00%

40k00%%

60 00%
, BalanÇo

InerQbtl

8000%

De acordo com a ANEEL, a ordem de despacho das usinas, determinada pelo ONS, é definida pela
preferência a energias de menor custo. De modo geral, começa com a geração de energia pelas
hidrelétricas e, em seguida, é acionada a geração pelas térmicas por ordem de menor custo.

Um estudo sobre a competitividade da geração termelétrica a gás natural no Brasil, publicado na Rio
0i1 Et Gas Expo and Conference 2014, afirma que o setor elétrico brasileiro se encontra em um

w
w

ponto de inflexão , pois a demanda vem apresentando um aumento constante enquanto a
capacidade de regularização dos reservatórios hídricos se reduz nesse processo. Desta forma, a
fonte termelétrica se apresenta como fonte de backup e alternativa para a geração na base.
Adicionalmente, o Balanço Nacional Energético mostra que a participação da energia termelétrica
em 2013 chegou a 30,3% da oferta de energia total, contra 23,9% em 2012, o que configura um
aumento de 31% no período. A energia termelétrica teve a seguinte composição em 2013:

0

Composição do Total de Energia Termelétrica
Q

(2013)
Carvão e Derivados\

_

p

Biomassa

.zoz

n

Derivados de Petróleo --f
~

e

Nuclear

s,ao.~

1 26,90%

Isso%
40,0"

Q
Gás Natural
Q

0
D
O

Fonte: Balanço NacionalEnergético 2014. EPE
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Já o Plano de Operação Energética, publicado pelo ONS em 2013, apresenta um resumo do

ri

panorama do setor e estima a seguinte evolução das participações das diferentes fontes de energia
na composição da matriz energética entre 2013 e 2017:

0

Estimativa de Evolução das Participações das
Diferente Fontes (2013-2017)

a

D

Eólica

d

Óleo/Diesel
Out ro s

D

381,1%
19,1%
0,0%

Biomassa

p

Carvâo

a

Gás/GNL
Nuclear

a

18,7%
51,1%
33,1%
0,0%

Hidráulica

a

0,0%

■

20,1%
100,0%

200,0%

300,0%
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Fonte: Plano de Operaçlo Energética - ONS 2013
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6. PREMISSAS-CHAVE DO PLANO DE NEGÓCIOS DA COMPANHIA

C2

Como mencionado na Introdução do presente Estudo Técnico, o plano de recuperação da ENEVA
depende da confirmação de algumas premissas-chave. Caso as mesmas não se realizem, a

©
®

implementação do plano pode vir a ser comprometida. São estas:
Consolidação das dívidas da ENEVA S.A. e ENEVA PARTICIPAÇOES: As Companhias deram
entrada em conjunto com o pedido de Recuperação Judicial. Assim, para efeitos de
renegociação das dívidas com os credores e para fins de fluxo de caixa projetado, foi

p

considerada a dívida consolidada dessas duas empresas, atingindo conjuntamente um valor
total de R$ 2,3 bilhões.
■

Renegociação das dívidas das usinas: Atualmente as dívidas detidas pelas usinas estão
sendo renegociadas entre a administração da ENEVA e os respectivos bancos de cada
empresa.

Para fins de fluxo de caixa,

considerou-se um cenário contemplando a

renegociação dessas dívidas (prazos e taxas). Este é o cenário que a administração da ENEVA
entende ser o mais provável.

■

a

Funding para CAPEX: 0 fluxo de pagamento da dívida considerada neste Estudo Técnico
para fins de estudo de viabilidade, prevê que parte da dívida será convertida em ação pelos
credores, em troca de um aumento de capital na ENEVA. 0 percentual de dívida convertida

Q
O

em ações e consequentemente o valor que será aportado na Companhia está baseado em
estimativas passadas pela ENEVA, com base em seu plano de Recuperação Judicial, não
tendo a APSIS validado os valores considerados.

e

Contrato Bilateral de Fornecimento de Energia com a MMX: Em 2009, a ENEVA assinou um
contrato bilateral de fornecimento de energia com a MMX, com o objetivo de viabilizar a
construção de Parnaíba IV e atender à futura demanda de energia da MMX. Por motivos
diversos que incluíram a redução significativa na demanda de energia da MMX e a restrição

w

no volume de gás do Complexo Parnaíba, as partes estão avaliando a possibilidade de

p

rescindir o contrato de forma antecipada. A ENEVA fez uma proposta de pagamento à MMX

®

projetado do Plano de Recuperação). A administração da ENEVA acredita que esta proposta

no valor total de R$ 61 milhões, de forma parcelada (valores considerados no fluxo de caixa

será aceita pela MMX.

■

Contratos de PPA das Usinas: As projeções de preço de venda de energia considerados no
fluxo das usinas foram baseadas nos contratos de PPA existentes para cada usina
operacional, sendo corrigido pela inflação projetada por todo o período projetivo. Para a

Q

renovação dos PPA's foi utilizada a premissa de que os preços da energia serão reajustados
somente pela inflação projetada. Como os PPA's em vigor possuem contratos de longo
prazo, esta premissa tem pouco impacto no modelo.

a

PROPOSTA DE REESTRUTURAÇÃO DE ATIVOS

■

Pecém I: Em 9 de dezembro de 2014, a ENEVA S.A. vendeu sua participação de 50% em
Pecém I para a EDP

- ENERGIAS DO BRASIL S.A. por um montante de R$ 300 milhões. Como a

ENEVA S.A. encontra-se em Recuperação Judicial, a eficácia desta operação está sujeita às

d
d

a
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seguintes condições: i) os credores da empresa devem aprovar o plano de reorganização das
Companhias; ii) A Corte responsável pela Recuperação Judicial deve homologar o Plano de

Recuperação ; e iii) A operação necessita da autorização dos bancos IDB, BNDES e quaisquer
outras instituições financeiras que possuam contratos com Pecém I. A entrada de caixa

15

referente à venda deste ativo deve ocorrer em junho de 2015 e o caixa deverá ser utilizado

R

para financiar a holding até o início da entrada de caixa gerada pelos ativos operacionais.
Parnaiba I , III e IV: É considerada a incorporação dos 30 % de participação nas usinas de

■

Painaiba I, III e IV detidas pela Petra. Considera-se também que as ações dessas SPE's
a

detidas pela ENEVA PARTICIPAÇÕES sejam incorporadas pela ENEVA S.A.

~
q

Estrutura considerada no Plano de Recuperação
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ATIVOS CONTRIBUT6RIOS CONSIDERADOS NO PLANO DE REESTRUTURAÇÃO DA COMPANHIA
•

d

®
Q

0

p

Q

■
.

Q
0

n

►

Ativos Contributórios Considerados: Para fins de fluxo de caixa utilizado no plano de
Recuperação Judicial das Companhias, foram consideradas as seguintes unidades geradoras

de caixa, já refletindo a reestruturação proposta: Pecém II (50% de participação), Parnaíba
I, II, III e Itaqui (todas com 100% de participação), assim como a holding ENEVA S.A., que
carrega as despesas de pessoal administrativo do grupo.
Ativos Operacionais não Considerados: Os ativos Parnaíba IV, Amapari, Tauá e PGN não
foram considerados para fins de fluxo de caixa do plano de reestruturação. Com relação à
PGN, considerou-se que toda a rentabilidade gerada será utilizada como CAPEX, fazendo
com que o net destes ativos seja próximo de zero. Já os ativos Parnaíba IV, Amapari e Tauá
não possuem dívida e seu fluxo de caixa é pouco significativo comparado aos demais ativos
da ENEVA. Assim, optou-se por não projetar seus fluxos.
Ativos que ainda não estão Operacionais: 0 restante dos ativos da companhia que ainda
não estão operacionais (Green Field), citadas no Capítulo 2, não foi considerado no fluxo de
caixa para fins de pagamento de dívida. Conforme conversas com a administração da
ENEVA, a relevância destes ativos sobre o caixa da companhia não é significativa no curto
prazo, tendo pouco ou nenhum efeito sobre a viabilidade do plano de Recuperação Judicial.
Desta forma, o início da operação destes ativos no futuro poderá representar um upside ao
cenário projetado no plano de Recuperação Judicial.
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7. PREMISSAS OPERACIONAIS DAS USINAS TERMELÉTRICAS

RECEITAS
Usinas termelétricas podem operar no Ambiente de Contratação Regulada (ACR) ou no Ambiente de
Contratação Livre (ACL). No ACR, os contratos de fornecimento de energia

(Purchase Price

Agreement - PPA) são divididos entre uma receita fixa e uma receita variável e têm prazo médio de
15 anos. No ACL, os contratos de PPA determinam um valor por MWh fornecido.
Os Contratos de Comercialização de Energia em Ambiente Regulado (CCEAR) para as termelétricas

são realizados na modalidade intitulada "contratos por disponibilidade de energia". Nesta

modalidade de contratação , os agentes geradores de energia são pagos de acordo com sua
quantidade de energia assegurada e não com base na energia efetivamente gerada.
A energia assegurada leva em consideração a potência total da usina, as taxas de indisponibi[idade
forçada e programada declaradas pelo empreendedor, o custo variável unitário do empreendimento
declarado também pelo empreendedor, dentre outros fatores. Quanto maior o custo variável da
usina, menor será a energia assegurada atribuída à usina, dado que quanto maior seu custo variável,
menor a probabilidade de ser despachada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).
Q

Q

Em contrapartida à energia assegurada que estará adicionando ao sistema, o empreendedor recebe

uma receita fixa , reajustada anualmente pelo IPCA . Esta receita é destinada a cobrir todos os custos
fixos da usina, incluindo despesas de depreciação, e a remunerar o capital investido.
Além da receita fixa, o empreendedor é ressarcido pelos custos variáveis decorrentes de sua
operação quando a usina é despachada pelo ONS. Esta modalidade de receita é chamada de "receita

Q

A

variável" e cobre os custos com combustível e os custos de OitM incorridos a mais pela geração de

energia da usina.
A projeção de receita variável para as usinas está atrelada ao despacho esperado nos anos de
projeção. Considera-se que haja despacho sempre que o PLD (Preço de Liquidação das Diferenças)
seja superior ao CVU (Custo Variável Unitário).

0

A companhia contratou uma consultoria especializada para projeção de diversos cenários mensais
para o PLD. Caso mais de 50% destes cenários aponte o PLD acima do CVU em um determinado

a

Q

período, considera-se que há despacho de 100% da capacidade da usina. Caso menos de 50% das

séries aponte para um PLD superior ao CVU, considera - se que a usina não é despachada naquele
período. Por este motivo, no fluxo de caixa projetado pela Companhia, quando o PLD é muito

próximo ao CVU há grande volatilidade do despacho esperado.
TRIBUTOS
A

Foi considerada uma alíquota de PIS/COFINS de 9,3% sobre a ROB pelo período projetado. Além
disso, uma parcela dos custos com OExM e compra de combustível é dedutível do pagamento de
PIS/COFINS, por isso a projeção dos tributos totais desconta o crédito criado por estes custos do

0

montante a ser pago pela receita bruta.

d
l /
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CUSTOS OPERACIONAIS
Os custos envolvidos na operação de usinas Termelétricas dividem-se entre fixos e variáveis,
segundo a descrição abaixo:
■

CUSTOS FIXOS

o Custos com Pessoal
Tal linha de custos refere-se ao pessoal da ENEVA alocado na operação das usinas termelétricas.
o Serviços Prestados por Terceiros
Parte do pessoal alocado nas usinas da ENEVA é terceirizada, e esta linha reflete os custos

envolvidos com a contratação deste pessoal.
o Taxa .ANEEL
A TFSEE (Taxa de Fiscalização de Serviço de Energia Elétrica) é destinada a prover os recursos
necessários ao funcionamento da ANEEL, e seu valor é estabelecido anualmente. 0 cálculo do valor
devido é feito sobre a Potência Instalada da usina.
o Taxa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST)
0 transporte de energia elétrica no Brasil é realizado por meio de linhas de transmissão e

subestações que compõem a chamada Rede Básica . A Taxa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST)
tem como objetivo a manutenção desta infraestrutura de transmissão e é definida anualmente pela
ANEEL. Os reajustes ocorrem anualmente e a tarifa é definida pela ANEEL para cada agente do setor
elétrico.
o Taxa da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE)
Os agentes da CCEE têm obrigação de efetuar o recolhimento das contribuições relativas ao
funcionamento da CCEE a fim de cobrir seus custos e investimentos. A taxa foi considerada como R$
0,11 em 2014 e seu reajuste é realizado anualmente pelo IPCA.
o Despesa com seguros

As usinas possuem seguro sobre sua receita fixa e variável, cobrindo 100% das duas mediante
pagamento anual com reajuste pelo IPCA.
■

CUSTOS VARIÁVEIS
o O&M variável

Considera-se em cada usina um valor de 0EtM calculado sobre a energia despachada bruta. O valor
considerado por MWh inclui gastos com insumos de produção, como diesel, tratamento das cinzas,
água, químicos, cal, consumo interno de energia e outros.
o Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)
É considerado que as usinas investem 1% de sua receita líquida de PIS/COFINS em Pesquisa e
Desenvolvimento. 0 cálculo deste valor para a rubrica de custos variáveis foi feito sobre a receita
variável líquida de PIS/COFINS.

ir
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Custo com compra de combustíveis

o

Caso a usina seja despachada é necessária a aquisição de combustível para alimentá-las. 0 preço de
mercado por tonelada de carvão foi baseado nas previsões de preço da CIF-ARA e foram
consideradas as taxas de degradação por aquecimento de cada usina, assim como os tributos
envolvidos na compra da matéria-prima.
Já o preço por metro cúbico de gás foi baseado na cotação do Henry Hub e nos valores acordados
entre as usinas do Complexo de Parnaíba e a Parnaíba Gás Natural (PGN) pela compra do gás.
GASTOS POR INDISPONIBILIDADE

Caso a indisponibilidade efetiva da usina seja superior à indisponibilidade declarada no ato de
contratação do PPA, a usina deve pagar, pelo critério ADOMP, uma multa equivalente a esta
diferença vezes o spread entre o preço spot da energia e o custo variável da usina. Vale ressaltar
que a companhia pleiteou a alteração desta metodologia de cálculo junto à ANEEL, de modo que o
cálculo seja realizado com base na média móvel histórica da disponibilidade da planta. A projeção
de despesas por indisponibilidade considerou o cálculo baseado na média móvel histórica da
disponibilidade das plantas.
OVERHAULING

As usinas termelétricas reconhecem os gastos com manutenção sob a rubrica de Overhauling, dentro
de custos. Os custos até 2019 foram estimados de acordo com o MTP (Medium Term Plan) elaborado
pela companhia e os valores considerados para os anos seguintes foram reajustados pelo IPCA.

PP

F
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S. USINAS
6.1 UTE ITAQUI
RECEITA BRUTA
As receitas foram projetadas segundo os termos do PPA contratado em leilão A-5 em outubro de
2007, considerando uma receita fixa com reajustes anuais pelo IPCA. As receitas variáveis

acompanham a evolução dos custos variáveis. Os dados projetados para receita, percentual de
despacho esperado e disponibilidade estão resumidos no gráfico abaixo:
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Entre 2014 e 2026, o PLD projetado situa-se muito próximo do CVU da usina, o que explica,

conforme apontado na página 22, a volatilidade no despacho esperado para Itaqui. A variação do
despacho esperado é refletida na receita, no custo e na margem EBITDA, conforme destacado
abaixo.

CUSTOS
Os custos de Itaqui foram projetados de acordo com as expectativas da companhia e considerando
sua natureza fixa e variável, segundo o gráfico abaixo:
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Percebe-se um movimento da queda da participação dos custos sobre a Receita Operacional Líquida
(ROL) no período entre 2014 e 2021, em grande parte devido à diminuição do despacho esperado.
Isto ocorre pois a margem variável da companhia é inferior à margem fixa. Conforme a participação
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da receita variável na receita total aumenta, há uma tendência à diminuição da margem bruta
operacional.

EBITDA
Considerando todas as receitas, despesas e tributos, a evolução considerada para o EBITDA de Itaqui
está demonstrada abaixo:
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Conforme destacado acima, a variação da margem EBITDA de Itaqui entre 2021 e 2026 é explicada
pela variação do despacho esperado pela companhia. Pode-se perceber que, quando o despacho
esperado é igual a zero, a margem aproxima-se de 55% (como observado em 2020 e 2021), e quando
o despacho é igual a 100%, a margem aproxima-se de 20% (como observado em 2015 e 2016).
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8.2 UTE PECÉM 11
RECEITA BRUTA
As receitas foram projetadas segundo os termos do PPA contratado em leilão A-5 em 2008

d
Q

considerando uma receita fixa com reajustes anuais pelo IPCA. As receitas variáveis acompanham a
evolução dos custos variáveis. Os dados projetados para receita, percentual de despacho esperado e
disponibilidade estão resumidos no gráfico abaixo:
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CUSTOS
Os custos de Pecém II foram projetados de acordo com as expectativas da companhia e
considerando sua natureza fixa e variável, segundo o gráfico abaixo:
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Percebe-se um movimento da queda da participação dos custos sobre a ROL no período entre 2014 e

2021, em grande parte devido à diminuição do despacho esperado . Isto ocorre pois a margem de
receita e custos variáveis da companhia é inferior à margem de receita e custos fixos. Conforme a
participação da receita variável na receita total aumenta, há uma tendência à diminuição da
margem bruta operacional.
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EBITDA

Considerando todas as receitas, despesas e tributos, a evolução considerada para o EBITDA de
Pecém II está demonstrada abaixo:
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8.3 LITE PARNAÍBA 1
d

áá
Q

RECEITA BRUTA
As receitas foram projetadas segundo os termos do PPA contratado em leilão A-5 em 2008,

considerando uma receita fixa com reajustes anuais pelo IPCX As receitas variáveis acompanham a
evolução dos custos variáveis. Os dados projetados para receita, percentual de despacho esperado e
disponibilidade estão resumidos no gráfico abaixo:
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CUSTOS

Q

Os custos de Parnaíba 1 foram projetados de acordo com as expectativas da companhia e
considerando sua natureza fixa e variável, segundo o gráfico abaixo:
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Considerando todas as receitas, despesas e tributos, a evolução considerada para o EBITDA de
Parnaíba 1 está demonstrada abaixo:
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8.4 LITE PARNAÍBA 11
RECEITA BRUTA
As receitas foram projetadas segundo os termos do PPA contratado em leilão A-3 em 2011,

considerando uma receita fixa com reajustes anuais pelo IPCX As receitas variáveis acompanham a
evolução dos custos variáveis. Os dados projetados para receita, percentual de despacho esperado e
disponibilidade estão resumidos no gráfico abaixo:
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Cabe ressaltar que em 2016, ano de início da operação da usina, ela opera somente 6 meses, por
isso há um descaramento entre o percentual de despacho esperado e a receita bruta neste ano.

CUSTOS
Os custos de Parnaíba 11 foram projetados de acordo com as expectativas da companhia e
considerando sua natureza fixa e variável, segundo o gráfico abaixo:
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Como descrito acima, em 2016, a usina opera somente 6 meses, por isso há um descaramento entre
o percentual de despacho esperado e os custos operacionais neste ano.
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Considerando todas as receitas, despesas e tributos, a evolução considerada para o EBITDA de
Parnaíba II está demonstrada abaixo:
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8.5 LITE PARNAMA 111
RECEITA BRUTA
As receitas foram projetadas segundo os termos do PPA contratado em leilão A-5 em 2008,
considerando uma receita fixa com reajustes anuais pelo IPCA. As receitas variáveis acompanham a
evolução dos custos variáveis. Os dados projetados para receita, percentual de despacho esperado e
disponibilidade estão resumidos no gráfico abaixo:
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Pode-se observar uma forte queda das receitas projetadas entre 2016 e 2017, devido à forte queda

esperada para o percentual despachado.

CUSTOS
Os custos de Parnaíba III foram projetados de acordo com as expectativas da companhia e
considerando sua natureza fixa e variável, segundo o gráfico abaixo:
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Considerando todas as receitas, despesas e tributos, a evolução considerada para o EBITDA de

Q
■

um aumento da margem, uma vez que a margem de receita e custos fixos da companhia é superior

.

-

Parnaíba III está demonstrada abaixo Pode se observar que a queda da receita é acompanhada de
à margem de receita e custos variáveis.
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8.6 HOLDINGS E RESULTADO CONSOLIDADO

A projeção considera as despesas com pessoal administrativo alocado nas holdings como despesa do
grupo e, por isso, o resultado consolidado deve incluir estes desembolsos de caixa na verificação do
saldo disponível final. Para fins de projeção, as despesas com pessoal da ENEVA S.A. e da ENEVA
PARTICIPAÇbES foram consolidadas de modo a facilitar a compreensão.
Os custos com pessoal foram estimados de acordo com premissas da companhia e segundo o cargo e
salário de seus funcionários. A projeção evolui conforme o gráfico abaixo:
Cutos Operacionais - Eneva S.A. e Eneva Participa0es S.A.
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No final de 2014, como parte da reestruturação das Companhias, a ENEVA iniciou uma reforma em
seu quadro de funcionários, reduzindo os custos com pessoal administrativo alocados na Holding. Os

custos do ano de 2015 são impactados pelas despesas referentes ao processo de Recuperação
Judicial.
Considerando as receitas, tributos e custos operacionais das usinas citadas acima, bem como as
despesas das holdings referentes aos encargos da administração, o resultado consolidado de receita,
EBITDA e margem EBITDA segue o gráfico abaixo:
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9. ANÁLISE DAS COMPANHIAS COMPARÁVEIS
Margem EBITDA - Setor Energético
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0 gráfico acima expõe a margem EBITDA histórica de algumas companhias brasileiras do setor de
geração de energia elétrica. Pode-se observar que esta vem mantendo-se relativamente constante e
próxima a 55%. A estabilidade das margens é fruto da alta regulação do mercado de energia no
Brasil, conforme exposto no Capítulo 5. Exceção pode ser feita à margem da AES Tietê em 2014, ano
no qual, segundo a própria companhia, sofreu fortes perdas derivadas do rebaixamento médio do
MRE (Mecanismo de Realocação de Energia).
Vale ressaltar que a margem EBITDA média projetada para ENEVA situa-se em 16% e 19% em 2015 e
2016, respectivamente, bastante abaixo da margem média projetada para as companhias do setor
nestes anos. Primeiramente, vale reiterar que as usinas termelétricas possuem custo marginal
superior às usinas hidrelétricas e, por esta razão, é esperado que as primeiras apresentem margens
inferiores às segundas, o que explicaria parte do qap entre as margens das empresas destacadas
(primordialmente geradoras de energia hidrelétrica) e a ENEVA.
Ademais, a projeção de resultado operacional abaixo da média de mercado é resultado do alto
despacho esperado para os primeiros anos de projeção e do ramp-up de algumas usinas, como é o
caso de Parnaíba II. Nos anos subsequentes, no entanto, a margem EBITDA média da ENEVA
aproxima-se dos 40%, mais em tinha com o restante das empresas do setor e ligeiramente abaixo da
média do setor, conforme o esperado para usinas com custo variável superior às destacadas.
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10. PROPOSTA DE REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA
A elaboração do fluxo de pagamentos da dívida previsto no Plano de Recuperação Judicial levou em

e
0

consideração (i) os valores dos Créditos constantes da Lista de Credores e (ii) a capacidade de
geração de caixa das Companhias.
De acordo com Plano de Recuperação Judicial elaborado pelas Companhias e seus assessores, e
conforme o endividamento das mesmas, a proposta de pagamento da dívida se dará da seguinte
forma:
Credores trabalhistas: Os Créditos Trabalhistas serão pagos integralmente — sem deságio — por
meio de 2 (duas) parcelas iguais e sucessivas, sem a incidência de correção monetária e juros, a
serem pagas no 30 0 (trigésimo) e 60 0 (sexagésimo) dias após a Data de Homologação.
Credores com garantia real: Na presente data, as Companhias não reconhecem a existência de
Credores com Garantia Real na Data do Pedido e, até o momento, nenhum Credor com Garantia
Real foi incluído na Lista de Credores pela Administradora Judicial.

®

Credores quirografários: 0 pagamento dos Créditos Quirografários observará o disposto nas

A

cláusulas abaixo:
Pagamento Linear de até R$ 250 mil a todos os Credores Quirografários: 0 montante de

■

até R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) será pago integralmente — sem deságio
— a cada um dos Credores Quirografários, respeitado o valor do respectivo Crédito
Quirografário, em 2 (duas) parcelas iguais e sucessivas, sem a incidência de correção
monetária e juros, a serem pagas no 30 0 (trigésimo), 60 0 (sexagésimo) dias após a Data de
Homologação.
®

Redução Obrigatória do Valor dos Créditos Quirografários: A aprovação do Plano implica

®

necessariamente a redução, em relação a cada Credor Quirografário, de 30% (trinta por
cento) a 45% (quarenta e cinco por cento) do valor do Crédito Quirografário no montante

® que superar o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), cabendo a cada
Credor Quirografário indicar (i) o respectivo Percentual Proposto de Redução do Crédito
Quirografário 2 e (ii) a forma escolhida de redução do seu Crédito Quirografário, dentre (a) a
capitalização do valor integral do Crédito Quirografário correspondente ao Percentual

c
0
"Data de Homologação": Data em que ocorrer a publicação da decisão de Homologação Judicial do Plano
proferida pelo Juízo da Recuperação.
2 "Percentual Proposto de Redução do Crédito Quirografário': é, em relação a cada Credor Quirografário,
qualquer percentual dentro do intervalo de no mínimo 30% (trinta por cento) e no máximo 45% (quarenta e
cinco por cento) do valor do Crédito Quirografário (após desconto dos R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil

reais)), que deverá ser informado pelo respectivo Credor Quirografário durante a Assembleia de Credores em
que ocorrer a votação do Plano.
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Definitivo de Redução do Crédito Quirografário 3 ; (b) a concessão de perdão integral do valor

Q

do Crédito Quirografário correspondente ao Percentual Definitivo de Redução do Crédito
0

Quirografário; ou (c) a combinação das alternativas (a) e (b) acima, neste caso informando

0
©

exatamente o percentual que pretendem perdoar e o percentual que pretendem capitalizar
no Aumento de Capital.
■

Aferição dos Percentuais de Redução dos Créditos Quirografários: Após os Credores

Quirografários informarem seus respectivos Percentuais Propostos de Redução do Crédito

Q

Quirografário e forma escolhida de redução do crédito quirografário, será calculada a média
ponderada destes percentuais, a fim de verificar se a Redução Mínima dos Créditos
Quirografários (40%) foi ou não atingida.

Não atingimento da Redução Mínima dos Créditos Quirografários e consequente

Q

majoração compulsória do Percentual Proposto de Redução dos Créditos Quirografários:
As projeções econômicas que embasaram as propostas de pagamento adotaram como

premissa o fato de que no mínimo 40% (quarenta por cento) do valor total dos Créditos
Quirografários será capitalizado e/ou perdoado, conforme o caso. Assim, na hipótese de a

combinação dos resultados apurados na Assembleia de Credores não atingir o percentual
mínimo de 40% (quarenta por cento) acima, os Credores Quirografários que tiverem indicado
um Percentual Proposto de Redução dos Créditos Quirografários inferior a 40% (quarenta por
Q

cento) poderão sofrer uma redução adicional até que se atinja a Redução Mínima dos
Créditos Quirografários. A majoração de cada Percentual Proposto de Redução do Crédito
Quirografário será informada a todos os presentes na Assembleia de Credores, passando a
ser este o Percentual Definitivo de Redução dos Créditos Quirografários.
Pagamento do Saldo Remanescente dos Créditos Quirografários de acordo com as

■

0

condições do instrumento A e do instrumento B: 0 Saldo Remanescente dos Créditos

Quirografários será pago, sem qualquer deságio, por meio do instrumento A e do
instrumento B, conforme as seguintes características:

0

o Instrumento A: 0 instrumento A terá as seguintes características:

• Juros : 100% (cem por cento) do CDI acrescido de juros de 1% (um por cento)
n

ao ano, incidentes a partir da Data de Homologação.

Q

Carência: Período de carência de amortização de principal de 7 (sete) anos
e de pagamento de juros de 4 (quatro) anos, contados da Data de

0

Homologação.
Q

p
3 "Percentual Definitivo de Redução do Crédito Quirografário': será, em relação a cada Credor Quirografário,

Q

(i) o mesmo Percentual Proposto de Redução do Crédito Quirografário, caso este seja igual ou superior ao
percentual da Redução Mínima dos Créditos Quirografários; ou (ii) o mesmo Percentual Proposto de Redução do
Crédito Quirografário, na hipótese de se verificar, durante a Aferição dos Percentuais de Redução dos Créditos
Quirografários, o atingimento da Redução Mínima dos Créditos Quirografários; ou (iii) o Percentual Proposto de
Redução do Crédito Quirografário eventualmente majorado, a exclusivo critério das Recuperandas, para
atingimento da Redução Mínima dos Créditos Quirografários, em conformidade com o procedimento de Aferição
dos Percentuais de Redução dos Créditos Quirografários.

0

O
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• Pagamento de juros: A cada mês decorrido no período compreendido entre

d

o 50 (quinto) e o 7 0 (sétimo) anos após a Data de Homologação, será
realizado o pagamento de juros previstos neste Plano.
• Amortização de principal e pagamento de juros: A cada mês decorrido no
período compreendido entre o 8 0 (oitavo) e o 12 0 (décimo segundo) anos

após a Data de Homologação, serão realizadas amortizações de principal em

C]

parcelas iguais e pagamento de juros.
o Instrumento B: 0 instrumento B terá as seguintes características:

0

• Juros: 100% (cem por cento) do CDI, incidentes a partir da Data de

Q
d

Homologação.
• Carência: Período de carência de amortização de principal de 10 (dez) anos

e de pagamento de juros de 8 (oito) anos, contados da Data de

0

Homologação.
• Pagamento de juros: A cada mês decorrido no período compreendido entre
o 90 (nono) e o 100 (décimo) anos após a Data de Homologação, será

r

realizado o pagamento de juros previstos neste Plano.

Ó

• Amortização de principal e pagamento de juros: A cada mês decorrido no
período compreendido entre o 11 0 (décimo primeiro) e o 17 0 (décimo

12

sétimo) anos após a Data de Homologação, serão realizadas amortizações de
principal e pagamento de juros, observando-se o seguinte cronograma de

0
0
Q

pagamento:

■

11 0 Ano

120 Ano

130 Ano

140 Ano

150 Ano

160 Ano

170 Ano

10%

10%

10%

10%

15%

20%

25%

Critérios para alocação do Saldo Remanescente do Crédito Quirografário entre
instrumento A e instrumento B. Como forma de estimular a concessão de um percentual

0

maior de redução do Crédito Quirografário, o Plano prevê, em relação a cada Credor

0

Quirografário, a alocação ao instrumento A de 1% (um por cento) do valor do Crédito
Quirografário (após o desconto dos R$ 250.000,00 pagos na forma da cláusula acima), para

íh

cada 1% (um por cento) do Percentual Definitivo de Redução do Crédito Quirografário fixado
acima do percentual mínimo de redução do Crédito Quirografário de 30% (trinta por cento).
O Saldo Remanescente dos Créditos Quirografários não alotados como instrumento A acima

0

serão automaticamente alotados para pagamento conforme condições do instrumento B.
Limitação global do valor destinado ao instrumento A. As Companhias destinarão a

■

a
0

quantia máxima e irreajustável de até R$ 460.000.000,00 (quatrocentos e sessenta milhões

d

Definitivo de Redução dos Créditos Quirografários seja fixado acima do mínimo de 30%

de reais) para fins de alocação nas condições do instrumento A. Apenas farão jus às
condições previstas no instrumento A os (i) Credores Quirografários cujo Percentual

(trinta por cento); e (ii) os Credores Financiadores.

0

7
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Majoração facultativa do Percentual Definitivo de Redução do Crédito Quirografário e
alocação do Saldo Remanescente dos Créditos Quirografários ao instrumento C. Ainda
como forma de estimular uma maior redução dos Créditos Quirografários, será facultada
exclusivamente aos Credores Quirografários que concederem um Percentual Definitivo de
Redução do Crédito Quirografário igual ou superior a 40% (quarenta por cento), a opção de
majorarem um adicional de 20% (vinte por cento) seus respectivos Percentuais Definitivos
de Redução do Crédito Quirografário, por meio exclusivamente de perdão de dívida, de
modo a fazerem jus à alocação integral de seus respectivos Saldos Remanescentes dos
Créditos Quirografários ao instrumento C. Ou seja, nesse caso o Saldo Remanescente dos
Créditos Quirografários do respectivo Credor Quirografário não será alocado nos
instrumentos A e B, mas exclusivamente no instrumento C, independentemente do
respectivo Credor Quirografário ter concedido novo financiamento ou não.
o

Instrumento C: 0 instrumento C terá as seguintes características:
• Juros: 100% (cem por cento) do CDI acrescido de juros de 2,5% (dois vírgula
cinquenta por cento), incidentes a partir da Data de Homologação.
•

Carência: Período de carência de amortização de principal de 8 (oito) anos
e de pagamento de juros de 6 (seis) anos, contados da Data de
Homologação.

•

Pagamento de juros: A cada mês decorrido no período compreendido entre
0

7° (sétimo) e o 8° (oitavo) anos após a Data de Homologação, será

realizado o pagamento de juros previstos neste Plano.
•

Amortização de principal e pagamento de juros: A cada mês decorrido no

período compreendido entre o 9 0 (nono) e o 14 0 (décimo quarto) anos após a
Data de Homologação, serão realizados amortizações de principal e
pagamento de juros, observando-se o seguinte cronograma de pagamento.

j 9° Ano 100 Ano 11* Ano
10%

1

15%

15%

120 Ano
15%

13° Ano 14° Ano i

20%

25%

Concessão de Novo Financiamento. Visando a fortalecer a estrutura de capital das Companhias,
busca-se a concessão de Novo Financiamento junto aos credores da ENEVA no montante mínimo de

O

R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) por cada Credor Quirografário, respeitado o limite global de
R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais). A concessão de Novo Financiamento deverá observar a
proporção da participação do respectivo Credor Quirografário no montante total dos Créditos
Quirografários. Caso algum Credor Quirografário não participe da concessão de Novo Financiamento,

Q os Credores Quirografários concedentes poderão aumentar proporcionalmente sua participação no
Novo Financiamento a ser concedido, observando-se em qualquer cenário o limite global de R$
100.000.000,00 (cem milhões de reais).

d

Condições de pagamento do Novo Financiamento. 0 Novo Financiamento será pago aos
Credores Financiadores nas seguintes condições:

Q
M

Y

0

PPF
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Juros: 100% (cem por cento) do CDI acrescido de juros de 3% (três por cento) ao
ano, incidentes a partir da Data de Homologação.

o

Prazo de pagamento: 360 (trezentos e sessenta) dias a contar da liberação do Novo
Financiamento ou na data em que o preço pela alienação da participação societária
da ENEVA na Pecém 1 for depositado em favor da ENEVA, dos dois o que ocorrer
antes.

o

Amortização de principal e pagamento de juros: em uma única parcela, à vista, a
ser realizada no prazo de pagamento acima.

ca
Garantias. 0 Novo Financiamento será garantido pelas Garantias Compartilhadas 4, mediante
Q

assinatura de instrumento contratual específico para esta finalidade entre os Credores
Financiadores e a ENEVA.
Prioridade na alocação da quantia destinada ao instrumento A.

0

Após a efetiva

disponibilização do Novo Financiamento em favor da ENEVA, os Credores Financiadores
terão proporcionalmente reservados para si o valor de até R$ 100.000.000,00 (cem milhões
de reais) da quantia máxima de R$ 460.000.000,00 (quatrocentos e sessenta milhões de
reais) destinada ao pagamento dos Credores Quirografários na forma do instrumento A. Para
esta finalidade, cada R$ 1,00 (um real) de dinheiro novo concedido dará ao Credor

Q

Financiador o direito de ter R$ 1,00 (um real) reservado proporcionalmente para si.

O

Para efeitos de modelagem da dívida, no fluxo de caixa anexo a este Estudo Técnico, foram

s

consideradas as seguintes premissas:

0
Q

■

Credores Trabalhistas: Pagos de acordo com o plano proposto;

■

Credores Quirografários com créditos até R$ 250 mil: Pagos em sua totalidade

■

Credores Quirografários com créditos superiores a R$ 250 mil : Para fins de modelagem
foi considerado que toda esta classe de credores optará pela conversão. Além disso,

d

considerou-se o Percentual Definitivo de Redução do Crédito Quirografário como 40%, por

representar , de acordo com premissas das Companhias , a situação de maior stress para o
caixa da ENEVA . Desta forma , foi considerado que aprox . R$ 340 milhões estarão alocados
0
¿~

j~

sobre o Instrumento A e o valor dos Créditos Quirografários remanescentes estará alocado
no Instrumento B. Não foi considerado nenhum crédito quirografário sob o Instrumento C.
Vale ressaltar que as premissas acima foram selecionadas na falta de informação de qual opção será
selecionada por cada Credor. 0 fluxo de repagamento da dívida poderá mudar em função da real

0

adesão dos credores.
Ressalva-se que o resumo da forma de repagamento descrita acima não contempla todas as

Q

previsões estabelecidas no Plano. Na hipótese de haver qualquer inconsistência entre a forma de

repagamento da divida aqui descrita e a forma descrita no plano , ao qual este Estudo Técnico está
anexo, o Plano prevalecerá.

"Garantias Compartilhadas": são os recebíveis de até R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais)
decorrentes da alienação, pela Eneva, da integralidade de sua participação no capital social da Pecém I.

D
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11. ALA VANCAGEM
De posse das premissas operacionais da ENEVA e das premissas-chave consideradas no plano de
Recuperação Judicial, descritas no Capítulo 6 e 7 do presente estudo, e também das propostas de
reestruturação da dívida descritas no Capítulo 10, destacamos no gráfico abaixo a dinâmica
projetada do endividamento da companhia, assim como o nível de alavancagem calculado sobre o
EBITDA consolidado, sendo ambos pautados na estrutura operacional esperada.

Endividamento - Eneva S.A. e Eneva Participações S.A.
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12. RESUMO DO ESTUDO TÉCNICO

Cá

A Apsis realizou o Estudo Técnico econômico do plano de recuperação judicial da ENEVA S.A. e
ENEVA PARTICIPAÇOES. Este estudo centrou-se na viabilidade econômica do plano de recuperação,

d

não considerando sua viabilidade sob os aspectos societários, tributários e legais.

(e

0 presente quadro de credores baseia-se em informações fornecidas pelas Companhias e seus

Q

assessores legais até a data de elaboração deste estudo, sendo assim, este quadro estará sujeito a

alterações.
Q
Após nossa análise da reestruturação dos passivos e ativos, das condições de liquidez das
0

Companhias no médio e longo prazo, e considerando suas origens de recursos, despesas e estrutura

Q de ativos e passivos, acreditamos que o desempenho operacional das Companhias e consequente
geração de caixa suportam a viabilidade econômico-financeira das Companhias após a saída do
processo de Recuperação Judicial, bem como possibilitam aos credores a satisfação dos seus

créditos conforme determinado pelo plano de recuperação. Nossa análise assume que todas as
premissas macroeconômicas e operacionais contidas nesse relatório, bem como todas as premissas

de reestruturação de créditos, sujeitos ou não ao plano de recuperação, apresentadas no plano de
Recuperação Judicial serão verificadas e atingidas. A não verificação ou atingimento de qualquer
Q uma das premissas adotadas, incluindo, mas não se limitando a, estabilidade econômica do país,
manutenção do atual modelo regulatório e desempenho operacional esperado das Companhias
poderão tornar esta análise inválida.
d

a

A APSIS entende que o plano de recuperação da ENEVA S.A. e ENEVA PARTICIPAÇbES deveria ser

revisto na ausência, atraso ou redução de qualquer uma das premissas-chave descritas no Capítulo

6, bem como no caso de não verificação ou atingimento de quaisquer premissas apresentadas nesse
relatório e no plano de recuperação judicial.

a

Estando o relatório concluído, composto por 43 (quarenta e três) folhas digitadas de um lado e 3
(três) anexos, a APSIS Consultoria Empresarial Ltda., CREA/RJ 82.2.00620-1 e CORECON/RJ

a

RF/2.052-4, empresa especializada em avaliação, abaixo representada legalmente pelos seus
diretores, coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos que, porventura, se façam

D

necessários.

a

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2015.
Assinado de forma digital por
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13. RELAÇÃO DE ANEXOS
1. DRE CONSOLIDADO PROJETADO
2.

a

FLUXO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA

3. PREMISSAS MACROECONÔMICAS
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ANEXO 1 - DRE PROJETADO DA EMPRESA
DRE CONSOLIDADO - ENEVA

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

(R$ milha")

2027
¡

RECEITA OPERACIONAL BRUTA(ROB)

2.461

2.970

2.648

2.365

2.145

ENEVA

i'
20282029

e

2030
I

V

2.888

3.585

3.727

4.119

4.351

4.391

813
306

767
324

968
401

1.017
393

1.082
448

1.141
472

1.102
498

2.297

2.464

2.898

2.713

3.038

-

-

-

-

-

648
190

Itaqui
Pecém 11(50%)

673
313

727
352

671
288

601
253

604
224

530
216

520
219

708
299

Parnaiba l

1.132

1.233

1.005

817

624

738

751

874

789

808

839

1.157

1.229

1.451

1.533

1.461

285

555

556

552

640

807

847

814

924

771

861

868

873

924

981

173
(157)
2.140
(1.350)

167
(167)
2.297
(1.447)

170
(179)
2.719
(1.834)

172
(174)
2.539
(1.676)

176
(187)
2.851
(1.887)

186
(193)
2.695
(1.721)

198
(216)
3.368
(2.377)

209
(210)
3.516
(2.684)

Parnaíba11
Parnaíba111
DEDUÇÒES/IMPOSTOS (-)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA (ROL)
CUSTOS OPERACIONAIS (-)

344
(250)
2.212
(1.858)

ENEVA

(109)

(67)

(70)

(74)

(83)

(88)

(93)

(99)

(105)

(111)

(118)

(133)

(142)

Itaqui
Pecém 11(50%)
Parnaíba 1
Parnaíba 11
Pamaiba 111

(479)
(193)
(792)
(37)
(250)

(539)
(211)
(876)
(170)
(272)

(442)
(168)
(678)
(278)
(63)

(354)
(126)
(575)
(273)
(67)

(334)
(107)
(406)
(261)
(68)

(244)
(94)
(454)
(365)
(105)

(216)
(89)
(457)
(497)
(95)

(398)
(159)
(560)
(525)
(94)

(311)
(141)
(475)
(553)
(91)

(473)
(148)
(486)
(579)
(90)

(390)
(157)
(516)
(445)
(95)

(579)
(222)
(807)
(534)
(101)

(614)
(204)
(965)
(652)
(107)

(642)
(145)
(1.185)
(557)
(152)

354

524

681

657

669

790

849

886

863

963

973

991

832

947

1.006

(400)
(89)
8
-9,0%
(81)
-3.0%

(377)
66
(19)
-28,4%
47
2.0%

(346)
72
(7)
-9,8%
65
3.1%

(350)
82
(17)
-20,7%
65
3.4%

(263)
224
(21)
-9,5%
202
8.8%

(217)
307
(27)
-8,7%
280
10.3%

(202)
69
(16)
-22,7%
53
2.1%

(177)
141
(53)
-37,9%
88
3.1%

(167)
134
(54)
-40,5%
80
3.0%

(137)
182
(69)
-37,8%
113
3.4%

LAJIDA/EBITDA(=)

RESULTADO FINANCEIRO ( - )
LAIR/EBT (_)
IR/CSLL (- )
Taxa de /RCS Efetiva (IRCS/EBIT)
LUCRO LIQUIDO (=)
marvem liquida (LL/ROL)

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

(388)
(221)
29
-13,1%
(192)
-8.7%

374
(301)
2.669
(2.145)

118
(268)
2.380
(1.699)

136
(239)
2.126
(1.469)

140
(217)
1.928
(1.258)

(306)
193
(21)
-10,9%
172
8.0%

(99)
62
(45)
-73,7%
16
0.5%

265
(239)
3.880
(2.932)

(151)

(83)
275
(108)
-39,2%
167
4.3%

281
(258)
4.093
(3.087)

249
(261)
4.130
(3.177)

(160)

(170)

(676)
(258)
(1.208)
(623)
(163)

(708)
(271)
(1.187)
(714)
(128)

(79)
467
(168)
-36,0%
299
7.3%

953
1%
(68)
759
(235)
-30,9%
524
12.7%

[lz:: ~
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ANEXO 2 - ANÁLISE DA POSIÇÃO DE CAIXA E ENDIVIDAMENTO
ANÁLISE DE ENDIVIDAMENTO - ENEVA

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 2023

2014

2025

)
2027

2026

2028

2030

02

I
R$ milhões
:AIXA BOP
( + ) Resultado Operacional Holdings
( + ) Outras Receitas (Despesas)
( + ) Rendimento do caixa z
( +) Transferência de caixa das Operacionais
(-) Pagamento de Juros
(-) Amortização da Dívida

;CAIXA EOP
DIVIDA BRUTA BOP

67
(109)
275
17
-

251
(67)
(12)
24

196
(70)
(12)
17
-

131
(74)
(12)
21
113

179
(83)

492
(88)

513
(93)

555
(99)

251

196

131

54
415
(74)

59
124
(74)
-

63
146
(74)
-

179

492

513

1.484

1.647

1.845

2.067

2.315

274
(74)
2.515

( +)Juros a pagar
163
222
198
248
(-) Pagamento de Juros
(-) Amortização de Principal
1.647
1.845
2.067
VIVIDA BRUTA EOP
2.315
1 Refere-se à venda de Pecém 1 e a pagamentos à MMX referentes a um contrato antigo.
2

610
(111)
88
492
(336)
(124)

618
(118)

663
(133)

593
(142)

520
(151)

511
(160)

79,
(170)

67
203
(67)
(124)

535
(105)
87
543
(326)
(124)

95
769
(308)
(393)

79
629
(263)
(382)

68
495
(226)
(268)

79
527
(196)
(268)

110
895
(159)
(402)

130
827
(107)
(537)

555

535

610

618

663

593

, 520

511

u 794

936

2.515

2.739

2.989

3.144

3.044

2.920

2.527

2.145

1.877

1.609

1.207

297
(74)
2.739

324
(74)

346
(67)
(124)
3.144

351
(326)
(124)
3.044

336
(336)
(124)
2.920

308
(308)
(393)
2.527

263
(263)
(382)
2.145

226
(226)
(268)
1.877

196
(196)
(268)
1.609

159
(159)
(402)
4 1 1.20 -

107
(107)
(537)
67

2.989

~

A empresa aplica o saldo do caixa a uma rentabilidade de 11% a.a.

L~

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
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ANEXO 3 - PREMISSAS MACROECONÔMICAS
Premissas Macroeconômicas
axa de câmbio (R$/US$)
IPCA (% a.a.)
IGPM (% a.a.)
EUA CPI (% a.a.)
Câmbio NDFs- Capex
Câmbio NDFs - Divida
TJLP (% a.a.)
CDI(% a.a.)
LIBOR(%a.a.)
CIF ARA (coai) - 6300 Kcal/kg GAR
CoalFuellndex (Custos)
Gas Fuellndex (Receitas ACR)
Gas Fuellndex (Custos)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028 202.9

2030

2,70
6,0%
5,1%
3,6%
2,57
2,65
4,8%
11,0%
1,7%
80,80
86,50
4,28
6,54

2,78
5,8%
5,0%
3,9%
2,68
2,76
4,8%
11,3%
2,2%
82,85
93,78
4,47
6,94

2,77
5,8%
5,0%
3,9%
2,77
2,86
4,8%
10,8%
2,2%
85,85
111,70
4,64
7,29

2,44
6,5%
5,6%
5,5%
2,35
2,42
5,0%
11,3%
1,7%
75,10
85,88
4,28
6,10

2,70
6,0%
5,1%
3,6%
2,57
2,65
4,8%
11,0%
1,7%
80,80
86,50
4,28
6,54

2,78
5,8%
5,0%
3,9%
2,68
2,76
4,8%
11,3%
2,2%
82,85
93,78
4,47
6,94

2,77
5,8%
5,0%
3,9%
2,77
2,86
4,8%
10,8%
2,2%
85,85
111,70
4,64
7,29

2,89
6,0%
5,0%
3,8%
2,89
2,98
4,8%
10,8%
2,2%
85,85
112,50
4,85
7,71

2,95
6,0%
5,0%
3,8%
2,95
3,05
4,8%
10,8%
2,2%
85,85
114,10
5,03
8,17

3,02
6,0%
5,0%
3,7%
3,02
3,11
4,8%
10,8%
4,0%
106,47
118,30
5,64
8,66

3,09
6,0%
5,0%
3,5%
3,09
3,19
4,8%
10,8%
4,0%
103,36
121,60
5,92
9,18

3,16
6,0%
5,0%
3,5%
3,16
3,26
4,8%
10,8%
4,0%
105,83
124,50
6,20
9,73

3,57
6,0%
5,0%
3,5%
3,57
3,68
4,8%
10,8%
4,0%
118,49
139,40
7,52
13,03

3,65
6,0%
5,0%
3,5%
3,65
3,77
4,8%
10,8%
4,0%
119,85
141,00
7,69
13,81

3,83
6,0%
5,0%
3,5%
3,83
3,95
4,8%
10,8%
4,0%
123,17
144,90
8,25
15,51

3,174
6,0%
5,0%
3,5%
3,74
3,86
4,8%
10,8%
4,0%
121,38
142,80
7,93
14,64
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APsis 1 904
LAUDO:

SOLICITANTE:

AP-0015115-01

DATA-BASE:

31 de dezembro de 2014

ENEVA S.A., doravante denominada ENEVA S.A.
Sociedade anônima aberta, com sede na Praia do Flamengo, n° 66, 9 0
Andar, Flamengo, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 04.423.56710001-21.
ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A., doravante denominada

ENEVA

PARTICIPAÇÕES.
Sociedade anônima fechada, com sede na Praia do Flamengo, n° 66, 9 0
Andar, Flamengo, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 15.379.16810001-27.
Doravante denominadas, em conjunto, ENEVA ou Companhias.

OBJETO:

BENS E ATIVOS DETIDOS PELA ENEVA, demonstrados pormenorizadamente
no Capítulo 4.

OBJETIVO:

Elaboração de laudo de avaliação econômico-financeiro e de avaliação dos
bens e ativos de ENEVA, para fins de atender o disposto no Inciso III do art.
53 da Lei n° 11.101 /05.

TÃ
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SUMÁRIO EXECUTIVO
A APSIS foi nomeada pela ENEVA para a elaboração de laudo de avaliação econômico-financeiro e de
avaliação dos seus bens e ativos, para fins de atender o disposto no Inciso III do art. 53 da Lei n°

11.101/05.
Conforme fato relevante divulgado, a ENEVA S.A. e a ENEVA PARTICIPAÇÕES deram entrada com seu

pedido de Recuperação Judicial no dia 9 de dezembro de 2014 , visando a ultrapassar o momento de
crise e retomar sua capacidade de pagamento das dívidas contraídas junto a credores públicos e
privados. De acordo com o mesmo documento, as sociedades direta ou indiretamente controladas
pela ENEVA encontram-se saudáveis e não integram o Pedido de Recuperação Judicial.
Conforme o Inciso III do art. 53 da Lei n° 11.101 /05, as Companhias devem apresentar aos credores
laudo econômico-financeiro e de avaliação dos seus bens e ativos subscrito por profissional
legalmente habilitado ou empresa especializada.
Para fins de atendimento ao artigo disposto acima, realizou-se laudo econômico-financeiro e
avaliação dos bens e ativos das Companhias.
Com relação à avaliação dos bens e ativos das Companhias, identificou-se que os principais ativos

são representados por suas participações em usinas geradoras de energia e projetos Green Field.
Estas usinas são concessionárias de energia e possuem dívidas próprias (não integrantes do Pedido
de Recuperação Judicial), e seus ativos (máquinas e equipamentos) encontram-se alienados aos

bancos detentores desses créditos . Pelas características desses ativos , em um eventual cenário de
estresse, a melhor alternativa de realização seria a venda das usinas em funcionamento, tendo em
vista que os bens tangíveis não possuem mercado líquido. Considerando esses fatos, no melhor

julgamento do avaliador , além da elaboração de laudo econômico-financeiro dos ativos da
companhia, entenderam os peritos que a melhor estimativa para uma venda neste cenário seria o
valor econômico das usinas, deduzidos do desconto de 30% (trinta por cento), padrão de mercado

para liquidação forçada , admitindo que operações de venda dessa natureza demandam um prazo
longo. Quanto aos demais ativos, devido ao grau de incerteza quanto à sua realização, não
atribuímos nenhum valor para os mesmos.
r—

Assim, realizou-se avaliação dos ativos de ENEVA, objetos deste laudo, pelo valor econômico

(abordagem da renda). 0 valor provável de liquidação pode ser inferido com aplicação do desconto
apurado de acordo com as práticas de mercado.

D

13

ESTIMATIVAS

Para estimativa do valor econômico dos ativos operacionais de ENEVA , considerou - se a abordagem
da renda. As Holdings que controlam usinas operacionais (Parnaíba Participações Holding e Pecém
Holding) foram avaliadas pela abordagem de custo (valor patrimonial), ajustando-se seus
investimentos nas usinas operacionais a valor justo.
Para os demais ativos detidos pela Companhia, pelo grau de incerteza de realização envolvido, não
atribuímos valor algum.
11á+arco
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Para a avaliação dos bens e ativos da Companhia em uma situação de estresse, definiu-se um
deságio do valor econômico-financeiro de 30% (trinta por cento), como melhor estimativa de
liquidação.
VALOR FINAL ENCONTRADO
0 quadro a seguir apresenta o resumo do valor econômico de cada ativo de ENEVA, na data-base de
31 de dezembro de 2014:

3~

o
3~

(R$ milhões)

VALOR
A

PARTICIPAÇÃO ENEVA
ITAQUI

ro

2

PECÉM 1 3
PECÉM II PARTICIPAÇÕES •

Total

100%

ECONÔMICO - 1
FINANCEIRO +
624

Equivalência Patrimonial
Total

100%

624

100%

600

Equivalência Patrimonial
Total

50%
100%

300
754

Equivalência Patrimonial

50%
100%

998

Total
Equivalência Patrimonial

70%

699

PARNA(BA 11

Total
Equivalência Patrimonial
_w
Total

100%

733

100%
100%

733
447

E uivalência Patrimonial

100%

447_

Total

100%

525

Equivalência Patrimonial

18%

96

PARNA(BA PARTICIPAÇÔES HOLDING

PGN*

VALOR TOTAL

■

377

PARNA(BA 1

VALOR TOTAL DETIDO POR ENEVA

4.714
3.281

1

-7 -

Em uma situação de estresse, definiu-se um deságio de 30% sobre o valor econômico
financeiro como melhor estimativa para a liquidação dos ativos.
2 0 Balanço Patrimonial de Itaqui reflete um
impairment sofrido recentemente pela companhia.
Como Patrimônio Líquido do Balanço da companhia encontra-se dentro do intervalo de valor
econômico encontrado, conclui-se que a melhor estimativa de valor econômico para Itaqui seja
igual ao seu valor Patrimonial.

j~ o

3
Foi considerado o valor negociado pela usina, ainda a ser aprovado, conforme detalhado no
Capítulo 7. 0 valuation
interno da ENEVA possui um VPL superior que o valor de venda da
companhia, assim entende-se que o desconto referente ao valor de liquidação já está implícito
no valor negociado.
4

0

0 Patrimônio Líquido da companhia encontra-se dentro do intervalo de valor econômico

encontrado. Assim, conclui-se que a melhor estimativa de valor econômico para Pecém Holding
e PGN seja igual ao seu valor Patrimonial.

0

0

~o
0

Áw

àà
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1. INTRODUÇÃO

A 00 9

A APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL Ltda., doravante denominada APSIS, com sede na Rua da
Assembleia, n° 35, 12 0 andar, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF
sob o n° 27.281.92210001-70, foi nomeada pela ENEVA para a elaboração de laudo de avaliação
econômico-financeiro e de avaliação dos seus bens e ativos, para fins de atender o disposto no
Inciso III do art. 53 da Lei n° 11.101 /05.
Na elaboração deste trabalho, foram utilizados dados e informações fornecidos por terceiros, na
forma de documentos e entrevistas verbais com o cliente. As estimativas utilizadas neste processo
estão baseadas nos documentos e informações, os quais incluem, entre outros, os seguintes:
• Demonstrações Financeiras de todas as companhias do grupo ENEVA e suas controladas em
31 de dezembro de 2014 (exceto da Parnaíba Gás Natural), não auditadas;
■

Demonstrações Financeiras da Parnaíba Gás Natural em 30 de novembro de 2014, não
auditadas;

• Fluxo de Caixa das Companhias (Holdings e operacionais) elaborado pela equipe de

valuation da ENEVA;
• Fluxo de Caixa das Companhias (Holdings e operacionais) elaborado pelos assessores
financeiros da ENEVA;
• Contrato de Compra e Venda de Pecém I;
• Pedido de Recuperação Judicial das Companhias elaborado pelo escritório de advocacia
Galdino Coelho Mendes Carneiro Advogados; e
• Informações públicas das Companhias.
Também utilizamos bancos de dados selecionados de terceiros para a obtenção de informações
financeiras, incluindo:

®

■

Bloomberg LP; e

■

Relatórios do setor de energia elétrica.

141

•
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2. PRINCÍPIOS E RESSALVAS
As informações a seguir são importantes e devem ser cuidadosamente lidas.
0 Relatório objeto do trabalho enumerado, calculado e particularizado obedece criteriosamente os
princípios fundamentais descritos a seguir:

• Os consultores não têm interesse, direto ou indireto, nas companhias envolvidas ou na

operação , bem como não há qualquer outra circunstância relevante que possa caracterizar
conflito de interesses.
• Os honorários profissionais da APSIS não estão, de forma alguma, sujeitos às conclusões
deste Relatório.
• No melhor conhecimento e crédito dos consultores, as análises, opiniões e conclusões
expressas no presente Relatório são baseadas em dados, diligências, pesquisas e
levantamentos verdadeiros e corretos.

E

• Assumem-se como corretas as informações recebidas de terceiros, sendo que as fontes das
mesmas estão contidas e citadas no referido Relatório.
• Para efeito de projeção, partimos do pressuposto da inexistência de ônus ou gravames de
qualquer natureza, judicial ou extrajudicial, atingindo as empresas em questão, que não os
listados no presente Relatório.
• 0 Relatório apresenta todas as condições limitativas impostas pelas metodologias adotadas,
quando houver, que possam afetar as análises, opiniões e conclusões contidas no mesmo.
• 0 Relatório foi elaborado pela APSIS e ninguém, a não ser os seus próprios consultores,
preparou as análises e correspondentes conclusões.
• A APSIS assume total responsabilidade sobre a matéria de Avaliações, incluindo as
implícitas, para o exercício de suas honrosas funções, precipuamente estabelecidas em leis,
códigos ou regulamentos próprios.

• 0 presente Relatório atende a recomendações e critérios estabelecidos pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Uniform Standords of Professionol Approisal Practice

`J

(USPAP) e International Valuation Standards Council (IVSC), além das exigências impostas
por diferentes órgãos, como Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), Ministério da
Fazenda, Banco Central, Banco do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários (CVM),
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), Regulamento do Imposto de Renda (RIR),
Comitê Brasileiro de Avaliadores de Negócios (GANI etc.
• 0 controlador e os administradores das companhias envolvidas não direcionaram, limitaram,
dificultaram ou praticaram quaisquer atos que tenham ou possam ter comprometido 0
acesso, a utilização ou o conhecimento de informações, bens, documentos ou metodologias
de trabalho relevantes para a qualidade das conclusões contidas neste trabalho.

u
F
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Q

Para elaboração deste Relatório, a APSIS utilizou informações e dados de históricos auditados
por terceiros ou não auditados, fornecidos por escrito pela administração da empresa ou obtidos
das fontes mencionadas. Sendo assim, a APSIS assumiu como verdadeiros e coerentes os dados e
informações obtidos para este Relatório e não tem qualquer responsabilidade com relação a sua
veracidade.
O escopo deste trabalho não incluiu auditoria das demonstrações financeiras ou revisão dos
trabalhos realizados por seus auditores. Sendo assim, a APSIS não está expressando opinião
sobre as demonstrações financeiras da Solicitante.

• Não nos responsabilizamos por perdas ocasionais à Solicitante e suas controladas, a seus sócios,
diretores, credores ou a outras partes como consequência da utilização dos dados e informações
fornecidos pela empresa e constantes neste Relatório.
• Nosso trabalho foi desenvolvido unicamente para o uso dos Solicitantes e seus sócios, visando ao
objetivo já descrito. Portanto, este Relatório não deverá ser publicado, circulado, reproduzido,
divulgado ou utilizado para outra finalidade que não a já mencionada, sem aprovação prévia e
por escrito da APSIS.
■

®

As análises e as conclusões contidas neste Relatório baseiam-se em diversas premissas,
realizadas na presente data, de projeções operacionais futuras, tais como: preços, volumes,
participações de mercado, receitas, impostos, investimentos, margens operacionais etc. Assim,
os resultados operacionais futuros da empresa podem vir a ser diferentes de qualquer previsão
ou estimativa contida neste Relatório, especialmente caso venha a ter conhecimento posterior
de informações não disponíveis na ocasião da emissão do Laudo.

• Esta avaliação não reflete eventos e seus impactos ocorridos após a data de emissão deste
Laudo.
• A APSIS não se responsabiliza por perdas diretas ou indiretas nem por lucros cessantes
eventualmente decorrentes do uso indevido deste Laudo.
■

Destacamos que a compreensão da conclusão deste Relatório ocorrerá mediante a sua leitura
integral e de seus anexos, não devendo, portanto, serem extraídas conclusões de sua leitura
parcial, que podem ser incorretas ou equivocadas.
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4. DESCRIÇÃO DE ENEVA
A ENEVA é uma holding do setor de geração de energia termelétrica no Brasil. A ENEVA é detentora
de quatro grupos de ativos principais: Geração, Recursos Naturais, Recursos Renováveis e Projetos
Térmicos. Sua principal atividade econômica é a geração e comercialização de energia elétrica, com
negócios complementares em exploração e produção de gás natural. Abaixo, um quadro com os
principais ativos das Companhias e um breve detalhamento sobre cada um deles.

[É'
neva

Eneva S.A.

a oes

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII9 S I A

Portfólio de
Gera ção,

com

projetos
Térmicos

Gás natural

I Projetos em
desenvolvimento

Renováveis ' Geração

Projetos de

Projetos com
PPAs
Assegurados

Ventos

Pamafba 111

600 MW
100% Eneva
Participações

176 MW

Blocos

Exploratórios
Pamafba /
676 MW
70% EN EVA

872 MW

Total de 8

30% Petra

7blocos
Pamafba 11
517MW
100% ENEVA

1

70%Parna3ba Gás
Natural 1
30% BPMB

Pecém 1 +
720MW
50% EN EVA
50% EDP

1 bloco
50%Parna3ba Gás
Natural z
50% Consórcio 3

Pecém 11
365 MW
50% EN EVA
50% E.ON

Carvão Mineral

ltaqui

51%ENEVA`°'
49% Eletronorte

sul

Tauá
1M

35% ENEVA
35% Eneva
Participações
30% Petra

100% ENEVA
Participações

Pamafba W

727 MW
50% ENEVA
50% Eneva
Participações

Seiva[

56 MW
Projetos em
desenvolvimento

Tauá (Expansão)
49 MW
100% ENEVA
Participações

35% ENEVA
35% Eneva
Participações
30% Petra

50%ENEVA
50% Eneva
Participações
AÇU
5.400MW
l 50% ENEVA
50% Eneva
Participações

Em dez/2014 a ENEVA realizou a venda de sua participação à EDP, o que está sujeito a aprovações.
= 113 ENEVAe2/3 PGN

a

3

MÁ
t

35% ENEVA
35% Eneva
Participações
30% Petra

600MW
Mina de Seiva[
130% ENEVA
70%Compelmi

360 MW
100% ENEVA

D

Pamafba
(Expansão)

Imetame, DELP e Ortang
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GERAÇÃO
ITAQUI

■

Localizada no Distrito Industrial de São Luís e movida a carvão mineral, a usina está em
operação comercial desde fevereiro de 2013. A ENEVA S.A. tem 100% de participação no
empreendimento, que tem capacidade para gerar 360 MW de energia.
No leilão A-5 em outubro de 2007, foram contratados 315 MWm por um período de 15 anos,
iniciando-se em fevereiro de 2013. No leilão, foi garantida a receita fixa de R$ 115/MWm,
reajustada anualmente pelo IPCA.
■

PECÉM 1

A Usina Termelétrica de Pecém I, localizada no município de São Gonçalo do Amarante (CE), produz
energia à base de carvão mineral pulverizado. A usina possui dois módulos de 360 MW, totalizando
720 MW. A ENEVA detinha 50% de participação no projeto e 50% pertencia à EDP. Em dez/2014 a
ENEVA realizou a venda de sua participação à EDP, o que está sujeito a aprovações.
No leilão de energia nova A-5, realizado em outubro de 2007, a usina contratou 615 MW médios,
garantindo uma receita fixa e indexada ao índice de inflação IPCA de cerca de R$ 111,00/MWh (base
dez/2013), durante 15 anos, a partir de janeiro de 2013.
■

PECÉM 11

A termelétrica Pecém II está localizada no município de São Gonçalo do Amarante (CE) e produz
energia à base de carvão mineral pulverizado. Pecém II, um empreendimento 50% ENEVA S.A. e 50%
E.ON, possui capacidade instalada de 365 MW.
Ao comercializar 276 MW médios no leilão de energia nova A-5 de setembro de 2008, a usina
garantiu aproximadamente R$ 117,00/MWh (base dez/2013) de receita fixa indexada ao IPCA,
durante 15 anos, a partir de junho de 2013. Nesta data, Pecém II se sincronizou com o Sistema
Interligado Nacional (SIN) e concluiu todos os testes elétricos requeridos pelo ONS. Em outubro, a
usina recebeu autorização da ANEEL para iniciar operação comercial.
■

PARNAÍBA 1

A Usina de Parnaíba 1 está localizada dentro do Complexo de Parnaíba, em Santo Antônio dos Lopes
(MA). A usina utiliza gás natural, está em operação desde fevereiro de 2013 e possui capacidade
instalada de 676 MW. 0 fornecimento de gás para o Complexo de Parnaíba é feito pela Parnaíba Gás
Natural (PGN), cuja operação está detalhada mais adiante. A Usina de Parnaíba 1 é controlada pela
ENEVA S.A., que detém 70% das ações. A detentora dos 30% restantes é a Petra Energia.
No leilão de energia A-5 ocorrido em 2008, a Parnaíba 1 contratou 450 MWm por uma receita fixa de
R$ 112,50/MWh (base dez/13), reajustada anualmente pelo IPCA.
■

PARNAÍBA 11

A Usina de Parnaíba II está localizada dentro do Complexo de Parnaíba, em Santo Antônio dos Lopes

O

13
i O

(MA). A usina utiliza gás natural, está em fase pré-operacional e possuirá capacidade instalada de

n
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518 MW. A ENEVA conseguiu junto à ANEEL um Termo de Ajuste de Conduta (TAC), que garantiu a
postergação do início de sua operação comercial para julho de 2016. No período de dez/2014 a
jun/2016, as turbinas de Parnaíba II estarão arrendadas à Parnaíba I. A ENEVA S.A. é detentora de
100% das ações de Parnaíba II.
No leilão de energia A-3 ocorrido em 2011, a Parnaíba II contratou 400 MWm pra entrega até março

de 2014 e 450 MWm para entrega de janeiro de 2015 por 20 anos. A receita fixa acordada para o
primeiro contrato foi de R$ 791MWh (base dez/ 13), enquanto a receita fixa do segundo contrato foi
de R$ 94,82 MWh (base dez/13), ambas reajustadas anualmente pelo IPCA.
■

PARNAÍBA 111

A Usina de Parnaíba III está localizada dentro do Complexo de Parnaíba, em Santo Antônio dos Lopes

(MA). A usina utiliza gás natural, está em operação desde outubro de 2013 e possui capacidade
instalada de 178 MW. A ENEVA S.A. é detentora de 35% das ações de Parnaíba III, enquanto a ENEVA
2

PARTICIPAÇÔES detém 35% e a Petra 30%.
No leilão de energia A-5 em 2008, a usina contratou 98 MWm por uma receita fixa de R$ 115/MWh

_•~

(base dez/ 13), reajustada anualmente pelo IPCA.

AL

■

PARNÁBA IV

A Usina de Parnaíba IV está localizada dentro do Complexo de Parnaíba, em Santo Antônio dos Lopes
(MA). A usina utiliza gás natural, está em operação desde janeiro de 2014 e possui capacidade

instalada de 56 MW. A ENEVA S.A. é detentora de 35% das ações de Parnaíba III, enquanto a ENEVA
PARTICIPAÇÔES detém 35% e a Petra 30%.
A usina de Parnaíba IV tem contrato firmado com a Kinross, por um prazo de cinco anos, para
fornecer 20 MWm de dezembro de 2013 a maio de 2014 e 46 MWm de junho de 2014 a dezembro de
2018. A energia restante será vendida no mercado livre.
■

AMAPARI

Em operação desde junho de 2008, a Amapari é uma usina termelétrica a óleo diesel, localizada no
município de Serra do Navio (AP), com capacidade de geração de energia elétrica de 23 MW, sendo
51% de propriedade da ENEVA S.A. e 49% da Eletronorte.

110

■

Em julho de 2009, a Licença de Operação da unidade foi renovada pela Secretaria de Estado do Meio

Ambiente do Amapá (Serra). A Usina Amapari tem autorização da ANEEL para atuar como Produtor
Independente de Energia (PIE) e possui contrato de fornecimento direto de energia elétrica para a
Anglo Ferrous Amapá Mineração até 2015.

t•

■
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QUADRO RESUMO DOS ATIVOS OPERCIONAIS DA ENEVA

Q

IM

EL

Itaqui

Carvão

360

fev/13

15 anos

114,53

95,1%

100%

Pecém 1

Carvão

720

jan/13

15 anos

110,96

90,1%

50% 2
50%

..

.-

Pecém II

Carvão

365

j un/13

15 anos

117,25

95,1%

Parnaíba1

Gás Natural

675

fev/13

15 anos

112,5

97,0%

70%

Parnaíba II

Gás Natural

517

juVl6

20 anos

94,82

96,6%

100%

Parnaíba III

Gás Natural

176

out/13

15 anos

114,71

97,0%

70%3

Pamaiba IV

Gás Natural

56

jan/14

5 anos

-

95,9%

70% 3

Amapari

Óleo Diesel

23

jun/08

-

-

-

51%

Base - ~ntwo de 2013

~

3

Em dez/2014 a ENEVA realizou a venda de sua participação ã EDP, o que está sujeito a aprovaçUs.

3

A participação da Eneva está dividida entre Eneva S.A. (35%) e Entesa Participações S.A. (35%)

Q

RECURSOS NATURAIS

D
~

0

■

0

BLOCOS EXPLORATÓRIOS DE GÁS NATURAL

A Parnaíba Gás Natural (PGN) - sociedade de propósito específico dividida entre Cambuhy (36%),
OGPar (36%), ENEVA S.A. (18%) e E.ON (9%) - possui participação majoritária na concessão de oito

AL

blocos exploratórios terrestres na Bacia do Parnaíba (MA). Os blocos terrestres têm recursos
riscados estimados em mais de 11 trilhões de pés cúbicos (TCF) e estão localizados em uma área
total de 24.500 km 2 , alcançando mais de 50 municípios.

A PGN tem um percentual de 70% na concessão de 7 blocos exploratórios na Bacia do Parnaíba,
sendo os 30% restantes de posse da BPMB. Além disso, a PGN opera outro bloco exploratório na

Bacia do Parnaíba em parceria com o consórcio formado por Imetrame Energia , Delp e Ortang
Equipamentos, com 50% de participação.
■

MINAS DE CARVÃO MINERAL - SEIVAL

Localizada no município de Candiota (RS), as reservas da Mina de Seival chegam a 152 milhões de

toneladas , quantidade superior à necessária para a operação das usinas térmicas a carvão do grupo.
Já os recursos totais certificados da mina chegam a 610 milhões de toneladas de carvão.
Fruto de parceria entre a ENEVA S.A. (com 30% do empreendimento) e a Copelmi (70%), a Mina de

Seival poderá ter sua produção comercializada para o mercado local, além de atender ao Complexo
Sul e Seival. A previsão é que o empreendimento alcance uma produção de 10 milhões de toneladas

anuais.
PROJETOS TÉRMICOS EM DESENVOLVIMENTO
■

SUL ENERGIA

A Usina Termelétrica Sul Energia será abastecida pelo carvão mineral da Mina de Seival. Localizada
no município de Candiota (RS), a planta terá 727 MW de potência instalada, com duas unidades
geradoras de 363,5 MW cada.
A Licença Prévia (LP) do projeto foi concedida em novembro de 2009 para uma capacidade de 600
MW e retificada para os atuais 727 MW pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
YiLíi
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Naturais Renováveis (IBAMA). A UTE Sul Energia é fruto da joint venture entre ENEVA S.A. e ENEVA
PARTICIPAÇÕES.
■

USINA DE SEI VAL,

A Usina Termelétrica (UTE) de Seival, localizada no município de Candiota (RS), possui Licença de
Instalação (LI) de 600 MW, em terreno localizado dentro da área de concessão da ENEVA S.A. A UTE
Seival é fruto da joint venture entre ENEVA S.A. e ENEVA PARTICIPAÇÕES.
■

COMPLEXO AÇU

A joint venture entre a ENEVA S.A. e a ENEVA PARTICIPAÇÕES irá construir um projeto dividido em

p

duas fases, num total de 5.400 MW, em São João da Barra, região Norte Fluminense do Rio de
Janeiro. A Usina Termelétrica Açu, em sua primeira fase, utilizará o carvão como insumo para
produzir 2.100 MW por meio de quatro unidades geradoras de 525 MW cada. Já a segunda fase da
©

usina será abastecida com gás natural e terá capacidade de 3.300 MW, com dez turbinas a gás e
cinco a vapor.
PROJETOS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS

J

PROJETO VENTOS
0 Projeto Eólico Ventos está localizado no Rio Grande do Norte, nas cidades de Jandaíra e João
Câmara. Com capacidade instalada total de 600 MW e planejamento de expansão para 600 MW
adicionais, a ENEVA PARTICIPAÇÕES tem um percentual de 100% sobre o projeto.
■

TAUÁ

Em operação comercial desde agosto de 2011, a Usina Solar Tauá conta com 4.680 painéis
fotovoltaicos para converter a energia solar em elétrica, numa área de aproximadamente 12 mil
metros quadrados. Cerca de R$ 10 milhões foram investidos na unidade, cuja capacidade inicial é de
1 MW - o bastante para suprir 1.500 residências. O projeto possui licença para ampliar sua
capacidade gradualmente para até 50 MW.

11
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5. ANÁLISE DO SETOR
Segundo o IPL (Instituto Politécnico de Leiria), o setor de energia elétrica brasileiro tem atravessado
diversas mudanças estruturas nas últimas décadas. Entre as principais, estão a criação da Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) em 1996 e a introdução do Novo Modelo do Setor Elétrico em
2004. De modo geral, a comercialização de energia passou a ocorrer em dois ambientes separados,
o Ambiente de Contratação Regulada (ACR), onde participam geradoras e distribuidoras, e o
Ambiente de Contratação Livre (ACL), no qual podem participar geradoras, comercializadoras,
importadores, exportadores e consumidores livres.
Este processo fez com que a estrutura do setor se tornasse menos estritamente regulamentada e
verticalizada. No modelo atual, as companhias do setor são divididas em geradoras, transmissoras e

distribuidoras . Enquanto a transmissão e a distribuição continuam inteiramente regulamentadas, a
produção das geradoras é hoje negociada em mercado livre.

Também foram criadas , nesse ínterim , o Operador Nacional do Sistema Elétrico ( ONS), a Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e a Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Esta última
tem o objetivo de desenvolver estudos para o planejamento da ex ~
a

.o do sistema, enquanto o

ONS coordena as usinas de rede e transmissão do Sistema Interligado Nacional ( SIN) e a CCEE tem a
função de viabilizar um ambiente de negociação de energia seguro e competitivo.

A EPE ( Empresa de Pesquisa Energética ) afirma que a geração de energia elétrica no Brasil em
centrais de serviço público e autoprodutores foi de cerca de 570 TWh (Terawatt-hora, equivalente a
1 milhão de MWh) em 2013, o que configura um aumento de 3,2% em relação ao ano anterior. A
oferta interna de energia elétrica como um todo foi majoritariamente oriunda de energia
hidráulica, que teve cerca de 70,6% de participação em sua composição, seguida por fontes
derivadas do gás natural, com 11,3%, e de fontes de biomassa, com 7,6%. 0 quadro a seguir oferece
um breve resumo da composição da oferta interna de energia:
Composição da Oferta Interna de Energia Elétrica em
2013 (por fonte)

=é-

Gás Natural

■ Derivados de Petróleo
■ Carvão e Derivados
■ Nudez

■ Eólica

11

Q
Fonte: BalançoNacbnalEnergédeo2014-EPE

0 Balanço Nacional Energético publicado em maio de 2014 pela EPE, indica uma redução de 5,4% na
oferta interna de energia hidráulica em 2013 em relação ao ano interior, e a participação de
energias renováveis na composição da matriz energética nacional decresceu de 84,5% em 2012 para

■
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79,3% em 2013 . A geração derivada de energia eólica aumentou em 30 , 2% no mesmo período, mas o
aumento do consumo de eletricidade no país, da ordem de 3,6% em 2013 foi sustentado por geração

térmica , principalmente da derivada de carvão mineral , gás natural e bagaço da cana . As mudanças
percentuais na participação de cada tipo de energia foram da seguinte ordem:

Variação % na Participação das Fontes na Matriz
Energética (2012-2013)
Outras

22,29%

Eólica

30,28%

Ca rvão a Vapor

75,74%

Nuclear

R
-8,72%

Derivados do Petróleo

9w

36,24%

Biomassa

%

Gás Natural

47,60%

Hidrelét ri ca

-20,00%

0,00%

4000%
0

20,00%

. Balanço 60

00%
erggd 8000%

De acordo com a ANEEL , a ordem de despacho das usinas , determinada pelo ONS, é definida pela
preferência a energias de menor custo. De modo geral, começa com a geração de energia pelas
hidrelétricas e, em seguida, é acionada a geração pelas térmicas por ordem de menor custo.
Um estudo sobre a competitividade da geração termelétrica a gás natural no Brasil, publicado na Rio
Oil Et Gas Expo and Conference 2014, afirma que o setor elétrico brasileiro se encontra em um
ponto de inflexão, pois a demanda vem apresentando um aumento constante enquanto a

capacidade de regularização dos reservatórios hídricos se reduz nesse processo. Desta forma, a
fonte termelétrica se apresenta como fonte de bockup e alternativa para a geração na base.

Adicionalmente, o Balanço Nacional Energético mostra que a participação da energia termelétrica
em 2013 chegou a 30,3% da oferta de energia total, contra 23,9% em 2012, o que configura um
aumento de 31% no período. A energia termelétrica teve a seguinte composição em 2013:

Composição do Total de Energia Termelétrica
(2013)
Carvão e Derivados

Biomassa
9,20e

Q
Derivados de Petróleo

a

Nuclear

s 4

o,

26,90%

18,50%
40.00%

Q
Gás Natural
Fonte: Balanço NacionalEner4ético 2014- EPE
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Já o Plano de Operação Energética, publicado pelo ONS em 2013, apresenta um resumo do
panorama do setor e estima a seguinte evolução das participações das diferentes fontes de energia

Em]

na composição da matriz energética entre 2013 e 2017:

Estimativa de Evolução das Participações das
Diferente Fontes (2013-2017)
Eólica

381,1%

Óleo/Diesel

l!J

Outros

19,1%
0,0%

Biomassa

18,7%

Carvão

O

51,1%

Gás/GNL
Nuclear

33,1%
0,0%

Hidráulica
0,0%

ia

20,1%
100,0%

200,0%

300,0%

400,0%

Fonte: Plano de OperaOo Energética - ONS 2013
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Três tipos de abordagens podem ser utilizados para a determinação de valor de um ativo, seja ele
tangível ou intangível. São elas:
Abordagem de Mercado - o valor justo do ativo é estimado através da comparação com ativos
semelhantes ou comparáveis, que tenham sido vendidos ou listados para venda no mercado primário
ou secundário. No caso de ativos intangíveis, os preços de venda ou de mercado são raramente
disponíveis, devido a normalmente serem transferidos apenas como parte de um negócio, e não em
uma transação isolada, o que resulta em esta abordagem ser raramente utilizada na avaliação de
intangíveis.

Abordagem de Custo - mede o investimento necessário para reproduzir um ativo semelhante, que
apresente uma capacidade idêntica de geração de benefícios. Esta abordagem parte do princípio da
substituição, onde um investidor prudente não pagaria mais por um ativo do que o custo para
substituir o mesmo por um substituto pronto/feito comparável.

Abordagem da Renda - define o valor do ativo como sendo o valor atual dos benefícios futuros que
resultam do seu direito de propriedade. 0 valor justo dos fluxos de caixa futuros que o ativo irá

a

gerar durante a sua vida útil é projetado com base em atuais expectativas e suposições sobre
condições futuras. Vale ressaltar, entretanto, que os efeitos sinérgicos ou estratégicos diferentes
daqueles realizados por participantes do mercado não devem ser incluídos nos fluxos de caixa

I.i

projetados.

Para fins de projeção de fluxo de caixa das Companhias a ser considerado no presente relatório,
optou-se por utilizar a abordagem da renda para os ativos operacionais das Companhias. A
abordagem de renda foi considerada apropriada, uma vez que o valor inerente a esses ativos é
melhor mensurado através da sua capacidade de gerar renda futura.
As Holdings que controlam usinas operacionais (Parnaíba Participações Holding e Pecém Holding)
foram avaliadas pela abordagem de custo (valor Patrimonial), ajustando-se seus investimentos nas
usinas operacionais a valor justo.

Q

Da mesma forma, considerando a hipótese de uma situação de estresse das Companhias para os
mesmos ativos avaliados pelo Fluxo de Caixa descontado, atribuímos um deságio 30% (trinta por
cento) como melhor estimativa de valor de liquidação.

Q
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Estrutura atual

wa
100%
-i

50%

Itaquf

Pecém il
Participações

100%

Pecém II

70%
-►

Parnalba I

Parnalba III

t00%

Parnalba II
Parnalba IV

100%

♦

18,2%

PamaM
Participações

PGN

70%

Blocos de Gás
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7. LAUDO ECONÔMICO-FINANCEIRO
7.1 METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO (ATIVOS OPERACIONAIS)

a

ABORDAGEM DA RENDA: FLUXO DE CAIXA

q

Esta metodologia define a rentabilidade da empresa como sendo o seu valor operacional,

L !
_

equivalente ao valor descontado do fluxo de caixa líquido futuro. Este fluxo é composto pelo lucro
líquido após impostos, acrescidos dos itens não caixa (amortizações e depreciações) e deduzidos

investimentos em ativos operacionais (capital de giro, plantas, capacidade instalada etc.).
0 período projetivo do fluxo de caixa líquido é determinado levando-se em consideração o tempo

que a empresa levará para apresentar uma atividade operacional estável, ou seja, sem variações
operacionais julgadas relevantes. 0 fluxo é então trazido a valor presente, utilizando-se uma taxa
de desconto, que irá refletir o risco associado ao mercado, empresa e estrutura de capital.

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO

Para o cálculo do fluxo de caixa líquido, utilizamos como medida de renda o Capital Investido,
conforme o quadro a seguir, baseado nas teorias e práticas econõmicas mais comumente aceitas no

mercado, especialmente das obras:
• DAMODARAN, Aswath. Avaliação: Princípios e Prática. In:
(Autor) Finanças
Corporativas: teoria e prática. 2a Edição. Porto Alegre: Bookman, 2004. p. 611-642.
• PRATT, Shannon P. Income Approach: Discounted Economic Income Methods. In:
(Autor) Valuing a Business: The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies. 3a Edição.
EUA: Irwin Professional Publishing, 1996. p. 149-202.
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DO CAPITAL INVESTIDO
Lucro antes de itens não caixa, juros e impostos (EBITDA)
( ) Itens não caixa (depreciação e amortização)
(_) Lucro líquido antes dos impostos (EBIT)
( ) Imposto de Renda e Contribuição Social (IR/CSSL)
(_) Lucro líquido depois dos impostos
( +) Itens não caixa (depreciação e amortização)
(_) Fluxo de caixa bruto
( ) Investimentos de capital (CAPEX)
( +) Outras entradas
( ) Outras saídas
( ) Variação do capital de giro

0

(_) Fluxo de caixa líquido
Q

TAXA DE DESCONTO
A taxa de desconto a ser utilizada para calcular o valor presente dos rendimentos determinados no
fluxo de caixa projetado representa a rentabilidade mínima exigida pelos investidores, considerando
que a empresa será financiada parte por capital próprio, o que exigirá uma rentabilidade maior que
a obtida numa aplicação de risco padrão, e parte por capital de terceiros.

13M
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Esta taxa é calculada pela metodologia WACC - Weighted Average Cost of Capita(, modelo no qual o
custo de capital é determinado pela média ponderada do valor econômico dos componentes da
estrutura de capital (próprio e de terceiros), descrito nos quadros a seguir.
As taxas livres de risco normalmente são baseadas nas taxas de bônus do Tesouro Americano. Para o
custo do capital próprio, utiliza-se os títulos com prazo de 20 anos, por ser um prazo que reflete
mais proximamente o conceito de continuidade de uma empresa. Para o custo do capital de
terceiros, considera-se os títulos com prazo de 10 anos, por refletirem mais adequadamente o prazo
que uma empresa pode captar recursos no mercado internacional.

VALOR DA EMPRESA

0 fluxo de caixa líquido do Capital Investido é gerado pela operação global da empresa, disponível
para todos os financiadores decapita[, acionistas e demais investidores. Sendo assim, para a
determinação do valor dos acionistas, é necessária a dedução do endividamento geral com

terceiros.
Outro ajuste necessário é a inclusão dos ativos não operacionais, ou seja, aqueles que não estão
consolidados nas atividades de operação da empresa, sendo acrescidos ao valor operacional
encontrado.
Custo do capital
próprio

Re = Rf + beta•(Rm - Rf) + Rp + Rs

Rf

Taxa livre de risco - baseado na taxa de juros anual do Tesouro
Americano para títulos de 20 anos, considerando a inflação
americana de longo prazo.

Rm

Risco de mercado - mede a valorização de uma carteira
totalmente diversificada de ações para um período de 20 anos.

Rp

Risco País - representa o risco de se investir num ativo no país em
questão em comparação a um investimento similar em um país
considerado seguro.

Rs

Prêmio de risco pelo tamanho - mede o quanto o tamanho da
empresa a torna mais arriscada.

beta

Ajusta o risco de mercado para o risco de um setor específico.

beta alavancado

Ajusta o beta do setor para o risco da empresa.

Custo do capital
de terceiros

A

Rd

= Rf (•) + alfa + Rp

Taxa livre de risco - baseado na taxa de juros anual do Tesouro
Rf (•)

Americano para títulos de 10 anos, considerando a inflação

americana.
Alfa

Risco Específico - representa o risco de se investir na empresa em
análise.

a
Taxa de

desconto
a

0

WACC = (Re x We) + Rd (1 -t) x Wd

Rem

Custo do capital próprio.

Rd =

Custo do capital de terceiros.

We =

Percentual do capital próprio na estrutura de capital.

Wd =

Percentual do capital de terceiros na estrutura de capital.

T=

Taxa efetiva de imposto de renda e contribuição social da cia.

0
mi10

~

o

a
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7.2 MODELAGEM ECONÔMICO-FINANCEIRA
No presente relatório, utilizamos a metodologia de rentabilidade futura para a determinação do
valor econômico das usinas operacionais.
A modelagem econômico-financeira das usinas foi conduzida de forma a demonstrar sua capacidade
de geração de caixa no período de tempo considerado, tendo sido utilizadas, basicamente, as
informações já citadas anteriormente.
As projeções foram realizadas para o período julgado necessário, sob plenas condições operacionais
e administrativas, com as seguintes premissas:
• A metodologia está baseada na geração de Fluxo de Caixa Livre Descontado;
• Para a determinação do valor de cada usina, foi considerado o período da data-base até o
encerramento do período de outorga de cada usina;
• Foi considerado que os contratos de venda de energia serão renovados até o fim do período
de outorga pelos mesmos termos atualmente existentes, com preços reajustados pela
inflação;
■

q

Para o período anual, foi considerado o ano fiscal de 1° de janeiro até 31 de dezembro;
Para o cálculo do valor presente, foi considerada a convenção de meio ano

(mid-yeor

convention);
■

0 fluxo foi projetado em termos nominais, considerando o efeito da inflação, e o valor
presente calculado com taxa de desconto variável nominal;

■

A taxa de desconto utilizada foi o WACC variável, que reflete a diferente estrutura de
capital projetada para cada usina em cada período;

■

A não ser quando indicado, os valores foram expressos em milhões de reais; e

■

Para a realização da previsão dos resultados nos exercícios futuros da empresa, utilizou-se o
Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2014, não auditados, como balanço de partida,
exceto para a Parnaíba Gás Natural (PGN), para a qual foi utilizado o Balanço Patrimonial de
30 de novembro de 2014.

IL

No Anexo 1, apresentamos detalhadamente a modelagem econômico-financeira, cujas projeções
operacionais foram baseadas no desempenho histórico da empresa e projeções plurianuais
elaboradas pela administração e assessores financeiros da ENEVA.

a
0

a
0

a
0
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7.3 PREMISSAS OPERACIONAIS DAS USINAS TERMELÉTRICAS

O

RECEITAS
Usinas termelétricas podem operar no Ambiente de Contratação Regulada (ACR) ou no Ambiente de
Contratação Livre (ACL). No ACR, os contratos de fornecimento de energia

fl

(Purchase Price

Agreement - PPA) são divididos entre uma receita fixa e uma receita variável e têm prazo médio de
15 anos. No ACL, os contratos de PPA determinam um valor por MWh fornecido.
Os Contratos de Comercialização de Energia em Ambiente Regulado (CCEAR) para as termelétricas
são realizados na modalidade intitulada "contratos por disponibilidade de energia". Nesta

_

p

modalidade de contratação, os agentes geradores de energia são pagos de acordo com sua
quantidade de energia assegurada e não com base na energia efetivamente gerada.

®

A energia assegurada leva em consideração a potência total da usina as taxas de indisponibilidade
,

forçada e programada declaradas pelo empreendedor, o custo variável unitário do empreendimento
declarado também pelo empreendedor, dentre outros fatores. Quanto maior o custo variável da

usina , menor será a energia assegurada atribuída à usina, dado que quanto maior seu custo variável,

r

menor a probabilidade de ser despachada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).
Em contrapartida à energia assegurada que estará adicionando ao sistema, o empreendedor recebe
uma receita fixa, reajustada anualmente pelo IPCA. Esta receita é destinada a cobrir todos os custos
fixos da usina, incluindo despesas de depreciação, e a remunerar o capital investido.
Além da receita fixa, o empreendedor é ressarcido pelos custos variáveis decorrentes de sua

operação quando a usina é despachada pelo ONS. Esta modalidade de receita é chamada de "receita
variável" e cobre os custos com combustível e os custos de OEtM incorridos a mais pela geração de
energia da usina.

s

A projeção de receita variável para as usinas está atrelada ao despacho esperado nos anos de
projeção. Considera-se que haja despacho sempre que o PLD (Preço de Liquidação das Diferenças)
®

seja superior ao CVU (Custo Variável Unitário).
As Companhias contrataram uma consultoria especializada para projeção de diversos cenários
mensais para o PLD. Caso mais de 50% destes cenários aponte o PLD acima do CVU em um
determinado período, considera-se que há despacho de 100% da capacidade da usina. Caso menos
de 50% das séries aponte para um PLD superior ao CVU, considera-se que a usina não é despachada
naquele período. Por este motivo, no fluxo de caixa projetado pelas Companhias, quando o PLD é

0
O

muito próximo ao CVU há grande volatilidade do despacho esperado.

TRIBUTOS
Foi considerada uma alíquota de PIS/COFINS de 9,3% sobre a ROB pelo período projetado. Além

❑

disso, uma parcela dos custos com OftM e compra de combustível é dedutível do pagamento de
PIS/COFINS, por isso a projeção dos tributos totais desconta o crédito criado por estes custos do
montante a ser pago pela receita bruta.
Wkk

Q
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Os custos envolvidos na operação de usinas Termelétricas dividem-se entre fixos e variáveis,
segundo a descrição abaixo:
■

CUSTOS FIXOS
o

Custos com Pessoal

Tal linha de custos refere-se ao pessoal de ENEVA alocado na operação das usinas termelétricas.
o

Serviços Prestados por Terceiros

Parte do pessoal alocado nas usinas de ENEVA é terceirizada, e esta linha reflete os custos
envolvidos com a contratação deste pessoal.
o

Taxa ANEEL

A TFSEE (Taxa de Fiscalização de Serviço de Energia Elétrica) é destinada a prover os recursos
necessários ao funcionamento da ANEEL, e seu valor é estabelecido anualmente. O cálculo do valor
devido é feito sobre a Potência Instalada da usina.

o Taxa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST)
0 transporte de energia elétrica no Brasil é realizado por meio de linhas de transmissão e
subestações que compõem a chamada Rede Básica. A Taxa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST)
tem como objetivo a manutenção desta infraestrutura de transmissão e é definida anualmente pela
ANEEL. Os reajustes ocorrem anualmente e a tarifa é definida pela ANEEL para cada agente do setor
elétrico.

o

Taxa da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE)

Os agentes da CCEE têm obrigação de efetuar o recolhimento das contribuições relativas ao
funcionamento da CCEE a fim de cobrir seus custos e investimentos. A taxa foi considerada como R$
0,11 em 2014 e seu reajuste é realizado anualmente pelo IPCA.
o

Despesa com seguros

As usinas possuem seguro sobre sua receita fixa e variável, cobrindo 100% das duas mediante
pagamento anual com reajuste pelo IPCA.
■

CUSTOS VARIÁVEIS
o O&M variável

Considera-se em cada usina um valor de OE M calculado sobre a energia despachada bruta. 0 valor
considerado por MWh inclui gastos com insumos de produção, como diesel, tratamento das cinzas,
água, químicos, cal, consumo interno de energia e outros.

o Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)
É considerado que as usinas investem 1% de sua receita líquida de PIS/COFINS em Pesquisa e
Desenvolvimento. 0 cálculo deste valor para a rubrica de custos variáveis foi feito sobre a receita
variável líquida de PIS/COFINS.
J
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o Custo com compra de combustíveis

Caso a usina seja despachada é necessária a aquisição de combustível para alimentá - ias. 0 preço de
mercado por tonelada de carvão foi baseado nas previsões de preço da CIF-ARA e foram
consideradas

as taxas de degradação por aquecimento de cada usina , assim como os tributos

envolvidos na compra da matéria-prima.

Já o preço por metro cúbico de gás foi baseado na cotação do Henry Hub e nos valores acordados
entre as usinas do Complexo de Parnaíba e a PGN pela compra do gás.

GASTOS POR INDISPONIBILIDADE

~ R..?

Caso a indisponibi[idade efetiva da usina seja superior à indisponibilidade declarada no ato de

LJ

® contratação do PPA, a usina deve pagar, pelo critério ADOMP, uma multa equivalente a esta
diferença vezes o spread entre o preço spot da energia e o custo variável da usina. Vale ressaltar

v

que as Companhias pleitearam a alteração desta metodologia de cálculo junto à ANEEL, de modo

que o cálculo seja realizado com base na média móvel histórica da disponibilidade da planta. A
projeção de despesas por indisponibilidade considerou o cálculo baseado na média móvel histórica
da disponibilidade das plantas.

OVERHAULING
As usinas termelétricas reconhecem

os gastos com manutenção sob a rubrica de Overhauling, dentro

de custos. Os custos até 2019 foram estimados de acordo com o MTP (Medium Term Plan) elaborado
pelas Companhias e os valores considerados para os anos seguintes foram reajustados pelo IPCA.

11

Q

❑

'~!

O
O
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7.4 PREMISSAS OPERACIONAIS DA PRODUTORA DE GÁS NATURAL
RECEITAS
o RECEITAS POR VENDAS DE GÁS

As receitas por venda de gás da PGN são provenientes das vendas de gás da companhia por prazos e
preços pré - estabelecidos sob contrato . 0 volume considerado varia segundo a demanda dos
compradores.
o RECEITAS DE ARRENDAMENTO

As Companhias possuem receitas provenientes de arrendamento pagos pelas plantas termelétricas
do Complexo Parnaíba. Tais receitas são determinadas por contrato e dividem-se entre uma parcela
fixa e outra variável.

19

A receita fixa é reajustada pela inflação e anualmente de modo que a Taxa Interna de Retorno (TIR)
de cada planta termelétrica seja igual a 15%. As receitas variáveis são determinadas pela diferença
entre receitas e custos variáveis, quando positiva, conforme estabelecido por contrato.

-

w

TRIBUTOS
Os tributos devidos pela PGN são o ICMS, com alíquota de 4,6% incidente sobre a receita bruta e o
PIS/COFINS, com alíquota de 9,25% incidente sobre a receita bruta. Há geração de créditos fiscais

C~

derivados dos custos operacionais, que são abatidos dos tributos totais a pagar. Os valores
projetados consideram tanto as alíquotas destacadas quanto os créditos citados.

D
CUSTOS OPERACIONAIS

o 08M

As despesas de Operação e Manutenção referem - se aos gastos envolvidos na produção de gás, tais
como salários dos funcionários, manutenção dos poços e equipamentos, custo de operação dos poços
®

de gás e dos insumos necessários à sua exploração. Tais custos dividem-se entre fir' - e variáveis,
sendo os fixos reajustados pela inflação e os variáveis seguindo o volume de gás extraído.
o PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

A ANP define que exploradores de gás natural são obrigados a destinar recursos para Pesquisa e

Desenvolvimento em montante equivalente a 1% da Receita Bruta da Produção do campo. Tal valor

Q

é destinado majoritariamente a Universidades e Institutos de Pesquisa e Desenvolvimentos
credenciadas pela ANP.

Q

o

, ,

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL

Exploradores de petróleo e gás natural em campos de alta rentabilidade estão sujeitos, segundo 0
Decreto n° 2.705 de 1998 ao pagamento da chamada Participação Especial. Seu cálculo incide

sobre a receita líquida da produção trimestral de cada campo , consideradas as deduções previstas
Q

por lei, de acordo com a localização da lavra, o número de anos de produção e o respectivo volume
de produção trimestral fiscalizada. Os valores considerados foram estimados pela companhia.

❑

4

~

❑
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o ROYALT/ES
Trata-se de compensação financeira devida aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem

como a órgãos da administração direta da Usina, em função da produção de gás natural sob o
regime de concessão.
o CUSTOS DE EXPLORAÇÃO
Trata-se dos custos envolvidos nos estudos de geologia e geofísica e na procura por novos campos de
gás natural a serem explorados pela companhia.

A~

i

Q

a
4
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7.5 PROJEÇÕES DAS USINAS
7.5.1 UTE ITAQUI

ib

RECEITA BRUTA
As receitas foram projetadas segundo os termos do PPA contratado em leilão A-5 em outubro de
2007, considerando uma receita fixa com reajustes anuais pelo IPCA. As receitas variáveis
acompanham a evolução dos custos variáveis. Os dados projetados para receita, percentual de

b

despacho esperado e disponibilidade estão resumidos no gráfico abaixo:
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Entre 2014 e 2026, o PLD projetado situa-se muito próximo do CVU da usina, o que explica,

conforme apontado na página 22, a volatilidade no despacho esperado para Itaqui. A variação do
despacho esperado é refletida na receita, no custo e na margem EBITDA, conforme destacado

O

abaixo.

CUSTOS
Os custos de Itaqui foram projetados de acordo com as expectativas da companhia e considerando

O

sua natureza fixa e variável, segundo o gráfico abaixo:
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Percebe-se um movimento da queda da participação dos custos sobre a ROL no período entre 2014 e

2021, em grande parte devido à diminuição do despacho esperado. Isto ocorre pois a margem

O
O
O

variável da companhia é inferior à margem fixa. Conforme a participação da receita variável na

receita total aumenta , há u m a te n dênc i a à d i minu iç ão da ma rg em bruta operacional.
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EBITDA
Considerando todas as receitas, despesas e tributos, a evolução considerada para o EBITDA de Itaqui
está demonstrada abaixo:
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Conforme destacado acima , a variação da margem EBITDA de Itaqui entre 2021 e 2026 é explicada
pela variação do despacho esperado pela companhia. Pode-se perceber que, quando o despacho
esperado é igual a zero , a margem aproxima - se de 55 % ( como observado em 2020 e 2021
), e quando
o despacho é igual a 100%, a margem aproxima-se de 20% (como observado em 2015 e 2016).

.a
o

CAPEX

~

A evolução do CAPEX considerado para a usina está detalhada abaixo:

0

Capex Itaqui (R$ milhões)
38

p
.

4

2015

2016

2017

2018

2019

r
A
O
D

O

à2

Laudo AP-0015115-01

27

APsts 1031
7.5.2 UTE PECÉM 1
Em 9 de dezembro de 2014, a ENEVA S.A. vendeu sua participação de 50% em Pecém 1 para a EDP ENERGIAS DO BRASIL S.A. por um montante de R$ 300 milhões. Como a ENEVA S.A. encontra-se em
Recuperação Judicial, a eficácia desta operação está sujeita às seguintes condições: i) os credores
da empresa devem aprovar o plano de reorganização das Companhias; ii) A Corte responsável pela
Recuperação Judicial deve homologar o Plano de Recuperação; e iii) A operação necessita da

autorização dos bancos IDB, BNDES e quaisquer outras instituições financeiras que possuam
contratos com Pecém I. A entrada de caixa referente à venda deste ativo deve ocorrer em junho de

2015 e o caixa deverá ser utilizado para financiar a holding até o inicio da entrada de caixa gerada
pelos ativos operacionais.
Assim, como existe uma oferta firme de compra para esta usina, considera-se como melhor
estimativa para o valor de mercado desta usina o valor já negociado entre as partes de R$ 300
milhões por 50% da usina (R$ 600 milhões por 100% da usina).

F 1
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~
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7.5.3 UTE PECÉM 11
RECEITA BRUTA

As receitas foram projetadas segundo os termos do PPA contratado em leilão A-5 em 2008
considerando uma receita fixa com reajustes anuais pelo IPCA. As receitas variáveis acompanham a

evolução dos custos variáveis. Os dados projetados para receita , percentual de despacho esperado e
disponibilidade estão resumidos no gráfico abaixo:
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CUSTOS
Os custos de Pecém II foram projetados de acordo com as expectativas da companhia e
considerando sua natureza fixa e variável, segundo o gráfico abaixo:
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Percebe-se um movimento da queda da participação dos custos sobre a ROL no período entre 2014 e

®

12

2021 , em grande parte devido à diminuição do despacho esperado. Isto ocorre pois a margem de
receita e custos variáveis da companhia é inferior à margem de receita e custos fixos. Conforme a
participação da receita variável na receita total aumenta , há uma tendência à diminuição da

margem bruta operacional.

rM
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EBITDA
Considerando todas as receitas, despesas e tributos, a evolução considerada para o EBITDA de
Pecém II está demonstrada abaixo:
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CAPEX
A evolução do CAPEX considerado para a usina está detalhada abaixo:
Capex Peeém II (R$ milhões)
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7.5.4 UTE PARNAÍBA 1
RECEITA BRUTA
~

i

As receitas foram projetadas segundo os termos do PPA contratado em leilão A-5 em 2008,
considerando uma receita fixa com reajustes anuais pelo IPCA. As receitas variáveis acompanham a
evolução dos custos variáveis. Os dados projetados para receita, percentual de despacho esperado e

■

disponibilidade estão resumidos no gráfico abaixo:
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CUSTOS
Os custos de Pamaíba 1 foram projetados de acordo com as expectativas da companhia e

■

considerando sua natureza fixa e variável, segundo o gráfico abaixo:
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EBITDA
Considerando todas as receitas, despesas e tributos, a evolução considerada para o EBITDA de
Parnaíba 1 está demonstrada abaixo:
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CAPEX
A evolução do CAPEX considerado para a usina está detalhada abaixo:

Capex Párnaíba 1 (R$ milhões)

37

2015

2

1

2016

2017
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0 , 42

2018

2019
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7.5.5 UTE PARNAÍBA 11
A

RECEITA BRUTA
As receitas foram projetadas segundo os termos do PPA contratado em leilão A - 3 em 2011,
considerando uma receita fixa com reajustes anuais pelo IPCA. As receitas variáveis acompanham a

evolução dos custos variáveis . Os dados projetados para receita , percentual de despacho esperado e
disponibilidade estão resumidos no gráfico abaixo:
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Cabe ressaltar que em 2016 , ano de início da operação da usina , ela opera somente 6 meses, por
isso há um descaramento entre o percentual de despacho esperado e a receita bruta neste ano.
.

CUSTOS
a

Os custos de Parnaíba II foram projetados de acordo com as expectativas da companhia e

considerando sua natureza fixa e variável , segundo o gráfico abaixo:
á
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Como descrito acima, em 2016, a usina opera somente 6 meses, por isso há um descasamento entre
o percentual de despacho esperado e os custos operacionais neste ano.
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EBITDA

Considerando todas as receitas, , despesas e tributos, a evolução considerada para o EBITDA de
Parnaíba II está demonstrada abaixo:
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CAPEX
A evolução do CAPEX considerado para a usina está detalhada abaixo:

Capex Parnaíba II (R$ milhões)
143

2015

2016

2017

2018

2019
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7.5.6 UTE PARNA(BA 111

3

RECEITA BRUTA

I~

As receitas foram projetadas segundo os termos do PPA contratado em leilão A-5 em 2008,
considerando uma receita fixa com reajustes anuais pelo IPCA. As receitas variáveis acompanham a
evolução dos custos variáveis. Os dados projetados para receita, percentual de despacho esperado e
disponibilidade estão resumidos no gráfico abaixo:
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Pode-se observar uma forte queda das receitas projetadas entre 2016 e 2017, devido à forte queda

esperada para o percentual despachado.

CUSTOS
Os custos de Parnaíba III foram projetados de acordo com as expectativas da companhia e
considerando sua natureza fixa e variável, segundo o gráfico abaixo:
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EBITDA
Considerando todas as receitas, despesas e tributos, a evolução considerada para o EBITDA de

Parnaíba III está demonstrada abaixo . Pode - se observar que a queda da receita é acompanhada de
um aumento da margem, uma vez que a margem de receita e custos fixos da companhia é superior
à margem de receita e custos variáveis.
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CAPEX
Foi considerado um CAPEX de R$ 6 milhões em 2015 e de R$ 400 mil em 2016.
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7.5.7 UTE PARNAÍBA IV
RECEITA BRUTA

i~

As receitas foram projetadas segundo os termos do PPA com a Kinross, considerando uma linha de

receita proveniente da venda de gás no mercado

Spot e no PPA e outra referente às receitas de

produção própria. Os dados projetados para receita, percentual de despacho esperado e
disponibilidade estão resumidos no gráfico abaixo:
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Os custos de Parnaíba IV foram projetados de acordo com as expectativas da companhia e
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considerando sua natureza fixa e variável, segundo o gráfico abaixo:
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EBITDA
Considerando todas as receitas, despesas e tributos, a evolução considerada para o EBITDA de
Parnaíba IV está demonstrada abaixo:
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CAPEX
Foi considerado um CAPE)( de R$ 2 milhões em 2015.
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7.5.8 PARNAÍBA GÁS NATURAL (PGN)
RECEITA BRUTA

As receitas foram projetadas segundo as vendas de gás e as receitas de arrendamento da
companhia. Os dados projetados para receita, abertos por vendas de gás e receita de
arrendamento, está detalhada abaixo:
1.6w
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Dado que nem toda a receita da companhia é fixa , há variação do valor de vendas de gás e receitas

Uo

de arrendamento segundo a demanda por gás considerada. Por este motivo a curva de receitas tem
um movimento não linear.

0

CUSTOS

KW

Os custos de PGN foram projetados de acordo com as expectativas da companhia e considerando sua
natureza fixa e variável, segundo o gráfico abaixo:
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EBITDA
Considerando todas as receitas, despesas e tributos, a evolução considerada para o EBITDA de PGN
está demonstrada abaixo.
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CAPEX
A evolução do CAPEX considerado para a usina está detalhada abaixo:
Capex PGN (R$ milhões)
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As Companhias estima a evolução do CAPEX de PGN segundo a utilização do potencial de exploração

_b

de cada bloco. Não é previsto um CAPEX inicial visando disponibilizar a totalidade do potencial de
exploração dos Blocos. Ao invés disso, projetam-se investimentos conforme a capacidade se torna

~I

incapaz de suprir a demanda. Por este motivo, verifica-se certa inconstância nos valores
considerados.

Ai

0 CAPEX estimado para dezembro de 2014, assim como para 2015, foi revisto segundo o resultado
observado em 2014. Segundo informação das Companhias, o CAPEX realizado em 2014 ficou abaixo

do projetado e, desta forma, partiu -

se da premissa de que o não realizado naquele ano seria

postergado para 2015, dado que não houve revisão da capacidade projetada.
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8. CONCLUSÃO
Com base nos estudos apresentados pela APSIS com data base em 31 de dezembro de 2014,
~

concluíram os peritos que o valor econômico financeiro dos ativos detidos por ENEVA para fins de

12

atender o inciso III, do artigo 53, da Lei n° 11.10112005, se dá conforme tabela abaixo. De acordo
com premissa descrita no sumário executivo consideram os peritos como melhor estimativa de

_12

avaliação dos bens e ativos das Companhias, um deságio de 30% (trinta por cento) sobre o valor da
avaliação econômico-financeira.

(R$ milhões)
VALOR DOS BENS E ATIVOS DA ENEVA
®

VALOR ECONÔMICO FINANCEIRO
3.281

0 laudo de avaliação AP-0015115-01 foi elaborado sob a forma de Laudo Digital (documento
eletrônico em Portoble Document Formot - PDF), com a certificação digital dos responsáveis
técnicos e impresso pela APSIS, composto por 42 (quarenta e dois) folhas digitadas de um lado e 04
(quatro) anexos. A APSIS Consultoria Empresarial Ltda., CREA/RJ 1982200620 e CORECON/RJ
RF/02052, empresa especializada em avaliação de bens, abaixo representada legalmente pelos seus
diretores, coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos que, porventura, se façam

~

Q

necessários.
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9. RELAÇÃO DE ANEXOS
1. CÁLCULOS AVALIATÓRIOS DOS ATIVOS OPERACIONAIS
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ANEXO 1A - DADOS - ITAQUI

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015/15-01

DADOS ITAQUI

2015

(R$ milhões)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)

Receita Fixa (R$/MWh)
Horas em operação
Capacidade Vendida no ACR (MWh)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

~

j 202V

2023

c
673

(% crescimento)
Receitas Fixas
Receitas Variáveis
Outras Receitas

2016

340
267
65

727

671

602

604

530

520

708

648

823

-8,5%

27,O1G

36

532
89
27

566
234
24

181,96
8.760

192,88
8.760

315

315

8.784
315

8,1%

-7,7%

-10,3%

0,4%

-12,2%

-1,9%

36,2%

362
304
61

383
216
72

403
102
97

421
105
78

448
0
82

474
0
46

502
170

130,84

138,97

8.760
315

8.784
315

8.760

146,06
8.760

152,67
8.760

161,94
8.784

315

315

315

315

8.760
315

IMPOSTOS E DEDUÇÕES

-10,1%

-10,1%

-10,1%

-10,0%

-10,0%

-6,8%

-7,4%

-5,7%

-6,7%

-5,6%

CUSTOS OPERACIONAIS

(479)

(539)

(442)

(354)

(334)

(244)

(216)

(398)

(311)

(473)

(% ROL)

-79,1%

-82,4%

-73,2%

-65,4%

-61,5%

-49,4%

-44,8%

-59,6%

-51,3%

-60,9%

Pessoal e Administração

(40)
(278)

(41)
(301)

(42)
(214)

(45)
(102)

(47)

(32)

(34)

(37)

(39)

(42)

(109)

(52)

(64)

(4)
(65)

(186)
(73)

(100)
(78)

(254)
(81)

(88)

(39)

(29)

(14)

(26)

(29)

(31)

(50)
(69)

(34)
(60)

(17)
(20)

(25)
(32)

(39)
(55)

(104)
(14)
(26)

(85)

(14)

(77)
(15)

(4)
(69)
(50)
(27)
-

(1)

(0)

(0)

(64)

(56)

(30)

(31)

(33)

(35)

(36)

0&M Variável e Combustível
Serviços de Terceiros

Compra de Energia
Encargos de Transmissão
Compensação por tempo parado
Overhauling

-

-

171,66

204,45

123,29
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ANEXO 1A - DADOS - ITAQUI

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015115-01

DADOS ITAQUI
I

2025

2026

2027

2029

2028

(R$ milhões)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)

767

968

1.027

1.082

(% crescimento)

-6,8%

26,1%

6,1%

5,4%

Receitas Fixas
Receitas Variáveis
Outras Receitas

598
147
23

634
311
23

672
324
30

714

Receito Fixa (R$/MWh)
Horas em operação
Capacidade Vendida no ACR (MWh)

216,72
8.760

8.760

243,50
8.760

315

315

IMPOSTOS E DEDUÇOES

-6,3%

CUSTOS OPERACIONAIS
(% ROL)

Pessoal eAdministração
0&M Variável e Combustível
Serviços de Terceiros
Compra de Energia
Encargos de Transmissão
Compensação por tempo parado
Overhauling

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

2030

2031

2032

1.202

1.266

5,4%

5,4%

5,4%

755
351
35

800
366
35

848
382
36

273,60
8.760

290,02
8.760

307,42
8.760

315

258,12
8.784
315

315

315

315

-5,3%

-5,3%

-5,3%

-5,4%

-5,4%

(390)

(579)

(614)

(642)

(676)

-54,3%

-63,2%

-63,2%

-62,7%

(44)
(162)
(87)

(48)
(337)
(92)

(51)

(351)

(54)
(365)

(98)

(104)

(24)

(25)

(33)

(34)

(37)

(39)

-

(38)

229,72

-

(40)

-

(43)

337
31

1.141

2033

1',
1.334

2034,

1.406

1.482

5,4%

5,4%

5,4%

899
398
37

953
415
38

1.010
433
39

325,86

345,42

366,14

8.760

8.760

8.760

315

315

315

-5,4%

-5,4%

-5,4%

-5,4%

(708)

(746)

(786)

(828)

(873)

.62,6%

-62,3%

-62,3%

.62,3%

.62,3%

-62,3%

(57)

(380)
(110)

(61)
(397)
(117)

(67)
(440)
(129)

(71)
(464)
(136)

(75)
(489)
(144)

(33)

(37)

(38)

(64)
(418)
(123)
(40)

(42)

(41)

(44)

(46)

(49)

(51)

(45)
(54)

(47)
(57)

(50)

(52)

-

(45)

-

(47)

-

-

(55)

-

(58)

-

(61)
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ANEXO 1A - DADOS - ITAQUI

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015/15-01

DADOS
2035
2036
2037
(R$ milhões)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)
(% crescimento)

ITAQUI'
2042
2043
2040
2041
2038
2039

1.562

1.647

1.736

1.830

1.930

2.035

2.146

2.263

2.386

5,4%

5,4%

5,4%

5,4%

5,4%

5,4%

5,4%

5,5%

5,5%

1.071
451
40

1.135
470
41

1.203
490
42

1.276
511
44

1.352
533
45

1.433
556
46

1.519
579
47

1.610
604
48

1.707
630
50

Receita Fixa (R$IMWh)
Horas em operação
Capacidade Vendida no ACR (MWh)

388,11
8.760

411,40
8.760

461,24
8.760

8.760

583,57
8.760

618,59
8.760

315

315

436,08
8.760
315

IMPOSTOS E DEDUÇOES

-5,4%

-5,4%

CUSTOS OPERACIONAIS
(% ROL)

(920)

Receitas Fixas
Receitas Variáveis
Outras Receitas

8.760

519,38
8.760

315

315

315

315

315

315

-5,4%

-5,4%

-5,4%

-5,4%

-5,4%

-5,4%

-5,4%

(970)

(1.023)

(1.078)

(1.137)

(1.198)

(1.264)

(1.333)

(1.405)

-62,3%

-62,3%

.62,3%

-62,3%

.62,3%

-62,3%

-62,3%

-62,3%

.62,3%

Pessoal e Administração
0&M Variável e Combustível
Serviços de Terceiros
Compra de Energia

(79)
(516)
(152)
(50)

(83)

(92)

(97)

(544)
(160)
(52)

(87)
(573)
(168)

(604)

(637)

(120)
(788)
(231)
(76)

(63)

(55)
(67)

(114)
(747)
(219)
(72)

(60)

(187)
(61)
(74)

(108)
(708)
(208)
(68)

Encargos de Transmissão

(178)
(58)
(70)

(102)
(672)
(197)

(82)

(87)

(92)

Compensação por tempo parado
Overhauling

(65)

(68)

(72)

(76)

(80)

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

489,98

(65)
(78)

(84)

550,54

(89)

(94)

(99)
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ANEXO 1A - CAPITAL DE GIRO - ITAQUI

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015115-01

CAPITAL DE GIRO ITAQUI
(R$ milhões)

~V

3111212014

USOS

2015

2016

2017

2018

2019

2020

„2022

2021

i

2Ó24

2023

184

175

193

154

111

111

63

62

134

103

166

Créditos Diversos
Estoques

92
80

79
76

85
83

79
59

70
28

71
30

62
1

61
1

83
51

76
28

96
70

Despesas Antecipadas

11

20

25

17

13

10

-

-

0

0

0

FONTES

63

40

51

40

28

28

10

11

32

25

43

Fornecedores
Folha de pagamento
Impostos, taxas e contribuições

47
3
13

31
3
6

41
3
6

30
4
6

18
4
5

18
4
6

4
3
4

4
3
4

24
3
4

15
3
7

32
4
8

121

135

142

115

84

83

53

51

103

78

123

14

8

(28)

(31)

51

(25)

45

CAPITAL DE GIRO
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO

(1)

(30)

(2)

C>
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ANEXO 1A - CAPITAL DE GIRO - ITAQUI

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015115-01

CAPITAL DE GIRO ITAQUI
(R$ milhS
be

)

USOS
Créditos Diversos
Estoques

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2034
;lt

20322033
~

i

i

134

206

217

227

238

250

263

277

292

308

90
44

113

120
97

127
100

134
104

141
109

148
115

156
121

165
127

174
134

-

-

-

-

-

-

-

92

Despesas Antecipadas
FONTES

34

55

57

60

64

69

73

77

81

86

Fornecedores
Folha de pagamento

22
4

42
4

44
4

46
5

48
5

50
5

52
5

55
6

58
6

61
6

8

9

9

10

12

14

15

16

17

18

CAPITAL DE GIRO

100

151

159

167

174

181

190

200

211

222

VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO

(23)

51

8

8

7

7

10

10

11

11

Impostos, taxas e contribuições

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
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ANEXO 1A - CAPITAL DE GIRO - ITAQUI

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015/15-01

CAPITAL DE GIRO ITAQUI

(RS milhões)

2035

2036

2037

2038

2039

2041

2040

.2042 ,

i

fl

I

2043N

1l

USOS

324

342

361

380

401

423

446

470

496

Créditos Diversos
Estoques
Despesas Antecipadas

183
142
-

193
149
-

203
157
-

214
166

226
175

238
184
-

251
194
-

265
205
-

279
216
-

FONTES

91

96

101

107

113

119

126

133

140

Fornecedores

64

68

72

76

80

84

89

93

98

Folha de pagamento
Impostos, taxas e contribuições

7
20

7
21

7
22

8
24

8
25

9
26

9
28

9
30

10
32

234

246

259

273

288

304

320

337

355

12

12

13

14

15

15

16

17

18

CAPITAL DE GIRO
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO

D
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ANEXO 1A - FLUXO - ITAQUI

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015/15-01

FLUXO ITAQUI

2016

2015

(R$ milhões)
(% crescimento)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)

673
(68)

2017

2018

8,1%

-7,7%

727

671

2023;a 2024

2022

.10,3%

0,4%

-12,2%

-1,9%

36,2%

-8,5%

27,0%

602

604

530

520

708

648

823

482

668

605

777

(216)

(398)

(311)

(473)

(43)

(46)

605

654

604

542

544

(539)

(442)

(354)

(334)

(244)

126

115

162

187

210

250

266

270

294

304

margem Ebitda (Ebitda/ROL)
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO (-)

20,9%

17,6%

26,8%

55,2%
(114)

39,1%

(114)

50,6%
(114)

48,7%

(114)

38,5%
(114)

40,4%

(114)

34,6%
(114)

(114)

(114)

(114)

136

152

156

180

190

IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB. SOCIAL (

12

1

48

(1)

(0)

-6,3%
11

-6,3%

(3)
-6,3%

1,9%

0,1%

)

Taxa de IRCS Efetiva (IRCS/EBIT)
LUCRO LÍQUIDO (=)
margem liquida (LL/ROL)

1

45
7,4%

73
(5)
-6,3%

(61)

(40)

(479)

LAIR/EBIT ( _ )

(60)

(39)

CUSTOS OPERACIONAIS ( - )
LAJIDA/EBITDA ( _ )

(68)

2021

(36)
494

DEDUÇÕES/ IMPOSTOS ( - )
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (ROL)

(73)

2020

2019

95
(6)

(9)

(10)

(10)

-6,3%

-6,3%

69

89

127

-6,3%
142

-6,3%
146

12,7%

16,4%

25,8.6

29,5%

21,8%
1

FLUXO DE CAIXA LIVRE

2015

(R$ rWil)

2016

2017

2018

2020

2019

2021

ENTRADAS

125

115

159

183

204

(45)
-23,8%

137

145

22,75A

18,6%

14

>2022
1.

(43)
-23,8%

2023

2024

,p

~

242

256

260

252

259

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

11

1

45

69

89

127

142

146

137

145

DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

(38)

(23)

(15)

-

-

-

-

-

(38)

(23)

87

92

252

259

SAÍDAS
INVESTIMENTOS IMOBILIZADO E INTANGÍVEIS (

)

SALDO SIMPLES
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO (

SALDO DO PERÍODO

)

(14)

73

(8)

84

(15)

(5)
(5)

(1)

-

-

-

144

178

202

(1)

242

256

260

28

31

1

30

2

171

209

203

271

258

(51)

209

25

(45)

276

214

C
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ANEXO 1A - FLUXO - ITAQUI

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015/15-01

-1

FLUXO ITAQUI

2025

(R$ milhões)

2026

2027

2028

2030

2029

203,2

2031

2033

j

111

(% crescimento)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROBI
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA (ROL)

CUSTOS OPERACIONAIS (

)

LAJIDA/EBITDA ( = )
margem Ebitda (Ebitda/ROL)
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO (- )
LAIR/EBIT ( = )
IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB. SOCIAL (

Taxa de IRCS Efetiva (IRCSIEBIT)
LUCRO LIQUIDO (=)
margem líquida (UIROL)
FLUXO DE CAIXA LIVRE

ENTRADAS

5,4%

5,4%

5,4%

5,4%

1.141

1.202

1.266

1.334

1.406

1.482

1.080

1.137

1.198

1.262

1.331

1.402

26,1%
968

6,1%

5,4%

1.027

1.082

719

917

973

1.024

(390)

5,4%

(579)

(614)

(642)

(676)

(708)

(746)

(786)

(828)

(873)

404

429

452

477

502

529

329

338

358

382

45,7%

36,8%

36,8%

37,7%

37,7%

37,7%

37,7%

(114)

(114)

37,4%
(114)

37,7%

(114)

37,3%
(114)

(114)

(114)

(114)

(114)

(114)

215

223

244

268

290

315

338

362
(123)

388

415

(132)

(141)

.34,00

-34,0%

-34,0%

239

256

274

18,9%

19,2%
1{

19,5%

(53)

(58)

(64)

(78)

(107)

(115)

-23,8%

-23,8%

-23,8%

.23,8%

164

170

186

204

.27,1%
211

-34,0%
208

-34,0%
223

22,8%

18,6%

19,1%

19,9%

19,6%

18,3%

18,6%

2025

(R$ mil)

5,4%

-6,8%
767

(51)

)

2034

2026

278

2027

284

2028

300

2029

318

2031

2030

326

1

322

2032

2033

;

4

2034

337

353

370

388

256

274

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

164

170

186

204

211

208

223

239

DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

278

284

300

318

353

370

388

SA(DAS
INVESTIMENTOS IMOBILIZADO E INTANGÍVEIS (-)

SALDO SIMPLES
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO (

SALDO DO PER(ODO

)

23

'

301

(51)

233

(8)

292

(8)

311

326
(7)

318

322
(7)

316

337
(10)

328

(10)

343

(11)

377

360

O
APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
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ANEXO 1A - FLUXO - ITAQUI

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015/15-01

ITAQUI

2035

2036

2037

(% crescimento)

5,4%
1.562

5,4%
1.647

DEDUÇÕES/ IMPOSTOS (-)

(84)

(89)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA (ROL)

CUSTOS OPERACIONAIS (-)
LAJIDA/EBITDA ( _ )

margem Ebitda (Ebitda/ROL)

1.478

1.558

2038

5,4%
1.736
(94)

2040

2039

5,4%
1.830
(99)

5,4%
1.930
(104)

2041{ 1 2042

5,4%
2.035
(110)

5,4%

5,5%

5,5%

2.146

2.263
(122)

2.386
(129)

(116)

1.642

1.732

1.826

1.925

2.030

2.141

2.258

(1.023)

(1.078)

(1.137)

(1.198)

(1.264)

(1.333)

(1.405)

(920)

(970)

558

588

620

654

689

727

766

808

852

37,7%

37,7%

37,7%

37,7.6

37,7%

37,7,6

37,716

37,7%

37,7%

694

738

(11
LAIR/EBIT ( _ )

444

IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB. SOCIAL (-)
Taxa de IRCS Efetiva (IRCS/EBIT)

LUCRO LIQUIDO (=)
FLUXO

margem líquida (LL/ROL)
LIVRE

'D E RIXA
ENTRADAS
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO
SAÍDAS
INVESTIMENTOS IMOBILIZADO E INTANGÍVEIS (- )

SALDO SIMPLES
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO (-)

SALDO DO PERÍODO

474

(151)

(161)

506
(172)

-34,006

-34,0%
313
20,1%

-34,0 b
334
20,3%

293
19,8%

~

539

575

612

652

(183)

(195)

(208)

(222)

(236)

(251)

.34,016
356
20,6%

-34,0%

-34,0%

-34,0.4

-34,0%

-34,0%

379
20,8%

404
21,0%

430
21,2%

458
21,4%

487
21,6%
I

2035

2036

2037

2038

2039

2041

2040

1 2042

r

20

407
293
114

427
313
114

448
334
114

470
356
114

494
379
114

518
404
114

545
430
114

572
458
114

Ì
601
487
114

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

407

427

448

470

494

518

545

572

601

(12)

395

(12)

414

(13)

435

(14)

456

(15)

479

(15)

503

(16)

528

(17)

555

(18)

583

--9 %...Y,.
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ANEXO 1A - VALOR ECONÔMICO - ITAQUI

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015115-01

taxa de retorno esperado

WACC - 0,5%

WACC + 0,5%

WACC

VALOR ECONÔMICO DE ITAQUI (R$ milhões)
2.251 1

2.139

2.371

2.251

2.139

(1.728)¡

(1.728

(1.728)

FLUXO DE CAIXA DESCONTADO

2.371

VALOR RESIDUAL DESCONTADO

-

~VALOR OPERACIONAL DE ITAQUI (R$ milhões)
ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO

I

ATIVO NÃO OPERACIONAL
ALOR ECONÔMICO DE ITAQUI (R$ milhões)

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015/15-01

ANEXO 113 - DADOS PC II

DADOS PECÉMII
(R$ milhões)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)

2015

2016

626

(% crescimento)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024
#

704

576

506

448

432

437

598

579

612

12,5%

-18,1%

-12,1%

.11,4%

-3,7%

1,3%

36,8%

-3,1%

5,6%

327
364
13

346
212
18

364
114
29

380
38
30

402
0
30

425
0
12

450
142
6

477
100
2

507
103
1

8.784

143,10
8.760

150,40
8.760

157,20
8.760

197,46
8.760
276

209,31
8.784
276

Receitas Fixas
Receitas Variáveis
Outras Receitas

307
304
15

Receito Fixa (R$/MWh)
Horas em operação
Capacidade Vendida no ACR (MWh)

126,95
8.760
176

134,72
276

276

276

IMPOSTOS E DEDUÇÕES

-10,2%

-10,1%

-10,1%

CUSTOS OPERACIONAIS

(386)

(442)

(% ROL)

.68,6%

Pessoal e Administração
0&M Variável e Combustível
Serviços de Terceiros
Compra de Energia
Encargos de Transmissão
Compensação por tempo parado
Overhauling

165,79

175,74

186,28

276

8.784
276

8.760
276

8.760
276

-10,1%

-10,1%

-7,1%

-7,5%

-5,9%

-6,5%

-6,5%

(336)

(252)

(215)

(187)

(178)

(318)

(283)

(296)

-69,9%

-64,8%

-55,4%

-53,3%

-46,8%

-43,9%

-56,5%

-52,2%

-51,7%

(15)
(267)
(36)

(15)
(313)
(39)

(17)
(100)

(18)

(24)

(26)

(32)

(46)
(32)
(35)
(3)

(49)

(51)

(12)
(27)

(43)
(31)
(32)
(8)

(14)
(38)

(96)
(58)
(3)
(43)

(99)
(61)
(2)
(46)

(21)

(41)

(33)
(36)
(45)

(29)
(137)
(55)
(7)
(41)

(30)

(27)

(16)
(182)
(41)
(19)

(48)

(0)
(50)

(0)
(53)

(56)

-

(9)

(30)
(7)

11)

(27)

(40)

(40)

c
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ANEXO 16 - DADOS PC II

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015115-01

DADOS PECÉMII

2025

(R$ milhões)

2026

2027

2028

2029

2030

2031

D

2032
1

648

802

787

896

943

996

1.052

(% crescimento)

5,9%

23,7%

-1,9%

13,8%

5,3%

5,6%

5,6%

Receitas Fixas
Receitas Variáveis
Outras Receitas

536
110
2

569
231
2

603
180
4

641
252
4

677
262
4

718
273
5

761
285
6

Receita Fixa (R$/MWh)
Horas em operação
Capacidade Vendida no ACR (MWh)

221,87
8.760
276

235,18
8.760

249,29
8.760

276

276

8.784
276

280,10
8.760
276

296,91
8.760
276

314,72
8.760
276

IMPOSTOS E DEDUÇOES

-6,5%

-5,7%

-6,1%

-5,7%

-5,7%

-5,8%

CUSTOS OPERACIONAIS

(314)

(444)

(409)

(490)

(515)

(% ROL)

-51,8%

.58,7%

-55,3%

-58,1%

Pessoal e Administração
0&M Variável e Combustível

(34)
(106)

(37)
(223)

(38)
(173)

Serviços de Terceiros

(65)

(69)

Compra de Energia
Encargos de Transmissão
Compensação por tempo parado
Overhauling

(2)
(48)
(59)

(2)
(51)
(62)

RF['FITA ~RACinNA1 RRIITA IRAR ►

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

264,25

1.110

20330' 2034

I

1.172

1.238

5,6%

5,6%

5,6%

807
297
7

855
310

906
323
9

333,60

8
353,62

374,84

8.760
276

8.760
276

8.760

-5,8%

-5,8%

-5,8%

-5,8%

(541)

(572)

(604)

(637)

(673)

-57,9%

-57,7%

-57,7%

-57,7%

-57,7%

-57,7%

(41)
(242)

(44)
(251)

(46)
(262)

(49)
(276)

(52)
(292)

(54)
(308)

(58)
(325)

(73)

(77)

(82)

(87)

(92)

(97)

(102)

(108)

(4)
(54)
(65)

(4)
(58)
(68)

(5)
(61)
(72)

(6)
(65)
(75)

(6)
(69)

(7)
(72)
(84)

(7)
(76)
(89)

(8)
(81)
(94)

(80)

276
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ANEXO 1B - DADOS PC II

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015/15-01

i

DADOS PECÉM II
ì
R$ milhões)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)

2035

2036

2037

2039

2038

2040

2041

2042

2043

2044

(

1.308

1.382

1.460

1.542

1.630

1.722

1.820

1.924

2.035

2.152

(% crescimento)

5,6%

5,6%

5,6%

5,7%

5,7%

5,7%

5,7%

5,7%

5,7%

5,7%

Receitas Fixas
Receitas Variáveis
Outras Receitas

961
337
10

1.018
352
11

1.079
367
13

1.144
383
15

1.213
399
18

1.286
416
20

1.363
434
23

1.444
453
27

1.531
473
31

1.623
493
36

Receita Fixa (R$/MWh)
Horas em operação

397,33
8.760

421,17
8.760

473,22
8.760

501,62
8.760

Capacidade Vendida no ACR(MWh)

276

276

8.760
276

276

IMPOSTOS E DEDUÇOES

-5,8%

-5,8%

-5,8%

-5,8%

CUSTOS OPERACIONAIS
(% ROL)

(711)

(751)

(793)

(838)

(886)

-57,7%

-57,7%

-57,7%

.57,7%

-57,7%

Pessoal e Administração
0&M Variável e Combustível

(61)

(64)
(363)

(68)
(383)

(72)

(344)

(405)

(76)
(428)

(80)
(452)

(114)

(121)

(127)

(135)

(9)
(95)

(9)

(150)
(11)
(112)

(168)

(8)
(90)

(142)
(10)
(106)

(159)

(8)
(85)

(11)

Serviços de Terceiros
Compra de Energia
Encargos de Transmissão

Compensação por tempo parado

Overhauling

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

(99)

-

(105)

446,44

-

(111)

(101)
-

(117)

8.760

597,43
8.760

633,28

8.760

671,28
8.760

276

8.760
276

276

276

276

276

-5,8%

-5,8%

-5,8%

-5,8%

-5,8%

-5,8%

(936)

(989)

(1.046)

(1.106)

(1.170)

-57,7%

-57,7%

-57,7%

-57,7%

-57,7%

(85)

(89)

(505)

(95)
(534)

(100)

(478)

(12)

(178)
(12)

(188)
(13)

(119)

(125)

(133)

(140)

(138)

(146)

(154)

(163)

-

(124)

531,71

563,62

-

(131)

(565)
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ANEXO 113 - CAPITAL DE GIRO PC II

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015/15-01

CAPITAL DE GIRO PECÉM II

3111212014

2015

(R$ milhões)

2016

2017

2018

2019

2021

2020

, 2022

I 2024

2023

I

107

114

131

95

75

58

50

51

90

82

86

80
24

73
41

82

67
28

59
15

52

48

6

50
-

51
-

69
21

67
15

71
15

3

-

1

1

1

0

-

0

0

FONTES

46

99

116

71

44

23

11

12

59

46

48

Fornecedores
Folha de pagamento

33
1

85
2

100
2

58
2

32
2

13
2

3

3

44
3

31
3

32
3

Impostos, taxas e contribuições

12

12

14

11

10

9

9

9

12

12

13

CAPITAL DE GIRO

61

15

15

24

31

35

39

39

31

36

39

(46)

0

9

7

4

4

0

5

2

USOS
Créditos Diversos
Estoques

Despesas Antecipadas

VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO

(8)

v
APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
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2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

i 20332034!
P'

USOS

91

127

118

141

148

156

164

174

183

194

Créditos Diversos
Estoques

75
16

93
34

91
27

104
37

109
39

116
40

122
42

129
45

136
47

144
50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FONTES

51

92

76

100

104

109

115

121

128

135

Fornecedores

34

71

55

77

80

84

88

93

98

104

Folha de pagamento
Impostos, taxas e contribuições

4
13

4
17

4
16

4
18

5
19

5
21

5
22

5
23

6
24

6
26

CAPITAL DE GIRO

41

36

42

41

44

47

49

52

55

58

3

3

3

3

3

3

Despesas Antecipadas

VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
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ANEXO 1B - CAPITAL DE GIRO PC II

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015/15-01

CAPITAL DE'GIRO PECÉM II
r
(R$ milhões)

~

2

(5)

7

(1)
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ANEXO 18 - CAPITAL DE GIRO PC II

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015/15-01

CAPITAL DEíGIRO PECÉM II

t

(R$ milhões)

l

2035

2037

2036

2038

2039

2040

2041

2042

q
2044,rr,,

.2043
i6

ar

USOS

205

216

228

241

255

269

285

301

318

337

Créditos Diversos
Estoques

152
53

160
56

169
59

179
62

189
66

200
70

211
73

223
78

236
82

250
87

-

-

-

-

-

-

-

FONTES

143

151

160

169

178

188

199

210

223

235

Fornecedores

110

116

122

129

137

145

153

161

171

181

6

7

7

7

8

8

9

9

10

10

Impostos, taxas e contribuições

27

28

30

32

34

35

38

40

42

44

CAPITAL DE GIRO

62

65

69

73

77

81

86

91

96

101

3

3

4

4

4

4

5

5

5

6

Despesas Antecipadas

Folha de pagamento

VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
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ANEXO 113 - FLUXO PC II

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015115-01

j

FLUXO PECÉM II
(R$ milhões)

2015

2016

(% crescimento)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)
DEDUÇbES/IMPOSTOS
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (ROL)
CUSTOS OPERACIONAIS

626
( - )

( - )

LAJIDA/EBITDA(=)

(64)
562
(386)
176

2017

2019

2018

12,5%

.18,1%

.12,1%

704

576

506

(71)
632
(442)

(58)
518
(336)

-3,7%

(51)
455
(252)

(45)
403
(215)

(31)

188
46,7%
(80)
108

190

182

203

31,4%

30,1%

35,2%

DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO (-)

(80)
96

(80)
110

(80)
102

44,6%
(80)
123

IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB. SOCIAL

(-

)

Taxa de IRCS Efetiva (IRCSIEBIT)
LUCRO LÍQUIDO (=)
margem líquida (LL/ROL)
FLUXO DE CAIXA LIVRE
(R$ mil)
ENTRADAS
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO
SAÍDAS
INVESTIMENTOS IMOBILIZADO E INTANG VEIS (-)
SALDO SIMPLES
SALDO DO PERÍODO

432
401
(187)
214

1

2023

2024

1,3%
437

36,8%

-3,1%
579

5,6%

598

(33)
405
(178)

(36)
563
(318)

(37)
542
(283)

(40)
572
(296)

227

244
43,5%
(80)
164

56,1%

612

259

276

47,8%

48,3%

(80)
179

(80)
196

(10)

(12)

(11)

(13)

(12)

53,2%
(80)
133
(15)

(22)

(25)

(61)

(67)

-10,7%

-10,7%

-10,7%

-10,7%

.10,7%

-11,6%

-15,2%

-15,2%

-34,0%

-34,0%

86

98

110

96

118

124

118

130

15,3%

15,5%

24,1%

23,9%

29,4%

30,7%

139
24,7%
li
2022

2015

91
17,6%
2017

2016

2018

2019

2020

(80)
147

2021

{,

21,8%

22,6%

10

'

2023

; 2024

166

178

171

190

177

198

205

219

198

210

86
80

98
80

91
80

110
80

96
80

118
80

124
80

139
80

118
80

130
80

(52)

(21)

(17)

(7)

(52)

(21)

(17)

(7)

115
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO (-)

2022

2021

-11,4%
448

margem Ebitda (Ebitda/ROL)
LAIR/EBIT ( = )

2020

46
161

158
(0)
157

154
(9)
145

183
(7)
177

(13)
(13)
164
(4)
160

(3)
(3)
196
(4)
192

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

202
(0)
202

217
8
224

195

207
(2)

(5)
191

204

\-2-1.

0
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ANEXO 113 - FLUXO PC II

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015115-01

FLUXO PECÉM11

2025

(R$ milhões)
(% crescimento)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)
DEDUÇOES/IMPOSTOS (- )
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA (ROL)

2026

5,9%
648
(42)

CUSTOS OPERACIONAIS (-)

606
(314)

margem Ebitda (Ebitda/ROL)

292
48,2%

LAJIDA/EBITDA ( _ )

LAIR/EBIT ( _ )

2027

2028

23,7%
802
(45)
757

-1,9%

5,3%

787
(48)
739

13,8%
896
(51)
844

(444)

(409)

(490)

(515)

313
41,3%

330
44,7%

354
41,9%

374
42,1%

INVESTIMENTOS IMOBILIZADO E INTANGIVEIS (-)

SALDO SIMPLES

(3)

217
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO (

SALDO DO PERÍODO

)

(2)

215

(3)
5

235

(673)

468
41,3%

494
42,3%

(80)

(80)

(80)

(80)

(85)

-34,0%
165

.34,0%
181

-34,0%
194

.34,0%
209

-34,0%
224

-34,0%
239

-34,0%
256

-34,0%
273

21,3%

21,4%

21,8%

22,3%

22,6%

22,9%

23,1%

23,4%

2027

230

(637)

443
42,3%

414
(141)

20,3%

SA(DAS

(604)

419
42,3%

387
(132)

23,1%

LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO

1.238
(71)
1.167

362

margem líquida (LLIROL)
FLUXO DE CAIXA LIVRE

234
153
80
(3)

(68)
1.105

(123)

.34,0%
153

220
140
80
(3)

5,6%

339

-34,0%
140

ENTRADAS

42,3%

1.110
(64)
1.046

5,6%
1.172

(115)

Taxa de IRCS Efetiva (IRCSIEBIT)

2026

(541)
397

991
(572)

5,6%

317
(108)

250

2025

(57)
938

5,6%
1.052
(61)

294
(100)

232
(79)

LUCRO LIQUIDO (_)

943
(54)
889

u

!

5,6%
996

~ ', 2034

2033

2031 (' j2032

274
(93)

212
(72)

IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB. SOCIAL (-)

2030

2029

2028

245
165
80
(4)
(4)

242
(7)

235

2029

261
181
80
(4)
(4)

257
1

258

2030

274
194
80
(4)
(4)

270
(3)

268

2033

2031 ° p 2032

289
209
80
(4)
(4)

285
(3)

282

304
224
80
-

320
239
80
-

' 2034

336
256
80
-

353
273
80
-

-

-

-

-

304

320

336

353

(3)

301

(3)

317

(3)

(3)

350

333

U

CJ
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ANEXO 113 - FLUXO PC II

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015/15-01

FLUXO PECEM11
(RS milhões)
(% crescimento)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)
DEDUÇÕES/ IMPOSTOS (-)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (ROL)
CUSTOS OPERACIONAIS (-)
LAJIDA/EBITDA (= 1

LAIR/EBIT

(_)

margem Ebitda (Ebitda/ROL)

()

IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB. SOCIAL
Taxa de IRCS Efetiva (IRCS/EBIT)

LUCRO LIQUIDO (=)

margem líquida (LL/ROL)
FLUXO DE CAIXA LIVRE
(R$ mil)

SALDO SIMPLES
SALDO DO PER(ODO

2040

2039

5,6%

5,6%

5,6%

5,7%

1.382
(80)
1.302

1.460
(84)
1.375

1.542
(89)
1.453

42,3%

(751)
551
42,3%

(793)
582
42,3%

(838)
615
42,3%

441

471

502

(194)

(75)
1.232
(711)
522

5,7%
1.630

5,7%
1.820
(105)
1.715

5,7%
1.924

5,7%
2.035

5,7%
2.152

(117)
1.917
(1.106)

(124)
2.027
(1.170)

(989)
726
42,3%

767
42,3%

811
42,3%

858
42,3%

570

607

646
(219)

687
(234)

731
(249)

778
(264)

-34,0%

-34,0%

.34,0%

-34,0%

(160)

(171)

-34,0%
311

-34,0%
331

-34,0%
353

-34,0%
376

23,6%

23,9%

24,1%

24,3%

24,5%

2038

5,7%
1.722
(99)

2044

687
42,3%

(150)

2037

2043

2042

650
42,3%

.34,0%
291

2036

2041

(111)
1.813
(1.046)

(94)
1.536
(886)

535
(182)

2039

1.623
(936)

(206)
-34,0%
400

426

454

483

513

14,7%

24,8%

25,0%

25,2%

25,3%

2040

2041

'2042

2044

2043

t

lt

372

391

411

433

456

481

506

534

563

594

291
80

311
80

331
80

353
80

376
80

400
80

426
80

454
80

483
80

513
80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

411

433

506

534

563

594

(-) - - - - - - - - - ()
372

VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO

2038

t

LUCRO L QUIDO DO EXERCICIO
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO
INVESTIMENTOS IMOBILIZADO E INTANG VEIS

2037

1.308

° 2035

ENTRADAS

SAÍDAS

2036

2035

(3)

368

391

(3)

387

(4)

408

(4)

429

456
(4)

481

452

476

(4)

(5)

502

(5)

529

(5)

(6)

558

588

0
APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
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ANEXO 16 - VALOR ECONÔMICO PC II

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015/15-01

taxa de retorno esperado

1

WACC - 0,5%

WACC

WACC + 0,5%

VALOR ECONÔMICO DE PECÉM II (R$ milhões)

FLUXO DE CAIXA DESCONTADO
VALOR RESIDUAL DESCONTADO
/ALOR OPERACIONAL DE PECÉM 11 (R$ mil)
CAIXA LÍQUIDO

2.203
- `
2.203

I
2.093

1.991

2.093

1.991

(1.432)

(1.432)

(1.432)

771

661

ATIVO NÃO OPERACIONAL
VALOR ECONÔMICO DE PECÉM II (R$ mil)

559

O
APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
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ANEXO 1 B - BALANÇO PECÉM PART

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015115-01

PECÉM II PARTICIPAÇÔES S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL (R$ milhões)

DEMONSTRAÇÔES CONTÁBEIS ~-FORMA
SALDOS
CONTÁBEIS EM

31/12/2014

SALDOS A
MERCADO

ATIVO CIRCULANTE
Disponibilidades

2,42
0,01

-

2,42
0,01

Créditos Diversos

2,41

-

2,41

ATIVO NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

753,92
155,70

62,34
-

816,26
155,70

Créditos Diversos
INVESTIMENTOS
Participações em controladas

155,70
598,22
598,22

62,34
62,34

155,70
660,56
660,56

TOTAL DO ATIVO
PASSIVO CIRCULANTE
Impostos, Taxas e Contribuições
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
PATRIMÔNIO LIQUIDO

756,34
2,73
2,73
-

62,34
-

753,60
780,43
17,78

62,34

818,68
2,73
2,73
8159 94

-

780,43
17,78

Capital social Realizado
Reserva de capital

Ajuste a Mercado
Resultado do Exercício
TOTAL DO PASSIVO

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

AJUSTES A
MERCADO

(44,61)
756,34

-

62,34
62,34

62,34
(44,61)
818,68

~L
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015/15-01

DADOS PARNA(BA 1
(R$ milhões)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)

ANEXO 1C - DADOS PARNA 1

2015

2016

1.132

(% crescimento)
Receitas Fixas
Receitas Variáveis
Outras Receitas

478
646
8

2017

2018

2019

2020

2021

2022

~

~"

~4

2023

2024

1.233

1.005

817

624

738

751

874

789

808

8,9%

-18,5%

-18,7%

-23,6%

18,2%

1,8%

16,3%

-9,7%

2,4%

509
698
27

539
438
29

566
214
37

592
0
33

629
0
109

665
0

705
103
66

747
0
42

794
0
15

86

Receita Fixa (R$/MWh)

80,79

85,74

91,07

95,71

100,04

106,02

112,39

119,13

Horas em operação
Capacidade Vendida no ACR (MWh)

8.760
675

8.784
675

8.760

8.760

8.760

8.784

8.760

8.760

675

675

675

675

675

8.760
675

8.784

675

IMPOSTOS E DEDUÇÕES

-10,2%

-10,1%

-10,1%

-10,1%

-10,1%

-8,6%

-8,6%

-8,1%

-8,5%

-8,5%

CUSTOS OPERACIONAIS
(% ROL)

(792)

(876)

(678)

(575)

(406)

(454)

(457)

(560)

(475)

(486)

-77,9%

-79,0%

-75,0%

-78,2%

-72,3%

-67,3%

-66,5%

-69,7%

-65,8%

-65,7%

Pessoal e Administração
0&M Variável e Combustível

(39)
(336)

(38)
(358)

(41)
(207)

(44)
(85)

(46)
18

(25)
(240)

(26)

(29)

(260)

(375)

(30)
(311)

(32)
(342)

Serviços de Terceiros

(10)

(10)

(10)

(11)

(11)

(12)

(13)

(14)

(16)

(17)

(23)

(29)
(355)

(38)
(305)

(35)

(113)

(15)

(37)

(68)
(42)

(44)

(243)

(89)
(39)

(13)

(10)

(44)
-

(47)
-

(23)

(83)

(28)

(2)
(30)

(32)

(33)

Compra de Energia
Encargos de Transmissão
Compensação por tempo parado
Overhauling

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
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(380)
(27)

(407)
(18)
(22)

(89)

(27)

116,18

133,85
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015115-01

ANEXO 1C - DADOS PARNA 1

DADOS PARNA(BA I

2025

2026

2027

2028

2029

2031

2030

12033

2032

2034. 1

(R$ milhbes)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)
(% crescimento)

839

1.157

1.229

1.548

1.640

1.737

1.839

3,8%

37,9%

6,2%

18,0%

5,7%

-4,7%

5,9%

5,9%

5,9%

5,9%

Receitas Fixas
Receitas Variáveis
Outras Receitas

839
0
0

890
267
1

943
286
1

1.002
447
1

1.059
472
1

1.123
337
1

1.190
357
1

1.262
377
1

1.338
398
1

1.418
420
1

Receito Fixa (R$/MWh)
Horas em operação
Capacidade Vendida no ACR (MWh)

141,88
8.760

189,87

201,27

213,34

8.760

8.760

216,14
8.760

239,71
8.760

675

675

675

1.451

1.533

1.461

150,40

159,42

168,99

8.760

8.784

675

8.760
675

179,13
8.760

675

675

675

675

8.760
675

IMPOSTOS E DEDUÇOES

-8,5%

-7,6%

-7,0%

-6,8%

-7,3%

-7,6%

-7,6%

-7,6%

-7,6%

-7,6%

CUSTOS OPERACIONAIS
(% ROL)

(516)

(807)

(965)

(1.185)

(1.208)

(1.187)

(1.257)

(1.331)

(1.410)

(1.494)

-67,2%

-75,5%

-84,4%

-87,7%

-85,0%

-87,9%

-87,9%

-87,9%

-87,9%

-87,9%

Pessoal e Administração
0&M Variável e Combustível
Serviços de Terceiros
Compra de Energia

(33)
(379)

(38)
(658)

(44)

(19)
-

(21)
-

(40)
(726)
(24)
-

(27)
-

(47)
(1.024)
(30)
-

(48)
(991)
(35)

(51)
(1.050)
(37)
-

(54)
(1.112)
(39)
-

(57)
(1.178)
(41)
-

(60)
(1.247)
(44)
-

Encargos de Transmissão

(49)

(53)

(56)

(59)

(63)

(66)

(70)

(75)

(79)

(84)

(56)

(59)

Compensação por tempo parado

Overhauling

-

(35)

-

(37)

-

(119)

(929)

-

(126)

-

(44)

-

(47)

-

(50)

-

(52)

Ç:3
APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
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ANEXO 1C - DADOS PARNA 1

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015115-01

DADOS PARNA(BA 1

t

2035

2036

2037

2038

2039

2041

2040

2042

2043

,20

2.315

2.452

2.597

2.750

1
2.913

5,9%

5,9%

5,9%

5,9%

5,9%

5,9%

5,9%

1.689
495

1.790
523

1.897
553

2.011
584

2.132
617

2.260
652

2.395
689

2.539
727

1

1

1

1

1

1

1

1

1

254,09

269,34

285,50

302,63

382,06

404,99

429,29

8.760

8.760

8.760

8.760

340,04
8.760

360,44

Horas em operação
Capacidade Vendida no ACR (MWh)

8.760

8.760

675

675

675

675

675

8.760
675

8.760

675

320,79
8.760
675

675

675

IMPOSTOS E DEDUÇOES

-7,6%

-7,6%

-7,6%

-7,6%

-7,6%

-7,6%

-7,6%

-7,6%

-7,6%

-7,6%

CUSTOS OPERACIONAIS
(% ROL)

(1.582)

(1.675)

(1.775)

(1.879)

(1.991)

(2.108)

(2.233)

(2.365)

(2.505)

(2.653)

-87,9%

-87,9%

-87,9%

-87,9%

-87,9%

-87,9%

-87,9%

-87,9%

-87,9%

-87,9%

Pessoal e Administração

(64)
(1.311)

(68)

(72)

(76)

(80)

(85)

(90)

(95)

(101)

(107)

(1.399)
(49)

(94)
-

(1.570)
(55)
-

(1.761)
(61)
-

(1.865)

(89)
-

(1.482)
(52)
-

(1.662)

(46)

(65)
-

(1.975)
(69)
-

(2.092)
(73)
-

(2.216)
(77)
-

(99)

(105)

(111)

(118)

(125)

(132)

(140)

(149)

(62)

(66)

(70)

(74)

(78)

(83)

(99)

(105)

(R$ milhões)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)

1.948

2.185

(% crescimento)

5,9%

5,9%

5,9%

Receitas Fixas
Receitas Variáveis

1.503
444

1.593
469

Outras Receitas

1

Receita Fixa (R$ IMWh)

0&M Variável e Combustível
Serviços de Terceiros
Compra de Energia
Encargos de Transmissão
Compensação por tempo parado
Overhauling

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

2.063

(58)

-

-

-

(88)

3.085

P
3.268

-

(93)
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ANEXO 1C - CAPITAL DE GIRO PARNA 1

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015/15-01

CAPITAL DE GIRO PARNA(BA I

(R$ milhões)

31/12/2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

USOS

168

177

192

156

127

97

Créditos Diversos

156

169

184

150

122

93

Estoques

7

5

5

3

1

Despesas Antecipadas

5

3

3

3

4

FONTES

39

39

41

27

Fornecedores

30

28

30

Folha de pagamento

2

4

Impostos, taxas e contribuições

7

129

CAPITAL DE GIRO
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO

qUI

oúoaao

saõoé

2021

2022

2023

112024

138

124

128

130

118

120

4

5

4

5

2

2

2

3

27

29

40

34

37

(2)

20

22

31

26

29

4

4

2

2

3

3

3

6

5

4

5

5

6

5

5

129

110

90

88

89

98

91

91

(22)

(18)

(20)

(2)

0

9

115
110

118
112

(0)

3

4

2

16

7

17

7

4

4

7

8

138

151

9

13

(8)

1

~~

©
APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
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ANEXO 1C - CAPITAL DE GIRO PARNA 1

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015/15-01

CAPITAL DE GIRO PARNA(BA1
(R$ milhóes)

2025

2026

2027

2029

2028

2030

2032

2031

2033
,i

íp

2034

USOS

133

185

197

233

247

236

250

264

280

297

Créditos Diversos
Estoques

125
5

172
9

183
10

216

228

218

231

13

14

14

15

244
16

259
17

274
18

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

FONTES

40

66

72

91

100

96

102

108

115

121

Fornecedores

32

55

60

77

85

83

87

93

98

104

Folha de pagamento

3

4

4

4

4

4

5

5

5

6

Impostos, taxas e contribuições

5

7

8

9

10

9

10

11

11

12

93

119

125

142

147

139

148

156

165

175

2

26

6

17

5

8

9

9

10

Despesas Antecipadas

CAPITAL DE GIRO
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
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ANEXO 1C - CAPITAL DE GIRO PARNA 1

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015/15-01

CAPITAL DE GIRO PARNA(BA 1
(R$ milhões)

d

1

2035

2036

2037

2038

2039

2041

2040

2042

2044

2043

USOS

314

333

352

373

395

419

444

470

498

527

Créditos Diversos
Estoques
Despesas Antecipadas

290
19
5

307
20
6

326
21
6

345
22
6

365
23
7

387
25
7

410
26
8

434
28
8

460
29
8

487
31
9

FONTES

129

136

144

153

162

171

181

192

204

216

Fornecedores

110

117

123

131

139

147

155

165

174

185

6

6

7

7

7

8

8

9

9

10

13

13

14

15

16

17

18

19

20

21

186

197

208

221

234

247

262

278

294

311

10

11

12

12

13

14

15

16

16

17

Folha de pagamento
Impostos, taxas e contribuições
CAPITAL DE GIRO
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
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ANIXO 1C - FLUXO PARNA 1

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015/15-01

FLUXO PARNAIBA 1

2015

1 R$ milhões
(% crescimento)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)
DEDUÇÕES/ IMPOSTOS ( - )
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA (ROL)
CUSTOS OPERACIONAIS ( . )
LAJIDA/EBITDA ( = )

margem Ebitda(Ebitda/ROL)
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO (-)
LAIR/EBIT ( = )

1.132
(115)
1.017

2016

d

1

2019

8,9%

-18,5%

-18,7%

-23,6%

18,2%

1,8%

16,3%

-9,7%

2,4%

1.233

1.005

817

624

738

751

874

789

808

1.108

(102)

(83)

(63)

2021

!I 2024.

2018

(125)

2020

2022', 2023

2017

(63)

(64)

(71)

(67)

(69)

903

734

561

675

687

803

722

740

(792)

(876)

(678)

(575)

(406)

(454)

(457)

(560)

(475)

(486)

225

232

226

160

155

220

230

243

247

254

22,1%

21,0%

25,0%

21,8%

27,7%

32,7%

33,5%

30,3%

34,2%

34,3%

(49)
176

(49)
183

(49)
177

(49)
111

(49)
106

(49)
171

(49)
181

(49)
194

(49)

(49)

198

205

IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB. SOCIAL ( - )

(24)

(28)

(27)

(17)

(16)

(26)

(28)

(30)

(30)

(70)

Taxa de IRCS Efetiva (IRCS/EBIT)

-13,8%
152
14,9%

-15,2%
155
14,01%

-15,2%
150
16,6%

-15,2%
94
12,8%

-15,2%
90
16,0%

-15,2%
145
21,5%

-15,2%
153
22,3%

-15,2%
165
20,5%

-15,2%

-34,0%

168
13,2%

135
18,3%

2017

2018

2019

2020

2021

2022, 2023

LUCRO LIQUIDO (=)
margem líquida (LL/ROL)
FLUXO DE CAIXA LIVRE
(R$ mil

ENTRADAS
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO
SALDAS
INVESTIMENTOS IMOBILIZADO E INTANGIVEIS (-)

SALDO SIMPLES

2015

SALDO DO PERIODO

:

1

( 202~ i

I

I ;,

201

204

199

143

139

194

202

214

217

184

152
49

155
49

150
49

94
49

90
49

145
49

153
49

165
49

168
49

135
49
-

(37)

(2)

(1)

(0)

(0)

-

-

-

-

(37)

(2)

(1)

(0)

(0)

-

-

-

-

202

214

217

164
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO (-)

2016

(9)

156

203
(13)

190

198

143

139

194

22

18

20

2

220

161

159

196

(0)

202

(9)

204

184

8

224

(1)

184

k1

o

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

-~~ -

7/10

I

Ï

a © a o 03
ANEXO 1 C - FLUXO PARNA 1

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015/15-01
I

FLUXO

I

2025
(% crescimento)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)
DEDUÇÕES/IMPOSTOS (-)

)

margem Ebitda (Ebitda/ROL)
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO (-)

LAIR/EBIT(=)
IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB. SOCIAL (

)

Taxa de IRCS Efetiva (IRCS/EBIT)
LUCRO LIQUIDO (=)
margem líquida (LL/ROL)
FLUXO DE CAIXA LIVRE
(R$ mil)

ENTRADAS

ì

6,2%

839

1.157

1.229

(88)
1.069

(86)
1.143

2029

18,0%
1.451
(99)

2031

2030

5,7%
1.533
(113)

-4,7%
1.461
(112)

2032 'i 2033

5,9%

5,9010

5,9%

5,9%

1.548

1.640

1.737

1.839

(118)

(125)

1.352

1.421

1.350

1.430

1.515

1.604

1.699

(1.185)

(1.208)

(1.187)

(1.257)

(1.331)

(1.410)

(1.494)

(807)

(965)

262

178

167

213

163

173

183

194

206

32,8%
(49)

24,5%

15,6%

12,3%

15,0%

12,1%

12,1%

12,1%

12,1%

12,1%

(49)

(49)

(49)

(49)

(49)

203

213

(49)

(49)

129

(49)

117

(49)

164

114

124

(69)

(72)

(44)

(40)

(56)

(39)

-34,0%
134
17,5%

-34,0%
140
13,1%

-34,0%
85
7,4%

-34,0%
77
5,7%

-34,0%
108

-34,01
0o
75

-34,0%

82

7,6%

5,6%

5,7%

2026

2025

2027

2028

2029

2030

(42)

2031

134
(46)

(49)

(53)

-34,0%

-34,0%

-34,01
0o

89

96

103

5,8%

6,0%

6,1%

2032

134

127

157

125

134

DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO

49
-

131

140

85

77

108

75

49

49

49

49

49

-

-

-

-

-

-

1''

2034

''

138

145

152

82

89

96

103

49

49

49

49

-

-

-

-

183

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

2033

t

INVESTIMENTOS IMOBILIZADO E INTANG(VEIS
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO (-)

156

145

1

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

SALDO DO PER(ODO

(140)

252

189

SALDO SIMPLES

(133)

(516)

183

SA(DAS

2028

37,9%

768

LAJIDA/EBITDA ( _ )

2027

3,8%
(71)

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA (ROL)

CUSTOS OPERACIONAIS (

2026

(2)

181

189
(26)

164

134
(6)

129

127
(17)

109

157
(5)

152

125
8

132

131
(8)

123

138
(9)

129

145
(9)

136

152
(10)

143
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ANEXO 1C - FLUXO PARNA 1

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015/15-01

FLUXO PARNA(BA1
'(R$ milhões)

1

2036

2035

(% crescimento)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)
DEDUÇÕES /IMPOSTOS ( - )

CUSTOS OPERACIONAIS (- )
LAJIDA/EBITDA ( _ )

2038

2039

5,9%

5,9%

5,9%

5,9%

5,9%

5,9%

1.948

2.063

2.185

2.315

2.452

2.597

2.750

(157)

(167)

(177)

(187)

(198)

(210)

5,9%
2.913
(222)

1.800

1.906

2.019

2.138

2.265

2.399

2.540

2.691

(1.582)

(1.675)

(1.775)

(1.879)

(1.991)

(2.108)

(2.233)

(2.365)

20432044
p

5,9%

5,9%

3.085

3.268

(235)

(249)

2.850

3.018

(2.505)

(2.653)

231

244

259

274

290

307

325

345

365

margem Ebitda (Ebitda/ROL)

12,1%

12,1%

12,1%

12,1%

12,1%

12,1%

12,1%

12,1%

12,1%

12,1%

DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ( - )

(49)

(49)

(49)

(49)

(49)

(49)

(49)

(49)

(49)

(49)

169

181

195

296

316

(76)

(82)

(88)

(94)

(100)

(107)

-34,0%

-34,0%

-34,0%

-34,0%

-34,0%

-34,0%

138

148

170
6,7%

182
6,8%

209

6,6%

159
6,6%

195

6,5%

6,821,

6,91,

210

IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB. SOCIAL ( - )

(57)

(62)

(66)

(71)

Taxa de IRCS Efetiva (IRCS/EBIT)

-34,0%

-34,0%

-34,0%

-34,0%

111

120

129

margem líquida (LL/ROL)

6,2%

6,3%

6,4%

LUCRO LIQUIDO (=)
FLUXO DE CAIXA LIVRE

(R$ mil)

I

2042

218

LAIR/EBIT ( _ )

`

2041

2040

5,9%
(149)

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA (ROL)

2037

`
` 2035

ENTRADAS
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO

INVESTIMENTOS IMOBILIZADO E INTANGÍVEIS ( - )

SALDO SIMPLES
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO (-)
SALDO DO PER(ODO

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

2037

2036

2038

225

241

2040

2039

258

2041

276

2042

2044'

2043

160

169

178

187

198

208

220

232

244

258

111
49

120
49

129
49

138
49

148
49

159
49

170
49

182
49

195
49

209
49

-

-

232

244

258

-

-

-

-

-

-

-

160

169

178

187

198

208

220

(10)
150

(11)
158

(12)
166

(12)
175

(13)
184

(14)
194

(15)
205

(16)
216

(16)
228

(17)
240
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oaaaoQaANEXO 1C - VALOR ECONÔMICO PARNA 1

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015115-01

taxa de retorno esperado

1

WACC - 0,5%

WACC

WACC + 0,5%

VALOR ECONÔMICO DE PARNAÍBA 1 (R$ milhões)

FLUXO DE CAIXA DESCONTADO

1.868 !

VALOR RESIDUAL DESCONTADO

`I

1.795 1

1.728

1.795

1.728

(VALOR OPERACIONAL DE PARNAÍBA 1 (R$ mil)
CAIXA LIQUIDO

1
l

¡

1.868
(797)1

(797)

(797)

998

931

ATIVO NÃO OPERACIONAL
VALOR ECONÔMICO DE PARNAÍBA 1 (R$ mil)

1.071
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APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
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ANEXO 1D - DADOS - PARNA II

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015115-01

DADOS PARNA(BA II

2015

RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)

2016

2017

285

-

(% crescimento)

2019

2018

2020

2021

2022

555

556

552

640

807

847

814

924

771

95,1%

0,1%

-0,7%

16,0%

26,1%

5,0%

-3,9%

13,6%

-16,6%

Receitas Fixas

0

216

454

477

499

530

560

594

630

669

707

Receitas Variáveis
Outras Receitas

0

61
7

90
11

68
11

43
10

40
69

199
47

211
42

154
30

238
18

54
9

116,71
8.784
517

123,71
8.760
517

131,13
8.760
517

139,00
8.760
517

-4,9%

-4,5%

-4,4%

-3,8%

0

Receito Fixa (RSIMWh)
Horas em operação
Capacidade Vendida no ACR (MWh)

94,80

100,24

105,35

4.416
517

8.760

8.760

517

517

110,12
8.760
517

IMPOSTOS E DEDUÇOES

-10,2%

-10,2%

-10,2%

-10,2%

CUSTOS OPERACIONAIS

(37)

(% ROL)
Pessoal e Administração
0&M Variável e Combustível

(20)
(0)

Serviços de Terceiros

Compro de Energia
Encargos de Transmissão
Compensação por tempo parado
Overhauling

517

156,18
8.760
517

-4,2%

-4,9%

8.784

(170)

(278)

(273)

(261)

(365)

(497)

(525)

(553)

(579)

(445)

-66,5%

-55,8%

-54,6%

-52,6%

-59,9%

-64,5%

-64,8%

-70,7%

-65,4%

-60,7%

(22)
(90)

(23)

(25)

(2E,

(54)

(69)

(146)

(329)

(354)
-

(58)
(320)
-

(64)

(156)

(44)
(175)
-

(49)

(166)

(417)

(276)

(38)

(32)
(57)
(28)

(21)
(61)
-

(3)
(64)
-

(68)
-

(94)

(31)

(33)

-

(16)

147,34

-

-

-

-

(37)

(67)

(66)

(21)

(23)

(26)

-

(1)
(63)
(25)

(70)
(51)
(15)

(54)
(26)

-

-
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ANEXO 1D - DADOS - PARNA II

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015/15-01

DADOS PARNA(BA II

2026

2027

2029

2028

2030

2031

2033

2032

2035

2034

2036

~~

(RS milhões)
1.042

1.107

1.176

1.250

1.328

1.412

6,2%

6,2%

6,2%

6,2%

6,3%

6,3%

6,3%

893
18

947
20

1.003
21

1.064
23

1.127
24

1.195
26

1.267
28

1.343
31

11

13

15

17

20

24

28

33

39

175,48
8.760
517

186,01
8.784
517

197,17
8.760
517

209,00
8.760
517

221,54
8.760
517

234,83
8.760
517

148,92
8.760
517

263,86
8.760
517

279,69
8.760
517

296,47
8.760
517

-4,5%

-3,3%

-4,5%

-4,1%

-3,7%

-3,7%

-3,7%

-3,7%

-3,7%

-3,7%

-3,7%

CUSTOS OPERACIONAIS

(534)

(652)

(557)

(623)

(714)

(711)

(755)

(803)

(853)

(907)

(964)

(% ROL)

-65,0%

-77,7%

-66,7%

-70,4%

-75,6%

-70,9%

-70,9%

-70,9%

-70,9%

-70,9%

-70,9%

Pessoal e Administração
0&M Variável e Combustível

(76)
(351)

(85)
(349)

(95)
(343)

(107)
(390)

(122)
(459)

(121)
(457)

(129)
(485)

(137)
(516)

(145)
(548)

(155)
(583)

(164)
(620)

(108)

(115)

(122)

861

868

873

924

981

(% crescimento)

11,7%

0,8%

0,6%

5,8%

Receitas Fixas
Receitas Variáveis

750
99

795
61

845
17

Outras Receitas

12

12

Receita Fixa (R$/MWh)
Horas em operação
Capacidade Vendida no ACR (MWh)

165,55
8.760
517

IMPOSTOS E DEDUÇÕES

RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)

Serviços de Terceiros

-

-

-

-

-

-

-

-

Compro de Energia

-

-

-

-

-

-

-

-

Encargos de Transmissão

(72)

(76)

Compensação por tempo parado
Overhauling

(35)

(141)

(81)
(38)

(85)
(41)

(91)

(90)

(96)

(102)
-

(43)

(43)

(45)

(48)

(51)

(54)

(58)

c
APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
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ANEXO 1D - DADOS - PARNA II

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015115-01

DADOS PARN'(BA11

2037

2039

2038

2040

2042

2041

2043

i2045

2044

2046

2047

~!

(R$ milhões)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROBI

1.502

1.598

(% crescimento)

6,4%

6,4%

6,4%

Receitas Fixas

1.423

1.509

Receitas Variáveis

33

Outras Receitas

46

Receita Fixo (R$/MWh)

314,26

333,12

1.929

2.055

2.192

2.338

2.496

2.666

2.850

6,5%

6,5%

6,6%

6,6%

6,7%

6,7%

6,8%

6,9%

1.599

1.695

1.797

1.905

2.019

2.140

2.268

2.405

2.549

35

38

41

44

48

52

56

60

64

69

54

63

75

88

103

121

142

167

197

231

374,29
8.760

396,75
8.760

420,55

445,79

472,53

530,94
8.760

562,79

1.701

1.811

Horas em operação

8.760

8.760

353,10
8.760

8.760

8.760

8.760

500,89
8.760

Capacidade Vendida no ACR (MWh)

517

517

517

517

517

517

517

517

517

517

517

IMPOSTOS E DEDUÇÕES

-3,7%

-3,7%

-3,7%

-3,7%

-3,7%

-3,7%

-3,7%

-3,7%

-3,7%

-3,7%

-3,7%

CUSTOS OPERACIONAIS

(1.025)

(1.091)

(1.161)

(1.236)

(1.317)

(1.403)

(1.496)

(1.596)

(1.704)

(1.820)

(1.945)

(% ROL)

-70,9%

-70,9%

-70,9%

-70,9%

-70,9%

-70,9%

-70,9%

-70,9%

-70,9%

-70,9%

-70,9%

Pessoal e Administração
0&M Variável e Combustível

(175)
(659)

(186)
(701)

(198)
(746)

(211)

(224)
(846)

(239)
(902)

(255)

(272)

(190)

(310)

(961)

(1.026)

(1.095)

(1.170)

(332)
(1.250)

(231)

(247)

Serviços de Terceiros
Compra de Energia

Encargos de Transmissão
Compensação por tempo parado

Overhauling

(794)

-

(130)
-

(61)

-

(139)
-

(65)

-

(147)
-

(70)

-

(157)
-

(74)

-

(167)
-

(79)

-

8.760

-

-

(178)

(190)

(203)

(84)

(90)

(96)

-

-

(216)
-

(102)

-

(109)

-

(117)
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015/15-01

CAPITAL DE GIRO PARNA(BA II
(R$ milh8es)

3111212014

2015

1

USOS

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ° 2023
il

2024
ii

2025

112

10

83

150

148

145

177

251

267

254

303

240

Créditos Diversos
Estoques
Despesas Antecipadas

83
4
26

0
10

46
26
11

90
48
12

90
46
13

89
43
13

104
51
22

131
96
25

137
103
27

132
93
29

150
122
32

125
81
34

FONTES

43

5

45

82

82

81

102

136

144

139

162

132

Fornecedores

37

0

8

14

13

12

15

27

30

27

35

23

2
5

5
-

5
32

6
62

6
62

7
62

11
76

13
96

14
101

15
98

16
111

18
92

69

5

38

68

66

64

75

115

123

115

142

108

33

29

(1)

(2)

11

40

8

27

(34)

Folha de pagamento
Impostos, taxas e contribuições
CAPITAL DE GIRO
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO

(64)

(8)

o~
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ANEXO 1 D - CAPITAL DE GIRO - PARNA II

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015115-01

_

CAPITAL DE GIRO PARNAfBA II
(R$ milhões)

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

~

2034

i
2035

a
2036
1Y

•1

~~

USOS

280

285

289

317

354

363

385

409

435

462

492

Créditos Diversos
Estoques

139
103

140
102

141
100

149
114

159
134

169
133

179
142

190
151

202
160

215
170

229
181

38

42

47

53

61

61

64

68

73

77

82

152

156

157

170

187

194

206

219

233

248

264

29
20

29
22

29
24

33
27

38
31

38
31

40
33

43
35

46
37

49
39

52
42

Impostos, taxas e contribuições

103

105

104

111

118

125

133

142

150

160

170

CAPITAL DE GIRO

129

129

132

146

166

168

179

190

202

215

228

21

1

3

15

20

2

10

11

12

13

14

Despesas Antecipadas

FONTES
Fornecedores
Folha de pagamento

VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO

p

> .

~
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ANEXO 11) - CAPITAL DE GIRO - PARNA II

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015115-01

CAPITAL DE TIRO PI
A) NA(BA II

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045 t 2046

2&7

USOS

523

556

592

631

672

716

763

814

869

928

992

Créditos Diversos
Estoques
Despesas Antecipadas

243
192
87

259
205
93

275
218
99

293
232
105

312
247
112

333
263
120

355
281
128

378
300
136

404
320
145

431
342
155

461
365
166

FONTES

280

298

317

338

360

384

409

436

466

497

532

Fornecedores
Folha de pagamento
Impostos, taxas e contribuições

55
45
181

58
47
192

62
50
205

66
54
218

71
57
232

75
61
247

80
65
264

85
69
281

91
74
300

97
79
321

104
85
343

CAPITAL DE GIRO

243

258

275

293

312

332

354

378

403

431

460

15

16

17

18

19

20

22

24

25

27

30

VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO

o<Z)
APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
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ANEXO 1 D - FLUXO - PARNA II

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015/15-01

FLUXO PARNAÍBA II
(R$ milhões)

2016

2015
(% crescimento)

-

RECEITA OPERACIONAL BRUTA(ROB)
DEDUÇÕES/ IMPOSTOS (-)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA (ROL)
CUSTOS OPERACIONAIS (-)
LAJIDA/EBITDA = )
margem Ebitda (Ebitda/ROL)
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO (-)
(

LAIR/EBIT(=)
IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB. SOCIAL (-)
Taxa de IRCS Efetiva (IRCS/EBIT)
LUCRO LÍQUIDO (=)
margem líquida (LL/ROL)
FLUXO DE CAIXA LIVRE
(R$ mil)
ENTRADAS
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO

(37)
(37)
(46)
(83)

INVESTIMENTOS IMOBILIZADO E INTANGÍVEIS (•)
SALDO SIMPLES
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO (-)
SALDO DO PERÍODO

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

(170)
86
33,5%
(46)
40
(2)

2020

2019

2018

2022!

2021

2023

i

16,0%
640
(31)
609
(365)
244
40,1%
(46)
198
(30)

26,1%
807
(36)
770
(497)
273
35,5%
(46)

5,0%
847
(37)
810
(525)
285
35,2%
(46)

175
(11)

(273)
227
45,4%
(46)
181
(21)

-0,7%
552
(56)
496
(261)
235
47,4%
(46)
189
(29)

227
(35)

-6,3%
164
32,8%

-11,8%
160
32,0%

-15,2%
160
32,3%

-15,2%
168
27,6%

-15,2%
193
25,0%

239
(36)
.15,2%
203

95,1%
555
(56)
499
(278)
220
44,2%
(46)

0,1%
556
(56)
499

-3,9%
814
(31)
783
(553)
230
29,31%
(46)
184
(28)

(39)
885
(579)
306
34,6%
(46)
260
(40)

2025
-16,6%
771
(38)
733
(445)
288
39,3%
(46)
242
(82)
-34,0%
160
21,8%

(37)

83

209

206

206

214

238

249

202

(83)
46

37
46

164
46

160
46

160
46

168
46

193
46

203
46

156
46

221
46

160
46

-

-

-

-

-

238

249

202

266

206

2015

-6,3%
37
14,5%
2016

2017

2018

2021

2020

2019

(1)

(1)

(1)

-

(143)

(12)

(1)

(1)

(1)

-

(180)

71

(116)

11

'1

2023

2022
i

(12)

64

25,0%

-15,2%
156
19,9%

2024
'I
13,6%
924

-15,2%
221
24,9%
1
2024
óf
266

0,0%
(83)

(143)

SAÍDAS

285
(29)
256

2017

208

(33)

(29)

38

179

205

205

1

2

206

207

214
(11)
203

(40)
198

(8)
241

*I; 2025
206

8

(27)

34

210

240

240
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ANEXO 11) - FLUXO - PARNA II

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015/15-01

FLUXO PARNAIBAII

2027

2026

(R$ milhões)

2029

2028

2030

2031

2032

~

(% crescimento)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)
DEDUÇÕES/ IMPOSTOS (
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (ROL)

CUSTOS OPERACIONAIS(

11,7%

01 8%

0,6%

5,8%

)

861
(38)
822

868
(29)
839

873
(39)
834

924
(38)
885

)

(534)

(652)

(557)

288

187

278

35,0%
(46)

22,3%
(46)

242

141

LAJIDA/EBITDA (_)

margem Ebitda(Ebitda/ROL)
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO (-)

203 5

2033¡2034

:

I

2036

1~

6,2%

6,2%

6,3%

(36)
944

6,2%
1.042
(39)
1.003

1.107
(41)
1.066

1.176
(44)
1.132

1.250
(46)
1.203

6,3%
1.328
(49)
1.279

6,3%
1.412
(52)
1.360

(623)

(714)

(711)

(755)

(803)

(853)

(907)

(964)

262

231

292

310

329

350

372

396

33,3%
(46)

29,6%
(46)

24,4%
(46)

29,1%
(46)

29,1%

29,1%

29,1%

29,1%

29,1%

(46)

(46)

(46)

(46)

(46)

232

216

185

246

264

6,2%
981

304

326

350

IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB. SOCIAL (-)

(82)

(48)

(79)

(73)

(63)

(84)

(90)

(96)

(103)

(111)

(119)

Taxa de1RCS Efetiva (IRCS/EBIT)

-34,0%

-34,0%

-34,0%

-34,0%

-34,0%

-34,0%

-34,0%

-34,0%

-34,0%

-34,0%

-,
-34,01

160
19,4%

93
11,1%

153
18,3%

143
16,1%

122
12,9%

162
16,2%

174

187

215

16,4%

16,5%

201
16,7%

231
17,0%

LAIR/EBIT(=)

LUCRO LIQUIDO (_)
margem liquida (LL/ROL)
FLUXO DE CAIXA LIVRE
(R$ mi[)

ENTRADAS
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO
SALDAS

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

284

2033

2034

16,8%
203

itr 2036

206
160
46

139
93
46

199
153
46

189
143
46

168
122
46

208
162
46

220
174
46

233
187
46

247

261

201
46

215
46

277
231
46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

206

139

199

189

168

208

220

233

247

261

277

INVESTIMENTOS IMOBILIZADO E INTANG(VEIS

SALDO SIMPLES
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO (-)

SALDO DO PERIODO

(21)

185

(1)

138

(3)

196

(15)

174

(20)

148

(2)

206

(10)

210

(11)

222

(12)

235

(13)

249

(14)

263

~
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ANEXO 1 D - FLUXO - PARNA II

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015/15-01

FLUXO PARNAÍBA II
(RS milhóes)

(% crescimento)

2039

2038

j 2037

6,4% '

2040

2041

2042

2044

2043

205

l

2046

2047

6,4%

6,4%

6,5%

6,5%

6,6%

6,6%

6,7%

6,7%

6,8%

6,9%

RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)
DEDUÇÕES /IMPOSTOS (
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (ROL)

)

1.502
(56)
1.446

1.598
(59)
1.539

1.701
(63)
1.638

1.811
(67)
1.744

1.929
(72)
1.857

2.055
(76)
1.979

2.192
(81)
2.110

2.338
(87)
2.251

2.496
(93)
2.403

2.666
(99)
2.567

2.850
(106)
2.744

CUSTOS OPERACIONAIS (

)

(1.025)

(1.091)

(1.161)

(1.236)

(1.317)

(1.403)

(1.496)

(1.596)

(1.704)

(1.820)

(1.945)

margem Ebitda(Ebitda/ROL)
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ( )

421
29,1%
(46)

448
29,1%
(46)

477
29,1%
(46)

507
29,1%
(46)

540
29,1%
(46)

576
29,1%
(46)

614
29,1%
(46)

655
29,1%
(46)

699
29,1%
(46)

747
29,1%
(46)

798
29,1%
(46)

375

402

431

461

495

530

568

609

653

701

753

LAJIDA/EBITDA (_)

LAIR/EBIT(=)
IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB. SOCIAL( -)

(127)

(137)

(146)

(157)

(168)

(180)

(193)

(207)

(222)

(238)

(256)

Taxa de IRCS Efetiva (IRCS/EBIT)

-34,0%
247

-34,0%
265

-34,0%
284

-34,0%
305

-34,0%
326

-34,0%
350

-34,0%
375

-34,0%
402

-34,0%
431

-34,0%
463

-34,0%
497

margem líquida (LL/ROL)
FLUXO DE CAIXA LIVRE

17,1%

17,2%

17,4%

17,5%

17,6%

17,7%

17,8%

17,9%

17,9%
i

18,0%
1

18,1%

LUCRO LÍQUIDO (=)

(R$ mil)
ENTRADAS

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044 ü

2045
0

2 4N

~ c, 2047

LUCRO LIQUIDO DO EXERC(CIO

293
247

311
265

330
284

351
305

372
326

396
350

421
375

448
402

477
431

509
463

543
497

DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

293

311

330

351

372

396

421

448

477

509

SA(DAS
INVESTIMENTOS IMOBILIZADO E INTANG(VEIS

-

SALDO SIMPLES
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO (

SALDO DO PER(ODO

)

(15)

279

(16)

296

(17)

314

(18)

333

(19)

353

(20)

375

(22)

399

(24)

424

(25)

452

543

(27)

481

513

L~

Q'
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ANEXO 1 D - VALOR ECONÔMICO -PARNA II

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015/15-01

taxa de retorno esperado

WACC - 0,5%

WACC + 0,5%

WACC

1

VALOR ECONÔMICO DE PARNA(BA II (R$ milhões)
FLUXO DE CAIXA DESCONTADO

1.671

1.578

VALOR RESIDUAL DESCONTADO
'

VALOR OPERACIONAL DE PARNA(BA II (R$ milhões)

1.671

I

1.493

-

1.578

1.493Ì

(846

(846)

I

!!
ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO

(846)

ATIVO NÃO OPERACIONAL

k

ALOR ECONÔMICO DE PARNA(BA II (R$ milhões)

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

825

733

647
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ANEXO 1 E - DADOS - PARNA III

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015115-01

DADOS PARNA(BA III

2015

(R$ milhões)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)
(% crescimento)

2017

2016

344

2018

2020

2019

136

140

173

167

170

172

176

8,6%

-65,6%

6,3%

2,7%

23,6%

-3,4%

1,6%

1,3%

2,4%

140
0
34

148
0
20

156
0
14

166
0
6

176
0
0

107,57

114,02

8.760

8.784

176

176

113
250
11

120
0
9

126
0
11

131
0
9

Receita Fixa (R$IMWh)
Horas em operação
Capacidade Vendido no ACR (MWh)

68,82
8.760
176

73,03
8.784
176

77,57
8.760
176

81,53
8.760
176

85,22
8.760

176

IMPOSTOS E DEDUÇÕES

-10,2%

-10,1%

-10,1%

-10,1%

CUSTOS OPERACIONAIS
(% ROL)

(250)

(272)

(63)

-80,7%

-81,0%

-54,4%

Pessoal e Administração

(2)

(2)

(2)

0&M Variável e Combustível

(86)

(90)

3

(3)
-

(3)
(8)

(3)
(9)

(11)

(146)

(155)

(44)

(46)

Compra de Energia
Encargos

de

Transmissão

Compensação por tempo parado

Overhouling

(14)

23

128

106
234
4

Terceiros

2022 i,

374

Receitas Fixas
Receitas Variáveis
Outras Receitas

Serviços de

2021

111
í024

90,31

95,73

8.784

176

8.760
176

101,48
8.760
176

-10,1%

-6,3%

-7,0%

-7,3%

-7,7%

-8,0%

(67)

(68)

(105)

(95)

(94)

(91)

(90)

-54,4%

-53,7%

-65,0%

-61,3%

-59,4%

-57,3%

-55,4%

(3)
(41)
(4)

(3)
(44)
(4)

(3)

(3)

(47)

(50)

(4)

(5)

(4)
(53)
(5)

(10)

(35)

(20)

(14)

(48)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(10)

(11)

(11)

(12)

(2)
3
(3)

(2)
3
(4)

(6)

-

-

-

(7)

(7)

(7)

(7)

(7)

-

(10)
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ANEXO 1E - DADOS - PARNA III

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015/15-01

~~?I

DADOS PARNA(BA III

2027

2026

2025

2029

2028

(R$ milhões)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)

186

198

209

265

282

(% crescimento)

5,7%

6,0%

6,0%

26,7%

6,3%

Receitas Fixas

186

198

209

223

Receitas Variáveis
Outras Receitas

0
0

0
0

0
0

Receita Fixa (R$IMWh)
Horas em operação
Capacidade Vendida no ACR (MWh)

120,86
8.760

128,11
8.760

135,80

176

176

IMPOSTOS E DEDUÇ6ES

-8,0%

CUSTOS OPERACIONAIS
(% ROL)
Pessoal e Administração
0&M Variável e Combustível

2033

2032

f1

2034

315

336

358

382

-11,5%

26,4%

6,6%

6,6%

6,6%

235

249

264

280

297

315

42
0

46
0

0
0

51
0

56
0

61
0

67

152,59
8.760

161,74

8.760

143,95
8.784

8.760

171,44
8.760

181,73
8.760

192,64
8.760

204,19
8.760

176

176

176

176

176

176

176

176

-8,0%

-8,0%

-6,9%

-6,8%

-8,0%

-6,8%

-6,8%

-6,8%

-6,8%

(95)
-55,6%

(101)
-55,6%

(107)
-55,7%

(152)
-61,6%

(163)
-62,0%

(128)
-55,9%

(182)
-62,0%

(194)
-62,0%

(207)
-62,0%

(220)
-62,0%

(4)

(4)

(4)

(5)

(5)

(5)

(7)

(76)
(7)

(109)
(10)

(60)
(5)
(19)
-

(64)

(106)

Compro de Energia
Encargos de Transmissão
Compensação por tempo parado

(56)
(5)
(18)
-

(113)

(6)
(20)
-

(6)
(21)
-

(6)
(22)
-

Overhouling

(12)

(13)

(14)

(15)

(15)

Serviços de Terceiros

2031

2030
249

(24)

-

(16)

(34)

-

(23)

(8)

(116)
(10)
(36)

0

(8)

(9)

(123)
(11)

(131)
(12)

(38)

-

(41)

(26)

(28)

-

(24)

Toa(~
O
APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

ov 2/10

i

I

d ■■ a ■■ l

■■■■■■ o i ■■ iam

111

ANEXO 1 E - DADOS - PARNA 111

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015/15-01

DADOS PARNAÍBAIII

2035

(R$ milhões)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)

2037

2036

407

434

2039

2038

463

2042

2041

2040

Ó441

2043

493

526

562

600

640

683

730

6,7%

6,7%

6,7%

6,8%

6,8%

(% crescimento)

6,6%

6,6%

6,7%

6,7%

6,7%

Receitas Fixas
Receitas Variáveis
Outras Receitas

334
73
0

354
80
0

375
88
0

397
96
0

421
105
0

447
115
0

473
126
0

502
138
0

532
151
0

564
166
0

Receita Fixa (R$IMWh)
Horas em operação
Capacidade Vendida no ACR (MWh)

216,44
8.760
176

229,43
8.760
176

243,20
8.760
176

257,79
8.760
176

273,26
8.760
176

289,65
8.760
176

307,03
8.760
176

325,45
8.760
176

344,98
8.760
176

365,68
8.760
176

IMPOSTOS E DEDUÇbES

-6,8%

-6,8%

-6,8%

-6,8%

-6,8%

-6,8%

-6,8%

-6,8%

-6,8%

-6,8%

CUSTOS OPERACIONAIS

(235)

(250)

(267)

(285)

(304)

(324)

(346)

(369)

(394)

(421)

(% ROL)

-62,0%

-62,0%

-62,0%

-62,0%

-62,0%

-62,0%

.62,0%

-62,0%

-62,0%

-62,0%

Pessoal eAdministração
0&M Variável e Combustível
Serviços de Terceiros
Compra de Energia
Encargos de Transmissão
Compensação por tempo parado
Overhauling

(9)
(140)
(12)

(10)
(149)
(13)

(11)
(159)
(14)

(11)
(170)
(15)

(12)
(181)
(16)

(13)
(193)
(17)

(14)
(206)
(18)

(15)
(220)
(20)

(16)
(235)
(21)

(17)
(251)
(22)

-

(43)
-

(30)

-

-

(46)

(49)

-

-

(53)
-

(34)

(31)

(36)

-

(56)
-

(38)

(60)
-

(41)

-

(64)

-

(68)

-

(73)
(50)

(53)

-

(43)

-

(78)
-

(46)
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ANEXO 1E - CAPITAL DE GIRO - PARNA III

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015115-01

CAPITAL (RSGR

NAIBA 111

3 vt z/zvi 4 2015

2016

milhões)

2017

2018

2020

2019

2021

2022

2024

12023

USOS

56

31

34

11

11

12

16

16

16

16

17

Tributos a recuperar
Estoques

52
4

29
3

31
3

11
(0)

11
(0)

12
(0)

15
1

14
1

15
1

15
1

15
2

FONTES

34

22

23

(1)

(1)

(1)

11

11

12

13

14

Fornecedores

34

22

23

(1)

(1)

(1)

11

11

12

13

14

CAPITAL DE GIRO

22

9

11

11

12

12

6

4

4

3

3

1

1

1

0

(7)

(1)

(0)

(1)

(0)

VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

(13)

4/10

a ■ 5 ■

■

1 5 t

5 5 5

■■■■■

m ã ' id

ANEXO 1 E - CAPITAL DE GIRO - PARNA III

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015/15-01

CAPITAL DE GIRO PARNA(BA III
(R$ milhões)

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

X2033
ip M

1

2034

USOS

17

19

20

26

28

23

30

32

34

37

Tributos a recuperar

16

17

18

23

24

21

27

29

31

33

Estoques

2

2

2

3

3

2

3

3

4

4

FONTES

14

15

16

27

29

20

28

30

32

34

Fornecedores

14

15

16

27

29

20

28

30

32

34

CAPITAL DE GIRO

3

3

3

(1)

(2)

4

2

3

3

3

VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO

0

0

0

(5)

(0)

5

(1)

0

0

0

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
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ANEXO 1 E - CAPITAL DE GIRO - PARNA III

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015/15-01

C^

CAPITAL DE GIRO PARNA(BA III

(R$ milhões)

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2044

20422043

j Iu

39

42

44

47

51

54

58

61

66

70

35
4

37

40
5

42

48
6

6

55
6

59

5

45
5

52

4

7

63
7

FONTES

36

38

41

44

46

50

53

56

60

64

Fornecedores

36

38

41

44

46

50

53

56

60

64

CAPITAL DE GIRO

3

3

4

4

4

4

5

5

5

6

VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

USOS
Tributos
Estoques

recuperar

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
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ANEXO 1 E - FLUXO - PARNA III

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015/15-01

FLUXO PARNAÍBA III
(R$ milhões)

2016

2015

RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)
DEDUÇOES/IMPOSTOS (

344
)

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA (ROL)
CUSTOS OPERACIONAIS (-)
LAJIDA/EBITDA ( = )

(35)
309

margem líquida (LL/ROL)
FLUXO DE CAIXA LIVRE

(R$ mia
ENTRADAS
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO

SAÍDAS
INVESTIMENTOS IMOBILIZADO E INTANGÍVEIS ( )

SALDO SIMPLES
SALDO DO PERÍODO

-3,4%

1,6%

1,J%

2,47o

136

173

167

170

172

176

(14)
123

60

64

53

56

(14)
126

(11)
162

(12)
156

(12)

58

57

60

64

68

72

42,70A

44,6%

45,6%

46,3%

35,0%

38,7%

40,6%

(7)

(7)

(7)

(7)

(7)

52

50

54

(3)

(4)

(4)

(8)

(8)

(8)

(8)

(9)

-6,3%

-9,3%

-15,2%

-15,1%

-15,2%

-15,2%

-15,2%

50

54

42

42

44

42

45

49

26,2%

29,2%

30,8%

2015

16,0%

36,1%
2017

2016

34,1%

34,8%

2020

2019

2018

2021

(91)

(7)'

57

-6,3%

16,OS6

(90)

(94)

(7)

49

159

158

(95)

45,6%
46

162

(105)

(7)
57

(14)

(13)

(68)

19,0%
(7)

IA.

23,6%

(63)

61

66
(10)

(9)'

-15,2%

.

.15,2%

52

56

32,6%

34,4%

2023 II

2022

(7)

~

20'24

56

60

48

48

51

49

52

55

59

62

50
7

54
7

42
7

42
7

44
7

42
7

45
7

49
7

52
7

56
7

(6)

(0)

(0)

-

-

-

-

-

-

-

(6)

(0)

(0)

-

-

.

-

-

-

-

49

52

55

59

62

7

1

0

1

0

56

53

56

59

63

50
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO ( )

115

!

140

(272)

53

LUCRO LÍQUIDO (=)

336

(13)

2024

2023

2,7%

(250)

DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ( - )
IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB. SOCIAL ( )
Taxa de IRCS Efetiva (IRCS/EBIT)

(38)

128

1

6,3%

(67)

margem Ebitda (Ebitda/ROL)
LAIR/EBIT ( = )

374

2022

2021

16 9

-65,6%

(% crescimento)

2020

2019

2018

2017

13
64

60
(1)
58

48
(1)
48

48
(1)
48

51
(0)
50

7/10

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
L~

o ■

~ o 0 o v a m
ANEXO 1 E - FLUXO - PARNA III

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015/15-01

i

FLUXO PARNAÍBA 111

(R$

milhões)
(% crescimento)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)
DEDUÇÕES/ IMPOSTOS ( - )
CUSTOS OPERACIONAIS ( - )
LAJIDA/EBITDA ( = )

margem Ebitda (Ebitda/ROL)

Taxa de IRCS Efetiva (IRCS/EBIT)
margem líquida (LL/ROL)
FLUXO DE CAIXA LIVRE

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO
SAÍDAS
INVESTIMENTOS IMOBILIZADO E INTANG(VEIS (-)

SALDO SIMPLES
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO (

)

""
;034

6,3%

-11,5%

26,4%

6,6%

6,6%

6,6%

186

198

209

265

282

249

315

336

358

382

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(22)

(23)

(26)

(24)

182

193

247

263

229

294

313

333

355

(95)

(101)

(107)

(152)

(163)

(128)

(182)

(194)

(207)

(220)

76

81

85

95

100

101

112

119

127

135

38,0%

44,1%

38,0%

38,0%

38,0%

38,01%

(7)

(7)

(7)

44,4%

(7)

44,3%

(7)

(7)

38,4%
(7)

(7)

74

79

88

93

95

(24)

(25)

(27)

(30)

(32)

(32)

46

-34,0%
49

26,8%

26,9%
2026

-34,0%
52
27,01%

105
(36)

112
(38)

(41)

(44)
.34,0%

85

-34,0%

-34,0%

-34,0%

-34,0%

-34,0%

58

62

62
27,2%

69

74

79

23,6%

23,7%

23,6%

23,4%
2029

2031

2030

129

120
-34,0%

2028

2027

(7)

(7)

70

2025

ENTRADAS

~~

2033

li

26,7%

-34,0%

LUCRO LÍQUIDO (=)

20321.
,

2031

2030

6,0%

DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO (-)
IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB. SOCIAL (-)

2029

2028

6,0%

44,4%

LAIR/EBIT ( = )

2027

5,7%

171

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (ROL)

SALDO DO PERÍODO

2026

2025

23,8%

23,9%

2033

2032;
W

53

55

59

65

68

69

76

81

86

92

46
7

49
7

52
7

58
7

62
7

62
7

69
7

74
7

79
7

85
7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

55

59

65

68

69

76

81

86

92

5

0

69

69

- (0)

52

(0)

55

(0)

58

(5)
64

1
77

(0)
81

(0)

(0)

86

91

Q
8110
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ANEXO 1 E - FLUXO - PARNA III

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015/15-01

FLUXO PARNA(BA111
(R$ milhões)

2035

2037

2036

2039

2038

2041

2040

6,6%

407

RECEITA OPERACIONAL BRUTA(ROB)
DEDUÇÕES/ IMPOSTOS (

)

(28)
379

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA (ROL)

6,6%

434
(30)
404

6,7%

6,7%

6,7%

6,7%

6,7%

b,1%

b, &7h

b,"

463

493

526

562

600

640

683

730

(34)

(32)

(36)

(38)

(47)

(44)

(41)

(50)

431

460

490

523

559

596

637

680

(324)

(346)

(369)

(394)

(421)

199

212

227

242

259

(235)

(250)

144

154

(267)
164

(285)
175

(304)
187

margem Ebitda (Ebitda/ROL)

38,0%

38,0%

38,0%

38,0%

38,0%

38,01
-,

38,0%

38,0%

38,0%

38,0%

DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO (- )

(7)

(7)

(7)

(7)

(7)

(7)

(7)

(7)

(7)

(7)

CUSTOS OPERACIONAIS (-)
LAJIDA/EBITDA ( = )

137

LAIR/EBIT(=)

147

157

168

180

192

220

206

235

252

IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB. SOCIAL (-)

(47)

(50)

(53)

(57)

(61)

(65)

(70)

(75)

(80)

Taxa de IRCS Efetiva (IRCS/EBIT)

-34,0%

-34,0%

-34,0%

-34,0%

-34,0%

-34,0%

-34,0%

-34,0%

-34,001,

97

104

127

136

145

155

166

24,4%

24,4%

24,5%

91

LUCRO LIQUIDO (=)
margem líquida (LL/ROL)

23,901,

FLUXO DE CAIXA LIVRE

`

4

f

24,0%

2036

2035

111
24,1%

24,1%

2038

2037

119
24,2%

24,3%

2040

2039

24,3%

2041'2042
4~

(RS mil)

ENTRADAS
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO
SA(DAS
INVESTIMENTOS IMOBILIZADO E INTANGIVEIS (- )
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO (

SALDO DO PER(ODO

)

2043

-34,0%

2044
1

104

110

118

125

134

142

152

16 2

17 3

91
7

97
7

104
7

111
7

119
7

127
7

136
7

145
7

155
7

166
7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(0)

97

104
(0)

104

110

118
(0)

(0)

110

117

125
(0)

125

1

-

134
(0)

133

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
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1

(86)

97

97

SALDO SIMPLES

e

2044

2043

1
(% crescimento)

~~~

2042;1

142
(0)

142

1 52
(0)

152

-

-

162

173
(0)

(0)

16 2

1 73

6~

1

~I
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ANEXO 1E - VALOR ECONÔMICO -PARNA III

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015/15-01

WACC - 0.5%

taxa de retorno esperado

Í

WACC + 0.5%

WACC

VALOR ECONÔMICO DE PARNA(BA III (R$ milhões)
FLUXO DE CAIXA DESCONTADO

586 ¡

535

560

VALOR RESIDUAL DESCONTADO

1

VALOR OPERACIONAL DE PARNA(BA III (R$ milhões)

586

560

535

ENDIVIDAMENTO LIQUIDO

(85)

(85

(85)

475

451

ATIVO NÃO OPERACIONAL
VALOR ECONÔMICO DE PARNA(BA III (R$ milhões)

I

502

O
10/10
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ANEXO 1 F - DADOS - PARNA IV

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015/15-01

DADOS PARNAfBAIV
(R$ milhões)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)

2015

2016

64

(% crescimento)
Receitas PPA e Spot
Receitas de produção própria

60
4

2017

2019

2018

2020

2021

2022

2023

2024

69

73

76

ao

56

91

95

100

106

8,6%

5,1%

4,7%

5,0%

7,2%

6,2%

4,6%

5,4%

5,5%

65
4

68
4

71
5

75
5

80
5

85
6

89
6

94
6

99
7

Preço ACL (R$/MWh)
Preço Spot(R$/MWh)

148,20
118,32

157,09
125,42

166,21
132,69

IMPOSTOS E DEDUÇbES

-3,7%

-3,7%

-3,7%

-3,7%

-3,7%

-3,7%

-3,7%

-3,7%

-3,7%

-3,7%

CUSTOS OPERACIONAIS
(% ROL)

(47)

(52)

(49)

(51)

(52)

(55)

(59)

(63)

(67)

(71)

-77,4%

-78,7%

-69,6%

-69,1%

-67,1%

-66,8%

-67,9%

-69,0%

-69,2%

-69,6%

(5)
(30)

(5)
(35)

(5)
(28)

(6)
(24)

(6)
(19)

(6)
(20)

(7)
(26)

(7)
(30)

(7)
(31)

(8)
(34)

Pessoal e Administração
OEtM Variável e Combustível
Serviços de Terceiros
Compra de Energia
Encargos de Transmissão
Compensação por tempo parado
Overhauling

-

-

-

-

-

(3)

(4)

(4)

(4)

-

-

-

-

(9)

(9)

-

(12)

186,31
148,74

175,76
140,32

-

(17)

-

:
k,

197,49
157,67

-

209,34
167,13

-

221,90
177,15

-

235,21
187,78

-

249,32
199,05

-

-

-

-

-

-

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

-

-

-

-

(23)

(24)

(22)

(24)

(22)

(21)

-

1110
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ANEXO 1 F - DADOS - PARNA IV

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015115-01

DADOS PARNA(BAIV

2025

2026

(R$ milhões)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)

112

(% crescimento)
Receitas PPA e Spot
Receitas de produção própria

Preço ACL (R$/MWh)
Preço Spot (R$/MWh)

2028

2027

2029

2030

2031

2032

2033

2034

125
6,0%

133
6,3%

141
6,1%

149

158

168

5,9%

118
5,5%

5,6%

6,3%

5,9%

178
5,9%

5,9%

105
7

111
7

117
8

125
8

132
9

140
9

149
10

157
11

167
11

176
12

264,28

210,99

280,14
223,65

333,65

237,07

314,76
151,29

296,95

374,89
299,30

397,38

421,23

266,37

353,67
282,35

317,25

336,29

188

446,50
356,47

IMPOSTOS E DEDUÇÕES

-3,7%

-3,7%

-3,7%

-3,7%

-3,7%

-3,7%

-3,7%

-3,7%

-3,7%

-3,7%

CUSTOS OPERACIONAIS

(75)

(79)

(84)

(89)

(95)

(100)

(106)

(112)

(119)

(126)

(% ROL)

-69,3%

-69,8%

-70,0%

-69,7%

-69,5%

-69,3%

-69,5%

-69,5%

-69,5%

-69,5%

Pessoal e Administração
0&M Variável e Combustível
Serviços de Terceiros
Compra de Energia
Encargos de Transmissão
Compensação por tempo parado

(8)

(9)

(10)
(45)

(11)
(46)

(12)

(38)

(10)
(43)

(12)

(36)

(9)
(41)

(49)

(52)

(13)
(55)

(14)
(58)

Overhauling

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

-

-

-

-

(6)
-

(25)

(6)
-

(26)

-

(7)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(7)

(8)

(29)

(32)

-

(27)

-

-

(8)
-

(34)

(9)

(9)

(10)

(39)

(41)

-

(37)

-

(10)
-

(44)
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ANEXO 1F - DADOS - PARNA IV

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015/15-01

DADOS PARNA(BA IV

2035

2036

2038

2037

2039

2040

2041

2042

2043

(R$ milhões)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)
(% crescimento)

199

211

224

237

251

266

282

299

317

5,9%

5,9%

5,9%

5,9%

6,0%

6,0%

6,0%

6,0%

6,0%

Receitas PPA e Spot
Receitas de produção própria

187
13

198
13

210
14

222
15

236
16

250
17

264
18

280
19

297
20

Preço ACL (R$/MWh)
Preço Spot (R$/MWh)

473,29
377,85

501,69

531,79

563,70

597,52

671,37

711,65

400,53

424,56

450,03

477,03

633,37
505,65

535,99

568,15

712,65
569,15

IMPOSTOS E DEDUÇÕES

-3,7%

-3,7%

-3,7%

-3,7%

-3,7%

-3,7%

-3,7%

-3,7%

-3,7%

CUSTOS OPERACIONAIS

(134)

(142)

(150)

(159)

(168)

(178)

(189)

(200)

(212)

(% ROL)

-69,5%

-69,5%

-69,5%

-69,5%

-69,5%

-69,5%

-69,5%

-69,5%

-69,5%

Pessoal e Administração
0&M Variável e Combustível
Serviços de Terceiros
Compra de Energia

(15)
(61)
-

(16)
(65)
-

(17)

(18)
(73)

(19)
(78)
-

(20)
(82)

(21)
(87)
-

(22)
(92)

(24)
-

Encargos de Transmissão

(11)

(12)

(12)

(14)

(15)

(15)

(16)

(62)

(65)

-

Compensação por tempo parado

Overhauling

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

(46)

(49)

(69)

(52)

-

(13)
(55)

(58)

-

(69)

-

(17)
(119)

0

3110

s
i~

-

~
ANEXO 1F - CAPITAL DE GIRO.- PARNA IV

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015/15-01

CAPITAL DE GIRO PARNAIBA[V

3111212014

2015

2017

2016

2018

2019

2020

2022

2021

2024

2023

(R$ milhões)

USOS

86

66

72

74

77

80

86

92

96

101

107

Tributos a recuperar

83

61

67

70

73

77

83

88

92

97

102

4

4

3

3

4

5

5

5

Estoques

4

5

5

FONTES

43

28

31

29

30

31

33

36

38

40

43

Fornecedores

37

23

25

24

25

25

27

29

31

32

34

2
5

1
4

1
4

2
4

2
4

2
4

2
5

2
5

2
5

2
6

2
6

43

38

41

45

47

49

52

56

58

61

64

3

4

1

2

4

3

2

3

3

Folha de pagamento
Tributos e Contribuições a pagar
CAPITAL DE GIRO
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
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ANEXO 1 F - CAPITAL DE GIRO - PARNA IV

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015115-01

CAPITAL DE GIRO PARNA(BA IV
(R$ milhões)

~

2026

2025

2027

2028

2029

2030

2032

2031

2033

l

2034

113

120

127

135

143

151

160

170

180

190

108

114

121

128

136

144

153

162

171

182

Estoques

5

6

6

7

7

7

7

8

8

9

FONTES

45

48

51

54

57

60

64

68

72

76

Fornecedores

36

39

41

43

46

48

52

55

58

61

2
6

3
7

3
7

3
7

3
8

3
8

3
9

4
9

4
10

4
11

68

72

76

81

86

91

96

102

108

115

4

4

4

5

5

5

6

6

6

6

Tributos

recuperar

Folha de pagamento
Tributos e Contribuições a pagar
CAPITAL DE GIRO
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
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ANEXO 11` - CAPITAL DE GIRO - PARNA IV

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015/15-01

CAPITAL DE GIRO PARNA(BA IV ! 2035
(R$ milhões)

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

USOS

202

214

226

240

254

269

285

303

306

Tributos recuperar

192

204

216

229

242

257

272

288

306

Estoques

9

10

10

11

12

13

13

14

FONTES

80

85

90

96

101

107

114

121

128

Fornecedores

65

69

73

77

82

87

92

97

103

Folha de pagamento
Tributos e Contribuições

4
11

5
12

5
13

5
13

5
14

6
15

6
16

6
17

7
18

121

129

136

144

153

162

172

182

178

7

7

8

8

9

9

10

10

a pagar

CAPITAL DE GIRO
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
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ANEXO 1 F - FLUXO - PARNA IV

FLUXO PARNAÍBAIV

2015

(R$ milhões)

2016

2017

(% crescimento)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)

64
/IMPOSTOS ( - )

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA (ROL)

CUSTOS OPERACIONAIS( )
LAJIDA/EBITDA ( _ )

(2)

69

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

5,1%

4,7%

5,0%

7,2%

6,2%

4,6%

5,4%

5,5%

73

76

80

86

91

95

100

106
102

(3

61

67

70

73

77

82

88

92

96

(47)

(52)

(49)

(51)

(52)

(55)

(59)

(63)

(67)

(71)

14

14

21

23

25

27

28

28

30

31

33,2%

32,1%

31,0%

30,8%

15

16

16

18

margem Ebitda (Ebitda/ROL)

21 2 3%

30,4%

30,9%

32,9%

30,4%

2
LAIR/EBIT ( _ )
IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB. SOCIAL (

)

Taxa de IRCS Efetiva (IRCS/EBIT)

2

2

9

(0)

(0)

(1)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(3)

(5)

-6,3%

-6,7%

-15,2%

-15,2%

-15,2%

-15,2%

-15,2%

-15,2%

-15,2%

-15,2%

2

2

8

9

13

14

14

15

26

2,8%

0o
3,01

11,2%

12,3%

15,8%

15,6%

15,1%

15,6%

25,5%

LUCRO LIQUIDO (_)

margem líquida (LL/ROL)
FLUXO DE CAIXA LIVRE

2015

(R$ mil)

2016

2017

11

2018

13

11

14,6%
2019

2020

2021

2022

2023

31

2024

14

14

20

21

23

25

26

26

27

26

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

2

2

8

9

11

13

14

14

15

26

DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO

12

12

12

12

12

12

12

12

12

0

(2)

(0)

(0)

-

-

-

-

-

-

-

(2)

(0)

(0)

-

-

-

-

-

-

-

12

14

21

23

25

26

26

27

26

ENTRADAS

SA(DAS
INVESTIMENTOS IMOBILIZADO E INTANGÍVEIS (-)

SALDO SIMPLES
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO (
SALDO DO PER(ODO

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

)

5
17

20

(3)

(4)

11

16

(1)
20

(2)
21

(4)
21

(3)
22

(2)
23

(3)
24

1

(3)
23

Q
L~
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015/15-01

FLUXO

IV

" 2025
(% crescimento)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
DEDUÇÕES/ IMPOSTOS (

)

2026
5,5%

6,0%

6,3%

118

125

133

(4)

(4)

CUSTOS OPERACIONAIS (

)

LAJIDA/EBITDA ( _ )

margem Ebitda (EbitdalROL)
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO (

)

121

(5)
128

2031

41
(5)
136

2032

2033

2034

5,6%

6,3%

5,9%

5,9%

5,9%

149

158

168

178

188

(5)

(6)

(6)

(6)

(7)

144

153

162

171

181

(75)

(79)

(84)

(89)

(95)

(100)

(106)

(112)

(119)

(126)

33

34

36

39

41

44

47

49

52

55

30,7%

30,2%

30,0%

30,3%

30,5%

30,7%

30,5%

(0)

-

-

-

-

-

-

30,5%
-

30,5%
-

30,5%
-

34

36

39

41

44

47

49

52

33

LAIR/EBIT ( _ )

114

(5)

ANEXO 1F - FLUXO - PARNA IV

202 9

5,9%
112
108

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA (ROL)

2028

2027

•

55

)

(11)

(12)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Taxa de1RCS Efetiva (IRCS/EBIT)

-33,9%

-33,9%

-33,9%

-33,9%

-33,9%

-33,9%

-33,9%

-34,0%

-34,0%

-34,0%

22

23

24

26

27

29

33

34

37

20,3%

19,9%

19,8%

20,0%

20,1%

20,2%

20,1%

20,1%

20,12

IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB. SOCIAL (
LUCRO LIQUIDO (_)

margem líquida (LL/ROL)
FLUXO DE CAIXA LIVRE

1, 2025

(R$ mil)

2026

2027

2028

2029

2030

31

20,1%
2031

2032

2033

2034

22

23

24

26

27

29

31

33

34

37

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

22

23

24

26

27

29

31

33

34

37

DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34

37

ENTRADAS

SAIDAS

-

INVESTIMENTOS IMOBILIZADO E INTANGÍVEIS

22

SALDO SIMPLES
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO (
SALDO DO PERIODO

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

)

(4)
18

23
(4)
19

24
(4)
20

26
(5)
21

27
(5)
22

29
(5)
24

31
(6)
25

33
(6)
27

(6)
28

(6)
30

Q
ls
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ANEXO 1 F - FLUXO - PARNA IV

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015/15-01

FLUXO PARNA(BA[V
(R$ milhões)

2035

(-)
(-)

(% crescimento)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)
DEDUÇÕES/ IMPOSTOS

(_)

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA (ROL)
LAJIDA/EBITDA

LAIR/EBIT

(_)

CUSTOS OPERACIONAIS

margem Ebitda (Ebitda/ROL)

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

5,9%

5,9%

5,9%

5,9%

6,0%

6,0%

6,0%

6,0%

6,0%

199

211

224

237

251

266

282

299

317

(7)

(8)

(8)

(9)

(9)

(10)

(10)

(11)

(12)

192

204

216

228

242

257

272

288

305

(134)

(142)

(150)

(159)

(168)

(178)

(189)

(200)

(212)

59

62

66

70

74

78

83

88

93

30,5%

30,5%

30,5%

30,5%

30,5%

30,5%

30,5%

30,5%

30,5%

59

62

66

70

74

78

83

88

93

IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB. SOCIAL (-)

(20)

(21)

(22)

(24)

(25)

(27)

(28)

(30)

(32)

Taxa de IRCS Efetiva (IRCS/EBIT)

-34,0%

-34,0%

-34,0%

-34,0%
49

-34,0%

-34,01
0o

-34,0%

-34,004

43

-34,0%
46

52

55

58

20,1%

20,1%

20,1%

20,1%

20,1%

20,1%

39

LUCRO LÍQUIDO (_)

margem líquida (LL/ROL)
FLUXO DE CAIXA LIVRE

2035

(R$ mil)
ENTRADAS

20,1%

41

20,1%
2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

61

20,1%
2043

-- -- -- -- -- -- -- -- ()
-

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO

39

41

43

46

49

52

55

58

61

39

41

43

46

49

52

55

58

61

1

1

SAÍDAS
INVESTIMENTOS IMOBILIZADO E INTANGÍVEIS

1

39

SALDO SIMPLES

VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO (-)
SALDO DO PERÍODO

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

(7)
32

41

(7)

34

43

(8)

36

46

(8)
38

49

(9)

40

52

(9)

43

55

58

(10)

(10)

45

48

62

4

66
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ANEXO 11` - VALOR ECONÔMICO -PARNA IV

VALOR ECONÔMICO DE PARNA(BA IV (R$ milhões)
FLUXO DE CAIXA DESCONTADO

203

¡

194

VALOR RESIDUAL DESCONTADO

Í

VALOR OPERACIONAL DE PARNA(BA IV (R$ milhões)
ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO
ATIVO NÃO OPERACIONAL

iVALOR ECONÔMICO DE PARNA(BA IV (R$ milhões)

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

1

186
1

-

203

194

186

(155)

(155)

-

(155)

39

311

-

48

-

O

10110

-----

~' 'IY II ~III J iII~ '~h~ i s
~

-

-

-

-

-

-

-

~ ~

- 4 ~~~~ ~ i■ 1
~

s
ANEXO 1G - BALANÇO PARNA PART

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015/15-01

PARNAIBA PARTICIPAÇOES S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL (R$ milhões)

DEMONSTRAÇOES CONTÁBEIS PRÓ-FORMA

SALDOS CONTÁBEIS

AJUSTES A

SALDOS A

EM 31/12/2013

MERCADO

MERCADO

ATIVO CIRCULANTE

1,67

1,67

Disponibilidades

0,25

0,25

Tributos e contrib. Sociais recuperáveis

ATIVO NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Tributos e contrib. Sociais compensáveis
Créditos fiscais

AFAC

1,41

257,13

37,15

-

0,10

37,15
0,10
29,85

29,85

7,20

1,41

446,99

-

7,20

INVESTIMENTO

94,02

257,13

351,15

70% Pamaíba III

90,91

241,82

332,73

70% Pamaíba IV

12,02

15,31

27,33

Pamaíba Comercialização

(8,92)

(8,92)

IMOBILIZADO

58,69

-

58,69

TOTAL DO ATIVO

191,53

257,13

448,65

PASSIVO CIRCULANTE

1,52

Fornecedores

0,17

Tributos e contribuições sociais

1,35

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

PATRIMONIO LIQUIDO
Capital subscrito ordinário
Prejuízo acumulado
Resultado do exercício

-

190,01

-

1,35
-

257,13

191,53

-

447,13
193,08

13,70
(16,78)

1,52

0,17

193,08

Ajustes a mercado
TOTAL DO PASSIVO

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

-

189,86

13,70
-

(16,78)

257,13

257,13

257,13

448,65
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ANEXO 11-1 - DADOS - PGN

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015/15-01

i

DADOS PGN
(R$ milhões)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)

dez/14
51

2015
639

(% crescimento)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

12022
1

2023

0t

843

782

622

513

569

710

1
872

31,9%

-7,3%

-20,5%

-17,4%

10,9%

24,6%

22,9%

3,9%

906

Vendas de Gás

24

301

420

416

312

233

254

332

416

428

Receita de Arrendamento

26

339

423

366

310

280

315

377

457

478

IMPOSTOS E DEDUÇÕES

-10,0%

-9,6%

-8,9%

-8,0%

-7,2%

-7,0%

-7,1%

-7,5%

-7,7%

-7,8%

CUSTOS OPERACIONAIS
(% ROL)

(9)
0,0%

(131)
-22,6%

(182)
-23,6%

(219)
.30,4%

(192)
-33,3%

(188)
-39,4%

(202)
-38,1%

(225)
.34,3%

(260)
-32,3%

(274)
-32,8%

O1iM
P&D

(3)

(36)

(59)

(88)

(96)

(103)

(110)

(118)

(135)

(144)

(3)
(9)

(2)
(13)

(1)

(3)

(33)

( 1)

Participação Especial
Royalties
Custos de Exploração

(47)

(47)

(5)
(35)

(1)
(26)

( 1)
(1)
(29)

(3)

(61)

(65)

(69)

(55)

(58)

(61)

( 1)
(4)
(37)
(65)

(2)
(8)
(47)
(69)

(2)
(7)
(48)
(73)

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
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ANEXO 1H - DADOS - li

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015115-01

DADOS li

2024

(R$ milhões)

2025

RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)
(% crescimento)

909

1.058

0,3%

16,3%

2026
1.125

6,3%

2027

2028

1.182

1.208

5,1%

2,2%

2029
1.295

2030
1.363

2031

2031

20331'1

1.430

1.488

1.612

7,2%

5,2%

5,0%

4,0%

8,4%

Vendas de Gás

423

494

524

546

556

590

617

647

676

738

Receita de Arrendamento

486

563

600

636

652

705

745

783

812

875

IMPOSTOS E DEDUÇOES

-7,8%

-7,9%

-7,5%

-7,9%

-7,9%

-4,6%

-9,1%

-9,0%

-8,8%

-8,9%

CUSTOS OPERACIONAIS

(285)

(310)

(342)

(329)

(352)

(365)

(399)

(425)

(452)

(491)

(% ROL)

-34,0%

-31,9%

-32,9%

-30,3%

-31,6%

-29,5%

-32,2%

-29,5%

-29,5%

-29,5%

0&M
P&D
Participação Especial
Royalties
Custos de Exploração

(152)

(161)

(186)

(163)

(184)

(186)

(213)

(231)

(249)

(270)

(2)

(2)
(9)
(56)

(2)
(9)

(2)
(10)

(2)

(3)

(2)

(2)

(3)

(3)

(6)
(48)

(9)

(10)

(10)

(10)

(10)

(11)

(61)
(92)

(66)

(69)

(73)

(76)

(83)

(82)

(59)
(87)

(63)

(77)

(94)

(100)

(104)

(109)

(114)

(125)

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
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ANEXO 1H - DADOS - PGN

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015/15-01

~

(R$Dmi hbGesN)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)
(% crescimento)

2034

1.681

2035

4,3%

1.801
7,1%

Vendas de Gás
Receita de Arrendamento

764
917

IMPOSTOS E DEDUÇOES

2036

1.868

2037

2039

2040

20411

112042

3,8%

7,2%

2.146
7,1%

2.241
4,5%

2.340
4,4%

2.545
8,8%

2.665
4,7%

828
972

859
1.010

916
1.087

987
1.158

1.022
1.219

1.076
1.264

1.174
1.371

1.220
1.444

-8,9%

-8,9%

-7,2%

-4,6%

-5,8%

-5,7%

-5,5%

-5,7%

-9,6%

CUSTOS OPERACIONAIS

(520)

(563)

(596)

(608)

(658)

(697)

(745)

(811)

(861)

(% ROL)

-29,5%

-29,5%

-29,5%

-29,5%

-29,5%

-29,5%

-29,5%

-29,5%

-29,5%

0&M

(291)
(3)

(315)

(340)
(3)

(334)
(3)

(362)

(392)

(425)

(460)

(498)

(11)

(12)

(86)

(93)

(129)

(140)

(11)
(97)
(145)

(13)
(103)
(155)

(4)
(15)
(111)
(167)

(4)
(14)
(115)
(173)

(4)
(14)
(121)
(182)

(4)
(16)
(132)
(198)

(4)
(16)
(137)
(206)

P&D
Participação Especial
Royolties
Custos de Exploração

(3)

2.003

2038

B
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ANEXO 1H - CAPITAL DE GIRO - PGN

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015115-01

CAPITAL DE GIRO PGN

30111/2014

dez/14

(R$ milhõés)

r

2015

2016

2017

2018

2019

2020 É

'
2022

ü 2021

2023

USOS

104

137

145

192

180

144

119

132

164

201

209

Contas a receber

104

137

145

192

180

144

119

132

164

201

209

FONTES

175

31

37

53

69

65

66

70

77

89

94

82
71
17

5
14
3

6
17
3

10
23
5

15
28
7

16
25
8

17
24
9

18
26
9

20
29
10

23
34
11

24
35
12

6

9

11

15

18

16

16

17

19

22

23

106

108

139

111

79

54

62

87

112

115

177

2

31

(32)

(26)

8

25

25

3

Fornecedores
Impostos, contriuições e participações a recolher
Salários e encargos trabalhistas

Outras contas a pagar
CAPITAL DE GIRO
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

(71)

(28)
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CAPITAL DE GIRO PGN
(R$ milhbes)

ANEXO 1H - CAPITAL DE GIRO - PGN

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031;

4p33 i

2032

y

I

USOS

210

243

260

272

278

309

310

325

339

367

Contas a receber

210

243

260

272

278

309

310

325

339

367

FONTES
Fornecedores

99
25

106
27

119
31

111
27

121
31

124

138

148

158

172

31

36

38

42

45

Impostos, contriuições e participações a recolher
Salários e encargos trabalhistas

37
13

40
13

44
15

43
14

45
15

47
16

52
18

55
19

58
21

63
22

Outras contas a pagar

24

26

29

27

29

30

33

35

38

41

111

137

141

161

158

185

171

177

181

196

26

4

20

27

(13)

6

3

15

CAPITAL DE GIRO
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
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ANEXO 1H - CAPITAL DE GIRO - PGN

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

204!0

2 42 ;

i

USOS

383

410

433

477

505

528

553

600

602

Contas a receber

383

410

433

477

505

528

553

600

602

FONTES

183

198

212

213

230

246

264

287

307

49
67
24
43

52
73
26
47

57
77
28
50

56
79
28
51

60
85
30
55

65
90
33
58

71
96
35
62

77
105
38
68

83
111
42
72

200

212

222

265

275

282

289

313

295

4

12

10

43

10

7

6

24

(19)

Fornecedores
Impostos, contriuições e participações a recolher
Salários e encargos trabalhistas
Outras contas a pagar
CAPITAL DE GIRO
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015/15-01

FLUXO PGN
(R$ milhões)

dez/14

(% crescimento)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)
(-)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA (ROL)

51
(5 )

2017

2018

2019

2020

'2021,
1I

2022

2023
o

111

-20,5%
622

-17,4%
513

10,9%
569

24,6%

22,9%

3,9%

843

-7,3%
782

710

872

906

578

769

720

577

478

529

657

805

836

(131)

(182)

(219)

(192)

(188)

(202)

(225)

(260)

(274)

639
(6 1 )

)

(9)
37

447

587

501

385

290

327

432

545

562

margem Ebitd0 (Ebitda/ROL)

80,3%

77,4%

76,4%

69,6%

66,7%

60,6%

61,9%

65,7%

67,7%

67,2%

(6)

(89)

(185)

(226)

(196)

(141)

(147)

(185)

(223)

(217)

402

274

188

149

180

247

322

345

LAJIDA/EBITDA ( _ )
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO (

)

IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB. SOCIAL (

)

LAIR/EBIT ( _ )

31

358

(2)

(23)

(35)

(42)

(29)

(23)

(27)

(38)

(49)

(53)

Taxa de IRCS Efetiva (IRCSIEBIT)

-6,3%

-6,3%

margem líquida (LL/ROL)

29
63,9%

335
58,0%

-8,6%
367
47,8%

-15,2%
232
32,3%

-15,2%
160
27,7%

-15,2%
126
26,4%

-15,2%
153
28,9%

-15,2%
209
31,8%

-15,2%
273
33,9%

-15,2%
292
35,0%

LUCRO LIQUIDO (=)

i

2016
31,9%

46

CUSTOS OPERACIONAIS (

2015

FLUXO DE

IIX)A LIVRE

nov' I-dez
4

(RS m
ENTRADAS
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO
SAÍDAS
INVESTIMENTOS IMOBILIZADO E INTANGÍVEIS (

)

SALDO SIMPLES
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO (-)

SALDO DO PERÍODO

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021
1

~, 2022

2 23

35
29
6

425

552

459

356

267

300

394

496

509

335
89

367
185

232
226

160
196

126
141

153
147

209
185

273
223

292
217

(24)

(751)

(492)

(426)

(33)

(27)

(45)

(38)

(24)

(751)

(492)

(426)

(33)

(27)

(45)

11

(326)

60

33

323

240

(31)

28

32

26

29

60

355

266

(177)

(2)

(166)

(328)

255
(8)

247

(38)

356
(25)

331

(3)
(3)

493
(25)

468

(22)
(22)

487
(3)

484

il
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ANEXO 1 H - FLUXO - PGN

FLUXO PGN
(R$ milhões)

2024
(% crescimento)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)
DEDUÇÕES/ IMPOSTOS (-)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (ROL)

CUSTOS OPERACIONAIS ( )
LAJIDA/EBITDA ( _ )

2025

2026

2027

2028

2029

2030

12031'I1

2032

1033

a„

0,3%

16,3%

6,3%

5,1%

2,2%

7,2%

5,2%

5,0%

4,0%

8,41%

909

1.058

1.125

1.182

1.208

1.295

1.363

1.430

1.488

1.612

(84)
1.041

(93)
1.089

(95)
1.113

(60)
1.235

(124)
1.239

(71)

(84)

(1291

(131)

(1431

838

973

(285)

(310)

(342)

(329)

(352)

(365)

(399)

(425)

(452)

(491)

1.301

1.357

1.469

554

663

698

760

761

871

839

877

905

979

margem Ebitda(Ebitda/ROL)

66,0%

68,1%

67,1%

69,7%

68,41%

70,5%

67,8%

67,4%

66,7%

66,6%

DEPRECIAÇAO/AMORTIZAÇAO ( - )

(206)

(242)

(310)

(305)

(294)

(776)

(137)

(153)

(185)

(190)

388

454

468

94

702

724

720

788

LAIR/EBIT ( _ )

348

422

(118)

(143)

(132)

(154)

(159)

(32)

(239)

(246)

(245)

(268)

Taxa de IRCS Efetiva (IRCS/EBIT)

-34,0%

.34,0%

-34,0%

-34,0%

-34,0%

-34,0%

-34,0%

-34,0%

-34,0%

-34,0%

230

278

309
27,7%

478

475

520

28,6%

300
27,5%

464

27,4%

256
24,6%

62

margem líquida (LL/ROL)
FLUXO DE ... LIVRE

5,0%

37,4%

36,7%

35,0%

35,4%

IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB. SOCIAL (

)

LUCRO LIQUIDO (=)

ENTRADAS

2024

2025

435
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO
SAÍDAS
INVESTIMENTOS IMOBILIZADO E INTANGÍVEIS (-)

SALDO SIMPLES
SALDO DO PERÍODO

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

)

2027

2028

520

566

605

230

278

256

300

206

242

310

305

(78)

(292)

-

-

(78)

(292)

-

566

358
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO (

2026

4
362

228
(26)
202

(4)
562

2029

1
203

2032

839

601

630

660

711

309

62

464

478

475

520

294

776

137

153

185

190

(668)

(708)

(112)

(189)

-

-

-

(668)

(708)

(112)

(189)

-

-

605

(66)

131

489

442

660

711

(20)
585

602

2030

4
(62)

(27)
103

13
502

(6)
436

(3)

(15)

657

696

ó1
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ANEXO 1 H - FLUXO - PGN

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015/15-01

PGN

2034

(R$ miillhões)
(% crescimento)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)
DEDUÇÕES/ IMPOSTOS (- )
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA (ROL)
CUSTOS OPERACIONAIS (-)
LAJIDA/EBITDA ( _ )

2035

4,3%
1.681
(149)
1.532
(520)

7,1%
1.801
(161)
1.640
(563)

2036

7,2%

7,1%

1.868

2.003

2.146

(135)
1.733
(596)

(658)

2.241
(128)
2.114
(697)

2.665

2.212
(745)

(144)
2.401
(811)

(257)
2.408
(861)

66,2%

64,2%

(1.119)

(928)

(978)

435

438

400

482

(62)

(148)

(149)

(136)

(164)

(526)

-34,0%
402

.34,0%
121

.34,0%
287

.34,0%
289

23,2%

6,3%

14,2%

13,7%

-34,0%
264
11,9%

-34,0%
318
13,2%

-34,0%
1.021
42,4%

(190)

(528)

887

609

IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB. SOCIAL (-)

(281)

(301)

(207)

Taxa de IRCS Efetiva (IRCS/EBIT)

.34,0%
545

.34,0%
585

margem líquida (LL/ROL)

35,6%

35,7%

2036

1.301

183

2037

2038

(1.109)

T
2040 'a 2041
I

2039

(R$ mil)

1.547

2042
l,!

731

776

930

1.239

1.215

1.267

1.331

1.426

1.021

545
186

585
190

402
528

121
1.119

287
928

289
978

264
1.067

318
1.109

1.021
-

-

(485)

(897)

(928)

(978)

(1.067)

(1.109)

-

-

(485)

(897)

(928)

(978)

(1.067)

(1.109)

-

291

33

311

237

201

INVESTIMENTOS IMOBILIZADO E INTANGÍVEIS ( - )
731

SALDO DO PERÍODO

2.545

(128)

66,3%
(1.067)

826

VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO ( - )

2.340

67,0%

(186)

SALDO SIMPLES

4,701,

67,4%

DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO (-)

SAÍDAS

8,8%

68,1%

65,6%

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO

4,4%

1.547

65,7%

ENTRADAS

1]

1.590

66,1%

2035

(608)

2.021

4,5%

2042

2041

1.467

margem Ebitda (Ebitda/ROL)

2034

1.910

(125)

2040,

1.417

1.137

FLUXO DE CAIXA LIVRE

(93)

2039

1.363

1.077

LUCRO LIQUIDO (=)

2038

3,8%

1.012

LAIR/EBIT ( _ )

2037

(4)
727

(12)
279

(10)
23

(43)
268

(10)
227

(7)
193

222
(6)
216

1.426
(24)
1.402

1.021
19
1.039

v
v
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ANEXO 1 H - VALOR ECONÔMICO -PGN

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0015/15-01

taxa de retorno esperado

1

WACC - 0,5%

WACC

WACC + 0,5%

VALOR ECONÔMICO DE PGN (R$ milhões)

FLUXO DE CAIXA DESCONTADO

1.201

1.133

1.070

1.201

1.133

1.070

VALOR RESIDUAL DESCONTADO

~

ALOR OPERACIONAL DE PGN (R$ milhões)

ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO

(574)

(574)

ATIVO NÃO OPERACIONAL

(574)
-

ALOR ECONÔMICO DE PGN (R$ milhões)

626

559

495

;Í

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

p0

~

1

10110

1*
0

0

13

v
d

0

~a
l o

.l 'o

R.
a
0

Anexo 2

Lei

Apsis

I
Q

~~ 20

TAXA DE DESCONTO
DETERMINAÇÃO DA TAXA DE DESCONTO
A taxa de desconto foi calculada pela metodologia WACC - Weighted Average Cost of Capital, modelo
no qual o custo de capital é determinado pela média ponderada do valor de mercado dos componentes

®

da estrutura de capital (próprio e de terceiros).
A taxa de desconto utilizada foi o WACC variável, que reflete a diferente estrutura de capital

®

projetada para cada usina em cada período . Os valores e fontes dos parâmetros utilizados para o
cálculo da taxa de desconto seguem abaixo.

®

■

Taxa livre de Risco (custo do patrimônio líquido): Corresponde à rentabilidade (yield), do US

T-Bond

10 anos

(Federal Reserve),

site http://www.treas.gov/offices/domestic-

finance/debt-management/interest-rate/yield_historical.shtml;
■

Beta d: equivalente ao Beta médio da área, pesquisado no banco de dados Bloomberg,
programa fornecido pela empresa de mesmo nome, com dados do mercado de ações e

®® informações financeiras . Os dados fornecidos pelo Bloomberg são os betas alavancados de
empresas diferentes, com estruturas de capital relativas às mesmas. Desalavancamos os betas
relativos a cada uma das empresas, considerando as respectivas estruturas de capital. Assim,
achamos os respectivos betas brutos. Calculamos a média dos betas brutos encontrados, para
Q

daí alavancarmos a mesma com a estrutura de capital da empresa sendo analisada. Este
cálculo é necessário para corrigir as possíveis distorções no cálculo do beta geradas pela
diferença na estrutura decapita[ de cada empresa;
■

Prêmio de Risco: corresponde ao Spreod entre 5P500 e US T-Bond 20 anos, conforme o 2014

Valuation Handbook, publicado pela Duff Et Phelps. Fonte: 2014 Valuation Handbook: Guide
to Cost of Capital. Chicago, IL: Duff ít Phelps, LLC, 2014. Print;
• Prêmio pelo Tamanho: corresponde ao prêmio de risco pelo tamanho da empresa,
considerando o mercado de ações norte-americano. Fonte: 2014 Valuation Handbook: Guide

to Cost of Capital. Chicago, IL: Duff 8 Phelps, LLC, 2014. Print;
• Risco Brasil: Portal Brasil, site http://www.porta [brasil.net/indices_dolar.htm;
• Taxa livre de Risco (custo da dívida): Corresponde à rentabilidade (yield), na data base, do

US T-Bond 10 anos (Federal Reserve),

site http://www.treas.gov/offices/domestic-

finance/ debt-management /interest-rate/yield_historical.shtm l;
• Custo de captação: 0 custo de captação de cada empresa foi retirado das Demonstrações
Financeiras de cada usina.
• Utilizada uma inflação americana conforme premissas macroeconômicas fornecidas pela

ENEVA;
• Utilizada uma inflação brasileira conforme premissas macroeconômicas fornecidas pela

ENEVA.
• Risco Específico: Não foi considerado risco específico para as usinas termelétricas. Foi

considerada uma alíquota de 3% para PGN referente aos seguintes riscos:
o Materialidade e risco de realização do CAPEX projetado e do consequente aumento
da capacidade;
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o Alta dependência do resultado das companhias do Complexo Pamaíba; e

o Alta dependência das receitas da companhia quanto ao preço internacional do gás
natural.
Abaixo um quadro com os principais parâmetros utilizados:

-

TAXA DE DESCONTO;

■
■
■

■~
■
■

USINAS ~ __.^
!
P GN
OPERACIONAIS (3111212014) (30/11/2014)'
2,5%
2,6%
0,50
0,80
Variável
Variável
6,2%
6,2%
0,0%
3,0%

{

Taxa livre de risco
BETA d
BETA r
Prêmio de risco (Rm-Rf)
Risco Específico

Risco Brasil

2,6%

2,4%

GRÁFICOS DE WACC DE CADA USINA
WACC Itaqui
11,2%

11,0%

10,8%
10,6% .......................................... ................................................................................... ...................
10,1%
10,2%

10,0%
9,6%

9,6%
4P

-e

■

4~

4,1.6x9

-0
e

01 4~ 4ti

1. tie 4 *,
-6p
0
14P 14'` 4P

~~ti ~

4.1

4 14P 1
1.

ip 4,1 4

-6p

41 10 1, -O ~ _PP

WACC Pecém II

.........................................
10,0%

■

1.0%

2,0%
0,0%

4,b

r

■

.............................................................. .... ... ....

4`

- -

4,1
4,1 4

1 410 4
~, 4k, ~a 10'

,(~.

7,

4tiu

a
414,1 ti

~,,e

4
,

*I

-,,1

41 4

0

I,,e ^PA1

-1O

41, 10 ^9r, ^6x1 -OP 10,11

12.o% WACC Pamaíba 1
10 ,0%

........

..............................

.......................................................

6,0%
6,0%
1.0%

J

l

■

2

.0%

0.0%
P

A

b 11 11
10,11 11 +% Ç ,% 1O 16P i,, 1' 1' 4P ti
1

1 ,

.y1
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41, 16

~4

♦

11 1

1,7
laudo AP-0015115 , 01 -Anexo 2

L

2

r

1¥1

Apsis

a
16,0%

WACC Pamafba 11

11,0%

a

12,0%
10,0%
8,0%
6,0%

.................................. .........

............................................................ ... ... ..

1,0%
2,0%
a

0,0%

-...........

4,

4!1 4,1 4,, 1,1

4p 41 4ry 4A

ltie

tip, 411,00

*b

_. _. .._...

49 4p 4;1 lê

4,,e

_

41V 40 9 ^
~

~,u

-.

P'9 ldp ro?, 10?~ lfp -p~ 4y lopb 41

WACC Pamafba III
16,0%
11,0%
140%
a

.....

..

.... ..........................

....

... ...

....

...
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ANEXO 3 - PREMISSAS MACROECONÔMICAS
Premissas Macroeconômicas
Taxa de câmbio (R$/US$)
IPCA (% a.a.)
IGPM(%a.a.)

EUA CPI (% a.a.)
Câmbio NDFs - Capex
Câmbio NDFs - Dívida
TJLP (% a.a.)
CDI(% a.a.)
LIBOR (% a.a.)

CIF
CoM
Gas
Gas

ARA (coa[) - 6300 Kcal/kg GAR
Fuellndex (Custos)
Fuellndex (Receitas ACR)
Fuellndex (Custos)

2015
2,70

2016
2,78

2017
2,77

2018
2,44

2019
2,70

~

029 1

2030

3,16

3,57

3,65

3,74

3,83

5,1%

6,0%
5,0%

6,0%
5,0%

6,0%
5,0%

6,0%
5,0%

6,0%
5,0%

3,6%
2,57
2,65
4,8%
11,0%

3,9%
2,68
2,76
4,8%
11,3%

3,9%
2,77
2,86
4,8%
10,8%

3,8%
2,89
2,98
4,8%
10,8%

3,8%
2,95
3,05
4,8%
10,8%

3,7%
3,02
3,11
4,8%
10,8%

3,5%
3,09
3,19
4,8%
10,8%

3,5%
3,16
3,26
4,8%
10,8%

3,5%
3,57
3,68
4,8%
10,8%

3,5%
3,65
3,77
4,8%
10,8%

3,5%
3,74
3,86
4,8%
10,8%

3,5%
3,83
3,95
4,8%
10,8%

5,6%

3,6%
2,57
2,65
4,8%
11,0%

3,9%
2,68
2,76
4,8%
11,3%

3,9%
2,77
2,86
4,8%
10,8%

5,5%
2,35
2,42
5,0%
11,3%
1,7%

2028

6,0%
5,0%

5,0%

75,10
85,88
4,28
6,10

1' 2027

3,09

5,0%

2,2%

2026

6,0%
5,0%

5,1%

85,85
111,70
4,64
7,29

2025

3,02

6,0%

1,7%

80,80
86,50
4,28
6,54

2,2%

82,85
93,78
4,47
6,94

2,2%

85,85
111,70
4,64
7,29

2,2%

85,85
112,50
4,85
7,71

2,95

2024

6,0%
5,0%

6,5%

2,2%

2,89

2023

6,0%
5,0%

5,8%

82,85
93,78
4,47
6,94

2,77

2022

5,8%
5,0%

5,8%

1,7%

2,78

2021

5,8%
5,0%

6,0%

80,80
86,50
4,28
6,54

2020

2,2%

85,85
114,10
5,03
8,17

4,0%

106,47
118,30
5,64
8,66

4,0%

103,36
121,60
5,92
9,18

4,0%

105,83
124,50
6,20
9,73

4,0%

118,49
139,40
7,52
13,03

4,0%

119,85
141,00
7,69
13,81

4,0%

121,38
142,80
7,93
14,64

4,0%

123,17
144,90
8,25
15,51
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Balancete Pamaiba III - Dezembro 2014
Conta
Descricao
1
ATIVO
1.1
ATIVO CIRCULANTE
1.1.1
DISPONIBILIDADES
1.1.10.1
NUMERÁRIO DISPONIVEL
1.1.10.12
CONTAS BANCARIAS A VISTA

_
-

1.1.10.12.1010102

-

■
•

■
-

.

!
■

1.1.10.12.1010108

C.CORRENTE A VISTA-BANCO ITAU EM S.A.
C.CORRENTE A VISTA-ITAU 0911 01126-0
ADK
+
-C.CORRENTE A VISTA-M? PARIBAS CC
034309

1.1.10.12.1010114

C.CORRENTE - CCEE - BANCO BRADESCO S.A.

1.1.10.12.1010116.

C. CORRENTE A VISTA-BANCO BRADESCO S.A

1.1.10.12.1010201

1.1.10.12.1010103

-

Saldo anterior
324.780.767,41
54.468.031,60
6.818.166,26
571.943,69
571.943,69

Débito
D
D
D
D
D

158.129.207,81
145.783.642,84
89.541.292,39
73.168.473,02
73.168.473,02

Crédito
143.725.697,51
128.932.036,20
82.255.914,54
67.748.204,46
67.748.204,46

Saltlo atual
339.184.277,71 D
71.319.638,24 D
14.103.544,11 D
5.992.212,25 D
5.992.212,25D

87.382,56 D

26.786.841,35

26.680.535,50

193.688,41 D

0,03 D

0,00

0,00

-

-

-

2

0,03 D

370.253,58 D

0,00

370.253,58

0,00

744,12 D

391.066,40

391.088,45

122,07 D

0,01 D

0,00

0,00

0,01 D

C. COERENTE AG.2373 CC.00453-7 BRADESCO

113.562,34 D

21.444.627,53

15.760.389,19

5.797.800,68 D

1.1.10.12.1010202
1.1.10.2

C.CORRENTE AG.2373 CC.36122-4 BRADESCO
APLICACOES NO MERCANDO ABERTO

1,05 D
6.246.222,57 D

24.545.937,74
16.372.819,37

24.545.937,74
14.507.710,08

1,05 D 8.111.331,86 D

1.1.10.21.1010109
1.1.10.21.1010123
1.1.2
1.1.20.1
1.1.20.11
1.1.20.11.1
1.1.20.11.1010101
1.1.21.1
1.1.21.11
1.1.21.11.1

APLIC.M.ABERTO-MOLTIFDNDO EXCLUSIVO-"B
APLICACAO ADTVMATICA BRADESCO
CREDITOS, VALORES E BENS
CONSUMIDORES
fl7lWECIMENTO
MOEDA NACIONAL
MOEDA NACIONAL-CLIENTES
CONCESSIONARIAS E PERMISSIONARIAS
SUPRIMENTO
MOEDA NACIONAL

6.241.230,97
4.991,60
46.316.090,63
1.124.591,51
1.124.591,51
1.124.591,51
1.124.591,51
29.994.791,76
29.994.791,76
29.994.791,76

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

6.622.040,66
9.750.778,71
56.208.547,07
1.467.228,72
1.467.228,72
1.467.228,72
1.467.228,72
46.359.164,23
46.359.164,23
46.359.164,23

10.418.513,91
4.089.196,17
46.465.284,67
1.211.961,22
1.211.961,22
1.211.961,22
1.211.961,22
38.694.733,89
38.694.733,89
38.694.733,89

2.444.757,72
5.666.574,14
56.059.353,03
1.379.859,01
1.379.859,01
1.379.859,01
1.379.859,01
37.659.222,10
37.659.222,10
37.659.222,10

1.1.21.11.1010101
1.1.24.1

CONCESSIONARIAS-MOEGA NACIONAL-CLIENTE
DEVEDORES DIVERSOS

29.994.791,76 D
13.094.355,43 D

46.359.164,23
4.561.717,35

38.694.733,89
4.592.603,99

37.659.222,10 D
13.063.468,79 D

1.1.24.12
1.1.24.12 . 1010101

TRIBUTOS E CONTRIB.SOCIAIS ~ENSAVEIS
COMPENSAVEIS-IRFONTE ANO CORRENTE

9.903.736,92 D
166,78 D

4.561.717,35
0,00

4.592.603,99
0,00

9.872.850,28 D
166,78 D

1.1.24.12.1010103

COMPENSAVEIS-CSL FORTE ANO COERENTE

1.1.24.12.1010104

COMPENSAVEIS-ANTECIP. IRPJ ANO CORRENTE

1.1.24.12.1010105

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

138,50 D

0,00

0,00

138,50 D

2.104.311,41 D

0,00

0,00

2.104.311,41 D

COMPENSAVEIS-ANTECIP.CSL ANO COERENTE

763.762,26 D

0,00

0,00

763.762,26 D

1.1.24.12.1010109

COMPENSAVEIS-ANTECIP.IRPJ ANO ANTERIOR

395.114,60 D

0,00

0,00

395.114,60 D

1.1.24.12.1010110

CCMPENSAVEIS-ANTECIP. CSL ANO ANTERIOR

272.280,44 D

0,00

0,00

272.280,44 D

1.1.24.12.1010111

COMPENSAVEIS-CREDITOS PIS V CUMULATIVO

539.016,91 D

756.623,27

767.536,70

528.103,48 D

1.1.24.12.1010112
1.1.24.12.1010113

COMPENSAVEIS-CRÉDITOS COFINS N CUNULAT.
COMPENSAVEIS-CREDITO ICMS INSUMOS

3.092.710,60 D
213.534,76 D

3.488.314,90
0,00

3.535.320,89
213.358,20

3.045.704,61 D
176,56 D

1.1.24.12.1010115
1.1.24.12.1010118
1.1.24.12.1010124

COMPENSAVEIS-OUTROS TRIB. E CONTRIB.
COMPENSAVEIS-IRF FONTE S/MUTUO$
COMPENSÁVEIS-I RFONTE PROVISAO

1.220.869,75 D
1.296.861,66 D
4.969,25 D

112.408,52
126.612,92
6.015,17

71.418,95
0,00
4.969,25

1.261.859,32 D
1.423.474,SB D
6.015,11 D

1.1.24.12.1010128
1.1.24.14
1.1.24.14.1010103
1.1.25.1
1.1.25.19
1.1.25.19.3010103
1.1.27.1
1.1.27.12
1.1.27.12.1
1.1.27.12.1010103

0,00
3.190.618,51
3.190.618,51
103.361,18
103.361,18
103.361,18
1.998.990,75
0,00
0,00
0,00

71.742,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.819.677,25
3.819.677,25
3.819.677,25
77.654,80

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.965.735,40
1.965.735,40
1.965.735,40
39.981,52

71.742,57
3.190.618,51
3.190.618,51
103.361,18
103.361,18
103.361,18
3.852.932,60
1.853.941,85
1.653.941,85
37.673,28

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

1.1.27.12.1010104
1.1.27.12.1010105
1.1.27.12.1010106
1.1.27.14

=ENSAVEIS-CREDITO DE 1= ANTECIPADO
FORNECEDORES
FORNECEDORES-DIVERSOS
OUTROS CRÉDITOS
OUTROS
OUTROS CREDITOS-PROVISAO DE NEDGE
ESTOQUE
MATERIAL
AMOXARIFADO
P EUS ELETRICAS E SUB-ESTAMO
PECAS ELETRONICAS, INSTRUMENTACAO E
OCOS
PECAS MECANICAS
FILTROS
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

0,00
0,00
0,00
1.998.990,75 D

418.473,15
3.236.171,88
87.317,42
0,00

215.035,97
1.665.777,01
44.940,90
0,00

203.437,18
1.570.394,87
42.436,52
1.998.990,75

D
D
D
D

1.1.27.14.1010101
1.1.26.3

ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR ESTOQUE
FUNDOS VINCULADOS

1.998.990,75 D
0,00

0,00
759,52

0,00
250,17

1.1.28.30.0000002
Conta
1.1.3
1.1.30.1"
1.1.30.13
1.1.30.13.1010103
1.2
1.2.1
1.2.14.1

DEPOSITO VINCULADO BRADESCO TRIANON
Descricao
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
- PAGAMENTOS ANTECIPADOS
PRÉMIOS DE SEGUROS
PRENIOS DE SEGUROS-OUTROS
ATIVO ~I2AVEL A LONGO PRAZO
CEEDITOS, VAIOESS E BENS
DEVEDORES DIVERSOS

_

0,00
Saldo anterior
1.333.774,71
1.333.774,71
1.333.774,71
1.333.774,71
86.466.388,32
86.466.388,32
68.576.403,13

D
D
D
D
D
D

759,52
Débito

250,17
Crédito

D
D
D
D
D
D
D

33.803,38
33.803,38
33.803,38
33.603,38
8.844.212,95
8.844.212,95
953.867,22

210.836,99
210.836,99
210.836,99
210.836,99
8.981.357,36
8.981.357,36
1.381.661,16

103.922,38 D
103.922,38 D

6.681,49
6.681,49

0,00
0,00

1.998.990,75 D
509,35 D
509,35
Saldo atual
1.156.741,10
1.156.741,10
1.156.741,10
1.156.741,10
86.329.243,91
86.329.243,91
68.148.609,19

D
D
D
D
D
D
D
D

1.2.14.12
1.2.14.12.1010101

TRIBUTOS E CONTRIB.SOCIAIS COMPENSAVEIS
CONPENSAVEIS-IRFONTE ANO CORRENTE

1.2.14.16
1.2.14.16.1010127
1.2.14.16.1010152
1.2.19.9
1.2.19.98

CONTROLADORA, COLIGADA E INTERLIGADA
RELACIONADAS - ~TU II
RELACIONADAS - PARNAIBA IV =O
CREDITOS FISCAIS
CREDITO$ FISCAIS RECUPERAVEIS

68.472.480,75
1.255.048,24
67.217.432,51
17.889.985,19
17.889.985,19

D
D
D
D
D

947.185,73
0,00
947.185,73
7.890.345,73
7.890.345,73

1.381.661,16
1.255.048,24
126.612,92
7.599.696,20
7.599.696,20

68.038.005,32
0,00
68.038.005,32
18.180.634,72
18.180.634,72

1.2.19.98.0

PROVISOES ATIVAS - CREDITOS FISCAIS

17.456.067,67 D

7.456.428,21

7.165.778,68

17.746.717,20 D

1.2.19.98.0010101
1.2.19.98.2
1.2.19.98.2010101
1.3
1.3.2
1.3.20.1
1.3.20.11
1.3.20.11.1

PROVISOES ATIVAS - CREDITOS FISCAIS
DIFERENCAS TEMPORÁRIAS
DIFERENCAS TEMPORÁRIAS
ATIVO PERMANENTE
ATIVO IMOBILIZADO
GERACAO
USINAS
IMOBILIZADO EM SERVICO

7.456.428,21
433.917,52
433.917,52
3.501.352,02
3.501.352,02
3.501.352,02
3.501.352,02
192.159,82

7.165.778,68
433.917,52
433.917,52
5.812.303,95
5.812.303,95
5.812.303,95
5.812.303,95
1.148.696,34

17.456.067,67
433.917,52
433.917,52
183.846.347,49
183.846.347,49
183.846.347,49
183.846.347,49
175.905.854,97

D
D
D
D
D
D
D
D

110.603,67 D
110.603,87 D

17.746.717,20
433.917,52
433.917,52
181.535.395,56
181.535.395,56
181.535.395,56
181.535.395,56
175.029.318,45

D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D

-

Balancete Parnaíba III - Dezamblo 2011
Deacrícao
Conta

542.815,55

82.712.684,45 D

83.217.541,28 D
92.768.3 13,69 D

37.958,72
154.201,10

542.815,55
605.890,79

82.712.684,45 D
92.316.634,00 D

1.3.20.11.5

USINAS-IMOB.EM SERV.MAQUINAS E EQUIPAM.
(-) REINTEGRACAO ACUMULADA

92.768.313,69 D
7.148.665,03 C

154.201,10
0,00

605.880,79
537.376,35

92.316.634,00 D
7.686.241,38 C

1.3.20.11.509

EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS

3.021.011,11 C

0,00

229.489,01

3.250.500,12 C

1.3.20.11.5040101
1.3.20.11.505

3.021.011,11 C
4.127.853,92 C

0,00
0,00

229.489,01
307.887,34

3.250.500,12 C
4.435.741,26 C

1.3.20.11.5050101
1.3.20.11.9

REINTEGRACAO ACUM.-EDIF,OB CM E BENF
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
REINTEGRACAO ACUN.-MAQUINAS E
EQUIPAMEN.
IMOBILIZADO EM CURSO

4.127.853,92 C
15.009.357,55 D

0,00
3.309.192,20

307.887,34
4.126.231,26

4.435.741,26 C
14.192.318,49 D

1.3.20.11.904

EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS

34.460,36

34.460,36

1.3.20.11.9040101
1.3.20.11.905
1.3.20.11.9050101

USINAS-IMOB.EN CURSO-ED.OBR.CIV.E BENF.
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
USINES-IMOB.EM CURSO-MAQ.E EQIIP.

0,00
5.493.845,17 D
0,00

34.460,36
126.546,29
126.546,29

34.460,36
126.546,29
126.546,29

0,00
5.493.045,17 D
0,00

3.3.20.11.9050103
1.3.20.11.919
1.3 20.11. R190101

USINAS IMOB. EM CURSOMAQ/EQUIP-RESERVA
A RATEAR
USINAS-IMOB.EM CURSO-A RATEAR
USINAS-IMOB.EM CURSO- ~CAMBIAL
NEGATI
USINAS-IMOB.EM CURSO- VAR.CAMBIAL
POSITI

5.493.845,17 D
0,00
3.632.435,09 D

0,00
33.347,81
31.052,16

0,00
33.347,81
23.648,99

5.493.845,17 D
0,00
3.639.838,26 D

23.932,60 D

2.295,65

2.295,65

21.932,80 D

2.058,40 C

0,00

0,00

2.058,40 C
1.646.633,06 D

1.3.20.11.9190103
1.3.20.11.9190104

USINAS-IMOB.@1 CURSO- MEIO A!lBIENTE

1.646.633,06 D

0,00

0,00

USINAS-IMOB. EM CURSO-PESSOAL, ENCARGOS

5.337.696,05 D

0,00

0,00

5.337.696,05 D
10.644.041,77 C
0,00

1.3.20.11.9910101

1.3.20.11.9950101
1.3.20.11.997
1.3.20.11.9970103
1.3.20.11.9970124

Q

USINAS-RECLASS A RATEAR P/IMOB EM SERV
ESTUDOS E PROJETOS
USINAS-IMOB EM CURSO-ESTUDOS DE
PROJETOS
USINAS-RECIMS EST E PROJ P/IMOB EM
SERV
Deacricao
COMPRAS EM ANDAMENTO
USINAS-IMOB EM COR50-COMPRA EM
ANDAMENTO
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
USINAS-IMOB EM CURSO-ADIANT.A FORNECEU.
USINAS -MB EM CURSO - GORO FELGUERA
BR

1.3.20.11.9979999

USINAS-IMOS EM CURSO GENERAL ELECTRIC
(-) USINAS RECLAS IMOB EM CURSO P/
SERV

Conta

Daacricao

2
2.1
2.1.1
2.1.10.1
2.1.10.13

PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGACOES
FORNECEDORES
MATERIAIS E SERVICOS

2.1.10.13.1010101

MATERIAIS E SERVICOS-MOEDA NACIONAL

2.1.30.13.1030302
2.3.30.13.1030303
2.1.10.34

1.3.20.11.9970127

Q

0,00

1.3.20.11.9190111

1.3.20.11.9919999
Conta
1.3.20.11.995

®

0,00

1.3.20.11.9190105

20
1.3.20.11.9199999
1.3
.11. 91

O

Saldo atual

37.955,72

1.3.2 .11.1 50101

Q

Crédito

Dóbito

83.217.541,28 D

1.3.20.11.1040101
1.3.20.11.105

©

Saldo anterior

EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS
USINAS-IMOB. EM SERV.-EDl F,OB CIV E
BENF
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

1.3.20.11.104

10.636.638,60 C
0,00

0,00
406,00

7.403,17
406,00

52.000,00 D

406,00

406,00

52.000,00 D

52.000,00 C
Saldo anterior
9.515.512,38 D

0,00

0,00

1.965.735,40

2.782.774,46

52.000,00 C
Saldo atual
8.698.473,32 D

9.515.512,38 D
0,00

1.965.735,40
1.149.696,34

2.782.714,46
1.148.696,34

8.690.473,32 D
0,00

40.885.113,07 D

0,00

880.049,07

40.005.064,00 D

48.123.261,64 D

0,00

0,00

48.123.261,64 D

62.878.027,00 D

0,00

268.647,27

62.609.379,73 D

151.886.401,71 C

1.148.696,34

0,00

150.737.705,37 C

Saldo anterior
333.158.778,95
155.343.186,06
155.343.186,06
27.030.517,65
15.042.103,45

DAbíto

Crótlito

DAbíto

Saldo atual

Crêdíto

349.347.633,13
164.106.294,21
164.106.294,21
33.716.085,82
16.308.931,79

C
C
C
C
C

C
C
C
C
C

49.510.536,25
15.663.131,72
15.663.131,72
10.549.871,02
10.471.784,53

65.699.392,43
24.426.239,87
24.426.239,87
17.235.439,19
11.738.612,87

1.893.213,16 C

3.048.628,72

1.883.871,83

728.456,27 C

MATERIAIS E SERVICDS-MOEDA ESTRANGEIRA
MATERIAIS E SERVICOS-PROVIGOES
COMPRA DE ENERGIA ELETRICA

5.151.321,98 C
7.997.568,31 C
11.988.414,20 C

0,00
7.423.155,81
76.086,49

0,00
9.654.741,04
5.496.826,32

5.151.321,98 C
10.429.153,54 C
17.407.154,03 C

2.1.30.14.1030102
2.1.12.1
2.1.12.11

COMPRA DE ENERGIA ELETRICA-DIVERSOS
ENCARGOS DE DIVIDAS
MOEDA NACIONAL

11.988.414,20 C
63.673,07 D
63.673,07 D

78.086,49
0,00
0,00

5.496.826,32
1.632.060,80
1.632.060,80

17.407.154,03 C
1.568.387,73 C
1.568.387,73 C

2.1.12.11 . 1010104
2.1.12.11.1010107
2.1.13.1
2.1.13.11
2.1.13.11.1010102
2.1.13.11.1010103
2.1.13.11.3030305
2.1.13.11.1010109
2.1.13.14
2.1.13.14.1010101
2.1.33.14.1010106
2.1.13.14.3010111

ENCARGOS DIVIDA- CUSTO CAPTACAO MMPREST
MOEDA NACIONAL-JUROS BRADESCO
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS
IMPOSTOS
IMPOSTOS - IRRF FONTE TERCEIROS
IMPOSTOS - IOF SOBRE MUTUO
IMPOSTOS - ICMS
IMPOSTOS - ISSFONTE TERCEIROS
CONTRIBUICOES SOCIAIS
=MEDICOU SOCIAIS - PIS
CONTRIBUICOES SOCIAIS - COFINS
CO MEDICOU SOCIAIS - INSS 118

C

0,00
0,00
4.780.604,09
341.991,85
6.140,92
0,00
333.310,90
2.540,03
4.439.612,24
784.610,16
3.613.962,31
4.650,07

171.106,28
1.460.954,52
4.679.440,42
256.617,29
2.870,24
129.225,54
119.952,70
4.560,81
4.422.823,13
784.610,16
3.613.962,31
3.928,54

149.468,46
1.117.856,19
437.675,96
383.976,98
2.909,11
373.115,90
0,00
7.351,97
53.798,98
0,00
0,00
1.009,96

2.1.13.14.1010113

=MEDICOU SOCIAIS - CSL FONTE TERC.

1.258,89 C

806,69

344,60

320.579,74
256.901,67
538.839,63
469.251,54
6.171,79
243.890,36
213.358,20
5.831,19
69.588,09
0,00
0,00
2.231,49

D
C
C
C
C
C
C
C
C

D
C
C
C
C
C
C
C

C

796,79 C

CONTRIBUICOES SOC.PIS/COFINS/CSL

Q
M
i+ ~
■
■

2.1.13.14.1010114
2.1.16.1
2.1.16.11
2.1.16.11.1010107
2.1.17.1
2.1.17.11
2.1 17.11 1010101
2.1.17.13
2.1.17.13.3010301
2.1.19.1
2.1.39.17
2.1.19.17.1
2.1.19.17.1010101
2.1.19.17.2
2.1.19.17.2010101
2.1.19.17.3
2.1.19.17.3010101

14,6511
E.MPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
MOEDA NACIONAL
MOEDA NACIONAL-BRADESCO
CREDORES DIVERSOS
CONSUMIDORES
CREDORES DIVERSOS-CONSUMIDORES
CONCFSS.PEPMISSIONARIAS DE ENERGIA
ELETR
CONCESSIONÁRIA-MDA NAC CLIENTES
OUTRAS OBRIGACOES
PESQUISA a DESENVOLVIMENTO
1.N.D.C.T
PESQ E DESENVOLV - F.N.D.C.T.
M.M.E.
PESO E DESENVOLV - M.H.E.
INSTITUICOES DE PES QU ISAS
PESQ DESENV-RECURSOS EM PODER DA
EMPRESA

66.097,72
120.000.000,00
120.000.000,00
120.000.000,00
6.562.077,39
1.692.922,40
1.692.922,40

C
C
C
C
C
C
C

34.583,01
0,00
0,00
0,00
249.589,67
229.954,77
228.954,77

20.477,52
0,00
0,00
0,00
609.895,74
609.895,74
609.895,74

51.992,23
120.000.000,00
120.000.000,00
120.000.000,00
6.922.383,46
2.073.863,37
2.073363,37

C
C
C
C
C
C
C

4.869.154,99
4.869.154,99
1.275.424,46
1.275.424,46
115.248,15
115.248,15
57.624,06
57.624,08
1.302.552,23

C
C
C
C
C
C
C
C
C

20.634,90
20.634,90
83.066,94
83.066,94
52.090,87
52.690,67
26.445,44
26.445,44
3.730,63

0,00
0,00
269.403,72
269.403,72
104.006,25
104.006,25
52.003,12
52.003,12
113.394,35

4.848.520,09
4.848.520,09
1.461.761,24
1.461.761,24
166.363,53
166.363,53
83.181,76
83.181,76
1.212.215,95

C
C
C
C
C
C
C
C
C

1.102.552,23 C

3.730,63

113.394.35

1.212.215,95 C
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Conta
Deaccirao

■
■

PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

30.575.141,02 C

2.2.1
2.2.17.1

OBRIGACOES
CREDORES DIVERSOS

2.2.17.16

COLIGADAS E CONTROLADAS OU
CONTROLADORAS

2.2.17.16.1010106

PARTES RZLACION-ENEVA S.A

2.2.17.16.1010114

PARTES RELACIONADAS- PETRA ENERGIA

2.2.17.16.3010130

RELACIONARAS - MPX E.O1 (JV)

2.2.17.16.1010132
Conta

PARTES RELACIONADAS - DD BRAZIL (EM)
Deecríeao

•

30.575.141,02 C

38.000.887,05 C
38.000.887,05 C

26.695.994,49 C

30.437.320,32

38.492.139,44

34.750.813,61 C

26.695.994,49 C
306.937,87 C

30.437.320,32

38.492.139,44

34.750.813,61 C

22.087,80

79.806,56

364.656,63 C

8.187.562,29 C

9.314.493,47

729.651,22 C

44.840,76

11.717.985,51
30.303,09

10.591.054,33 C
715.113,55 C

0,00

332.753,36 C
Saldo atual

332.753,36 C
Saldo anterior

0,00
Débito

Crédito

PARTES RELACIONADAS - 0O MARANHAO

17.139.089,75 C

21.055.898,29

26.664.044,28

22.747.235,74 C

3.879.146,53 C

3.410.086,21

2.781.013,12

3.250.073,44 C

2.2.19.98

PROVISAO PARA CONTINGENCIAS FISCAIS

3.679.146,53 C

3.250.073,44 C

PASSIVO DIFERIDO - IRPJ

2.852.313,62 C

3.410.086,21
2.507.416,33

2.781.013,12

2.2.19.98.1010101

2.044.862,59

2.389.759,98 C

2.2.19.98.1010102

PASSIVO DIFERIDO - CSLL

1.026.832,91 C

902.669,88

136.150,53

860.313,56 C

-

-

PATRIMONIO LIQUIDO

0,00

147.240.451,87 C

CAPITAL SOCIAL

147.240.451,87 C
160.270.180,63 C

0,00

2.4.1

0,00

0,00

160.270.780,63 C

2.4.10.1

CAPITAL SUBSCRITO

160.270.780,63 C

0,00

0,00

160.270.780,63 C

2.4.10.11.1010101

CAPITAL SUBSCRITO-ORDINÁRIO

160.270.780,63 C

0,00

0,00

160.270.780,63 C

2.4.5

RECURSOS DESTINADOS A AUMENTO DE
CAPITAL

7.200.000,00 C

0,00

0,00

7.200.000,00 C

2.4.50.1

ADIANTAMENTOS

7.200.000,00 C

0,00

0,00

7.200.000,00 C

2.4.50.11.1010101

ADIANTAMENT.P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL

7.200.000,00 C

0,00

0,00

7.200.000,00 C

2.4.0

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

20.230.328,76 D

0,00

0,00

20.230.328,76 D

2.4.65.1

(-1 PREJUIZOSACUMULADOS

0,00

0,00

20.230.328,16 D

2.4.85.11.1010101
Conta

(-) PREJUIZOS ACUMULADOS
Deecricao

20.230.328,76 D
20.230.32 76 D

0,00

20.230.328,76 D
Saldo atual

6

RESULTADO EXERCICIO ANTES DA CSL E IRPJ

15.272.688,03 D

6.1

RESULTADO OPERACIONAL

6.1.1
6.1.10.1
6.1.10.11

Saldo anterior

0,00
Débito

Crédito

12.567.621,53 D

83.488.224,64

80.783.158,14

320.251,42 D

74.843.102,11

78.588.041,90

3.424.688,37 C

RECEITA LIQUIDA
GERAM

219.221.091,58 C

23.954.059,41

49.594.019,87

244.861.052,04 C

208.779.940,05 C

21.985.305,52

USIMAS

47.986.867,80

234.781.502,41 C

232.336.082,55 C

17.435.688,72

46.374.066,67

261.274.460,50 C

RECEITA DE OPERACOES COM ENERGIA
ELETRIC

232.336.082,55 C

17.435.688,72

46.374.066,67

261.274.460,50 C

232.336.082,55 C

17.435.688,72

46.314.066,67

261.274.460,50 C

1.510.372,15 C

0,00

141.907,97

1.652.280,12 C

2

SUPRIMENTO

6.1.10.11.1020101

ENER ELET-SUPRIMENTO

6.1.10.11.1020102

ENER ELET-SUPRIMENTO OP.INTERESTADUAIS

90.245.917,72 C

8.563.696,39

17.166.018,18

9B.848.039,51 C

6.1.10.11.1020110

ENER ELET SUPRIM OP. INTERNA - VARIAVEL

2.440.835,39 C

0,00

147.252,80

2.588.088,19 C

ENER ELET SUPRIM OP. INTEREST- VARIAM

138.136.957,29 C

OP. INTERNA

8.871.792,33

28.918.887,72

158.186.052,68 C

21.491.087,15 D

4.289.601,18

1.612.801,21

24.167.887,72 D

6.1.10.16.1

USINAS

21.491.087,75 D

4.289.601,18

1.612.601,21

24.167.887,72 D

6.1.10.16.121

FEDE RA IS

21.491.087,75 D

4.289.601,18

1.612.801,21

24.167.887,72 D

6.1.10.16.1210101

TRIB E CONTRIB REC-FEDERAIS-COFINS

17.657.542,24 D

3.524.429,14

1.325.112,34

19.856.659,04 D

6.1.10.16.1210102

TRIB E CONTRIB REC-FEDERAIS-PIS

3.833.545,51 D

765.172,04

287.688,67

4.311.028,68 D

6.1.10.17

(-) ENCARGOS DO CONSUNIDOR

260.015,62

0,00
0,00

2.325.070,37 D

USINAS

2.065.054,75 D
2.065.054,75 D

260.015,62

6.1.10.17.1
6.1.10.11.135

ENC DO CONSUMID0R-USINA-P4D

2.065.054,75 D

260.015,62

0,00

2.325.070,37 D

6.1.10.17.1350101

ESC DO CONSUMIDOR-USINAS-P4D

2.065.054,75 D

0,00

2.325.070,37 D

6.1.30.5

COMERCIALIZACAO

10.441.151,53 C

260.015,62
1.968.753,89

1.607.151,99

10.079.549,63 C

6.1.10.51

COIEERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRIC

11.767.320,89 C

1.811.577,50

1.178.012,74

11.133.756,05 C

6.1.10.51.1

RECEITA DE OPERACOES COM ENERGIA
ELETRIC

10.077.546,52 C

272.940,33

894.423,73

10.699.029,92 C

6.1.10.51.102

SUPRIMENTO

10.077.546,52 C

272.940,33

894.423,73

10.699.029,92 C

6.1.10.51.1020108

ENERGIA ELETRIC

0,00

6.1.30.51.1020110

272.940,33

0,00
894.423,73

564.544,91 C
10.134.485,01 C

6.1.10.51.9

ENERGIA ELETRIC- CCEB
OUTRAS RECEITAS B RENDAS

564.544,91 C
9.513.001,61 C
1.689.774,37 C

1.538.637,25

283.589,01

434.726,13 C

6.1.10.51.9110106

OUTRAS REC REND -PARTES RELAC.ITAQUI

291.587,84 C

0,00

0,00

291.587,84 C

6.1.10.51.9110107

OUTRAS ESC ~PARTES RELAC.PARNAIBA
II

1.398.186,53 C

1.538.637,25

283.589,01

143.138,29 C

6.1.10.56

(-) TRIB E CONTRIB.S/ RECEITA

1.326.169,36 D

157.176,31

429.139,25

1.054.206,42 D

6.1.10.56.1

COMERCIALIZACO DE ENERGIA. ELETRIC

1.326.169,36 D

157.176,31

429.139,25

1.054.206,42 D

6.1.10.56.121

FEDERAIS

1.088.477,65 D

108.966,18

167.570,92

1.029.872,91 D

6.1.10.56.1230101

TRIB E CONTRIB REC-FEDERAIS-COFINS

894.316,66 D

89.528,97

137.679,89

846.165,74 D

6.1.10.56.1210102

TAIS E CONTRIB REC-FEDERAIS-PIS

194.160,99 D

19.437,21

29.891,03

183.707,17 D

6.1.10.56.122

ESTADUAIS

237.691,71 D

48.210,13

261.568,33

6.1.10.56.1220101

TRIB E CONTRIB REC-ICMS

237.691,71 D

48.210,13

261.568,33

24.333,51 D

6.1.5

(-) GASTOS OPERACIONAIS

50.899.042,70

6.1.50.1

GERACAO

219.541.343,00 D
215.289.327,75 D

50.467.436,57

28.994.022,03
28.972.646,77

241.436.363,67 D
236.784.117,55 D

6.1.50.11

USINAS

215.289.327,75 D

50.467.436,51

20.972.646,77

236.784.117,55 D

6.1.50.11.1
6.1.50.11.101

CUSTO DE OPERAM

174.966.331,99 D

50.435.805,39

28.972.646,77

196.429.490,61 D

5.253,00 D

1.131,80

0,00

6.384,80 D

6.1.50.11.1010126

5.253,00 D
20.246,00 D

1.131,80

0,00

6.384,80 D

6.1.50.11.111

PESSOAL- ASSIST MEDICA OCUPACIONAL
MATERIAL

0,00

6.1.50.11.1110101

NAT. CUSTO OPER.-COMBUSTIVEL

0,00

20.246,00 D
4.130,00 D

6.1.50.11.1119999

MATERIAL -CUSTO OPER.-OUTROS

4.130,00 D
16.116,00 D

0,00
0,00

0,00

0,00

16.116,00 D

6.1.50.11.112

MAT.-PRIMA

63.636.978,08 D

25.499.550,36

18.415.336,92

70.721.191,52 D

6.1.10.16

L

Saldo at ual
41.273.152,56
41.273.152,56

PROVISDES PASSIVAS

6.1.10.11.3020111

.
■

Crédito
33.847.406,53
33.847.406,53

2.2.19.9

6.1.10.11.1
.10 11 102

.

Débito

2.2.17.16.1010135

2.4

■

Saldo anterior

2.2

(-) TRIB E CONTRIB.51 RECEITA

OUTROS

PESSOAL

INSUMO$ P/ PROD.ENERGIA

6.1.50.11.1120109

MAT PRIMA INSUMO-GAS NATURAL

6.1.50.11.121
Conta

SERVICO DE TERCEIROS
Deacrícao

6.1.50.11.1210105

ST -CONSULT. OUTROS

6.1.50.11.1210109
6.1.50.11.1210111

63.636.978,08 D

25.499.550,36

5.948.800,67 D
Saldo anterior

18.415.336,92

1.529.463,76
Débito

400.124,34
Crédito

2.325.010,37 D

24.333,51 D

70.721.191,52 D
7.078.140,09 D
Saldo atual

8.555,25 D

1.796,43

0,00

ST -SUPORTE DE INFORMATICA

27.911,43 D

5.402,83

2.340,63

30.973,63 D

ST -TRANSPORTE OUTROS
ST -DESP EM VIAGENS

24.148,02 D

0,00

0,00

24.148,02 D

6.1.50.11.1210115
6.1.50.11.1210116

ST -VIGILANCIA E SEGURANC

6.1.50.11.1210121

ST -REP E CONS MAQ.E EQUIP.

6.1.50.11.1210124

ST -CORREIOS E TELEGRAFO$

50
6.1.50.11.1210127
6.1.
11 1210133

ST -TRANSP. PESSOAL (TAXI/ONIBUS)

257,00 D

0,00

0,00

257,00 D

ST- CONSULTORIA TECNICA

50.192,10 D

9.497,65

6.582,04

53.107,71 D

6.1.50.11.1210155

ST-SERV MANUT LIMPEZA IND

12.873,65 D

1.134,15

0,00

14.007,80 D

10.351,68 D

5.454,82 D

0,00

0,00

5.454,02 D

20.465,23 D
1.166.860,66 D

3.242,04
538.830,46

1.600,00
0,00

1.705.671,12 D

60,80 D

0,00

0,00

22.127,27 D
80,80 D

O

O

a

Q

QO

D
Q
13
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Conta
Deacrí<ao
6.1.50.11.1210160
ST-OPER E MANUT-PO6M
6.1.50.11.1210161
ST- RETIRADA DE RESIDUO
6.1.50.11.1210163
ST-SERVICO COMPARTILHADO ENEVA
6.1.50.11.1219999
ST -OUTROS
6.1.50.11.142
ENCARGOS DE USO DA REDE
6.1.50.11.1420301
ENCARGOS DE USO DA REDE-TVST
6.1.50.11.1420302
ENCARGOS DE USO DE REDE - CUST
6.1.50.11.1420103
ENCARGOS DE CONEXAO DE REDE - CCT
6.1.50.11.153
DEPRECIACAO
DEPREC. -EDIF,OBRAS CIVIS E BENF
6.1.50.11.1530101

M

©

D
D
D

961.992,02
0,00
2.063,60
5.523,78
1.881.335,95
1.815.680,98
64.592,17
1.062,80
537.376,35
229.489,01

3B3.706,91
0,00
1.214,76
4.680,00
1.041.768,63
917.176,46
64.592,17
0,00
0,00
0,00

Saltlo atual
5.191.550,95
971,26
15.540,95
3.897,08
8.104.984,26
8.692.381,65
0,00
12.602,61
6.376.347,80
2.701.655,96

D
D
D

3.674.691,84
100.133.606,14
100.133.608,14
3.220.129,47
3.220.129,47
8.000,62
8.000,62
160.457,91
26.048,80
227,00
390,41
133.791,70

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D

Crédito

D
D
D
D
D
0

DEPREC. -MAQUINAS E EQUIPAIQ cuT05
ARRENDMffNTOS E ALOGUBIS
ARREND E ALUGUEIS-EQUIP. PESADOS
SEGUROS
SEGUROS-INSTALACOES
TRIBUTOS
TRIBUTOS- MULTAS FISCAIS
OUTROS
OUTRDS-DIVERSOS
OUTROS-DESP CO1 =COME
OUTROS-LANCHES E REFEICOES
OUTROS - TAXA ONS

3.366.804,50
86.480.714,08
88.480.714,08
3.009.292,48
3.009.292,48
8.000,62
8.000,62
152.658,67
26.048,80
227,00
390,41
125.992,46

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

307.887,34
20.768.310,94
20.768.310,94
210.836,99
210.836,99
0,00
0,00
7.799,24
0,00
0,00
0,00
7.799,24

0,00
9.115.416,88
9.115.416,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6.1.50.11.5

USINAS-OPERACOES COM ENERGIA ELÉTRICA

39.374.083,38 D

0,00

0,00

6.1.50.11.501
6.1.50.11.5010101
6.1.50.11.9
6.1.50.11.938
6.1.50.11.9380103
6.1.50.11.939
6.1.50.11.9390101
6.1.50.4
6.1.50.41
6.1.50.41.1
6.1.50.91.111
6.1.50.41.1110106
6.1.50.41.1110109
6.1.50.41.1110112
6.1.50.41.121
6.1.50. 4 1.1210104
6.1.50.41.1210105
6.1.50.41.1210106

USINAS-OPERACOES COM ENERGIA ELETRICA
OUTROS-RESSARC.
OUTRAS DESPESAS
TAXA DE FI=IZACA0
TAXA DE FISCALIZACAO ANEEL
PENALIDADE-CCEE
PENALIDADE CCEE
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO CENTRAL
DESPESAS DE ADMINISTRACAO CENTRAL
MATERIAL
MAS. CONS.-MAT.IXPSDIFNTE
MAT. CONS.-MA'T.INFORMATICA
MAT. CONS.-HAT. =EU
SERVICO DE TERCEIROS
ST -CONSULTORIA JURIDICA
ST -CONSULTORIA OUTROS
ST -AUDITORIA

39.374.083,38
39.374.063,38
948.912,38
325.249,41
325.249,41
623.662,97
623.662,97
1.687.630,98
1.687.630,98
1.683.402,07
5.499,17
5.196,30
264,50
38,37
1.502.900,90
1.092.288,02
0,00
34.483,00

D

0,00
0,00
31.631,18
31.631,18
31.631,18
0,00
0,00
366.382,97
366.382,97
366.362,97
0,00
0,00
0,00
0,00
184.362,73
102.916,62
200,62
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.873,33
20.873,33
20.873,33
0,00
0,00
0,00
0,00
20.873,33
0,00
0,00
0,00

6.1.50.91.1210111
6.1.50.41.1210114

ST -SERVICO TERC-TRANSPORTE OUTROS
ST -5 RVICO TERC-TELEFONE

23.047,14 D
1.067,74 D

0,00
0,00

0,00
0,00

23.047,14 D
1.067,74 D

6.1.50.41.1210115
6.1.50.41.1210117

ST -SERVICO TERC-DESLOC EM VIAGENS
ST -SERVILO TERC-COMUNICACOES

22.391,15 D
3.683,00 D

0,00
368,30

0,00
0,29

22.391,15 D
4.051,01 D

6.1.50.41.1210124
6.1.50.41.1210127
6.1.50.41.1210129
Conta
6.1.50.41.1210131
6.1.50.41.1210144
6.1.50.41.1210145
6.1.50.41.1210150
6.1.50.41.1219999
6.1.50.41.193
6.1.50.41.1930403
6 .1.50.4 1.199
6.1.50.41.1990102
6.1.50.41.1990104
6.1.50.41.1990106
6.1.50.41.1990108
6.1.50.41.1990130
6.1.50.41.1990111
6.1.50.91.9

ST -SERVICO TERC-CORREIOS E TELEGRAFOS
ST -TRANSP. PESSOAL (TAXI/ONIBUS)
ST -REPAR E CONS EDIFICIOS
Deeoricao
ST-SERVICO DE TERC-PEPOGRAFIA
ST -CONSULT. CONT/FISCAL
ST -CONSULT. FINANC.
ST-SERVICO COMPARTILHADO ENEVA
ST -OUTROS
TRIBUTOS
TRIBDIVS-II4POSTOS-OUTROS
OUTROS
OUTROS -DIVERSOS
OUTROS-DESPESAS LEGAIS
OUTROS-PUBLICIDADE E PROPAGANDA
OUTROS -ASSIMAT E PUBLICACDES
OUTROS-DESP COM VEICULOS
OUTROS- LANCNPS E REFEICOES
OUTRAS DESPESAS

0,00
2.093,80
850,43

0,00
O,OD
0,00

6.1.50.41.994
6.1.50.41.9940102
6.1.50.5

DOACOES, CONTRIBUICOES E SUBVENCOES
DOACOES,CONTRIBUICOES-ENTIDADES DE
CLASS
CRCIALIZACAO

4.
91 D
2.564.384,27 D

6,1.50.51

CHIERCIALIZAGIO DE ENERGIA ELÉTRICA

2.564.384,27 D

6.1.50.51.1
6.1.50.51.193
6.1.50.51.1930503

2.564.384,27 D

6.1.50.51.5400001

COMERC. ENERGIA ELETRICA CUSTO OPEMCAO
TRIBUTOS
TRIBUT09-IMPOSTOS- OUTROS
CO)lERC. ENERGIA ELÉTRICA OPERAC. ENERGIA
E
COMERC.ENER.ELETRICA - COMPRA P/REVENCP
COMERC.ENER.ELETR-COMPRA 1~ CCEE CP

6.1.50.51.541

COMERC.ENER.ELETRSCA - COMPRA P/REVENDA

6.1.50.51.5410001

COMERC.ENER.ELETRICR-COMPRA P/REVENDA

6.1.50.51.5410012
6.3
6.3.1
6.3.10.1
6.3.10.14
6.3.10.14.9
6.3.10.14.9010102
6.3.10.4
6.3.10.41
6.3.10.41.1
6.3.10.41.1010102
6.3.10.41.1010103
6.3.10.41.3

COM ENER ELETRICA - KM CM. DE ENERGIA
RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO
RECEITA FINANCEIRA
GERACAO
ADNINISTRACAO CENTRAL
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS
REC FINANC-.JUROS E MULTA CLIENTES
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO CENTRAL
RENDAS
APLICACOES FINANCEIRAS
PARTES RELACIONADAS / JUROS MUTUO
VARIACOES MONETARIAS

6.1.50.51.540

U

Débito

4.613.265,04
971,26
14.692,11
3.053,30
7.865.416,94
7.853.877,13
0,00
11.539,81
5.838.971,45
2.472.166,95

6.1.50.11.1530102
6.1.50.11.191
6.1.50.11.1910104
6.1.50.11.192
6.1.50.11.1920102
6.1.50.11.193
6.1.50.11.1930107
6.1.50.11.199
6.1.50.11.1990102
6.1.50.11.1990110
6.1.50.11.1990111
6.1.50.11.1990125

6.1.50.51.5

D

Saldo anterior

3.692,52
16.429,55
6.950,03
Saldo anterior
2.400,00
36.539,18
11.068,06
241.421,59
7.439,92
47.198,60
47.198,60
127.803,40
892,89
28.258,48
32.822,00
11.054,00
477,50
54.296,53
4.228,91

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
Débito

Crédito

39.374.083,38 D
39.374.083,38
39.374.083,38
980.543,56
356.880,59
356.880,59
623.662,97
623.662,97
2.033.140,62
2.033.140,62
2.028.911,71
5.499,17
5.196,30
264,50
38,37
1.666.390,30
1.195.204,64
206,62
34.403,00

3.692,52
18.523,35
7.808,46
Saldo atual
2.400,00
36.539,18
11.068,06
298.291,51
7.613,92
47.196,60
47.198,60
309.823,64
692,89
203.758,48
32.822,00
11.054,00
477,50
60.818,17
4.228,91

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

0,00
0,00
0,00
77.742,96
174,00
0,00
0,00
182.020,24
0,00
175.500,00
0,00
0,00
0,00
6.520,24
0,00

0,00
0,00
0,00
20.873,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.228,91 D

0,00

0,00

4.228,91 D

0,00
55.223,16

0,00
501,93

4.228,91 D
2.619.105,50 D

55.223,16

501,93

2.619.105,50 D

49.796,81
49.796,81
49.796,61

0,00
0,00
0,00

49.796,81 D
49.796,81 D
49.796,81 D

5.426,35

501,93

2.569.308,69 D

140.739,11 D

5.426,35

501,93

145.663,53 D

140.739,11 D

5.426,35

501,93

145.663,53 D

2.423.645,16 D

0,00

0,00

2.423.645,16 D

167.649,91 D

0,00

0,00

167.649,91 D

0,00
2.920.952,41
1.134.395,34
0,00
0,00
0,00
0,00
1.134.395,34
1.134.395,34
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
1.437.838,25
1.437.192,96
0,00
0,00
0,00
0,00
1.437.192,96
1.437.192,96
865.213,13
41.252,94
817.960,19
0,00

na,

0,00
0,00
0,00

2.255.995,25
9.176.854,71
8.717.881,54
25.909,71
25.909,77
25.909,77
25.909,77
0.691.971,77
8.691.971,77
8.113.356,83
1.629.048,53
6.484.308,30
214,09

D
D
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

2.255.995,25
10.659.968,87
9.020.679,16
25.909,77
25.909,71
25.909,77
25.909,77
6.994.769,39
8.994.769,39
8.978.569,96
1.676.301,47
7.302.268,49
214,09

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

■
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Conta

Deacricao

Saldo anterior

6.3.10.41.3010101
6.3.10.41.9

VAR MONET-DIF. DE CAMBIO POSITIVA
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS

6.3.10.41.9010301
6.3.10.41.9010107

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS-OUTROS
OUTRAS REC FINANC-SNMIUWE

6.3.10.41.9010110
6.3.5
6.3.50.1
6.3.50.14
6.3.50.14.3
6.3.50.14.3010101

OUTRAS REC FINANC - NEWE LIOUIDACAO
(-) DESPESA FINANCEIRA
GERACAO
AONINiSTMCAO CENTRAL
VARIACOES MONETARIAS
VAR NONET-DIF CAMBIO NEGATIVA

Débito

Descricao

6.3.50.4
6.3.50.41
6.3.50.41.1
6.3.50.41.1010102

Ap9INISTRACAO
AOMINISTRACAO CENTRAL
ENCARGOS DE DIVIDAS
ENCARGOS DE DIVIDAS-NUA NACIONAL

6.3.50.41.1030104
6.3.50.41.9

Saldo atual

J

214,09 C
578.400,85 C

0,00
1.134.395,34

0,00
571.979,83

214,09 C
15.985,34 C

630.233,52 C
1.276.227,99 D

1.134.395,34
0,00

571.979,83
0,00

67.818,01 C
1.276.227,99 D

0,00
1.786.557,07
2.295,65
2.295,65
2.295,65
2.295,65

0,00
645,29
0,00
0,00
0,00
0,00

1.224.395,32
17.894.736,25
81.175,08
81.175,08
81.175,08
81.175,08

C
D
D
D
D
D

Salda anterior

Conta

Crédito

17.813.561,17
17.813.561,17
15.730.880,34
14.391.244,78

Débito

Crédito

1.224.395,32
19.680.648,03
83.410,73
83.470,73
83.470,73
63.470,73

C
D
D
D
D
D

Saldo atual

D
D
D
D

1.784.261,42
1.784.261,42
1.632.060,80
1.460.954,52

645,29
645,29
0,00
0,00

~RI. CUSTO DE CAPTACAO-RDA RACIONAL
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS

1.339.635,56 D
2.082.680,83 D

171.106,28
152.200,62

0,00
645,29

6.3.50.41.9010101
6.3.50.41.9010102
6.3.50.41.9010105
6.3.50.41.9010106
6.3.50.41.9010110
6.3.50.41.9030113
6.3.50.41.9999999
6.7
6.7.1
6.7.10.1
6.7.10.11
6.7.10.11.9
6.7.10.11.9010101
6.7.5
6.7.50.4
6.7.50.41
6.7.50.41.9
6.7.50.41.9010114
6.7.50.41.9019999

OUTRAS DESP FINANC-004IS E DESP
C. CORREN
WTRAS DESP FINANC-MULTAS
OUTRAS DESP FINANC-IOF E IOC
OUTRAS DESP FINANC-TARIFAS BANC
OUTRAS DESP FINANC- NO
OUTRAS DESP FINANC- ~OS
OPERAS DESP FINANC-OUTRAS
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS
OPTPAS RECEITAS OPERACIONAIS
~MO
USINAS
OOTRAS RECEITAS
GERACAO-USINAS-OUTRAS RECEITAS
1-1 OOTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
AR(INISTRACAO
AONINISTRACAO CENTRAL
OPERAS DESPESAS
EXTRAORD - DOACOES INDEDOTIVEIS
EXTRAORD. - OUTRAS

172.348,37
575.556,72
431.489,34
136.059,50
53.634,74
686.079,15
27.513,01
3.070.515,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.070.515,40
3.070.515,40
3.070.515,40
3.070.515,40
245.239,20
2.825.276,20

0,00
116.105,33
14.858,03
11.339,16
9.388,10
0,00
510,00
5.724.170,12
283.951,14
283.951,14
283.951,14
283.951,14
283.951,14
5.440.218,98
5.440.218,98
5.440.218,98
5.440.218,98
0,00
5.440.218,98

0,00
0,00
0,00
22,05
623,24
0,00
0,00
757.277,99
228.954,77
228.954,77
228.954,77
228.954,77
226.954,77
528.323,22
528.323,22
528.323,22
528.323,22
0,00
528.323,22

Conta

Descrita.

7
7.1
7.1.0
7.1.00.1

LUCRO W PREJUI60 LIQUIDO W EXERCICIO
RESULTADO DO EXERCICIO
RESULTADO DO ~CICIO
GERACAO

4.189.609,99
4.189.609,99
4.189.609,99
4.189.609,99

C
C
C
C

10.380.709,32
10.380.709,32
10.380.709,32
10.380.709,32

11.300.431,94
11.300.431,94
11.300.431,94
11.300.431,94

1.1.00.11

RESULTADO

4.189.609,99 C

10.380.709,32

11.300.431,94

5.109.332,61 C

7.1.00.11.2
7.1.00.11.204

PROVISOES SOBRE 0 RESULTADO DO
EXERCICIO
(i) IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR

4.189.609,99 C
4.189.609,99 C

10.380.709,32
10.380.709,32

11.300.431,94
11.300.431,94

5.109.332,61 C
5.109.332,61 C

7.1.00.11.2040101

PROV RESULT.EX-IR A CONPENSAR-CSL
DIFER.

2.011.684,29 C

2.011.604,29

2.088.620,93

2.088.620,93 C

7.1.00.11.2040102

PROV RESOLT.EX-IR A COMPENSAR-IRPJ
DIFER

5.588.011,91 C

5.588.011,91

5.801.724,80

5.801.724,80 C

7.1.00.11.2040103

PROV. RESOLT. EX - CSLL DIFERIDO
PASSIVO

902.669,88 D

736.150,53

902.669,88

736.150,53 D

7.1.00.11.2040104

PROV. RESOLT. EX - IR DIFERDO PASSIVO

2.507.416,33 D

2.044.862,59

2.507.416,33

2.044.662,59 D

D
D
D
D
D
D
D
D

0
D
D
D
D
D

Saldo anterior

EXERC.DEPOIS DA CONTRIBUICAO

Débito

Cródito

19.597.177,30
19.597.177,30
17.362.941,14
15.852.199,30

D
D
D
D

1.510.741,84 D
2.234.236,16 D
172.348,37
691.662,05
446.347,37
147.376,61
62.399,60
686.079,15
28.023,01
8.037.407,53
54.996,37
54.996,37
54.996,37
54.996,37
54.996,37
7.982.411,16
7.982.411,16
7.982.411,16
7.962.411,16
245.239,20
1.731.171,96

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Saldo atual
5.109.332,61
5.109.332,61
5.109.332,61
5.109.332,61

C
C
C
C

✓ /~
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Débito

Conta

Descricao

1
1.1
1.1.1
1.1.10.1
1.1.10.12

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
NUMERARIO DISPONIVEL
CONTAS BANCARIAS A VISTA

Saldo anterior

1.1.10.12 . 1010102

C.CORRENTE A VISTA-BANCO ITAU BBA S.A.

1.1.10.12.1010203

C.CORRENTE AG.0895 CC.0117667-6
BRADESCO
APLICACOES NO MERCARDO ABERTO

1.1.10.21.1010104
1.1.10.21.1010123
1.1.2
1.1.20.1
1.1.20.11
1.1.20.11.1
1.1.20.11.1010101
1.1.24.1
1.1.24.11
1.1.24.11.1010103

APLIC.M.ABERTO-MULTIFUNDO EXCLUSIVO-UBB
APLICACAO AUTOMATICA BRADESCO
CRÉDITOS, VALORES E BENS
CONSUMIDORES
FORNECIMENTO
MOEDA NACIONAL
MOEDA NACIONAL-CLIENTES
DEVEDORES DIVERSOS
EMPREGADOS
EMPREGADOS ADIANT.DE 135 SALÁRIO

550.783,36
35.978,70
13.571.061,41
1.376.970,44
1.376.970,44
1.376.970,44
1.376.970,44
11.985.556,23
10.530,00
10.530,00

1.1.24.12
1.1.24.12.1010101

195.871.179,09
14.899.995,06
621.201,28
34.439,22
34.439,22

Crédito

Saldo atual
197.713.070,92
14.270.486,91
330.808,60
291.614,34
291.614,34

D
D
D
D

D
D
D
D
D

14.357.476,43
7.283.410,54
6.749.519,44
6.696.145,26
6.696.145,26

12.515.584,60
7.912.918,69
7.039.912,12
6.438.970,14
6.438.970,14

34.219,69 D

6.696.110,79

6.438.904,20

291.426,28 D

219,53 D
586.762,06 D

34,47
53.374,18

65,94
600.941,98

188,06 D
39.194,26 D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

53.374,18
0,00
523.172,96
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
4.469,93
0,00
0,00

600.941,98
0,00
766.391,40
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
256.809,31
10.530,00
10.530,00

3.215,56
35.978,70
13.327.842,97
1.376.970,44
1.376.970,44
1.376.970,44
1.376.970,44
11.733.216,85
0,00
0,00

TRIBUTOS E CONTRIB.SOCIAIS COMPENSAVEIS
CO PENSAVEIS- IRFONTE ANO CORRENTE

10.943.343,17 D
18,37 D

469,93
0,00

246.279,31
0,00

10.697.533,79 D
18,37 D

1.1.24.12.1010104

CCMPENSAVEIS-ANTECIP. IRPJ ANO CORRENTE

709.051,53 D

0,00

0,00

709.051,53 D

1.1.24.12.1010105

COMPENSAVEIS-ANTECIP.CSL ANO CORRENTE

367.851,88 D

0,00

0,00

367.851,88 D

1.1.24.12.1010111

COMPENSAVEIS-CREDITOS PIS V CUMULATIVO

1.631.278,92 D

82,26

43.688,21

1.1.24.12.1010112
1.1.24.12.1010113
1.1.24.12.1010118
1.1.24.12.1010123
1.1.21.12.1010124
1.1.24.12.1010126
1.1.24.14
1.1.24.14.1010103
1.1.27.1

COMPENSAVEIS- CREDITOS COFINS N CUMULAT.
COMPENSAVEIS-CREDITO ICMS INSUMOS
COMPENSAVEIS-IRF FONTE S/MUTUOS
CCMPENSAVEIS-IOF
CCMPENSAVEIS-IRFONTE PROVISAO
COMPENSAVEIS-INSS RETIDO
FORNECEDORES
FORNECEDORES- DIVERSOS

7.891.875,04
19,06
18.983,54
8.974,71
1.360,55
313.929,57
1.031.683,06
1.031.683,06
208.534,74

1.1.27.11

M.PR~INSUMOS P/PROD.ENERGIA ELETRICA

0,00

1.1.27.11.1010102
1.1.27.12
1.1.27.12.1
1.1.27.12.1010103

MAT.PRIMA
INS.PROD.ENER.ELET.LUBRIFICANT
MATERIAL
AMD~FADO
PECAS ELEIRICAS E SUB-ESTACAO

1.1.27.12.1010104
1.1.27.12.1010105
1.1.27.12.1010107
1.1.27.12.1030108
1.1.27.12.1010112
1.1.3
1.1.30.1
1.1.30.13
1.1.30.13.1010103
1.2
1.2.1
1.2.14.1

PECAS ELETRONICAS, INSTRUMENTACAO E
DC45
PECAS MECAMICAS
PRODUTOS QUII4COS
MATERIAL DE SEGURANCA
MATERIAL - OLEO E LUBRIFICANTES
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
PAGAMENTOS ANTECIPADOS
PRÉMIOS DE SEGUROS
PREMIOS DE SEGUROS-OUTROS
ATIVO REALIZAVEL A LONGA PRAZO
CREDITOS, VALORES E BENS
DEVEDORES DIVERSOS

1.2.14.12
1.2.14.12.1010101

TRIBUTOS E CONTRIB.SOCIAIS COMPENSAVEIS
COMPENSAVEIS-IRFONTE ANO CORRENTE

ESTOQUE

1.2.14.16

CONTROLADORA, COLIGADA E INTERLIG

Conta

Descricao

1.2.14.16.1010157
1.2.19.9
1.2.19.98

RELACIONADAS - PARNAIBA COMERC
CREDITOS FISCAIS
CRÉDITOS FISCAIS RECUPERAVEIS

1.2.19.98.0

PROVISOES ATIVAS - CREDITOS FISCAIS

1.2.19.98.0010101

PROVISOES ATIVAS - CRÉDITOS FISCAIS

378,89
0,00
0,00
0,00
8,78
0,00
4.000,00
4.000,00
18.703,03

201.230,55
0,00
0,00
0,00
1.360,55
0,00
0,00
0,00
9.582,09

1.040,00

1.040,00

0,00

1.040,00
17.663,03
17.663,03
0,00

1.040,00
8.542,09
8.542,09
0,00

D
D
D
D
D
D
D

0,00
0,00
16.623,03
0,00
1.040,00
10.718,14
10.718,14
10.718,14
10.718,14
5.971.359,29
5.971.359,29
2.648.642,61

0,00
0,00
8.542,09
0,00
0,00
106.615,17
106.615,17
106.615,17
106.615,17
3.607.335,07
3.607.335,07
500.000,00

162.141,97 D
162.141,97 D

872,16
872,16

0,00
0,00

0,00
208.534,74 D
208.534,74 D
21.600,00 D
141.204,27
41.186,15
544,32
4.000,00
0,00
707.732,37
707.732,37
707.732,37
707.732,37
19.835.587,13
19.835.587,13
16.736.100,21

A

D
D
D
D

16.573.958,24 D

Saldo anterior

2.647.770,45

Débito

16.573.958,24 D
3.099.486,92 D
3.099.486,92 D

500.000,00

D

D
D
D
D
D
D
D
D

1.587.672,97 D
7.691.023,38
19,06
18.983,54
8.974,11
8,78
313.929,57
1.035.683,06
1.035.683,06
217.655,66

D
D
D
D
D
D
D
D
D

-

D
D
D
D
D
D
D
D
D

0,00
217.655,68 D
217.655,68 D
21.600,00 D
141.204,27
41.186,15
8.625,26
4.000,00
1.040,00
611.835,34
611.835,34
611.835,34
611.835,34
22.199.611,35
22.199.611,35
18.884.742,82

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

163.014,13 D
163.014,13 D
18.721.728,69 D

Saldo atual

Crédito
2.647.770,45
3.322.716,68
3.322.716,68

500.000,00
3.107.335,07
3.107.335,07

0,00

7.848,15

7.848,15

0,00

7.848,15

7.848,15

18.721.728,69 D
3.314.868,53 D
3.314.868,53 D
0,00
0,00
2.235.481,99 D

1.2.19.98.1

PREJ.FISCAIS BASES DE CALC.NEG.C.SOCIAL

2.235.481,99

2.043.836,30

1.2.19.98.1010101
1.2.19.9B.2
1.2.19.98.2010101
1.3
1.3.2
1.3.20.1
1.3.20.11
1.3.20.11.1

PREJ.FISCAIS BASES DE CALC.NEG.C.SOCIAL
DIFERENCAS TEMPORÁRIAS
DIFERENCAS TEMPORÁRIAS
ATIVO PEIUAMENTE
ATIVO IMOBILIZADO
GERACAO
USINAS
IMOBILIZADO EM SERVICO

2.043.836,30
1.055.650,62
1.055.650,62
161.135.596,90
161.135.596,90
161.121.337,48
161.121.337,48
148.613.789,17

D
D
D
D
D
D
D
D

2.235.481,99
1.079.386,54
1.079.386,54
1.102.706,60
1.102.706,60
1.102.706,60
1.102.706,60
539.729,09

2.043.836,30
1.055.650,62
1.055.650,62
995.330,84
995.330,84
995.081,60
995.081,60
0,00

1.3.20.11.104

EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS

132.473.209,25 D

536.303,88

0,00

133.009.513,13 D

1.3.20.11.1040101
1.3.20.11.105

USINAS-IMOB. EM SERV.-EDIF,OB CIV E
BENF
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

132.473.209,25 D
16.140.579,92 D

536.303,88
3.425,21

0,00
0,00

133.009.513,13 D
16.144.005,13 D

1.3.20.11.1050101
1.3.20.11.5

USINAS-IMOB.EM SERV.MAQUINAS E EQUIPAM.
(-) REINTEGRACAO ACUMULADA

16.140.579,92 D
4.931.679,71 C

3.425,21
0,00

0,00
426.818,37

16.144.005,13 D
5.358.498,08 C

1.3.20.11.504

EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS

4.384.384,75 C

0,00

382.699,62

9.767.064,37 C

1.3.20.11.5040101
1.3.20.11.505

REINTEGRACAO ACUM.-EDIF,OB CIV E BENF
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

4.384.384,75 C
547.294,96 C

0,00
0,00

382.699,62
44.118,75

4.767.084,37 C
591.413,71 C

1.3.20.11.5050101
1.3.20.11.9

REINTEGRACAO ACUM.-MAQUINAS E
EQUIPAMEN.
IMOBILIZADO EM CURSO

547.294,96 C
17.439.228,02 D

0,00
562.971,51

44.118,75
568.263,23

591.413,71 C
17.433.942,30 D

1.3.20.11.904

EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS

501.097,01

501.097,01

1.3.20.11.9040101
1.3.20.11.905

USINAS-IMOB.EM CURSO-ED.OBR.CIV.E BENF.
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

501.097,01
0,00

501.097,01
0,00

2.043.836,30 D

0,00
0,00
2.967.168,57 D

2.235.481,99
1.079.386,54
1.079.386,54
161.242.972,66
161.242.972,66
161.228.962,48
161.228.962,48
149.153.518,26

D
D
D
D
D
D
D
D

0,00
0,00
2.967.168,57 D

A
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Conta
Deecricao

1.3.20.11.9190104

USINAS IMOS. EM CURSOMAO/EQUIP-RESERVA
A RATEAR
USINAS-ENOB.EM CURSO-A RATEAR
USINAS-IMOB.EM CURSO- ~.CAMBIAL
NEGATI
USINAS-IMOB.EM CURSO- VAR.CAMBIAL
POSITI

1.3.20.11.9190105

USINAS-IMOB.EM CURSO- MEIO AMBIENTE

1.3.20.11.9190109

USINASIMOR. EM CURSO RENDIMENTO APLIC

1.3.20.11.9190110
1.3.20 .11.9190114

USINAS CUSTO DE CAPTACAO DE EMPRESTIMO
USINAS-IMOB EM CURSOCUSTO/REC.COMISSION

1.3.20.11.9190115

USINAS-IMOS EM CURSO- JUROS EMP TERC

1.3.20.11.9190117

USINAS-IMOB EM CORSO-JUROS SOBRE MUTUO

1.3.2 .11. 1 9999
1.3.20.11.991

USINAS-RECLASS A RATEAR P/IMOB EM SERV
ESTUDOS E PROJETOS
USINAS-IMOS EM CURSO-ESTUDOS DE
PROJETOS
USINAS-RECLASS EST E PROJ P/IMOB EM
SERV
CcMPRAS EM ANDAIffii10,
USINAS-INOB EM CURSO-COMPRA EM
ANDAMENTO
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

1.3.20.11.9050103
1.3.20.11.919
1.3.20.11.9190101
1.3.20.11.9190103

®
®
Q

1.3.20.11.9910101
1.3.20.11.9919999
1.3.20.11.995
1.3.20.11.9950101
1.3.20.11.997
1.3.20.11.9970101
1.3.20.11.9979999
1.3.20.4
1.3.20.41
Conta
1.3.20.41.1
1.3.20.41.105

®

Débito

Crédito

Saldo atual

4134

2.967.168,57 D
0,00
7.371.336,62 D

0,00
50.082,04
50.082,04

0,00
50.082,04
11.449,96

2.967.168,57 D
0,00
7.409.968,70 D

2.175,77 D

0,00

0,00

2.175,77 D

7.859,87 C

0,00

0,00

7.859,87 C

435.200,30 D

0,00

0,00

435.200,30 D

697.844,47 C

0,00

0,00

697.844,41 C

1.520.108,88 0

0,00

0,00

1.520.108,88 D

1.162.591,68 D

0,00

0,00

1.162.591,88 D

5.866.656,00 D

0,00

0,00

5.866.656,00 D

4.050,43 D

0,00

0,00

4.050,43 D

15.656.415,54 C
0,00

0,00
0,00

38.632,08
0,00

15.695.047,62 C
0,00

2.033.346,58 D

0,00

0,00

2.033.348,58 D

2.033.348,58 C
14.472.059,45 D

0,00
11.798,46

0,00
17.084,18

2.033.348,58 C
14.466.773,73 D

14.472.059,45 D
0,00

11.798,46
0,00

17.084,18
0,00

14.466.773,73 D
0,00

D

0,00

0,00

90.208.316,68 D

C
D
D

0,00
0,00
0,00

0,00
249,24
299,24

USINAS-IMOS EM CURSO-ADIANT.A FORNECEI).
90.208.316,68
(-) USINAS RECLAS IMOS EM CURSO P/
SERV
90.208.316,68
ADMINISTRACRO
14.259,42
AOMINISTRACAO CENTRAL
19.259,42
Dsacrioao
Saldo anterior
IMOBILIZADO EM SERVICO
19.075,04
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
17.807,59

Débito

Crédito,

90.200.316,68
14.010,18
14.010,18
Saldo atual
19.075,04
17.807,59

C
D
D

D
D

0,00
0,00

0,00
0,00

D
D

17.807,59 D
1.267,45 D

0,00
0,00

0,00
0,00

1.267,45
4.815,62
4.669,18
4.669,18
146,44

D
C
C
C
C

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

0,00
249,24
238,67
238,67
10.57

1.267,45
5.064,86
4.907,85
4.907,85
157,01

D
C
C
C
C

146,44
Saldo anterior
197.788.365,36
5.221.680,94
5.221.680,94
1.804.309,50
1.604.309,50

10,57

8.804.839,43
1.211.456,31
1.211.456,31
663.097,17
663.097,17

11.064.824,94
1.647.361,31
1.647.361,31
655.251,02
655.251,02

157,01
Saldo atual
200.048.350,87
5.657.585,94
5.657.585,94
1.796.463,35
1.796.463,35

C

C
C
C
C
C

1.3.20.41.1070101
1.3.20.41.5
1.3.20.41.505
1.3.20.41.5050101
1.3.20.41.507

ADM.CENTRAL-IMOB.EM SERV.-MAQ.E EQUIP.
MOVEIS E UTENSILIOS
AOM.CENTRAL-nroB. ®M SERV.-MOVEIS E
MANA
(-) REIRIw~O ACUMULADA
MAQUINAS E EQOIPAmEnTOS
REINTEGRACAO ACURA.-NAQ.E EQUIP.
MOVEIS E UTENSILIOS

1.3.20.41.5070101
Conta
2
2.1
2.1.1
2.1.10.1
2.1.10.13

REINTEGRACAO ACUM.-MOVEIS E UTENSILIOS
~Cri...
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGACOES
FORNECEDORES
MATERIAIS E SERVICOS

2.1.10.13.1010101

MATERIAIS E SERVICOS-MOEDA NACIONAL

86.842,49 C

642.308,51

637.888,35

82.422,33 C

2.1.30.13.3030302
2.1.10.13.3010103

119,62 C
1.716.690,26 C

0,00
20.788,66

0,00
17.362,67

119,62 C
1.713.264,27 C

2.1.10.13.1010105
2.1.11.1
2.1.11.11
2.1.11.11.1030301
2.1.11.12
2.1.11.12.1010101

MATERIAIS E SERVICOS-NOEDA ESTRANGEIRA
MATERIAIS E SERVICOS-PROVISOES
MATERIAIS E SERVIC09- CARTAO
CORPORATIVO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA
PULHA DE PAGAMENTO LIQUIDA
13 SALÁRIO
13 SALARIO

657,13 C
11.380,97 C
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
42.570,91
18.979,01
18.474,01
5.696,90
5.696,90

0,00
70.700,61
18.474,01
18.474,01
5.896,90
5.896,90

657,13 C
39.510,67 C
0,00
0,00
0,00
0,00

2.1.11.14
2.1.11.14.1010101
2.1.11.14.1010102
2.1.13.1
2.1.13.11
2.1.13.11.1010101
2.1.13.11.1010102
2.1.13.11.1010103
2.1.13.11.1010107
2.1.13.11.1010109
2.1.13.11.1010110

TRIBUTOS E CONTRIB.SOC.RETIDOS NA FONTE
INSS (EMPREGADOS, EMPRESAS E RPA)
IRTOPTE EMPREGADOS
TRIRUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS
IMPOSTOS
IMPOSTOS - IRPJ
IMPOSTOS - IRRF FONTE TERCEIROS
IMPOSTOS - IOF SOBRE MUTUO
IMPOSTOS - ICMS DIFAL
IMPOSTOS - ISSFONTE TERCEIROS
IMPOSTOS - ISS IMPORTACAO

11.380,97
6.548,42
4.832,55
3.350.771,15
3.265.029,30
175.962,19
755,68
5.004,09
354,29
68.062,33
19,58

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

18.200,00
13.367,45
4.832,55
475.690,58
224.531,09
0,00
870,63
0,00
133,77
189.363,82
0,00

46.329,90
35.370,65
10.959,25
843.277,83
530.243,94
0,00
443,62
0,00
0,00
123.064,09
0,00

39.510,87
28.551,62
10.959,25
3.718.358,40
3.570.742,15
175.962,19
328,81
5.004,09
220,52
1.762,60
19,58

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

2.1.13.11.1010111
2.1.13.11.1010112
2.1.13.11.1010113
2.1.13.11.1010115
2.1.13.11.1010116
2.1.13.14
2.1.13.14.1010101

IMPOSTOS - IMPOSTOS-IPI IMPORTACAO
IMPOSTOS - IMPOSTO DE IMPORTACAO
IMPOSTOS - IOF SOBRE IMPORIAM
IMPOSTOS - IR SOBRE MUTUO
ICMS S/ IMPORTACAO
CCNTRIBUICOES SOCIAIS
CONTRIBUICOES SOCIAIS - PIS

8.583,20
11.838,90
72,00
2.994.377,04
0,00
85.741,85
0,00

C
C
C
C

0,00
0,00
0,00
34.162,87
0,00
251.159,49
43.688,21

294,14
897,39
0,00
403.940,82
1.603,68
313.033,89
43.688,21

8.677,34
12.736,29
72,00
3.364.154,99
1.603,66
147.616,25
0,00

C
C
C
C
C
C

2.1.13.14.1010103
2.1.13.14.1010106

CONTRIBUICOES SOCIAIS - PIS IMPORTACAO
CONTRIBUIODES SOCIAIS - COFINS

0,00
201.230,55

82,26
201.230,55

2.1.13.1 .1 10108
2.1.13.14.1010110
2.1.13.14.1010111
2.1.13.14.1010112

CONTRIBUICOES SOCIAIS-COFINS INPORTACAD
CONTRIBUICOES SOCIAIS - FGTS
CONTRIBUICOES SOCIAIS - INSS 118
CONTRIBUICOES SOCIAIS - CSLL
CONTRIBUICOES SOC.PIS/COFINS/CSL
(9,658)
PARTICIPACOES NOS LUCROS
EMPREGADOS
PART. LUCROS-EMPREGADOS
OBRIGACOES ESTIMADAS
FOLHA DE PAGAMENTO

C
C
C
C

0,00
2.527,20
1.657,91
0,00

378,90
8.488,60
58.443,10
0,00

9.322,05
8.488,58
57.951,77
65.506,39

C
C
C
C

5.882,71 C
0,00
0,00
0,00
55.219,32 C
55.219,32 C

2.055,62
0,00
0,00
0,00
30.097,65
30.097,65

722,27
69.811,50
69.811,50
69.811,50
8.320,15
8.320,15

4.549,36
69.811,50
69.811,50
69.811,50
33.441,82
33.441,82

C
C
C
C
C
C

1.3.201 41 1050101
1.3.20.41.107

®®

Saldo anterior

2.1.13.14.1010114
2.1.14.1
2.1.14.12
2.1.14.12.1010101
2.1.18.1
2.1.18.12

C

C

1.715,84 C
0,00
8.943,15
2.527,18
1.166,58
65.506,39

0,00
Débito

Crédito

17.807,59 D
1.267,45 D

C
C
C
C
C

1.798,10 C
0,00
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Conta
Deacri[ao

_

-

2.1.18.12.3030101
2.1.18.12.1010102

FOLHA DE PAGAMENTO-PROVISAO DE FERIAS
FOLHA DE PAGAMENTO-135 SALARIO

2.1.18.12.1010103

POLNA DE PAGAMENTO-PROV.ENCARG.S/FERIAS
FOLHA DE PAGAMENTO-PROV. ENCARG.S/135
SAL
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO
ORRIGACOES
CREDORES DIVERSOS
_.
_
COLIGADAS E CONTROLADAS OU
CONTROLADORAS
PARTES RELACION-ENEVA S.A

2.1.18.12.1010104
2.2
2.2.1
2.2.17.1

_

--

_

- 2.2.17.16
2.2.17.16.1010106

■
■
.

■

I

Débito

Ctédito

Saldo atual

21.060,00 C
19.305,00 C

0,00
22.001,20

3.385,78
2.696,20

24.445,78 C
0,00

7.750,08 C

0,00

1.245,96

8.996,04 C

C
C
C
C

8.096,45
7.593.383,12
7.593.383,12
6.013.824,80

992,21
9.417.463,63
9.417.463,63
7.837.905,31

0,00
174.877.223,69 C
174.877.223,69 C
173.297.665,37 C

171.473.584,06 C
272.511,69 C

6.013.824,80
16.818,12

7.837.905,31
38.959,34

173.2971665,37 C
294.652.91 C

4.322.170,23 C
295,28 C
19.502.505,82 C

13.452,53
0,00
170.485,47

47.327,12
0,00
293.907,35

4.356.044,82 C
295,28 C
19.625.927,70 C

7.104,24
173.053.143,18
173.053.143,18
171.473.584,86

2.2.17.16.1010114
2.2.17.16.1010121
2.2.17.16.1010130

PARTES RELACIONADAS- PETRA ENERGIA
PARTES RELACIONADAS-EM S.A
RELACIONADAS - MPX E. O4 (JV)

2.2.17.16.1010132

PARTES RELACIONADAS - DO BRAZIL (BOM)

2.2.17.16.1010135
Conta

PARTES RELACIONADAS - OGX MARANHAO
Descricao

2.2.17.16.1010138
2.2.17.16.1010142

PARTES RELACIONADAS - ENEVA S.A NUTUO
PARTES RELACIONADAS - PARNAIRA 3

75.323.904,93 C
67.217.432,51 C

2.2.17.1 .10101 4
2.2.19.9

PARTES RELACIONADAS - PARNAIRA CO4ERC
PROVISOES PASSIVAS

0,00
1.579.558,32 C

2.2.19.98
2.2.19.98.1010101
2.2.19.98.1010102
2.4
2.4.1
2.4.10.1
2.4.10.11.1010101
2.4.4
2.4.40.1
2.4.40.11.1010301

PROVISAO PAPA CONTINGENCIAS FISCAIS
PASSIVO DIFERIDO - IRPJ
PASSIVO DIFERIDO - CSLL
PATRIMONIO LIQUIDO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUBSCRITO
CAPITAL SUBSCRITO-ORDINÁRIO
RESERVAS DE LUCRO
RESERVA LEGAL
RESERVA LEGAL

2.4.45.1

RESERVA OBRIG.DO DIVIDENDO no DISTRIB.

2.4.45.11.1010101
2.4.8
2.4.80.1
2.4.80.11.1010101
Conta

RESERVA OBRIG.DO DMDERDO NAO DISTRIB.
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
LUCROS ACUMULADOS
LUCROS ACUMULADOS
Descticao

3.386.677,00
12.898,17
12.898,17
12.898,17
Saldo anterior

C
C
C
C

6
6.1
6.1.1
6.1.10.1
6.1.10.11

RESULTADO EXERCICIO ANTES DA CSL E IRPJ
RESULTADO OPERACIONAL
RECEITA LIQUIDA
GERADO
USINAS
RECEITA DE OPERACOE5 COM ENERGIA

4.484.917,34
14.439.748,85
47.619.097,11
41.191.170,45
45.389.719,45

D
C
C
C
C

6.1.10.11.1
6.1.10.11.102

ELETRIC

28.648.977,25 C
28.648.977,25 C

6.1.30.11.1020108
6.1.10.11.1020122
6.1.10.11.1020123
6.1.10.11.1020124
6.1.10.11.1020125
6.1.10.11.9
6.1.10.11.912
6.1.10.11.9120101
6.1.10.16
6.1.10.16.1
6.1.10.16.121

ENERG
MERO ELET SUPRM - NINROSS BRASIL
ENERG ELET SUPRN - PECEN I
ERMO ELET SUPRM - ITAQUI
ENERG ELET SUPRN - PARNAIBA II
OUTRAS RECEITAS E RENDAS
ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
AtiRENDAlIENTOS E ALUGUEIS
(-) TRIB E CONTRIB.S/ RECEITA
USINAS
FEDERAIS

6.1.10.16.1210101
6.1.10.16.1210102
6.1.10.5
6.1.10.51

4.709.004,70 - C

0,00

0,00

4.709.084,70 C

125. W9,70 C
Saldo anterior

0,00

17.163,22

142.842,92 C
Saldo atual

186.455,76
126.612,92

993.362,55
947.185,73

76.130.811,72 C
68.038.005,32 C

5.500.000,00
1.579.558,32

5.500.000,00
1.579.558,32

0,00
1.579.558,32 C

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

1.579.558,32
1.218.163,68
361.394,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.579.558,32
1.218.163,68
361.394,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.386.677,00 C

0,00

0,00

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

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

3.386.677,00
12.898,17
12.898,17
12.896,17
Saldo atual

C
C
C
C

4.100.993,10
1.3]8.231,12
244.918,16
244.918,76
0,00

3.467.517,81
2.879.992,27
2.647.770,45
2.647.770,45
2.647.770,45

5.118.392,63
15.941.510,00
50.021.948,80
43.594.022,14
48.037.489,90

D
C
C
C
C

0,00
0,00

0,00
0,00

C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
244.918,76
244.918.76
244.918,76

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.647.770,45
2.647.770,45
2.647.770,45
0,00
0,00
0,00

TRIB E CONTRIB REC-FEDERAIS-COFINS
TRIB E CONTAM REC-FEDERAIS-PIS
CO MIALIZACAO

3.449.618,65 D
748.930,35 D
6.427.926,66 C

201.230,55
43.688,21
0.00

0,00
0,00
0,00

3.650.849,20 D
792.618,56 D
6.427.926,66 C

7.083.114,79 C

0,00

0,00

7.083.114,79 c

7.093.114,79 C
7.083.114,79 C

0,00
0,00

0,00
0,00

7.083.114,79 C
7.083.114,79 C

6.1.10.51.1020109
6.1.10.51.1020110
6.1.10.56

CMMCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA
RECEITA DE OPERACOES CDM ENERGIA
ELETRIC
SUPRIMENTO
EMERGIA ELETRICA - MP%
CO4ERCIALIZADOPA
ENERGIA ELÉTRICA -- CCEE
(-) TRIB E CO4TRIB.S/ RECEITA

3.094.668,00 C
3.988.446,79 C
655.188,13 D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

3.094.668,00 C
3.988.446,79 C
655.188,13 D

6.1.10.56.1
6.1.10.56.121

CO/eRCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA
FEDERAIS

655.188,13 D
655.188,13 D

0,00
0,00

0,00
0,00

655.188,13 D
655.188,13 D

6.1.10.56.1210101
6.1 .10.56.1210102
6.1.5
6.1.50.1
6.1.50.11
6.1.50.11.1
6.1.50.11.101
6.1.50.11.1010105
6.1.50.11.101011]
6.1.50.11.1010119
6.1.50.11.1010121
6.1.50.11.111
6.1.50.11.1110301

TRIB E =RIS REC-FEDERAIS-COFINS
TRIB E CONTRIB REC-FEDEIS-PIS
RA
(-) GA57175 OPERACIWMS
GERACAO
USINAS
CUSTO DE OPERACAO
PESSOAL
PESSOAL -GRATIFICACOES E PAI
PESSOAL -SEGURANC.NO TRABALHO
PESSOAL -CONTRIB.PREV.SOCIAL
PESSOAL -CONTRIBUICAO FGTS
MATERIAL
NAT. CUSTO OPER.-COMBUSTIVEL

D
D

0,00
0,00
1.133.312,36
995.154,23
995.154,23
986.341,56
96.300,13
69.811,50
798,00
20.105,71
5.584,92
143.841,87
0,00

0,00
0,00
232.221,82
185.458,95
185.458.95
185.458,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

538.316,74
116.871,39
34.080.438,80
17.939.572,36
17.939.572,36
17.833.820,32
102.684,13
69.811,50
7.182,00
20.105,71
5.584,92
991.439,14
76.560,49

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

6.1.50.11.1130302
6.1.50.11.1110303
6.1.50.11.1110104
6.1.50.11.1130106
6.1.50.11.1110110

MAS.
MAT.
MAT.
HAT.

D
D
D
D
D

142.654,37
0,00
0,00
0,00
0,00

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

873.291,32
1.162,77
1.727,00
220,00
11.097,39

D
D
D
D
D

6.1.10.51.1
6.1.10.51.102

.

Saldo anterior

SUPRIMENTO
ENER =-SUPRIR PART RELAC-=ERC

CUSTO
CUSTO
CUSTO
CUSTO

OPER.-LUBRIFIC. E GRAXAS
OPER.-ELETRICO
OPER.-ACESSORIOS
OPER.-MAT.EXPEDIENTE

MAT. CONS.-MT. REPOSICAO

1.579.558,32
1.218.163,68
361.394,64
19.513.541,24
15.935.720,00
15.935.720,00
15.935.720,00
3.564.923,07
178.246,07
178.246,07

12.532.727,21
7.602.959,00
5.514.844,94
2.832.541,82
165.904,28
16.740.742,20
16.140.742,20
16.740.]42,20
4.198.549,00
4.198.549,00
4.198.549,00

538.316,74
116.871,39
33.179.348,26
17.129.877,08
17.129.877,08
17.032.937,71
6.384,00
0,00
6.384,00
0,00
0,00
047.597,27
76.560,49
730.636,95
1.162,77
1.727,00
220,00
11.097,39

Débito

Crédito

Débito

D
D
D
D
D
D
D
D

Crédito

1.579.558,32
1.218.163,68
361.394,64
19.513.541,24
15.935.720,00
15.935.720,00
15.935.720,00
3.564.923,07
178.246,07
178.246,07

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

3.386.677,00 C

28.648.977,25 C
28.648.977,25 C
12.532.727,21
7.602.959,00
5.514.844,94
2.832.541,82
165.904,28
19.388.512,65
19.388.512,65
19.388.512,65
4.443.467,76
4.443.467,16
4.443.467,76

C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
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Descrieao
Conta
6.1.50.11.111D117
6.1.50.11.1110120

■
■ _
■

6.1.50.11.1110121
6.1.50.11.1110123
6.1.50.11.1119999
6.1.50.11.112
Conta

-

-

.

■

r
elo
A

■

a

-

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

1136

MAT. CUSTO OPER.-MANUT. EQUIPAMENTO
MAT. CUSTO OPER.-PECAS DE ESTOQUE
MAT.CUSTO OPER.-PECA ELETR E SUBESTACAO
MAT.CUSTO OPER- PECAS MECANICAS
MATERIAL -CUSTO OPER.-OUTROS

777,70 D
0,00

0,00
1.187,50

0,00
0,00

777,70 D
1.187,50 D

785,91 D
1.692,54 D
22.936,52 D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

785,91 D'
1.692,54 D
22.936,52 D

= -PRIMA INSUMOS P/ PRO=ERGIA
Descricao
-

7.894.657,12 D
Saldo anterior

159.817,59

7.894.657,12 D
Saldo atual

6.1.50.11.1120104
6.1.50.11.1120109
6.1.50.11.121
6.1.50.11.1210105
6.1.50.11.1210109
6.1.50.11.1210111
6.1.50.11.1210114
6.1.50.11.1210115
6.1.50.11.1210116
6.1.50.11.121011]
6.1.50.11.1210121
6.1.50.11.1210127
6.1.50,11.1210133
6.1.50.11.1210146
6.1.50.11.1210150
6.1.50.11.1210155
6.1.50.11.1210160
6.1.50.11.1210163
6.1.50.11.1219999
6.1.50.11.142
6.1.50.11.1420101
6.1.50.11.153
6.1.50.11.1530101

MAT.-PRIMA INSUMOS - LUBRIFICANTE
MAT PRIMA INSUMO-GAS NATURAL
SERVICO DE TERCEIROS
ST -CONSULT. OUTROS
ST -SUPORTE D£ INFORMATICA
ST -TRANSPORTE OUTROS
ST -TELEFONE
ST -DESP EM VIAGENS
ST -VIGILANCIA E SEGURANCA
ST -CCMONICACOES
ST -REP E COLAS MAQ.E EQUIP.
ST -TRANSP. PESSOAL (TAXI/ONIBUS)
ST- CONSULTORIA TÉCNICA
ST -SERVICO DE ANALISE QUIMICA
ST-SERV. MANUT. ELETROMEC
ST-SERV MANUT LIMPEZA IND
ST-OPER E MANUT-POIM
ST-SERVICO COMPARTILHADO ~A
ST -OUTROS
ENCARGOS DE USO DA REDE
ENCARGOS DE USO DA REDE-TUST
DEPRECIACAO
DEPREC. -EDIF,OBRAS CIVIS E BENF

0,00
7.894.657,12
926.150,74
5.645,02
35.391,82
4.050,98
2.259,89
52.185,35
40.219,68
295,28
68.427,52
22.509,24
118.189,83
936,18
1.614,60
35.347,05
516.812,91
16.695,88
5.569,51
1.753.395,86
1.753.395,86
4.590.679,11
4.090.954,00

6.1.50.11.1530102
6.1.50.11.191
6.1.50.11.1910103
6.1.50.11.192
6.1.50.11.1920102
6.1.50.11.1929999
6.1.50.11.199
6.1.50.11.1990102
6.1.50.11.1990106
6.1.50.11.1990111
6.1.50.11.1990125
6.1.50.11.9
6.1.50.11.938
6.1.50.11.9380103
6.1.50.4
6.1.50.41
6.1.50.41.1
6.1.50.41.101
6.1.50.41.1010101
6.1.50.41.1010102
6.1.50.41.1010103
6.1.50.41.1010105

499.725,11
380,00
380,00
977.616,23
977.616,23
0,00
36.077,38
4.501,81
566,00
28.618,57
2.391,00
96.939,37
96.939,37
96.939,37
1.443.909,26
1.443.909,26
1.436.925,32
693.227,84
295.187,54
33.538,76
19.305,00
103.402,73

6.1.50.41.1010106
6.1.50.41.1010107
6.1.50.41.1010109
6.1.50.41.1010114
6.1.50.11.1010119

DEPREC. -MAQUINAS E EQUIPAMAMENTOS
ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
ARREND E ALUGUEIS-VEICULOS
SEGUROS
SEGUROS-INSTALACOES
SEGUROS -SEGUROS OUTROS
OUTROS
OUTROS-DIVERSOS
OUTROS-PUBLICIDADE E PROPAGANDA
OUTROS-LANCHES E REFEICOES
OUTROS - TAXA ONS
OUTRAS DESPESAS
TAXA DE FISCALIZACAO
TAXA DE FISCALIZACAO ANEEL
ARfINISTRACAO
AW4INISTRACAO CENTRAL
DESPESAS DE ADMINISTRAM CENTRAL
PESSOAL
PESSOAL -FOLHA DE PAGAMENTO
PESSOAL -FERIAS
PESSOAL -13 SALARI ,
PESSOAL -GRATIFICACOES E PRL
PESSOAL INSALUBRIDAD.PERIC.ADIC.NOTURNO
PESSOAL -ASSIST.MED./ODONTOLOGICA
PESSOAL -SEG DE VIDA
PESSOAL -VALE REFEICAO
PESSOAL -CONTAIS. PREV. SOCIAL

50.282,71
1.540,24
1.456,42
14.087,90
115.507,83

6.1.50.41.1010120
6.1.50.41.1010121

PESSOAL -CONTRIB.PREV.SOCIAL S/13 SAL.
PESSOAL -CONTRIBUICAO FGTS

41.1010122
6.
1.50.
6.1.50.41.1010123
6.1.50.41.1010125

PESSOAL -CONTRIBUICAO FGTS S/13 SAL.
PESSOAL -OUTROS GASTOS
PESSOAL -INDENIZACOES

6.1.50.41.1010126
6.1.50.41.111
6.1.50.41.1110301
6.1.50.41.1110106
6.1.50.41.1110112
6,1.50.41.1119999
6.1.50.41.121
Canta
6.1.50.41.1210104
6.1.50.41.1210105
6.1.50.41.1210114

PESSOAL- ASSIST MEDICA OCUPACIONAL
MATERIAL
MAT. CONS.-COMBUSTIVEL
MAT. CONS.-MAT.WPEDIENTE
MAT. CONS.-MAT. LIMPEZA
MAT. CONS.-OUTROS
SERVICO DE TERCEIROS
Descricao
ST -CONSULTORIA DURIDICA
ST -CONSULTORIA OUTROS
ST -SERVICO TERC-TELEFONE

6.1.50.41.1210115
6.1.50.41.1210117

ST -SERVICO TERC-DESLOC EM VIAGENS
ST -SERVICO TERC-C~ICACOES

6.1.50.41.1210124
6.1.50.41.121012]
6.1.50.41.1210129
6.1.50.41.1210131
6.1.50.41.1210133
6.1.50.41.1210144
6.1.50.41.1210150
4
6.1.50. 1.121 9999
6.1.50.41.153

ST -SERVICO ~-CORREIOS E TELEGRAFOS
ST -TRANSP. PESSOAL (TAXI/ONIBUS)
ST -REPAR E CONS EDIFICIOS
ST-SERVICO DE TERC-REPOGRAFIA
ST- CONSULTORIA TECNICA
ST -CONSULT. CORT/FISCAL
ST-SERVICO COMPARTILRADO ENEVA
ST -OUTROS
DEPRECIACAO

630,10
26.856,21
4.788,10
4.736,77
0,00
41.617,11
254.201,21
21.597,53
2.741,64

D
D
D
D

6.1.50.41.1530102
6.1.50.41.1530104
4
6.1.50. 1.191
6.1.50.41.1910101
6.1.50.41.1910103
6.1.50.41.1919999
6.1.50.41.193
6.1.50.41.1930403
6.1.50.41.1930404

DEPRECIACAO -MAQUINAS E EQUIPAMAMENTOS
DEPRECIACAO -MOVEIS E UTENSILIOS
ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
ARRENDAMENTO E ALUGUEIS-IMOVEIS
ARRENDAMENTO E ALUGUEIS-VEICULOS
ARREND E ALUGUEIS-OUTROS
TRIBUTOS
TRIBUTOS-IMPOSTOS-OUTROS
TRIBUTOS-ICMS OUTROS

2.625,37
116,27
48.801,21
15.531,27
32.500,00
769,94
34.842,34
6.638,42
28.203,92

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

159.817,59
Débito

-

142.654,37
17.163,22
52.948,43
0,00
6.230,26
0,00
744,41
0,00
6.327,49
0,00
15.532,70
0,00
18.535,74
0,00
0,00
2.582,99
0,00
2.994,84
0,00
0,00
0,00
426.818,37
382.699,62

_

142.654,37
17.163,22
25.641,36
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
3.100,00
0,00
8.238,66
0,00
12.677,49
0,00
0,00
0,00
0,00
1.625,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
7.894.657,12
953.457,81
5.645,02
41.622,08
4.050,98
3.004,30
52.185,35
43.447,17
295,28
75.721,56
22.509,24
124.048,08
936,18
1.614,60
37.930,04
516.812,91
18.065,51
5.569,51
1.753.395,86
1.753.395,86
5.017.497,48
4.473.653,62

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

44.118,75
0,00
0,00
106.615,17
103.003,30
3.611,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.812,67
8.812,67
8.812,67
133.896,27
133.896,27
133.896,27
74.883,46
19.096,00
3.385,78
24.697,40
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.762,87
46.762,87
46.762,67
30.097,65
0,00
0,00
22.001,20
0,00

D
D
D
D
D

5.728,80
119,96
0,00
988,00
15.274,20

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

5.559,63 D
34.334,69 D

776,51
2.256,84

6.336,35
0,00

0,01 C
36.591,53 D

2.386,81 D
580,00 D
2.924,53 D

1.133,40
0,00
0,00

1.760,10
0,00
0.00

1.760,11 D
580,00 D
2.924.53 D

1.426,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.766,46

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.665,22

7.132,85
5.753,85
3.758,85
1.485,00
405,00
105,00
492.068,31
Salda anterior

D
D
D
D
D

Crédito

D
D
D
D
D
D
D
Débito

Crédito

543.843,86 D
380,00 D
380,00 D
1.084.231,40 D
1.080.619,53 D
3.611,87 D
36.077,38 D
4,501,81 D
566,00 D
28.618,57 D
2.391,00 D
105.752,04 D
105.752,04 D
105.752,04 D
1.531.042,66 D
1.531.042,66 D
1.524.058,72 , D
738,013,65 D
314.283,54 D
36.924,54 D
22.001,20 D
103.402,73 D
56.011,51
7.660,20
1.456,42
15.075,90
130.782,03

8.559,42
5.753,85
3.758,85
1.485,00
405,00
105,00
521.169,55
Saldo atual
16.193,40
15.054,59
17.213,07

D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D

15.433,40 D
15.054,59 D
17.213,07 D

760,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

47.009,22 D
42.929,00 D

462,93
723,90

0,00
0,00

D
D
D
D

0,00
4.353,56
1.687,26
0,00
1.472,31
0,00
35.964,50
342,00
249,24

0,00
0,00
0,00
0,00
1.472,31
0,00
15.192,91
0,00
0,00

630,10
31.211,77
6.475,36
4.736,77
0,00
41.617,11
274.972,80
21.939,53
2.990,88

D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D

238,67
10,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

2.864,04
126,84
48.801,21
15.531,27
32.500,00
769,94
34.842,34
6.638,42
28.203,92

D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D

47.472,15 D
43.652,90 D
D
D
D
D

~
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Conta
Descricao
OUTROS
6.1.50.41.199
6.1.50.41.1990102
OUTROS-DIVERSOS
6.1150.41.1990104
OUTROS-DESPESAS LEGAIS
6.1.50.41.1990106
OUTROS-PUBLICIDADE E PROPAGANDA
6.1.50.41.1990108
OUTROS-ASSINAT E PUBLICACOES
6.1.50.41.1990111
OUTROS-LANCHES E REPRIMES
6.1.50.41.9
OUTRAS DESPESAS

.

.

a

■

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

D
D
C
D
D
D
D

=RCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRIG

6.1.50.51.5400001
6.3
6.3.1
6.3.10.4
6.3.10.41
6.3.10.41.1
3.10 41 1010102
6.3.10.41.1010103
6.3.10.41.9

CCMERC.FNERGIA ELETRIG CUSTO OPERADO
TRIBUTOS
TRIBUTOS-IMPOSTOS-OUTROS
~C.PNERGIA ELETRICA OPSMC.ENERGIA
E
-'COMERC.ENER. ELETAIG - COMPRA P/REVENCP
CC4IERC.ENER.ELETR-COMAM /REVELA CCEE CP
RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO
RECEITA FINANCEIRA
AMINISTRAGO
AOMINISTRACAO CENTRAL
RENDAS
APLICAMES FINANCEIRAS
PARTES RELACIONADAS / ~05 MUTUO
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS

6.3.10.41.9010101
6.3.10.41.9030107

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS-OUTROS
OUTRAS ESC FINMC-SNAP/HEDGE

6.3.10.41.9010110
6.3.5
6.3.50.1
6.3.50.11.9010105
6.3.50.14
Conta
6.3.50.14.3
6.3.50.14.3010101
6.3.50.4
6.3.50.41
6.3.50.41.9

Conta

OUTRAS REC FINANC - HEDGE LIQUIDADO
(-) DESPESA FINANCEIRA
GERADO
OUTRAS DESP FINMC-IOF E IOC
ADNINISTRACAO CENTRAL
Descrita.
VARIACOES NONETARIAS
VAR MONET-DIF CAMBIO NEGATIVA
ADMINISTRAGAO
ADMI NISTRACAO CENTRAL
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS
OUTRAS DESP FINANC-GOMIS E DESP
C. CORRER
OUTRAS DESP FINANC-M
M
CMRAS DESP FINANC-IOF E IOC
OUTRAS DESP FINANC-TARIFAS SANC
CUTRAS DESP MMC-JOROS SMUTUO
OUTRAS DESP FINANC- JOROS
OUTROS RESULTAIX5 OPERACIONAIS
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
GERADO
USINAS
OUTRAS RECEITAS
GEMCAO-USINAS-OUTRAS RECEITAS
(-) OUTRAS DESPESAS OPE RACIONAIS
AOMINISTRAGO
ADMINISTRADO CENTRAL
OUTRAS DESPESAS
EXTRAOED - DOACOES INDEDUTIVEIS
EXTRAORD. - OUTRAS
D escríca.

1
7.1
7.1.0
7.1.00.1

LUCRO CV PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO
RESULTADO DO =CICIO
RESULTADO DO =CICIO
GERADO

7.1.00.11

7.1.00.11.2040103

RESULTADO EXERC.DEPOIS D. CONTRIBUICAO
~SOES SOBRE O RESULTADO DO
EXERCICIO
M IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR
PROV. RESULT. EX - CSLL DIFERIDO
PASSIVO

81.957,71 D

361.394,64

361.394,64

81.957,71 D

7.1.00.11.2040104
7.1.00.5

PROV, RESULT. EX - IR DIFERDO PASSIVO
COMERCIALIZADO

441.949,99 D
3.091.638,77 C

1.218.163,68
3.107.335,07

1.218.163,68
3.322.716,68

441.949,99 D
3.307.020,38 C

1.1.00.51

RESULTADO EXERC.DEPOIS DA CONTRIBUICAO
PROVISOES SOBRE O RESULTAMO DO
EXERCICIO
(M) IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR
PROV RESULTE%-IR A COMPENSAR-CSL
DIFER.
PROV RESULT.EX-IR A COMPENSAR-IRPJ
DIFER

3.091.638,77 C

3.101.335,07

3.322.716,68

3.307.020,38 C

3.091.638,77 C
3.091.638,77 C

3.107.335,07
3.107.335,07

3.322.716,68
3.322.716,68

3.307.020,38 C
3.307.020,38 C

761.651,23 C

765.806,13

822.818,91

818.664,01 C

2.329.987,54 C

2.341.528,94

2.499.897,77

2.488.356,37 C

6.3.50.41.9010101
6.3.50.41.9030302
6.3.50.41.9010105
6.3.50.11.9010106
6.3.50.41.9010108
6.3.50.41.9010113
6.7
6.].3
6.7.10.1
6.7.10.11
6.7.10.11.9
6.7.10.11.9010101
6.7.5
6.7.50.4
6.7.50.41
6.7.50.41.9
6.7.50.41.9010114
6.7.50.41.9019999

7.1.00.11.2
7.1.00.11.204

7.1.00.51.2
7.1.00.51.204

7.1.00.51.2040102

a

12.997,11
0,00
181,46
0,00
0,00
12.815,65
0,00

6.1.50.51.1
6.1.50.51.193
6.1.50.51.1930503

7.1.00.51.2040101

a

D
D
C
D
D
D
D

Saldo atual
172.487,24
49.108,44
6.818,54
48.755,27
3.355,00
78.087,07
6.983,94

6.1.50.51

6.1.50.51.540

.

159.490,13
49.108,44
7.000,00
48.755,27
3.355,00
65.271,42
6.983,94

Crédito

6.1.50.41.9940102
6.1.50.5

6.1.50.51.5

.

Débito

DOACOES, CONiRIMICOE3 E SUB~COES
DOACOES,CONTRIBUICOES-ENTIDADES DE
CLASS
COMERCIALIZACAO

6.1.50.41.994
.

.

3~

Saldo anterior

6.983,94 D

-

0,00

0,00

6.993,94 D

6.983,94 D
14.605.561,92 D

0,00
4.261,86

0,00
0,00

6.983,94 D
14.609.823,78 D

14.605.561,92 D

4.261,86

0,00

14.609.023,78 D

4.261,86
4.261,86
4.261,86

0,00
0,00
0,00

4.261,86 D
4.261,86 D
4.261,86 D

14.605.561,92 D

0,00

0,00

14.605.561,92 D

14.605.561,92 D

0,00

0,00

14.605.561,92 D

D
D
C
C
C
C
C
C
D

0,00
2.205.598,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
46.546,52
2.065,98
2.065,98
2.065,98
2.065,96
2.065,98
0,00
0,00

146,17 C
3.104.854,74 D

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
2.205.598,76
129.225,54
129.225,54
0,00

0,00
44.480,54
0,00
0,00
0,00

2.850.302,17
21.604.584,35
173.622,47
129.225,54
44.396,93
Saldo atual

C
D
D
D
D

0,00
0,00
0,00

14.605.561,92
19.120.943,76
322.522,37
322.522,37
322.522,37
576.928,77
496.026,22
80.902,55
254.406,40

14.605.561,92
21.279.996,00
324.588,35
324.588,35
324.588,35
578.994,75
498.092,20
80.902,55
254.406,40

D
D
C
C
C
C
C
C
D

146,17 C
3.104.854,74 D

2.850.302,17
19.443.466,13
44.396,93
0,00
44.396,93
Saldo anterior
44.396,93
44.396,93
19.399.069,20
19.399.069,20
19.399.069,20

C
D
D

D
D
D
D
D

0,00
0,00
2.016.373,22
2.076.373,22
2.076.373,22

0,00
0,00
44.480,54
44.480,54
44.480,54

44.396,93
44.396,93
21.430.961,88
21.430.961,88
21.430.961,88

D
D
D
D
D

353.325,46
177.554,47
2.399.756,44
343,86
16.449.006,61
19.082,36
196.277,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
196.277,57
196.277,57
196.277,57
196.277,57
37.621,92
233.899,49
Saldo anterior

D
D
D
D
D
D
C

0,00
3.640,58
76.820,73
65,94
1.991.590,79
4.055,18
517.163,22
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
1 7 .163,22
17.163,22
17.163,22
17.163,22
0,00
17.163,22

0,00
3.809,19
40.636,88
34,47
0,00
0,00
540.979,02
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
40.979,02
40.979,02
40.979,02
40.979,02
0,00
40.979,02

353.325,46
177.585,86
2.435.940,29
375,33
18.440.597,40
23.137,54
220.093,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220.093,37
220.093,37
220.093,37
220.093,37
37.621,92
257.715,29
Saldo atual

D
D
D
D
D
D
C

2.783.112,68
2.783.112,68
2.783.112,68
523.907,70

2.567.731,07
2.567.731,07
2.567.731,07
523.907,70

D
Débito

C
C
C
C
D
C

Crédito

Débito

Crédito

C
C
C
C
D
C

C
C
C
D

4.686.893,39
4.686.893,39
4.686.893,39
1.579.558,32

4.902.275,00
4.902.275,00
4.902.275,00
1.579.558,32

523.907,70 D

1.579.558,32

1.579.558,32

523.907,70 D

523.907,70 D
523.907,70 D

1.579.558,32
1.579.SSB,32

1.579.558,32
1.5 7 9.556,32

523.907,70 D
523.907,70 D

C
C
C
D

II

Balanço Parnaiba Participaç0aa - Dezembro 2014
Deacricao
Conta
ATIVO
1
ATIVO CIRCULANTE
1.1
DISPONIBILIDADES
1.1.1
NMERARIO DISPONIVEL
1.1.10.1
CONTAS BANCARIAS A VISTA
1.1.10.12

J~3~
saldo anterior
209.556.332,04
9.679.058,96
8.446.274,76
58.721,33
58.450,78

Débito
D
D
D
D
D

157.081.557,33
23.187.582,91
20.471.713,SB
17.697.530,23
17.697.530,23

Crédito
175.108.584,54
31.200.150,64
28.665.255,79
17.738.928,14
17.736.928,14

Saldo atual
191.529.304,83
1.666.491,23
252.732,55
17.323,42
17.052,87

D
D
D
D
D
D
D
D
D

1.1.10.12.1010102
1.1.10.14
1.1.10.14.1030101
1.1.10.2

C.CORRENTE A VISTA-BANCO ITAU BBA S.A.
FUNDOS DE CAIXA
FUNDO DE CAIXA-MOEDA RACIONAL
APLICACOES NO MERCARDO ABERTO

58.450,78
270,55
270,55
8.387.553,43

D
D
D
D

17.697.530,23
0,00
0,00
2.774.183,35

17.738.928,14
0,00
0,00
10.926.327,65

17.052,87
270,55
270,55
235.409,13

O

1.1.10.21.1010104
111.2
1.1.24.1

APLIC.M.ABERTO-MULTIFDNDD EXCLUSIVO-UBB
CRÉDITOS, VALORES E BENS
DEVEDORES DIVERSOS

6.387.553,43 D
1.232.784,20 D
1.232.784,20 D

2.774.183,35
2.715.669,33
2.715.869,33

10.926.327,65
2.534.894,85
2.534.094,85

235.409,13 D
1.413.758,68 D
1.413.750,68 D

©

.12 .1010101
1.1.24.12
1.1.24

TRIBUTOS E CONTRIB.SOCIAIS COMPENSAVEIS
COMPENSAVEIS-IRPONTE ANO CORRENTE

1.232.784,20 D
5,43 D

2.715.869,33
0,00

2.534.694,85
0,00

1.413.758,68 D
5,43 D

1.1.24.12.1010104

COMPENSAVEIS-ANTECIP. IRPJ ANO COERENTE

457.394,96 D

475.706,76

714.138,46

218.963,26 D

1.1.24.12.1010105

CMPENRAVEIS-ANT6CIP.CSL ANO CORRENTE

174.991,59 D

357.110,59

206.565,80

325.536,38 D

1.1.24.12.1010109

CMPFMSAVEIS-MTECIP.IRPJ ANO ANTERIOR

0,00

876.563,95

843.756,03

32.807,12 D

1.1.24.12.1010110
1.1.24.12.1010118
1.1.24.12.1010124
1.1.24.12.1010125
1.2
1.2.1
1.2.14.1

CMPENSAVEIS-ANTECIP. CSL ANO ANTERIOR
CMPENSAVEIS-IRF FONTE S/MÚTUOS
CMP@15AVEI3-IRFONTE PROVISAO
CMPENSAVEIS-IOF PROVISAO
ATIVO REALIZÁVEL A LONGA PRAZO
CREDITOS, VALORES E BENS
DEVEDORES DIVERSOS

0,00
582.548,38
16.009,71
1.834,13
27.487.927,26
27.487.927,26
27.372.983,99

D
D
D
D
D
D

18.394,36
833.582,70
154.510,89
0,00
21.875.515,87
11.615.515,87
11.522.931,16

18.394,36
582.546,38
169.491,02
0,00
12.215.643,56
9.215.643,56
6.948.115,58

1.2.14.12
1.2.14.12.1010101

18.086,31 D
11.393,57 D

1.298.327,32
77.253,93

1.221.073,39
0,00

95.340,24 D
88.647,50 D

1.2.14.12.1010104

TRIBUTOS E CONTRIB.SOCIAIS CONPENSAVEIS
CONPENSAVEIS-IRFONTE ANO CORRENTE
CMPENSAVEIS-ANTECIPACOES IRPJ ANO
CORR.

6.692,74 D

6.692,74

6.692,74

6.692,74 D

1.2.14.12.1010109

CMPENSAVEIS-ANTECIPAMES IRPJ ANO MT.

0,00

1.045.175,44

1.045.175,44

0,00

1.2.14.12.1010110

~ENSAVEIS-ANTECIPACOES CSL ANO ANT.

0,00

169.205,21

169.205,21

0,00

1.2.14.16
1.2.14.16.1010101
1.2.19.9
1.2.19.98

CONTROLADORA, COLIGADA E INTERLIGADA
RELACIONADAS-ENEVA S.A.
CREDITOS FISCAIS
CREDITOS FISCAIS RECUPERAVEIS

D
D
D
D

10.224.603,84
10.224.603,84
152.584,71
152.584,71

7.727.042,19
7.727.042,19
267.527,98
267.527,96

1.2.19.98.0

PROVISOES ATIVAS - CREDITOS FISCAIS

114.943,27 D

152.584,71

267.527,98

0,00

1.2.19.96.0010101
1.2.4
1.2.40.1
1.2.40.11
1.2.40.11.1010120
1.2.40.11.1010129
1.3
1.3.1

PROVISOES ATIVAS - CREDITOS FISCAIS
AFAC
AFAC
AFAC
AFAC - AM III
AFAC - PARNAIBA III
ATIVO PERMANENTE
INVESTIMENTOS

114.943,21 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
172.389.345,82 D
111.717.936,28 D

152.584,71
10.200.000,00
10.200.000,00
10.200.000,00
3.000.000,00
7.200.000,00
112.018.456,55
112.018.458,55

267.527,98
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
131.692.790,34
129.715.790,46

0,00
7.200.000,00
7.200.000,00
7.200.000,00
0,00
7.200.000,00
152.715.014,03
94.020.604,37

Q

.

v
D

27.354.897,68
27.354.891,68
114.943,27
114.943,27

0,00
833.582,78
1.029,58
1.834,13
37.147.799,57
29.947.799,57
29.947.799,57

D
D
D
D
D
D

29.852.459,33 D
29.852.459,33 D
0,00
0,00

D
D
D
D
D
D

ATIV. NAO

Q
y~

~ ..m
i
L
1
1

1.3.10.6

VINC.CONC.SERV.PUBL.ENER.ELET.

111.717.936,28 D

112.018.458,55

129.715.790,46

94.020.604,37 D

1.3.10 . 61

PARTICIPACOES SOCIETARIAS PERMANENTES

111.717 . 936,28 D

112 . 018.458,55

129.715.190 , 46

94 . 020.604,37 D

1.3.10.61.1
1.3.10.61.101

AVALl~ PE LA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL
VALOR PATRIMONIAL

111.717.936,28 D
111.717.936,28 D

112.018.458,55
112.018.458,55

129.715.790,46
129.715.790,46

94.020.604,37 D
94.020.604,37 D

1.3.10.61.1010134
1.3.10.61.1010135
1.3.10.61.1010165
1.3.2
1.3.20.1
1.3.20.11
1.3.20.11.1
1.3.20.11.101
1.3.20.11.1010101
1.3.20.11.5
1.3.20.11.501
1.3.20.11.5010101
Conta
2
2.1
2.1.1
2.1.10.1
2.1.10.13

EQUIV PAT-PAMAIBA COMERCIALIZACAO
EC/JIV PAT-PARNAIRA M
EQUIV PAT - PARNAIBA III
ATIVO IMOBILIZADO
GERACAO
USINAS
IMOBILIZADO @f SERVICO
INTANGIVEIS
USINAS-INOB.EM SERV.-INTANGIVEIS
(-) MIMEGRACAO ACONOLADA
INTANGIVEIS
USINAS-REINT. ACM.-IWMGIVEIS

41.294.911,79
20.274.406,47
50.449.140,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

50.243.198,94
21.909.102,44
57.563.489,08
1.976.999,88
1.976.999,88
1.976.999,88
0,00
0,00
0,00
1.916.999,88
1.976.999,88
1.976.999,88

2.1.1 .13 1010101

MATERIAIS E SERVICOS-MOEDA NACIONAL
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS
IMPOSTOS
IMPOSTOS - IRPJ
IMPOSTOS - IRRF FONTE TERCEIROS
IMPOSTOS - TOF SOBRE MUTUO
IMPOSTOS - IR SOBRE MUTUO
CMTRIBUICOES SOCIAIS
CONTRIBUICOES SOCIAIS - CSIL
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO
OBRIGACOES
CREDORES DIVERSOS
COLIGADAS E CONTROLADAS OU
CONTROLADORAS
PARTES RE LACION-ENEVA S.A
RELACIONADAS - MPX E.ON (JV)
PATRIMONIO LIQUIDO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUBSCRITO
CAPITAL SUBSCRITO-ORDINARIO
RECURSOS DESTINADOS A AUMENTO DE
CAPITAL

2.1.13.1
2.1.13.11
2.1.13.11.1010101
2.1.13.11.1010102
2.1.13.11.1010103
2.1.13.11.1010115
2.1.13.14
2.1.13.14.3030112
2.2
2.2.1
2.2.17.1
2.2.17.16
2.2.17.16.1010106
2.2.17.16.1010130
2.4
2.4.1
2.4.10.1
2.4.10.11.1010101
2.

9

.5

Da.cTI..e
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGACOES
FORNECEDORES
MATERIAIS E 6ERVICO.T

30.141,12
13.659.478,86
98.028.316,30
60.671.409,54
60.671.409,54
60.671.409,59
62.159.170,99
62.154.170,99
62.154.170,99
1.482.761,45
1.482.761,45
1.482.761,45
Saldo anterior
209.556.332,04
643.014,39
643.014,39
169.718,71
169.718,71

C
C
C
C
C

13.396.744,03
6.071.744,03
6.071.744,03
220.408,04
220.408,04

169.718,71
473.295,68
464.300,71
14.991,62
375.000,00
72.837,16
1.471,93
8.994,97
8.994,97
2.125.000,00
2.125.000,00
2.125.000,00

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

2.125.000,00
1.062.500,00
1.062.500,00
206.788.317,65
193.004.314,13
193.084.314,13
193.084.314,13

C
C
C
C
C
C
C

0,00

D
D
D
D
D
D
0
D
D
C
C
C

C
D
D
D
D
D
D
D
D
C
C
C

12.152.569,79
8.952.569,79
8.952.569,79
220.514,04
220.514,04

8.918.146,03
12.024.782,89
90.913.967,51
58.694.409,66
58.694.409,66
58.694.409,66
62.154.170,99
62.154.170,99
62.154.170,99
3.459.761,33
3.459.761,33
3.459.761,33
Saldo atual
208.312.157,80
1.523.840,15
1.523.840,15
169.624,71
169.824,71

220.408,04
7.851.335,99
5.968.692,00
5.067.577,84
375.000,00
526.114,16
0,00
1.882.643,99
1.882.643,99
5.125.000,00
5.125.000,00
5.125.000,00

220.514,04
8.732.055,75
6.497.813,05
6.030.235,33
0,00
467.577,72
0,00
2.234.242,70
2.234.242,70
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00

169.824,71
1.354.015,44
993.421,76
977.649,11
0,00
14.300,72
1.471,93
360.593,68
360.593,68
0,00
0,00
0,00

C
C
C
C

5.125.000,00
4.062.500,00
1.062.500,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00

3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
206.788.317,65
193.084.314,13
193.084.314,13
193.084.314,13

200.000,00

200.000,00

0,00

Débito

Crédito

C
C
C
C
C

C
C
C
C

C
C
C
C

D

a
D

©

Q

Q
S

a
Q

Balanço Parnaiba Pattioipaç0ea - De~ro 2014
Conta

Deactioao

2.4.50.1

ADIANTAMENTOS

2.4.50.11.1010101

ADIANTAMENTOP/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL

2.4.8

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMIJUDOS

13.704.003,52 C

2.4.85.1

(-) PREJUIZOS ACUMULADOS

13.704.003,52 C
13.704.003,52 C
Saldo anterior

Saldo anterior

Débi[.

Crédito

Saldo atual

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

13.704.003,52 C

0,00

0,00

13.704.003,52 C

0,00
0,00

2.4.85.11.1010101

(-) PREJUIZOS ACUMULADOS

Conta

Descrita.

6

RESULTADO EXERCICIO ANTES DA CSL E IRPJ

0,00

116.472.713,62

15.329.666,91 D

6.1

RESULTADO OPERACIONAL

0,00

2.083.178,85

918,01

2.062.260,84 D

6.1.5

(-) GASTOS OPERACIONAIS

2.083.178,85

918,01

2.082.260,84 D

6.1.50.1

GERACAO

0,00
0,00

1.977.498,15

0,00

1.977.498,15 D

6.1.50.11

USINAS

0,00

1.977.498,15

0,00

6.1150.11.1

CUSTO DE OPERACAO

0,00

1.977.498,15

0,00

1.977.498,15 D

6.1.50.11.155

0,00

1.976.999,88

0,00

1.976.999,88 D

6.1.50.11.1550101

AMORTIZACAO
AMORTIZACAO

0,00

1.976.999,88

0,00

1.976.999,88 D

6.1.50.11.199

OUTROS

0,00

498,27

0,00

6.1.50.11.1990102

OUTROS-DIVERSOS

0,00

498,27

0,00

498,27 D
498,27 D

6.1.50.4

ADMINISTRACAO

0,00

105.680,70

918,01

104.762,69 D

6.1.50.41
6.1.50.41.1

ADMINISTRACAO CENTRAL

0,00

105.680,70

0,00

105.680,70

918,01
918,01

104.762,69 D

DESPESAS DE ADMINISTRACAO CENTRAI.

6.1.50.41.121

SERVICO DE TERCEIROS

0,00

800,00

0,00

800,00 D

6.1.50.41.1210104

ST -CONSULTORIA JURIDICA

0,00

800,00 D

TRIBUTOS

0,00

800,00
99.877,36

0,00

6.1.50.41.193

518,01

99.359,35 D

6.1.50.41.1930103

TRIBUTOS - IMPOSTOS - OUTROS

0,00

0,00

9,06

9,06 C

6.1.50.41.1930403

TRI BOTOS-IMPOSTOS-OUTROS

0,00

99.877,36

508,95

6.1.50.41.199

OUTROS

0,00

99.368,41 D
4.603,34 0

6.1.50.41.1990104

OUTROS-DESPESAS LEWIS

0,00

5.003,34

400,00

4.603,34 D

6.3
6.3.1

RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO

0,00

129.719.201,68

116.471.795,61

13.247.406,07 D

RECEITA FINANCEIRA

0,00

20.565.561,43

34.362.643,60

13.797.082,17 C

6.3.10.4

AOMINISTRACAO

0,00

20.565.561,43

34.362.643,60

13.797.082,17 C

6.3.10.41

ADMINISTRACAO CENTRAL

0,00

20.565.561,43

34.362.643,60

13.797.082,17 C

6.3.10.41.1

RENDAS

0,00

829,02

4.407.478,53

4.406.649,51 C

6.3.10.41.1010102

APLICACOES FINANCEIRAS

0,00

0,00

281.822,51

281.822,51 C

6.3.10.41.1010103

PARTES RELACIONADAS / JUROS MUTUO

0,00

GANHO DE EOUIVALENCIA PATRIMONIAL

0,00

829,02
20.562.177,16

4.125.656,02
29.909.306,54

4.124.827,00 C

6.3.10.41.2
6.3.10.41.2010101

GANHO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL

0,00

20.562.177,16

29.909.306,54

9.347.129,38 C

6.3.10.41.9

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS

0,00

2.555,25

45.858,53

43.303,28 C

6.3.10.41.9010101
6.3.5

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS-OUTROS

0,00
0,00

2.555,25
109.153.640,25

45.856,53

43.303,28 C

82.109.152,01

27.044.488,24 D

-

(-) DESPESA FINANCEIRA

0,00
Débito

0,00
Crédito

131.802.380,53

5.003,34

13.704.003,52 C
Saldo atual

400,00

1.977.498,15 D

104.762,69 D

9.347.129,38 C

6.3.50.4

ADMINISTRACAO

0,00

109.153.640,25

82.109.152,01

27.044.488,24 D

6.3.50.41

AOMINISTRACAO CENTRAL

0,00

109.153.640,25

82.109.152,01

6.3.50.41.2

0,00

109.153.613,30

62.109.152,01

27.044.488,24 D
27.044.461,29 D

6.3.50.41.2010101

PERDA DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL
PERDA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL

0,00

109.153.613,30

82.109.152,01

27.044.461,29 D

6.3.50.41.9

OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS

0,00

26,95

0,00

6.3.50.41.9010105
Conta

OUTRAS DESP FINANC-IOF E IOC

0,00

26,95

Deacr1cao

Saldo anterior

Débito

26,95 D

0,00
Crédito

26,95 D
Saldo atual

7

LUCRO OU PRE=O LIQUIDO DO EXERCICIO

0,00

8.508.019,42

7.054.833,36

1.453.186,06 D

7.1

RESULTADO DO EXERCICIO

0,00

6.508.019,42

7.054.833,36

1.453.186,06 D

7.110

RESULTADO DO EXERCICIO

0,00

8.508.019,42

7.054.833,36

1.453.166,06 D

7.1.00.1

GERACAO

0,00

8.508.019,42

7.054.833,36

1.453.186,06 D

7.1.00.11

RESULTADO

0,00

8.508.019,42

7.054.833,36

1.453.186,06 D

7.1.00.11.2

PROVISOES SOBRE 0 RESULTADO DO
EXERCICIO

0,00

8.508.019,42

7.054.833,36

1.453.186,06 D

7.1.00.11.201

(-) CONTRIBUICAO SOCIAL

0,00

2.225.247,73

1.864.654,05

360.593,68 D

7.1.00.11.2010101

PROV RESULTADO EXERCICIO-CONTRIB SOCIAL

0,00

2.225.247,73

1.864.654,05

360.593,68 D

7.1.00.11.202

(-) IMPOSTO DE RENDA

0,00

6.015.243,71

5.037.594,60

977.649,11 D

7.1.00.31.2020101

PROV RESULTADO DO EXERCICIO-IMPOST
RENDA

0,00

6.015.243,71

5.037.594,60

977.649,11 D

7.1.00.11.204

(t) IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR

0,00

267.527,98

152.564,71

114.943,27 D

7.1.00.11.2040101

PROV RESULT. EX-IR A COMPENSAR-CSL
DIFER.

7.1.00.11.2040102

DIFER

EXERC.DEPOIS DA CONTRIBUICAO

0,00

70.808,29

40.382,13

30.426,16 D

0,00

196.719,69

112.202,58

84.517,11 D

PROV RESULT.EX-IR A COMPENSAR-IRPJ

a
e
a
a
a
Q
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Anexo 4.3.1.1

Formulário para Manifestação de Interesse em Participar do Aumento de Capital
Mediante Subscrição de Ativos, nos termos das Cláusulas 4.3.1.1 do Plano de
Recuperação Judicial da Eneva S.A., em Recuperação Judicial e Eneva Participações
S.A., em Recuperação judicíal.
Credor:—
CNPJ/MF:
Endereço:
Representante legal:

o

1

CPF/MF:
Órgão Expedidor:

Identificação:

Data de expedição:

Endereço:

Ativo(s) a ser(em) subscrito(s):
Descrição do(s) Ativo(s):

Valor de avaliação conforme
laudo(s)
anexo(sl

'1
fL ~

Rio de Janeiro, _ de

de 20_.

CREDOR INTERESSADO
~NE~
9 c.

45
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Anexo 5.3.2.1

Formulário da indicação do Percentual Proposto de Redução do Crédito
Quirografário e a Forma Escolhida de Redução do Crédito Quirografárío, nos termos
da Cláusula 5.3.2 do Plano de Recuperação Judicial da Eneva S.A, em Recuperação
Judicial e Eneva Participações S.A., em Recuperação Judicial.
Credor : _
CNPJ/MF:
Endereço:

CPF/MF:

Representante legal :

Identificação:

Data de expedição:

órgão Expedidor:

Endereço:

E

Redução Obrigatória do Valor do Crédito Quirografário :

(i) Percentual Proposto de Redução do Crédito Quirografário, de 30% (trinta por
por cento)
cento) até 45% (quarenta e cinco por cento):
%(
(ii) Forma Escolhida de Redução do Crédito Quirografário (marque um "X" em um
dos itens correspondente à forma escolhida):
(a) a capitalização do valor integral do Crédito Quirografário
correspondente ao Percentual Definitivo de Redução do Crédito
Quirografário;
(b) a concessão de perdão integral do valor do Crédito Quirografário
correspondente ao Percentual Definitivo de Redução do Crédito
Quirografário;
(c) a combinação das alternativas (a) e (b) acima, optando-se pelo
por cento) que pretende perdoar e o
percentual de
%(
por cento) que pretende capitalizar
percentual de
%(
no Aumento de Capital.

Rio de Janeiro, _ de

de 20_.

CREDOR INTERESSADO
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Anexo 5.3.5.2

Formulário para Exercício da Opção Relativa à Majoração Facultativa do Respectivo
Percentual Definitivo de Redução do Crédito Quirografário em 20% (vinte por cento)
Adicionais, nos termos previstos na cláusula 5.3.5 do Plano de Recuperação Judicial
da Eneva S.A., em Recuperação Judicial e Eneva Participações S.A., em Recuperação
Judicial. *

*Opção facultada exclusivamente aos Credores Quirografários que concederem um
Percentual Definitivo de Redução do Crédito Quirografário igual ou superior a 40%
(quarenta por cento), nos termos da Cláusula 5.3.2
C redor:—

CNPJ/MF:
Endereço:

CPF/MF:

Representante legal:
Órgão Expedidor:

Identificação:

Data de expedição:

Endereço:

Exercício da Opção Relativa à Majoração Facultativa do Valor do Crédito
Quirografário (Cláusula 5.3.51:

O

Deseja exercer a Opção Relativa à Majoração Facultativa do Respectivo Percentual
Definitivo de Redução do Crédito Quirografário em 20% (vinte por cento)
adicionais, nos termos previstos na cláusula 5.3.5 do Plano de Recuperação Judicial
da Eneva S.A., em Recuperação Judicial e Eneva Participações S.A., em Recuperação
Judicial?

( ) Sim

( ) Não

Rio de Janeiro, _ de

de 20_.

CREDOR ELEGÍVEL/INTERESSADO
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Anexo 7.1
Porto do Pecém - Contrato de Compra e Venda de Ações
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SHARE PURCHASE AGREEMENT AND OTHER COVENANTS

among

ENEVA S.A.,

a

as Seller

and

EDP — ENERGIAS DO BRASIL S.A.,

as Buyer.

O
December 9, 2014

~NE ~9

óR ~ p\ ~o

N5
SHARE PURCHASE AGREEMENT AND OTHER COVENANTS
By this private instrument of Share Purchase Agreement and Other Covenants ("Agreement"), the
parties:

e

I.

Eneva S.A, a corporation, headquartered in the City of Rio de Janeiro, state of Rio de
Janeiro, at Praia do Flamengo, 66, enrolled in the CNPJ/MF under n°. 04.423.56710001-21,
herein represented pursuant to its by-laws ("Eneva" or "Seller");

II.

EDP — Energias do Brasil S.A., a corporation, headquartered in the City of São Paulo, state
of São Paulo, at Rua Gomes de Carvalho 1996, 8 1 floor, enrolled in the CNPJ/MF under n°.
03.983.431/0001-03, herein represented pursuant to its by-laws ("Buyer" and, together with
the Seller, hereinafter referred to as "Parties" and each of Buyer and Seller as a "Parte"); and

As intervening consenting party ("Intervenina ConsentingPrty"):
HI. Porto do Pecém Geração de Energia S.A., a joint-stock Company with principal place of
business located in the City of São Gonçalo do Amarante, State of Ceará, at Rodovia CE085, KM 37,5, Complexo Industrial e Portuário de Pecém, enrolled in the National Register
of Legal Entities (CNPJ/MF) under n°. 08.976.49510001-09, herein represented pursuant to
its bylaws ("Company');

RECITALS
WHEREAS the Seller owns 943,936,131 common voting Shares that represent 50% (fifty
percent) of the voting and total capital of the Company;

Q

WHEREAS the Seller wish to sell all of its Shares (as defined below) of the Company to the
Buyer and the Buyer wishes to acquire the totality of the Shares issued by the Company, according
to the terras and conditions set forth herein (the "Transaction");
The Parties agree to execute this Agreement, which shall be governed by the following
clauses and conditions:
CHAPTERI
DEFINITIONS
CLAUSE 1.1. Cerram Defined Terms. For the purposes of this Agreement, and unless
otherwise expressly defined elsewhere in this Agreement, the terras described below shall have the
following meanings:
1
ENE

6

ji ~ C

"Affiliate" means, in relation to any Person, (i) another Person who, directly or indirectly,
(a)
Controls said Person, (ii) another Person who is Controlled, directly or indirectly by said Person, or
(iii) another Person who is, directly or indirectly, under the same Control of said Person.
(b)

"Antitrust Authorities" means the Administrative Council for Economic Defense — CADE.

(c)

"Aneel" means the Agência Nacional de Energia Elétrica.

"Brazilian Civil Code" means Law number 10.406, of January 10, 2002, as amended from
(d)
time to time.

©

"Business" means the generation of thermal energy of 720 MW of the Company along with
(e)
its contractual arrangements.
(f)

`Business Dav" means any day in which financial institutions are not obliged or authorized

to close in the cities of Rio de Janeiro, State of Rio de Janeiro or São Paulo, State of São Paulo,
both in Brazil.
"Control" or "Controllin ' means the power of a Person or a group of Person to, directly or
(g)
indirectly, hold shareholder rights that permanently ensure them advantages on corporate
resolutions and the power to elect the majority of the board of directors' members.
"Government Authority" means any authority, agency, court, arbitrator, chamber or
(h)
commission , whether federal , state or municipal, national , foreign or supranational , governmental,
administrative, regulatory or self-regulatory, including any known stock exchange.
"Lien" means any encumbrance, in rem or personal security interest, mortgage, restriction,
(i)
easement, usufrua, doubt, burden, fee, pledge, option, right of first refusal or any other right, claim,
O restriction or limitation of any nature which might affect free and full ownership related to the asset
at stake or, in any way, might present obstacles to its disposal at any time.
"Ordinary Course of Business" means, when used in relation to the conduct by the
(j)
Company with respect to the Business, any transaction or activity which contitutes an ordinary
day-to-day business activity, conducted in a commercially reasonable and businesslike manner,
having no extraordinary features, and consistent with past procedures and practice.
"Person" means an individual, company, trust, association, condominium, fund, joint
(1)
venture or other entity, or Government Authority.
(m) "Related Parties" has the meaning set forth on Technical Pronouncement CPC No. 5,
approved by Securities and Exchange Commission's Resolution 560/2008.
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(n)
" Taxes " means any tax, contribution, assessment, tariff, fee, duty or other govemment
assessment, whether federal, state or municipal, including income tax, withholding taxes, taxes on
circulation of goods, ad valorem, social and social security contributions, taxes on services or on
financial transactions.
CLAUSE 1.2. Other Defrned Terms. In addition to the definitions above, other terms listed
below shall have the meanings ascribed to them in the following clauses of this Agreement:
Definition
Agreement
Seller
Buyer
Party; Parties
Intervening Consenting Party
Company
Transaction
Shares
Purchase Price
Closing Date
Closing
Loss or Losses
Third Party Claim
Dispute
CCBC Regulation

Reference
Preamble
Preamble
Preamble
Preamble
Preamble
Preamble
Preamble
2.1
2.2
4.2
4.3
6.1
6.3
8.1
8.1

CLAUSE 1.3. Interpretation. The headings and titles of this Agreement serve only as a
convenience of reference and shall not limit or affect the meaning of clauses, paragraphs or articles
to which they apply. The terms "including", "especially" and other similar terms shall be interpreted
• as followed by the term "for example", except when the clause wording explicitly expresses the
contrary. Always when required by the context, definitions herein sha11 apply both in their singular
and plural forros, and the masculine gender shall include the feminine and vice-versa. References to
any documenta or other instruments include all their amendments, replacements and consolidations
and respective supplementations, except if expressly provided differently. References to legal
provisions shall be interpreted as references to the provisions respectively amended, extended,
consolidated or reformulated.

CHAPTER II
PURCHASE AND SALE OF THE SHARES
CLAUSE 2.1. Purchase and Sale. On the terms and subject to the conditions set forth in this
Agreement, the Seller hereby sells, assigns, transfers and delivers to the Buyer, and the Buyer

r

ffi2
purchases and receives from the Seller, 943,936,131 common voting shares issued by the Company
and any other outstanding common voting Shares issued by the Company in accordance with Clause
3.1(v) below ("Shares"), owned by the Seller, representing 50% (fifty percent) of the total issued
and outstanding corporate capital of the Company ("Sale and Purchase").
CLAUSE 2.2. Purchase Price. In consideration for the purchase and Bale of the Shares,
Buyer shall pay to the Seller on the Closing Date the total aggregate amount of R$ 300,000,000.00
(three hundred thousand million Reais) ("Purchase Price").
CLAUSE 2.3. Purchase Price Payment. The Purchase Price shall be paid by the Buyer to the
Seller at Closing in Brazilian Reais in one single installment by wire transfer to the bank, branch and
account informed by the Seller in writing at least 5 (five) Business Days prior to the Closing Date.
•

CLAUSE 2.4. Transfer of lhe Shares. On the Closing Date, Seller shall execute the relevant
documents including the deed of transfer (Termo de Transferência de Ações Nominativas) on the
share transfer book of the Company (Livro de Transferência de Ações Nominativas) as may be
necessary to formalize the transfer of the Shares to the Buyer.
CRAPTER III
CONDITIONS PRECEDENT AND CLOSING
CLAUSE 3.1. Conditions Precedent for lhe Closing. (a) The Buyer's obligation to buy the
Shares and consummate the Transaction contemplated by this Agreement is subject to the
satisfaction or waiver, on or prior to the Closing Date, of each of the following conditions precedent:
(i)

Non-existence of law or regulation that would prevent the Closing to be performed;

(ii)

In the event Seller requests judicial recovery (recuperação judicial), the following
requisites shall cumulative apply: (a) the reorganization plan shall reproduce the same
conditions of the Transaction, (b) the creditors shall approve the reorganization plan
cwntaining the same dispositions of the Transaction during the general creditors
meeting of Seller, and (c) the court responsible for the judicial recovery shall ratify
(homologar) the reorganization plan containing the same dispositions of the
Transaction.

(iii)

Ali necessary approvals, consents, authorizations, acceptances or otherwise
("Consents") froco IDB, BNDES and from any and ali financial institutions have been
obtained related to the financial agreements of the Company; and

(iv)

The Antitrust Authorities have approved the Transaction.

(v)

Aneel has approved the Transaction, as applicable;

•
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The Seller's obligation to sell the Shares and consummate the Transaction
(b)
cwntemplated by this Agreement is subject to the satisfaction or waiver, on or prior to the Closing
Date, of each of the following conditions precedent:
(i)

Non-existence of law or regulation that would prevent the Closing to be performed;

(ii)

In the event Seller requests judicial recovery (recuperação judicial), the following
requisites shall cumulative apply: (a) the reorganization plan shall reproduce the same
conditions of the Transaction, (b) the creditors shall approve the reorganization plan
containing the same dispositions of the Transaction during the general creditors
meeting of Seller, and (c) the court responsible for the judicial recovery shall ratify
(homologar) the reorganization plan containing the same dispositions of the
Transaction;

(iii)

The Antitrust Authorities have approved the Transaction; and

(iv)

Aneel has approved the Transaction, as applicable.

®

CLAUSE 3.2. Closing Date and Place. Closing of the Transaction shall take place on the 5 1
(fifth) Business Day after the last pending condition precedent among those set forth in Clause 3.1
above is satisfied or waived (other than conditions that are intended to be satisfied at Closing)
("Closing Date' ), at 11:00 a.m. São Paulo time, at the offices of Buyer's in São Paulo, SP, or such
other date time and place mutually agreed among the Parties.
,

CLAUSE 3.3. Closing Operations. (a) On the Closing Date, the Parties shall take or cause to
be taken the following acts and operations ("Closing"):
(i)

The Seller sha11 sign a deed of transfer (Termo de Transferência) on the Company's
share transfer book (Livro de Transferência de Ações Nominativas) transferring the
Shares to the Buyer, and the Company sha11 make the corresponding records in the
share registry book of the Company (Livro de Registro de Ações Nominativas);

(ii)

Buyer shall pay the Purchase Price to the Seller as set forth in Clause 2.2 above;

(iii)

Seller must deliver to the Buyer letters from ali current members of the Board of
Directors and Officers of the Company appointed by the Seller resigning from their
positions as members of the Board of Directors and Officers and releasing the
Company from any liability regarding their duties;

(iv)

The Parties sball terminate the existing Shareholders' Agreement of the Company, as
well as any other agreement executed by the Parties that governs the relationship of
the Parties as shareholders of the Company, including the release of any and ali
liabilities and obligations arising therefrom;

O
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(v)

Conversion of any related party agreements between the Sellers and the Company
into equity such as (i) intercompany loan; and ( ii) the coal supply agreement and (iii)
energy contracts , recorded in the balance sheets of the Company on such conversion
date, which outstanding balances for reference amount to R$178 million, R$208
million and R$23.9 million , respectively , as of October 31 51, 2014;

(vi)

The Parties shall reflect in the applicable documentation of ~E Construção e
Administração de Projetos Ltda., that Buyer shall be responsible for the matters related to the
Company; and.

(vii)

The Parties shall execute ali and any other documents and instruments required for
the implementation of the Sale and Purchase of Shares contemplated herein.

Ali Closing procedures , as well as ali documenta signed at the Closing, shall be
(b)
deemed performed and executed simultaneously , for ali purposes.
CRAPTER IV
REPRESENTATIONS AND WARRANTIES
CLAUSE 4.1. Seller's Representations and Warranties. The Seller acknowledge that the
representations and warranties below are an essential condition for the Buyer ' s decision to enter into
this Agreement and consummate the Transaction and, thus represent and warrant , in a true , complete
and accurate manner, to the Buyer that , as of the date of execution of this Agreement and, unless
otherwise stated, on the Closing Date:

0

(a)

Organization . Except as provided in Clause 3 . 1(a)(ii ), the Seller is duly and validly
established and existing under the laws of the Federative Republic of Brazil and have
full authority and power to operate their business and activities , as they have been
operated , and to execute chis Agreement,.

(b)

Authority . Except as provided in Clause 3.1(a)(ii ), the Seller has full authority and
power to execute this Agreement , as well as to complete and. implement the
operations set forth herein . This Agreement , after signed by ali Parties , constitutes a
valid and binding legal obligation of the Seller , enforceable against them under its
terms,.

(c)

No Violation . Except as provided in Clause 3 . 1(a)(ii ), the execution of this
Agreement , as well as the implementation of the acts and operations set forth herein,
by the Seller does not violate any law, rule , decision or administrative or judicial
order or arbitration award , applicable to the Seller.

EN
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(d)

Litigation Except as provided in Clause 3 1(a)(ii there are no pending claims,
demands lawsuits, investigation or procedures which may affect the Seller s ability
to comply with the terras and conditions of the present Agreement.
.

.

),

,

'

ARTICLE 4 2.
Buyer Representations and Warranties. The Buyer represents and
warrants to the Seller that on the present date and on the Closing Date:
.

,

(a)

Organization and Authority. The Buyer is a corporation duly organized and existing
under the laws of Brazil and has full authority to operate its business and activities as
currently operated to execute this Agreement as well as to complete and implement
the operations contemplated hereby This Agreement, after signed by ali Parties,
constitutes a valid and binding legal obligation of the Buyer enforceable against it
under its terms.
,

,

.

,

e
(b)

No Violation The execution of this Agreement as well as the implementation of acts
and operations set forth herein by the Buyer do not violate i) the Buyer s articles of
incorporation ii) any law rule, decision or administrative or judicial order or
arbitration award applicable to the Buyer or (iii any Buyer s contract obligations
with third parties.
.

,

: (

;

(

,

,

(c)

'

;

)

'

Liti ation Except as provided in Clause 3 1(b)(ii there is no pending demand, suit,
investigation or procedure which may affect the Buyer s ability to comply with the
terras and conditions of the present Agreement.
.

.

),

'

ARTICLE 4.3. The Parties recognize and agree that except for the representations and
warranties established herein the Parties do not grant any other representation or warranty to each
other the Company and/or their representatives.
,

,

CHAPTER V
OTHER OBLIGATIONS
CLAUSE 5.1. Joint Efforts. The Parties and the Company hereby agree that they sha11 take
ali action necessary for the full performance of the obligations set out in this Agreement and they
shall sign ali instruments certacates and other documents required to implement the Transaction
contemplated by this instrument.
,

,

CLAUSE 5.2. Notice to the Antitrust Authorities and Aneel. The Buyer shall carry out at its
own expenses ali procedures required to submit this Transaction to the Antitrust Authorities and
Aneel The Seller and the Company hereby undertake to provide the documentation prescribed by
law so that the Buyer can prepare the respective notice to the Antitrust Authorities and Aneel.
.

CLAUSE 5.3. Confrdentiality. The Parties and the Company undertake to treat as strictly
confidential and not to disclose or make public any aspects related to this Agreement and its
VÁ
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Schedules, without the prior consent of the other Party or Parties, except (i) as required by
applicable law or by the proper government authority, where the Person required to make lhe
disclosure shall send a written notice to the other Party or Parties on this matter, and the Parties shall
reach a consensus in good faith about the more effective and satisfactory way to make the
disclosure, and (ii) for general publicity of the existence of the Transaction, in line with market
practice. Moreover, each Party and the Company undertakes to treat as strictly confidential and not
to disclose to any third parties any and all information concerning the other Parties or the Company
of which each of them may take knowledge through the transactions set out in chis Agreement,
except any information that (i) is or shall become of public domain without violation of the
confidentiality obligation dealt with in this Clause; (ii) was already known to the recipient of the
information at the time of such disclosure; or (iii) is lawfully received from third parties that in no
way subject to any confidentiality obligation before the Parties. Each Party and the Company shall
require that their officers, employees, consultants, agents and representatives comply with the
confidentiality obligations set out in this Clause.
CLAUSE 5.4. Expenses. Unless otherwise established in this Agreement, all costs and
expenses incurred by the Parties with the negotiation, preparation and execution of this Agreement
shall be borne by the Party that incurred them.
CLAUSE 5.5. Afrmative and Negative Covenants. Except upon the prior express and
written approval of the Buyer, from the date of the Antitrust Authorities approval of the Transaction
up to and including the Closing Date, Seller agrees that any and all day to day activities to be carried
out by the officers (Diretores) of the Company must be previously approved in writing by Buyer or
its appointed representative, including, but not limited to Lhe following: (i) any and all contacts
with Government Authorities; (ii) operation and maintenance of the Company; (iii) any and all
payments to be carried out to suppliers, banks or third parties; (iv) signing of any contract and/or
document regardless of its value; and (v) dismissal or hiring of employees.

O

CLAUSE 5.6. Funding of the Company. The Parties agree that any and all funding required
by the Company after the date hereof shall be provided exclusively by the Buyer through advance
for future capital increases (AFACs) or any other intercompany loans, provided that the credits
arising from such AFACs or intercompany loans cannot be converted into equity prior to the Closing
Date ("Company's
g'). In case
Fundin
the Transaction is not closed in accordance with Chapter III
above, then the Seller will have the option at its sole discretion to (i) reimburse the Buyer for 50%
(fifty per cent) of any eventual Company's Funding occurred from the execution date of this
Agreement until the termination of the Transaction adjusted by the interest accrued at the CDI rate
plus 1% (one per cent) per year calculated over the Company's Funding, from the date its occurred
to the date of reimbursement; or (ii) be diluted in accordance with the Shareholders' Agreement,
observed in this case the dilution basis shall be the equity value of R$300,000,000.00 for 50% (fifty
per cent) of the Company's equity.
CRAPTER VI
OBLIGATION TO INDEMNIFY
8
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CLAUSE 6.1. Indemnifrcation. (a) Subject to the limitations set forth in this Agreement, the
Seller undertakes to indemnify and keep the Buyer, and its corresponding managers, employees,
advisors, representatives and their respective successors harmless from and against any and all
damages, injuries, expenses and costs including, but not limited to, fees of counsel and procedural
costs suffered or incurred and excluding any loss of profits or indirect damages ("Loss" or "Losses")
by the Buyer arising exclusively from:

e

(i)

breach of the representations and warranties, under the terras of Clause 4.1; and

(ii)

non-compliance with any material obligation set forth in this Agreement.

(b)
The Buyer undertakes to indemnify and hold the Seller and its corresponding
managers, employees, advisors, representatives and their respective successors harmless from and
against each and every Loss or Losses incurred by the Seller arising exclusively from:
(i)

breach of the representations and warranties, under the terms of Clause 4.2; and

(ii)

non-compliance with any material obligation set forth in this Agreement.

CLAUSE 6.2. Limitations of Buyer's and Seller's Obligation to Indemn fy. Buyer's and
Seller's obligations to indemnify shall remain valid until the termination of their relevant statutes of
limitation. In any event, the obligation of Seller to indemnify shall remain valid if the Seller
receives, during the original validity period, a written notice from the Buyer or the Company
informing it of a good-faith demand under the terms of this Agreement, when the Seller's obligation
to indemnify shall remain regarding such demand until it is definitely resolved.
CHAPTER VII
PRE-CLOSING TERMINATION

®

CLAUSE 7.1. Terminadon. This Agreement may be terminated at any time until the Closing
Date, in the following events:
(i)

by written agreement by the Parties; and

(ii)

by the Buyer or the Seller in case the Transaction is not Closed in the event (a) Seller
bankrupts or (b) Seller requests judicial recovery (recuperação judicial) and in this
case the following requisites are not cumulative fulfilled: (I) the reorganization plan
reproduces the same conditions of the Transaction, (II) the creditors approve the
reorganization plan containing the same dispositions of the Transaction during the
general creditors meeting of Seller, and (I1I) the court responsible for the judicial
recovery ratifies (homologar) the reorganization plan containing the same
dispositions of the Transaction.

p
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CLAUSE 7.2. Effects of Termination. (a) In any of the events set out in Clause 7.1 above, the
termination of this Agreement shall not result in any payment obligation from one Party to the other,
except, if applicable, the obligation set forth in Clause 5.6 above.
(b)
In any case, the confidentiality obligation undertaken by the Parties in Clause 5.3
above, the provisions relating to resolution of the Disputes set forth in Chapter IX below and the
general provisions contained in Chapter X below shall remain in effect and enforceable.
CHAPTER VIII
RESOLUTION OF DISPUTES
CLAUSE 8.1. Resolution of Disputes. Without prejudice to any legal specific provision in
that regard, any litigation or controversies arising out of or related to this Agreement shall be
informed in writing by one Party to the other, and the Parties shall exert their best efforts to settle
them out of court by means of direct negotiations held in good faith, within a period not longer than
ten (10) Business Days counted from the date of receipt of the notice mentioned herein. Failing an
agreement, such litigation or dispute ("Dispute") shall be submitted to arbitration pursuant to Law
9307196, and shall be settled in accordance with the Arbitration Regulations of the Brazil-Canada
Chamber of Commerce ("CCBC Re
ol ation"). The arbitral tribunal shall be made up of three (3)
go
Portuguese-speaking and reading arbitrators, one being designated by the Buyer, the other by the
Seller and the third one by the first two arbitrators. The third arbitrator shall preside the arbitral
tribunal. If the first two arbitrators fail to reach a consensus related to the indication of the third
arbitrator, such arbitrator shall be indicated by the Brazil-Canada Chamber of Commerce. The
arbitration shall be conducted in the City of São Paulo, State of São Paulo, Brazil, and shall be
conducted on a confidential basis and in the Portuguese language. To the fullest extent set forth by
law, the parties waive the right to file any appeals against (including but not limited to) the
arbitration award, as well as to argue any exceptions against execution thereof. The enforcement of
® the arbitration award may be pleaded at any proper courts, and the arbitration award shall be issued
within the Brazilian territory and shall have a definitive territory, binding the parties and their
successors in any way. For the exclusive purposes of any coercion measure or precautionary
procedure of a preventive, provisional or permanent nature, the Parties elect the courts of the
Judicial District of the Capital of the State of São Paulo. These provisions regarding settlement of
disputes shall remain in force until completion of ali the matters or lawsuits resulting from this
document. Except for the fees of the respective attorneys, which are to be paid by each of the Parties
individually, ali other expenses and costs of arbitration shall be borne by any of the Parties or by
both Parties, as the arbitral tribunal may determine.
CHAPTER IX
MISCELLANEOUS
CLAUSE 9.1. Notices. (a) Ali notices, consents, requests and other communications
established in this Agreement shall only be valid and effective if made in writing and sent by letter
10
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with notice of receipt or certified letter, fax or email with evidence of receipt, and sha11 be sent to the
Parties at the addresses below:
(i)

If to the Seller:

Mr. Alexandre Americano
Praia do Flamengo 66, 6 11 floor
Rio de Janeiro — RJ
Brazil
e-mail: alexandre.americano@eneva.com.br
(ii)

If to the Buyer:

Mr. Miguel Setas
Rua Gomes de Carvalho 1996, 8 1 floor
São Paulo — SP
Brazil
e-mail: miguel.setas@edpbr.com.br
(b)
The change of addressee, address or any of the aforementioned information must be
promptly notified in writing to the other Party as provided for herein; if such notice is not provided,
any notice or communication delivered to the addressees or at the addressee indicated above sha11 be
considered as having been duly made and received.
CLAUSE 9.2. Irrevocability. Subject to the provisions in Chapter IX above, this Agreement
is irrevocable and irreversible, and the obligations assumed herein by the Parties are also binding on
their successors in any way.
®

CLAUSE 9.3. Entire Agreement. Any court declaration as to the nullity or inefficacy of any
of the covenants contained in this Agreement sha11 not adversely affect the validity and efficacy of
the other covenants, which sha11 be fully complied with, and the Parties agree to exert their best
efforts to validly achieve the same effects of the covenant that has been annulled or has become
ineffective.

CLAUSE 9.4. Schedules and Amendments. This Agreement and its schedules constitute the
full understanding and covenants of the Parties in relation to the matters regulated hereunder. This
Agreement and its exhibits may only be amended or changed through a written instrument signed by
the Parties.
CLAUSE 9.5. Novation. The lack or delay of any of the Parties to exercise any of the rights
in this Agreement sha11 not be considered as waiver or novation, and sha11 not affect the subsequent
exercise of such right. Any waiver sha11 only produce effects when it is specifically granted in
writing.

11
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CLAUSE 9.6. Assignmenl. It is prohibited to assign any of the rights and obligations
established in this Agreement, without the prior express written consent of each of the Parties,
except (i) as otherwise provided for in this Agreement; or (ii) that the Buyer may assign any rights
pursuant to this Agreement to an Affiliate of the Buyer, remaining the Buyer joint and severally
liable with the respective successor for ali its obligations under this Agreement .

40

CLAUSE 9.7. Capability. Each Party sigas this Agreement and representa (i) to be aware of
the obligations ensuing from this Agreement and from the laws governing this Agreement; (ii) has
been assisted by attorneys and that, by virtue of its routine activities of management of its respective
companies, fully understands ali the terms and conditions of this Agreement; and (iii) fully assumes
the charges and risks inherent to this Agreement, including, but not limited to, the obligation to
indemnify established in Chapter VII of this Agreement.
CLAUSE 9.8. Intervenience and Consent. The Company executes this Agreement in their
capacity as Intervening Consenting Party and acknowledges, consents and agrees with ali its terms
and conditions, especially the Purchase and Sale of Shares, undertaking to comply with such terms
and conditions in their entirety and to ensure the proper and full performance of this Agreement.
CLAUSE 9.9. Language. This Agreement is executed in the English languages.
CLAUSE 9.10. Specific Performance. The interested Parties shall be entitled to obtain
specific performance of any other Parties' undertakings hereunder, according to articles 461, 462,
466-A et seq. of the Code of Civil Procedure (Law 5869/73). For this purpose, the Parties
acknowledge that this Agreement, duly signed by two (2) witnesses, constitutes an extrajudicial
enforcement instrument (título executivo extrajudicial) for ali purposes and effects of article 585, II
of the Code of Civil Procedure.

•

CLAUSE 9.11. Applicable Law. This Agreement shall be governed and cwnstrued under the
laws of the Federative Republic of Brazil.
(the remainder of this page is intentionally left blank)
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(signature page of the Share Purchase Agreement and Other Covenants between Eneva S.A.
and EDP — Energia do Brasil S.A.)
IN WITNESS WHEREOF, the Parties sign this Agreement in 3 original copies of identical
forra and content, in the presence of the two (2) undersigned witnesses.
SÁo PAULO, DECEMBER 09, 2014.

Seller:
ENEVA S.A.
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By: R,IU^9,&
Title: 4rtP--~~

BALEXAM> /j wEA, C'A1.,9
Ti e: ATI-glL -5 —);ç,- F4 c f

t~

Buyer:
EDP — Energias do Brasil S.A.

By: C,e 4Pf ANfNpO
Title: ptuFo N Lh ej

By: KICOC — SE -t,

Title: h~c R P"s/AEArr6

Intervening and Consenting Party:
Porto do Pecém Geração de Energia S.A.

/aa,:;,.

0, ~ -c,~

uy:
Title:

COMO Moraes

a~Nra 0 Financeiro

Poro do Pxént C~ de Ft ereta CIA

Title:

LounvolitirciradatSoAfoaSobnn ~O
Diretor de Construção e Operação
Porto do Pecém Geração de Energia SIA

2 ~ =u/cc
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cG {~
R.G.: 32, INN.?õ4 x
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Estado do Rio de Janeiro Poder Juc •Mário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 43 Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP: 20020-903 -Centro -Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 3625/2785 e-mail:
cap04vemp@tj rj.j us. br

Fls. f' S g
Processo: 0474961-48.2014.8.19.0001

Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Requerente: ENEVA S A
Requerente: ENEVA PARTICIPAÇOES S A
Interessado: BANCO BTG PACTUAL SA

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Maria da Penha Nobre Mauro
Em 1010212015

W-9
Decisão
1 - Fls. 9011905 - Intimem-se os credores, conforme requerido.
2 - Fls.9061907 - Considerando o efeito suspensivo concedido ao Agravo de Instrumento,
conforme fls. 871 verso, publique-se o edital, conforme requerido. Em seguida ao Ministério
Público.
3 - Cumpra-se o despacho de fis. 874, aguardando-se o julgamento do recurso.
o de Janeiro

re Mauro - Juiz Substituto

Maria da Penha

im

15.

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz
Maria daa Penh a Nobre Mauro
Em

110

12
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COMARCA DA CAPITAL
QUARTA VARA EMPRESARIAL
PROCESSO N° 0474961-48.2014.8.19.0001
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ENEVA S.A., em recuperação judicial
ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A., em recuperação judicial
EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com o art. 53,
parágrafo único da Lei n° 11. 10112005, passado na forma abaixo:
• A Exma. Dra. Maria da Penha Nobre Mauro, Juíza de Direito
titular da Quinta Vara Empresarial da Comarca da Capital do
Estado do Rio de Janeiro e em exercício na condição de Juiza
Tabelar desta Quarta Vara Empresarial da Comarca da Capital
do Estado do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que virem o
presente edital, ou dele tiverem conhecimento e a quem
interessar possa que, nos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL
DE ENEVA S.A., em recuperação judicial e ENEVA
PARTICIPAÇÕES S.A., em recuperação judicial, processo n°
0474961-48.2014.8.19.0001, foi apresentado pelas
Recuperandas o seu Plano de Recuperação Judicial, em virtude
do que foi determinada a expedição do presente Edital, com
prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 53, parágrafo único, e
art. 55 da Lei n° 11.10112005, para ciência dos credores, a fim de
que apresentem eventuais objeções. E, para que chegue ao
conhecimento de todos os interessados e fins de direito, é
expedido o presente edital, que será afixado no lugar de costume
e publicado na forma da lei. Cientes de que este Juízo funciona
na Av. Erasmo Braga n° 115 6 Lâmina Central ¿ sala 719 ¿
Centro ¿ Rio de Janeiro 6 RJ. Dado e passado nesta cidade do
Rio de Janeiro, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de
dois mil e quinze. Eu, Edson Fernandes, T.A.J, digitei. E, eu,
Maria Carmelina de Oliveira, Responsável pelo Expediente, Matr.
0119151, o subscrevo e assino por ordem da Exma. Dra. Juíza de
Direito Exma. Dra. Maria da Penha Nobre Mauro.
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Processo: 0474961-48.2014.8.19.0001
Recuperação Judicial

CERTIDÃO
Certifico e dou fé que a decisão abaixo, de fis. foi remetido(a) para o Diário da Justiça
Eletrônico do Rio de Janeiro no expediente do dia 1210212015 e foi publicado(a) em
2310212015, na(s) folha(s) 3311339 da edição: Ano 7 - n° 110/2015 do DJE.
Proc. 0474961-48.2014.8.19.0001 - ENEVA S A E OUTRO (Adv(s). Dr(a). FLAVIO ANTONIO ESTEVES
GALDINO (OAB/RJ-094605) X Interessado: BANCO BTG PACTUAL SA (Adv(s). Dr(a). ANTONIO CELSO
FONSECA PUGLIESE (OAB/SP-155105), Dr(a). CAROLINA MANSUR DA CUNHA PEDRO
(OAB/SP-248444) Decisão: 1 - Fls. 9011905 - Intimem-se os credores, conforme requerido.
2 - Fls.9061907 - Considerando o efeito suspensivo concedido ao Agravo de Instrumento, conforme fls. 871
verso, publique-se o edital, conforme requerido. Em seguida ao Ministério Público.
3 - Cumpra-se o despacho de fis. 874, aguardando-se o julgamento do recurso.

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2015.
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Processo: 0474961-48.2014.8.19.0001
Recuperação Judicial

CERTIDÃO
Certifico e dou fé que o edital abaixo, foi remetido(a) para o Diário da Justiça Eletrônico do
Rio de Janeiro no expediente do dia 1 910 212 01 5 e foi publicado(a) em 23/0212015, na(s)
folha(s) 9 da edição: Ano 7 - n° 110/2015 do DJE.
COMARCA DA CAPITAL
QUARTA VARA EMPRESARIAL
PROCESSO N° 0474961-48.2014.8.19.0001
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ENEVA S.A., em recuperação judicial
ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A., em recuperação judicial
EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com o art. 53, parágrafo único da Lei n° 11.10112005,
passado na forma abaixo: A Exma. Dra. Maria da Penha Nobre Mauro, Juiza de Direito titular da Quinta Vara
Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro e em exercício na condição de Juiza
Tabelar desta Quarta Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, FAZ SABER
aos que virem o presente edital, ou dele tiverem conhecimento e a quem interessar possa que, nos autos da
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE ENEVA S.A., em recuperação judicial e ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A., em
recuperação judicial, processo n° 0474961-48.2014.8.19.0001, foi apresentado pelas Recuperandas o seu
Plano de Recuperação Judicial, em virtude do que foi determinada a expedição do presente Edital, com
prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 53, parágrafo único, e art. 55 da Lei n° 11.10112005, para ciência
dos credores, a fim de que apresentem eventuais objeções. E, para que chegue ao conhecimento de todos
os interessados e fins de direito, é expedido o presente edital, que será afixado no lugar de costume e
publicado na forma da lei. Cientes de que este Juizo funciona na Av. Erasmo Braga n° 115 6 Lâmina Central
¿ sala 719 4 Centro ¿ Rio de Janeiro ¿ RJ. Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos dezenove
dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze. Eu, Edson Fernandes, T.A.J, digitei. E, eu, Maria
Carmelina de Oliveira, Responsável pelo Expediente, Matr. 0119151, o subscrevo e assino por ordem da
Exma. Dra. Juíza de Direito Exma. Dra. Maria da Penha Nobre Mauro.

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2015.
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CERTIDÃO

Certifico que nesta data, desentranhei as peças de fls. 1162/1164 em
atendimento ar. decisão de fls. 1717.
Rio de Janeiro, 07 de abril de 2015.
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SALEH & SAIA TAPIAS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 04a VARA
EMPRESARIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO - RJ

N
M

47
a

I

O~
N
N
CJ
.i1
GO
M
4'7
N
4~
H
CJ
T
wi
M
N
b
O
O
O
1.7
vd
O
N
O
4.
IC
W
G..
6
V

w

212

®

Processo ril. 0 0474961-48.2014.8.19.0001

TELEFÔNICA BRASIL S/A, pessoa jurídica de direito
privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob número 02.558.15710001-62,
sediada na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, n.O 1376, São Paulo — SP, por
seus advogados, que esta subscrevem, vem, respeitosamente, à presença de Vossa
Excelência, nos autos da ação de recuperação judicial de ENEVA S/A, requerer a
juntada de documentos estatutários, procuração e susbstabelecimento, a fim de
regularizar sua representação processual nesses autos.

Alameda Jaú, 684 - 3 0 andar - Jardim Paulista - São Paulo/SP - CEP: 01420-002 - Fone: (55 11) 3208-776013253-0262
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SALEH & SAIA TAPIAS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Por derradeiro, requer que todas as publicações veiculadas no
Diário Oficial, intimações e qualquer ato de comunicação no presente processo,
sejam realizadas EXCLUSIVAMENTE em nome dos patronos OMAR MOHAMAD
SALEH, OAB/SP 266.486 e DIOGO SAIA TAPIAS, OAB/SP 313.863 , sob
pena de nulidade dos atos que vierem a ser praticados.

Termos em que,

0

Pede e aguarda deferimento.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2015.

Omar Mohamad Saleh

Diogo Saia Tapias

OAB/SP n.O 266.486

OAB/SP n.O 313.863

E

Alameda Jaú, 684 - 3 0 andar - Jardim Paulista - São Paulo/SP - CEP: 01420-002 - Fone: (55 11) 3208-776013253-0262
www.sstadvogados.com.br
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TELEFÔNICA BRASIL_ S.A.
Companha Aberta
CNP i.02.558157+0001-62 - NIRE 35.3.0015881 -4

Vil - exercer outras atividades afins ou correlatas que lhe forem atribuídas pela Agência
Nacional de Telecomunicações - ANATEL; e

Vtll - comercializar equipamentos e rnateriais necessários ou úteis á exploração de
serviços de telecomunicações.
SEDE
Art 3 - A Sociedade tem sede na Capital do Estado de São Paulo, podendo criar e

extinguir, por decisão da Direto ri a, filiais, agências e sucursais, escritórios, departamentos
e representações, em qualquer ponto do território racional, conforme disposto no artigo
22. (vii) deste Estatuto Social,

CAPITULO Ii -DO CAPITAL
CAPITAL. AUTORIZADO
Art. 4 - A Sociedãde está autorizada a aumentar seu capital social até o limite de
1.350.000.000 (hum bilhão, trezentos e cinquenta milhões) de ações, ordinárias ou
preferenciais, sendo o Conselho de Administração o órgão competente para deliberar
sobre o aumento e a consequente èmissão de novas ações, dentro do limite do capital
autorizado.

Parágrafo 1 0 - Não há obrigatoriedade, nos aumentos de capitai, de se guardar proporção
entre o número de ações de cada espécie, observando-se, entretanto, que o numero de
ações preferenciais, sem direito a voto ou com voto restrito, não poderá ultrapassar 2134
das ações emitidas.

•

Parágrafo 2 0 - Os acionistas terão direito de preferência para subscrição de aumento de
capital, na proporção do número de ações que possuírem. Por deliberação do Conselho de

Administração, poderà ser excluído o direito de preferência nas emissões de ações,
debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, cuja colocação seja feita
---- mediante venda em Bolsa de Valores ou subscrição pública, permuta por ações em oferta
pública de aquisição de controle, nos termos dos artigos 257 e 263 da Lei das S.A_, bem
como, gozo de incentivos fiscais, nos termos de legislação especial, conforme faculta o
artigo 172 da Lei 6.404176.

CAPITAL SUBSCRITO
Art. 5 - O capital social subscrito, totalmente integraiizado, é de R$ 37.798.109.745,03
(trinta e sete bilhões , setecentos e noventa e oito milhões , cento e nove mii, setecentos e

quarenta e cinco reais e três centavos), dividido em 1.125.601 930 (um bilhão, cento e
vinte e cinco milhões, seiscentas e uma mil, novecentas e trinta} ações. sendo
381.587.111 (trezentos e oitenta e um milhões, quinhentas a. oitenta e sete mil, cento e
Estalutc Social consolidado na
15"Assemb M Geral íbdrnãr+a e 374 Assembleia Geral Extraordinária de 1810412013
Fl. 2116
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TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CbmpÁhia Aberta
CNP102.558.16M001.62 - NIRE 35.3.00158$14

onze) ações ordinárias e 744.014.819 (setecentos e quarenta e quatro milhões, catorze
mil, oitocentas e dezenove) ações preferenciais, todas escriturais, sem valor nominal.
Parágrafo única —As ações serão mantidas em conta de depósito em instituição financeira
em nome de seus titulares, sem emissão de certificados.
®

GAPíTUC.a lil - DAS AçôEs
AÇÕES aRDiNÁRIAS
Art. 6 - A cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações das Assembleias
Gerais de Acionistas.
AÇÕES PREFERENCIAIS
Art. 7 - As ações preferenciais não têm direito a voto, exceto nas hipóteses previstas nos
artigos 9 e 10 abaixo, sendo a elas assegurada prioridade no reembolso de capitai, sem
prémio, e recebimento de dividendo 10% (dez por cento) maior do que o atribuido a cada
ação ordinária.
Parágrafo único — Será concedido às ações preferenciais direito de voto pleno: caso a
Sociedade deixe de pagar os dividendos mínimos a que fazem jus, por 3 Crês, exercícios
solais consecutivos, direito que conservarão até o seu pagamento.
CAPÉTULO IV — DA ASSEMBLEIA GERAL

Q

Art. 8 - As Assembleias Gerais de Acionistas realizar-se-ão: () ordinariamente, uma vez
por ano, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício
social, nos termos do art. 132 da Lei 6.404176 e, (li) extraordinariamente, sempre que
necessário, seja em função dos interesses sociais, ou de disposição deste Estatuto Social,
ou quando a legislação aplicável assim o exigir.
Parágrafo Único - As Assembleias Gerais de Acionistas serão convocadas pelo Conselho
de Administração, cabendo ao Presidente do referido órgão consubstanciar o aludido ato.
Art. 9 - Deverá ser submetida à aprovação prévia da Assembleia Geral de Acionistas (i) a
celebração de contratos com partes relacionadas, cujos termos e condições sejam mais
onerosos para a Companhia do que os normalmente adotados pelo mercado em
contrata~ da mesma natureza, observado, em qualquer caso, o disposto no artigo 117
da Lei 6.404176; e (0) a celebração de contratos de prestação de serviços de gerência,
inclusive de assisténcia técnica, com entidades estrangeiras vinculadas ao acionista
controiador da Sociedade. casos em que os titulares de ações preferenciais terão direito a
voto.
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Parágrafo único: Além das matérias referidas no 'capuP deste artigo, as ações
preferenciais terão direito de vota (i) para a eleição de 1 (um) membro do Conselho de
Administração, em votação em separado, e (ri) nas deliberações relacionadas à alteração
estatutária visando suprimir o direito de eleição, em votação em separado, pelos acionistas

detentores de ações preferenciais, de um membro do Conselho de Adrninistração.

®

Art. 10 - Sem preiuizo do disposto no § 1 0 do art. 115 da Lei n° 6.404176, os titulares de
ações preferenciais terão direito a voto nas deliberações assembleares referidas no am 9,
assim como naquelas referentes à alteração ou revogação dos seguintes dispositivos
estatuiàrios:
(i) - art. 9,
(ii)- parágrafo única do art 11: e
¢ii) - art. 30.

Art. 11 • As Assembleias Gerais de Acionistas serão presididas pelo Presidente do
Conselho de Administração, que deverá indicar, dentre os presentes, o Secretário, Em
caso de ausência dó Presidente do Conselho de Administração, os acionistas escolherão o
presidente e o secretário da mesa.

Parágrafo único - Nas hipóteses do art. 136 da Lei r,° 6.40417õ, a primeira convocação da
Assembleia Geral de Acionistas será feita com 30 (trinta ) dias de antecedência , no mínimo,
e com antecedência mínima de 10 (dez) dias, em segunda convocação.
M. 12 - Somente poderão tomar parte e votar na Assembleia Geral os acionistas cujas
ações estejam registradas em seu nome, no livro próprio, até 72 (setenta e duas) horas
antes da data designada para a respectiva Assembleia.
Parágrafo 1 0 - 0 edital de convocação poderá condicionar a presença do acionista, na
© Assembieia, ao depósito, na sede da Sociedade, do comprovante de sua qualidade de

acionista, expedido pela própria Sociedade ou pela instituição depositária das ações da
Sociedade, com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da data marcada para a
realizarão da Assembleia Geral de Acionistas.
Parágrafo 2 0 - O editai de convocação também poderá condicionar a representação do

acionista por procurador, em Assembleia, ao depósito do respectivo instrumento de
mandato na sede da Sociedade, com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da
data marcada para a realização da Assembleia Geral de Acionistas.
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CAPÍTULO V -DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE
Art, 13 - A Administração da Sociedade compete ao Conselho de Administração e à
Diretoria, com as atribuições conferidas por lei e pelo presente Estatuto Social. Os seus
membros serão eleitos para um mandato de 3 (três) anos, sendo permitida a reeleição.
estando eles dispensados de oferecer garantia para o exercício de suas funçbes.
®

Parágrafo 1°- Todos os membros do Conselho de Administração e da Diretoria tomarão
posse mediante assinatura dos correspondentes termos, permanecendo nos respectivos
cargos até a efetiva posse dos seus sucessores.
Parágrafo 2°- A Assembleia Geral de Acionistas deverá fixar a remuneração global dos
administradores da Sociedade, incluindo os benefícios de qualquer natureza e as verbas
de representação, sendo o Conselho de Administração competente para distribuir essa
remuneração entre os seus membros e os da Diretoria.
Parágrafo 3° - A Assembleia Geral de Acionistas poderá atribuir aos administradores
participação nos lucros da Sociedade, desde que observado o disposto no art. 152, § 1 0 e
§ 2°da Lei 6.404fM, conforme proposta apresentada pela administração.
Parágrafo 4 0 - A Sociedade e seu acionista controlador deverão manter, durante o prazo
da concessão e sua prorrogação, a efetiva existência, em território nacional, dos centros
de deliberação e implementação das decisões estratégicas, gerenciais e técnicas
envolvidas no cumprimento dos contratos de concessão dos quais a Sociedade seja parte.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

®

CoMPOSIçÃO

Art. 14 - O Conselho de Administração será composto de, no mínimo. 5 (cinco) e, no
máximo, 17 (dezessete) membros, todos acionistas da Sociedade, eleitos e destituiveis do
—' órgão pela assembleia geral, observado o disposto na legislação aplicávei, Computados
neste número o membro eleito pelos acionistas titulares de açôes preferenciais nos termos
do disposto no parágrafo Único do artigo 9 deste Estatuto e o membro eleito pelos
mincritãrios. se for o Caso,
Parágrafo Único - 0 Conselho de Administração deverá nomear, dentre os seus membros,
o Presidente do órgão, ou seu substituto, no caso de vacância. A cxttério do Conselho de
Administração, poderá ser nomeado etou destituído o Vice-Presidente do órgão.
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SUBSTITUIÇÃO
Art 15 - Ocorrendo impedimento ou ausência do Presidente do Conselho de
Administração, este será substituído pelo Vice-Presidente, se houver. Na ausência do
Vice-Presidente, o Presidente será substituído por antro membro do Conselho por ele
indicado.
©

Parágrafo 1 0 - No caso de impedimento ou ausência de qualquer outro membro do
Conselho ke Admirústraçâo, o Conselheiro impedido ou ausente deverá indicar, por
escrito, seu substituto, dentre os demais membros do Conselho de Administração, para
representá-lo e deliberar na reunião á qual não puder estar presente, nos termos do
disposto no parágrafo 301 do artigo 19 deste Estatuto.
Parágrafo 20 - Os membros do Conselho de Administração que indicarem representantes.
conforme disposto no parágrafo anterior, serão considerados, para todos os efeitos.
presentes á respectiva reunião.
Art. 16 - Ocorrendo vacància nos cargos de membros do Conselho de Administração,
restando número inferior ao minimo de membros previsto no art. 14 supra, deverá ser
convocada Assembleia Geral de Acionistas para eleição de substitutos.
COMPETNCIA
Art. 17 • Compete ao Conselho de Administração:
(!) - fixar a orientação geral dos negócios da Socedade;

®

(A) - aprovar c orçamento e o plano anual de negócios da Sociedade;
(ii) - convocar a Assembeia Geral de Acionistas;

_ ..

(iv) - aprovar as demonstrações financeiras e o relatório da administração da Sociedade e
submetê-los à Assembleia Geral de Acionistas;
(v) - eleger ou destituir, a quaiquer tempo, os membros da Diretoria, furando-lhes as
atribuições, observadas as disposições legais e estatutárias;
(vi)— aprovar a criação de Comitês técnicos e consultivos para seu assessoramento em
assuntos de interesse da Sociedade, eleger os membros de tais Comitês e aprovar seus
regulamentos Internos, que conterão as regras especificas reiativos a composição,
funçbes, competência. remuneração e funcionamento;
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(vii) - fiscalizar a gestão dos Diretores da Sociedade, examinar, a qualquer tempo, os livros
da Sociedade ; solicitar informações sobre os contratos celebrados ou em via de
celebração, ou quaisquer outros atos;

(vii)s - aprovar a estrutura organizacional da Sociedade, podendo atribuir limites rt Diretoria
para o exercício de tal competência, observadas as disposições legais e estatutárias;
x) -aprovar é alterar o regimento interno do Conselho de Administração;
(x) - deliberar sobre emissão de ações pela Sociedade, com aumento de capital, dentro de
limite do capital autorizado, definindo os termos e as condições dessa emissão;
(xi) - deliberar sobre a emissão de bónus de subscrição;
(xii) - deliberar, por delegação da Assembleia Geral de Acio~as, acerca dos seguintes

aspectos nas emissões de debêntures pela Sociedade: (1) oportunidade da emissão. (ii)
época e condições de vencimento, amortização ou resgate, (iii) época e condições do
pagamento dos juros, da participação nos lucros e do prémio de reembolso, se houver, (k,
modo de subscrição ou colocação e, (v) tipo das debêntures;
(xiii) - deliberar sobre a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e sem
garantia real,

(xiv) - deliberar sabre a emissão de notas promissórias para distribuição pública
ÇCommerci'al Papers ~ e sobre a submissão das ações da Sociedade a regime de
depósito para comercialização dos respectivos certificados (" Depositary Receipls );

®

- ••

(xv) - autorizar a aquisição de ações de emissão da Sociedade, para cancelamento ou
permanência em tesouraria e posterior alienação;
(xvi) - autorizar a alienação dos bens vinculados diretamente aos serviços públicos de
telecomunicações em serviço:
(xvii)- autorizar a alienação de bens imóveis, constituição de ónus reais e a prestação de
garantias a obrigações de terceiros, podendo fixar limites para a prática de tais atos peia
Diretoria;

()cvlil) - estabelecer, em norma intema, os limites para que a Diretoria autorize a alienação
ou operação de bens do ativo permanente , inclusive aqueles relacionados aos seniç s
públicos de telecomunicações que se encontrarem desativados ou inservtveis;
(xix) aprovar a participação da Sociedade em consórcios em geral, bem como os ternos
de tal participação , podendo delegar tal atribuição à Diretoria . rios limites que estabelecer,
sempre visando ao desenvolvimento das atividades do objeto social da Sociedade;
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(xx)- fixar os limites para que a Diretoria autorize a prática de atos gratuitos razoáveis em
beneficio dos empregados ou da comunidade de que participe a Sodedade, inclusive a
doação de bens inserviveis para a Sociedade;
(xxi) - aprovar a criação e a extinção de subsidiárias da Sociedade, no pais ou no exterior,

(xxii) - aprovar a assunção de qualquer obrigação não prevista no orçamento da
Sociedade em valor superior a 83250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais);
(xxiii) - autorizar a celebração de contratos, não previstos no orçarwto da Sociedade, em

valor superior a R3250.000.000 : 00 (duzentos e cinquenta milhões de reais);
(xxiv) • aprovar a realizado de investimentos e a aquisição de ativos, não previstos no
orçamento, em valor superior a R$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta nliihëes de

reais);
(xxv)- autorizar a aquisição de participação acionãria em caráter permanente em outras
sociedades e a operação ou a alienação de participação acionária;

(xxvi)- aprovar a distribuição de dividendos intermediàrios;
(x)M) - escolher ou destituir os auditores independentes;

(>oMii) - indicar e destituir o titular da auditoria interna, bem como o titular da Diretoria de
Atacado, responsável este, exclusivamente, por todos os processos de atendimento,
Comercialização e entrega dos produtos referentes às Ofertas de Referéncia dos Produtos
no Mercado de Atacado, e

~ - aprovar o plano de cargos e salários, políticas de incentivos e desenvolvimento
profissional, c regulamento e os quadros de pessoal da Sociedade : bem como os termos e
condiçees de acordos coletivos de trabalho a serem firmados com os sindicatos
representativos das categorias dos empregados da Sociedade e a adesão ou
desligamento de fundos complementares de aposentadoria, tudo com relação aos
empregados da Companhia, podendo o Conselho de Administração, quando entender
necessário, atribuir ã Diretoria limites para deliberar sobre essas matérias.

Art. 18 - As atribuições especificas do Presidente do Conselho de Administração são: (a)
representar o Conselho na convocação de Assemblela Geral de Acionistas; (b) presidir a
Assembìeia Geral de Acionistas e escolher o Secretário, dure os presentes; e (c)
convocar e presidir as reuniões do Conselho de Administrarão.
MNNJES
Art. 19 - O Conselho de Administração reunir-se-á, 0 ordinariamente, uma vez a Cada três
meses e, (ii) extraordinartamente, mediante convocação do seu Presidente, lavrando-se
ata de suas deliberações.
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Parágrafo 1 0 - As reuniões do Conselho deverão ser convocadas por escrito, com no
minimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, devendo a convocação conter a
ordem do dia e as matérias a serem deliberadas na respectiva reunião.
Parágrafo 2 1 - 0 Conselho de Administração deliberará por maioria de votas, presente a
maioria de seus membros em exercício. cabendo ao Presidente, além do voto comum, o
de qualidade, nos casos de empate.
Parágrafo 311 - >Á facultado a qualquer dos membros do Conselho fazer-se representar por
outro Conselheiro nas reuniões às quais não puder comparecer, desde que tal outorga de
poderes de representação seja efetuada mediante instrumento firmado por escrito.
Parágrafo 40 - Sem prejuizo da posterior assinatura da respectiva ata, as reuniões do
Conselho de Administração poderão ainda ser realizadas por conferência telefônica,
videoconferência, ou por qualquer outro meio de comunicação que permita identificar os
membros presentes, bem como sua comunicação simultânea. Os conselheiros poderão
ainda participar mediante manifestação por escrito de seus votos, mesmo que não estejam
fisicamente presentes.
DA DIRETORIA
COMPOSIÇÃO
Art. 20- A Diretoria será composta de, no minimo, 4 (quatro) e, no máximo, 15 (quinze)
membros, acionistas ou não, residentes no pais, que serão eleitas pelo Conselho de
Administração, conforme segue; (a) Diretor Presidente; (b) Diretor Geral e Executivo; (c)
Diretor de Finanças, Controle e de Relações com investidores; (d) Secretário Geral e
Diretor Juridico; (e) demais Diretores sem designação especifica.
Parágrafo 1 0 - As atribuições individuais dos Diretores sem designação especifica serão
definidas pelo Conselho de Administração, que também poderá estabelecer designação
especifica para os referidos cargos.
Parágrafo 20 - Um mesmo Diretor poderá ser eleito para acumular as atribuições de mais
de um cargo da Diretoria.
Art, 21 — Em ocorrendo ausências e impedimentos temporários, caberá ao Diretor
Presidente designar, dentre os membros da Diretoria, o seu substituto bem como a dos
Diretores. No caso de vacância de cargo da Diretoria, a respectiva substituição será
deliberada peia Conselho de Administração.
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COMPETÉNCIA DA DIRETORIA E REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE
Art. 22 - A Diretoria é o órgão de sepresentação ativa e passiva da Sociedade, cabendolhe, e aos seus membros, individualmente, conforme o caso, cumprir e lazer cumprir este
Estatuto Social, as deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de
Acionistas e praticar todos os atos necessários ou convenientes à gestão dos negócios
sociais, Compete à Diretoria, coletivamente, o seguinte:
propor ao Conselho de Administração planos e programas gerais da Sociedade,
especificando os planos de investimento na expansão e mcdemização da planta;
(H) - autorizar, dentro dos limites estabelecidos pelo Conselho de Administração em
instrumento norm~o intemo, a alienação ou one~o dos bens do ativo permanente,
inclusNe aqueles relacionados aos serviços públicos de telecomunicações que se
encontrarem desativados ou inserviveis, bem como submeter ao referido órgão a
alienação ou oneração dos bens que ultrapassem esses limites;
(131) - submeter ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, o Relatório Anual de
Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhados do parecer dos auditores
independentes, bem como a proposta de destinação dos lucros apurados no exercido;
Qv) - aprovar, de acordo com os limites estabelecidos pelo Conselho de Administração: a)
compras de materiais, equipamentos, bens, obras e serviços; b) vendas de bens do ativo;
(v)- aprovar a celebração de outros contratos, não mencionados acima, de acordo com os
limites impostos pelo Conselho de Administração;
(vi)- aprovar, anualmente, planejamento de operações financeiras e, trimestralmente, um
resumo do cumprimento do referido planejamento;
(vil) - aprovar a criação e a extinção de filiais, escritórios, agências, sucursais e
representações da Sociedade, no País;
(viii)- aprovar, conforme lhe for atribuido pelo Conselho de Administração, a estrutura
organizacional da Sociedade, mantendo o Conselho de .Administração Informado a
respeito;
(ix) - zelar pelo cumprimento das normas de conduta ética da Sociedade, estabelecidas
pelo Conselho de Administração;
(x) - elaborar e propor ao Conselho de Administração as politicas de responsabilidade
institucional da Sociedade, tais como meio ambiente, saude, segurança e responsabilidade
social da Sociedade e implementar as políticas aprovadas;
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(xi)- autorizar , de acordo com os limites estabelecidos peto Conselho de Administração, a
prática de atos gratuitos razoáveis em beneficio dos empregados ou da comunidade de
que partícipe a Sociedade , inclusive a doação de bens inserviveis para a Sociedade; e
(xii)— aprovar a criação de Comitês técnicos e consultivos para seu assessoramento em
assuntos de interesse da Sociedade eleger os membros de tais Comités e aprovar seus
regulamentos internos , que conterão as regras especificas relativas a compost<ão,
funções , competência , remuneração e funcionamento.
,

d

Parágrafo 1 0 - As deliberações da Diretoria serão tomadas por maioria de votos, presente
a maioria de seus membros , cabendo ao Diretor Presidente , além do voto comum, o de
qualidade, nos casos de empate.

Parágrafo 20 - Ressalvados os casos previstos no parágrafo 4' e observadas as
dispos~ contidas neste Estatuto Social , a Sociedade pode ser legalmente vinculada
das seguintes formas : i) pela assinatura conjunta de 2 (dois) Diretores estatutários , exceto
em casos de urgencia , nos quais será permitida a assinatura isolada do Diretor Presidente
ou do Diretor Geral e Executivo e "aci referendum', da Diretoria ; nos termos do disposto no
alugo 23, A-5 e B - 4 deste Estatuto ; ii) pela assinatura de 1 (um ) Diretar estatutário em
conjunto com 1 (um) Procurador e iii) pela assinatura de 2 (dois ) Procuradores em
;

conjunto, desde que investidos de poderes específicos,
Parágrafo 30 - Ressalvados os casos previstos no parágrafo 4 0, as procurações serão
sempre outorgadas por 2 (dois) Diretores, devendo especificar os poderes conferidos e,
com exceção daquelas para fins judiciais , deverão ter um período máximo de validade de
1 (um) ano.

®

Parágrafo 4 0 - A Sociedade poderá ser representada por apenas um Diretor ou um
Procurador, investido de poderes específicos, na prática dos seguintes atos:
(J) recebimento e quitação de valores;

Qí} assinatura de correspondência que não crie obrigações para a Sociedade;
(til) representação da Sociedade em assembleias e reuniões de sócios de sociedades do
qual participe:

Qv) outorga de mandato a advogado para a representação judiciai ou em processos
administrativos;
(v) representação em juizo . ou em processos administrativos , exceto para a prática de atos
que importem em renúncia a direitos;
(vi) representação em lícitaçães públicas e concursos privados de que participe a
Sociedade , visando a prestação dos serviços contemplados em seu objeto social; e
i
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(vil) prática de atos de simples rotina administrativa, inclusive perante repartições publicas.
sociedades de economia mista, juntas comerciais, Justiça do Trabalho, INSS, FGTS e
seus bancos arrecadadores, e outras da mesma natureza.
COMPETÊNCIAS DOS MEMBROS DA DIRETORIA

Art 23— São as seguintes as competéndas especificas dos membros da Diretoria;
A—DIRETOR PRESIDENTE:
1, Representar a Companhia, em juizo ou fora dele, perante os acionistas e o público em
geral, podendo nomear procuradores em conjunto com outro Diretor e designar prepostos,
delegar competência aos demais Diretores para a prática de atos específicos:
2. Acompanhar e fiscalizar a implementação das determinações do Conselho de
Administração em relação às suas atividades e atribuições;
3. Estabelecer diretrizes e supervisionar as atividades de relações institucionais, incluindo
regulação e comunicação externa, auditoria e da Fundação Telefônica, bem como
supervisionar as atividades desempenhadas pelo Diretor Gerai e Executivo e peio
Secretário Geral e Diretor Juridico;
4. Convocar as reuniões de Diretoria;
S. Praticar atos de urgénda "ad referendum" da Diretoria; e
6. Exercer outras atribuições que lhe sejam determinadas pelo Conselho
Administração.

p

de

B — DIRETOR GERAL E EXECt1TiVO:
1. Estabelecer diretrizes, coordenar e supervisionar as atividades da Companhia
relacionadas com. (a) Fnanças e Controle; (b) Recursos Corporativos; (c) Recursos
Humanos; (d) Redes e Serviços a Clientes: (e) Estratégia e Novos Negócios; (f)
Tecnologia da informação; (g) Indivíduos; (h) Empresas; () Negócio Digital e; (j) Negócios
e Relacionamento com o Cliente;
2, Acompanhar e fiscalizar a implementação das determinações do Conselho de
Administração em relação às suas atividades e atribuições:
3. Praticar atos de urgência "ad referendum" da diretoria; e
4. Exercer outras atribuições que lhe sejam determinadas pelo Conselho de
Administração,
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C - DIRETOR DE FINANÇAS, CONTROLE E DE RELAÇQES COM INVESTIDORES:
1. Estabelecer diretrizes e supervisionar as atividades da Companhia na área econámicofinanceira e de gestão dos títulos mobiliários de emissão da Companhia, contábil s de
controle de gestão, bem como supervisionar a administrarão de findos de previdência
complementar;
2. Representar a Companhia perante a Comissão de Valores Mobiliados — CW0, as bolsas
de valores e demais órgãos de fiscalização do mercado de valores mobiliários;
3. Delegar, se for o caso, competência aos demais Diretores para a prática de atos
específicos;
4. Representar a Companhia na forma prevista no presente Estatuto Social; e
6. Executar outras atividades que " sejam determinadas pelo Conselho de
Administração.
D — SECRETÁRIO GERAL. E DIRETOR JURiDiCO:
1. Estabelecer diretrizes e supervisionar as atividades da Companhia na área Jurídica em
geral;
2. Delegar, se for o caso, competência aos demais Diretores para a prática de atos
específicos;
3. Representar a Companhia na forma prevista no presente Estatuto Social; e
4. Executar outras atividades que lhe sejam determinadas pelo Conselho de
Administração.
E- DIRETORES SEM DESIGNAÇÃO ESPECÍFICA:
1. Exercer as funções e atribuições Individuais que lhes forem determinadas pelo Conselho
de Administração;
2. Assinar em conjunto com outro Diretor estatutário os documentos e atos que reclamem
a assinatura de dois Díretores; e
3. Representar a Sociedade na forma prevista no presente Estatuto Social.
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CAPÌTULD Vi - DD CONSELHO FISCAL

Art 24 - o Conselho Fiscal, de caráter permanente, será composto de, no mínimo, 3 (três)
e, no máximo, 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes.
®

Parágrafo,l ° - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal, além do reembolso das
despesas de locom" e estada necessárias ao desempenho da função, será fixada pela

Assembleia Geral de Acionistas que os eleger e não poderá ser inferior, para cada
membro em exercício, a dez por cento da que, em média, for atribuída a cada Diretor, não
computados benefícios de qualquer natureza, verbas de representação e participação nos
lucros.
Parágrafo 2 0 - Ocorrendo vacância no cargo de membro do Conselho Fiscal, este será
substituído por seu respectivo suplente. Havendo vacáncia da maioria dos cargos, a
Assembleia Geral deverá ser convocada para proceder à eleição de seus substitutos.
Parágrafo 3° - O Conselho Fiscal reunir-se-á, n ordinariamente, uma vez a cada trimestre
e, (li) extraordinariamente, mediante convocação do Presidente do Conselho de
Administração, ou de 2 (dois) membros do Conselho Fiscal, lavrando-se ata de suas
deliberações.

Parágrafo 4 0 - As reuniões do Conselho Fiscal serão convocadas por escrito com. no
mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência , devendo a convocação conter a
ordem do dia, cora a relação das matérias a serem apreciadas, na respectiva reunião,
CAPÍTULO Vil - DO EXERCÍCID SOCIAL E DAS DEMONSTRAÇÕES FiNANICEIRAS
EXERCÍCIO SOCIAL
Art 25 - O exercício social coíndidirá com o ano civii, podendo ser levantados, além do

anual, balanços semestrais ou trimestrais.

OEST1NAÇÃO DOS LUCROS
Art. 26 -- Juntamente com as demonstrações financeiras, o Conselho de Administração
apresentará, a Assembleia Geral Ordinária, proposta sobre (i) a participação dos
empregados e administradores nos lucros e (li) a destinação integral do lucro liquido.
,
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Parágrafo 1° - Do lucro líquido do exercício: (i) 5% (cinco por cento) serão destinados para
a reserva legal, visando assegurar a integridade física do capital social, limitada a 20%
(vinte por cento) do capital social integralizado; (ri) 25% (vinte e cinco por cento) do lucro
líquido ajustado na forma dos incisos 11 e III do art 202 da Lei n° 6.404!76 serão
obrigatoriamente distribuídos como dividendo mínimo obrigatório a todos os acionistas: e
(il¡ o salda- remanescente, após atendidas as disposições contidas nos itens anteriores
deste artigo, terá a destïnação determinada pela Assembleia Geral de Acionistas, com
base na proposta do Conselho de Administração contida nas demonstrações finenceiras,
Caso o saldo das reservas de lucros ultrapasse o capital social, a Assembleia Geral de
Acionistas deliberará sobre a aplicação do excesso na integrafrzação ou no aumento do
capital social ou na distribuição de dividendos adicionais aos acionistas.
Parágrafo r - Os dividendos não reclamados em 03 (três) anos ; contados da deliberação
de sua distribuição, reverterão em favor da Sociedade.
Art. 27 - A Sociedade poderá declarar, por deliberação do Conselho de Administração,
dividendos: (i) d conta do lucro apurado em balanços semestrais; @) à conta de lucros
apurados em balanços trimestrais, desde que o total dos dividendos pagos em cada
semestre do exercício social não exceda o montante de reservas de capital de que trata o
parágrafo primeiro do artigo 182 da Lei 6.404176, ou (iii) à conta de lucros acumulados ou
de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral.
Parágrafo Único - Os dividendos intermediários distribuídos nos termos deste artigo serão
imputados ao dividendo mínimo obrigatório.
Art. 28 - Por deliberação do Conselho de Administração e, observadas as disposições

legais, a Sociedade poderá pagar, aos seus acionistas, juros sobre o capital próprio, os
quais poderão ser Imputados ao dividendo mínimo obrigatório, "ad referendum` da
assembleia geral.
CAPÌTULO VIII - DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 28 - A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei, competindo á
Assembleia Geral de Acionistas determinar o modo da liquidação e indicar o líquidante.
Art. 30 - A aprovação, pela Sociedade, através de seus representantes, de operações de
fusão, cisão, incorporação ou dissolução de suas controladas sere precedida de análise
econômico-financeira por empresa independente, de renome intemacionai, confirmando
estar sendo dado tratamento equitativo a todas as sociedades interessadas, cujos
acionistas terão amplo acesso ao relatório da citada análise.
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Art 31- Em tudo o que for omisso o presente Estatuto Social, a Sociedade se regerá pelas
disposìçQes legais que forem aplicáveis.

O

Certtirco que o presente Estatuto Social, anexo de ata da 15' Assembleia Geral Ordinária e
374 Assembleia Geral Extraorât há, realizada em 1610412013, é cópia fiel do texto
transcrita e assinado no livro de atas das Assembleias

Gerais da

Companhia,

São Paulo, 16 de abnl de 2013,
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ATA DA 388 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 1 0 DE JULHO DE 2013
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 1 0 de julho de 2013, às 11h00m, na sede
social da Telefônica Brasil S.A, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Eng. Luiz Carlos Berrini, n° 1376, 20 0 andar, auditório, Bairro Cidade Monções
(" Telefônica " ou " Companhia ").

E
7

2. CONVOCAÇÃO: Convocada mediante Edital de Convocação publicado no Diário
Oficial do Estado de São Paulo nas edições dos dias 12, 13 e 14 de junho de 2013
(Empresarial - páginas 38, 22 e 39 respectivamente) e no Valor Econômico, também nas
edições dos dias 12, 13 e 14/15/16 de junho de 2013 (páginas C11, 136 e B2
respectivamente).
3. PRESENÇAS: Compareceram os acionistas representando 91,94% das ações
ordinárias da Companhia, conforme registro e assinaturas apostas no Livro de Presença
de Acionistas n° 02, fls. 70 verso a 73 frente, verificando-se o quórum legal para
instalação e deliberação. Registradas, ainda, as presenças dos Srs. Flavio Stamm e Stael
Prata Silva Filho como representantes do Conselho Fiscal, e do Sr. Alexandre Hoeppers
da empresa especializada Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S., inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n°
61.366.93610001-25, para prestar esclarecimentos a respeito das operações propostas,
se necessário.
4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira — Presidente e Michelle
Morkoski Landy — Secretária.
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ATA DA 38 3 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 1 0 DE JULHO DE 2013

S. ORDEM DO DIA:
(a)

apreciar e deliberar acerca do Protocolo e Instrumento de Justificação de Cisão

Parcial da Telefônica Data S.A. ('TData') com versão do acervo líquido cindido para a
Companhia, firmado entre as Administrações da TData e da Companhia, tendo por objeto
a cisão parcial da TData com a versão do acervo liquido cindido para a Companhia;

(b)

O

tomar ciência e ratificar a nomeação efetuada pelos Administradores da TData e

da Companhia, da empresa de avaliação especializada Emst & Young Terco Auditores
Independentes S.S., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda sob o n° 61.366.93610001-25, responsável pela elaboração do laudo de

avaliação contábil do acervo liquido a ser cindido da TData e vertido à Companhia;
(c)

apreciar e deliberar acerca do laudo de avaliação referido no item (b) acima;

deliberar sobre a incorporação do acervo líquido cindido da TData pela
(d)
Companhia e a sua implementação;
apreciar e deliberar acerca do Protocolo e Instrumento de Justificação de Cisão
(e)
Total da Vivo S.A. ('Mivo°) com versão das parcelas do património cindido para a
Companhia e para a TData, firmado entre as Administrações da Vivo, da Companhia e da
TData, tendo por objeto a cisão total da Vivo com a versão das parcelas do património
cindido para a Companhia e para a TData;
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ATA DA 38a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 1 0 DE JULHO DE 2013
tomar ciência e ratificar a nomeação efetuada pelos Administradores da Vivo, da
Companhia e da TData, da empresa de avaliação especializada Emst & Young Terco
Auditores Independentes S.S., responsável pela elaboração do laudo de avaliação

(o

contábil das parcelas a serem cindidas do patrimônio líquido da Vivo e vertidas à
Companhia e à TData;
(g)

apreciar e deliberar acerca do laudo de avaliação referido no item (f) acima;

deliberar sobre a incorporação da parcela do patrimônio cindido da Vivo pela
(h)
Companhia e a sua implementação;

M

apreciar e deliberar acerca do Protocolo e Instrumento de Justificação de Cisão
(i)
Total da A. Telecom S.A. (` A.Telecom ") com versão das parcelas do patrimônio cindido
para a Companhia e para a Mata, firmado entre as Administrações da A.Telecom, da
Companhia e da TData, tendo por objeto a cisão total da A.Telecom com a versão das
parcelas do patrimônio cindido para a Companhia e para a TData;
tomar ciência e ratificar a nomeação efetuada pelos Administradores da
(j)
A.Telecom, da Companhia e da TData, da empresa de avaliação especializada Emst &
Young Terco Auditores Independentes S.S., responsável pela elaboração do laudo de
avaliação contábil das parcelas a serem cindidas do patrimônio líquido da A.Telecom e
vertidas à Companhia e à TData;
(k)

apreciar e deliberar acerca do laudo de avaliação referido no item (j) acima;
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ATA DA 38a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 1 0 DE JULHO DE 2013
deliberar sobre a incorporação da parcela do patrimônio cindido da A.Telecom
(1)
pela Companhia e a sua implementação;
(m) apreciar e deliberar acerca do Protocolo e Instrumento de Justificação de
pela Companhia, firmado
Incorporação da Telefônica Sistema de Televisão S.A.("')
TST
entre as Administrações da Companhia e da TST, tendo por objeto a incorporação dessa
pela Companhia;
tomar ciência e ratificar a nomeação efetuada pelos Administradores da
(n)
Companhia e da TST, da empresa de avaliação especializada Emst & Young Terco
® Auditores Independentes S.S., responsável pela elaboração do laudo de avaliação
contábil do patrimônio líquido da TST e do Relatório dos Auditores Independentes de
Asseguração Razoável, sobre as Informações Contábeis Combinadas da TST, Ajato
Telecomunicação Ltda. ( '61ato "), TVA Sul Paraná S.A. (" Sul Paraná '), Comercial Cabo
TV São Paulo S.A. Ç aTV ), Lemontree Participações S.A. C Lemontree' ) e GTR-T
Participações e Empreendimentos S.A. Ç GTR-T '), para fins de incorporação do
património total da TST (já considerada a incorporação das sociedades acima pela TST a
ocorrer na mesma data desta assembleia) pela Companhia;
(o)

apreciar e deliberar acerca do laudo de avaliação referido no item (n) acima;

(p)

deliberar sobre a incorporação da TST pela Companhia e a sua implementação;

apreciar e deliberar sobre a declaração de que trata o artigo 3 0 do Ato de anuência
(q)
prévia da Agência Nacional de Telecomunicações — ANATEL, n° 3.043, emitido em 27 de
maio de 2013 e publicado no DOU de 29.05.2013.
4
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ATA DA 388 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 1 0 DE JULHO DE 2013

6. DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, o Presidente esclareceú que a ata da
Assembleia seria lavrada em forma de sumário dos fatos ocorridos , contendo apenas a
transcrição das deliberações tomadas, conforme faculta o artigo 130 § 1 11, da Lei n°
6.404176, conforme alterada (" Lei das Sociedades Por Acões "), e informou que
documentos ou propostas, declarações de voto ou dissidências sobre as matérias a
serem deliberadas deveriam ser apresentadas por escrito à Mesa que , para esse fim,
seria representada pela Secretária. Ademais, o Presidente esclareceu que os
o documentos e informações relativos às matérias a serem discutidas nesta Assembleia,
encontravam-se sobre a Mesa e que tais documentos foram disponibilizados aos
acionistas na sede da Companhia, bem como nos websites da Comissão de Valores
Mobiliários (www.cvm.gov.br), da BM&F Bovespa S.A. — Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros (www.bmfbovespa.com.br ) e da Companhia (www.telefonica.com.br/ri), desde a
publicação do Edital de Convocação, em conformidade com as disposições da Lei das
Sociedades por Ações e das Instruções CVM n ° 31911999 e n° 48112009.
O Sr. Presidente esclareceu que, como era de conhecimento de todos, a Assembleia
tinha por objetivo principal discutir e deliberar sobre a reestruturação societária
envolvendo subsidiárias integrais e sociedades controladas da Companhia, culminando
com a incorporação pela Companhia (i) do acervo líquido cindido da TData; (ii) da parcela
do patrimônio cindido da Vivo; (iii) da parcela do patrimônio cindido da A.Telecom; (iv) da
TST, todas subsidiárias integrais da Companhia.
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ATA DA 38a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 1 0 DE JULHO DE 2013
Complementou informando que o que se pretende, ao final da operação de
reestruturação societária envolvendo tais sociedades , é a concentração das atividades
em apenas duas sociedades operacionais , sendo elas a Companhia (a concentrar a

prestação dos serviços de telecomunicação ) e a TData ( a concentrar as atividades
econômicas que não sejam serviços de telecomunicação, incluindo os Serviços de Valor
Adicionado, conforme definido no art. 61 da Lei Geral de Telecomunicações). Essa

segregação de atividades se faz necessária em razão da impossibilidade legal de a
Companhia prestar serviços que não sejam de telecomunicação.

Esclareceu , ainda , que a concentração da prestação de serviços de telecomunicação em
uma única pessoa jurídica favorecerá um ambiente de convergência , facilitando a
consolidação e confluência na oferta de serviços de telecomunicação e a simplificação da
oferta de pacotes de serviços, bem como com a consequente diminuição de custos
administrativos e operacionais , e a padronização e racionalização das operações das

Companhias.
O Sr. Presidente também esclareceu que a pretendida reestruturação societária

envolvendo as subsidiárias integrais e as sociedades controladas da Companhia foi
submetida à apreciação e aprovação prévias da Agência Nacional de Telecomunicações
— ANATEL, que a aprovou nos termos do Ato n° 3.043, de 27 de maio de 2013, publicado
no Diário Oficial da União de 29 de maio de 2013 (" Ato de Anuência ").

Ressaltou o Sr. Presidente que a matéria foi previamente analisada pelo Comitê de
Auditoria e Controle, pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho de Administração da
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ATA DA 38a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 1 0 DE JULHO DE 2013
Companhia, que opinaram favoravelmente em relação a todos os itens da ordem do dia
que lhes competiam.
Por fim, informou que as pretendidas incorporações de sociedades e de acervos líquidos
acima descritas não resultarão em aumento de capital da Companhia, tampouco na
emissão de novas ações pela Companhia, de modo que a pretendida reestruturação
societária não acarretará qualquer alteração nas participações acionárias atuais dos
acionistas da Companhia, não havendo, também, que se falar em substituição de ações

o

de acionistas não controladores das cindidas/incorporada por ações da incorporadora,
dado que a Companhia é, neste momento, a única acionista das sociedades a serem
cindidas / incorporada , bem como não acarretará qualquer direito de recesso. Dessa
forma, não foram produzidos laudos de avaliação dos acervos/patrimônios líquidos a
preço de mercado para cálculo da relação de substituição das ações de acionistas não
controladores de que trata o artigo 264 da LSA e o artigo 2 0, §1°, VI, da Instrução CVM n°
319199, conforme recentes entendimentos da CVM já demonstrados nas consultas
formuladas em reestruturações semelhantes e conforme mencionado na Deliberação
CVM n° 559, de 1811112008.
Os senhores acionistas apreciaram as matérias constantes da Ordem do Dia, sendo
recepcionadas e autenticadas as indicações de voto pela Secretária da Mesa, e
deliberaram:
6.1

Aprovar, por unanimidade de votos, ressalvadas as abstenções registradas
pela Mesa, todos os termos e condições do Protocolo e Instrumento de
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ATA DA 38a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 1 0 DE JULHO DE 2013

Justificação de Cisão Parcial da TData e Incorporação da Parcela Cindida
pela Companhia ("Protocolo TData"), celebrado pelos administradores da
TData e da Companhia em 11 de junho de 2013, constante deste
instrumento como seu Anexo I, o qual prevê a cisão parcial da TData com
versão do acervo líquido cindido para a Companhia. O Protocolo TData
estabelece os termos e condições gerais da operação pretendida, as suas
justificativas, o critério de avaliação das ações e do acervo a ser absorvido
pela Companhia.
É]

6.2

Ratificar, por unanimidade de votos, ressalvadas as abstenções registradas
pela Mesa, a contratação, efetuada pela Administração da Companhia, da
empresa especializada Emst & Young Terco Auditores Independentes S.S.,
para avaliação do acervo líquido a ser cindido da TData e vertido à
Companhia.

6.3

Aprovar, por unanimidade de votos, ressalvadas as abstenções registradas
pela Mesa, o laudo de avaliação do acervo líquido a ser cindido da TData
ÇLaudo de Avaliação TData'), o qual estabelece, com base no seu valor
contábil, na data de 30 de abril de 2013, que o valor do acervo liquido a ser
cindido da TData e incorporado pela Companhia é de R$34.723.875,31
(trinta e quatro milhões, setecentos e vinte e três mil, oitocentos e setenta e
cinco reais e trinta e um centavos), tudo em conformidade com o previsto no
Protocolo TData. O Laudo de Avaliação TData é parte integrante da
presente ata como Anexo 1 do Protocolo TData.
8
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ATA DA 38a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 1 0 DE JULHO DE 2013

6.4 Aprovar, por unanimidade de votos, ressalvadas as abstenções registradas
pela Mesa, a incorporação, pela Companhia, do acervo liquido cindido da
TData , no valor descrito no item 6 . 3 do presente instrumento , sem alteração
do capital social da Companhia , em conformidade com o Protocolo TData, já
aprovado e anexado ao presente instrumento.
6.5

Aprovar, por unanimidade de votos, ressalvadas as abstenções registradas
pela Mesa, todos os termps e condições do Protocolo e Instrumento de
Justificação de Cisão Total da Vivo com versão das parcelas do patrimônio
liquido cindido para a TData e para a Companhia (" Protocolo Vivo "),
celebrado pelos administradores da Vivo, da TData e da Companhia em 11
de junho de 2013, constante deste instrumento como seu Anexo II o qual
prevê a cisão total da Vivo com versão das parcelas do património liquido
cindido para a Companhia e para a TData. O Protocolo Vivo estabelece os
termos e condições gerais da operação pretendida, as suas justificativas, o
critério de avaliação das ações e das parcelas do patrimônio cindido a
serem absorvidas pela Companhia e pela TData.

6.6

Ratificar, por unanimidade de votos, ressalvadas as abstenções registradas
pela Mesa, a contratação, efetuada pela Administração da Companhia, da
empresa especializada Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S.,
para avaliação das parcelas do patrimônio líquido a ser cindido da Vivo e
vertidas à Companhia e à TData.
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6.7

R

Aprovar , por unanimidade de votos , ressalvadas as abstenções registradas
pela Mesa , o laudo de avaliação da parcela do património líquido a ser

cindido da Vivo e incorporada pela Companhia (° Laudo de Avaliarão Vivo "),
o qual estabelece, com base no seu valor contábil, na data de 30 de abril de
2013, que o valor da parcela do património líquido a ser cindido da Vivo e
incorporado pela Companhia é de R$10.228.352.444,32 (dez bilhões,
duzentos e vinte e oito milhões, trezentos e cinquenta e dois mil,
quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos), tudo em
conformidade com o previsto no Protocolo Vivo. O Laudo de Avaliação Vivo
é parte integrante da presente ata como Anexo 1 ao Protocolo Vivo.

6.8 Aprovar , por unanimidade de votos , ressalvadas as abstenções registradas
pela Mesa , a incorporação pela Companhia de parcela do patrimônio liquido
cindido da Vivo, no valor descrito no item 6.7 do presente instrumento, sem
alteração do capital social da Companhia, sucedendo a Vivo em seus
direitos e obrigações correlatos às parcelas do património líquido cindido e
vertidas para Telefónica, respondendo pelas obrigações da Vivo, nos
direitos e obrigações que lhes cabem, nos termos do disposto nos artigos
229 e 233 , da Lei das Sociedades por Ações, não havendo , no entanto,
solução de continuidade em relação às operações da Vivo e aos serviços
por ela prestados aos seus usuários , que serão sucedidos integralmente
pela TData e pela Telefônica, respectivamente. Consignar que, em razão da
cisão total ora aprovada, fica extinta a Vivo de pleno direito, na forma do
disposto no art. 229 da Lei das Sociedades por Ações , tudo em
10
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conformidade com o Protocolo Vivo, já aprovado e anexado ao presente

instrumento.
6.9

Aprovar, por unanimidade de votos, ressalvadas as abstenções registradas
pela Mesa, todos os termos e condições do Protocolo e Instrumento de
Justificação de Cisão Total da A.Telecom com versão das parcelas do
patrimônio líquido cindido para a TData e para a Companhia (° Protocolo

A.Telecod ), celebrado pelos administradores da A.Telecom, da TData e da
Companhia em 11 de junho de 2013, constante deste instrumento como seu
Anexo til , o qual prevê a cisão total da A.Telecom com versão das parcelas
do património líquido cindido para a Companhia e para a TData: O Protocolo
A.Telecom estabelece os termos e condições gerais da operação
pretendida, as suas justificativas, o critério de avaliação das ações e das
parcelas do patrimônio cindido a serem absorvidas pela Companhia e pela
TData.
6.10 Ratificar, por unanimidade de votos, ressalvadas as abstenções registradas

pela Mesa , a contratação, efetuada pela Administração da Companhia, da
empresa especializada Emst & Young Terco Auditores Independentes S.S.,

para avaliação das parcelas do patrimõnio líquido a ser cindido da
A.Telecom e vertidas à Companhia e à TData.
6.11 Aprovar, por unanimidade de votos, ressalvadas as abstenções registradas
pela Mesa, o laudo de avaliação da parcela do patrimõnio líquido a ser
cindido da A.Telecom e incorporada pela Companhia (" Laudo de Avaliação
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A.Telecom"), o qual estabelece, com base no seu valor contábil, na data de
30 de abril de 2013, que o valor da parcela do património líquido a ser
cindido da A.Telecom e incorporado pela Companhia é de
R$348.623.814,64 (trezentos e quarenta e oito milhões, seiscentos e vinte e
três mil, oitocentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos), tudo em
conformidade com o previsto no Protocolo A.Telecom. O Laudo de
Avaliação A.Telecom é parte integrante da presente ata como Anexo 1 ao
Protocolo A.Telecom.

l

~

6.12 Aprovar, por unanimidade de votos, ressalvadas as abstenções registradas
pela Mesa, a incorporação pela Companhia de parcela do património líquido
cindido da A.Telecom, no valor descrito no item 6.11 do presente
instrumento, sem alteração do capital social da Companhia, sucedendo a
A.Telecom em seus direitos e obrigações correlatos às parcelas do
património líquido cindida e vertidas para Telefônica , respondendo pelas
obrigações da A.Telecom, nos direitos e obrigações que lhes cabem, nos
termos do disposto nos artigos 229 e 233, da Lei das Sociedades por Ações,
não havendo, no entanto, solução de continuidade em relação às operações
da A.Telecom e aos serviços por ela prestados aos seus usuários, que
serão sucedidos integralmente pela TData e pela Telefônica,
respectivamente. Consignar que, em razão da cisão total ora aprovada, fica
extinta a A.Telecom de pleno direito, na forma do disposto no art. 229 da Lei
das Sociedades por Ações, tudo em conformidade com o Protocolo
A.Telecom, já aprovado e anexado ao presente instrumento.
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6.13 Aprovar, por unanimidade de votos, ressalvadas as abstenções registradas
pela Mesa, todos os termos e condições do Protocolo e Instrumento de
Justificação de Incorporação da TST pela Companhia (° Protocolo TST"),
celebrado pelos administradores da TST e da Companhia em 11 de junho
de 2013, constante deste instrumento como seu Anexo IV , o qual prevê a
incorporação da TST pela Companhia. O Protocolo TST estabelece os
termos e condições gerais da operação pretendida , as suas justificativas, o
critério de avaliação das ações e do patrimônio líquido a ser incorporado
pela Companhia.
6.14 Ratificar, por unanimidade de votos, ressalvadas as abstenções registradas
pela Mesa, a contratação, efetuada pela Administração da Companhia, da
empresa especializada Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S.,
para avaliação do patrimônio líquido da TST a ser incorporado pela
Companhia.
6.15 Aprovar, por unanimidade de votos, ressalvadas as abstenções registradas
pela Mesa, o laudo de avaliação do patrimônio liquido da TST, avaliado com
base no seu valor contábil, na data de 30 de abril de 2013, bem como o
Relatório dos Auditores Independentes de Asseguração Razoável, sobre as
Informações Contábeis Combinadas da TST, Ajato, Sul Paraná, CaTV,
Lemontree e GTR-T (ambos, em conjunto, " Laudo de Avaliação TST "), os
quais estabelecem, em conjunto, com base no seu valor contábil na data de
30 de abril de 2013 e já considerada a incorporação da Ajato, Sul Paraná,

13

TZ14F rica

I volvo

TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.558.15710001-62 - N1RE 35.3.0015881-4

ATA DA 388 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 1 0 DE JULHO DE 2013

CaTV, Lemontree e GTR-T pela TST, ocorrida nesta data, que o valor do
patrimônio líquido da TST a ser incorporado pela Companhia é de
R$226.105.582,63 (duzentos e vinte e seis milhões, cento e cinco mil,
quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta e três centavos), tudo em
conformidade com o previsto no Protocolo TST. O Laudo de Avaliação TST
é parte integrante da presente ata como Anexo 1 e Anexo II ao Protocolo
TST.
6.16 Aprovar, por unanimidade de votos, ressalvadas as abstenções registradas
pela Mesa, a incorporação pela Companhia do património líquido da TST, no
valor descrito no item 6.15 do presente instrumento, sem alteração do
capital social da Companhia, sucedendo a TST em seus direitos e
obrigações, na forma da lei, Consignar que, em razão da incorporação ora
aprovada, fica extinta a TST de pleno direito, na forma do disposto no art.
227 da Lei das Sociedades por Ações, tudo em conformidade com o
Protocolo TST, já aprovado e anexado ao presente instrumento.
6.17 Por fim, os acionistas aprovam, por unanimidade de votos, ressalvadas as
abstenções registradas pela Mesa, a declaração da Companhia prevista no
artigo 30 do Ato de Anuência, cuja minuta consta deste instrumento como
seu Anexo V .
Aprovada a operação, foram autorizados os Administradores da Companhia a
praticarem todos os atos que se fizerem necessários à formalização das operações
acima aprovadas perante os órgãos públicos e terceiros em geral.
14
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7. ENCERRAMENTO: Esgotada a ordem do dia, a ata foi lida, aprovada e assinada,
ficando cientes os representantes dos acionistas da sua lavratura em forma de sumário
dos fatos ocorridos, nos termos facultados pelo artigo 130 § 1 0, da Lei das Sociedades
por Ações. Ficou consignado, ainda, que, conforme faculta o § 2 0 do artigo 130, da Lei

E

das Sociedades por Ações, a publicação da ata será feita com omissão da assinatura dos
acionistas. São Paulo, 1 0 de julho de 2013. (aa) Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira —
Presidente da Assembleia, representando a Administração; Michelle Morkoski Landy —
Secretária da Assembleia; SP Telecomunicações Participações Ltda., p.p. Breno Rodrigo
Pacheco de Oliveira e Michelle Morkoski Landy; Telefônica Internacional SIA, p.p. Breno
Rodrigo Pacheco de Oliveira; Telefônica Chile S.A., p.p. Breno Rodrigo Pacheco de
Oliveira; Telefônica S.A., p.p. Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira; representado por
Banco Santander (Brasil) S.A., p.p. Daniel Alves Ferreira, o acionista Amundi Actions
Emergents; representado por Itaú Unibanco SA., p.p. Daniel Alves Ferreira, o acionista
Amundi Funds; representado por J.P. Morgan S.A. — Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários, p.p. Daniel Alves Ferreira, os acionistas: Flexshares Morningstar Emerging
Markets Factor TILT Index Fund, Public Employees Retirement Association of New
Mexico; representado por Citibank N.A., p.p. Daniel Alves Ferreira, os acionistas: Bell
Atlantic Master Trust, Canada Pension Plan Investment Board, Ford Motor Company
Defined Benefit Master Trust, Hand Composite Employee Benefit Trust, Japan Trustee
Services Bank, Ltd. STB LM Brazilian High Dividend Equity Mother Fund, LVIP Blackrock
Emerging Markets lndex RPM Fund, Ministry of Strategy and Finance, National Pension
Service, SSGA Emerging Markets Index Plus Non-Lending Common Trust Fund, State
Street Bank and Trust Company Investment Funds for Tax Exempt Retirement Plans,
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State Street Emerging Markets, The Bank of Korea, Wells Fargo Advantage Diversified
Stock Portfolio; Flávio Stamm - Conselheiro Fiscal; Stael Prata Silva Filho - Conselheiro
Fiscal; Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S., p. Alexandre Hoeppers.

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata da 38 8 Assembleia Geral Extraordinária da
Telefônica Brasil S.A., realizada em 1 0 de julho de 2013, lavrada em livro próprio.
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PROTOCOLO TDATA
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PROTOCOLO E INSTRUMENTO DE JUSTIFICAÇÃO
DE CISÃO PARCIAL
DA
TELEFÔNICA DATA S.A.
E INCORPORAÇÃO DA PARCELA CINDIDA PELA
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo qualificadas, por seus respectivos
Diretores, têm entre si certo e ajustado celebrar o presente Protocolo e Instrumento de
Justificação de Cisão Parcial e Incorporação ("Protocolo"), de acordo com os artigos 224, 225,
226, 227 e 229 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."),
observando-se as disposições aplicáveis da Instrução e 319 de 03 de dezembro de 1999,
conforme alterada, emitida pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM').
(a)
TELEFÔNICA BRASIL S.A., sociedade por ações de capital aberto com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Eng. Luiz Carlos Berrini, n° 1376, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 02.558.15710001-62, neste ato representada nos termos de seu Estatuto Social
("Telefônica' ou "IncoMoradora" );
(b)
TELEFÔNICA DATA S.A., sociedade por ações de capital fechado com sede na Cidade de
® Barueri, Estado de São. Paulo, na Avenida Tamboré, ds 3411371, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
04.027.54710001-31, neste ato representada nos termos de seu Estatuto Social ("TData" ou
"Cindida");
Sendo Telefônica e TData, designadas conjuntamente "Partes" ou "Companhias";

JUSTIFICAÇÃO.
CONSIDERANDO que a presente operação de cisão parcial e incorporação é parte de um
processo de reorganização societária envolvendo também outras subsidiárias integrais e
sociedades controladas da Telefônica, reorganização esta que deverá ocorrer na mesma data da
presente operação.

~) ()o
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CONSIDERANDO que a Telefônica é concessionária do Serviço Telefônico Fixo Comutado
("STFC") nas modalidades Local e Longa Distância Nacional no Setor 31, da Região III, do
Plano Geral de Outorgas; autorizatária do Serviço Telefónico Fixo Comutado Ç'STFC") nas
modalidades Local e Longa Distância Nacional, no Setor 33, da Região III e na modalidade
Longa Distância Internacional, na Região III, do Plano Geral de Outorgas; e autorizatária do
Serviço de Comunicação Multimídia ("SCM"), além de ser, nesta data, detentora da totalidade
das ações representativas do capital social da TData;

©

CONSIDERANDO que a TData é autorizatária do SCM e desempenha atividades econômicas
que não são serviços de telecomunicação, incluindo a prestação de Serviços de Valor Adicionado
conforme definido no art. 61 da Lei Geral de Telecomunicações (tais atividades conjuntamente e
genericamente designadas "SVAs');
CONSIDERANDO que, nos termos do Fato Relevante divulgado em 15 de março de 2012,
atualmente, a Telefônica é a controladora e, em determinados casos, a única acionista de diversas
sociedades, incluindo a TData, sendo necessário racionalizar e simplificar a estrutura de tais
sociedades, por meio da integração e racionalização de atividades correlatas e/ou
complementares, de forma que o que se pretende, ao final da operação de reorganização
societária envolvendo tais sociedades, é a concentração das atividades em apenas duas sociedades
operacionais, sendo elas a Telefónica (a concentrar a prestação dos serviços de telecomunicação)
e a TData (a concentrar a prestação de SVAs);
CONSIDERANDO que, em 12 de setembro de 2011, foi promulgada a Lei n° 12.485, que
promoveu alterações na Lei Geral de Telecomunicações, cujas disposições possibilitaram às
concessionárias de STFC a prestação de outros serviços de telecomunicação, além daqueles
objeto do respectivo contrato de concessão e do SCM em suas respectivas regiões de concessão;

v
CONSIDERANDO que, após estudos efetuados, as Partes entendem que, como parte da
racionalização e simplificação da estrutura societária, a consolidação das atividades relacionadas
à prestação de serviços de telecomunicação em uma única pessoa jurídica favorecerá um
ambiente de convergência, consolidando-se os serviços de telecomunicação na Telefônica;
As Partes entendem que a cisão parcial da TData com a versão do acervo líquido cindido para a
Telefônica nos termos e condições deste Protocolo se justifica, pois possibilitará a segregação dos
SVAs prestados pela TData, dos demais serviços, concernentes às atividades relacionadas à
prestação de SCM, a serem incorporados pela Telefônica, segregação essa necessária em razão da
impossibilidade legal de a Telefônica prestar serviços que não sejam de telecomunicação. Além
disso, a implementação da operação facilitará a consolidação e a confluência na oferta dos
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serviços de telecomunicação pela Telefônica, com a consequente diminuição de custos
administrativos e operacionais, a padronização e racionalização das demais operações das
Companhias.

2.

CAPITAL SOCIAL DA TELEFÔNICA E DA TDATA.

2.1. CAPITAL SOCIAL DA TELEFÔNICA: O capital social subscrito e integralizado da Telefônica,
na data de 30 de abril de 2013 ("Data Base' ), é de R$ 37.798.109.745,03 (trinta e sete bilhões,
setecentos e noventa e oito milhões, cento e nove mil, setecentos e quarenta e cinco reais e três
centavos), representado por 1.125.601.930 (um bilhão, cento e vinte e cinco milhões, seiscentas e
uma mil, novecentas e trinta) ações, sendo 381.587.111 (trezentos e oitenta e um milhões,
quinhentas e oitenta e sete mil, cento e onze) ações ordinárias e 744.014.819 (setecentos e
quarenta e quatro milhões, quatorze mil, oitocentas e dezenove) ações preferenciais, todas
escriturais e sem valor nominal.
2.2. CAPITAL SOCIAL DA TRATA: O capital social subscrito e integralizado da TData na Data
Base é de R$ 1.046.824.831,98 (um bilhão, quarenta e seis milhões, oitocentos e vinte e quatro
mil, oitocentos e trinta e um reais e noventa e oito centavos), representado por 1.078.320.516 (um
bilhão, setenta e oito milhões, trezentas e vinte mil, quinhentas e dezesseis) ações ordinárias,
escriturais, nominativas e sem valor nominal.

3.

CISÃO PARCIAL, INCORPORAÇÃO, AVALIAÇÃO E PATRIMÔNIO DA

CINDIDA.

3.1. DATA BASE E AVALIAÇÃO: O acervo líquido a ser cindido da TData e incorporado pela
Telefônica foi avaliado com base no seu valor contábil, na Data Base de 30 de abril de 2013, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. O Laudo de Avaliação do acervo líquido a
ser cindido da TData e vertido para a Telefónica, em conformidade com o disposto no art. 229 da
Lei das S.A., foi preparado pela empresa de avaliação independente Emst & Young Terco
Auditores Independentes S.S., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda sob o d 61.366.936/0001-25, ad referendum dos acionistas das Partes deste Protocolo
("Laudo de Avaliação', anexo ao presente Protocolo como Anexo I.
3.2. VARIAÇÔES PATRIMONIAIS: De acordo com o artigo 224, 111 da Lei das S.A., as variações
patrimoniais ocorridas no acervo liquido cindido, entre a Data Base da operação e a data da
efetivação da cisão parcial da TData e incorporação do acervo líquido cindido pela Telefônica
serão absorvidas pela Incorporadora.

_
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3.3. ACERVO LíQvIDo: Exceto pelos estabelecimentos comerciais que não prestam serviços de
telecomunicação, devidamente inscritos no CNPJ sob e.s 04.027.54710035-80, 04.027.547/003408, 04.027.54710032-38 e 04.027.54710036-61, e seus respectivos ativos e passivos, que
permanecerão com a TData; o acervo líquido a ser cindido da TData e incorporado pela
Telefônica é representado por todos os demais estabelecimentos comerciais detidos pela TData,
incluindo os ativos e passivos a eles inerentes e indicados no Laudo de Avaliação elaborado para
esse fim específico, avaliado pelo seu valor contábil no montante de R$ 34.723.875,31 (trinta e
quatro milhões, setecentos e vinte e teres mil, oitocentos e setenta e cinco reais e trinta e um
centavos).
®

3.4. CAPITAL E AÇõEs DA CINDIDA: A versão dos elementos patrimoniais descritos no item 3.3
acima, no valor de R$ 34.723.875,31 (trinta e quatro milhões, setecentos e vinte e três mil,
oitocentos e setenta e cinco reais e trinta e um centavos), acarretará a redução do capital social da
TData, neste mesmo valor, passando de R$ 1.046.824.831,98 (um bilhão, quarenta e seis milhões,
oitocentos e vinte e quatro mil, oitocentos e trinta e um reais e noventa e oito centavos) para R$
1.012.100.956,67 (um bilhão, doze milhões, cem mil, novecentos e cinquenta e seis reais e
sessenta e sete centavos), sem o cancelamento de ações representativas do capital social da
TData, tendo em vista que tais ações não possuem valor nominal.

CAPITAL DA INCORPORADORA, SUBSTITUIÇÃO DE AÇÕES, DIREITOS POLÍTICOS E
4.
PATRIMONIAIS.
4.1.
CAPITAL DA INCORPORADORA: Em consequência da incorporação do acervo liquido
cindido da TData pela Telefônica, conforme descrita acima, com base no valor contábil do acervo
líquido cindido da TData objeto do Laudo de Avaliação, a ser incorporado pela Telefônica, não
haverá aumento de capital da Incorporadora, uma vez que a Telefônica já possui registrado em
seu patrimônio líquido o valor da totalidade do patrimônio da TData.
4.2. TRATAMENTO DA5 AÇÕES DA CINDIDA: Considerando que a TData é atualmente
subsidiária integral da Telefônica (inexistindo, portanto, acionistas minoritários na TData), em
decorrência da incorporação do acervo liquido cindido, as ações de emissão da Cindida não serão
canceladas dado que não possuem valor nominal.
4.3. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO: Tendo em vista que inexistem acionistas
não controladores da Mata, posto que esta é subsidiária integral da Telefônica, não há que se
falar em relação de substituição de ações de minoritários da Mata por ações da Incorporadora.
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4.4. AUSÊNCIA DE AVALìAÇÃO DOS PATRIMÔNIOS LIQUIDOS A PREÇOS DE MERCADO PARA FINS
Do ARTIGO 264 DA LEI DAS S.A.: Tendo em vista que a presente operação de cisão parcial e
incorporação não acarreta aumento do capital social da Incorporadora nem alteração nas
participações dos seus acionistas, dado que a TData é subsidiária integral da Telefônica, não há
que se falar em relação de substituição de ações dos acionistas da Cindida por ações da
Incorporadora, também não havendo, por consequência, interesses de acionistas minoritários a
serem tutelados e direito de recesso em relação à TData e, portanto, segundo entendimento da
Comissão de Valores Mobiliários em casos precedentes semelhantes e nos termos do disposto na
deliberação CVM n° 559108, também não se aplica o disposto no artigo 264 da Lei das S.A.

o

5.

DEMAIS CONDIÇÔES APLICÁVEIS À CISÃO PARCIAL E INCORPORAÇÃO.

5.1. ATOS SoCIETÁRIOS: Serão realizadas Assembleias Gerais Extraordinárias da TData e da
Telefônica, para apreciação e deliberação a respeito da operação contemplada neste Protocolo.
5.2. INEXISTÉNCIA DE DIREITO DE RECESSO: Conforme acima referido, não há que se falar em
dissidência e exercício do direito de recesso de acionistas não controladores da TData de que
tratam os artigos 136, inciso (ix) e 137 da Lei das S.A.
5.3. SUCESSÃO: A Incorporadora sucederá a TData em seus direitos e obrigações sobre o
acervo líquido cindido, respondendo solidariamente pelas obrigações da TData relacionadas ao
acervo líquido cindido, nos termos do disposto no artigo 233, da Lei das S.A.
5.4. AuToRlzAçÃo: Os Diretores da Cindida e da Incorporadora ficam responsáveis e
autorizados a tomarem as medidas necessárias para a implementação dos termos e condições
pactuados neste Protocolo, de conformidade com a legislação aplicável.
5.5. APRovAçÁo PRÉVIA DA ANATEL: A reorganização societária envolvendo as subsidiárias
integrais e sociedades controladas da Telefônica da qual faz parte a presente operação de cisão
parcial da TData, com versão do acervo líquido cindido para a Telefónica, foi submetida à
apreciação e aprovação prévias da Agência Nacional de Telecomunicações — ANATEL, que a
aprovou nos termos do Ato n° 3.043, de 27 de maio de 2013 ("Ato de Anuência"), publicado no
Diário Oficial da União de 29 de maio de 2013, com as condicionantes nele previstas.
5.6. FORO: Fica eleito o Foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir

quaisquer controvérsias oriundas deste Protocolo.
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E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 06 ( seis) vias de
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São Paulo, 11 de junho de 2013.

TELEFÔNICA DATA S.A.

Cesar Perei a Teixeira
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ANEXO I
LAUDO DE AVALIAÇÃO
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FonAcminic Sio Luiz
'SXv. Ptel. Juscelino Kubitschek, 1830
Totre 1- 8" andar - Itaim Bibi
`4513-900 -São Paulo, SP, Brasil
Tel.: (5511) 2573-3000
Fax: (5511) 2573-5780
www.ey.com.br

Avaliação do acervo líquido contábil apurado por meio dos livros
contábeis
Dados da firma de auditoria
1.

Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S, sociedade simples estabelecida
na cidade de São Paulo-SP, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, - Torre 1 10° andar , Itaim Bibi, CEP 04543 - 900, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica do Ministério da Fazenda sob o no 61.366.93610001-25, registrada
originariamente no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob
o no. CRC -2 SP 01519910-6, com seu Contrato Social de constituição registrado no

1 ° Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Capital do Estado de São Paulo
sob o no 122 . 272 em 0910811989 , e última alteração de contrato social datada de

®

28.02.2013, registrada em microfilme sob o n 0 396.937 em 29.04.2013, representada
pelo seu sócio infra-assinado, Sr. Alexandre Hoeppers, brasileiro, casado, contador,
portador da Cédula de Identidade RG n° 1.808.317-0 SSP/SC, inscrito
originariamente no CRC sob no SCO2 1 01 110-3-T-PR-S-SP e no CPF/MF sob no
783.532 . 979-49 , domiciliado na cidade de São Paulo - SP, na Av . Juscelino
Kubitschek, 1830 - Torre 1-10' andar. Itaim Bibi, CEP 04543-900, com escritório no
mesmo endereço da representada, nomeada perita pela Telefônica Data S .A. ("T.
Data" ou "Companhia ") para proceder à avaliação do acervo líquido contábil da T.
Data em 30 de abril de 2013, resumido no Anexo, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil , apresenta a seguir o resultado de seus trabalhos.
Objetivo da avaliação
2.

Q

O laudo de avaliação em 30 de abril de 2013 tem por objetivo determinar o acervo
líquido contábil da Telefônica Data S . A. a ser utilizado para incorporação da T. Data
na Telefónica Brasíl S.A..

Alcance dos trabalhos

3. O laudo de avaliação do acervo líquido contábil está sendo emitido em conexão com
o exame de auditoria do balanço patrimonial da Telefônica Data S . A. levantado em 30
de abril de 2013, elaborado sob a responsabilidade da administração da Companhia.
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Telefônica Data S.A.
30 de abril de 2013

Responsabilidade da administração sobre as informações contábeis
4 A administração da Companhia é responsável pela manutenção de registros
contábeis e pela elaboração das informações contábeis de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de tais informações contábeis livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

O

Responsabilidade do auditor independente
A nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre o valor do acervo
líquido contábil da Telefônica Data S.A., com base em nossa auditoria, conduzida de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas

requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja
planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as
informações contábeis necessárias para elaboração do laudo de avaliação estão
livres de distorção relevante.
6 Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de
evidência a respeito dos valores apresentados no laudo de avaliação. Os
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a

avaliação dos riscos de distorção relevante no acervo líquido contábil,
independentemente se causada por fraude ou erro . Nessa avaliação de riscos, o
auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada
apresentação do acervo líquido contábil da Companhia para planejar os

p

procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para
fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da
Companhia . Uma auditoria inclui, também , a avaliação da adequação das práticas
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela
administração.

Acreditamos que a evidênciá de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa conclusão exarada neste laudo.

Emst & Y~9 rena 12

_,i

i I)I I I I ~ I I

12v8
ERNST &YOUIY TERCQ_ -_

Telefônica Data S.A.
30 de abril de 2013
Conclusão
8. Com base nos trabalhos efetuados, concluímos que o valor de R$231.201.733,35
(duzentos e trinta e um milhões, duzentos e um mil, setecentos e trinta e três reais e
trinta e cinco centavos), conforme balanço patrimonial em 30 de abril de 2013,
registrado nos livros contábeis e resumido no Anexo, representa, em todos os
aspectos relevantes , o acervo líquido contábil da Telefônica Data S .A., avaliado de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

O

Em atendimento aos requisitos da Comissão de Valores Mobiliários, informamos que:

(a) de acordo com as normas profissionais estabelecidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, não temos conhecimento de conflito de interesse, direto ou indireto,

tampouco de qualquer outra circunstância que represente conflito de interesse em
relação aos serviços que foram por nós prestados e que estão acima descritos; e
(b) não temos conhecimento de nenhuma ação do controlador ou dos administradores da

Companhia com o objetivo de direcionar, limitar, dificultar ou praticar quaisquer atos
que tenham ou possam ter comprometido o acesso, a utilização ou o conhecimento
de informações , bens , documentos ou metodologias de trabalho relevantes para a
qualidade das respectivas conclusões.
São Paulo, 03 de junho de 2013.
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Anexo ao laudo de avaliação do acervo líquido ëoíftábil_apãrz8o porriéiá dos livros
contábeis
Telefônica Data S.A.
30 de abril de 2013
(Valores em reais)
Determinados ativos e
Determinados ativos a
passivos referentes aos
passivos referentes aos
serviços de
telecomunicações, extraídos demais serviços, extraídos
do balanço patrimonial da do balanço patrimonial da
T.Data &A. pela
T.Data S.A. pela
Balanço patrimonial da
administração, em 30 de
administração, em 30 de
T. Data S.A. em 30 da abril
abril de 2013
abril de 2013
de 2013

®

Ativo
Circulante:
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber, liquidas
Tributos a recuperar
Estoques
Outros ativos
Total ativo circulante

20.4411786,70
103.011.246,29
158.908.992.33
3.873.412,14
17.461.567,47
301.704.084,93

Não circulante:
Aplicações financeiras
Tributos diferidos e a recuperar
Depósitos e bloqueios judicieis
Outros ativos
Imobilizado, liquido
Intangível, liquido
Total ativo não circulante
Total do ativo

221.855,44
7.350.434,61
23.596.032,74
1.303.891,55
98.826.644,44
8.273.555,19
135.572413,97
437.276.418,90

Passivo
Circulante:
Fornecedores e contas a pagar
Impostos, taxas e contribuições
Pessoal, encargos e benefícios sociais
Receitas diferidas
Outras obrigações
Total passivo circulante

96.359.613,28
4.188.360,28
3.651.951,58
4.601.190,69
67.097.269,03
175898.384,86

Não circulante:
Provisões
Receitas diferirias
Outras obrigações
Total passiva não circulante
Acervo líquido contabli
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131.737.219,32
_
131.737.219,32

-

7.350.434,61

55.649.415,05
664.085,72
83.663.915,38
195.401.134,71)

-

89.060.364,73

61.533.248,49
150.693.613,22

--

20.448.786,70
103.011.246.29
25.171.773,01
3.873.412,14
17.461.587,47
169.966.785,61

-

221.855,44

23.598.032,74
1.303.891,55
41.177229,39
5.809.489,47
71.908.498,65
241.875.284,20

7.299.248,55
4.188.360,28
3.651.951,58
4.601.190,69
5.584.020,54
25.304.771,64

17.838.109,47
2.249.885,03
10.088.306,19
30.176.300,69

10.083.646,17
10.083.646,17

17.838.109,47
2.249.885,03
4.660,02
20.092.664,52

231.201.733,36

34.723.876,31

196.477.868,04
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PROTOCOLO E INSTRUMENTO DE JUSTIFICAÇÃO
DE CISÃO TOTAL DA
Vivo S.A.
COM VERSÃO DAS PARCELAS CINDIDAS DO SEU PATRIMÔNIO PARA
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
E
TELEFÔNICA DATA S.A.

u

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo qualificadas, por seus respectivos
Diretores, têm entre si certo e ajustado celebrar o presente Protocolo e Instrumento de
Justificação de Cisão Total com versão das parcelas do património líquido cindido para
sociedades existentes ("Protocolo"), de acordo com os artigos 224, 225, 226,227 e 229 da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A. ), observando-se as
disposições aplicáveis da Instrução W319 de 03 de dezembro de 1999, conforme alterada,
emitida pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM" ).

0

(a)
Vivo S.A., sociedade por ações de capital fechado com sede na Cidade de Londrina,
Estado do Paraná, na Avenida Higienópolis, n° 1.365, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
02.449.99210001-64, neste ato representada nos termos de seu Estatuto Social ("Vivo" ou
"Cindida");
(b)
TELEFÔNICA BRASIL SA., sociedade por ações de capital aberto com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Eng. Luiz Carlos Berrini, n° 1376, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 02.558.15710001-62, neste ato representada nos termos de seu Estatuto Social
("Telefônica");
(b)
TELEFÔNICA DATA S.A., sociedade por ações de capital fechado com sede na Cidade de
Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Tamboré, n os 341137 1, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
04.027.547/0001-31, neste ato representada nos termos de seu Estatuto Social ("TData' e, em
conjunto com a Telefônica, 9ncorporadoras");
Sendo Vivo, Telefónica e TData, designadas conjuntamente "Partes" ou "Companhias";

1212

1.

JUSTIFICAÇÃO.

CONSIDERANDO que a presente operação de cisão total é parte de um processo de
reorganização societária envolvendo também outras subsidiárias integrais e sociedades
controladas da Telefônica, reorganização esta que deverá ocorrer na mesma data da presente
operação;
CONSIDERANDO que a Telefónica é concessionária do Serviço Telefônico Fixo Comutado
("STFC') nas modalidades Local e Longa Distancia Nacional , no Setor 31, da Região III, do
Plano Geral de Outorgas; autorizatária do Serviço Telefónico Fixo Comutado ("STFÇ nas
modalidades Local e Longa Distancia Nacional, no Setor 33, da Região III e na modalidade
Longa Distância Internacional na Região III, do Plano Geral de Outorgas; e autorizatária do
Serviço de Comunicação Multimídia ("SCM'), além de ser, nesta data, detentora da totalidade
das ações representativas do capital social da Vivo e da TData;
CONSIDERANDO que a Vivo é autorizatária do Serviço Móvel Pessoal ("SMP'% do SCM e do
STFC nas modalidades Local, Longa Distância Nacional e Internacional, nas Regiões I e II do
Plano de Outorgas, além de desenvolver outras atividades econômicas que não são serviços de
telecomunicação, incluindo a prestação de Serviços de Valor Adicionado, conforme definido no
art. 61 da Lei Geral de Telecomunicações (tais atividades, conjuntamente e genericamente,
designadas "SVAs");
CONSIDERANDO que a TData é prestadora de SVAs;
CONSIDERANDO que, nos termos do Fato Relevante divulgado em 15 de março de 2012,
® atualmente, a Telefônica é a controladora e, em determinados casos, a única acionista de diversas
sociedades, incluindo as Partes deste Protocolo, sendo necessário racionalizar e simplificar a
estrutura de tais sociedades, por meio da integração e racionalização de atividades correlatas e/ou
complementares, de forma que o que se pretende, ao final da operação de reorganização
societária envolvendo tais sociedades, é a concentração das atividades em apenas duas sociedades
operacionais, sendo elas a Telefónica (a concentrar a prestação dos serviços de telecomunicação)
e a TData (a concentrar a prestação dos SVAs);
CONSIDERANDO que, em 12 de setembro de 2011, foi promulgada a Lei n° 12.485, que
promoveu alterações na Lei Geral de Telecomunicações, cujas disposições possibilitaram às
concessionárias de STFC a prestação de outros serviços de telecomunicação, além daqueles
objeto do respectivo contrato de concessão e do SCM em suas respectivas regiões de concessão;

MJ?
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CONSIDERANDO que, após estudos efetuados, as Partes entendem que como parte da
racionalização e simplificação da estrutura societária, a consolidação das atividades de
telecomunicação na Telefônica favorecerá um ambiente de convergência, com a oferta de pacotes
de serviços aos usuários de forma simplificada e permitindo, ainda; a racionalização das
operações das prestadoras;
As Partes entendem que a cisão total da Vivo com a versão das parcelas do património líquido
cindido para a Telefônica e para a TData, respectivamente, nos termos e condições deste
Protocolo se justifica, pois possibilitará a segregação dos SVAs prestados pela Vivo que serão
incorporados pela TData, incorporando-se as atividades relativas à prestação dos serviços de
telecomunicação, que incluem os Termos de Autorização correspondentes, na Telefônica,
segregação essa necessária em razão da impossibilidade legal de a Telefónica prestar serviços que
não sejam de telecomunicação. Além disso, a implementação da operação e extinção da Vivo
facilitará a consolidação e confluência na oferta de serviços de telecomunicação, com a
consequente diminuição de custos administrativos e operacionais, e a padronização e
racionalização das operações das Companhias.

2.

CAPITAL SOCIAL DA CINDIDA E DAS INCORPORADORAS.

Para facilitar a compreensão das informações das Companhias, considerando que a operação
objeto deste Protocolo é parte de uma reorganização societária maior a ser implementada na
mesma data e que pode envolver as Partes, as informações a serem consideradas com relação à
Cindida e ao capital social das Incorporadoras serão aquelas existentes e válidas em 30 de abril
de 2013 (" Data Base ").

Q

2.1.
CAPITAL SOCIAL DA CINDIDA: O capital social subscrito e integralizado da Vivo na Data
Base é de R$ 7.050.653.962,34 (sete bilhões, cinquenta milhões, seiscentos e cinquenta e três mil,
novecentos e sessenta e dois reais e trinta e quatro centavos), representado por 4.231.732 (quatro
milhões, duzentas e trinta e uma mil, setecentas e trinta e duas) ações ordinárias, escriturais,
nominativas sem valor nominal.
2.2.
CAPITAL SOCIAL DA TELEFÔNICA: O capital social subscrito e integralizado da Telefônica.
na Data Base é de R$ 37.798.109.745,03 (trinta e sete bilhões, setecentos e noventa e oito
milhões, cento e nove mil, setecentos e quarenta e cinco reais e três centavos), representado por
1.125.601.930 (um bilhão, cento e vinte e cinco milhões, seiscentas e uma mil, novecentas e
trinta) ações, sendo 381.587.111 (trezentos e oitenta e um milhões, quinhentas e oitenta e sete
mil, cento e onze) ações ordinárias e 744.014.819 (setecentos e quarenta e quatro milhões,
quatorze mil, oitocentas e dezenove) ações preferenciais, escriturais e sem valor nomina .
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2.3. CAPrrAL SOCIAL DA TDATA: O capital social subscrito e integralizado da TData, na Data
Base é de R$ 1.046.824.831,98 (um bilhão, quarenta e seis milhões, oitocentos e vinte e quatro
mil, oitocentos e trinta e um reais e noventa e oito centavos), representado por 1.078.320.516 (um
bilhão, setenta e oito milhões, trezentas e vinte mil, quinhentas e dezesseis) ações ordinárias,
escriturais, nominativas sem valor nominal.
2.3.1 Tendo em vista que na mesma data da submissão da operação objeto deste protocolo aos
acionistas das Companhias, será também submetida aos acionistas da TData, imediatamente antes
da incorporação pela TData da parcela cindida do patrimônio da Vivo a cisão parcial desta com
versão do acervo líquido cindido (relacionado à prestação do Serviço de Comunicação
Multimidia) para a Telefônica, o capital social subscrito e integralizado da TData na data da
implementação da operação e imediatamente antes da incorporação da parcela cindida da Vivo,
caso aprovada pelos acionistas das sociedades envolvidas, terá sido reduzido para
11$1.012.100.956,67 (um bilhão, doze milhões, cem mil, novecentos e cinquenta e seis reais e
sessenta e sete centavos), sem o cancelamento de ações representativas do capital social da
TData, tendo em vista que tais ações não possuem valor nominal, continuando o capital social a
ser representado por 1.078.320.516 (um bilhão, setenta e oito milhões, trezentas e vinte mil,
quinhentas e dezesseis) ações ordinárias, escriturais, nominativas e sem valor nominal.

3.

CISÃO TOTAL, AVALIAÇÃO E PATRIMÔNIO DA CINDIDA.

3.1
CISÃO TOTAL: Em vista da cisão total da Vivo, todas as ações de emissão desta serão
canceladas, nos termos do item 4 deste Protocolo.
®

3.2. DATA BASE E AVALIAÇÃO: As parcelas do patrimônio liquido da Vivo a serem
incorporadas pela Telefônica e pela TData foram avaliadas com base no seu valor contábil, na
Data Base de 30 de abril de 2013, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. O
Laudo de Avaliação das parcelas do patrimônio liquido cindido da Vivo a serem vertidas para a
Telefônica e para a TData, em conformidade com o disposto no art. 229 da Lei das S.A., foi
preparado pela empresa de avaliação independente Ernst & Young Terco Auditores
Independentes S.S., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda
sob o n° 61.366.936/0001-25, ad referendum dos acionistas das Partes deste Protocolo ("Laudo
de Avaliação"), anexo ao presente Protocolo como Anexo I.
3.3. VAxIAÇÕEs PATRIMONIAIS: De acordo com o artigo 224, III da Lei das S.A., as variações
patrimoniais ocorridas entre a Data Base da operação e a data da efetivação da cisão total da Vivo

e incorporação das parcelas do patrimônio líquido,cindido por cada uma das Incorporadoras serão
absorvidas pela Incorporadora que absorveu a respectiva parcela.
3.4. PARCELAS DO PATRIMÔNIO LIQUIDO CINDIDO: (i) A parcela do patrimônio líquido cindido
da Vivo a ser incorporada pela Telefônica foi avaliada pelo seu respectivo valor contábil no
montante de R$ 10.228.352.444,32 (dez bilhões, duzentos e vinte e oito milhões, trezentos e
cinquenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos) e (ii) a
parcela do patrimônio líquido cindido da Vivo a ser incorporada pela Mata foi avaliada pelo seu
respectivo valor contábil no montante de R$ 680.946,92 (seiscentos e oitenta mil, novecentos e
quarenta e seis reais e noventa e dois centavos), encontrando-se ambas melhor descritas e
caracterizadas no Laudo de Avaliação.
EXTINÇÃO DA VIVO: Com a cisão total da Vivo e a versão das parcelas de seu patrimônio
3.5.
líquido para as Incorporadoras, a Vivo será extinta nos termos do disposto no artigo 229 da Lei
das S.A., cabendo aos Administradores das Incorporadoras promoverem o arquivamento e
publicação dos atos da operação, não havendo, no entanto, solução de continuidade em relação às
operações da Vivo e aos serviços por ela prestados aos seus usuários, sendo os serviços sucedidos
integralmente pela Mata e pela Telefónica, respectivamente, nos termos do item 6.3 abaixo.

4. CAPITAL DAS INCORPORADORAS, SUBSTITUIÇÃO DE AçõES, DIREITOS POLITICOS E
PATRIMONIAIS.

0)

CAPITAL DAS INCORPORADORAS: Em consequência da incorporação de parte do acervo
4.1
patrimonial da Vivo pela Mata e parte pela Telefônica, conforme descrita acima, e com base nos
respectivos valores patrimoniais contábeis correspondentes às parcelas do patrimônio líquido
cindido da Vivo objeto do Laudo de Avaliação a serem incorporadas por cada uma das
Incorporadoras, observando-se os termos do artigo 226, parágrafos 1° e 2° da Lei das S.A.:
Não haverá aumento de capital da Telefônica, uma vez que esta já possui
(i)
registrado em seu patrimônio o valor da totalidade das ações da Vivo;
Haverá aumento do capital social da Mata, no valor de R$ 680.946,92 (seiscentos
(ii)
e oitenta mil, novecentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos), passando de
R$ 1.012.100.956,67 (um bilhão, doze milhões, cem mil, novecentos e cinquenta e seis
reais e sessenta e sete centavos) (já considerada para fins do aumento a pretendida cisão
da Mata) para R$ 1.012.781.903,59 (um bilhão, doze milhões, setecentos e oitenta e um
mil, novecentos e três reais e cinquenta e nove centavos), com a emissão de 3.737.210
(três milhões, setecentos e trinta e sete mil, duzentas e dez) novas ações ordinárias,
escriturais, nominativas e sem valor nominal, emitidas com base no seu valor patrimonial,

°-

totalmente subscritas e integralizadas pela única acionista da Cindida, a Telefônica,
mediante a conferência para o capital da TData da respectiva parcela do patrimônio
líquido cindido da Vivo.
Será submetida à assembleia geral de acionistas da TData, na mesma data prevista para a
deliberação da operação objeto deste Protocolo, a incorporação pela TData, do acervo
líquido cindido da A. Telecom S.A. subsidiária integral da Telefônica, que é objeto do
Protocolo e Instrumento de Justificação de Cisão Total da A. Telecom S.A. com Versão
das Parcelas Cindidas do seu Patrimônio para Telefônica Brasil S.A. e Telefónica Data
S.A., firmado nesta data ("Protocolo A.Telecom"). Caso aprovada a incorporação pela
TData do acervo liquido cindido da A. Telecom S.A. que acarretará um aumento de
capital na TData de R$287.960.066,54 (duzentos e oitenta e sete milhões, novecentos e
sessenta mil e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), o capital social total da
TData ao final das operações objeto deste Protocolo e do Protocolo A.Telecom será de
11$1.300.741.970,13 (um bilhão, trezentos milhões, setecentos e quarenta e um mil,
novecentos e setenta reais e treze centavos), dividido em 2.662.455.897 (dois bilhões,
seiscentos e sessenta e dois milhões, quatrocentas e cinquenta e cinco mil, oitocentas e
noventa e sete) ações ordinárias escriturais, nominativas e sem valor nominal.

4.2. TRATAMENTO DAS AÇõES DA CINDIDA: Considerando que a Vivo é atualmente subsidiária
integral da Telefónica (inexistindo, portanto, acionistas minoritários na Vivo), em decorrência da
cisão total, as ações de emissão da Vivo serão canceladas e extintas, conforme faculta o artigo
226, § 1 0 da Lei das S.A.

A

4.3. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE SuasTITuiÇÃo: Tendo em vista que inexistem acionistas
não controladores da Vivo, posto que esta é, assim como a TData, subsidiária integral da
Telefônica, não há que se falar em relação de substituição de ações de minoritários da Vivo por
ações das Incorporadoras.
4.4. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DOS PATRIMÔNIOS LíQUIDOS A PREÇOS DE MERCADO PARA FINS
Do ARTIGO 264 DA LEI DAS S.A.: Tendo em vista que a presente operação de incorporação das
parcelas do patrimônio líquido cindido da Vivo não acarreta alteração nas participações dos
acionistas das Incorporadoras, uma vez que tanto'a Vivo como a TData são subsidiárias integrais
da Telefônica, não há que se falar em relação de substituição de ações dos acionistas da Cindida
por ações das Incorporadoras, também não havendo, por consequência, interesses de acionistas
minoritários a serem tutelados e direito de recesso em relação à Vivo e, portanto, segundo
entendimento da Comissão de Valores Mobiliários em casos precedentes semelhantes e nos
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termos do disposto na deliberação CVM e 559108, também não se aplica o disposto no artigo
264 da Lei das S.A.

5.

DEMAIS CONDIÇÕES APLICÁVEIS À CISÃO TOTAL E INCORPORAÇÃO.

5.1. ATOS S OCIETÁRIOS: Serão realizadas Assembleias Gerais Extraordinárias da Vivo e das
Incorporadoras, para .apreciação e deliberação a respeito da operação contemplada neste
Protocolo.
5.2. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE RECESSO: Conforme acima referido, não há que se falar em
® dissidência e exercício do direito de recesso de acionistas não controladores da Vivo de que
tratam os artigos 136, inciso (ix) e 137 da Lei das S.A., uma vez que a única acionista da Vivo é a
própria Telefónica, também única acionista da TData.

5.3. SucEssÃo: Cada uma das Incorporadoras sucederá a Vivo em seus direitos e obrigações
correlatos às parcelas do patrimônio líquido cindido da Vivo vertidas para cada uma delas,
respondendo pelas obrigações da Vivo, nos direitos e obrigações que lhes cabem, nos termos do
disposto nos artigos 229 e 233, da Lei das S.A.
5.4. AuToRlzAçÃo: Sem prejuízo do disposto no item 3.5 deste Protocolo; uma vez aprovada
a cisão total da Vivo, com versão das parcelas do patrimônio líquido cindido para as
Incorporadoras, os Diretores das Incorporadoras ficam responsáveis e autorizados a tomarem as
medidas necessárias para a implementação dos termos e condições pactuados neste Protocolo, de
conformidade com a legislação aplicável.
5.5
APROVAÇÃO PRÉVIA DA ANATEL: a reorganização societária envolvendo as subsidiárias
VII integrais e sociedades controladas da Telefônica da qual faz parte a presente operação de a
presente cisão total da Vivo com versão das parcelas do patrimônio líquido cindido para as
Incorporadoras, e sua consequente extinção, foi submetida à apreciação e aprovação prévias da
Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, que a aprovou nos termos do Ato n° 3.043,
de 27 de maio de 2013, ("Ato de Anuência'), publicado no Diário Oficial da União de 29 de
maio de 2013, com as condicionantes nele previstas.
~+►

5.6. FORO: Fica eleito o Foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir
quaisquer controvérsias oriundas deste Protocolo.
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E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 09 (nove) vias de
igual teor e para um só efeito, juntamente com duas testemunhas.

São Paulo, 11 de junho de 2013.

Vlvo S.A.

L=

--

Cesar Pereira Teixeira

à

o -

Breno Rodrigo Pacheco de
Oliveira

TELEFONICA BRASIL S.A.

Cesar P refira Teixeira

a

Breno Rodrigo Pacheco de
Oliveira

TELEFÔNICA DATA S.A.

Cesar Pereira Teixeira

o

Testemunhas:

i

2.
N(
Rt

Breno Rodrigo Pacheco de
Oliveira

ANEXO I
LAUDO DE AVALIAÇÃO

o

•
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- C~27es. J o São Lulz
- Av. J ~ es. uscelino Kubltschek, I830
Torr€I - 8 0 andar Itaim Bibi
0443-900 - São Paulo, SP. Brasil
Tel.: (55I1) 2573-3000
Fax: (5511) 2573-5780
www.ey.com.br

Avaliação do acervo líquido contábil apurado por meio dos livros
contábeis
Dados da firma de auditoria
1.

Q

Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S, sociedade simples estabelecida
na cidade de São Paulo-SP, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, - Torre 110° andar, Itaim Bibi, CEP 04543-900, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica do Ministério da Fazenda sob o no 61.366.93610001-25, registrada
originariamente no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob
o no. CRC-2 SP 01519910-6, com seu Contrato Social de constituição registrado no
1 ° Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Capital do Estado de São Paulo
sob o no 122.272 em 0910811989, e última alteração de contrato social datada de
28.02.2013, registrada em microfilme sob o no 396.937 em 29.04.2013, representada
pelo seu sócio infra-assinado, Sr. Alexandre Hoeppers, brasileiro, casado, contador,
portador da Cédula de Identidade RG n° 1.808.317-0 SSP/SC, inscrito
originariamente no CRC sob no SCO210111O-3-T-PR-S-SP e no CPF/MF sob no
783.532.979-49, domiciliado na cidade de São Paulo-SP, na Av. Juscelino
Kubitschek, 1830 - Torre 1 -10° andar. Itaim Bibi, CEP 04543-900, com escritório no
mesmo endereço da representada, nomeada perita pela VIVO S.A. ("Vivo" ou
"Companhia") para proceder à avaliação do acervo líquido contábil da Vivo em 30 de
abril de 2013, resumido no Anexo, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, apresenta a seguir o resultado de seus trabalhos.

Objetivo da avaliação
2.

o

O laudo de avaliação em 30 de abril de 2013 tem por objetivo determinar o acervo
liquido contábil da Vivo S.A. a ser utilizado para incorporação das parcelas cindidas
da Vivo S.A. na Telefônica Brasil S.A. e na Telefônica Data S.A..

Alcance dos trabalhos
3.

O laudo de avaliação do acervo liquido contábil está sendo emitido em conexão com
o exame de auditoria do balanço patrimonial da Vivo S.A. levantado em 30 de abril de
2013, elaborado sob a responsabilidade da administração da Companhia.

Emsl á Yaunp Twm 1
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Vivo S.A.
30 de abril de 2013

Responsabilidade da administração sobre as informações contábeis
4 A administração da Companhia é responsável pela manutenção de registros
contábeis e pela elaboração das informações contábeis de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de tais informações contábeis livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade do auditor independente

lu

5 A nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre o valor do acervo
líquido contábil da Vivo S.A., com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o
cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e
executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as informações
contábeis necessárias para elaboração do laudo de avaliação estão livres de
distorção relevante.
6 Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de

evidência a respeito dos valores apresentados no laudo de avaliação. Os

1®

procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a
avaliação dos riscos de distorção relevante no acervo líquido contábil,
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o
auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada
apresentação do acervo líquido contábil da Companhia para planejar os
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para
fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da
Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela
administração.
7 Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa conclusão exarada neste laudo.
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Vivo S.A.
30 de abril de 2013
Conclusão
8. Com base nos trabalhos efetuados, concluímos que o valor de R$10.229.033.391,24
(dez bilhões, duzentos e vinte e nove milhões, trinta e três mil, trezentos e noventa e
um reais e vinte e quatro centavos), conforme balanço patrimonial em 30 de abril de
2013, registrado nos livros contábeis e resumido no Anexo, representa, em todos os
aspectos relevantes, o acervo líquido contábil da Vivo S.A., avaliado de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil.

o

Em atendimento aos requisitos da Comissão de Valores Mobiliários, informamos que:
(a) de acordo com as normas profissionais estabelecidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, não temos conhecimento de conflito de interesse, direto ou indireto,
tampouco de qualquer outra circunstância que represente conflito de interesse em
relação aos serviços que foram por nós prestados e que estão acima descritos; e
(b) não temos conhecimento de nenhuma ação do controlador ou dos administradores da
Companhia com o objetivo de direcionar, limitar, dificultar ou praticar quaisquer atos
que tenham ou possam ter comprometido o acesso, a utilização ou o conhecimento
de informações, bens, documentos ou metodologias de trabalho relevantes para.a
qualidade das respectivas conclusões.
São Paulo, 03 de junho de 2013.
ERNST & YOUNG TERCO

o
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Anexo ao laudo de avaliação do acervo ligp!dã 4ontál ii 1 pirado pêr mo?+o dos
livros contábeis
Vivo S.A.
30 de abril de 2013
(Valores em reais)

Balanço patrimonial da
Vivo S.A. em 30 de abri
de 2013

'

'

Determinados ativos e
Determinados ativos a
passivos referentes aos
passivos referentes aos
serviços de
demais serviços,
telecomunicações, extraídos
extraídos do balanço
do balanço patrimonial da
patrimonial da Vivo S.A.
Vivo S.A. pela
peta administração, em
administração, em 30 de
30 de abril de 2013
abril de 2013

Ativo
Circulante:
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber, líquidas
Tributos a recuperar
Depósitos e bloqueios judiciais
Estoques
Operação com derivativos
Outros ativas
Total ativo ctrculante

3.294.560.336,14
3.591.370.635,24
1.164.420.078,82
130.805.572,94
337.356.691,58
2.793.244,86
1.119.802.894,11
9.641.109.453,69

3.294.560.336,14
3.591.370.835,24
1.164.420.078,82
130.805.572,94
337.356.691,58
2.793.244,86
1.119.802.894,11
9.641.109.453,89

Não circulante:
Aplicações financeiras
Tdbutos diferidos e a recuperar
Depósitos e bloqueias judiciais
Operações com derivativos
outros ativas
Imobilizado, liquido
Intangivel, liquido
Total ativo não circulante

84.301.240,65
1.050209.197,16
889.927.723,58
232.115.446,68
44.284.988,60
8.414.600.246,42
4.036.385.313,16
12.752.504.134,26

84.301.240,65
1.050.909.197,16
889.927.723,58
232.115.448,68
44284.966,60
6.414.129.314,90
4.036.155.297,76
12.751.823.187,33

470.931,52
210.015,40
680.946,92

22.393.613.587,94

22.392.932.641,02

680.946,92

Passivo
Circulante:
Empréstimos a financiamentos
Fomecedores e contas a pagar
impostos, taxas e contribuições
Juros sobre capital próprio e dividendos
Provisões
Pessoal, encargos e beneficias sociais
Operações com derivativos
Receitas difaridas
Outras obrigações
Total passivo córeulante ,

458.406.832,65
3A6a625.311,58
1.094.270.844,39
2.298.431,82
164.978.392,18
195.415.252,15
30.631.507,55
654.900.766,32
1227.139.518,31
7.291.666.856,75

458.406.832,65
3.463.625.311,58
1.094.270.844,39
2298.431,62
164.978.392,18
195.415.252,15
30.631.507,55
654.900.766,32
1.227.139.518,31
7.291.68&856,75

Não circulante:
Empréstimos e financiamentos
Impostos, taxas e contribuições
Provisães
Operações com derivativos
Receitas diferidas
Outras obrigações
Total passivo não circulante

2.979.925.451,53
453.895.408,78
1.022.895.836,78
17.811,107,11
266.954.752,51
131.430.783,24
4.872.913.339,95

2.979.925.451,53
453.895.408,78
1.022.895.836,78
17.811.107,11
266.954.752,51
131.430.783,24
4.872.913.339,95

10.229.033.391,24

10.226.352.444,32

-

-

-

Totat do ativo

Acervo líquido contábil
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680.946,92
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TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.558.15710001-62 - NIRE 35.3.0015881-4
o
ATA DA 388 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 1 ° DE JULHO DE 2013
ANEXO III

PROTOCOLO A.TELECOM

o
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PROTOCOLO E INSTRUMENTO DE JUSTIFICAÇÃO
DE CISÃO TOTAL DA
A. TELECOM S.A.
COM VERSÃO DAS PARCELAS CINDIDAS DO SEU PATRIMÔNIO PARA
TELEFÔNICA BRASIL

S.A.

E
TELEFÔNICA DATA S.A.

o

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo qualificadas, por seus respectivos
Diretores, têm entre si certo e ajustado celebrar o presente. Protocolo e Instrumento de
Justificação de Cisão Total com versão das parcelas do patrimônio líquido cindido para
sociedades existentes ("Protocolo"), de acordo com os artigos 224, 225, 226, 227 e 229 da Lei n"
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), observando-se as
disposições aplicáveis da instrução W319 de 03 de dezembro de 1999, conforme alterada,
emitida pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM" ).
(a)
A. TELECOM S .A., sociedade por ações de capital fechado com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Roque Petroni Júnior, 1464, 4° andar, parte Lado A,
Jardim das Acácias, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 03.498.89710001-13, neste ato representada
nos termos de seu Estatuto Social (" ATelecom ' ou " Cindida");
(b)

sociedade por ações de capital aberto com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Eng. Luiz Carlos Berrini, n° 1376, inscrita no
CNPJ/MF sob o d 02.558.15710001-62, neste ato representada nos termos de seu Estatuto Social
("Telefônica" );
TELEFÔNICA BRASIL S.A.,

(b)
TELEFÔNICA DATA S.A., sociedade por ações de capital fechado com sede na Cidade de
Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Tamboré, n°s 3411371, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
04.027.54710001-31, neste ato representada nos termos de seu Estatuto Social (` °I'Data " e, em
conjunto com a Telefônica, " IncoWoradoras ");
Sendo ATelecom, Telefônica e TData, designadas conjuntamente " Partes " ou " Companhias ";

1 22(c)
2

1.

JusTMCAÇÃO.

CONSIDERANDO que a presente operação de cisão total é parte de um processo de
reorganizáção societária envolvendo também outras subsidiárias integrais e sociedades
controladas da Telefônica, reorganização esta que deverá ocorrer na mesma data da presente

operação.
CONSIDERANDO que a Telefônica é concessionária do Serviço Telefônico Fixo Comutado
("STFC '~ nas modalidades Local e Longa Distância Nacional, no Setor 31, da Região III, do
Plano Geral de Outorgas; autorizatária do Serviço Telefônico Fixo Comutado ("STFC") nas
modalidades Local e Longa Distância Nacional, no Setor 33, da Região III e na modalidade
Longa Distância Internacional, na Região III, do Plano Geral de Outorgas e e autorizatária do
Serviço de Comunicação Multimídia Ç'SCM" ), além de ser, nesta data, detentora da totalidade
das ações representativas do capital social da ATelecom e da TData;
CONSIDERANDO que a ATelecom é autorizatária do SCM e do Serviço de Acesso
Condicionado ("SEAÇ , além de desenvolver outras atividades econômicas que não são serviços
de telecomunicação, incluindo a prestação de Serviços de Valor Adicionado, conforme definido
no art. 6I da Lei Geral de Telecomunicações (tais atividades, conjuntamente e genericamente,
designadas "SVAs");
CONSIDERANDO que a TData é prestadora de SVAs;

fy

V

CONSIDERANDO que, atualmente, a Telefônica é a controladora e, em determinados casos, a
única acionista de diversas sociedades, incluindo as Partes deste Protocolo, sendo necessário
racionalizar e simplificar a estrutura de tais sociedades, por meio da integração e racionalização
de atividades correlatas elou complementares, de forma que o que se pretende, ao final da
operação de reorganização societária envolvendo tais sociedades, é a concentração das atividades
em apenas duas sociedades operacionais, sendo elas a Telefônica (a concentrar a prestação dos
serviços de telecomunicação) e a TData (a concentrar a prestação dos SVAs);
CONSIDERANDO que, em I2 de setembro de 2011, foi promulgada a Lei n° I2.485, que
promoveu alterações na Lei Geral de Telecomunicações, cujas disposições possibilitaram às
concessionárias de STFC a prestação de outros serviços de telecomunicação, além daqueles
objeto do respectivo contrato de concessão e do SCM em suas respectivas regiões de concessão.
CONSIDERANDO que, após estudos efetuados, as Partes entendem que, como parte da
racionalização e simplificação da estrutura societária, a consolidação das atividades de SVAs na

TData consolidando-se os serviços de telecomunicação na Telefônica favorecerá um ambiente de
convergência,;
As Partes entendem que a cisão total da ATelecom com versão de parcelas do patrimônio líquido
cindido para a Telefônica e para a TData, respectivamente, nos termos e condições deste
Protocolo se justifica, pois possibilitará a segregação dos SVAs prestados pela ATelecom, que
serão incorporados pela TData, incorporando-se as atividades relativas à prestação de serviços de
telecomunicação na Telefônica, segregação essa necessária em razão da impossibilidade legal de
a Telefônica prestar serviços que não sejam de telecomunicação. Além disso, a implementação da
operação e extinção da ATelecom resultará na diminuição de custos administrativos e
operacionais e na padronização e racionalização das operações das Companhias.

E
2.

CAPITAL SOCIAL DA CINDIDA E DAS INCORPORADORAS.

Para fins de facilitar a compreensão das informações das Companhias, considerando que a
operação objeto deste Protocolo é parte de uma reorganização societária maior a ser
implementada na mesma data e que pode envolver as Partes, as informações a serem
consideradas com relação à Cindida e ao capital social das Incorporadoras serão aquelas
existentes e válidas em 30 de abril de 2013 ("Data Base').
2.1. CAPITAL SOCIAL DA CINDIDA: O capital social subscrito e integralizado da ATelecom na
Data Base é de R$ 630.876.446,15 (seiscentos e trinta milhões, oitocentos e setenta e seis mil,
quatrocentos e quarenta e seis reais e quinze centavos), representado por 1.013.116.449 (um
bilhão, treze milhões, cento e dezesseis mil, quatrocentas e quarenta e nove) ações ordinárias,
escriturais, nominativas e sem valor nominal.
2.2. CAPITAL SOCIAL DA TELEFÓNICA: O capital social subscrito e integralizado da Telefônica
na Data Base é de R$ 37.798.109.745,03 (trinta e sete bilhões, setecentos e noventa e oito
milhões, cento e nove mil, setecentos e quarenta e cinco reais e três centavos), representado por
1.125.601.930 (um bilhão, cento e vinte e cinco milhões, seiscentas e uma mil, novecentas e
trinta) ações, sendo 381.587.111 (trezentos e oitenta e um milhões, quinhentas e oitenta e sete
mil, cento e onze) ações ordinárias e 744.014.819 (setecentos e quarenta e quatro milhões,
quatorze mil, oitocentas e dezenove) ações preferenciais, escriturais e sem valor nominal.
2.3. CAPITAL SOCIAL DA TDATA: O capital social subscrito e integralizado da TData na data
Data Base é de R$ 1.046.824.831,98 (um bilhão, quarenta e seis milhões, oitocentos e vinte e
quatro mil, oitocentos e trinta e um reais e noventa e oito centavos), representado por
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1.078.320.516 (um bilhão, setenta e oito milhões, trezentas e vinte mil, quinhentas e dezesseis)
ações ordinárias, escriturais, nominativas e sem valor nominal.
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2.3.1 Tendo em vista que na mesma data da submissão da operação objeto deste protocolo aos
acionistas das Companhias, serão submetidas aos acionistas da TData, imediatamente antes da
incorporação pela TData da parcela cindida do patrimônio da ATelecom, a cisãb parcial da TData
com versão do acervo líquido cindidó (relacionado à prestação do Serviço de Comunicação
Multimídia) para a Telefônica, o capital social subscrito e integralizado da TData na data da
implementação da operação e imediatamente antes da incorporação da parcela cindida da
ATelecom, caso aprovada pelos acionistas das sociedades envolvidas, terá sido reduzido para
R$1.012.100.956,67 (um bilhão, doze milhões, cem mil, novecentos e cinquenta e seis reais e
sessenta e sete centavos), sem o cancelamento de ações representativas do capital social da
TData, tendo em vista que tais ações não possuem valor nominal, continuando o capital social a
ser representado por 1.078:320.516 (um bilhão, setenta e oito milhões, trezentas e vinte mil,
quinhentas e dezesseis) ações ordinárias, escriturais, nominativas'e sem valor nominal.

3.

CISÃO TOTAL, AVALIAÇÃO E PATRIMÔNIO DA CINDIDA.

3.1. CIsÃo TOTAL: Em vista da cisão total da ATelecom, todas as ações de emissão desta serão
canceladas, nos termos do item 4 deste Protocolo.
3.2. DATA BASE E AVALIAÇÃO: As parcelas do patrimônio líquido da ATelecom a serem
incorporadas pela Telefônica e pela TData foram avaliadas com base no seu valor contábil, na
Data Base de 30 de abril de 2013, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. O
Laudo de Avaliação das parcelas do patrimônio líquido cindido da ATelecom a serem vertidas
para a Telefônica e para a TData, em conformidade com o disposto no art. 229 da Lei das S.A.,
foi preparado pela empresa de avaliação independente Emst & Young Terco Auditores
Independentes S.S., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda
sob o n° 61.366.93610001-25, ad referendum dos acionistas das Partes deste Protocolo ("Laudo
de Avaliação"), anexo ao presente Protocolo como Anexo I.
3.3. VARIAÇõeS PATRIMONIAIS: De acordo com o artigo 224,11I da Lei das S.A., as variações
patrimoniais ocorridas entre a Data Base da operação e a data da efetivação da cisão total da
ATelecoln e incorporação das parcelas do patrimônio líquido cindido por cada uma das
Incorporadoras serão absorvidas pela Incorporadora que absorveu a respectiva parcela.
3.4. PARCELAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CiNDTDO: (i) A parcela do património líquido cindido
da ATelecom a ser incorporada pela Telefônica foi avaliada pelo valor contábil no montante de
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R$ 348.623.814,64 (trezentos e quarenta e oito milhões, seiscentos e vinte e três mil, oitocentos e
quatorze reais e sessenta e quatro centavos), e (ii) a parcela do património liquido cindido da
ATelecom a ser incorporada pela Mata foi avaliada pelo valor contábil nó montante de R$
287.960.066,54 (duzentos e oitenta e sete milhões, novecentos e sessenta mil e sessenta e seis
reais e cinquenta e quatro centavos), encontrando-se ambas melhor descritas e caracterizadas no
Laudo de Avaliação.
3.5. EXTINÇÃO DA ATELECOM: Com a cisão total da ATelecom e a versão das parcelas de seu
patrimônio liquido para as lncorporadoras, a ATelecom será extinta nos termos do disposto no
artigo 229 da Lei das S.A., cabendo aos Administradores das lncorporadoras promoverem o
arquivamento e publicação dos atos da operação, não havendo, no entanto, solução de
continuidade em relação às operações da ATelecom e aos serviços por ela prestados aos seus
clientes, que serão sucedidos integralmente pela Mata e pela Telefônica, respectivamente, nos
termos do item 5.3 abaixo.

4.
CAPITAL DAS 1NCORPORADORAS, SUBSTITUIÇÃO DE AçõEs, DIREITOS POLITICOS E
PATRIMONIAIS.
4.1. CAPITAL DAS 1NCORPORADORAS: Em consequência da incorporação de parte do acervo
patrimonial da ATelecom pela Mata e parte pela Telefónica, conforme descrita acima, e com
base nos respectivos valores patrimoniais contábeis correspondentes às parcelas do patrimônio
liquido cindido da ATelecom objeto do Laudo de Avaliação a serem incorporadas por cada uma
das Incorporadoras, observando-se os termos do artigo 226, parágrafos 1° e 2° da Lei das S.A.:
(i)
Não haverá aumento de capital da Telefônica, uma vez que esta já possui
registrado em seu património o valor da totalidade das ações da ATelecom;
Haverá aumento do capital social da TData, no valor de R$287.960.066,54
(ii)
(duzentos e oitenta e sete milhões, novecentos e sessenta mil e sessenta e seis reais e
cinquenta e quatro centavos), passando de R$1.012.100.956,67 (um bilhão, doze milhões,
cem mil, novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos) (já considerada
para fins de aumento a pretendida cisão da TData), para R$1.300.061.023,21 (um bilhão,
trezentos milhões, sessenta e um mil e vinte e três reais e vinte e um centavos) por meio
da emissão de 1.580.398.171 (um bilhão, quinhentos e oitenta milhões, trezentos e
noventa e oito mil, cento e setenta e uma) novas ações ordinárias, escriturais, nominativas
e sem valor nominal, emitidas com base no seu valor patrimonial, totalmente subscritas e
integralizadas pela única acionista da Cindida, a Telefônica, mediante a conferência para
o capital da TData da respectiva parcela do património liquido cindido da ATelecom.
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Será submetida à assembleia geral de acionistas da TData, na mesma data prevista para a
deliberação da operação objeto deste Protocolo, a incorporação pela TData, do acervo
líquido cindido da Vivo S.A. subsidiária integral da Telefónica, que é objeto do Protocolo
e Instrumento de Justificação de Cisão Total da Vivo S.A. com Versão das Parcelas
Cindidas do seu Patrimônio para Telefônica Brasil S.A. e Telefônica Data S.A., firmado
nesta data ("Protocolo Vivo Caso aprovada a incorporação pela TData do acervo
líquido cindido da Vivo S.A. que acarretará um aumento de capital na TData de
R$680.946,92, o capital social total da Mata ao final das operações objeto deste
Protocolo e do Protocolo Vivo será de R$1.300.741.970,13 (um bilhão, trezentos milhões,
setecentos e quarenta e um mil, novecentos e setenta reais e treze centavos), dividido em
2.662.455.897 (dois bilhões, seiscentos e sessenta e dois milhões, quatrocentas e
cinquenta e cinco mil, oitocentas e noventa e sete) ações ordinárias escriturais,
nominativas e sem valor nominal.
').

4.2 TRATAMENTO DAS AÇÕES DA CINDIDA: Considerando que a ATelecom é atualmente
subsidiária integral da Telefônica (inexistindo, portanto, acionistas minoritários na ATelecom),
em decorrência da cisão total, as ações de emissão da ATelecom serão canceladas e extintas,
conforme faculta o artigo 226, §1° da Lei das S.A.
4.3. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO: Tendo em vista que inexistem acionistas
não controladores da ATelecom, posto que esta é, assim como a TData, subsidiária integral da
Telefónica, não há que se falar em relação de substituição de ações de minoritários da ATelecom
por ações das Incorporadoras.
•

4.4. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DOS PATRIMÓNIOS LIQUIDOS A PREÇOS DE MERCADO PARA FINS
Do ARTIGO 264 DA LEI DAS S.A.: Tendo em vista que a presente operação de incorporação das
parcelas do patrimônio líquido cindido da ATelecom não acarreta alteração nas participações dos
acionistas das Incorporadoras, uma vez que tanto a ATelecom como a TData são subsidiárias
integrais da Telefônica, não há que se falar em relação de substituição de ações dos acionistas da
Cindida por ações das Incorporadoras, também não havendo, por consequência, interesses de
acionistas minoritários a serem tutelados e direito de recesso em relação à ATelecom e, portanto,
segundo entendimento da Comissão de Valores Mobiliários em casos precedentes semelhantes e
nos termos do disposto na deliberação CVM n° 559/08, também não se aplica o disposto no artigo
264 da Lei das S.A.

5.

DEMAIS CONDIÇÕES APLICÁVEIS A CISÃO TOTAL E INCORPORAÇÃO.

5.1. ATOS SocIETÁRios: serão realizadas Assembleias Gerais Extraordinárias da ATelecom e
das Incorporadoras, para apreciação e deliberação a respeito da operação contemplada neste
Protocolo.

5.2. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE RECESSO : conforme acima referido, não há que se falar em
dissidência e exercício do direito de recesso de acionistas não controladores da ATelecom de que
tratam os artigos 136, inciso (ix) e 137 da Lei das S.A.

5.3. SucEssÃo: cada uma das 1ncorporadoras sucederá a ATelecom em seus direitos e
obrigações correlatos às parcelas do património líquido cindido da ATelecom vertidas para cada
uma delas, respondendo pelas obrigações da ATelecom, nos direitos e obrigações que lhes
cabem, nos termos do disposto nos artigos 229 e 233, da Lei das S.A.

5.4. AUTORizAçÃO: sem prejuizo do disposto no item 3.5 deste Protocolo, uma vez aprovada a
cisão total da ATelecom, com versão das parcelas do patrimônio líquido cindido para as
Incorporadoras, os Diretores das Incorporadoras ficam responsáveis e autorizados a tomarem as
medidas necessárias para a implementação dos termos e condições pactuados neste Protocolo,
nos termos da legislação aplicável.

K[

5.5. APROVAçÃO PRÉVIA DA ANATEL: a reorganização societária envolvendo as subsidiárias
integrais e as sociedades controladas da Telefónica da qual faz parte a presente operação de cisão
total da ATelecom com versão das parcelas do patrimônio líquido cindido para as
Incorporadoras, e sua consequente extinção, foram submetidas à apreciação e aprovação prévias
da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, que as aprovou nos termos do Ato n°
3.043, de 27 de maio de 2013 ("Ato de Anuência', publicado no Diário Oficial da União de 29
de maio de 2013, com as condicionantes nele previstas.

5.6. FORO: fica eleito o Foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir
quaisquer controvérsias oriundas deste Protocolo.
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E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 09 (nove) vias de
igual teor e para um só efeito, juntamente com duas testemunhas.

São Paulo, 11 de junho de 2013.

A. TELECOM S.A.

3
Cesar Pereira T '%eira
t
❑

Breno Rodrigo Pacheco de
Oliveira

BRASIL S.A.

W-9tu

Breno Rodrigo Pacheco de
Oliveira
TELEFÔNICA DATA S.A.

lo Cesar Perei Teixeira

E

Breno Rodrigo Pacheco de
Oliveira

Testemunhas:
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2.
Nome:GÍS1
RG: a -AoY3 $1-

•

d..

a

ANEXO I
LAUDO DE AVALIAÇÃO

u

E

1z
~ IIIII ~I~~I

IIIIIIIlllili"'

0~ -FERÇO

_1 ERNST& Y

^Condomínio

São Luiz
Ay- PrXç,Juscelino i(ubliscliek, 1830
xtirre I - 90 andar - Itaim Bibi
04543-900 - São Paulo, SP, Brasil

Tel.: (5511) 2573-3000
Fax: (5511) 2573-5780
www.ey.com.br

Avaliação do acervo líquido contábil apurado por meio dos livros
contábeis
Dados da firma de auditoria
1.

~!

Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S, sociedade simples estabelecida
na cidade de São Paulo-SP, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, - Torre 1100 andar, Itaim Bibi, CEP 04543-900, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica do Ministério da Fazenda sob o no 61.366.93610001-25, registrada
originariamente no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob
o no. CRC-2 SP 01519910-6, com seu Contrato Social de constituição registrado no
1' Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Capital do Estado de São Paulo
sob o n° 122.272 em 0910811989, e última alteração de contrato social datada de
28.02.2013, registrada em microfilme sob o no 396.937 em 29.04.2013, representada
pelo seu sócio infra-assinado, Sr. Alexandre Hoeppers, brasileiro, casado, contador,
portador da Cédula de Identidade RG no 1.808.317-0 SSP/SC, inscrito
originariamente no CRC sob n° SCO2101110-3-T-PR-S-SP e no CPF/MF sob n°
783.532.979-49, domiciliado na cidade de São Paulo-SP, na Av. Juscelino
Kubitschek, 1830 - Torre 1 -10 0 andar. Itaim Bibi, CEP 04543-900, com escritório no
mesmo endereço da representada, nomeada perita pela A. Telecom S.A. ("A.
Telecom" ou °Companhia") para proceder à avaliação do acervo líquido contábil da A.
Telecom em 30 de abril de 2013, resumido no Anexo, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, apresenta a seguir o resultado de seus trabalhos.

Objetivo da avaliação
2.

0

O laudo de avaliação em 30 de abril de 2013 tem por objetivo determinar o acervo
líquido contábil da A. Telecom S.A. a ser utilizado para incorporação das parcelas
cindidas da A. Telecom na Telefônica Brasil S.A. e na Telefônica Data S.A..

Alcance dos trabalhos
3.

O laudo de avaliação do acervo líquido contábil está sendo emitido em conexão com
o exame de auditoria do balanço patrimonial da A. Telecom S.A. levantado em 30 de
abril de 2013, elaborado sob a responsabilidade da administração da Companhia.

Emal & Ya" Temo
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A. Telecom S.A.
30 de abril de 2013

Responsabilidade da administração sobre as informações contábeis
4 A administração da Companhia é responsável pela manutenção de registros
contábeis e pela elaboração das informações contábeis de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de tais informações contábeis livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

O

Responsabilidade do auditor independente
5 A nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre o valor do acervo
líquido contábil da A. Telecom S.A, com base em nossa auditoria, conduzida de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas
requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja
planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as
informações contábeis necessárias para elaboração do laudo de avaliação estão
livres de distorção relevante.
6 Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de
evidência a respeito dos valores apresentados no laudo de avaliação. Os
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a
avaliação dos riscos de distorção relevante no acervo líquido contábil,
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o
auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada
apresentação do acervo líquido contábil da Companhia para planejar os
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para
fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da
Companhia, Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela
administração.
7 Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa conclusão exarada neste laudo.
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Conclusão

8. Com base nos trabalhos efetuados , concluímos que o valor de R$636 . 583.881,18
(seiscentos e trinta e seis milhões , quinhentos e oitenta e três mil, oitocentos e oitenta
e um reais e dezoito centavos), conforme balanço patrimonial em 30 de abril de 2013,
registrado nos livros contábeis e resumido no Anexo, representa, em todos os
aspectos relevantes, o acervo líquido contábil da A. Telecom S.A., avaliado de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

E

Em atendimento aos requisitos da Comissão de Valores Mobiliários, informamos que:
(a) de acordo com as normas profissionais estabelecidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, não temos conhecimento de conflito de interesse, direto ou indireto,
tampouco de qualquer outra circunstância que represente conflito de interesse em

relação aos serviços que foram por nós prestados e que estão acima descritos; e
(b) não temos conhecimento de nenhuma ação do controlador ou dos administradores da
Companhia com o objetivo de direcionar , limitar , dificultar ou praticar quaisquer atos
que tenham ou possam ter comprometido o acesso, a utilização ou o conhecimento
de informações , bens , documentos ou metodologias de trabalho relevantes para a
qualidade das respectivas conclusões.
São Paulo, 03 de junho de 2013.
ERNST & YOU G TERCO

res indep ndentes
CR C- SP0151 9/O

Alexandre oep e
Contado RC- CO2101110- -T-PR-S-SP
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Anexo ao laudo de avaliação do acervo líquido-éontábii- âRüiido porjnëlô dos livros
contábeis
A. Telecom S.A.
30 de abril de 2013
(Valores em reais)

Balanço patrimonial da
A.Telecom S.A. em 30 de
abril de 2013

Determinados ativos e
passivos referentes aos
Determinados ativos e
serviços de
passivos referentes aos
telecomunicações,
demais serviços, extraídos
extraídos do balanço
do balanço patrimonial da
patrimonial da A.Telocom
A,Telecom S.A. pela
S.A. pela administração,
administração, em 30 de
em 30 de abril de 2013
abril de 2013

Ativo
Circulante:
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber, líquidas
Tributos a recuperar
Estoques
Outros ativos
Total ativo circulante

237.258.579,07
170.060294,57
43.710.820,80
31.081.053,59
23.916.208,55
806.026.966,68

207.258.579,07
15.980.848,76
43.710.820,80
1.090.997,00
23.916.208,55
281.957.454,18

Não circulante:
Aplicações financeiras
Contas a receber, liquidas
Depósitos e bloqueios Judiciais
Outros ativos
Imobilizado, liquido
Intangivel, liquido
Total ativo não circulante
Total do ativo

17.204,26
97.982.856,05
5.615.202,93
17.607,14
279.382.711,19
22.716.779,45
408.732.161,02
911,759.117,60

17.204,26
5.615.202,93
17.807,14
278.301.791,53
22.859.285,27
306.611.091,13
598.668.545,31

Passivo
Circulante:
Fornecedores e contas a pagar
Impostos, taxas e contribuições
Juros sobre capital próprio e dividendos
Pessoal, encargos e benefícios sociais
Recortas dBeddas
Outras obrigações
Total passivo circulante

179.748.551,24
22.971.843,49
2.217.311,62
62.385,92
98,98
12.054.874,80
217.055.066,06

179.748.551,24
22.971.843,49
2217.311,62
62.385,92
98,98
9.208.832,21
214.209.023,46

2.846.042,59
2.846.042,69

22.384.463,16
35.567.144,74
168.562,47
68.120.170,37

-

22384.463,16

35.567.144,74
168.562,47
35.735.707,21

22.384.463,16

636.683.881,18

348.623.814,64

287.960.088,54

Não circulante:
Impostos, taxas e contribuições
Provisões
Outras obrigações
Total passivo não circulante
Acervo líquido conObll
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30.000.000,00
154.079.445,81
-

29.990.058,59
214,069.502,40

-

97.982.858,05
-

1.080.919,66
57.494,18
99.121.068,89
313.190.572,29

-

-
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PROTOCOLO E INSTRUMENTO DE JUSTIFICAÇÃO
DEINCORPORAÇÃO
DA
TELEFÔNICA SISTEMA DE TELEVISÃO S.A.
PELA
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo qualificadas, por seus respectivos
Diretores, têm entre si certo e ajustado celebrar o presente Protocolo e Instrumento de
Justificação de Incorporação ("Protocolo'), de acordo com os artigos 224, 225, 226 e 227 da Lei
n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.), observando-se as
disposições aplicáveis da Instrução n° 319 de 03 de dezembro de 1999, conforme alterada,
emitida pela Comissão de Valores Mobiliários
TELEFÔNICA BRASIL S.A., sociedade por ações de capital aberto com sede na Cidade de
(a)
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Eng. Luiz Carlos Berrini, n° 1376, inscrita no
CNPJIMF sob o d 02.558.15710001-62, neste ato representada nos termos de seu Estatuto Social
("Telefônica" ou "Incorporadora");
TELEFÔNICA SISTEMA DE TELEVISÃO S.A., sociedade por ações de capital fechado com
(b)
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Rafael de Barros, n° 209, 9 1 andar,
conjunto 902, Paraíso, inscrita no CNPJIMF sob o n° 05.069.72810001-93, neste ato representada
nos termos de seu Estatuto Social ("TST" ou "Incorporada");
Sendo Telefônica TST, designadas conjuntamente "Partes" ou "Companhias';
JUSTIFICAÇÃO.
CONSIDERANDO que a presente operação de incorporação é parte de um processo maior de
reorganização societária envolvendo também outras subsidiárias integrais e sociedades
controladas da Telefônica, reorganização esta que deverá ocorrer na mesma data da presente
operação;
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CONSIDERANDO que a Telefônica é concessionária do Serviço Telefônico Fixo Comutado
("STFÇ nas modalidades Local e Longa Distancia Nacional, no Setor 31, da Região III, do
Plano Geral de Outorgas; autorizatária do Serviço Telefônico Fixo Comutado ("STFC") nas
modalidades Local e Longa Distância Nacional, no Setor 33, da Região III e na modalidade
Longa Distância Internacional, na Região III, do Plano Geral de Outorgas; e autorizatária do
Serviço de Comunicação Multimídia ("SCM'), além de ser detentora da totalidade das ações
representativas do capital social da TST;
CONSIDERANDO que a TST, na mesma data e imediatamente antes da efetivação da
incorporação objeto deste Protocolo (caso aprovada), terá incorporado as sociedades GTR-T
Participações e Empreendimentos S.A. ("GTR-T") e Lemontree Participações S.A.
® ("L.emontree" ), subsidiárias integrais da Telefônica na data deste Protocolo e as sociedades por
elas controladas, TVA Sul Paraná S.A. ("Sul Paraná") e Comercial Cabo TV São Paulo S.A.
("CaTV % bem como a sua controlada, Ajato Telecomunicação Ltda. ("Ajato") ("Sociedades
TVA" ); e que a TST, a Sul Paraná e a CaTV são prestadoras do Serviço de Acesso Condicionado
("SEAC"), sendo essa última e a Ajato também prestadoras do SCM;

©

CONSIDERANDO que, atualmente, a Telefônica é a controladora e única acionista de diversas
sociedades, incluindo a TST, sendo necessário racionalizar e simplificar a estrutura de tais
sociedades, por meio da integração e racionalização de atividades correlatas e/ou
complementares, de forma que o que se pretende, ao final da operação de reorganização
societária envolvendo tais sociedades, é a concentração das atividades em apenas duas sociedades
operacionais, sendo elas a Telefônica (a concentrar a prestação dos serviços de telecomunicação)
e a Telefônica Data S.A. (a concentrar as atividades econômicas que não sejam serviços de
telecomunicação, incluindo os Serviços de Valor Adicionado, conforme definido no art. 61 da
Lei Geral de Telecomunicações, sendo tais atividades, conjuntamente e genericamente,
designadas "SVAs');
CONSIDERANDO que, em I2 de setembro de 2011, foi promulgada a Lei e I2.485, que
promoveu alterações na Lei Geral de Telecomunicações, cujas disposições possibilitaram às
concessionárias de STFC a prestação de outros serviços de telecomunicação, além daqueles
objeto do respectivo contrato de concessão e do SCM em suas respectivas regiões de concessão;
CONSIDERANDO que, após estudos efetuados, as Partes entendem que, como parte da
racionalização e simplificação da estrutura societária, a consolidação das atividades
desenvolvidas pelas Sociedades TVA que então terão sido incorporadas pela TST e a Telefônica
em uma única pessoa jurídica, favorecerá um ambiente de convergência, consolidando-se os
serviços de telecomunicação na Telefônica e melhorando a oferta de pacotes de s rviços aos
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usuários de forma simplificada, bem como permitindo, ainda, a racionalização das operações das
operações das Companhias envolvidas;
As Partes entendem que a incorporação da TST pela Telefônica nos termos e condições deste
Protocolo se justifica, pois possibilitará a consolidação e confluência na oferta desses serviços
pela Telefônica, com a consequente diminuição de custos administrativos e operacíonais, a
padronização e racionalização das operações das Companhias.
2.

CAPITAL SOCIAL DA TELEFÔNICA E DA TST.

Para fins de facilitar a compreensão das informações das Companhias, considerando que a
operação objeto deste Protocolo é parte de uma reorganização societária a ser implementada na
mesma data e que envolverá a TST e as Sociedades TVA, as informações a serem consideradas
em relação aos acervos liquidos objeto de incorporação serão aquelas existentes e válidas na data
de sua avaliação, em 30 de abril de 2013 ("Data Base").
2.1. CAPITAL SOCIAL DA TELEFÔNICA: O capital social subscrito e integral izado da Telefônica
na Data Base é de R$ 37.798.109.745,03 (trinta e sete bilhões, setecentos e noventa e oito
milhões, cento e nove mil, setecentos e quarenta e cinco reais e três centavos), representado por
1.125.601.930 (um bilhão, cento e vinte e cinco milhões, seiscentas e uma mil, novecentas e
trinta) ações, sendo 381.587.111 (trezentos e oitenta e um milhões, quinhentas e oitenta e sete
mil, cento e onze) ações ordinárias e 744.014.819 (setecentos e quarenta e quatro milhões,
quatorze mil, oitocentas e dezenove) ações preferenciais, escriturais e sem valor nominal.
2.2. CAPITAL SOCIAL DA TST: O capital social subscrito e integralizado da TST na Data Base é
de R$ 442.946.393,64 (quatrocentos e quarenta e dois milhões, novecentos e quarenta e seis mil,
trezentos e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos), representado por 442.946.394
(quatrocentos e quarenta e dois milhões, novecentas e quarenta e seis mil, trezentas e noventa e
quatro) ações, sendo 221.473.197 (duzentos e vinte e um milhões, quatrocentas e setenta e três
mil, cento e noventa e sete) ações ordinárias e 221.473.197 (duzentos e vinte e um milhões,
quatrocentas e setenta e três mil, cento e noventa e sete) ações preferenciais, todas nominativas e
sem valor nominal.
2.2.1 Tendo em vista que na mesma data da submissão da operação objeto deste Protocolo aos
acionistas das Companhias, será deliberada, imediatamente antes, a incorporação, pela TST, das
sociedades GTR-T, Sul Paraná, Lemontree, CaTV e Ajato, o capital social subscrito e
integral izado da TST na data de sua incorporação pela Telefônica, caso aprovada, passará a ser de
R$545.458.431,52 (quinhentos e quarenta e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil,
quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos), representado por 81 .338.864
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(oitocentos e dez milhões, trezentas e trinta e oito mil, oitocentas e sessenta e quatro) ações,
sendo 405.169.432 (quatrocentos e cinco milhões, cento e sessenta e nove mil, quatrocentas e
trinta e duas) ações ordinárias e 405.169.432 (quatrocentos e cinco milhões, cento e sessenta e
nove mil, quatrocentas e trinta e duas) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor
nominal, nos termos do Relatório dos Auditores Independentes de Asseguração Razoável, sobre
as Informações Contábeis Combinadas da TST, Ajato, Sul Paraná, CaTV, Lemontree e GTR-T
("Relatório de Asseguração') emitido na Data Base e do Protocolo e Instrumento de Justificação
de Incorporação das Sociedades TVA pela TST, celebrado entre a TST e as Sociedades TVA
nesta data. Assim sendo, uma vez aprovada a incorporação das Sociedades TVA pela TST, o
capital da TST na data da sua incorporação pela Telefônica será aquele referido neste item 2.2.1.

o

3.

INCORPORAÇÃO, AVALIAÇÃO E PATRIMÔNIO DA INCORPORADA.

3.1. INCORPORAÇÃO: Em vista da incorporação da TST, todas as ações de emissão desta serão
canceladas, nos termos do item 4 deste Protocolo.

®

3.2. DATA BASE E AVALIAÇÃO: Com a incorporação da TST, o acervo líquido da TST, já
considerando inclusive a aprovação da incorporação pela TST das Sociedades TVA, será
integralmente absorvido pela Telefônica. O patrimônio líquido da TST a ser incorporado pela
Telefônica foi primeiramente avaliado com base no seu valor contábil, na Data Base de 30 de
abril de 2013, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil ("Laudo de Avaliação"),
tendo sido também apresentado o Relatório de Asseguração, o qual foi igualmente emitido
considerando-se as informações contábeis das Sociedades TVA e da TST na Data Base, pela
empresa de avaliação independente Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S., inscrita
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n° 61.366.936/0001-25,
ad referendum dos acionistas das Partes deste Protocolo, anexos ao presente Protocolo como
Anexos I e II, respectivamente.
3.3. VARIAÇÕES PAMUMONIAIS: As variações patrimoniais ocorridas na TST (que por sua vez
incorporará as variações patrimoniais dos acervos das Sociedades TVA entre a Data Base e a
efetivação da incorporação das Sociedades TVA pela TST) entre a Data Base da operação e a
efetivação da incorporação serão absorvidas pela Telefônica.
3.4. PATRimôNlo L1QuIDo: Considerando-se o Laudo de Avaliação em conjunto com o
Relatório de Asseguração, o valor total do acervo líquido da TST na Data-Base, consolidado com
o valor do acervo líquido correspondente à soma dos acervos líquidos da TST combinado com os
acervos líquidos das Sociedades TVA (todos na Data Base), a ser incorporado pela Telefónica,
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foi avaliado pelo respectivo valor contábil no montante de R$ 226.105.582,63 (duzentos e vinte e
seis milhões, cento e cinco mil, quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta e três centavos).
3.5. ExTINçÃO DA INCORPORADA: Com a incorporação da TST e a consequente versão de todo
o seu patrimônio líquido para a Telefónica, a TST será extinta nos termos do disposto no artigo
227 da Lei das S.A., cabendo aos Administradores da Telefónica promoverem o arquivamento e
publicação dos atos da operação.

4.

0

CAPITAL DA INCORPORADORA, SUBSTITUIÇÃO DE AÇÕES, DIREITOS
PATRIMONIAIS.

POLÍTICOS

E

4.1. CAPITAL DA INCORPORADORA: Em consequência da incorporação da TST pela Telefônica,
conforme descrita acima, a ser deliberada imediatamente após a incorporação das Sociedades
TVA pela TST e de acordo com os itens 3.2 e 3.4 acima, não haverá aumento de capital da
Incorporadora, uma vez que a Telefónica já tem registrado em seu patrimônio líquido o valor da
totalidade das ações da TST e das ações das Sociedades TVA, incorporadas pela TST
imediatamente antes da deliberação dos acionistas das Companhias acerca do presente Protocolo.
4.2. TRATAMENTO DAS AÇÕES DA INCORPORADA: Considerando que a TST é atualmente
subsidiária integral da Telefônica (inexistindo, portanto, acionistas minoritários na TST), em
decorrência da incorporação as ações de emissão da TST serão canceladas e extintas, conforme
faculta o artigo 226, § 1 ° da Lei das S.A.

O

4.3. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE SuBsTlTuiçÃo: Tendo em vista que inexistem acionistas
não controladores da TST, posto que esta é subsidiária integral da Telefônica, não há que se falar
em relação de substituição de ações de minoritários da TST por ações da Incorporadora.
4.4. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DOS PATRIMÔNIOS LíQUIDOS A PREÇOS DE MERCADO PARA FINS
Do ARTIGO 264 DA LEI DAS S.A.: Tendo em vista que a presente operação de incorporação não
acarreta alteração nas participações dos seus acionistas, uma vez que a TST é subsidiária integral
da Telefónica, não há que se falar em relação de substituição de ações dos acionistas da
Incorporada por ações da Incorporadora, também não havendo, por consequência, interesses de
acionistas minoritários a serem tutelados e direito de recesso em relação à TST e, portanto,
segundo entendimento da Comissão de Valores Mobiliários em casos precedentes semelhantes e
nos termos do disposto na deliberação CVM n° 559108, também não se aplica o disposto no artigo
264 da Lei das S.A.
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5.

DEMAIS CONDIÇÕES APLICÁVEIS À INCORPORAÇÃO.

5.1. ATOS S OCIErÁRios: Serão realizadas Assembleias Gerais Extraordinárias da TST e da
Telefônica, para apreciação e deliberação a respeito da operação contemplada neste Protocolo.
5.2. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE RECESSO: Conforme acima referido, não há que se falar em
dissidência e exercício do direito de recesso de acionistas não controladores da TST de que
tratam os artigos 136, inciso (ix) e 137 da Lei das S.A.
5.3. SUCESSÃO: A Incorporadora sucederá a TST em seus direitos e obrigações, respondendo
pelas obrigações da TST nos termos do disposto nos artigos 227 e 232, da Lei das S.A.

0

5.4. AuToRIzAçÃo: Sem prejuízo do disposto no item 3.5 deste Protocolo, uma vez aprovada
a incorporação da TST, os Diretores da Incorporadora ficam responsáveis e autorizados a
tomarem as medidas necessárias para a implementação dos termos e condições pactuados neste
Protocolo, nos termos da legislação aplicável.
5.5. APROVAÇÃO PRÉVIA DA ANATEL: a reorganização societária envolvendo as subsidiárias
integrais e sociedades controladas da Telefônica da qual faz parte a presente operação de
incorporação da TST, e sua consequente extinção, foram submetidas à apreciação e aprovação
prévias da Agência Nacional de Telecomunicações — ANATEL, que as aprovou nos termos do
Ato C 3.043, de 27 de maio de 2013, publicado no Diário Oficial da União de 29 de maio de
2013, com as condicionantes nele previstas.
5.6. FORO: Fica eleito o Foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir
quaisquer controvérsias oriundas deste Protocolo.

®

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 06 (seis) vias de
igual teor e para um só efeito juntamente com duas testemunhas.
,

São Paulo, 11 de junho de 2013.
TELEFÔNICA BRASIL

S.A.

0

Cesar Perei Teixeira

Breno Rodrigo Pacheco de
Oliveira
[continua]
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[continuação do Protocolo e Instrumento de Justiftcação de Incorporação da Telefônica Sistema
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ANEXO I
LAUDO DE AVALIAÇÃO
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CF.GQomfnio São Luiz
Av.-P_res. Juscerino Kubitschek, 1830
7orr21-80 andar -ItaimBibi
04543-900-São Paulo, SP, Brasil
Tel.: (5511) 2573-3000
Fax! (5511) 2573-5780
www.ey.com.br

Avaliação do acervo líquido contábil apurado por meio dos livros
contábeis
Dados da firma de auditoria
1.

O

Emst & Young Terco Auditores Independentes S/S, sociedade simples estabelecida
na cidade de São Paulo-SP, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, - Torre 110° andar, Itaim Bibi, CEP 04543-900, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica do Ministério da Fazenda sob o no 61.366.93610001-25, registrada
originariamente no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob
o no. CRC-2 SP 01519910-6, com seu Contrato Social de constituição registrado no
1" Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Capital do Estado de São Paulo
sob o no 122.272 em 0910811989, e última alteração de contrato social datada de
28.02.2013, registrada em microfilme sob o no 396.937 em 29.04.2013, representada
pelo seu sócio infra-assinado, Sr. Alexandre Hoeppers, brasileiro, casado, contador,
portador da Cédula de Identidade RG no 1.808.317-0 SSPISC, inscrito
originariamente no CRC sob no SCO2101110-3 T-PR-S-SP e no CPF/MF sob no
783.532.979-49, domiciliado na cidade de São Paulo-SP, na Av. Juscelino
Kubitschek, 1830 - Torre 1 - 10 0 andar. Itaim Bibi, CEP 04543-900, com escritório no
mesmo endereço da representada, nomeada perita pela Telefônica Sistema de
Televisão S.A. ('TST" ou "Companhia") para proceder à avaliação do acervo líquido
contábil da TST em 30 de abril de 2013, resumido no Anexo, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, apresenta a seguir o resultado de seus
trabalhos.

Objetivo da avaliação
2.

O

O laudo de avaliação em 30 de abril de 2013 tem por objetivo determinar o acervo
líquido contábil da Telefônica Sistema de Televisão S.A. a ser utilizado para
incorporação da TST na Telefônica Brasil S.A..

Alcance dos trabalhos
3.

O laudo de avaliação do acervo líquido contábil está sendo emitido em conexão com
o exame de auditoria do balanço patrimonial da Telefônica Sistema de Televisão S.A.
levantado em 30 de abril de 2013, elaborado sob a responsabilidade da
administração da Companhia.
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Telefônica Sistema de Televisão S.A.
30 de abril de 2013

Responsabilidade da administração sobre as informações contábeis
4 A administração da Companhia é responsável pela manutenção de registros
contábeis e pela elaboração das informações contábeis de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de tais informações contábeis livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

To

Responsabilidade do auditor independente
A nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre o valor do acervo
líquido contábil da Telefônica Sistema de Televisão S.A., com base em nossa
auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos
auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter
segurança razoável de que as informações contábeis necessárias para elaboração do
laudo de avaliação estão livres de distorção relevante.

®

6 Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de
evidência a respeito dos valores apresentados no laudo de avaliação. Os
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a
avaliação dos riscos de distorção relevante no acervo líquido contábil,
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o
auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada
apresentação do acervo líquido contábil da Companhia para planejar os
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para
fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da
Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas
contábeis utilizadas e à razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela
administração.
7 Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa conclusão exarada neste laudo.
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Telefônica Sistema de Televisão S.A.
30 de abril de 2013

Conclusão
8. Com base nos trabalhos efetuados, concluímos que o valor de R$123.593.544,75
(cento e vinte e três milhões, quinhentos e noventa e três mil, quinhentos e quarenta e
quatro reais e setenta e cinco centavos), conforme balanço patrimonial em 30 de abril
de 2013, registrado nos livros contábeis e resumido no Anexo, representa, em todos
os aspectos relevantes, o acervo liquido contábil da Telefônica Sistema de Televisão
S.A., avaliado de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Q

Em atendimento aos requisitos da Comissão de Valores Mobiliários, informamos que:
(a) de acordo com as normas profissionais estabelécidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, não temos conhecimento de conflito de interesse, direto ou indireto,
tampouco de qualquer outra circunstância que represente conflito de interesse em
relação aos serviços que foram por nós prestados e que estão acima descritos; e
(b) não temos conhecimento de nenhuma ação do controlador ou dos administradores da
Companhia com o objetivo de direcionar, limitar, dificultar ou praticar quaisquer atos
que tenham ou possam ter comprometido o acesso, a utilização ou o conhecimento
de informações, bens, documentos ou metodologias de trabalho relevantes para a
qualidade das respectivas conclusões.

São Paulo, 03 de junho de 2013.
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Anexo ao laudo de avaliação do acervo li contábeis
Telefônica Sistema de Televisão S.A.
30 de abril de 2013
(Valores em reais)

Balanço patrimonial da
TST em 30 de abril de
2013
Ativo
Circulanta:
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber, liquidas
Tributos a recuperar
Estoques
Outros ativos
Total ativo circulante

15.167.844,35
4.732.034,11
1.287.994,66
1.563.206,99
1.081.906,44
23.832.986,55

Não circulante:
Aplicações financeiras
Depósitos e bloqueios judiciais
Outros ativos
Investimentos
Imobilizado, líquido
Intangível, líquido
Total ativo não circulante
Total do ativo

206.730,66
5.443.232,15
15.000.639,15
87.364.895,53
30.150.645,33
3.769.611,85
141.935.754,67
165.768.741,22

Passivo
Circulante:
Fornecedores e contas a pagar
Impostos, taxas e contribuições
Pessoal, encargos e beneficios sociais
Outras obrigações
Total passivo circulante

19.984.213,64
232.073,92
1.205.887,53
6.295.328,47
27.717.503,56

Não circulante:
Provisões
Total passivo não circulante

14.457.692,91
14.457.692,91

Acervo líquido contábil

E
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123.593.544,75
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ANEXO II
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES DE ASSEGURAçÃo RAZOÁVEL, SOBRE AS
INFORMAÇÕES CONTÁBEIS COMBINADAS DA TELEFÔNICA SISTEMA DE TELEVISÃO S.A.,
AJATO TELECOMUNICAÇÃO LTDA., TVA SUL PARANÁ S.A., COMERCIAL CABO TV SÁO
PAULO S.A., LEMONTREE PARTICIPAÇÔES S.A. E GTR-T PARTICIPAÇÔES E
EMPREENDIMENTOS S.A.

•
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°f ERNST &YOUNG %ERGO _

Condomínio São Luiz
Av:Pres. Juscelino Kubitschek,1830
xorre ï -8o andar- Itaim Bibi
a454j,900 - São Paulo, SP, Brasil
-

Tel_ (5511) 2573-3000

Fax: (5511) 2573 -5780
www.ey.com.br

Relatório dos auditores independentes de asseguração razoável
Aos Administradores da

Telefónica Sistema de Televisão S.A. ("TST")
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1376
São Paulo - SP

Antecedentes, objeto e escopo do trabalho
Fomos informados pelos administradores da Telefônica Sistema de Televisão S.A. ÇTST°
ou Mompanhial, que imediatamente antes da incorporação da TST pela Telefônica
Brasil SA. e na mesma data prevista para tal incorporação, a TST, incorporará as
sociedades Ajato Telecomunicação Ltda. ÇAjaW), TVA Sul Paraná S.A. CTVA Sur),
Comercial Cabo TV São Paulo S.A. ÇCabo W), Lemontree Participações S.A.
ÇLemontree' e GTR-T Participações e Empreendimentos S.A. ÇGTR-T"), todas objeto de
avaliação conforme os Laudos de Avaliação respectivos por nós emitidos nesta data, com
a mesma data-base de 30 de abril de 2013.
Conforme detalhado na seção °Descrição dos procedimentos exeartados" do presente
relatório, efetuamos tais procedimentos sobre as informações contábeis combinadas da
TST, Ajato, TVA Sul, Cabo TV, Lemontree e GTR T, em 30 de abril de 2013, preparadas
pela administração da TST, tendo como base os registros contábeis da Companhia e das
empresas antes mencionadas. O presente relatório teve o objetivo de assistir à
administração da Companhia no processo de reestruturação das companhias do grupo
Telefônica Brasil S.A.

p

Nossa responsabilidade é a de emitir um relatório de asseguração razoável e nossos
procedimentos foram conduzidos de acordo com a °NBC TO 3000 Trabalho de
Asseguração Diferente de Auditoria e Revisão", emitida pelo Conselho Federal de
Contabilidade.
Responsabilidade da Administração
A Administração da TST é a responsável exclusiva pela preparação das informações
contábeis combinadas, incluídas nos Anexos Al e A2 deste relatório.
Ao término dos nossos trabalhos, obtivemos Carta de Representação assinada pelos
membros da Administração responsáveis pela elaboração das informações contábeis
combinadas, incluídas nos Anexos Al e A2 deste relatório, confirmando que os dados
sujeitos aos nossos trabalhos são aqueles provenientes do sistema contábil das
empresas e outras afirmações consideradas necessárias.
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Telefônica Sistema de Televisão S.A. ("TST")
30 de abril de 2013

Descrição do trabalho executado
Nosso trabalho de execução de procedimentos de asseguração razoável contemplou as
seguintes principais atividades:
(i)

Planejamento e obtenção de entendimento prévio do processo de

elaboração das informações contábeis combinadas;
(ii)

Validação das informações contábeis constantes nos Anexos Al e

I1

A2 deste relatório de e para cada uma das companhias

Y

combinadas:

a. Verificamos que as informações foram extraídas dos relatórios
contábeis;
b. Confrontamos as informações com o laudo de avaliação contábil
emitido por nós com data base em 30 de abril de 2013;
(iii)

Validação da somatória das empresas na apresentação combinada
na data base de 30 de abril de 2013:
a. Efetuamos teste de soma das informações contábeis de cada
uma das empresas conforme demonstrado no Mexo Al e A2
deste relatório;
b. Efetuamos teste de soma dos acervos líquidos contábeis das
empresas Lemontree, GTR-T, Cabo TV e TVA Sul na data base
de 30 de abril de 2013, no valor de R$102.512.037,88 (cento e
dois milhões , quinhentos e doze mil, trinta e sete reais e oitenta
e oito centavos) conforme indicado no anexo A1;
c.

Efetuamos teste de soma do acervo líquido contábil da TST,
combinado com as empresas Lemontree, GTR T, Cabo TV e
TVA Sul na data base de 30 de abril de 2013 , no valor de
R$226.105.582,63 (duzentos e vinte e seis milhões, cento e
cinco mil, quinhentos e oitenta e dois mil reais e sessenta e três
centavos) conforme indicado no anexo A2;

d. Efetuamos teste de soma nos ajustes apresentados;

Emsl & Y~g T~ 12

(iv)

Revisão de informações finais apresentadas nos Anexos Al e A2
deste relatório;

(v)

Emissão do relatório.
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Telefônica Sistema de Televisão S.A. ("TST")
30 de abril de 2013

Conclusão do auditor Independente

Com base nos procedimentos executados , e sujeito à aprovação por parte dos órgãos

E

competentes e nas condições informadas pela administração segundo indicado na seção
"Antecedentes, objeto e escopo do trabalho' do presente relatório concluímos que o valor
de R$ 226.105.582,63 (duzentos e vinte e seis milhões, cento e cinco mil, quinhentos e
oitenta e dois reais e sessenta e três centavos ), representaria o acervo liquido contábil na
data base de 30 de abril de 2013 da Telefônica Sistema de Televisão S.A. após a
incorporação das companhias Ajato Telecomunicação Ltda., TVA Sul Paraná S.A.,
Comercial Cabo TV São Paulo S.A., Lemontree Participações S.A. e GTR-T Participações
e Empreendimentos S.A., conforme resumido no Anexo A2.
Outros assuntos
Os procedimentos executados não constituíram um exame de auditoria ou de revisão
limitada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Desta forma,
não estamos expressando uma opinião ou emitindo qualquer parecer sobre as
informações contábeis combinadas da TST, nem sobre a estrutura de controles internos
da Companhia. Caso tivéssemos realizado procedimentos adicionais, outros assuntos
importantes poderiam ter sido identificados neste relatório. Adicionalmente, nossos
trabalhos não tiveram como objetivo a identificação de erros, Irregularidades ou de
práticas e atos ilegais.
São Paulo, 3 de junho de 2013.
ERNST & YOUNG TERCO
Auditores Indebendentes S.S.

,*p
Alexandre

Contador
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Anexo A7 - informações contábeis combinadas
Lamontree
Ativo
Circulanta:
Caixa e equivalentes a pica
Contas a receber. líquidas
Tributos a recuperar
Estoques
Outros ativos
Total ativo circulante
Não circulante:
Tributos diferidos e a recuperar
Depbsltos e bloqueios judiciais
Outros ativos
Investimentos
Imobilizado. líquido
Intangivel,liquldo
Total ativo não circulante
Total de ativo
Passivo
Circulante:
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores e contas a pagar
Impostos. taxas e cont ri buições
Pessoal, encargos e beneficias sociais
Receitas dife ri das
Outras obrigações
Total passivo ci rc ulante

Não circulante:
Empréstimos e financiamentos
Impostas, taxas e contribuições
Provisses
Receitasdiferldas
Total passivo não ci rc ulante
Acervo liquido contábil

GTR-T

45.395,15
226.02
45.821,17

741.541,09
64.245,57
-

263.678,52
7.913,76
21.578.74
9.936.761,32

815.739,26
816.739,26
1.621.525,92

Cabo TV
4.344.003.15
30.357.972,32
3.843.241,75
2.128.267,64
2.157.040,20
42.830.525,06

805.786,66

10.229.932,34
10.27&653,51

484.041,00
484.041,00
-

18.587.149.07
9.109.092,09
123.806.983,44
18.475.273,28
169.978.497,88
212809.022,94

58.416,05

26.51
6&442,56

-

-

9.791.512,51

1.563.083,36

TVA Sul

Eliminações

Combinado

85&912,24
1.257.345,12
206.493,80
251.662.50
221.672,88
Z794,O86,54

-

32.879.615,45
82.71
8.62824321
97250.28
41.605.171,65
44„399.268,19

(425.000,00)
(10.752.500.58)
(11.177.500,58)
(11.177.600,58)

5.987.851,63
31.615.317,44
4.114.207.14
2.379.930,14
2.378.713,08
46.476.019,43

-

263.678,52
51.474.678,28
8.705.733,54
132.435.226,65
18.572.523,56
211451.840,55
267.927.859,98

15.310.778.68
38.068.530.00
2.488.720.19
9.954.875,74
5.454.575,65
6.113.448.30
77.390.928,66

439.816,31
3.367.948,99
115.873,61
748.982.37
508 .4 60.06
619.081.57
&800.162,91

(425.000,00)

20.723.329,55
18.583,65
15.730.28211
2.096.373.63
38.668.568,94
96.849.525,44

728.642,92
52.509,56
32633.894,85
123.630,80
33.538.678,13
5.060.417,15

-

(426.000,00)

(10.752.600,58)

+15.750.594,99
:4'.+.554.936.04
=
' 9^593.00
1,f{;03.858.11 ' ' '
-9.963.035,71 + + +
6.732.556;38
83.308.576,03
'7i1rg§?.972,47
7.093,21
W.16..A X,98 ;
222U.004,43+
72.107.247,b7
102.512.037,E 8 ,
,

,

+

,

,
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Anexo A2 informações contábeis combinadas
-

Lemontree
Ativo
Circulante:
Caixa e equivalentes a caixa
Contas a receber, liquidas
Tributos a recuperar
Estoques
Outros ativos
Total ativo circulante
Não circulante:
Aplicações financeiras
Tributos diferidos e a recuperar
Depósitos e bloquelosjudlGais
Outros ativos
Investimentos
Imobilizado, liquido
Intangível. liquido
Total ativo não circulante:
Total do ativo
Passivo
Circulante:
Empréstimos e financiamentos
Fornecedoras e contas a pagar
Impostos, taxas e contribuições
Pessoal, encargos e benefícios sociais
Receitas diferidas
Outras obrigações
Total passivo circulante
Não circulante:
Empréstimos e financiamentos
Impostos, taxas e conbibulções
Provisões
Receitas diferidas
Outras ob rigações
Total passivo não circulante
Acervo liquidocontdbil

Emrt ounp TersolS

GTR-T

Cabo TV

TVA Sul

TST Consolidada

Eliminações

Combinado

45.395,15
228,02
45.621,17

741.541,09
64245,57
805.786,66

4,344.003,15
30.357.972,32
3.843.241,75
2128.267,64
2.157.04020
42,830.525,08

856.912,24
1257.345,12
206.493,80
251.662,50
221.672,88
2784.086,64

21.985.971,28
23.086.146,74
3.606.872,29
2,573,679,69
1.092.043,20
52344.713,20

263.678,52
7.913,76
21.578,74
9.936.761,32
-

815.739,28
-

10229.932,34
10.275.563,51

816.739,28
1.621.525,92

18.587.149,07
9.109.092,09
123.806.983,44
18.475,273,26
169.978.497,88
212809.022,94

32.879.615,45
62,71
8,62824321
97250,28
41.606.171,86
44.399.258,19.

208,312,95
1.695.457,92
5.534.300,42
15.002547,51
0,78
128.009.197,87
5.223.338,08
166.673.145,53
208.017.868,73

484.041,00
484.041,00

58.416,05
-

15.310.778,68
38.068.530,00
2.488.720,19
9.954.875,74
5A54.575,65
6.113.448,30
77.380.926,66

439.816,31
3.367.948,99
115.873,61
748.982,37
508.460.06
619.081,57
5.800.162,91

38.977.029,49
2.446.777,43
1.205.867,53
3.313.730,80
8,973.674,48
64.917299,73

(7.673.864,87)
-

9.791.512,51

-

20.723.329,55
18583,65
15.730282,11
2.096.373,63

728.642,92
52.509,56
32.633.894,85
123.630,80
33.538.678,13
5.060.417,15

14.507.014,25
15.000.000,00
29.507.014,25
123.593.644,76

-

26,51
68.442,68

1.663.083,38

38.568.668,94
96.849.625,44

(979.464,98)

(979.464,96)

(21.694.399,91)
(10.752501,36)
(32446.901,Zn
(33.426.366,23)

(0,78)
(7.673.865,66)

(15.000.000,00)
(15.000.000,00)
(10.752,600,58)

27.973.822,91
53.721.999,22
7.721.079,43
4.953.609,83
3.470.756,28
97.841267,67
208.312,95
1.959.136,44
57.008.978,70
2.438.881,14
250.444.414,52
23.795.861,84
345.865.686,39
443.686.853,06
15,760;594,94
73,2612.100,4
5+051.371,23 ,
N1 Àb9.745,64
9.276,766,41
15,708.430,03 '
132 W.009,11
;
;
2ì M1,972,47
' 71,'093.2 5 + +
62.874:191;11 > ;
2220.004,43
+
PU14261,12 ; >
2E3Y.L6:682,63
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TELEFÕNICA BRASIL S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.558.15710001-62 - NIRE 35.3.0015881-4
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ATA DA 383 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 1 0 DE JULHO DE 2013

AN EXO V
DEcLARAção
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DECL(.."ÇA0

Telefônica Brasil S.A.

=

Tendo em vista as deliberações constantes da Ata da 233a Reunião do Conselho de

~J

Administração de 11 de junho de 2013 e da Ata da 38a Assemblela Geral
Extraordinária de 01 de julho de 2013, da TELEFÔNICA BRASIL S.A.
("Telefônica"), com sede na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, n.o 1376, Cidade
Monções, São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.O
02.558.15710001-62, a Telefônica, por seu representante legal, em cumprimento à
decisão da ANATEL expedida no contexto do pedido de anuência prévia n.
53500.00597912012, aprovado pelo Conselho Diretor da Agência Nacional de
Telecomunicações - ANATEL em sua 698a reunião, realizada em 2310512013, visando
a reorganização da Telefonica Brasil S.A. e suas subsidiárias diretas e indiretas
detentoras de licenças de telecomunicações, e tendo em vista o disposto no Artigo 86,
I, da Lei Geral de Telecomunicações (Lei 947211997, alterada pela Lei 12.48512011)
DECLARA aue I - Reconhece e assume Integralmente os riscos econômicos e
financeiros associados ao resultado do procedimento de revisão tarifária, nos termos e
condições abordados no processo de anuência prévia, inclusive os decorrentes da
Incerteza quanto ao processo e quanto aos valores a serem estipulados pela Anatel,
que para todos os efeitos devem ser entendidos como riscos normais à atividade
empresarial, nos termos da Cláusula 13.1, §1 0, inciso II, do Contrato de Concessão; e
II - Renuncia aos direitos a eventual restabelecimento da situação financeira do
contrato, previsto nas Cláusulas 111, §1 0, e 13.3 do Contrato de Concessão, em
razão do processo e do resultado da revisão tarifária, o que acarretará, no âmbito
extrajudicial, a perda do direito de recorrer administrativamente e de solicitar a
arbitragem prevista na Cláusula 33.1 do Contrato de Concessão, e no âmbito judicial,
a resolução do mérito da lide por renúncia ao direito sobre que se funda a ação, nos
termos do art. 269, V, do Código de Processo Civil.
:

São Paulo, 1 0 de julho de 2013
E

Presidente

BRENO RODRIGO PACHECO DE OLIVEIRA
Secretário Geral
Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 1.376-29 2 andar -São Paulo -SP-04571-000
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ICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 34° SUBDISTRITO
CERQUEIRA CESAR

SAO PAULO - SP
a > COMARCA DE SÃO PAULO- ESTADO DE SÃO PAULO
OFICIAL ADIO JOSÉ BASTOS DA CUNHA ,
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FAZ:
VIVO S.A- e TELEF'ÕNICA BRASIL S.A1
5
SA1
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13 A hl quantos este público instrumento de pioçuração bastante virem, que no ano de ~ oiS mil e

onze (2011), aos três (03) dias do mês de \OVGI\d13RO do dito ano. neste Tngésini t Quarto

Subdistrito da Capital do Estado de São Paulo - C'6RQUEIRA CÉSAR. em diligência. ml ;11. Roque
Pelroni hiiior. 1.164. 6° andá:, &lúrumbi. São Paulo, SP; perante mini L-screcente .Autorizado e o
Oficial que esta subscreve, eotilpnreceu como outorgante: VIVO S.A., com sede social na Ao
Iligienbpolis, u° 1365, Londrina, talado de Paraná, inscrita no MPJlNAF sob o n° 02.449,99210001-

6Ç cota seu Estatuto Suciai) Consolidado na Ata da Assembléia Geral Extraordinária datada de
D UIOi2011 enn sua ata des idamente registrada r arquivada na JUCEPAR sob o J 201 1~881, em
sesrto de 0V111201
201 1, nele mo de ;,atido como Gyrimlo V. Anigo 1 Ir, parágrafo ?" do nieneionado
estatuto alcial ct)u>ulidadil. legalmen(e represcuuala por wii S -creuirio (iertl e Diretor Jurídico Sr.

BRE\O RODRIGO PACHECO 11E: OLIVEIRA, brasileiro. rasado, adsogado, portador da cédula `

•

de identidade pmlì>sional ()A13.IZS n" 451 74 e re ulaimente escrito perante o CPF:.MF sob o n°

-: `:'

711.9:36.93(1-0-1- eleito ira ,Aia da rtssanblcia Geral Istraordimlria datada 1010:;201 0 devidamente
registrada e arquivada na Junta Comercial do Estado do I'ARA\Á AucePAR sob o n °
201112'_7210, em sessão de 07:06:2011: e por sua Dirclort de Coniroladoria. Sra. CRISrIANE`
IMIORvirr0 SAMS, brasileira, casada. adntini orador, de empresas, portadora da canora dé"
identidade RG n" (1271-176()-71 SSP BA e inscrita no Cf'F,,MF sob o n" 40-5.903015-20, eleita na

Aia da Assembléia (Jçr- 1 Esn - aordi viria datada IW0512011, devidamente registrada e arquivada. na
Junta Cotucreial do Estado do PARANÁ
JUCEPAR sob o n" 201112272411 em sessão de
011)W20101; ambos com endeiúço comerciai na Av. Roque Peironi Jimior, 1.461. 6° andar, .N1orunihi,
São Pardo- SP, Iìcando Cópia muenticada das rel'cridas ata; arquivadas nesta Serventia (Pasta 063: 72;

PIS 00à 1 1 0 152 a 157 , Pasta 30: FI.S. 1 1 , ) a 134, pasta 31 FW 180 r 207, e Insta 89, Ils, 063473:
1 O -1'_ I ); e TCLL.FONICA BRASIL S.A,, cum sede social na Rna Martiniano de Cal-alho, n` 8i lBela Vista. `ião Paulo, tarado de. São Pando, C1:P 013211001, inscrita no CNMJ'MF sob o n"
02.558.157:0001-62 com leu Etartitu Social C'unsolídadu nat 34' As. inHeia Geral Extraorelinária,
refira da ou 03.10 ,2 011 com soa eia devidanienie ic isu'aila e `arquivada na II'C E.SP sob o n`
105.814/11-2. cm sento de 10- H12U1 I: Dente ,uo de acordo com o Capilulo V, Artigo =. parágrafos
3" e 4` do niencW11 Lb:, 1,. lLanio Social, k :)lincinu represcntada por .eu seclutario Geral e Díreíor,
Juridico Sr- BRE \O RUDRIC() 1'21C'1I1 ~ 'CO DE OLIVEIRA. bia,deir). casado. advogado,
poriader en Ceduìa de identidade P1,ii -K<muá] (b\li RS o 40179 e reguiuma l: inscrito perore o
CPl ' 11 ,ob o u '/I 113h11p91 oleio na 193'' IZcuuiri i dn C')tnselhn i!e :lrhniuisttaç:io. acorrida cm
14M102011. devidamente re{;islriJa e arquivada na Junta (bniercial do F Brado de São Paulo
.11 CUSI?, sob o n 256,416. 11-5 ept sessilo de 0117201 L e pdr sua Diretora de Controladoria Sra.

CRIS11ANE BARIt111`1 , 0 SALES, brasileira. cuada. adinini,tradora de empresas. portadora da
carteira -ele identidade KG li" 0291-1796 , 71 expedM peb 5SPiRA- inssita no ( I'I mi- ol) o n''
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SUBSTABELECEM=O

Substabeleço, com reserva de iguais poderes, na pessoa dos advogados

Omar

Mohamad Saleh, solteiro, advogado, regularmente inscrito nos quadros da OAB/SP
sob o n°. 266.486, portador do CPF/MF sob o n°. 331.288.068-88 e Diogo Saia Tapias,
solteiro, advogado, regularmente inscrito nos quadros da OAB/SP sob o n°. 313.863,
portador do CPF/MF sob o n°.330.745.968-64, todos com escritório profissional
sediado na Alameda Jaú, n°: 684, 3° andar, cj. 31, bairro Jardim Paulista — São
Paulo/SI', CEP; 01420-002, com poderes da clausula "ad judicia" para o foro em geral,
podendo representar a Outorgante em qualquer instância ou Tribunal, contestar,
reconvir, excepcionar, desistir, transigir, receber e dar quitação judicial e extrajudicial,
substabelecer no todo

ou em parte os poderes que ora lhe são conferidos, e em especial

para propor ação de COBRANÇA. EXECUÇÃO. MONITÓRIA, EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, HABILITARAMPUGNAR CRÉDITO
EM ACÕES DE RECUPERACÃO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA EM
GERAL, todos os poderes a mim conferidos por TELEFONICA BRASIL S/A, VIVO
S/A e A. TELECOM S/A, necessárias ao fiel cumprimento desta, inclusive para
comparecer e representar os outorgantes em audiências, com poderes de reconhecer a

Q

procedência do pedido e renunciar ao direito sáre o qual se funda a ação.

São Paulo,

de

de 2014.

AVO NOGUEIRA FERREIRA
OAB/SP 74.118
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER JUDICIÁRIO
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Segue manifestação ministerial em
lauda(s) impressa(s).
/
Rio de Janeiro 025 1
MÁRCIO SOUZA GUIMARAES
Promotor de Justiça

7535-651-0253

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

MM. JUÍZO DA 4a VARA DA EMPRESARIAL DA COMARCA DA
CAPITAL - RJ

0474961-48.2014. 19.0001
Processo:
Recuperação Judicial de Eneva Participações S.A.

a PROMOÇÃO DO MINISTÉRIO:PúBLICO

—

®

1.
O MINISTÉRIO PúBLICO DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO está ciente de tudo o que aos autos-foi acrescido
desde a sua última manifestação, observada à fl. 1891190.
2.
Primeiramente, o Parquet pugna pela intimação
do Administrador Judicial para que assine o termo de
compromisso, eis que, conforme certidão de fl. 1.262, tal
exigência não foi cumprida até o presente momento.
3.
Fls.
6431648
Trata-se
de
requerimento
formulado pelas Recuperandas em que afirmam, em síntese,
que dividem a participação societária de diversas Sociedades
de Propósito Específico (SPE's), dentre elas, a Parnaíba
Participações — que, por sua vez, detém 70% do capital social
da Parnaíba III Geração de Energia S.A.
3.1
Segundo
seu
relato,
a
Parnaíba
III
havia
contraído dívida decorrente da emissão de R$ 120.000.000,00
(cento e vinte milhões de reais) em notas promissórias, cujo
vencimento se daria no dia 26 de janeiro deste ano. Tal dívida
está garantida por aval outorgado pelas próprias Recuperandas
e por alienação fiduciária de 70% das ações de emissão da
Parnaíba Participações.
3.2
Em
razão
das
dificuldades
financeiras
enfrentadas, as Recuperandas realizaram diversas negociações
no sentido da rolagem da dívida em questão pelo prazo de 18
meses; contudo, como as normas legais atinentes às notas
promissórias vedam a prorrogação do vencimento daquele tipo
de título, as partes envolvidas concordaram que a dívida
passará a ser representada por debêntures. emitidas pela
Parnaíba III. Desse modo, o crédito relativo às debêntures será
utilizado para o pagamento integral da dívida relativa às notas
promissórias, sendo certo que serão mantidas as garantias
anteriormente concedidas.
3.3
Ocorre que de acordo com o disposto na
Escritura da 1 a Emissão Pública de Debêntures Simples (fls.
7251780, haverá vencimento antecipado da dívida caso este
MM. Juízo
não se manifeste favoravelmente
à alienação
fiduciária de ações de emissão da Parnaíba III titularizadas

°

g

có

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

pela Parnaíba Participações. Por este motivo, as Recuperandas
pugnam seja deferida "autorização para ratificar que (i) possam
figurar como fiadoras na debênture a ser emitida nos termos da
Escritura e (ii) a Parnaíba Participações possa alienar
fiduciariamente as ações de emissão da Parnaíba III de sua
titularidade, em garantia das obrigações decorrentes da
referida debênture.
4.
Assim, considerando que as Recuperandas já
eram garantidoras da dívida em questão à época do pedido de
recuperação judicial (fl. 650 e 6521680), bem como que o novo
negócio
jurídico
não
consubstancia
nova
oneração
ou
® comprometimento de seus ativos (mas de mera manutenção de
garantias anteriormente outorgadas), o Parquet não se opõe ao
pleito de fls. 6431648, desde que as notas promissórias
emitidas sejam recolhidas pela devedora, a fim de evitar a
sua circulação e eventual cobrança de terceiros que venham
a possuí-Ias sem ter conhecimento acerca da emissão das
debêntures.
5.
Fls. 9061948 — O Ministério Público está ciente
da apresentação do plano de recuperação judicial. Decorrido o
prazo previsto no art. 53, parágrafo único da Lei 11.10112005,
pugna
seja
certificado
pelo
cartório
sobre
eventuais
impugnações apresentadas pelos credores, providenciando a
realização da Assembleia Geral de Credores, se for o caso.

Rio de Jariro, 25 de 71ereiro de 2015.
i*
MÁ CIO SOU
UI tiça
Promotor
Justiça
Titular da e Promo ria de Massas Falidas
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 4' VARA EMPRESARIAL DA
COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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Autos n° 0474961-48.2014.8.19.0001

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA., Administradora Judicial
nomeada por esse MM. Juizo nos autos da RECUPERAÇAO JUDICIAL de ENEVA S.A. e ENEVA
PARTICIPAÇÕES S.A., vem, respeitosamente, informar a V.Exa. que concluiu tempestivamente a
verificação de créditos de que trata o art. 7 1 da Lei n. 11.101/2005 e, assim, requer que seja determinada a
publicação do respectivo edital contendo a relação de credores, cuja via eletrônica foi entregue nesta data em
cartório.
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Requer, ainda, a juntada das inclusas fichas de análise, que retratam a situação de cada uma das
habilitações e divergências tempestivas apresentadas a esta Administradora Judicial.
Esclarece que, em observância ao disposto no art. 7 1, § 21 da Lei n. 11.101/2005, o Ministério
,

Público, qualquer credor, devedor ou seus sócios poderão ter acesso, em horário comercial, aos documentos
que fundamentaram a apreciação das divergências e habilitações de crédito em apreço, nas dependências da
Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda., situada na Avenida Presidente Wilson, 231 — 22 0 andar - CEP
20030-905 — Rio de Janeiro - RJ, telefones (21) 3981-0501 e (11) 5186-1037. Para tanto, solicita-se que os
interessados entrem em contato para agendamento pelo e-mail: ajgeradorana deloitte.com .

Por oportuno, seguem, abaixo, algumas observações relacionadas à verificação dos créditos, para
©

conhecimento desse MM. Juízo e, se for o caso, posterior deliberação judicial.

1. RENÚNCIA AO CRÉDITO DA DELOITTE.

A Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda., nomeada Administradora Judicial nesta Recuperação
Judicial, foi indicada na lista de credores da Eneva S.A., elaborada pelas Recuperandas, como credora
quirografária da quantia de R$496.292,70 (quatrocentos e noventa e seis mil, duzentos e noventa e dois reais
e setenta centavos).

Conforme a petição de fls. 310, a Deloitte renunciou integralmente ao crédito listado, razão pela qual
deixou de figurar como credora das Recuperandas e foi excluída da Relação de Credores apresentada nesta

o

oportunidade.

2. EXCLUSÃO DO CRÉDITO LISTADO EM FAVOR DE ALMEIDA ROTEMBERG E BOSCOLI SOCIEDADE DE
ADVOGADOS.

O escritório de advocacia Almeida Rotemberg e Boscoli Sociedade de Advogados foi indicado na lista
de credores da Eneva S.A., elaborada pela Recuperanda, como credor quirografário de R$14.077,50
(quatorze mil e setenta e sete reais e cinquenta centavos).

Não obstante, o referido credor apresentou a esta Administradora Judicial o respectivo comprovante de
pagamento integral do crédito, ocorrido anteriormente ao pedido de recuperação judicial, pelo qual,
inclusive, destaca não remanescer nenhum outro crédito em face das Recuperandas. Nesse sentido, referido
crédito também foi excluído da Relação de Credores.

SP - 1357214v1
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3. NOVOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELAS RECUPERANDAS.
Durante o período de elaboração da Relação de Credores por esta Administradora Judicial, as
Recuperandas apresentaram nova documentação para inclusão de créditos concursais que não constaram da
lista de credores por ela apresentada na forma do art. 51, III, da Lei n. 11.101/2005 ou para a
alteração/exclusão de créditos listados no primeiro edital publicado.

Por um lado, parte dos créditos apresentados pelas Recuperandas foram igualmente postulados por
seus respectivos credores por meio de divergências e habilitações tempestivas, o que otimizou o trabalho
desta Administradora Judicial para configura-los e considera-los na Relação de Credores, conforme
detalhado nas fichas de crédito em anexo (doc. 01).

o

Não obstante, determinados créditos postulados pelas Recuperandas não foram requeridos por seus
respectivos credores. Neste caso, apenas os créditos acompanhados de inequívoca documentação apta a
caracteriza-los como concursal e a dota-los de certeza e liquidez foram considerados por esta Administradora
Judicial na Relação de Credores, conforme detalhado na anexa planilha (doc. 02).

Os demais requerimentos, seja pela insuficiência de documentação apta a comprová-los, seja pela
inércia dos credores, não foram considerados na Relação de Credores e deverão ser postulados por meio de
impugnação ou habilitação retardatária, na forma do art. 8 0 e seguintes da Lei n. 11.101/2005.

4. APRESENTAÇÃO DE EDITAL UNIFICADO

Inicialmente, a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial (fl. 157) determinara a

Q

apresentação de Planos de Recuperação Judicial distintos para cada Recuperanda, o que, por conseguinte,
demandaria a elaboração de relações de credores igualmente separadas.

Não obstante, de acordo com a decisão proferida pelo Exmo. Dês. Carlos Eduardo Moreira da Silva de
fl. 872, foi atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelas Recuperandas em face da
decisão supra, de modo a determinar a apresentação de um único plano de recuperação judicial e, portanto,
uma única lista de credores para ambas as Recuperandas.

Nesse sentido, esta Administradora Judicial esclarece ter elaborado um único Edital consolidado com
credores de Eneva S.A. e Eneva Participações S.A., a ser publicado na forma do art. 7 1, § 2°, da Lei n.
11.101/2005 (doc. 03). Contudo, sem ignorar o caráter provisório da decisão suspensiva, esta Administradora
Judicial apresenta, subsidiariamente, Relações de Credores independentes para cada Recuperanda, caso seja
determinada a publicação de novo Edital nesses termos (doc. 04).
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S. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDAS FIDUCIARIAMENTE

Os credores Banco BTG Pactual S.A. (CCB's 78/14 e 0454-08872-20), Itaú Unibanco S.A. (CCB
101114050093900), e Banco Citibank S.A. (CCB 299200), dentre outros créditos, são titulares de Cédulas de
Crédito Bancário garantidas fiduciariamente nos respectivos valores de R$39.782. 187,80 e
R$14.704.743,47, R$28.838.334,95, e R$16.674.733,79.

A garantia consiste em cessão fiduciária de ações de emissão da Eneva Participações S.A. e Parnaíba
IV que sejam ou venham a ser titularizadas pela Eneva S.A., com procedimento especifico para sua
excussão, conforme disposto na cláusula abaixo transcrita:

"5. Excussão da Alienação Fiduciária
5.1 Na ocorrência do vencimento antecipado das Obrigações ou do vencimento
das Obrigações na Data de Vencimento sem os respectivos pagamentos no prazo
previsto nas CCBs, a propriedade plena das Ações Alienadas Fiduciariamente se
consolidará em nome dos Credores tão somente para fins de excussão, e os
Credores, reunidos em assembleia geral de Credores convocada especialmente
para esse fim, e desde que tenha sido obtida a anuência prévia da ANEEL, nos
termos previstos no artigo 5°1 da Resolução Normativa n.532, de 14 de janeiro de
2013, conforme alterada, deverão, de boa fé, pelo preço e nas condições que
entenderem apropriados, observado o disposto na Cláusula 5.1.1 abaixo, no todo
ou em parte, pública ou particularmente, judicialmente ou de forma amigável
(extrajudicialmente), a seu exclusivo critério, independentemente de leilão, de
hasta pública, de avaliação, de notificação judicial ou extrajudicial ou de qualquer
outro procedimento, excutir as Ações Alienadas Fiduciariamente, no todo ou em
parte, até o integral pagamento das Obrigações, podendo, inclusive, conferir
opção ou opções de compra sobre as Ações Alienadas Fiduciariamente. Para
tanto, os Credores ficam autorizados, pela Outorgante, em caráter irrevogável e
irretratável, a alienar, ceder, vender ou transferir as Ações Alienadas
Fiduciariamente, ou incidentes sobre o pagamento aos Credores do montante de
seus créditos, entregando, no prazo de até 3 (três) Dias Úteis contados da data da
integral quitação das Obrigações, à Outorgante, o valor que porventura sobejar,
ficando os Credores, em caráter irrevogável e irretratável, pelo presente e na
melhor forma de direito, como condição deste Contrato, autorizado, na qualidade
de mandatário da Outorgante, a firmar, se necessário, quaisquer documentos e
praticar quaisquer atos necessários para tanto, inclusive firmar os respectivos
contratos e termos de transferência, receber valores, recolher tributos, dar
quitação e transigir, podendo solicitar todas as averbações, registros e
autorizações que porventura sejam necessários para a efetiva alienação, cessão,
venda ou transferência das Ações Alienadas Fiduciariamente, sendo-lhes
conferidos todos os poderes que lhe são assegurados pela legislação vigente,
inclusive os poderes "ad judicia" e "ad negocia", incluindo, ainda, os previstos no
artigo 66-B da Lei n.' 4.728, de 14 de julho de 1965, conforme alterada, e no
Código Civil, e todas as faculdades previstas na Lei n. ° 11.101, de 9 de fevereiro
de 2005, conforme alterada. "
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Como se nota, o exercício da garantia está condicionado à anuência prévia da ANEEL e à realização
de assembleia geral entre os credores para deliberação de seu valor. Embora esteja regularmente constituída,
a garantia não possui valor econômico determinado e eficácia imediata.

À rigor, dispõe o art. 49, §3°, da Lei n. 11.10112005 que os credores titulares da posição de
proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submetem aos efeitos da recuperação judicial e
conservam seus direitos sobre a coisa e condições originalmente contratadas. Outrossim, declara o
Enunciado 51 da Jornada de Direito Comercial do CJF: "O saldo do crédito coberto pelo valor do bem e%u

da garantia dos contratos previstos no §3° do art. 49 da Lei 11.10112005 é crédito quirografário, sujeito à
recuperação judicial"1 .

Não obstante, a ausência de valor econômico determinado à garantia, bem como a condição de
• anuência da ANEEL para sua excussão, impossibilitam a verificação da parcela do crédito indicado nas
CCB's que estariam cobertas pela garantia e não se sujeitariam aos efeitos da recuperação judicial, assim
como a parcela remanescente (se existente) que deva ser compreendida como crédito quirografário na
Relação de Credores ora apresentada.

Nesse sentido, entende esta Administradora Judicial que o crédito deva ser integralmente submetido à
recuperação judicial, sob condição resolutiva, a ser oportunamente minorado caso a garantia venha a ser
liquidada anteriormente à realização da Assembleia Geral de Credores.

Na hipótese de sua não liquidação até a realização da Assembleia Geral de Credores, entende esta
Administradora Judicial que o Credor deverá optar por:

(i) submeter todo o crédito indicado na respectiva CCB ao plano de recuperação judicial, dispensando
a excussão da garantia durante o prazo em que o plano estiver em execução, caso seja aprovado.
Consequentemente, o credor votará na Assembleia Geral de Credores proporcionalmente à integralidade de
seu crédito, na forma do art. 38 da Lei n. 11.101/2005; ou

(ii) não aderir ao plano de recuperação judicial na parcela de seu crédito correspondente ao valor
atribuído na respectiva CCB, mantendo-se hfgida a exequibilidade da garantia. Nessa hipótese, o credor não
votará na Assembleia Geral de Credores pelo valor garantido fiduciariamente, uma vez que as condições
originais de pagamento do seu crédito não serão alteradas, conforme disposto no art. 45, §3°, da Lei n.
11.101/2005.

Nesse sentido: SÃO PAULO, Tribunal de Justiça, Câmara Reservada à Falência e Recuperação. Agravo de
Instrumento n. 498.230.4/2, rel. Des. Boris Kaufman, j. 30/05/2007 (no voto do relator lê-se: "... quer a alienação
fiduciária envolve bens do devedor, quer de terceiros, o crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial, e
somente se, com a venda dos bens alienados fiduciariamente, restar algum saldo devedor, é que esse saldo poderá vir a
ser exigido do devedor").
1
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Desta forma, para efeitos de publicação do Edital, esta Administradora Judicial considerou a
integralidade do valor constante nas mencionadas Cédulas de Crédito Bancário, na qualidade de crédito
quirografário, sob as condições acima esposadas e conforme disposto nas respectivas fichas de crédito
anexas.

6. CRÉDITO DO CITIBANK S.A. E CITIBANK N.A.: INEFICÁCIA DE EXCUSSÃO DE GARANTIA.

O Banco Citibank N.A. e a MPX Energia S.A. (antiga denominação da Recuperanda Eneva S.A.)
celebraram o contrato de empréstimo denominado "Credit Agreement", pelo qual o Banco forneceu à
Recuperanda empréstimo no valor de US$50,000,000.00 (cinquenta milhões de dólares). A operação foi
integralmente garantida pelo Citibank S.A., através de cessão fiduciária de direitos creditórios denominado
"Standby Letter of Credit n° 31.032", determinando-se que, na hipótese de inadimplemento da Eneva S.A., o
•

garantidor deveria cumprir a obrigação e a Recuperanda estaria obrigada a ressarci-lo.

Com efeito, a Recuperanda inadimpliu a primeira parcela do pagamento do empréstimo, o que, após as
devidas notificações do credor, ocasionou o vencimento antecipado do "Credit Agreement" e a excussão
integral da garantia fornecida pelo Citibank S.A.. Assim, o credor Citibank S.A. postula, dentre outros
créditos, o valor referente à excussão da garantia, correspondente à integralidade do empréstimo celebrado.

Sucede que, conforme constatado por esta Administradora Judicial, o instrumento contratual referente
à cessão fiduciária de direitos creditórios foi registrado na cidade de São Paulo, e não no Rio de Janeiro,
onde se localiza a sede do devedor, como exige o art. 1361, § 1 0, do Código Civil.

Nesse sentido, referida cessão para excussão da garantia foi considerada ineficaz.

o
7. CONCLUSÃO

Com base nas ponderações acima, esta Administradora Judicial submete a Relação de Credores anexa
para apreciação desse D. Juízo.

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2015.

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.
Administradora Judicial
Luis Vasco Elias
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PROCURAÇÃO AD JUDICIA ET EXTRA

OUTORGANTE: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA., sociedade limitada
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.189.92410001-03, com sede na Rua Henri Dunant, n ° 1383,

Capital do Estado de São Paulo , neste ato representada por seus sócios , José Paulo Souza
Santos da Rocha e Luis Vasco Elias , Administradora Judicial nomeada nos autos do
processo de recuperação judicial de ENEVA S.A. e ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A., autos n°

0474961 - 48.2014 . 8.19.0001 , em trâmite perante a 4 1 Vara Empresarial da Comarca da
Capital do Rio de Janeiro , neste ato nomeia e constitui seus bastante procuradores os
advogados e estagiários:

p

i

ANTONIO MANUEL FRANÇA AIRES

OAB/SP 63.191

CPF 032.457.178-06

JOÃO LUIS RIBEIRO DE ALMEIDA

OAB/RJ 207.684

CPF 284.791.778-02

CARLOS ALBERTO R. DE VASCONCELOS

OAB/RJ 140.759

CPF 038.017.467-71

PRISCYLLA CASTELAR DE CHIARA

OABAU 173.665

CPF 124.087.017-59

MATHEUS AZEVEDO BASTOS DE OLIVEIRA

OAB/RJ 199.893-E

CPF 143.234.147-22

JULIANO CÃMARA A. DE CARVALHO

OAB/RJ 198.083-E

CPF 141.969.587-88

MANOELA MEDEIROS SALES

OAB/RJ 203.902-E

CPF 070.850.616-00

YURI ANTUNES MOREIRA

RG 21.813.659-6

CPF 118.361.237-01

integrantes de DEMAREST ADVOGADOS (Almeida, Rotenberg e Boscoli - Sociedade de

Advogados , sociedade registrada sob o n° 9 na OAB / SP), com escritório na Av . Rio Branco,
01, Sala 601 , Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20090 - 003, teL ( 21) 3723-9800 , aos quais
#]
J

confere os poderes da cláusula ad judicia para o fim específico de representá - la nos autos
da ação recuperação judicial acima e dos seus incidentes , podendo, para tanto , participar
de audiências , assinar petições e recursos , nas instâncias ordinárias e superiores , inclusive
substabelecer com reserva de poderes.

0 presente instrumento não poderá ser substabelecido sem reservas a terceiros, salvo
expresso consentimento da Outorgante.

São Pauto, 19 de fevere'ro de 2015.
r f~
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.

José Paulo Souza Santos da Rocha

Luis Vasco Elias
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DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.
CNPJ/MF n° 02.189.92410001-03
Registrada no 3° Cartório de Registro Civil de Pessoas Juddicas de Capital do Estado de São Pauto, sob
no 303.444, em 9 de outubro de 1997
Registrada no CORECON sob r0 RE/3.934-9
Registrada no CRA sob no E-10.017
trada no CREA sob •no 115.363
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Instrumento Particular de 37 4 ALTERAÇAO do Contrato Social da DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES
LTDA., para (a) alteração do objeto social da sociedade; (b) alteração do endereço da sede da sociedade; (c)
encerramento de filial da sociedade; (d) alteração dos sócios responsáveis técnicos e inclusão do endereço das filiais da
sociedade; (a) alteração na toma de representação de sodedade; (1) retirada de sódos da sociedade com cessão e
trensferéncia de quotas do capital social; (9) admissão de sócios da sociedade com cessão e transferência de quotas do
capital social; (h) reformulaçÊlo , e consolidação do Contrato Social.
®
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Pelo presente Instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes abaixo:
`1.

ADAHEL GIGLI GADELHA DE ALMEIDA, brasileiro, casado sob regime de comunhão pardal de bens,
contador, insulto no CRC sob n° 1512 11158810-1, CPFIMF 0 911.061258.00, portador da cédula de Identidade
RG no 08.252.032-5 SSP-SP, residente e domiciilado na capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua
Alexandre Dumas n° 1981, Chácara Santo Antônio, São Paulo - SP, CEP 04717-906.
ALANO PEREIRA DE FRANÇA JÚNIOR, brasileiro, casado em regime de comunhão pardal de bens,
engenheiro agrónomo, inscrito no CREA sob no PE025027D e no CPFIMF sob no 743.025.15449, portador de
Cédula de Identidade RG no 3.905.258 SSP/PE, residente e domiduado na capital do Estado do São Pauto,
residente e domiciliado na capital do Estado de Pernambuco, com escritório na Rua Padre Carapuceiro n' 733,
11 o andar, Recife - PE, CEP 51020-280.

.3

ALCIDES HELLMEISTER FILHO, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, contador,
inscrito no CRC sob n° 1SPO~010-3, CPF/MF no 555.710.188-07, portador da Cédula de Identidade RG no
5.717.288-7 SSP-SP, residente e domidiado na capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua José
Guerra no 127, Chácara Sento António, São Paulo - SP, CEP 04719.030.
ALTAIR TADEU ROSSATO, brasileiro • casado em regime de comunhão parcial de bens, contador e
economista, inscrito no CRC sob no 1SP182515/0S, no CORECON 2 0 Região - SP sob no 21.449-3, CPFiMF no

�4.
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080.977208-23, portador da Cédula de Identidade RG n• 12.888.700/SSP-SP, residente e domiciliado na capitel
do Estado de São Paulo, core esuãõtio na Rua José Guerra n° 127, Chácara Sento António, São Paulo - SP,
CEP 04719-030.
ANDRÉ PEREIRA GARGARO, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador,
inscrito no CRA sob n° 100469 e no CPFIMF sob no 174.883.908-08, portador da Cédula de Idenfidade RG no

�5.
®

22.396.848-1 SSP/SP, residente e domidilado na capital do Estado do São Paulo, com escritório na Rua
Alexandre Dumas n' 1981, Chácara Santo Antonio, São Paulo - SP, CEP 04717-906.
~ 8.

ANGELA LEONINA DOS SANTOS DE CASTRO, brasileira, casada em regime de comunhão pardal de bens,
contadora , i nscrita no CRC sob no 1SP257135f0 - 0 e no CPF/ MF sob n° 085 . 667.648 - 97, portadora de Cédula
de Identidade RG n° 113.227.530-1 SSP/SP, residente e domic0iado na capital do Estado do São Pauto, com
escritório na Rua Alexandre Dumas n° 1981, Chácara Sargo Antonio, São Paulo - SP, CEP 04717-906.

7.

ANSELMO BONSERVIaJ, brasileiro, casado em regime de comunhão pardal de bens • engenheiro eletricista,
Inscrito no CREA-SP sob no 5061339819, CPF/MF no 089.829.358-88 e portador da Cédule de Identidade RG n°
10. 1
SP/SP, residente e domiciliado na capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua
as no 1981, Chácara Santo Antonio, São Paulo - SP, CEP 04717-908.
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GGIANO FILHO, brasileiro, divorciado, contador e administrador de empresas, inscrito no CRC
1t31t2FI, tle t:RA SP adio ri"'0'3i727 -8, tYrFAu~ rP 88Z."621f.~i8- 1S'e pc► teão ► da f:bthdét ~
n• 4.729.285 SSP/SP, reside nte e domk i itado na cap ital do Estado de São Pau lo , com èa
re Dumas n• 1981, Chácara Sento Antonio, São Paulo - SP, CEP 04717-908.
VALHO MORAIS JÚNIOR, brasileiro, casado em regime de
to no CRC sob n° 1PR04768YO-8 S SP e no CPF/MF sob
e dade RG no 4.47 .840.7 SSP/PR, residente e domicillado .
RUS a8teur n°403 ° artdat , Betã); fduãibe - PR, CEP
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ANTONIO LUIZ VILLAS BOAS FREIRE , brasileiro , casado em regime de comunhão universal de
de
economista, inscrito no CORECON sob n926.394-11, CPF/MF n a 591.326.128.34, portador da
Identidade RG n° 2.329.916 SSP/SP, residente e domiáltado na capital do Estado de São Paulo, com escritório
na Rua Alexandre Dumas n° 1981 , Chácara Santo Antonio , São Paulo - SP, CEP 04717-908.
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11.

BRUCE EDWARD MESCHER, norte-americano, casado, Consultor de empresas, inscrito no CPF/MF na
228.794 . 228-92 , portada do Registro Nacional de Estrange ( ro RNE n° V344893-T CGPUDIREXIDPF , residente
o domiciliado na capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Alexandre Dumas n° 1981, Chácara
Santo Antonio, São Paulo - SP, CEP 04717.906.

12.

CARLOS ALBERTO VIVAS FERREIRA CARDOSO, brasileiro, separado judicialmente, contador, Inscrito no
CRC sob n° 1RJO41655/0-2 S SP, CPF/MF W 551.524.737-04 e portador da Cédula de Identidade RG n°
04.489.573.8 IFPIRJ, residente e domiciliado na capital do Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av.
Presidente Wilson, 231 - 221 andar, Rio de Janeiro- RJ, CEP 20030.905.

13.

CARLOS NOGUEIRA NICACIO, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de b8ns, advogado e
administrador de empresas, inscrito no OAB-RJ sob n° 1539% , no CRA-RJ sob na 20855347, CPF/MF W
117.403.828-46 e portador da Cédulá de Identidade RG n° 23.008.6755 SSP/SP, residente e domiciliado na
de Janeiro capital do Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Presidente Wilson n° 231, 22 0 andar, Rio
1, 1
RJ, CEP 20030-905.
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.14. CARLOS REBELATTO, brasileiro, casado em regime de comunhão pardal de bens, contador, inscrito no CRC
sob n° IPEO10924/05 S SP, CPF/MF n° 334.269.109-34 e portador da Cédula de Identidade n° 5.204.346
SSP/PE, residente e domiciliado na capital do Estado de Pernambuco, com escritório na Rua Padre
Carapuoeiro. 733- 11a andar, Recife- PE, CEP 51020.280.
'`15. CELSO AZIZ KASSAB, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador, inscrito no
CRA SP sob ne 48678 e no CPF/MF sob n° 082.346.268-41, portador da Cédula de Identidade RG na
17.173.621-7 SSP/SP, residente e domiciliado na capital do Estado do São Paulo, com escritório na Rua
Alexandre Dumas n° 1981, Chácara Santo Antonio, São Paulo- SP, CEP 04717-906.
'146. CLAUDIO UNO LIPPI, brasileiro, rasado em regime de comunhão pardal de bens, contador, inscrito no CRC
sob n° 1SPO97866/0.4'S', CPF/MF n° 760.332.368-15, portador da Cédula de Identidade RG n° 6.838.012-4
SSPSP, residente e domiciliado na capital do Estado de Pernambuco, com escritório na Rua Padre Carepuceiro
n° 733, 11 0 andar, Recife - PE, CEP 51020-280.
1
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17. COSME DOS SANTOS, brasileiro, separado judicialmente, contador, inscrito no CRC sob W 1 RJO781 60/0-8 S
SP, CPFIMF n° 647.362.377-91, portador da Cédula de Identidade RG n° 05.458.212-9/IFP-RJ, residente e
domiciliado na capital do Estado do Parená, com escritório na Rua Pasteur n° 463, 5 1 andar, Batel, Curitiba - PR,
CEP 802W.WD.

`16. CRISTINA ARANTES DE ALMEIDA BERRY, brasileira, casado em regime de comunhão pardal de bens,
advogada, inscrita na OABSP sob 0 097.488, CPF/MF n° 114.115.5(18-01 e portadora da Cédula de Identidade
RG n° 7.847.171-8 SSP/SP, residente e domiciliado na capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua
Alexandre Dumas n° 1981, Chácara Sento Antonio, São Paulo - SP, CEP 04717-906.
"M. DOUGLAS LIZARELU NOGUEIRA, brasileiro, divorciado, contador, inscrito no CRC sob n° 1SP124102/0-2,
CPFIMF na 172.483.536-04 e portador da Cédula de Identidade RG n° 9.041.429.9 SSP/SP, residente e
domiciliado na capital do Estado de Silo Paulo, com escritório na Rua Alexandre Dumas n° 1981, Chácara Santo
Antonio, São Paulo - SP, CEP 04717-908.
11
20.
EDGAR JABBOUR, brasileiro, casado em regime de comunhão pardal de bens, contador, inscrito no CRC sob
n° 1SP115648510-9, CPF/MF n° 839.554.45857 e portador de Cédula de Identidade RG n° 6.144.493 SSP/SP,
residente e domlei6ado em Campinas, cari escritório na Av. Dr. José BonUácio Coutinho Nogueira n° 150, 5 0
Ines — SP, CEP 13091-611.
=i WERNECK, brasileiro, casado em regime de comunhão pardal de bens, contador, inscrito no
1 SP17541010.3, CPF/MF n° 060.689.388-16 e portador de Cédula de Identidade. RG na 14.193.159=
ir
esidente e domiciliado na capital do Estado do Rio Grande do Sul, com
escrdório na Av. Calmo
3, 11 0 e 120 andares, Porto Alegre - RS, CEP 90480-003.
)E OLIVEIRA , brasileiro, separado j udicialmente , contada, inscrito no
065.408.338-08 e portador da Cédula de Idenítldade RG na 18.1'
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23.

24.

—
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EDUARDO JORGE COSTA MARTINS, brasileiro, casado em regime de comu nhão universal de bens tom
pacto antenup cial, contador . Inscrito no CRC sob n 1SP180333/O-3, CPF1MF n 086.557.558-08, portador da
Cédula de Identidade RG n ° 14.010.834/SSP-SP, residente e domiciliado na capital do Estado de São Paulo,
com escritório no Rua José Guerra n° 127, Chácara Santo Ardónio, São Paulo - SP, CEP 04719 -030.
EDUARDO TAVARES RAFFAINI, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro,
inscrito no CRER SP sob r0 5050860312D, CPF/MF n° 185.159.298-54, portador da Cédula de Identidade RG
n° 18.955.159-8 SSP/SP, residente e domiciliado na capitai do Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av.
Presidente Wilson, 231 - 22° andar, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20030-905.

~25.

EDWARD RUIZ, norte-americano, casado em regime de comunhão universal de bens, consultor de empresas.
inscrito no CPFIMF n° 052.399.217-33 e portador do RNE V165183-K CGPIIDIREX/DPF, residente e domiciliado
na capitel do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Alexandre Dumas n° 1981, Chácara Santo Antonio,
São Paulo - SP, CEP 04717-906.

".,26.

ENRICO MORAES DE VETTORI, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, administrador de
empresas, Inscrito no CPF/MF sob n° 426.749.644-72, portador da Cédula de Identidade RG n° 2.736.309 SSP
PE, residente e domicillado na capital do Estado de São Paulo, com escritório no Rua Alexandre Dumas n°
1981, Chácara Santo Antonio, São Paulo - SP, CEP 04717-906.

`27.

FERNANDO CARRASCO, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, contador, inscrito no
CRC sob n° 1SP157760/0-3 S SP, CPFIMF n° 041.702.178-02, portador da Cédula de Identidade RG n°
9.506.535/SSP-SP, residente e domiciliado na capital do Estado do Rio Grande do Sul, com escritório no
Avenida Cados Gomes n° 403, 11 0 e 124 andares, Porto Alegre - RS, CEP 90480.003.
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'-28. FERNANDO PEREIRA DE MATOS, brasileiro, casado em regime de comunhão pardal de bens, contador,
inscrito no CRC sob n° 1 RJ050165/0-8 S SP, CPF/MF n° 433.778.747-04 e portador da Cédula de Identidade
RG r0 05.047.031-91FPIRJ, residente e domicillado na capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua
Alexandre Dumas n° 1981, Chácara Santo Antonio, São Paulo - SP, CEP 04717-906.
'29. FLÁVIA CROSARA GOMES DE ANDRADE, brasileira, casada em regime de comunhão pardal de bens,
economista, inscrita no CORECON 28 regtão - SP sob r0 28.809.8, CPFIMF n° 071.709.968-71 e portadora da
Cédula de Identidade RG n° 13.595.718-7 SSP/SP, residente e domiciliado em Campinas, com escritório na Av.
Dr. José Bonifácio Coutinho Nogueira n° 150, 5 0 andar, Campinas — SP, CEP 13091-611.
`30. HELOISA HELENA MONTES, brasileira, divorciada, publicitária, inscrita no CPF/MF sob n° 051.812.228-03,
portadora de Cédula de Identidade RG n° 13.533.856 SSP/SP, residente e domicifiado na capital do Estado do
São Paulo, com escritório na Rua Alexandre Dumas n' 1981, Chácara Santo Antonio, São Paulo - SP, CEP R
04717-906.

31.

IVAR MARCOS D' ANTAL PASSARGE BERNTZ , brasileiro, casado em regime de separação de bens segundo
a lei Sueca, consultor de empresas. CPF/MF n° 785.550.937-34, portador da Cédula de Identidade RG no
05.642.554 9 IFP/RJ, residente e domidliado na capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua
Alexandre Dumas n° 1981, Chácara Santo Antonio, São Paulo - SP, CEP 04717-906.

©

-

32.
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IVES PEREIRA MOLLER, brasileiro, casado em regime de comunhão pardal de bens, consultor de empresas.
Inscrito no CPFIMF M 047.592.168-20 e portador da Cédula de Identidade RG n° 15.285.049-1 SSP/SP,
residente e domiciliado na capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Alexandre Dumas n° 1981,
Chácara Santo Antonio, São Paulo - SP, CEP 04717-906.

',"W. JAMES RODERICK TALBOT ORAM, inglãs, casado em regime de comunhão universal de bens, consultor de
empresas, Inscrito no CPF/MF n° 425.574.887-04 e portador do Registro Nacional de Estrangeiro n• W582431-V
CGPVDIREX/DPF, residente e domicdado na capitai do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Alexandre
4
Dumas n° 1981, Chácara Santo Antonio, São Paulo - SP, CEP 04717-906.
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ALFREDO BRANCO, brasilei ro , casado em regime de comunhão parcial de bens, contador e
tredor de empresas, inscrito no CRC sob n° 1SP127006/ 0- 0, no CRA SP sob n° 77978, CPFIMF n°
8.038-49 e po rtador da Cédula de Iden ti dade RG n° 4.749.487 SSP/SP, residente e domi ci liado na capital
do de São Paulo, com esc ritório na Rua Alexand re Dumas n° 1981, Chácara Santo A nt onio, São Paulo P04717-906.
rj

•

ATISTA DA COSTA PINTO , brasileiro , casado em regime de comu

MIBA sob n° 9,
44CPF/MF n° 018.692.207.81 e portador de Cédula-MOA
idente e domi ci liado na capital do Estado de São Paulo, com
Chácara Santo Ant ' , São Paulo - SP, CEP 04717-908.
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JOÃO LAÉRCIO SILVÉRIO, brasileiro, casado em regime de comunhão pardal de bens, administraQor de
empresas , i nscrito no CRA sob n 0 049 . 171 e no CPFIMF sob n0 098 . 886.998 -57, portador da Céddula de
Identidade RG n° 17.154.821-8 SSP/SP, residente e domiciliado na capital do Estado de São Paulo, com O
escritório na Rua Alexandre Dumas n° 1981, Chácara Santo Antonio, São Pauto- SP, CEP 04717-906.
w a
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"37.

JON DAVID MARCOS, norte-americano, casado, consultor de empresas, inscrito no CPFIMF n 9 229.402.548- o O
26, portador do Registro Nacional de Estrangeiro RNE n° V355303-S CGPUDIREXiDPF, residente e domiciliado
K
na capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Alexandre Dumas n 0 1981, Chácara Sento Antonio, O (9
São Paulo - SP, CEP 04717.906
O
W

X38.

39.
®

40.

wo
JOSÉ CARLOS MONTEIRO, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, contador, instxito
em
no CRC sob n' 1SP100597/0-2, CPFIMF ne 443.201.918-20, portador da Cédula de Identidade RG n 0 =
5.543.493-9/SSPSP, residente e domiciliado na capital do Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Avenida Ed
Presidente Wilson ne 231, 220 andar, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20030.905.
Z
O
JOSÉ DE CARVALHO JUNIOR, brasileiro, separado judicialmente, cortador e advogado, Inscrito no CRC sob V
ne 1SP126148/0-0, na OAB SP sob n 0 106423, CPF/MF n0 987229.058-04 e portador da Cédula de identidade
RG n0 10.920.964-3 SSP/SP, residente e domiciliado na capital do Estado de São Pauto, com escritório na Rua
Alexandre Dumas n' 1981, Chácara Santo Antonio, São Paulo - SP, CEP 04717-908.
JOSÉ FERNANDO ALVES, brasileiro, casado em regime de comunhão pardal de bens, contador, Inscrito no
CRC sob n0 1SP170842/0-6, CPFIMF n0 007.314.288-38, portador de C&iula de Identidade RG n 0
11.780.2116/SSPSP, residente e domiciliado na capital do Estado de São Paulo, com escritório no Rua
Alexandre Dumas ne 1981, Chácara Santo Antonio, São Pauto - SP, CEP 04717-900.
JOSÉ OTHON TAVARES DE ALMEIDA, brasileiro, casado em regime de comunhão pardal de bens, cortador,
inscrito no CRC sob ri' 1BA013212/0-8 S SP, CPF/MF n 9 182.774.975-04, portador da Cédula de Identidade RG
n0 1.558.564.64/SSP-BA, residente e dorniciilado na capitai do Estado de São Paulo, com escritório na Rua José
Guerra n0 127, Chácara Santo António, São Pauto - SP, CEP 04719-030.
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42. JOSÉ PAULO SOUZA SANTOS DA ROCHA, brasileiro, casado em regime de comunhão pardal de bens,
engenheiro de produção, Inscrito no CRER-SP sob n 0 5051895192, CPFIMF n0 759.290.407-10 e portador da
Cédula de Identidade RG n0 03988868-0 IFP/RJ, residente e domiciliado na capital do Estado de São Paulo,
com escritório na Rua Alexandre Dumas n 0 1981, Chácara Sento Antonio, São Paulo - SP, CEP 04717-906.
-

'43. JUAREZ LOPES DE ARAÚJO, brasileiro, casado em regime de comunhão pardal de bens, contador, inscrito
no CRC sob n0 1SP121511/0-0, CPFiMF n0 692.509.528-72, portador da Cédula de Identidade RG n 0
4.670.063/SSP-SP, residente e domiciliado na capital do Eatedo de São Pauto, com escritório na Rua José
Guerra n0 127, Chácara Santo António, São Paulo - SP, CEP 04719-030.

'
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\
44. LARISSA AZEVEDO DE ARAÚJO, brasileira, solteira, contadora, inscrita no CRC sob n 0 1PE01554110-7,
CPFIMF n' 620.2W-834.00, portadora da Cédula de Identidade RG n 0 3.056.40MSP-PE, residente e
domlciliado na capital do Estado de Pernambuco, com escritório no Rua Padre Carapucalro n' 733, 11 0 andar,
Recite - PE, CEP 51020-280.

O
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N45. LUCIA MARIA MARTINS CASASANTA, brasileira, casada em regime de comunhão pardal de bens, contadora
e economista, inscrita no CRC sob n 0 1RJ076210/0-2 S SP e no CORECON-PR sob e 7.380, CPFIMF n 0
491.887206.91, portadora da Cédula de Identidade RG n 0 M-1.073.947/SSP-MG, residente e domiciliado na
capital do Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Avenida Presidente Wilson 0 231, 22 0 andar, Rio de
Janeiro - RJ, CEP 20030.805.
46.

"X

s

LUIS VASCO ELIAS, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, inscrito no CRA SP sob n 0 100372 e no
CPFIMF sob n0 073.762.936-09, portador da Cédula de Identidade RG n 0 10.604.789-9 SSP/SP, residente e
do ' filado na capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Alexandre Dumas, 1981, Chácara Santo
São Paulo- SP, CEP 04717-906.

ERNANDES COSTA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, contador, inscrito no
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n0 1 SP126839/O-0, CPFIMF n0 655.660.338-49 e portador da Cédula de Identidade RG r06.977.793/SP, residente e domiciliado na capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua José Guerra n 0
cara Santo Antonio, São Paulo - SP, CEP 04719.030.

s
9
0

9
i .....
ti

1
Lw

é

~

Qt

DO REZENDE GOMES, brasileiro, casado em regime de comunhão
inscrito no CPFIMF sob n 0 013.982.387-59, portador da Cédula ti t
_
ente e %nIcI i o na capital do Estado do Rio de Janeiro, com
'- VÁ-CEP 2~11
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` 49. MARCELO AZEVEDO ALCANTARA, brasileiro, casado em regime de comunhão universal
administrador de empresas, Inscrito no CRA SP sob n ° 42508 e no CPFIMF n° 065.052.476-07 e portador de

Cédula de Identidade n° 15.640.141-1 SSP/SP, residente a domiciliado na capital do Estado de São Paulo, com
escritório na Rue Alexandre Dumas n° 1981, Chácara Sento Antonio, São Paulo - SP, CEP 04717-906.

u+ h

MARCELO DROGG BARRETO VIANNA, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens,
oengenheiro civil, inscrito no CREASP sob n° 5060242159, CPF/MF n ° 055.273.251-68, portador da Cédula de
Identidade RG n° 4.784.221 - 0 - SSP/SP, residente e domiciltado na capital do Estado de São Paulo, com O
escritório na Rua José Guerra n° 127, Chácara Sento António, São Paulo - SP, CEP 04719-030.
W
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^ 51. MARCELO NATAL-E RODRIGUEZ, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, economista è
advogado, Inscrito no CORECON sob n° 22.747-1, na OAB SP sob n° 210321, CPFIMF n° 079.147.948-05 e
portador de Cédula de identidade RG n° 15.591.773-0 SSP/SP, residente e domicillado na capitel do Estado de
São Paulo, com escritório na Rua Alexandre Dumas n° 1981, Chácara Santo Antonio, São Paulo - SP, CEP
04717-906.
52.

MARCIA OGAWA MATSUBAYASHI, brasileira, casada em regime de comunhão pardal de bens, engenheira
eletricista, inscrita no CREA-SP sob n° 158.282, CPFIMF n° 036.769.318.66 e portadora da Cédula de
Identidade RG n° 9.896.537-2 SSPISP, residente e domiciliado na capital do Estado de São Paulo, com
escritório na Rua Alexandre Dumas n° 1981, Chácara Santo Antonio, São Pauto- SP, CEP 04717-906.

53.

MARCOS EDUARDO GANUT, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, engenheiro mecânico,
Inscrito no CRER sob n° 5060941622 e no CPF/MF sob n° 254.220.298-28, portador da Cédula de Identidade
RG n° 26.807.882-8 SSP/SP, residente e domiciliado na capital do Estado do São Paulo, com escritório no Rua
Alexandre Dumas n' 1981, Chácara Santo Antonio, São Paulo - SP, CEP 04717-906.

U

`54. MARIO NASCIMENTO SOUZA NETO, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, contador e
economista, inscrito no CRC sob n° 1RJ104217/P-0, no CORECON 2 1 Região - SP sob n° 25748.6, CPF/MF n°
130.177.658-06, portador da Cédula de Identidade RG n ° 19.669.881-9/SSP-SP, residente e domiciliado na
capital do Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Avenida Presidente Wilson n° 231, 22 0 andar, Rio de
\
Janeiro - RJ, CEP 20030-905.
55. MAURICIO BIANCHI FERREIRA, brasileiro, viúvo, advogado, inscrito na OAB-SP sob n• 153542, CPF/MF n°
065.973:848-14 e portador da Cédula de Identidade do Ministério da Aeronáutica n• 395671/MAER, residente e
domiciliado na capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Alexandre Dumas n° 1981, Chácara Santo
Antonio, São Paulo - SP, CEP 04717.908.
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MICHAELJOHN MORRELL, brltãnico, casado em regime de comunhão universal de bens, contador, Inscrito no
CRC sob n° 1SP131535/0-5, CPFIMF n° 857.178.948-72, portador do Registro Nacional de Estrangeiro. RNE
n° W482402-8 CGPIIDIREYJDPF, residente e domiciliado na capital do Estado de São Paulo, com escritório na
Rua José Guerra n° 127, Chácara Sento António, São Paulo - SP, CEP 04719-030.

~

~ 57. MILTON FILGUEIRA DA VILA, brasileiro, divorciado, engenheiro, inscrito no CREA-SP sob n° 0600709333.

®

CPF/MF n° 006.072.468.47 e portador da Cédula de Identidade RG n° 6.099.0894 SSP/SP, residente e
domiciliado na capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Alexandre Dumas h° 1981, Chácara Santo
Antonio, São Paulo - SP, CEP 04717-906.
``56.
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PATRICIA MURICY BURRIDGE, brasileira, casada em regime de comunhão pardal de bens, consultora,
inscrita no CPFIMF sob n° 041.485.677-08 e portadora da Cédula de Identidade RG n° 10.342.706-8 IFPIRJ.
residente e domldiada na capital do Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Presidente Wilson, 231 22° andar, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20030-905.

X59. PAULO AUGUSTO DE ARAÚJO, brasileiro, viúvo, contador, Inscrito no CRC sob n° 1RS037248/0-7 S SP, C
CPFIMF n° 641.829.406-49, portador da Cédula de Identidade RG n° 04.853.223/SSP-SP, residente e
o
liado no capital do Estado do Paraná, com escritório na Rua Posteur n° 463, 5° andar, Batel, Curi" - PR,
0250-080.
MARO ViTALE, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, consultor de empreses,
no CPFIMF sob n° 111.750.458-10, portador da Cédula de Identidade RG n° 19.102.106.4, residente e
ado no capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Alexandre Dumas n° 1981, Chácara Sento
S$o Paulo - SP, CEP 04717-908.
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'PINESE, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de berre, .
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`62. PAULO ROBERTO TAVARES DE ALMEIDA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de
contador, inscrito no CRC sob n° 1BA015891/ 0-3 S SP, CPF/MF n° 457.858.21 5-91 e portador da Cédula
Identidade RG M 03.587.893.20 SSPIBA, residente e domiciliado na capital do Estado de Pernambuco,
escritório na Rua Padre Carapuceiro n° 733, 11 0 andar, Recife — PE, CEP 51020-260.
0
PEDRO JOSÉ MANFRIN, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, contador, Inscrito no+
CRC sob n° 1SP164037/0-7, CPF/MF n° 899.542.978-04 e portador da Cédula de Identidade RG n° 9.911.39
SSP/SP, residente e domicillado na capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua José Guerra _ LD
t~
127, Chácara Santo António, São Paulo - SP, CEP 04719-030.

X63.

rx

PIETER JACOBUS MARIE FRERIKS, holandãs, solteiro, economista registrado ra CORECON 2 9 refilão - SP(~
sob n° 30.781, CPFIMF n° 212.587.998-04 e portador Cédula de Identidede de Estrangeira RNE n° V149268
CGPI/DIREXIDPF, residente e domiciliado na capital do Estado de São Pauto, com escritório na Rua Alexandre
Dumas n° 1981, Chácara Santo Antonio, São Paulo - SP, CEP 04717-908.

s

..OS. RAIMUNDO CLAUDIO BATISTA, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, contador, V
Inscrito no CRC sob W 1MG03996310-2 S SP, CPF/MF n° 288.710.176.15 e portador da Cédula de Identidade
RG n° M-910144 SSP/MG, residente na capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Alexandre
Dumas n° 1981, Chácara Santo Antonio, São Paulo - SP, CEP 04717-906.

~ . REINALDO GRASSON DE OLIVEIRA, brasileiro, casado em regime de comunhão pardal de bens,
administrador de empresas, inscrito no CRA SP sob n° 68047, CPF/MF n° 433.534.103-25 e portador da Cédula
de Identidade RG n° 08.896.859-9 IFP/RJ. residente e domicllado na capital cio Estado de São Paulo, com
escritório na Rua Alexandre Dumas, 1981, Chácara Sento Antonio, São Paulo - SP, CEP 04717-906.

ti
67. RENATO VIEIRA LIMA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, contador e engenheiro
eletricista, inscrito no CRC sob n° 1SP257330/P-0 e no CREASP sob n° 5080484170, CPF/MF n° 117.400.32861, portador da Cédula de Identidade RG n° 21.835.354-0 SSP/SP, residente e domid8ado na capital do Estado
de São Paulo, com escritório no Rua Alexandre Dumas n° 1981, Chácara Santo Antonio, São Paulo - SP, CEP

J
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04717-906.
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RICARDO AULICINO CORREA, brasileiro, casado em regime de comunhão pardal de bens, administrador de
empresas, inscrito no CPFIMF n° 022.999.048-75, portador da Cédula de Ideridade RG n° 12.736.234-4
SSP/SP, residente e domicl8ado na capital do Estado de São Paulo, core escritório na Rua Alexandre Dunas n°
1981, Chácara Santo Antonio, São Paulo - SP, CEP 04717-906.

\
89. RICARDO DE CARVALHO, brasileiro, casado em regime de comunhão pardal de bens, administrador de
empresas. Inscrito no CPF/MF n° 130.780.868-95 e portador da Cédula de Identidade RG n° 19.200.353-7
SSPISP, residente e dorNdiledo na capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Alexandre Dumas n°
1981, Chácara Santo Antonio, São Paulo - SP, CEP 04717-906.
1%b
70. RICARDO MAURICIO BALKINS, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, contador, Inscrito
no CRC sob n° 1SP158000/O-1, CPF/MF n° 061.375.31884, portador da Cédula de Identidade RG n°
9.967.117/SSPSP, residente e don1ldGado na capital do Estado de São Paulo, com escritório no Rua Alexandre
Dumas n° 1981, Chácara Santo Antonio, São Paulo - SP, CEP 04717-906.
, `11.
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RICARDO SANTOS TEIXEIRA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, economista,
Inscrito no CORECON 54 Região sob r? 4549, CPFIMF n° 549.079.005-97, portador da Cédula de Identidade
RG n° 02360321-60 SSP/BA, residente e domiciliado na capital do Estado da Bahia, com escritório na Av.
Tancredo Neves, n° 450- 29° andar, Edifício Suarez Trade - Salvador- BA, CEP 41820020.
ROBSON CALIL CHAAR, brasileiro, casado em regime de comunhão pardal de bens, consultor de empresas,
inscrito no CPFIMF sob n° 066.050.678-99, portador da Cédula de Identidade RG n° 16.663.599 SSP/SP,
i te e domkfliado na captal do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Alexandre Dumas n° 1981,
Santo Ardonio, São Paulo - SP, CEP 04717-908.

"92.

MENDES DUARTE, brasileiro, casado em regime de absoluta separação de bens,
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RONALDO REZENDE XAVIER, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, contador e
advogado, inscrito no CRC sob ne 1SP166998/0.6, na OAB/SP sob n° 154.748, CPF/MF 0 012.588.838-30 e
portador da Cédula de Identidade RG n° 12.622.596 SSP/SP, residente e domiciliado na capital do Estado de
S ão Paulo, cote escritório na Rua Alexandre Dumas n° 1981, Chácara Santo Antonio, Siso Paulo - SP, CEP
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w
ROSANA DOS SANTOS, brasileira, solteira, contadora, Inscrita no CRC sob n° 1SP195959/0-9, CPF/MF n 8
ue IY
115.752.198-32, portadora da Cédula de Identidade RG r0 18.5B1251/SSP-SP, residente e domiciliado na
capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Alexandre Dumas n° 1981, Chácara Santo Antonio, São
Pauto - SP, CEP 04717-906.
ac a
W

SÉRGIO CALDEIRA GOOD GOD, brasileiro, casado em regime de comunhão pardal de bens, administrador de Z
empresa, inscrito no CRA MG 15.480, CPF/MF n° 457.352.556.49, portador da Cédula de Identidade RG n° M- O
2.975.885 SSP/MG, residente e domlolliado na capitai do Estado de São Paulo, com escritório na Rua José V
Guerra n° 127, Chácara Santo Antonio, São Paulo - SP, CEP 04719-030.

Z8.

®

'19.

4
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DE VIVEIROS, brasileira, solteiro, administrador de empresas, inscrito no CRTA sob- W 1-20.086,
CPF/MF n° 810.116.878-87 e portador da Cédula de Identidade RG n° 6.924.093-0 SSP/SP, residente e
domiciliado na capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Alexandre Dumas n° 1981, Chácara Santo
Antonio, São Paulo - SP, CEP 04717-908.
VALMIR APARECIDO PASSOS, brasileiro, separado judicialmente, consultor, inscrito no CPF/MF sob n°
032.274.508-01 e portador da Cédula de Identidade RG n° 8.913.849.4 SSP/SP, residente e domiciliado na
capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Alexandre Dumas, 1981, Chácara Sento Antonio, São
Paulo - SP, CEP 04717-906.

c,

---80. VICENTE PICARELU FILHO, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens com pacto
antenupcial, economista e administrador de empresas, Inscrito no CORECON 2 8 região - SP sob r0 7311 e no
CRA SP sob n° 010958.4, CPF/MF n° 516.943.448-00 e portador da Cédula de Identidade RG n° 3.835.567-X
SSP/SP, residente e domiciliado na capitel do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Alexandre Dumas n°
1981, Chácara Sento Antonio, São Paulo - SP, CEP 04717-900.

^

81.

11,

1
82.
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WADERSON MERGULHÃO, brasileiro, casado em regime de comunhão pardal de bens, administrador de
empresas, Inscrito no CRA SP sob n° 069418 e no CPF/MF n° 128.144.478-23, portador da Cédula de
Identidade RG n° 19.590.786-3 SSP/SP, residente e domiciiado na capital do Estado de São Paulo, com
escritório na Rua Alexandre Dumas, 1981, Chácara Santo Antonio, São Paulo - SP, CEP 04717-908.
WALMIR SOLGHERONI, brasileiro, casado em regime de comunhão pardal de bens, contador, inscrito no CRC
sob n° 1SP13960110-9, CPF/MF n8 012.725.828-09, portador da Cédula de Identidade RG n° 11.170.5821SSPSP, residente e domiciliado na capital do Estado de Minas Gereis, com escritório no Rua Paralba n° 111122,20 - e
21 0 andares, Belo Horizonte - MG, CEP 30130-141.

}S
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83. WILUAM JOSEPH BALLAMME, britlinico, casado em regime de comunhão pardal de bens, consultor de
empresas, Inscrito no CPF/MF n° 818.474.338-00 e portador de Cédula de Identklade Registro Nacional de
Estrangeiro n 8 W588881.6 CGPIIDIREX/DPF, residente e domiciliado na capital do Estado do Rio de Janeiro,
com escritório na Av. Presidente Wilson, 211 -- 22 0 andar, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20030-905.

Os sócios do sociedade simples imitada denominadaèlELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA., com
sede no capital do Estado de São Pauto, 118 Rua Alexandre Dumas n - 1981, Chácara Santo Antonio, CEP 04717-908,
Inscrita no CNPJ/MF sob n• 02.189.92410001-03, comútutda por instrumento particular registrado no 3° Cartório de
Registro Civil de Pessoas Jurídica de Capital do Estado de São Paulo sob n° 303.444, em 9 de outubro de 1997, inscrita
no Conselho Regional de Economia sob n° RE13.934-9, no Conselho Regional de Administração sob n° E-10.017 e no
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura sob r0 115.363 e aitera95es posteriores registradas no mesmocartório,
est a delas, datada de 21 de março de 2011, em fase de registro, tem entre si Justo e contratado firmar a
ao Conrato Social, na forma e condições abaixo descritas:
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NO CONTRATO SOCIAL
o do oblato social da Sociedade
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nimidade decidem Incluir no objeto social da sociedade os serviços de atua
e recuperação judicial elou falência, nos termos do artigo 22 da Lei n• 11.10
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M eti go 3 0. A sociedade tem por objeto social e p restação de se rviços multiproflssionais nos á reas de economia,

ministraç3o de empresas, engenharia , atuarial, eventos e tecnologia de informação , da seguinte forma:

a) no área de economia - execução, consultaria e elaboração de pareceres sobre todos os serviços inerentes a
essa atividade, conforme relação prevista no Resolução n° 1.727104, do Conselho Federal de Economia, tais
como:

J v
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Z ~h
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(y

(10

L
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planejamento, projeção e análise eco~co-financeira de Investimento e financiamentos,
compreendendo estudos de viabilidade econbmicofinanceira, organização, planejamento e
implantação de sistemas e métodos de controles financeiros e orçamentários, estudos
preliminares de implantação, localização, dimensionamento, alocação de fatores, análise e
pesquisa de mercado;
estudos, análises e elaboração de pareceres pertinentes a macro e micro-ecori rnia,
compreendendo planos, projetos, programas, acordos, fretados, oferta e procura, mamados,
políticas económico-financeires nos setores primário, secundário e ~rio, Importações e
exportações, valor e formação de preços, custos'e tarii'as, ocupação, entrego, política
salarial, mercado de trabalho e de serviços, forma de associação econõmica, política
empresarial, situações paMmonlais, fusão, incngwração, cisão e transformação de empresas,
assessoria, consultoria e planejamento tributário, abertura, reduções e reinversões de capital.
pertciaN avaliações e arbitramentos judiciais e extrajudiciais, que envolvem matérias de
natureza económico-financeira.

O ~
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)na área de administração de empresas: execução de todos os serviços inerentes a essa atividade:
(I)

atividades previstas no artigo 2 0 da Lei Federei n° 4.769/&5, tais como:
(a) elaboração de pareceres, relatórios, planos, projetos, laudos, esses~ em geral, chefia
Intermediária e direção superior,
(b) elaboração de pesquisas, esludos, análise. Interpretação, planejamento, implantação,
coordenação e controle dos trabalhos nas campos da administração, como administração e
seleção de pessoal, organização e métodos , orçamentos, administração de material,
administração financeira, relaçtles públicas, administração meroadoiôgloa, administração de
produção, relações industriais, bem como outros campos em que estes se desdobram ou aos
quais sejam conexos.

(li)

atividades previstas no artigo 22 combinado com o artigo 55 da Lei n° 11.101/05, tais como:
e) atuação corno adminishadorjudidal nos casos de faléncia.
b) atuação como aciminlstradorjudicial nos casos de recupereção judidal.

c) na área de engenharia - o exercido das atividades previstas no Lei n° 5.194166, e Resolução n° 216173, do
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, tais Dano:
(1)
(1!)

(III)

(iv)
(v)
(VI)
(vio
(viir7
(ar)

supervisão, coordenação e orientação técnica;
estudo, planejamento, projeto e especificação;
estudo de viabilidade técnico-económica;
assistência, assessoria e consultoria;
vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico;
elaboração de orçamento;
padronização, mensureção e controle de qualidade;
condução de trabalho técnico;
execução de desenho técnico.

- -•varfal - atuação em todos os seus ramos modalidades e especificações para o desenvoly/mento de
anojamento e reestnrturação estratégica de empresas púbilcas e privadas, órgãos govemamentais,
sociedades de economia mista, no Brasil e no exterior, observadas as rãsposiç5es do Decreto-Lei n°
reto M 66.406x70.
) eventos - promoção, realização, coordenação de expos/çties, seminários, paleshas, conferãncias,
brins, de natureza cultural.
tecnologla de Informação (77) - o exercício das seguintes atividades:
serviços de irdommética decorrentes dos atividades de de~
licenciamento ou cessão de direito de uso, bem cano, án
configuração, assessoria, consu ltoria, suporte técnico e
aaliwaãiy
ddiSis'ivigé l~.9 ►r+ae
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de softMI e o seu
instalação,
ou atualização de
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consultoria ou assessoria em Gestão de Tecnologia da informação, tais como: Diagnósticos,
Planejamento Estratégico de Ti e Plano Diretor de Tl; Avaliação e Seleção de Fornecedores,
Tecnologias e Pacotes e Ferramentas: Governança de T1; a Segurança da Informação,
incluindo Riscos e Continuidade de Negdcios, Controle de Qualidade e gerência de pmJetos,
serviços técnicos, inclusive em auditoria de sistema;
treinamentos especializados na érea de Tl.

(i!i)

B. Alteração do endereço da sede da Sociedade

O Q

LU
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Encerramento de filial da Sociedade

\\
Fica determinado o encerramento da filial da sociedade localizada rà Avenida Getúlio Vargas n o 1.157, saia 33, na
cidade de 011nda, Estado do Pernambuco, CEP 53439.180, inscrita no CNPJIMF sob n° 02.189.92410003-75.
®

ida
w r-0
W `L

Os sócios por unanimidade decidem alterar o endereço da sede da sociedade, que passará a exercer suas atividades na
\Rua José Guerra n° 626, térreo, Chácara Santo António, na capital do Estado de São Paulo, CEP 047194130.
~C.

0
Ó

O
U

Os sócios tomarão as providências necessárias à legalização desse ato junto às repartições públicas competentes em
nível federal, estadual e municipal, ficando os sócios Juarez Lopes de Araújo e Michael John Marrell autorizados a
representarem a sociedade e praticaram os atos necessários ao encerramento da filial.

\ D. Altera~ dos sócios responsável* técnicos e Inclusão do endereço das filiais de Sociedade
Os sócios por unanimidade decidem alterar os sócios responsáveis técnicos pela execução dos serviços na sede social
da sociedade e nas filiais de sociedade.
consequência das ateraçUz dos Itens 'B', "C" e 'D' acima, o artigo 2 8 do Contrato Social, passa a vigorar com a
seguinte redação:

á

, Em

` Artigo 2e. O prazo de duração da sociedade é indeterminado e sua sede e toro é ria Rua José Guerra n° 626,
térreo, Chácara Santo António; na capital do Estado de São Paulo, CEP 04718-030.
~
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§1e. A sociedade, a critério dos sócios, poderá a qualquer tempo, criar, manter a extinguir filiais, em qualquer parte
do território nacional.

`r§20. A sociedade mantêm es seguintes filiais, com atividade integral da matriz e cada uma delas com parcela do
capital social para fins fiscais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo que o endereço, cadastro nacional e os
responsáveis técnicos pela execução dos serviços profissionais de sociedade na jurisdição da sede social e das
filiais são os seguintes:
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§3a. Os detentores de quotas ]salsas •A" e 'W deverão indicar os sócios responsáveis por cada filial, fazendo
constarem ata, ou em qualquer outro instrumento societário.

E. Alteração na forma de rep

t

V

ntaçio da Sociedade

E.I. Os sócios por unanimidade devi em alterar a forma de representação de sociedade para que dois procuradores em
conjunto possam efetuar os seguinte atos:
a
a)
b)
c)

na emissão de cheques, api caçoes financeiras, movimentação de contas bancárias, assinatura de contratos de
cãmbio e demais documentos relacionados ás operações financeiras da sociedade até o limite de R$ 20.000,00
(vinte mil reais).
na movimentação de conta s bancárias para efetuar aplicaçlSes em furado e favor de outorgante, endossar
cheques para crédito em co te comente da outorgante, solicitar saldos, extrato de contas e requerer talões de
cheque para uso de socieda M.
para representar a sociedi de perante ás reparti~ públicas federais, estaduais, municipais, autarquias,
paraestatais, sociedade de Iconornia mista, alfándegas, Ministério do Trabalho, Empresa Brasileira de Coretos
e Telégrafos, Caixa Ecenóm
Federal, Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS, Bancos com o objetivo
exclusivo de autorizar movi entação de conta vinculada ao FGTS e assinar a re lação de empregados junto ao
FGTS, e onde for de direito e com esta se apresentar, ter vista em processos, acompanhando-os até o final,
fazer provas, dedareçbes e rendimentos, receber as respectivas notificações, bem como, os cheques de
restituições, receber corres
nelas em geral registradas ou não, corá ou sem valor, veles-postais e coilis
posteaux e demais encom
as e telegramas endereçados á outorgante, sacar duplicatas, der entrada em
documentos rios cartórios
Registro de Titulos e Documentos e Civil de Pessoa Jundica.

Em•consequãncia da alteração acim

w
v

a
LY

o artigo 10 do Contrato Social, passa a vigorar com a seguinte redação:

Artigo 1 0. A sociedade será re relentada da s~írite forma.
s) Por dois procuradores em

~M10

(I)
00

na em!

de cheques, aplicações ónaracelres, movimentação de contas bancárias,
assinatura de contratos de cámbio e demais documentos relacionados 9s operações
financeiras da sociedade até o imito de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
na movi nação de contas bancá rias para efetuar apllcaçáes em fundo a favor da

outorgante endossar cheques para crédito em conta corrente da outorgante, solicitar saldas,

(1!1)

r

m

extrato de
tas e requerer talões de cheque para uso de sociedade.
para regre ter a sociedade perante és rapeiüções públicas federeis estaduais, muniapa/s
autarquias pareestatais, sociedade de economia mista, affândeos, Ministério do Trabalho,
Empresa
sl/eire de Correios e Telégrafos, Caixa EconõrNca Federei, Instituto Nacional de
Segunda
Social — INSS, Bancos com o objetivo exclusivo de autorizar movimentação de
conte vi eda ao FGTS e assinar a relação de empregados junto ao FGTS, e onde for de
direito e cc w esta se apresentar, ter vista em processos, acompanhando-os até o final, fazer
provas d areções de rendimentos, receber as respectivas notificaçáes, bem como, os
cheques di resfifuições, receber conespondãncias em gerai registradas ou não , cari ou sem .
valor, vale ostais e coliis posfeaux e demais encomendas e telegramas endereçados á'
outorgante, sacar duplicatas, der entrada em documentos rios comidos de Registro de 7IAdos
e Documar t os e Civil de Pessoa Jundka.

tas Classe A. fSOlatd .

u

os detentores
alem um sddo defen de quotas Classe
com um procurador

pclrwr acida deásn6ardÕ pgótas .txasae
YM aóclo dol~enor a.
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(o

nos atos

(ir)

no erma

(fi)

na assua No de compromissos profissiorhais de natureza técnica em ámblto nacional ou

d COO~Q
o de cheques, apúcaçoes financeiras, movimentação de contes bancárias,
de canhotos de câmbio e demais documentos relacionados ás operações

muilitos para a administração da sociedade.

de sociedade.
intemock ai, mediante a associação ou filiação a sociedades ou enlidades sediadas no Brasil

L N

óO

ou no en hdor, nas propostas para prestação de serviços, contratos, pareceres, acordos,
coriMenciaNdade, relatórios, trabalhos téonloas, conaspondénc/as e demais
s relacionados Á prestação de serviços pele sociedade.
(1v) nos atos ocessérios para representação da sociedade perante terceiros, no Brasil ou no
exterior, ( 1m/nistreção direta e indireta, federal, estadual, municipal e do Distdto Federal, tais
corno, mi não se limitando, a repartições públicos, autarquias, empresas públicas, sociedade
de econo ia mista, Banco Central do Brasil, Banco Nacional de Desenvolvimento Econfd w
e Social(v) nos atos
=sérios para a participação de sociedade em concorrãncias e ficitaçóes públicas
termos c

documen

z

(vo
(via

ou prrvac

bem corno a participação em oonsórcios de empresas para fins de ficitação e

con omili

es públicas ou privadas.
de procurações, ou quando for o caso, de substabeiw~ntos para fins de
em 11c#ações e concorrências públicas ou privadas.
o de consórcios para participação da sociedade em licitações e concorrências
privadas.

na outor
papal
na forme
públicas

c) Por dois sócias detentores
(o
(10

(

W

Weco
O

U

quotas Classe 'A' em conjunto:

no outorgh de procureções judciais.
na ou~ de procurações extrajudiciais, que deverão ter prazo de validade de no máximo 1
(um) ano para representação de sociedade ativa e passivamente, inclusive perante
repartiçõe públicas federais, estaduais, municipais e do Distrito Fedem autarquias,
empresas Oblicas e sociedades de economia mista, bancas e demais instituições financeiras,

públicas e
(Ilo

na norma fo de propostos, através de carta de prapos(çío, que deverá ter prazo de validade
de no má no 1 (um) ano, com poderes para praticar s~os atos administrativos em nome

(iv)

E

(v)

(vi)
(

(viio

da socied te em todo o Bras#, perante Sindicatos, Ministério de Fazenda, Receita Federal e
suas tope ções. Minlstário do Trabalho, Delegacia Regional do Trabalho e suas repartições,
M nletério Ia Previdência Social, Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e suas
Agéncias, Justiça do Trabalho e Caixa Ecorj~ Federal, exduslvomente nos assuntos
relaciona( S á área trabalhista, previdendãríe e fundiária, tais como, mas não se limitando a:
assinar c feira de trabalho (edmissões, demissões e ailereçóes de contrato de irabelho),
h de rendimentos, Informes de rendimento, opções para regime do Fundo de
x Tempo de Serviço, comunicação e recibo de férias, RAIS, homciogações
, pedido e retirada de certidões negativas.
na norma 3o de propostos, através de carta de preposição, que deverá terprezo de validade
de no m timo 1 (um) ano, com poderes para representar a sociedade em assuntas
relaclomac s ao INSS, PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupecionao e AAS
(Atestado e Afastamento Salarial).
No abertu È ou o fechamento de filiais, bem como a trensferéncia de endereço de quaisquer
desses e. 9beledmentos, Inclusive da sede social e a Indicação dos sócios responsáveis,
através di ato de administração, que deverá ser registrado no Cartório de Registro Civil de

Pessoas.

no cone;
na presto
na conca,
profission

sócios detentores h
(1)

nas opor

venda de

D de avais ou fiança em lavor das empresas do grupo.
de fiança em contratos de locação de imóveis para a residéncia de funcionários.
o de aval para desembaraço aduaneiro de mudança de funcionários, sócios ou
que venham a prestarserviços para a sociedade ou em seu nome.

r

r io-

quotas Classe A' em conjunto

1,

de empréstimos e financiamento, outras operações de crédito, de aquisição e
ds, ~ece ou qualquer outra forte de alienação que greve bens imóveis.

soc

9 com cessão e trar

de quotas do capital social,

detii
ias c

pela retirada dos sel
em caráter oneroso,

sociedade, com
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s
1.

y~

r`

X
C
ANTONIO CAGGIANO F-1 HO, brasilei ro , divorci ado, cantador e administrador de emp re sas, inscrito no
sob n' 1SP12331610-4, n CRA SP sob N° 011127-9, CPF/MF n° 652.624.418.15 e portador da Cédula de Ó
Identidade RG n° 4.729.
SSP/SP.
1
1L

W
W

O sócio cede e transfere a totalldad de suas quotas, ou seja\38.036 quotas das" W. para a sociedade. Desta forma,
a so ci edade que possulaU 219 q otas classe "A' passa a deter em sua tesouraar ià, 378255 quotas classe W , do valor p ~Ô
d
—
nominal de R$,1,00 (um real),
Q

` 2. COSME DOS SANTOS, b sileiro, separado judicialmente, contador, Inscrito no CRC sob n° 1RJ078160/O-8 S
SP, CPFIMF n° 847.362.3 -91, portador da Cédula de Identidade RG n° 05.458212-9/IFP-RJ.
O sócio cede e transfere a totelida
sociedade passa a deter em sua

Q

3.

OW w

~

¢ N

de suas quotas, ou seJÁ 238 quotas classe -X. pare a sociedade. Desta forma, a
urariat376.491 quotas classe W. do valor nominal de R$1,00 (um real).

DOUGLAS LIZ^LU N GUEIRA, brasileiro, divorciado, contador, inscrito no CRC sob n° 1SP124102/0-2,
CPFIMF n° 172.483.536-04 e portador da Cédula de Identidade RG n° 9.041.429-9 SSP/SP.

x

o

O sócio cede e transfere a totalidad de suas quotas, ou seja, 1.129 quotas classe "A", para a sociedade. Desta forma, a
sociedade passa a deter em sua tes urariaL377.620 quotas classe "A', do valor nominal de R$ 1,00 (um rea).

®
J1

4. EDGAR JABROUR, breai ro, casado em regime de comunhão parcial de bens, contador, inscrito no CRC sob
n° 1 SP156465d0-9, CPF/M n° 839.554.458-87 e ROrtador da Cédula de Identidade RG n56.144.493 SSP/SP.

j11

Q,

9

O sócio cede e transfere a totalidad de su $ s quotas, ou seja, 39.200 quotas classe "A", para a saciedade. Desta forma,
a sociedade passa a deter em sua t
rarià 416.820 quotas ciasse "A", do valor nominal de R$1,00 (um real).

19

fr. PAULO AUGUSTO DE
ÚJO, brasileiro, viúvo, contador, inscrito no CRC sob M 1RSO37248/0-7 S SP,
CPF/MF n° 641.829.40849 portador de Cédula de Identidade RG n° 04.853.223/SSP-SP.

(;

0 sócio cede e transfere a totalidad de s"s quotas, ou seja, ~ 236 quotas classe "A', para a sociedade. Deste forma, a
sociedade passa a deter em sua t uraria 417.056 quotas classe "A', do valor nominal de R$1,00 (um real).
t-

ó

\6. RENATO VIEIRA UMA, b Moiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, contador e engenheiro
eletricista, inscrito no CRC
n° 1 SP257330/P-0 e no CRER-SP sob n° 5060484170, CPF/MF n° 117.400.32861, portador da Cédula de 1 entidade RG M 21.835.3a54-R SSP/SP.

K

O sócio cede e transfere a totalidade de su@s quotas , ou seja ,\\~
JgB 038 quotas classe 'A
W. para a so ci edade . Desta forme,

R

a sociedade passa a deter , sua te rarià455.092 quotas classe "A', do valor nominal de R$1.00 (um real).
(a

4.

VICENTE PICARELU FIL , brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens com pado
antenupcial , economista e ministrador de empresas , Inscrito no CORECON 2` região - SP sob n° 7311 e no
CRA SP sob n° 010958-4. PF/MF n° 516.943.448-00 e portador da Cédula de Identidade RG n° 3.835.587-X
SSPISP.

0 sócio cede e transfere a totalidade sufis quotas, ou "a¢38.615 quotas desse :4", para a sociedade. Desta forma.
a sociedade passa a deter em sua t
a 493.707 quotas classe "A", do valor nominal de R$1.00 (um real).

TYNE britãnico, casado em regime de comunhão parcial de bens , consultor de
empresas, inscrito no CPF F n° 816.474.33800 e portador de Cédula de Identidade Registro Nacional de _
Estrangeiro n° W5WW1-6 PI/DIREXIDPF.

6. 4VILLIAM JOSEPH BAL

y

O sócio cede e transfere a totalidade suas quotas, ou sej~.379 quotas classe "A", para a sociedade. Desta forma,
a sociedade passa a deter em sua t uranXS32.086 quotas classe "A", do valor nominal de R$1,00 (um real).
As cessões e transferéncia das q
a Classe "A" ora ocorridas são realizadas de forma i rrevogável e irretratável. Os
tos An tonio Caggiano F
Cosme dos Santos , Dougia&Urs re iG Nogueira , Edgar Jabbour, Paulo Augusto
só ci os
nato Yreira Lima, V
e Picarei Filho e William Joseph Balantyne, dão neste ato à cessbnãrta, a mais

geral, Inevogável e etratável quitação pelas quotas ora cedidas e transferidas, pare mais nada
qualquer tempo , em J
ou fora dele, a qualquer titulo ou pretedo.
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sg
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nados os lucros auferidos até a data de sua retirada da sociedade e ainda não
pagos aos sócios
o montante é de R$ :000.000,00 (seis milhóes de reais), restando inominada a atribuição individual
os, a qual será res
a em caráter oportuno , .
rW, a critério dos sócios remanescentes.
e

tos,.Antonio Caggia Filho, Cosmo dos

ti.
.4',

ouglas Lizarelli 'Nogueire, Edgar Jgbbour, Paulo

ach ,tqütetaxá¢a

mulo, Renato Vieira Li , Vicente Picarelll P

,

g
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jÇv k
sociedade, dão a mais rasa, ampla, eral, irrevogável e irretratável quitação aos demais sócios e A Sociedade, para nade
mais reclamarem a qualquer tempo, Iem^ Juizo ou fora dele, a qualquer titulo ou pretexto.
pela redrada do seguinte sócio da sociedade, com a consequente cessão e
F.2. Os sócios por unanimidade deif
transferéncia da totalidade de suas c cies em caráter oneroso:
1. `MARCELO DROGG BAR ETO VIANNA brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens,
engenheiro civil, inscrito nc CREA-SP sob n° 5060242159, CPF/MF n° 055.273.251.68, portador da Cédula de
Identidade RG n° 4.784. 1 -0 -SSP/SP, residente e domiciliado na capital do Estado de São Paulo, com
escritório na Rua José G n° 127, Chácara Sento Antônio. São Paulo - SP, CEP 04719-030.

w d
w N
O ~

ÇD w

W
~

O

O ~

O sócio cede e transfere a totalldad de suas quotas , ou seja , d~e quotas classe W , para a sociedade . Desta-forma, a
sociedade que possuía 55.036 pess a deter em sua tesouraria 55.442 quotas desse'', do valor nominal de R$ 1,00

(um rean.

J

As cessões e transferências das q
a classe-'W ora ocorridas são realizadas de forma irrevogável e irretratável. O
sócio cedente Marcelo Drugg 13a o Vianna , dá neste ato é cessionária , a mais rasa , ampla , geral , i rrevogável e
irretratável quitação pelas quotas cedidas e transferidas, para mais nada reclamar a qualquer tempo, em Juizo ou
fora dele, a qualquer titulo ou pretext .
O sócio cedente Marcelo Drugg Beto Vianna, neste ato, ao se redrar da sociedade, dá a mais rasa, ampla, geral.
Irrevogável e irretratável quitação demais ~a eá Sociedade, para nada mais reclamarem a qualquer tempo, em
Juizo ou fora dele, a qualquer titulo pretexto.
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G. Admissão de sócios da soledade com cessão e transferência de quotas do capital social

0

G.1. Os sócios por unanimidade iterem pala admissão dos segui ntes a~ da sociedade, com a consequente
cessão e trensferéncia de quotas em íáter oneroso, da seguinte forma:
M. CLODOMIR FÉUX FI~C CACHEM JUNIOR, brasileiro, casado em repinte de comunhão parcial de bens,
contador, inscrito no CRC
n° 1RJ072947/0-2 S SP, CPF/MF n° 718 .658.037 -20, portador da Cédula de
identidade RG n° 05.823.
2/IFP-RJ, residente e domiciliado na capital do Estado de São Paulo, com
escritório na Rua José Guer a n° 127, Chácara Santo António, São Paulo - SP, CEP 04719-030.
co
~ 2.

GILBERTO GUERRA DE OU7J1, txaslei ro, ca sado em regime de comunhão parcial de bens, contador,

á

inscrito no CRC sob n° 1 RJ 7632810-2 S SP. CPF/MF n° 848.832.957-88, residente e domialiado na capital do
Estado de São Paulo, com rio na Rua José Guerra n° 626, térreo, Chácara Santo António, na capital do
Estado de São Paulo, CEP 719-030.

M

HELSON WAGNER MONTE
técnico em contabilidade, In
de Cédula de Identidade R(
com escritório na Rua José
CEP 04719.030.

RO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens,
xito no CRC sob n° 1MG053630/0-5 S SP, CPF/MF n° 342.143.807-20, portador
n° 3.366.754 IFP/RJ, residente e domiciliado no capital do Estado de São Paulo,
itxerra n° 626, térreo, Chácara Santo António, no capital do Estado de São Paulo,

A sociedade cede e transfere pa a
ato pelos sócios cessionários á cedd

a um 98.1138 quotas classe W. em caráter oneroso, ct4o pagamento é fetto neste
r, em moeda corrente nacional.

Desta forma, a sociedade que posso
W. do valor nominal de R$1,00 (um

532,088 quotas ciasse W passa a deter em sua tesourada 417.978 quotas classe

As cessões e trensferértclas das qu
sociedade dá neste ato aos cessiom
cedidas e transferidas, para mala nac

As classe 'A' ora ocorridas são realizadas de forma irrevogável a irretratável. A
os, a mais rasa, ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação pelas quotas ora
reclamar, a qualquer tempo em Juizo ou fora dele a qualquer titulo.

os Srs. Clodomir
n na sociedade,

Fialho Cachem Junior, Gilberto Bizerra de Souza e Helson Wagner Monteiro de
mindo todos os direitos e obrigações constantes do Contrato Social, cujo teor é

das alterações

o artigo 6° do Contrato Social, pesas a vigorar com a seguinte redação;
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2 Alano Pereira
3 Alcides Hellmo
4 Altair Tadeu F
5 André Pereira
6 Angela L.eonir
7 Anselmo Boro
8 Antonio Carva
9 Antonio Luiz V
10 Bruce Edward
11 Carlos Alberto
12 Carios Noguelr
13 Carios Rebeiat
14 Celso Aziz Kas
15 Claudio Uno U
16 Clodomir Félix
17 Cristina Arante
18 Edlrceu Rossll
19 Eduardo de OII
20 Eduardo Jorge
21 Eduardo Tavar
22 Edward Ruiz
23 Enrico Moraes
24 Fernando Cam
25 Fernando Pere
26 Flávia Crosara
27 Gilberto Bizerr
28 Heloisa Helena
29 Helson Wagne
30 Ivar Marcus D
31 Ives Pereira M
32 James Roderlc
33 João Alfredo B
34 João Batista di
35 João Laércio S
36 Jon David Man
37 José Caros Mc
38 José de Carval
39 José Fernando
40 José Othon Ta ,
41 José Paulo Sot
42 Juarez Lopes c
43 Larissa Azevec
44 Lucia Maria Ma
45 Luis Vasco Ella
46 Luiz Femande!
47 Luiz Fernando
48 Marcelo Azeve
49 Marcelo Natale
50 Marcia Ogawa
51 Marcos Eduart
52 Mario Nascime
53 Maurício Blanc
54 MlchaelJohn F
55 Milton Fliguein
56 Patricia Muricy
57 Paulo Marclo V
se Paulo Pinese
59 Paulo Roberto
60 Pedro José Ma
PleterJacobus
Raimundo Clat

o

J

m
,yw

9

y$ 54 Rk98+dd

~

e França 3unlor
;ter Filho

ssato
argaro
dos Santos de Castro
rvizzl
o Morais Junior
as Boas Freire
lescher
/ivas Ferreira Cardoso
i Nicado
3
ab
91
Malho Cachem Junlor
; de Almeida Bery
remeck
eira
üosta Martins
s Raffalni
,

)e Vettori
SCO

a de Matos
Somes de Andrade
de Souza
Montes
Monteiro de Oliveira
Lntal Passarge Bemtz
Iler
Talbot Oram
anco
Costa Pinto

ro Junior
Alves
ares de Almeida
za Santos da Rocha
e Araújo

3 de Araújo
rtins Casasanta
;
Costa
Rezende Gomes
lo Alcantara
Rodriguez
Matsubayashl
3 Ganut
)to Souza Neto
II Ferreira
orreli

da Vila
Burrldge
tale
Cavares de Almeida
drin
Marfe Frerlks
dlo Batista
dn de Oliveira
>C~ .
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e Bel kJns

V

21.600 classe 8
21.6,00
19
542.619 ciasse A
542.619 ,00
76.012 desse A
76.072,00
21.600 classe B
21.600,00
21.600 classe B
21.600,00
38.615 classe A
38.615,00
21.600 ciasse B
21.600,00
15.500 classe C
15.500,00
38.379 desse A
38.379,00
39.165 classe A
39.165,00
38.036 classe 8
38.036,00
38.929 classe A
38.929,00
21.600 desse B
21.600,00
38.036 desse A
38.036,00
38.036 desse A
38.036,00
76.651 classe A
76.651,00
1129 Nesse A
1.129,00
38.929 classe A
38.929,00
38.036 classe A
38.036,00
38.036 classe 8
38.036,00
39.371 desse A
39.371,00
37.800 desse B
37.800,00
236 desse A
236,00
1129 desse A
1.129,00
39.607 classe A
39.607,00
38.036 desse A
38.036,00
21.600 desse B
21.600,00
38.036 desse A
38.036,00
17.000 classe B
17.000,00
38.379 classe A
38.379,00
39.371 classe A
39.371,00
39.165 desse A
39.165,00
15.736 desse C
15.736,00
38.036 desse 8
38.036,00
37.800 classe A
37.800,00
236 desse A
236,00
1129 desse A
1.129,00
38.272 desse A
38.272,00
236 desse A
236,00
77.646 classe A
77.646,00
504.338 ciasse A
504.338,00
15.500 desse C
15.500,00
38.036 classe A
38.036,00
38.036 desse A
36.036,00
893 desse A
893,00
38.036 classe B
38.036,00
428.562 desse A
428.562,00
38.615 dasse A
38.615,00
76.651 desse A
76.651,00
21.600 classe B
21.600,00
236 classe A
236,00
38.615 classe A
38.615,00
236 ciasse A
236,00
440.831 desse A
440.831,00
37.800 dasse B
37.800,00
38.379 classe A
38.379,00
39.165 classe A
39.165,00
1129 desse A
1.129,00
38.929 desse A
38.929,00
38.615 Classe A
38.615,00
29 classe A
1.129,00
.036 desse A
38.036,00
800 desse A
37.800;00
8.379 desse A
38.379,
76.072 classe A/
76.07
,r
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67 RlCardo Sant Teixeira
68 Robson Calí[ hear
69 Rodrigo Me
Duarte
70 Rona ld o Pere Fragoso
71 Ronaldo Reze e Xavier
72 Rosana dos ritos
73 Sérgio Caldel Good God
74 Ulisses de VI Iras
75 Valmir Apa do Passos
76 Wadenson M uihão
77 Walmir Bolgh roei
Tesouraria
Tesouraria
Tesouraria
®

38.036 dasse A
38.379 dasse A
38.379 classe A
428.326 classe A
39.192 lasse A
15.500 desse C
38.036 classe 8
440.831 classe A
38.036 lasse A
38.036 dasse B
236 classe A

38.036,00
38.379,00
38.379,00
428.326,00
39.192,00
15.500,00
38.036,00
440.831,00
38.036,00
38.036,00
236,00

417.978 lasse A
55.442 classe B
92.500 classe C

417.978,00
55.442,00
92.500,00

Total

~~
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5.563.014,00

ó

)1I I– REFORMULAÇÃO E CONSOLI AÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Por fim, deliberam os sócios nesta
lis quotas do capital social, alguns
solução de disputas, dúvidas e/ou

rtunidade, reformularem o contrato social pare Incluir algumas questões relativas
s sobre os motivos de exclusão por justa causa e a arbitragem corno
vérsias entre os sócios, com a devida renumeração dos artigos.

0
4y
_?
~a

Os sócios, em sua totalidade, decid m ainda consolidar as disposições contratuais constantes do contrato social, o qual
passa a viger com a seguinte reci

h

CONTRATO SOCIAL DA
R

DELOI E TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.
1 - De

in

Se

1

Artigo 1°. A sodedade opere soba enominação d ei DELOiTTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA, sendo
uma so ciedade simples rvnitada, r
ada petas disposições da Lei n° 10.408!02 e pe lo prese nt e Contrato Social, com
aplicação subsidiária da Lei n° 6.4
8.
f ~único. A sociedade adote como ame de fantasia as expres~QELOITTE TOUCHE TOHMATSU CORPORATE
FiNANCE, DELOITTE CORPO TE FINANCE, DELOITTE TOUCHE TOHMATSU FINANCIAL ADVISORY
SERVICES, DELOITTE FINAN IAL ADVISORY SERVICES e DELOITTE CONSULTINO, mendonando-os
facultativamente em seus docum os e no seu reiadonarmento jurldico e comercial, perante qualquer terceiro, seja
pessoa de direito privado seja de lreão público, inclusivo órgãos e repartições públicas, autarquias, sociedades de
economia mista, ministérios e s crias em qualquer nível de governo.

®

4

90 20, 0 prazo de duração da
edade 8 indeterminado e sua sede e foro é nMua José Guerra n° 628, térreo.
Chácara Santo A nt ónio, na capital do Estado de São Paulo, CEP 04719930.
§7°. A soledade, a critério dos
território nacional.

o mantém as seg Intes f il iais, co m atividade I ntegral da matriz e cada ume delas com parcela do .
fins fiscais d R $ 10.000,00 (dez mil reais), sendo que o endereço, cadastro na ci onal e os
coa pela ex
o dos serviços profissionais de sociedade na Jurisdição da sede social e das filiais

0
mos

g

~ > *i
eia

os, poderá a qualquer tempo, criar, manter e extinguir filiais, em qualquer parte do
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ale 1CNPJ
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. PE

En~
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3 CNASMF n'
Dgr aTA ,000656

m Padre Cera
r0 M
p~ py
~

asra 1 (OÁk.f.Y-.'Pá1040.

R°spon~Te~

P~~~

Parecia
CapRei

aso. CW Wb litro R$ ELODO.00
U'D Roberto Tavares . (dez rNl roais
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Avmlda Dr. Jose 8oNf8rJo
nt,o Ne911al ~ a M 160. 50
ardor, CEP 19991-0t t

FWM Grosa ra Damos de
Andrade e Pau lo Palese

R $ 10.000.00
(dez MI reata)

~H&~-MG
CNPJW n•
02.189.92410908-1

Rue PaMl9a n• 1122. 21•
andar-CEP 90190-141

VVeImlr BOpllsronl

R$10.000,00
(dez Ml resta)

Polo Alegre - RS

37 ido Cados (Danes n•
Avenida
90480•
OD9

Edkceu Rosal Wameck s
femeMo Cartasco

ida Pr8eWmle YVlean M
1,22', 26' e 28' rodares.
selas 2291, 2202, 2209,
, 2502, 2809.2804 CEP 20090.1106

Coros AlMrlo Was F~8
Cardoso, Eduardo Tavam
Raffalnl, Jose Cados Mdntek0,
Lucia Maria Matar Caaeemla,
Marta NsedmOrdD Sotas Neeo
e RorlMdo Petez Raposo

em~- SP
CNPJIMF n'

22.189, 92aro001-sr

CNPJ1MF n'
02.189.924/0007-07

•

~

CNP~ n•
02,189,

Paetaur M 489, T armar
- CEP 80260-080

CNPJIMF n'
02,189,92410010

4

, 28' andar- CEP 41820.

A ~ankfa Daearnhsrpedor
M 2.120 , seles 201 e
202' CEP 80170-002

Fotlaleza - CE

CNPJIMF n'
0 18a924/0011-86

ua Dom Jaene CYnsra M
,sala 101— CEP 88016

Fbd~15 - sc
CNPJW n'
02189.frJ41001

R$1 0. 000.00
(dez Ml reata)

J

o
C9

l~
~ D

W

U
$ mil resta)

R510.000.00
(dez mA Mais)

Fe~ O Cartas°°

Cis~ LNq t 1 PW a Ricardo

CNPJIMF n'
02.189,924/ 001

Sector de Autarquias sul.
01. Bloco M', Edldclo
Lioedas 15~ BWlottg,
405 —CEP 70070-010

R$10^00

Subs Tebmks

(dez m8 Melo)

Cleudlo Lho Lippi a Ricardo

R610.000.00
(dez ma Mels)

Lhoa IMeaa
...
Femaedo Chasco

R$10.000,00
(dBz m0 Mala)

_
Ateu Tadeu Roseta e J~
Lopes de Araújo

R$10.ON-00
(dez m0 Meie)
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§3e. Os detentores de quotas Clas a "A` e •B" deverão Indicar os sócios responsáveis por cada filial, fazendo constar
em ata, ou em qualquer Dutra Ins manto so cietári o.
Artigo 30 . A sociedade tem por
administração de empresas, engen

•

a) na área de economia - ex
essa atividade, conformo r
como:
(7

(li)

o social a prestação de serviços multlprofisslonaia nas áreas de economia,
atuarial, eventos e tecnologia da Informação, de seguinte forma:
o, consultoria e elaboração de pareceres sobre todos os serviços Inerentes a
o prevista na Resoklgão ne 1.727104, do Conselho Federal de Economia, tais

planejamen p rojeção e análise eco~c o-financ~ de investimento e fi nan ci am
comp do estudos de viab il idade ecorrómioo- financel a, organização, piarlejamartig'
Implantação de sistema e métodos de cont ra tes fi nanceiros e orçamentários, estut"
preliminares de implantação, localização, dimensionamento, alocação de fatores, análise e
pesquisa
n101VaNV,
Mises e elaboração de pareceres pertinentes a macro e micro-economia,
estudos,
ida planos, projetos, programas, acordos, tratados, oferta e procure, marrados,
nómico-financeiras nos setores primário, secundário e terciério, importaçbes e
valor e formação de preços, custos e tarifas, ocupação, emprego, politico

nado de trabalha e de s~ foraYC dA

iMM~ MOrJOrriba, P~

de
situaç8es pabimortais,
"orla e planejamento tdt>I$ ífo ; :aberrtNa, reduQtF6t i saimrerabes caP rr
isessoria,
irlcias, a Yações e arbitramentos jud(C 4 e..4/,. 414 .ertralvem
~y
itureza e( Mico-ftnaricelre.

stração
ividades

~

empresas: exewçM de todtrl M ssivkros Irm~t~ natividade:
vistas no artigo 24 da Lei Federal no 4.769165, tais conto:
9 de pareceres, relatórios, planos, projetos, laudos, assessoria em geral, chefia
e direção suporto(

de

a cadrede risa '
Y

+

~2 0
omiti 01

Civil b taba iiai4u - S.f•
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seleção de pessoal, organização e métodos, orçamentos, administração de material.
adminrstreção financeira , relações públicas , administração mercadoláglw , administração de

produção, relações industriais, bem como outros campos em que estes se desdobrem ou aos

V
ui

o

ó .v

C

quais sejam conexos.
(U)

O
Z
O

Q tQ
Ó
[ rf
É .c

atividades previstas no artigo 22 combinado com o artigo 55 da Lei n° 11.101/05, tais corno:
no:
a) atuação como administrador j udicial nos casos de fal9ncia.
b) atuação como administrador judicial nos casos de recuperação j udicial.

5rY
c) na área de engenharia - o exercido das atividades previstas no Lei n° 5.194/86. e Resolução n° 218173, do
Conselho Federal de Engenharia , Arquitetura e Agronomia , tais como:

H
Z

()
(ii)
(iii)

supervisão, coordenação e orientação técnica;
estudo, planejamento, projeto e especificação;
estudo de viabilidade técnico-econômica;

pv)

assistéricia, assessoria e consultoria;
vistoria, perlda, avaliação, arbtiramento, laudo e parem técnico;
elaboreçáo de orçamento:
podralização mensuração e controle de qualidade;
condução de trabalho técnico;
execução de desenho técnico.

(v)
(v)
(vii)
(vii)
(ix)

0
U

d) na área atuarial - atuação em todos os seus ramos, modalidades e ospedlice~ para o desenvolvimento de
projeto , de planejamento e reesiruturação estratégica de empresas públicas e privadas , órgãos governamentais,
autarquias e sociedades de economia mista, no Brasil e no exterior, observadas as disposições do Decreto-Lei n°
808/89 a Decreto n° 66.408/•!0.

ó

e) na área de eventos - promoção, realização, coordenação de exposições, seminários. palestras, confer9ndas,
simpósios e fóruns, de natureza cultural.

f) na área de tecnologia da informação (TI) - o exercido das seguintes aüvidedes:
()

(II)

(11)

í

serviços de informática decorrentes das atividades de desenvolvimento de software e o seu
tioenciamento ou cessão de direito de uso, bem corno, análise, programação, instalação,
configuração, assessoria, consultoria, suporia técnico e manutenção ou atualização de
software, compreendidas ainda como software as páginas eietrónicas;
consultoria ou assessoria em Gestão de Tecnologia de Informação, tais como: Diagnósticos,
Planejamento Estratégico de Ti e Plano Diretor de Tf; Avaliação e Seleção de Fornecedores,
Tecnologias e Pacotes e Ferramentas: Governança de TI; e Segurança de Informação,
incluindo Riscos e Continuidade de Negócios, Controle de Qualidade e gerAncia de projetos,
serviços técnicos, inclusive em auditoria de sistema;
treinamentos especializados na área de Ti.

4

capítulo II - Do Capital Social

Artigo 40 . O capital social é de R$ 5.583.014,00 (cinco milhões, quinhentos e sessenta e três mil e quatorze reals)
dividido em 5.563.014 quotas, do valor nomlusl de R$ 1.00 (um real) cada unia, totalmente subscritas e integratizadas
em moeda carente do Pais.

}~

Artigo W. Das 5.5133.014 (cinco milhões, quinhentos e sessenta e três mil e quatorze) quotas em que se divide o capital
social:

( ~1;(,v`
`!Ij[•

()
N)
(foi
i

4.885.320 quotas são Classe "A";
527.458 quotas são Classe B';
170.238 quotas são Classe *C",

t,e sede quota s r epa m *B" e °C não poderá u kaye

11

~gt ?99R: (1

a alroò poir

: tlo ~11W des

mores de quotas Classes 'A' e "B" lerão direito á gestão da sociedade.

~ S:aidi

s

Classe "A"dará direito a um voto em quaisquer

dos sócios.

e
Es"

"

1 ;.
1fÉ8 '.

`~

~

04 .

ì

P

eléaáto:.

F te Classe 'B" dará direito a um Mo nas
S e "B" não poderão Votar 00111 re lação ás
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(1)
0
(Iii)

1^

l(V s

admissão e exclusão de sócios detentores de quotas Classes "A", "B" e/ou "C";
determinação de percentuais de participação dos sócios detentores de quotas Classes W.
B" elou "C" nos resultados; e
conversão de quotas de uma classe em outra.

Ó

w

N

0 o

§ 51. Cada quota Classe "C" dará direito a um voto nas detiberapóes dos sócios, exceto que os detentores de
quotas Classe "C" não poderão votar com relação às seguintes matérias:

Ó
(1)

(ü)
(li[)
(tv)

admissão e exclusão de sócios detentores de quotas Classes "A", "B" elou "C";

(D
LU

determinação de percentuais de participação dos sócios detentores de quotas Classes "A", *B" rY o
ao
e/ou "C" nos resultados;
conversão de quotas de uma classe em outra; e
w
altera~ contratuais para mudanças na cláusula de administração, salvo se para a
modificação a ser deliberada for exigido por lei o quorum de totalidade do capital social.

2

Artigo 60 . O capital social está distribuído entre os sócios, de seguinte forma:

•

Sócio
1 Adahel Glgll Gadelha de Almeida
-2 Alano Pereira de França Junlor
:-3 Alcldes Hellmelster Filho
.4 Altair Tadeu Rossato
-5 André Pereira Gargaro
- 6 Angela Leonina dos Santos de Castro
-7 Anseimo Bonservlzzl
-8 Antonio Carvalho Morais Junlor
-9 Antonio Luiz Vilas Boas Freire

-10 Bruce Edward Mescher
-11 Carlos Alberto Vivas Ferreira Cardoso
-12 Certos Nogueira Nicado
13 Carlos Rebelatto
14 Celso Azlz Kassab
-15 Claudio Uno Llppl
N.16 Clodomir Félix Fialho Cachem Junlor
`-17 Cristina Arantes de Almeida Berry
18 Edirceu Rossi Wemed<
4 -19 Eduardo de Oliveira

~

`20 Eduardo Jorge Costa Martins
ti21 Eduardo Tavares Raffaini
`22 Edward Ruiz
r23 Enrico Moraes De Vettorl
-24 Fernando Carrasco
-25 Fernando Pereira de Matos
X26 Flávia Crosara Gomes de Andrade
".27 Gilberto Bizerra de Souza
1%28 Heloisa Helena Montes
- . 29 Helson Wagner Monteiro de Oliveira
X30 Ivar Marcos D Anta[ Passarge Berntz
,31 Ives Pereira Mufler
-32 James Roderlck Talbot Oram
, 33 João Alfredo Branco

®

%34 João Batista da Costa Pinto
%35 João Laércio Sllvério
Cari
i Ç 1183 X36 JonMarcos
37 José Carlos Monteiro
38 José de Carvalho Junior
39 José Fe rn ando Alves
4
'
CP o
~.
40 José Othon Tavares de Almeida
G
Sia
41 José Paulo Souza Santos da Rocha
?Y
142 Juarez Lopes de Araújo
3 Larissa Azevedo de Araújo
gts
Lucia Maria Martins Casasanta
wK 3
5 Luis Vasco Ellas

~~

~

~

at''°-

N° de Quotas
Valor
Doudas
Nominal (R$)
15.500 desse C
15.500,00
21.600 classe B
21.600,00
542.619 classe A
542.619,00
76.072 classe A
76.072,00
21.600 desse B
21.600,00
21.600 desse B
21.600,00
38.615 desse A
38.615,00
21.600 desse B
21.600,00
15.500 desse C
15.500,00
38.379 desse A
38.379,00
39.165 desse Á
39.165,00
38.036 classe 8
38.036,00
38.929 desse A
38.929,00
21.600 desse B
21.600,00
38.036 desse A
38.036,00
38.036 desse A
38.036,00
76.651 desse A
76.651,00
1129 desse A
1.129,00
38.929 classe A
38.929,00
38.036 desse A
38.036,00
38.036 desse B
38.036,00
39.371 desse A
39.371,00
37.800 classe B
37.800,00
235 classe A
236,00
1129 desse A
1.129,00
39.607 desse A
39.607,00
38.036 desse A.
31 36,1
21.600 desse 8
21.600,00
38.036 classe A
38.036,00
17.000 classe B
17.000,00
38.379 desse A
38.379,00
39.371 dasse A
39.371,00
39.165 classe A
39.165,00
15.736 classe C
15.736,00
38.036 desse B
38.036,00
37.800 desse A
37.800,00
236 desse A
236,00
1129 classe A
1.129,00
38.272 desse A
38.272,00
236 classe A
236,00
77.646 classe A
77,646,00
504.338 CI!aS9CA
504.338,00
15.m&
15.500,00
3.
A
38.036,00

p

WI? F9ntpnda&
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~
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``47 Luiz Femando Rezende Gomes
X48 Marcelo Azevedo Alentara
\49 Marcelo Natale Rodriguez
~ 50 Marcia Ogawa Matsubayashl
v ► 51 Marcos Eduardo Ganut
°52 Marfo Nascimento Souza Neto
153 Maurício Blanchl Ferreira
w64 Michael John Morrell
-55 Milton Filgueira da Vila
*56 Patricia Murtcy Burrtdge
X57 Paulo Mordo Vltale
bre Pauto Pinese
59 Paulo Roberto Tavares de Almeida
"60 Pedro José Manfrin
ti61 PieterJacobus Marie Freriks
+.62 Raimundo Ctaudio Batista
%.153 Relnaldo Grasson de Oliveira
X64 Ricardo Aullcino Correa
1. 65 Ricardo de Carvalho
\ 66 Ricardo Maurício Balkins
67 Ricardo Santos Teixeira
68 Robson Calll Chaar
69 Rodrigo Mendes Duarte

®

%.-70 Ronaldo Perez Fragoso
71 Ronaldo Rezende Xavier

\ 72 Rosana dos santos

(}

38.036 classe B
428.562 lasse A
38.615 classe A
76.651 desse A
21.600 desse B
236 desse A
38.615 desse A
236 classe A
440.831 classe A
37.800 desse B
38.379 desse A
39.165 classe A
1129 classe A
38.929 desse A
38.615 desse A
1129 desse A
38.036 casse A
37.800 desse A
38.379 desse A
76.072 classe A
38.036 desse A
38.379 desse A
38.379 classe A

38.036,00
428.562,00
38.615,00
76.651,00
21.600,00
236,00
38.615,00
236,00
440.831,00
37.800,00
38.379,00
39.165,00
1.129,00
38.929,00
38.615,00•
1.129,00
38:036,00
37.800,00
38.379,00
76.072,00
38.036,00
38.379,00
38.379,00

428.326 classe A

428.326,00

39.192 desse A

39.192,00

I

o

l

Oz
w

~-

Ó C
Ó
uri
WC
ó
=o
W

2

p
U

n

15.500 desse C

15.500,00

38.036 desse B
440.831 desse A
38.036 classe A
38.036 classe B
236 classe A

38.036,00
440.831,00
38.036,00
38,036,00
236,00

õ

Tesouraria

417.978 classe A

417.978,00

cc

Tesouraria

55.442 casse B

55.442,00

Tesouraria

92.500 ciasse C

92.500,00

73 Sérgio Caldeira Good God
~ 74 Ulisses de Viveiros
\ 75 Valmir Aparecido Passos
~ 76 Waderson Mergulhão
`
V7 Walmir Bolgheroni

Total

©

r

~L

5.563.014,00

§1 0 . A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente
pela integralizeção do capital social, ria forme do artigo 1.052 da Lei n° 10.406102. Estando o capital totalmente
IniegreUza io, os sócios não responderão subsidiariamente pelas obNaç5es sociais.
~/ ~~(
§20. Não havendo integra8zeção das quotas do sócio remisso, serão aplicadas as disposi ões do artigo 1.057 dí3

Lei n° 10.408/02.

§3°. A quota do capital social é Indivisível em relação à sociedade, salvo nas hipóteses previstas no artigo 1.056
da Lei n° 10 . 408M2 .

JJ "'
VVLJ
~

W. As quotas do capital social não poderão, em hipótese alguma, ser caucionadas, nomeadas $ penhora,
oneradas e nem gravadas com ónus de qualquer natureza.
os detentores de quotas Classes 'A','8' e "C" terão o direito de participação nos lucros e nas perdes
acordo com os resultados sociais anuais e a respectiva contribuição do sócio para os resultados da
Xno o recebimento mensal de pro labore. Portanto, os lucros serão distribuídos pela Administração da
Teira desproporcional 8 participação dos sócios no capital social. Cabe a Assemblela Gerai ra88car a
roa ou rateio dos prejuízos ou alterar o critério de dlatribuição e rateio.
os sócios farão jus a adiantamentos mensais, de acordo •com o vaiar estabelecido de comum acordo
ios. Esses valores serão raliticados por ocasião da 869~ Geral.
7/
Y. :.o
~

¿g'_

scob~ri ci a Com o a
disposto,
te, por de ração cl f
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sócio nos tu
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Z
O
(1 )
(h i)
(,li)

os percentuais aplicáveis a cada sócio sobre o lucro, para os sócios detentores
Classe W,'13% e "C";
a forma de pagamento; e
as datas de pagamento,

w y
o o

quotas

ZO r :5

Artigo 11% Por deliberação dos sócios representantes de % do capital da sociedade, poderá ser levantado balan
W
especial e a conta de resultados apurados em qualquer outra data. Igualmente, os sócios representantes de %do cap 1 mo
da sociedade, podem decidir pagar juros sobre o próprio capital, nos termos da legislação em vigor . Os juros calculados
sobre o capital social, pagos aos sócios, serão deduzidos dos lucros a serem distribuídos.
w
h

§ único. Os sócioa serão obrigados á reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título, quando tais
lucros ou quantias forem distribuídos com prejuízo do capital.

(à

Caoitulo III -Adminfstracão da Sociedade
®

Artigo 8 9. A administração da sociedade será exercida pelos sócios detentores de quotas Classes "A" e "B", de acordo
com o disposto no presente Contrato Social.
Artigo 10. A sociedade será representada da seguinte forma:
a) Por dois procuradores em conjunto:
(t)

~9

®

no emissão de cheques, aplicações financeiras, movimentação de contas bancárias,
assinatura de contratos de cãmbio e demais documentos relacionados ás operações
financeiras da sociedade até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
na movimentação de contas bancárias para efetuar aplicações em fundo a favor da
outorgante, endossar cheques pare crédito em conta corrente da outorgante, solicitar saldos,
extrato de contas e requerer talões de cheque para uso da sociedade.
para representar a sociedade perante és repartições públicas federais, estaduais, municipais,
autarquias, paraestatais, sociedade de economia mista, atiãndegas, Ministério do Trabalho,
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Caixa Económica Federal, Instituto Nacional de
Seguridade Social — INSS, Bancos com o objetivo exclusivo de autorizar movimentação de
conta vinculada ao FGTS e assinar a relação de empregados junto ao FGTS, e onde for de
direito e com esta se apresentar, ter vista em processos, acompanhando-os até o final, fazer
provas, declarações de rendimentos, receber as respectivas notificações, bem como, os
cheques de restituiçóes, receber correspondéncias em geral registradas ou não, com ou sem
valor, vales-postais e colha posteaux e demels encomendas e telegramas endereçados á
outorgante , sacar duplicatas , dar entrada em documentos nos cartórios de Registro de Títulos
e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica.

b) Pelos sócios detentores de quotas Classe "A" Isoladamente; ou, por um sócio detentor de quotas Classe "A" em
conjunto com um sócio detentor de quotas Classe "B": ou, por um sócio detentor de quotas Classe "A" em
conjunto com um procurador.
(1)

(iq

nos até$ necessários para a administração da sociedade.
na emissão de cheques, aplicações financeiras, movimentação de contas bancárias, assinatura
de contratos de cámbio e demais documentos relacionados ás operações financeiras da

sociedade.
(iii)

na assunção de compromissos profissionais de natureza técnica em ãmblto nacional ou
internacional, mediante a associação ou filiação a sociedades ou entidades sediadas no Brasil

ou no exterior, nas propostas para prestação de serviços, contratos, pareceres, acordos,
termos de confidencialidade, relatórios, trabalhos técnicos, correspondéncias e demais
documentos relacionados á prestação de serviços pela sociedade.
nos atos necessários para representação de sociedade perante terceiros, no Brasil ou no
exterior, administração direta e Indireta, federal, estadual, municipal e do Distrito Federal, tais
como, mas não se limitando, a repartições públicas, autarquias, empresas públicas, sociedade
de economia mista, Banco Central do Brasil, Banca Nacional de Desenvolvimento Económico
e Social — BNDES.
nos atos necessários para a participação da sociedade em concorrãncias e. licitações públicas
ou privadas, bem como a participação em consórcios de empresas para fins de licitação e
na o utorg d públicas ou p rivadas.

na outorga de procurações, ou quando for
par0clpação em licitações e cwncorr8ndas '

na formação de consórcios para pa:

cie aubstabel 'mentos para

pfMát s:
aepid3 `'

e con
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a

~~ 10

públicas ou privadas.

`

c) Por dois sócios detentores de quotas Classe "A" em conjunto:
(i)

O
z
O
W

d

or o
J1

na outorga de procurações judiciais.

pi)

na outorga de procurações extrajudiciais, que deverão ter prazo de validade de no máxim 1
(um) ano, para representação da sociedade ativa e pa8sivamente, Inclusive pe rito
repartições públicas federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal, aula Ias,
empresas púdicas e sociedades de economia mista, bancos e demaia instituições financeiras,
públicas e privadas.
na nomeação de prepostos, através de carta de preposição, que deverá ter prazo de validade
(ãl)
de rio máximo 1 (um) ano, com poderes para praticar simples atos adminis~iÍs em norma
de sociedade em todo o Brasil, perante Sindicatos, Ministério de Fazenda, Receita Federal a
suas repar11~. Ministério do Trabalho, Delegada Regional do Trabalho e suas repartições,
Ministério da Prevldància Social, Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS e sias
Agéndas, Justiça do Trabalho e Caixa Económica Federal, exclusivamente nos assuntos
relacionados á área trabalhista, previdenciária e fundiária, tais cano, mas não mia limitando a:
O assinar carteira de trabalho (admissões, demissões e alterações de contrato de trabalho),
dedamoes de rendimentos , I nformes de rendimento , opções para regime do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço, comunicação e recibo de férias, RAIS, homologações
trabalhistas, pedido e retirada de certidões negativas.
(iv)
na nomeação de prepostos, através de csRa de preposição, que deverá ter prazo de validade
de no máximo 1 (um) ano, com poderes para representar a sociedade em assuntos
relacionados ao INSS, PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional) e AAS
(Atestado de Afastamento Salarial).
(v)
Na abertura ou o fechamento de filiais, bem como a transferência de endereço de quaisquer
desses estabelecimentos, inclusive da sede social e a irxficação dos sócios responsáveis,
através de ato de administração, que deverá ser registrado no Cartório de Registro Civil de
Pessoas Jurídicas.
(vi)
no concessão de avais ou fiança em favo das engxesas do grupo.
(vil)
na prestação de fiança em contratos de locação de imóveis para a residéncia de funcionários.
(viii)
no concessão de aval para desembaraço aduaneiro de mudança de funcionários, sócios ou
profissionais que venham a prestar serviços para a sociedade ou em seu nome.

Ç
~ W
W

a! o

0c4
W

z
O
rJ

d) Por três sócios detentores de quotas Ciasse "A" em conjunto:

(l)

nas operações de empréstimos e financiamento, outras operações de crédito, de aquisição e
venda de imóveis, hipoteca ou qualquer outra forma de alienação que grave bens Imóvels.

Artigo 11. São expressamente vedados, agindo nulos e inoperantes em relação é sociedade, ce atos de quaisquer
sõclos, procuradores ou funcionários que a envolvam em obrigações ou em operações estranhas ao objeto social.
®

§V. O(s) sócio(s) ou procurador(es) que fizer(em) uso da firma isolada e indevidamente, será(lio) o(s) único(s)
responsável(eis) perante a sociedade pelo alo praticado, exonerando-se os demais de qualquer responsabilidade.
§20. Considera-se uso indevido da firma os atos praticados com infrárgãncla ao contrato social, á fel e ou com abuso
de poderes.
Artigo 12. Aos procuradores nomeados não poderão ser atribuídos poderes pertinentes á responsabilidade técnica, a
qual é privativa dos sócios.
Artigo 13. Sem o consentimento por escrito de'/. dos sócios, nenhum sócio poderá manter relações profissionais com
sociedadéa ou com entidades a respeito das quais os demais sócios tenham se manifestado contrariamente.
as perdas decorrentes das inobservãrtcfas dos disposl~ desta cláusula serão ressarcidas à
s sócios que as tenha causado.
Capítulo IV - Do Exercício Social

slclo social é de 12 meava, iniciando-se em 1 8 de janeiro e encerrando-se em 31 de dezembro de cada
de cada exercício social serão levantados o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras
levantados batom mensal%
de haveres dt}.t)9d0s

de apuração e distribuição de lucros e
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§2a. Os sócios, na Assembleia Gerai Ordnária, realizada para deliberar sobre as demonstrações financeiras do
exercício, deliberarão também sobre os resultados apurados nos balanços mensais Intermediárias levantados durante
o exercício social e respectivas distribui~ de lucros, quando for o caso.

á
O
íV
ir O

w

Sr.

Contorne previsto no presente Contrato Social, os lucros da sociedade serão distribuídos e os prejuízos serão
suportados entre os sócios, de maneira desproporcional à participação dos sódos no capital social, cabeado a
Assembleia Geral ratificar a distribuição de lucros ou rateio dos prejuízos promovidos pela Administração da
Sociedade ou alterar o critério de distribuição e rateio.

J
a

O
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O
x

Capítulo V - De Aigam_blela Geral

Artigo 15. As deliberações dos sócios serão tomadas em Assembleia Gerei.
fila. A Assembleia Geral reunir-se-é ordinariamente até o dia 30 de abrã de cada ano, para deliberar sobre. as
demonstrações financeiras do exercício, sobre a destmação do resultado do exercido e critérios para sua distrtbliição
e quaisquer outros assuntos que estiverem pendentes.

y
2
O

§20. Os sócios reunir-serão extraordinariamente a qualquer momento para deliberar sobre quaisquer assuntos.
Artigo 16. A Assembleia Geral dos Sócios será convocada por qualquer dos administradores, observado o prazo mínimo
de 8 (oito) dias para a primeira convocação e de 5 (cinco) dias pare as posteriores.
§1a. A convocação será feita mediante carta com aviso , de recebNnento, ou mensagem eletrónica, fax, telex e
publicação na Imprensa. As Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, também serão convocadas nas
hipóteses previstas no artigo 1.073 da Lei r? 10.406/02.

~

§20. A Assembleia Geral dos Sócios será realizada em primeira convocação com a presença de 314 (trás quartos) dos
sócios e em segunda convocação com qualquer número.

li

3

~

§30. Instalada a Assembleia , sua presidéncia e waetada caberão aos aboba escolhidos entre os presentes.
W. Ficará dispensada as formalidades da convocação de assembleia quando todos os sócios comparecerem a
Assembleia Geral dos Sócios ou se declararem por escrito cientes do locai, dia, hora e ordem do dia.

rY

§s'. Ficará dispensada a realização da Assembleia Geral de quando todos os sócios decidiram, por escrito, sobre a
matéria que seria objeto dela.
§60. O sócio poderá outorgar procuração para outro sócio ou por advogado representá-lo nas deliberações da
Assembleia Geral e na assinatura da aãeração do contrato social, devendo no instrumento do mandato fazer a
especificação dos atos autorizados.
Do qubrum vara votação das matérias

®

Artigo 17. Exceto se de outra forma exigido por lei ou disposto no presente Contrato Social , as deliberações dos sócios
serão tomadas por sócio(s) representando, no mirim, 75% (setenta e cinco por certo) do capital social, inclusive a que
dispuser sobre a transformação da sociedade em outro tipo societário.
Capitulo VI — Dos Sócios

Da.salda de sócio
Artigo 16. A salda de sócios dar-se-á nas seguintes hipóteses:
()

Pelo exercício de seu direito de retirada em virtude de tl>eelHéticia.im relação às dadsóesde

sociedade.
9
~j

8

S

OZ

Y

a

()
(iii)
('rv)

Pa sua livre e espontânea vontade.
Em virtude lu seu falecimento ou interdição
Pa sue exciueão nas hipóteses previstas no preserde

Td-ou rta 16i.

No No
l* A.irWtiVO, s se fe~
sócio, cia terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para recompor a pluralidade de sócios, na forma do
33 de Lei na 10.406/02, vil entrar em processo de liquidação.

ociedade não se dissolverá em virtude da salda de sócios, qualquWM(M

a.

s~
;,

: Ípasos de salda espontânea do sócio, ele deverá comunicar
cilas.

anteced~ mini 40
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Artigo 19. Será licito. por deliberação dos sócios, detentores de quotas Classe W. representando % do capital 'L
havendo juste causa ou motivo de força ma io r, ex cl uir da so ci edade qualquer dos sócios detento ra s de quotas Classe
•A', V ou 'C', em virtude de:

ó
w n
w

() Redução • venda ou descontinuidade substancial de parte dos negócios da sociedade;
() Desempenho profissional slgnificadamente abaixo das expectativas por um período de dois ou mais exerci
sociais; e
(li!) Atos de Inegável gravidade ou força maior, tais corto, exempliflcadamente:

~

•t
ó iX
LU

w £r
(eu

a.

Violação das disposições desse contrato ou os deveres como sócio;

O N

b. IncepaJdade legal ou condenação criminal;
c.
d.
e.
f.
g.
®

y

Condução dos negócios da sociedade de forma prejudicial aos interessas da sociedade;
Por motivo de doença, causando Impedimento de seu desempenho como sócio;
Caso se torne insolvente ou delxar de pagar dividas pessoais;
No roso de perda de sua habiüteção profissional; e
No caso de suspensão de sua habilitação por prazo superior a 12 (doze) mesas.

Ó
U

§14. O pagamento dos haveres do sócio excluído será feito de acordo com o disposto no presente contrato.
§20. Proposta a exclusão do sócio, será ele cientificado da justa causa imputada ou do motivo de força maior com
antecedência minime de 30 (trinta) dias em tempo hábil de Assembleia Geral convocada para esse fim, para que
posse comparecer e exercer seu direito de defesa, no entanto, não será dado o direito de voto para deliberar acerca
de exclusão.
§36. A eReração do contrato social relativa á exclusão de sócio será considerada válida independente da assinatura
do sócio excluído.
Artigo 20. Em qualquer hipótese de desligamento do sócio, seus haveres serão apurados com base no balanço ou
balancete mensal do mês de seu desligamento e lhe serão pagos os lucros que lhe forem atribuídos, nos temos do
presente Contrato Social, que ainda não tenham sido distribuídos, acrescidos ou deduzidos de eventuais outros créditos
ou débitos.
Artigo 21. Qualquer que seja o motivo do desligamento do sócio, suas quotas poderão ser adquiridas pelos demais
sócios. Caso algum ou todos os demais sócios não se interessem pela aquisição das quotas, a sociedade obriga-se a
adquirir as quotas não alienadas do sócio que se retira, pelo seu valor nominal , mantendo-as em tesouraria se Houver
suficiente provisão de reservas e lucros.
§ único. Na hipótese de e sociedade adquirir total ou parcialmente as quotas, seu pagamento processar-se-á em 36
(trinta e seis) parcelas mensais e iguale, atualizadas monetariamente pelo IGP-M do FGV ou por qualquer outro que
eventualmente o esteja substituindo, podendo, entretanto, ser acordado outro preza e condições para o pagamento.

O

Artigo 22. O sócio que dissentir das decisões da Assembleia Geral, especialmente tratando-se das matérias
mencionadas no artigo 1.077 da Lei n° 10.40=2, poderá retirar-se da sociedade nos 30 (trinta) dias subsequentes á
Assembleia Geral, ficando-lhe assegurado receber seus haveres na torna prevista no presente contrato.
Artigo 23. Em caso de falecimento ou interdição do sócio, o seu cenjuge, companheiro(a), herdeiros ou sucessores, bem
corta o curador do sócio interdito, não o substituirão na sociedade, cabendo-lhes receber o valor de sua quota; em caso
de sócio falecido o pagamento será feito ao seu espólio ou depositado judicialmente; tratando-se de sócio Interdito, o
pagamento será feito ao seu curador legal.
§ único. Em nenhuma hipótese o inventariante do sócio falecido e o orador do sócio Interdito tornarão parte na
administração da sociedade.
i sócio poderá ceder ou transferir suas quotas do capital social aos demais sócios ou a teroelros sem o
nto, por escrito, de sólios detentores de quotas Classe W, que representem, no minímo, 114 (três

social.
io contratual pata formalizar a cessão e trM
válida mesmo que com apenas a assinatun
is os sócios. Havendo sócios divergentes ou
ressalva dos direitos dos interessados,

quotas e
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Artigo 26. Quaisquer disputas, dúvidas ou controvérsias que porventura surgirem entre os sócios, ou quebre, tenho ou
invalidação deste contrato, bem como das atividades profissionais da sociedade, e que não sejam resolvidas
sia serão
amigavelmente pelas partes dentro de 30 (t ri nta) dias contados do surgimento da disputa, dúvida ou cont rovérsias,
solucionados por arbitragem, na fora da Lei 9.307196 e nas condições abaixo estabelecidas.

3
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§10. A arbitragem será realizada
perante o Centro de Arbitragem e Mediação da C ã mam de Comércio BrasilCanadá; (i) com base nas leis vigentes no Brasil ou, em sua feita, nas regras Internacionais de comércio; (n em
portuguãs.

S

Z~

Artigo 25. Todo sócio será leal e justo com os demais sócios, em todas as opera~ relativas à Sociedade e delas
prestará contas aos demais sócios. Os sócios devem dedicar todo o seu tempo e atividade na prestação de serviços
profissionais descritos no presente contrato, no interesse da Sociedade, não podendo se associar a nenhuma outra
sociedade, principalmente naquelas sociedades que tenham finalidade ou atividade semelhante, salvo com o
consentimento unanime dos demais sócios.

z

p
V

§20. O Tribunal Arbitra) será formado por 3 (trás) árbitros. A parte que desejar dar infido a arbitragem deverá notificar
o Centro de Arbitragem de tal intenção. Indicando, desde logo, a matéria que será objeto da arbitragem. Os custos
com tal arbitragem serão divididos igualmente entre as partes.
0

§3°. Nenhum árbitro poderá ser ou ter sido funcionário , representante, consultor ou consultor jurídico de qualquer
uma das partes ou de companhias a elas coligadas, bem como não poderá ter havido nenhuma relação profissional,
de conflito, de amizade ou mesmo de parentesco com qualquer das partes.

ó
-t

§40 . Mesmo nos casos de disputas, dúvidas ou controvérsias relacionadas a qualquer contrato de adesão, os sócios
concordam, desde já, que deverá ser instituída a arbitragem para a solução do caso.
no tribunal arbitrai e deverão fundamentar por escrito as razoes de tal decisão.
§ 5°. Os árbitros decidirão a disputa
P

~'

§6°. As partes desde já renunciam ao dlrelto de recorrer ou submeter tal sentença ao reexame de qualquer j uizo ou
tribunal, devendo tal sentença ser considerada final e vinculativa. As partes ainda se obrigam a imediatamente
cumprir as disposições ou qualquer sentença arbitrai ou decisão. Fica estabelecido que a sentença arbitrei produzirá
pare as partes e seus sucessores os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e
constituirá titulo executivo, podendo ser executada perante o foro eleito pelas partes.
§70 . As partes continuarão a cumprir suas respectivas obrigações, Indusiveuai
q s4 uer obrigações
g çóes de pagamento, nos
termos previstos neste contrato, durante a pendência de qualquer disputa ou processo de acordo com esta dáusula.
§89 . Não obstante a solução de arbitragem pactuada, as partes neste ato elegem o foro de Comarca de São Paulo,
em detrimento de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, como o competente pare dirimir as questões
oriundas ou relacionadas ao presente contrato, especialmente para a obtenção de medidas visando garantir a
eficácia da decisão arbitrei.

®

Responsabilidade témica
Artigo 27. Os sócios Flávia Crosara Gomes de Andrade, inscrita no CORECONSP sob no 28.809.8; Marcelo Natale
Rodriguez, Inscrito no CORECON sob no 22.747-1; Milton Filgueira da \fita, Inscrito no CRERA-SP sob n° 0600709333;
Anselmo Bonservlzzl, inscrito no CRE A-SP sob no 5081339819; Ulisses de Viveiros, inscrito no CRA-SP sob no 120.066 e João Batista da Costa Pinto, atuário, insulto no MIBA sob n° 944, todos já qualificados, serão os responsáveis
técnicos da sociedade junto ao Conselho Regional de Economia , Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia, Conselho Regional de Administração e Instituto Brasileiro de Atuaria - 113^ respectivamente, de acordo com
suas inscrições.

/

n
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§1 0. Todos os serviços executados pela sociedade serão assinados pelo sócio que tenha habilitação profissional para
a execução do serviço e que esteja devidamente registrado no respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.
§2°. Os sócios poderão i ndicar funcionários devidamente habilitados pare representar a sociedade perante o
Conselho Regional da Profissão, constante do objeto social, ocm poderes para assinar pareceres e trabalhos

quotas Classe "A e `B" dedaram, sob as penas de lei, de que não estão impedidos
dada, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem
le, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime faiimentar,
concussão, peculato, ou contra ia popular, contra o sistema financeiro
da concorrência, contra as:
fé pública ou a propriedade,
11 § 1 0 da ei no 10.4
2.
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igo 29. A sociedade será dissolvida de pleno direito nos casos previstos no artigo 1.033 da Lei n° 10.406J02 e.
deliberação dos sócios detentores das quotas que representaram 314 (três quartos) do capital social e sua Bgtdd ,
observará o disposto nos artigos 1.102 a 1.112 de Lei n° 10.406/02.
rlãg utilizarão do nome de sociedade

Artigo 30. Fica expressamente proibido ao sócio que se retirar, qualquer que seja o motivo de sua retirada, utilizar o
nome total ou pardal da sociedade em qualquer negócio ou na constituiçao de qualquer sociedade, sob pena de sujeitarse ao pagamento de Inderdzação pelas perdas e danos que o uso indevido do nome total ou parcial da sociedade

Foro

Artigo 31. Fira eleito o toro da Comarca da capital do Estado de São Pauto para dirimir eventuais litigios decorrentes do
presente contrato.
e forme, na pr
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> Morais Junlor, Edlrceu Rossi Wemeck, Fernando Carrasco, Flavia Crosara Gomes de Lu
0
r, Marcelo Drugg Barreto Vianna, Paulo Pinese, Renato Vieira Lima, Sérgio Caldeira Good
pelo seu procurador, o sócio Alcides Hollmolstor rilho, acima
estão represen

Os sócios Antonio Cr
Andrade, Ives Pereira
God e Waimir Bolgh
queItficado.
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w
rn

z
0

U

•
Os sócios
Costa Pin

r, EdwardRui,

a Helena Montes, James Roderick Talbot Oram, João Batista da

e José O

= de Almeida estão representados pelo seu procurador, o sócio

Altair TN

~
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Os sócios Adahel Glylt Gadelha de Almeida, Fei'itAdo Pereira de Matos, José de Carvalho Junior, Marcelo Natale
Rodriguez, Mauricio Bianchi Ferreira e Raimundo Claudio Batista estão
itdCl~ p pela sua procuradora, a sócia

Cristina Arantes de Almelda Berry, acima qualificada.
r*rt

Cristina Arantes de Almeida Berry
Os sócios André Pereira Gargaro, Anselmo Bonservfzzi, Antonio Luiz Vilas Boas Frelre, Eduardo de Oliveira, Eduardo
Jorge Costa Martins, José Femando Alves, José Paulo Souza Santos da Rocha, Luis Vasco Ellas, Marcelo Azevedo
Alcantara, Marcos Eduardo Ganut, Paulo Mérdo Vitale, Pieter Jacobus Marle Freriks, Reinaldo Gresson de Oliveira,
Ricardo de Carvalho, Robson Calil Chaar, Rodrigo Mendes Duarte, Ronaldo Rezende Xavier e Waderson Mergulhão estão
representados pelo seu procurador, o sócio 3o5"lfrodo Branco, acima qualtficado.
o

iro P pra de França lunior, Carlos Alberto Vivas Ferreira Cardoso, Carlos Nogueira Nlcócio, Carlos
Os
Rebel
Uppi, Eduardo Tavares Raffalnl, José Carlos Monteiro, Larissa Azevedo de Araujo, Lucia Marfa
Martins
Luiz Femando Rezende Gomes, Mario Nascimento Souza Neto, Patrícla Muricy Burridge, Paulo
Roberto Tava.
e Almeida, Ricardo Santos Telxelra e Ronaido Perez Fra OS[y,
ttljiÇdf»IEteGos pelo Inia ptoafledór,
o sócio 7u
Lopas de Araújo, acima qualificado.
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RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE ENEVA S.A E ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 01
1. Nome ou Razão Social do Credor:

Escritório de Advocacia Amoldo Wald

2. CPF/MF ou CNPJ/MF:

00.851.59510001-99

3. Valor e classe do crédito indicado

R$85.309,65

na

lista

de

Recuperandas,

credores

das

Classe 1 (Trabalhista)

publicada

em

Eneva S.A

1811212014:
4.

Valor

declarado

e

classe

pelo

do

crédito
em

credor

sua

R$90.900,00
Classe 1 (Trabalhista)

Petição:
5. Valor da diferença:
6.

u

Documento(s)

R$5.590,35
apresentado(s)

(i) procuração e cópia autenticada alteração do

pelo credor para a comprovação do

contrato social; (ii) cópia de carta de honorários

alegado:

emitida em 01/12/14 para solicitar o pagamento de
honorários

advocatícios

no

valor

bruto

de

R$90.900,00; (iii) relatório de detalhamento de horas
em inglês.
7. Avaliação dos documentos:

Os documentos de representação comprovam os
poderes do signatário. O credor pede a inclusão do
valor bruto da carta de honorários. A Recuperanda
reconhece o mesmo documento.

8. Credor pede reclassificação do

Não.

crédito? Qual reclassificação?

1 '9U

9.

Documento

reclassificação

que
e

ampara

percentual

crédito com Garantia Real

—

a

N/A

do
se

aplicável:
10. Avaliação dos documentos a

NIA

respeito da reclassificação:

11. Os registros das Recuperandas

Sim.

dão suporte para que a pretensão
do credor quanto ao valor seja
aceita?

112

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE ENEVA S.A E ENEVA PARTICIPACÕES S.A

~ YO

NÚMERO DE REFERÊNCIA: 01
12. Os registros das Recuperandas

N/A

dão suporte para que a pretensão
do credor quanto à classificação
seja aceita?
13. Conclusão da análise:

A carta de honorários foi considerada com o valor
bruto

para

o

cálculo.

Tendo

em

vista

que

o

vencimento é posterior ao pedido de Recuperação
Judicial, não houve atualização e inclusão de juros de
mora.
14.

Opinião final sobre valor do

Majorar o crédito para o valor de R$90.900,00.

crédito:
•

15. Opinião final sobre classificação

Manter o crédito como Classe 1 (Trabalhista), na

do crédito:

relação de credores da Eneva S.A.

Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda.
Administradora Judicial
Luis Vasco Elias

o

212

RECUPERACÂO JUDICIAL DE ENEVA S . A E ENEVA PARTICIPACÕES S.A
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NÚMERO DE REFERÊNCIA: 02
1. Nome ou Razão Social do Credor:

Junqueira Sociedade de Advogados (JSA)

2. CPF/MF ou CNPJ/MF:

13.694.52410001-71

3. Valor e classe do crédito indicado

R$3.250,50

na

lista

de

Recuperandas,

credores

das

Classe 1 (Trabalhista)

publicada

em

Eneva S.A

1811212014:
4.

Valor

declarado

e

classe

pelo

do

credor

crédito
em

sua

R$6.550,50
Classe 1 (Trabalhista)

Petição:
5. Valor da diferença:

EW

6.

Documento(s)

R$3.300,00
apresentado(s)

(i)

cópia

simples

do

contrato

social;

(ii)

cópia

pelo credor para a comprovação do

autenticada

alegado:

prestação de serviço n° MPX 073111 o qual prorroga a

do

terceiro

aditivo

ao

contrato

de

vigência do contrato até 3111212014 e reajusta o valor
do pagamento da quantia fixa mensal

para R$

3.300,00, equivalentes a 10 horas de serviço; (iii)
cópias simples das notas fiscais eletrônicas de n° 94
e 96.
7. Avaliação dos documentos:

O

credor

não

representação,

apresentou
no

entanto,

documentação
a

de

Recuperanda

reconheceu o crédito pleiteado na divergência.
A nota n° 96, emitida posteriormente ao pedido de

WJ

recuperação

judicial,

advocatícios

prestados

refere-se
antes

do

a

serviços
pedido

de

recuperação judicial, segundo informado pelo Credor
e reconhecido pela Recuperanda.
O credor esclareceu que a cobrança foi realizada
com suporte na cláusula 4.1 do contrato.
8. Credor pede reclassificação do

Não.

crédito? Qual reclassificação?
9.

Documento

reclassificação

que
e

ampara

percentual

a

N/A

do

crédito com Garantia Real — se
aplicável:
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10. Avaliação dos documentos a N/A
respeito da reclassificação:

11. Os registros das Recuperandas

Sim.

dão suporte para que a pretensão
do credor quanto ao valor seja
aceita?
12. Os registros das Recuperandas

N/A

dão suporte para que a pretensão
do credor quanto à classificação
seja aceita?
u

13. Conclusão da análise:

As

notas

apresentadas

pelo

credor

foram

reconhecidas pela Recuperanda e consideradas na
elaboração do cálculo, pelos seus valores brutos,
tendo em vista que os impostos correspondentes não
foram recolhidos.
Não haveria retenção de imposto na nota fiscal de n°
96, pois a credora optou pelo ingresso no Simples
Nacional a partir de janeiro de 2015.
Não houve atualização e aplicação de juros dos
valores principais, pois as notas fiscais possuem
vencimento posterior à Recuperação Judicial.
14. Opinião final sobre valor do

Majorar o crédito para o valor de R$6.600,00.

crédito:
M

15. Opinião final sobre classificação

Manter a classificação do crédito como Classe 1

do crédito:

(Trabalhista), na relação de credores da Eneva S.A.

Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda.
Administradora Judicial
Luis Vasco Elias
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NÚMERO DE REFERÊNCIA: 03

j

1. Nome ou Razão Social do Credor:

Pinheiro Guimarães Advogados ("PG-A")

2. CPF/MF ou CNPJ/MF:

42.591.72710001-30

3. Valor e classe do crédito indicado

R$5.663,20

na

lista

de

Recuperandas,

credores

das

Classe 1 (Trabalhista)

publicada

em

Eneva S.A

1811212014:

•

4. Valor e classe do crédito declarado

R$111.297,51

pelo credor em sua Petição:

Classe 1 (Trabalhista)

S. Valor da diferença:

R$105.634,31

6. Documento(s) apresentado(s) pelo

(i) via original da procuração e cópia autenticada do

credor

contrato social; (ii) cópia dos e-mails trocados entre

para

a

comprovação

do

alegado:

a

Recuperanda

e

a

credora

na

qual

as

Recuperandas requerem seja encaminhada a nota
fiscal n° 6365-C, referente à fatura de honorários;
(iii) cópia

de carta de honorários emitida em

19112114 para solicitar o pagamento de honorários
advocatícios referentes aos serviços prestados no
período compreendido entre 5 de junho e 30 de
novembro/13, no valor de R$105.150,00; (iv) cópia
simples da nota fiscal

eletrônica n° 00002563, no

valor de R$105.150,00.
Documentação
Recuperanda:
•

complementar
fatura

apresentada

D-00937114,

pela

emitida

em

16109114, com vencimento em 30109114 no valor
bruto de R$5.663,20.
7. Avaliação dos documentos:

Os documentos de representação comprovam os
poderes

do

apresentada

signatário.
pelo

credor dá

A

documentação

suporte

ao valor

pleiteado, porém a devedora é a empresa Eneva
Participações S.A.
Para

a

análise

foi

considerada

também

a

documentação apresentada pela Recuperanda.
A credora indicou o valor bruto da nota fiscal
atualizado de acordo com o índice do TJRJ.
8. Credor pede reclassificação do

Não.

crédito? Qual reclassificação?
u2
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9.

que

Documento

reclassificação
crédito

e

ampara

Real

N/A

do

percentual

com Garantia

a

—

se

aplicável:
10. Avaliação dos documentos a

N/A

respeito da reclassificação:

11. Os registros das Recuperandas

Sim.

dão suporte para que a pretensão do
credor quanto ao valor seja aceita?

C

12. Os registros das Recuperandas

N/A

dão suporte para que a pretensão do
credor quanto à classificação seja
aceita?
13. Conclusão da análise:

A documentação apresentada pelo credor pode ser
considerada para elaboração do cálculo.
A fatura de honorários n 06365 foi atualizada até a
data do pedido de Recuperação Judicial, sem a
incidência de juros de mora, pois a documentação
apresentada não indica a constituição do devedor
em mora. A fatura n°D-00937114 relacionada pela
Recuperanda não foi atualizada.

u

14. Opinião final sobre valor do

Manter o crédito no valor de R$5.663,20 (Eneva

crédito:

S.A.).
Incluir o crédito no valor de R$111.297,51 (Eneva
Participações S.A.).

15. Opinião final sobre classificação

Manter a classificação como Classe 1 (Trabalhista),

do crédito:

na relação de credores da Eneva S.A.
Incluir o crédito como Classe 1 (Trabalhista), na
relação de credores da Eneva Participações S.A.

Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda.

Administradora Judicial
Luis Vasco Elias
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1. Nome ou Razão Social do Credor:

Robortella Advogados

2. CPF/MF ou CNPJ/MF:

54.660.24610001-19

3. Valor e classe do crédito indicado

R$21.444,72

na

lista

de

Recuperandas,

credores

das

Classe 1 (Trabalhista)

publicada

em

Eneva S.A

1811212014:
4.

Valor

declarado

e

classe

pelo

do

credor

crédito
em

sua

R$22.850,00
Classe 1 (Trabalhista)

Petição:
5. Valor da diferença:

6.

Documento(s)

R$1.405,28

apresentado(s)

(i) cópia autenticada do contrato social; (ii) e-mails

pelo credor para a comprovação do

trocados entre a Recuperanda e o escritório-credor;

alegado:

(iii) cópia simples da fatura de n 0 09590, referente à
elaboração de uma legal opinion em Novembro/14 e
(iv) legal opinion elaborado pelo escritório-credor.

7. Avaliação dos documentos:

Documentos

de

representação

comprovam

os

poderes do signatário. O credor solicita a inclusão do
valor bruto da fatura de serviços, o que é reconhecido
pela Recuperanda.
8. Credor pede reclassificação do

Não.

crédito? Qual reclassificação?

NI

9.

Documento

reclassificação
crédito com

que
e

ampara

percentual

Garantia Real

—

a

N/A

do
se

aplicável:
10. Avaliação dos documentos a

N/A

respeito da reclassificação:

11. Os registros das Recuperandas

Sim.

dão suporte para que a pretensão
do credor quanto

ao valor seja

aceita?
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12. Os registros das Recuperandas

N/A

dão suporte para que a pretensão
do credor quanto à classificação
seja aceita?
Foi

13. Conclusão da análise:

considerado

o

valor

bruto

da

fatura.

Considerando-se que o vencimento é posterior ao
pedido de Recuperação Judicial, não há incidência de
correção monetária e juros moratórios.
14.

Opinião final sobre valor do

Majorar o crédito para o valor de R$22.850,00.

crédito:
M
E

15. Opinião final sobre classificação

Manter a classificação do crédito como Classe 1

do crédito:

(Trabalhista), na relação de credores da Eneva S.A.

Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda.
Administradora Judicial
Luis Vasco Elias
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1. Nome ou Razão Social do Credor:

Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de
Informática Ltda.

2. CPF/MF ou CNPJ/MF:

00.710.79910001-00

3. Valor e classe do crédito indicado

R$246.928,25

na

lista

de

Recuperandas,

credores

das

Classe III (Quirografário)

publicada

em

Eneva S.A

1811212014:
4.

Valor

declarado

C

e

classe

pelo

do

credor

crédito
em

R$306.940,00

sua

Petição:
5. Valor da diferença:
6.

Documento(s)

R$60.011,75
apresentado(s)

(i) procuração e contrato social autenticados; (ii) cópia

pelo credor para a comprovação do

autenticada do contrato de prestação de serviço

alegado:

celebrado entre a credora e Eneva S.A.; (iii) proposta
comercial
enviada

n11031144
à

Symantec

Eneva

autenticada;
S.A.

Netbackup

referente

e

a

(iv)
a

notificação
implantação

respectiva

proposta

comercial e (v) e-mafis trocados entre a Recuperanda
e a credora.
Documentação
Recuperanda:

complementar

apresentada

nota fiscal de serviços

pela

eletrônica

n06071, emitida em 30/1212014, no valor de R$

E

228.748,25.
7. Avaliação dos documentos:

A

divergência

entre

o

valor

indicado

pelas

Recuperandas e o valor postulado pelo credor referese à diferença do valor indicado no contrato de
prestação de serviço (R$306.940,00) e o crédito
indicado na lista de credores das Recuperandas.
8. Credor pede reclassificação do

Não.

crédito? Qual reclassificação?
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9.

que

Documento

reclassificação
crédito com

e

ampara

percentual

Garantia Real

—

a

N/A

do
se

aplicável:
10. Avaliação dos documentos a

N/A

respeito da reclassificação:

11. Os registros das Recuperandas

Não.

dão suporte para que a pretensão

C

do credor quanto

ao valor seja

aceita?
12. Os registros das Recuperandas

N/A

dão suporte para que a pretensão
do credor quanto à classificação
seja aceita?
13. Conclusão da análise:

A documentação apresentada pelo credor não é
suficiente para suportar a divergência apresentada. O
contrato de prestação de serviços não está assinado
pela Eneva S.A.. Há e-maffs confirmando a ausência
de assinatura do contrato, bem como a irregularidade
de emissão das notas

-

realizadas sem autorização

da Recuperanda. A documentação é insuficiente para

0

caracterizar a existência do crédito.
14. Opinião final sobre valor do

Excluir o crédito do edital.

crédito:
15. Opinião final sobre classificação

Excluir o crédito do edital.

do crédito:

Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda.
Administradora Judicial
Luis Vasco Elias
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1. Nome ou Razão Social do Credor:

Avipam Turismo e Tecnologia Ltda.

2. CPF/MF ou CNPJ/MF:

33.054.11510001-18

3. Valor e classe do crédito indicado

R$28.699,06

na

lista

de

Recuperandas,

credores

das

Classe 111 (Quirografário)

publicada

em

Eneva S.A

1811212014:
4.

Valor

declarado

z

e

classe

pelo

do

credor

crédito
em

sua

R$74.635,79
Classe III (Quirografário)

Petição:

Eneva S.A.

5. Valor da diferença:

R$45.936,73

6.

Documento(s)

apresentado(s)

(i) procuração e contrato social autenticados; (ii)

pelo credor para a comprovação do

cópias de faturas de prestação de serviços n°:

alegado:

-

99321400411,

emissão

17/11/14,

vencimento

17112114, valor R$2.080,53, valor R$75,00;
- 9931140366,

emissão

10/11/2014,

vencimento

1011212014, valor R$368,60, R$23,00;
- 9931140367,

emissão

10/11/2014,

vencimento

1011212014, valor R$1.550,77, R$23,00;
- 9931140599,

emissão

10/11/2014,

vencimento

1011212014, valor R$1.401,50, R$23,00;
- 9932140086,

emissão

13/11/2014,

vencimento

1311212014, valor R$5.604,22, R$115,00;

w

- 9932140087,

emissão

13/11/2014,

vencimento

1311212014, valor R$442,22, R$23,00;
- 9932140088,

emissão

13/11/2014,

vencimento

1311212014, valor R$1.303,39, R$69,00;
- 9932140089,

emissão

13/11/2014, vencimento

1311212014, valor R$1.041,60, R$46,00;
- 9932140367,

emissão

17/11/2014,

vencimento

1711212014, valor R$2.280,60, R$92,00;
- 9932140486,

emissão

18/11/2014, vencimento

1811212014, valor R$860,00;
- 9932140487,

emissão

18111/2014,

vencimento

1811212014, valor R$301,00;
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- 9932140488,

emissão

18/11/2014,

vencimento

1811212014, valor R$521,75, R$46,00;
- 9932140489,

emissão

18/11/2014, vencimento

1811212014, valor R$2.096,08, R$23,00;
- 9932140490,

emissão

18/11/2014,

vencimento

1811212014, valor R$8.104,80, R$184,00;
- 9932140827,

emissão

2011112014,

vencimento

2511112014,

vencimento

2011212014, valor R$;
- 9933140080,

emissão

2511212014, valor R$7.105,72;
- 9933140081,

[à]

emissão

2511112014, vencimento

2511212014, valor R$860,00;
- 9933140082,

emissão

2511112014,

vencimento

2511212014, valor R$3.473,25, R$69,00;
- 9933140201,

emissão 2611112014,

vencimento

2611212014, valor R$23,00;
- 9933140202,

emissão

2611112014,

vencimento

2611212014, valor R$505,95, R$23,00;
- 9933140203,

emissão

2611112014,

vencimento

2611212014, valor R$1.040,21, R$23,00;
- 9033140328,

emissão

2711112014,

vencimento

2711212014, valor R$1.113,75, R$23,00;
- 9934140125,

Mf

emissão

0311212014,

vencimento

0310112015, valor R$4.447,04;
- 9934140126,

emissão

0311212014,

vencimento

0310112015, valor R$158,55, R$23,00;
- 9934140127, emissão

0311212014,

vencimento

0210112015, valor R$3.346,60, R$138,00;
- 9934140239, emissão 0411212014,

vencimento

0310112015, valor R$966,69;
- 9934140319, emissão 0511212014 , vencimento
0410112015, valor R$884,17, R$69,00;
- 9934140336,

emissão

0511212014,

vencimento

04/0112015, valor R$4.921,40, R$115,00;
- 9934140678,

emissão

1011212014,

vencimento
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0910112015, valor R$1.886,00;
-

9935140131,

emissão

1511212014,

vencimento

1410112015, valor R$203,90, R$23,00;
-

9935140132,

emissão

1 511 21201 4,

vencimento

1410112015, valor R$327,60, R$23,00;
-

9935140133,

emissão

1511212014,

vencimento

1410112015, valor R$1.9854,60, R$23,00;
-

9935140293,

emissão

1 611 21201 4,

vencimento

2011212014,

vencimento

emissão 2011212014,

vencimento

1510112015, valor R$815,00;
-

9935140813,

emissão

1910112015, valor R$720,25;

M

-

9935140814,

1910112015, valor R$23,00;
-

9936140202,

emissão

2911212014,

vencimento

2911212014,

vencimento

2810112015, valor R$539,51;
-

9936140203,

emissão

2810112015, valor R$781,20, R$23,00;
-

9936140204,

emissão

2911212014,

vencimento

2810112015, valor R$920,50, R$23,00;
-

9936140205,

emissão

2911212014,

vencimento

2810112015, valor R$629,94, R$23,00;
-

9936140206,

emissão

2911212014,

vencimento

2810112015, valor R$358,60, R$23,00;
-

9936140207,

emissão 2911212014,

vencimento

2810112015, valor R$109,20, R$23,00;
-

9936140280,

emissão 3011212014,

vencimento

2910112015, valor R$1.784,00;
-

9936140282,

emissão 3011212014,

vencimento

2910112015, valor R$2.275,90, R$23,00;
-

9901150110,

emissão

0610112015,

vencimento

0510212015, valor R$1.048,60, R$23,00;
-

9901150121,

emissão 0610112015,

vencimento

0510212015, valor R$1.519,65, R$23,00;
7. Avaliação dos documentos:

Os documentos de representação comprovam os
poderes do signatário. Apenas as faturas emitidas
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anteriormente ao pedido de Recuperação Judicial e
acompanhadas do comprovante da prestação de
serviço

foram

consideradas

para

realização

do

cálculo.
8. Credor pede reclassificação do

Não.

crédito? Qual reclassificação?
9.

Documento

reclassificação

que
e

ampara

percentual

crédito com Garantia Real

a

N/A

do

—

se

aplicável:
10. Avaliação dos documentos a

N/A

respeito da reclassificação:
11. Os registros das Recuperandas

Sim, parcialmente.

dão suporte para que a pretensão
do credor quanto ao valor seja
aceita?
12. Os registros das Recuperandas

N/A

dão suporte para que a pretensão
do credor quanto à classificação
seja aceita?
13. Conclusão da análise:

As faturas apresentadas tem vencimento posterior ao
pedido de Recuperação Judicial e, portanto, não
houve a inclusão de juros moratórios e correção

Nvi

monetária.
14. Opinião final sobre valor do

Majorar o crédito para o valor de R$58.561,74.

crédito:
15. Opinião final sobre classificação

Manter a classificação do crédito como Classe III

do crédito:

(Quirografário), na relação de credores da Eneva S.A.

Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda.
Administradora Judicial

Luis Vasco Elias
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1. Nome ou Razão Social do Credor:

Avipam Turismo e Tecnologia Ltda.

2. CPF/MF ou CNPJ/MF:

33.054.11510001-18

3. Valor e classe do crédito indicado

R$10.798,92

na

lista

de

Recuperandas,

credores

das

Classe III (Quirografário)

publicada

em

Eneva Participações S.A

1811212014:
4.

Valor

declarado

CJ

e

classe

pelo

do

credor

crédito
em

sua

R$20.509,62
Classe III (Quirografário)

Petição:

Eneva Participações S.A.

5. Valor da diferença:

R$9.710,70

6.

Documento(s)

apresentado(s)

pelo credor para a comprovação do
alegado:

(i) procuração e contrato social autenticados; (ii)
cópias de faturas de prestação de serviços n°:
-

9931140374,

emissão

10/11/2014,

vencimento

10112/2014, valor R$851,50, R$ 46,00;
-

9932140095,

emissão

13/11/2014,

vencimento

1311212014, valor R$4.862,39;
-

9932140096,

emissão

13/11/2014,

vencimento

1311212014, valor R$2.996,16, R$69,00;
-

9932140496,

emissão

18/11/2014,

vencimento

1811212014, valor R$419,49, R$ 46,00;
-

9932140860,

emissão

2011112014,

vencimento

2011212014, valor R$1.927,87, R$ 46,00;
-

9933140204,

emissão

2611112014,

vencimento

2611112014,

vencimento

2911212014,

vencimento

2611212014, valor R$23,00;
-

9933140205,

emissão

2611212014, valor R$46,00;
-

9936140165,

emissão

2810112015, valor R$2.014,80, R$138,00;
-

9936140367,

emissão

3111212014,

vencimento

0610112015,

vencimento

3010112015, valor R$634,00;
-

9901150056,

emissão

0510212015, valor R$2.843,57, R$ 46,00;
-

9934141037,

emissão

1011212014,

vencimento

0910112014, valor R$725,00.
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f l'

Os documentos de representação comprovam os

7. Avaliação dos documentos:

poderes

do

signatário.

As

faturas

emitidas

anteriormente ao pedido de Recuperação Judicial e
acompanhadas da comprovação da prestação do
serviço foram

consideradas

para

realização do

cálculo.
8. Credor pede reclassificação do

Não.

crédito? Qual reclassificação?
9.

que

Documento

reclassificação

e

ampara

percentual

crédito com Garantia Real

—

a

N/A

do
se

aplicável:
10. Avaliação dos documentos a

N/A

respeito da reclassificação:
11. Os registros das Recuperandas

Sim, parcialmente.

dão suporte para que a pretensão
do credor quanto ao valor seja
aceita?
12. Os registros das Recuperandas

N/A

dão suporte para que a pretensão
do credor quanto à classificação
seja aceita?
13. Conclusão da análise:

As faturas apresentadas tem vencimento posterior ao
pedido de Recuperação Judicial, e, portanto, não
houve inclusão de juros moratórios.

LTJ

As faturas que possuem prestação de serviço antes e
após o pedido de

Recuperação Judicial foram

calculadas proporcionalmente aos dias do serviço
prestado

anteriormente

à

data

do

pedido

de

Recuperação Judicial.
14. Opinião final sobre valor do

Majorar o crédito para o valor de R$12.026,84.

crédito:
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15. Opinião final sobre classificação Manter a classificação do crédito como Classe III
do crédito:

(Quirografário), na relação de credores da Eneva
Participações S.A.

Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda.
Administradora Judicial

Luis Vasco Elias
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1. Nome ou Razão Social do Credor:

Banco Bankpar S.A.

2. CPF/MF ou CNPJ/MF:

60.419.6451001-95

3. Valor e classe do crédito indicado

R$57.450,07

na

lista

de

Recuperandas,

credores

das

Classe III (Quirografário)

publicada

em

Eneva S.A.

)J

1811212014:
4.

Valor

declarado

e

classe

pelo

do

credor

crédito
em

sua

R$67.268,40
Classe III (Quirografário)

Petição:
5. Valor da diferença:

z

6.

Documento(s)

R$9.818,33
apresentado(s)

(i) procuração; estatuto social autenticado; (ii) cópia

pelo credor para a comprovação do

simples do "Contrato com o Associado ao American

alegado:

Express Corporate" e "Contrato com o Associado ao
American Express Corporate Eventos"; (iii) cópia
simples do `Regulamento de utilização da American
Express Conta EBTA
Account";

—

Enhanced Business Travei

(iii) Extratos de contas

referentes

ao

"Cartão American Express Corporate":
-

Patricia Faria Costa, associado n° 3764-31XXXX-

X1005 dos meses de junho a dezembro/14;
-

Leila Maia, associado n° 3764-31XXXX-X1002 dos

meses de junho a dezembro/14;
-

Extrato de Conta

—

EBTA, conta n° 3764-39XXXX-

X1002 dos meses de março a dezembro/14;

u
7. Avaliação dos documentos:

A

documentação

apresentada

pelo

credor

foi

reconhecida pela Recuperanda e é suficiente para
realização do cálculo de seu crédito.
8. Credor pede reclassificação do

Não.

crédito? Qual reclassificação?
9.

que

Documento

reclassificação

e

ampara

percentual

crédito com Garantia Real

—

a

N/A

do
se

aplicável:
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10. Avaliação dos documentos a

N/A

respeito da reclassificação:.

11. Os registros das Recuperandas

Sim.

dão suporte para que a pretensão

do . credor quanto ao valor seja
aceita?
12. Os registros das Recuperandas

N/A

dão suporte para que a pretensão
do credor quanto à classificação
seja aceita?

C~

]

13. Conclusão da análise:

Os

extratos

apresentados

possuem

vencimento

posterior ao pedido de Recuperação Judicial, de
forma que não há a inclusão de juros de mora.
Os extratos 3764-31 XXXX-X1002 e 3764-31 XXXXX1005 têm valores em dólar e foram separados no
cálculo.
14. Opinião final sobre valor do

Majorar o crédito para o valor de R$59.693,91 e

crédito:

US$859,10, na relação de credores da Eneva S.A.
Incluir

o

crédito

no

valor

de

R$3.942,24

e

US$1.123,12, na relação de credores da Eneva
Participações S.A.
15. Opinião final sobre classificação

Manter a classificação como Classe III (Quirografário)

do crédito:

na relação de credores das duas Recuperandas.

Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda.
Administradora Judicial
Luis Vasco Elias
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J

1. Nome ou Razão Social do Credor:

Banco Bradesco Cartões S.A

2. CPF/MF ou CNPJ/MF:

59.438.3251001-01

3. Valor e classe do crédito indicado

O crédito não foi listado pela Recuperanda.

na

lista

de

Recuperandas,

credores

das

publicada

em

1811212014:
4.

Valor

declarado

e

classe

pelo

do

credor

crédito
em

sua

R$11.898,23
Classe III (Quirografário)

Petição:
5. Valor da diferença:

M

6.

Documento(s)

N/A
apresentado(s)

(i)

cópia

autenticada

do

estatuto

social

e

da

pelo credor para a comprovação do

procuração pública e substabelecimentos; (ii) cópias

alegado:

simples das faturas de cartões de crédito corporativo,
bandeira Visa, com data de vencimento 20112114,
referentes

às

compras

realizadas

no

mês

de

novembro/14 com os seguintes cartões:
a. n° 4076 xxxx xxxx 0296, em nome de Leila F C
Maia, no valor de R$4.970,95;
b. n° 4551 xxx xxxx 3295, em nome de Alexandre
Americano, no valor de R$289,50;
c. n° 4551 xxxx xxxx 1308, em nome de Frank
Possmeier, no valor de R$354,32
d. n° 4551 xxxx xxxx 7578, em nome de Michael

%

E

Moser, no valor de R$113,27;
e. n° 4551 xxxx xxxx 2243, em nome de Fabio
Bicudo, no valor de R$99,00;
f. n° 4551 xxxx xxxx 0508, em nome de Ricardo Levy,
no valor de R$942,43; e
g. n° 4076 xxxx xxxx 9231, em nome de Leila Maia,
no valor de R$758,92.
(iii)

planilhas

de

créditos

intituladas

"DEMONSTRATIVO DE GASTOS CARTÃO DE
CRÉDITO VISA COMPRAS" e "DEMONSTRATIVO
DE

GASTOS

CARTÃO

DE

CRÉDITO

VISA

113

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE ENEVA S.A E ENEVA PARTICIPACÕES S.A J 11

NÚMERO DE REFERÊNCIA: 08
CORPORATIVO" contendo os "saldos parcelados" de
R$308,21 e R$4.061,63, respectivamente; (iv) cópia
do contrato com o associado ao American Express
Corporate.
O crédito pleiteado pelo credor foi reconhecido pela

7. Avaliação dos documentos:

Recuperanda, inclusive quanto aos valores de "saldos
parcelados", relacionados nas planilhas.
8. Credor pede reclassificação do

Não.

crédito? Qual reclassificação?
9.

C~

Documento

reclassificação

que
e

ampara

percentual

a

N/A

do

crédito com Garantia Real — se
aplicável:
10. Avaliação dos documentos a

N/A

respeito da reclassificação:
11. Os registros das Recuperandas

Sim.

dão suporte para que a pretensão
do credor quanto ao valor seja
aceita?
12. Os registros das Recuperandas

N/A

dão suporte para que a pretensão
do credor quanto à classificação
seja aceita?
;
❑

13. Conclusão da análise:

O valor postulado é reconhecido pela Recuperanda e
deve ser incluído na lista de credores.
Os valores não sofreram atualização e não foram
incluídos juros de mora, pois o vencimento das
faturas

é

posterior ao

pedido de

Recuperação

Judicial.
14. Opinião final sobre valor do

Incluir o crédito no valor de R$ R$11.898,23.

crédito:
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15. Opinião final sobre classificação Incluir o crédito como Classe III (Quirografário), na
do crédito:

relação de credores da Eneva S.A.

LÁ,&t,-

.,-,
v "
Â
Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda.
Administradora Judicial
Luis Vasco Elias

E
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1. Nome ou Razão Social do Credor:

Banco BTG Pactual S.A

2. CPF/MF ou CNPJ/MF:

30.306.29410001-45

3. Valor e classe do crédito indicado

R$893.923.950,20

na

de

lista

Recuperandas,

credores

das

Classe III (Quirografário)

publicada

em

Eneva S.A.

1811212014:
4.

Valor

declarado

o

e

classe

pelo

do

credor

crédito
em

sua

R$1.287.175.601,72
Classe III (Quirografário)

Petição:

Eneva S.A.

5. Valor da diferença:

R$393.251.651,52
apresentado(s)

(i) Ofício n°1408912014 enviado pelo Banco Central

pelo credor para a comprovação do

do Brasil; (ii) cópia autenticada da ata de reunião do

alegado:

conselho de administração;

6.

Documento(s)

(iii)

instrumentos

de

Células de Crédito Bancário ("CCBs") n°s:
-

r

98112, emissão 13112112, vencimento

13112113,

valor do principal R$101.902.385,91, com respectivo
aditivo emitido em 13112112, vencimento 09112114,
valor do principal R$101.902.385,91;
-

16113, emissão 07102113, vencimento 07108113,

valor do principal R$350.000.000,00, com respectivos
aditivos 1 0 e 20

,

02108/13 e

com emissões em

09112113, vencimentos 02112113 e 10106115;

o

-

133113, emissão 09112113, vencimento 09/12114,

valor do principal R$100.000.000,00;
-

134113, emissão 26112113, vencimento 09112/14,

valor do principal R$270.000.000,00; e
-

78114, emissão 13105114, vencimento 12108114,

valor do

principal

R$39.782.187,80

e

respectivo

aditivo emitido em 13105115, vencimento 13/10114;
-

Contrato de obrigação de não fazer ("Standstill"),

seus

anexos

e

comunicações

correlatas

(com

vencimento em 21111/14);
-

CCBs cujo credor originário era o HSBC e foram

objeto de endosso ao Banco BTG Pactua] S.A., n":
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- 0454-08774-88, emissão 25103113, vencimento
25103114, valor do principal R$100.000.000,00 e
respectivo aditivo emitido em 12112113, vencimento
12112114, valor do principal R$107.278.675,50;
- 0454-08838-28, emissão 12112113, vencimento
12112114, valor do principal R$203.824.669,78;
- 0454-08872-20, emissão 13105114, vencimento
12108114, valor do principal R$14.704.743,47 e
respectivo aditivo emitido em 13105114, vencimento
13/10/14;
- Instrumento de endosso celebrado entre o HSBC e

o

o credor e respectivos anexos;
- Instrumentos de alienação fiduciária de ações e
créditos em garantia (que no momento não
influenciam no crédito. Sem excussão);
Documentação complementar apresentada pela
Recuperanda: solicitação de desembolso referente à
CCB n° 0454-08838-28, comprovantes de
pagamentos referentes à CCB 098112, dos meses de
dezembro/13, março/14, junho/14 e setembro/14, no
valor de R$10.148.489,47; à CCB 016113, dos meses
de agosto/13, dezembro/13, março/14, junho/14,
setembro/14, no valor de R$68.267.405,41; à CCB

E

133113, dos meses de março/14, junho/14 e
setembro/14, no valor de R$10.405.737,2; à CCB
134113, dos meses de março/14, junho/14 e
setembro/14, no valor de R$26.372.697,59; à CCB
078114, do mês de agosto/14, no valor de
R$1.336.039,09; à CCB 8774, do mês de
dezembro/13, no valor de R$7.278.675,50 e à CCB
8872, do mês de agosto/14, no valor de
R$494.014,60.
7. Avaliação dos documentos:

A documentação apresentada pelo credor permite
que o cálculo seja realizado e é reconhecida pela
Recuperanda.
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As CCB's 78114 e 0454-08872-20 estão garantidas
por cessão fiduciária sem valor patrimonial imediato.
8. Credor pede reclassificação do

Não.

crédito? Qual reclassificação?
9.

Documento

reclassificação
crédito com

que
e

ampara

percentual

Garantia Real

—

a

N/A

do
se

aplicável:
10. Avaliação dos documentos a

N/A

respeito da reclassificação:

u
11. Os registros das Recuperandas

Sim.

dão suporte para que a pretensão
do credor quanto

ao valor seja

aceita?
12. Os registros das Recuperandas

N/A

dão suporte para que a pretensão
do credor quanto à classificação
seja aceita?
13. Conclusão da análise:

Os cálculos foram efetuados utilizando os seguintes
critérios:

-

CCB n° 098112, juros remuneratórios de 1,5% a.a.

100% CDI e aditivo com juros de 3,75% a.a.

•

+

+

100%

CDI;

-

CCB n° 016113, juros de 3% a.a.

+

100% CDI e 20

aditivo juros remuneratórios de 3,75% a.a.

+

100%

CDI;

- CCB n° 133113, juros remuneratórios de 3,75% a.a.
+ 100% CDI;
- CCB n° 134113, juros remuneratórios de 3,75% a.a.
+ 100% CDI;
- CCB n° 078114, juros remuneratórios 3% (base 252
dias) a.a. + 100% CDI;
Ocorreu vencimento antecipado de acordo com o

Standstill, considerando juros de 1 % a. m. e multa de
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2%.

Foram

considerados

os

pagamentos

apresentados pela Recuperanda;
-

Aditivo

ao

contrato

n°

0454-08774-88,

juros

remuneratórios de 2,75% a.a. (base 252 dias) + 100%
CDI;
- Contrato n° 0454-08838-28, juros remuneratórios de
2,75% a.a. (base 252 dias) + 100% CDI; e
- Contrato n° 0454-08872-20, juros remuneratórios de
3% a.a. (base 252 dias) + 100% CDI e juros
moratórios de 1% a.m. + 2% multa.
n
ú

14.

Opinião final sobre valor do

crédito:

Majorar

o

crédito

para

o

valor

de

R$1.274.292.617,52.
Excluir o crédito do HSBC Bank Brasil S.A Banco
Multiplo listado pelo valor de R$360.503.861,59.
O valor indicado nas CCB's 78114 e 0454-08872-20
serão

considerados

em

sua

integralidade,

sob

condição resolutiva, caso o credor venha a excutir a
garantia antes da Assembleia Geral de Credores ou
desde que se abstenha de fazê-lo durante o prazo de
cumprimento do plano de recuperação judicial, se
aprovado.
15. Opinião final sobre classificação

Manter a classificação do crédito como Classe III

do crédito:

(Quirografário), na relação de credores da Eneva S.A.

o
Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda.
~

Administradora Judicial
Luis Vasco Elias
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1. Nome ou Razão Social do Credor:

Banco Citibank S.A e Citibank N.A.

2. CPF/MF ou CNPJ/MF:

33.479.02310001-80
33.479.02310001-80

3. Valor e classe do crédito indicado
na

lista

de

Recuperandas,

Banco Citibank S.A.: R$135.572.302,24;

credores

das

Citibank

publicada

em

R$115.145.463,76.

1811212014:

N.A.:

US$50.342.340,63

e

Classe III (Quirografário)
Todos os créditos foram listados na Eneva S.A.

4.

Valor

declarado

e

classe

pelo

do

credor

crédito
em

sua

Petição:

Banco

Citibank

S.A.

US$42.375.903,83

e

R$137.726.012,59.
Classe III (Quirografário)
Citibank N.A US$43.950.038,43.
Classe III (Quirografário)

S. Valor da diferença:

Credores e devedora apontaram créditos em moedas
diferentes, conforme demonstrado no item 4 acima.

6.

Documento(s)

apresentado(s)

(i) procuração pública autenticada do Banco Citibank

pelo credor para a comprovação do

S.A, publicação da Assembleia Geral Extraordinária

alegado:

do Banco Citibank no D.O de 04 de setembro de
2014, 25 de julho de 2014 e 13 de abril de 2012; (ii)
tradução juramentada e autenticada de procuração
outorgada por Citibank N.A, substabelecimento de
procuração autenticada, publicação da procuração no

o

D.O de 30 de maio de 2014, 7 de março de 2013 e 1 1
de fevereiro 2011; (ii) contrato de crédito ("Credit
agreement"),

instrumento

particular

de

reconhecimento de obrigações e "Standby Letter of
Credit": - Banco Citibank S.A.: US$42.375.903,83; Citibank N.A.: US$ 398.365,37; (iii) nota promissória
emitida em 09112113 em favor de Citibank N.A.:
US$43.551.673,06, equivalente a R$100.000.000,00
na referida data; (iv) as seguintes CCBs, referem-se
ao credor Banco Citibank S.A.:
- CCB n° 268663, emissão 27109113, vencimento
22109114, valor do principal R$10.000.000,00;
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- CCB n° 268664, emissão 27109113, vencimento
22109114, valor do principal R$10.000.000,00;
- CCB n° 268665, emissão 27109113, vencimento
22109114, valor do principal R$10.000.000,00;
- CCB n° 268666, emissão 27109113, vencimento
22109114, valor do principal R$10.000.000,00;
- CCB n° 268671, emissão 27109113, vencimento
22109114, valor do principal R$10.000.000,00;
- CCB n° 268672, emissão 27109113, vencimento
22109114, valor do principal R$14.000.000,00;

M

- CCB n° 229427, emissão 07111112, vencimento
23109113, valor do principal R$5.000.000,00 e
respectivo aditivo com vencimento em 22109114;
- CCB n° 229429, emissão 07111112, vencimento
23109113, valor do principal R$5.000.000,00 e
respectivo aditivo com vencimento em 22109114;
- CCB n° 229430, emissão 07111112, vencimento
23109113, valor do principal R$5.000.000,00 e
respectivo aditivo com vencimento em 22109114;
- CCB n° 229425, emissão 07111112, vencimento
23109113, valor do principal R$5.000.000,00 e
respectivo aditivo com vencimento em 22109114;
- CCB n° 229426, emissão 07111112, vencimento

E,

23109113, valor do principal R$5.000.000,00 e
respectivo aditivo com vencimento em 22109114;
- CCB n° 229428, emissão 07111112, vencimento
23109113, valor do principal R$5.000.000,00 e
respectivo aditivo com vencimento em 22109114;
- CCB n° 229431, emissão 07111112, vencimento
23109113, valor do principal R$7.250.000,00 e
respectivo aditivo com vencimento em 22109114.
- CCB n° 299200, emissão 13105114, vencimento
12108114, valor do principal R$ 16.674.733,79.
(v) contrato e documentos referentes à realização de
operações de "Swap";
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(vi) instrumento de reconhecimento de obrigações e
outras avenças,

acompanhado de

anexos;

(vii)

instrumentos de alienação fiduciária de ações em
garantia, aditamento e anexos; (viii) os documentos
em língua estrangeira vieram acompanhados das
traduções juramentadas.
7. Avaliação dos documentos:

Documentos

de

representação

comprovam

os

poderes do signatário.
A documentação apresentada pelo credor é suficiente
para realização dos cálculos.
A CCB n° 299200 está garantida por cessão fiduciária

E

sem valor patrimonial imediato. O valor nela indicado
será considerado em sua integralidade, sob condição
resolutiva, caso o credor venha a excutir a garantia
antes da Assembleia Geral de Credores ou desde
que se abstenha de fazê-lo durante o prazo de
cumprimento do plano de recuperação judicial, se
aprovado.
Não foi considerada a excussão da garantia efetuada
pelo

Citibank

(denominada

N.A.

em

"Swap"),

face
tendo

do

Citibank

em

vista

S.A.

que

o

instrumento contratual referente à cessão fiduciária
de direitos creditórios foi registrado em São Paulo, e
não no Rio de Janeiro, onde se localiza a sede do

u

devedor, como exige o art. 1361, § 1 0 do Código
,

Civil. Referida cessão para excussão da garantia foi
considerada ineficaz.
8. Credor pede reclassificação do

Não.

crédito? Qual reclassificação?
9.

Documento

reclassificação

que
e

ampara

percentual

a

N/A

do

crédito com Garantia Real — se
aplicável:
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10. Avaliação dos documentos a

N/A

respeito da reclassificação:

11. Os registros das Recuperandas

Sim.

dão suporte para que a pretensão
do credor quanto

ao valor seja

aceita?
12. Os registros das Recuperandas

N/A

dão suporte para que a pretensão
do credor quanto à classificação

o

seja aceita?
13. Conclusão da análise:

Os cálculos foram efetuados utilizando os seguintes
critérios:
- Contrato Credit Agreement, foi considerado o valor

do Instrumento Particular de Reconhecimento de
Obrigações

e

outras

Avenças,

no

valor

de

US$50.000.000,00, a comissão de permanência não
foi considerada para o cálculo, tendo em vista que o
credor não apresentou a taxa para ser utilizada no
cálculo;
- Nota promissória, juros remuneratórios de 3,4% a.a.

(base 252 dias) + 85% CDI. O cálculo foi realizado em

o

reais, sendo convertido para dólar em 09112114 com
taxa de câmbio R$2,601, conforme descrito na nota
promissória;
- CCB n° 268663, juros remuneratórios de 2,95% a.a.

(base 252 dias) + 100% CDI e juros de mora de 1 %
a.m. + multa de 2% sobre o saldo devedor;
- CCB n° 268664, juros remuneratórios de 2,95% a.a.

(base 252 dias) + 100% CDI e juros de mora de 1%
a.m. + multa de 2% sobre o saldo devedor;
- CCB n° 268665, juros remuneratórios de 2,95% a.a.

(base 252 dias) + 100% CDI e juros de mora de 1%
a.m. + multa de 2% sobre o saldo devedor;
- CCB n° 268666, juros remuneratórios de 2,95% a.a.
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(base 252 dias) + 100% CDI e juros de mora de 1%
a.m. + multa de 2% sobre o saldo devedor;
- CCB n° 268671, juros remuneratórios de 2,95% a.a.
(base 252 dias) + 100% CDI e juros de mora de 1%
a.m. + multa de 2% sobre o saldo devedor;
- CCB n° 268672, juros remuneratórios de 2,95% a.a.
(base 252 dias) + 100% CDI e juros de mora de 1%
a.m. + multa de 2% sobre o saldo devedor;
- Aditivo à CCB n° 229427, juros remuneratórios de
2,95% a.a. (base 252 dias) + 100% CDI e juros de
mora de 1% a.m. + multa de 2% sobre o saldo
o

devedor,

considerados

o

pagamento

de

R$431.615,41;
- CCB n° 229429, juros remuneratórios de 2,95% a.a.
(base 252 dias) + 100% CDI e juros de mora de 1%
a.m. + multa de 2% sobre o saldo devedor,
considerados o pagamento de R$431.615,41;
- CCB n° 229430, juros remuneratórios de 2,95% a.a.
(base 252 dias) + 100% CDI e juros de mora de 1%
a.m. + multa de 2% sobre o saldo devedor,
considerados o pagamento de R$431.615,41;
- CCB n° 229425, juros remuneratórios de 2,95% a.a.
(base 252 dias) + 100% CDI e juros de mora de 1 %
o

a.m. + multa de 2% sobre o saldo devedor,
considerados o pagamento de R$431.615,41;
- CCB n° 229426, juros remuneratórios de 2,95% a.a.
(base 252 dias) + 100% CDI e juros de mora de 1%
a.m. + multa de 2% sobre o saldo devedor,
considerados o pagamento de R$431.615,41;
- CCB n° 229428, juros remuneratórios de 2,95% a.a.
(base 252 dias) + 100% CDI e juros de mora de 1%
a.m. + multa de 2% sobre o saldo devedor,
considerados o pagamento de R$431.615,41;
- CCB n° 229431, juros remuneratórios de 2,95% a.a.
(base 252 dias) + 100% CDI e juros de mora de 1 %
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+

a.m.

multa de 2%

sobre o saldo devedor,

considerados o pagamento de R$625.842,35;

-

CCB n° 299200, juros remuneratórios de 3% a.a.

(base 252 dias)
a.m.

+

100% CDI e juros de mora de 1

%

+ multa de 2% sobre o saldo devedor.

14. Opinião final sobre valor do

Banco

crédito:

US$50.000.000,00 e R$139.101.448,91.
Citibank

Citibank

S.A.:

N.A.:

Majorar os

Minorar

o

créditos

crédito

para

para

US$43.323.844,68.
15. Opinião final sobre classificação

Manter os créditos como Classe III (Quirografário), na

do crédito:

relação de credores da Eneva S.A.

•
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1. Nome ou Razão Social do Credor:

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)

2. CPF/MF ou CNPJ/MF:

04.389.22810001-76

3. Valor e classe do crédito indicado

O crédito não foi listado pela Recuperanda.

na

lista

de

Recuperandas,

credores

das

publicada

em

1811212014:
4.

Valor

declarado

e

classe

pelo

do

credor

crédito
em

sua

US$136.556.136,86
Classe II (Garantia Real)

Petição:

E

5. Valor da diferença:
6.

Documento(s)

N/A
apresentado(s)

(i)

procuração

autenticada,

substabelecimento,

pelo credor para a comprovação do

certificado do secretário notariado e autenticado; (ii)

alegado:

convénio

constitutivo

juramentada

e

do

versão

Banco;

original

(iii)

do

tradução

Contrato

de

Financiamento BID - Loan 2129/OC-BR e seus
anexos, celebrado entre Porto Pecém Geração de
Energia S.A. e BID; (iv) tradução juramentada e
versão original do Contrato de Aval; (v) contrato de
penhor de ações e seus anexos celebrado entre MPX
Energia S.A., EDP - Energias do Brasil S.A., Porto do
Pecém Geração de Energia S.A.,

Inter-american

Development Bank e BNDES; (vi) planilha indicativa

E

dos valores retirados em empréstimo por Porto do
Pecém Geração de Energia S.A. (vii) livro de registro
de ações da Eneva S.A; (viii) informações Trimestrais
da Eneva S.A.
7. Avaliação dos documentos:

Os documentos de representação comprovam os
poderes do signatário.
A documentação apresentada

não é capaz de

demonstrar a origem dos valores liberados

pelo

empréstimo e pleiteados pelo credor. Na síntese dos
fatos apresentada pelo credor, bem como em sua
planilha

há

apenas

a

referência

a

valores

"desembolsados até o momento" que montam em
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(Financiamento

US$143,78milhões

e

A)

US$176milhões (Financiamento B), sem que esteja
acompanhada da documentação que os comprove.
No

contrato

2129/OC-BR)

de
—

financiamento

doc. 02

—

apresentado

(n°

em seu artigo 3, Parte 1,

seção 3.1 "O montante do Financiamento", tem-se
apenas que o financiamento consistirá de: "3.1.1 o
Financiamento A, com um montante total de principal
de até US$147.000.000,00 (cento e quarenta e sete
milhões de Dólares); e 3.1.2 o Financiamento B, com

n

um

montante

total

de

principal

de

até

US$180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de
Dólares)

(...)".

Não há, portanto,

referência aos

valores levantados pelo credor e os indicados na
documentação

apresentada.

Tampouco

há

documentação comprobatória do valor de ações
empenhadas em favor do credor.
8. Credor pede reclassificação do

N/A

crédito? Qual reclassificação?
9.

Documento

reclassificação

que
e

ampara

percentual

crédito com Garantia Real

—

a

N/A

do
se

aplicável:
10. Avaliação dos documentos a

N/A

respeito da reclassificação:

11. Os registros das Recuperandas

Não

dão suporte para que a pretensão
do credor quanto ao valor seja
aceita?
12. Os registros das Recuperandas

N/A

dão suporte para que a pretensão
do credor quanto à classificação
seja aceita?
13. Conclusão da análise:

A documentação apresentada não suporta o valor
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indicado pelo credor, motivo pelo qual o crédito não
deve ser incluído.
14.

Opinião final sobre valor do

N/A

crédito:
N/A

15. Opinião final sobre classificação
do crédito:

Â

,1
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o
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1. Nome ou Razão Social do Credor:

BTG

PACTUAL Corretora de Títulos e Valores

Mobiliários S.A
2. CPF/MF ou CNPJ/MF:

43.815.15810001-22

3. Valor e classe do crédito indicado

R$3.320,42

na

de

lista

Recuperandas,

credores

das

Classe III (Quirografário)

publicada

em

Eneva S.A

1811212014:
4.

Valor

declarado

e

classe

pelo

do

credor

crédito
em

sua

R$55.181,65
Classe 111 (Quirografário)

Petição:
2

5. Valor da diferença:
apresentado(s)

(i) procuração original e cópia autenticada da ata da

pelo credor para a comprovação do

assembleia geral ordinária e extraordinária e estatuto

alegado:

social; (ii) cópia autenticada do contrato de prestação

6.

Documento(s)

R$51.861,23

de serviços de formador de mercado, que prevê o
pagamento mensal no valor líquido de R$10.000,00,
livre de impostos; e (iii) notificações enviadas à
Recuperanda pela credora para solicitar o pagamento
da remuneração mensal ajustada no contrato. As
notificações foram enviadas em 06108114, 08109114,
07110114, 10/11/14 e 03112114, e referem-se aos
serviços prestados entre julho e novembro/14.

U

7. Avaliação dos documentos:

Os documentos de representação comprovam os
poderes do signatário. Os documentos apresentados
pelo credor comprovam a existência do crédito. A
Recuperanda reconhece os saldos devidos referentes
apenas aos meses de agosto a novembro/14, porém
não

apresenta

documentação

suficiente

para

desconsiderar a parcela referente à prestação de
serviços do mês de julho/14. Portanto, o saldo
devedor foi considerado no período de julho a
novembro/14.
8. Credor pede reclassificação do

Não.

crédito? Qual reclassificação?
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9.

que

Documento

reclassificação

e

ampara

percentual

a

N/A

do

crédito com Garantia Real — se
aplicável:
10. Avaliação dos documentos a

N/A

respeito da reclassificação:
11. Os registros das Recuperandas

Sim, parcialmente.

dão suporte para que a pretensão

do credor quanto ao valor seja
aceita?
12. Os registros das Recuperandas

C

N/A

dão suporte para que a pretensão

do credor quanto à classificação
seja aceita?
13. Conclusão da análise:

O contrato estabelece o pagamento de R$10.000,00
líquidos (cláusula 6.1.1. do contrato), após a retenção
de todos os impostos pela Recuperanda (cláusula

6.2. do contrato). Considerando-se que não houve a
comprovação
Recuperanda,

da

retenção

os

valores

dos
foram

impostos

pela

integralmente

considerados e acrescidos de juros de mora de 1%
a.m, pro rata die desde o vencimento do acordo e das
respectivas notas fiscais até a data do pedido de

0

Recuperação Judicial.
14. Opinião final sobre valor do

Majorar o crédito para o valor de R$55.687,67.

crédito:
15. Opinião final sobre classificação

Manter a classificação do crédito como Classe III

do crédito:

(Quirografário), na relação de credores da Eneva S.A.

~A,

CÁ,~;
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1. Nome ou Razão Social do Credor:

Centro de Integração Empresa-Escola do Estado do
Rio de Janeiro

—

CIEE Rio

2. CPF/MF ou CNPJ/MF:

33.661.74510001-50

3. Valor e classe do crédito indicado

R$903,00

na

lista

de

Recuperandas,

credores

das

Classe III (Quirografário)

publicada

em

R$25,80
Classe III (Quirografário)

1811212014:
4.

Valor

declarado

e

classe

pelo

do

credor

crédito
em

—

—

Eneva S.A.

Eneva Participações S.A.

R$5.937,88

sua

Petição:
5. Valor da diferença:

0

6.

Documento(s)

R$5.009,08
apresentado(s)

(i)

estatuto

social,

ata

de

assembleia

geral

pelo credor para a comprovação do

extraordinária do CIEE e procuração pública, todos

alegado:

autenticados.
R$2.666,00;

(li)

boleto

bancário

no

valor

de

(iii)

boleto

bancário

no

valor

de

R$3.100,30; (iv) boleto bancário no valor de R$88,58;
(v) boleto bancário no valor de R$86,00; (vi) boleto
bancário no valor de R$86,80;
Documentação

complementar

apresentada

pela

Recuperanda: (i) comprovante de pagamento de
boleto no valor de R$2.666,00; (li) comprovante de
pagamento de boleto no valor de R$86,00.;
7. Avaliação dos documentos:

Os documentos de representação comprovam os
poderes do signatário. Os boletos com valores de

+
❑

R$86,00, R$86,80 e R$2.666,00, referentes ao mês
de janeiro/15, não devem ser considerados,

pois

referem-se a serviços prestados após o pedido de
recuperação judicial.
Os boletos com valores de R$3.100,30 e R$88,58,
referentes ao mês de dezembro/14,

devem ser

considerados para o cálculo, porém com valores
corretos de R$3.010,00 e R$86,00, tendo em vista
que não há a incidência de juros de mora.
8. Credor pede reclassificação do

Não.

crédito? Qual reclassificação?
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9.

Documento

reclassificação

que
e

a

ampara

percentual

N/A

do

crédito com Garantia Real - se
aplicável:
N/A

10. Avaliação dos documentos a
respeito da reclassificação:

Sim.

11. Os registros das Recuperandas
dão suporte para que a pretensão
do credor quanto ao valor seja
aceita?

N/A

12. Os registros das Recuperandas
o

dão suporte para que a pretensão
do credor quanto à classificação
seja aceita?
13. Conclusão da análise:

Os boletos referentes ao serviço prestado no mês de
dezembro/14
proporcional

foram
aos

9

considerados
(nove)

dias

com
do

rateio

mês

de

dezembro/14 (R$903,00 - Eneva S.A. e R$25,80 Eneva Participações S.A). Como indicam datas de
vencimento posteriores ao pedido de Recuperação
Judicial, não houve atualização monetária e aplicação
de juros moratórios.
Os valores indicados nos demais Boletos bancários
apresentados são créditos extraconcursais.
•

14. Opinião final sobre valor do

Manter o crédito no valor de R$903,00 (Eneva S.A.).

crédito:

Manter o crédito no valor de R$25,80 (Eneva
Participações S.A.).

15. Opinião final sobre classificação

Manter a classificação do crédito como Classe III

do crédito:

(Quirografário), na relação de credores da Eneva S.A.
e da Eneva Participações S.A.

Â

'"-1
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1. Nome ou Razão Social do Credor:

Credit Suisse Brazil (Bahamas) Limited

2. CPF/MF ou CNPJ/MF:

-

3. Valor e classe do crédito indicado

US$9.417.712,03

na

lista

de

Recuperandas,

credores

das

Classe III (Quirografário)

publicada

em

Eneva S.A.

1811212014:
4.

Valor

declarado

0

e

classe

pelo

do

credor

crédito
em

sua

US$9.417.712,03
Classe III (Quirografário)

Petição:

Pede inclusão do crédito na lista das duas devedoras.

5. Valor da diferença:

N/A

6.

Documento(s)

apresentado(s)

(i)

procuração

original,

tradução juramentada

e

pelo credor para a comprovação do

autenticada da alteração do contrato social e tradução

alegado:

juramentada

e

autenticada

do

consentimento

unânime por escrito do conselho de administração no
lugar de realização de reunião do conselho do Credit
Suisse Brazil (Bahamas) Limited; (li) contratos de
abertura

de

aditamentos

crédito
e

autenticados

anexos,

em

que

e

respectivos

figuram

como

devedora principal a Eneva S.A. e devedora avalista a
Eneva Participações S.A.
7. Avaliação dos documentos:

Os documentos de representação comprovam os

0

poderes do signatário. A documentação apresentada
é suficiente para comprovar o crédito postulado em
face de Eneva S.A. e Eneva Participações S.A.
8. Credor pede reclassificação do

Não.

crédito? Qual reclassificação?
9.

Documento

reclassificação
crédito com

que
e

ampara

percentual

a

N/A

do

Garantia Real — se

aplicável:

1/2
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10. Avaliação dos documentos a

N/A

respeito da reclassifìcação:

11. Os registros das Recuperandas

Sim.

dão suporte para que a pretensão

do credor quanto ao valor seja
aceita?
12. Os registros das Recuperandas

N/A

dão suporte para que a pretensão
do credor quanto à classificação
seja aceita?
LEI]

13. Conclusão da análise:

Deve ser considerado o valor integral postulado pelo
credor, conforme comprovado pela documentação
apresentada.

Considerando-se

que

ambas

as

Recuperandas figuram como devedoras da credora
na mesma relação contratual, o Credit Suisse Brazil
(Bahamas) Limited deve figurar na lista das duas
Recuperandas, na hipótese de serem elaboradas
duas listas de credores distintas.
14. Opinião final sobre valor do

Incluir o crédito no valor de US$9.417.712,03, na lista

crédito:

de

credores

da

Eneva

Participações

S.A.,

na

hipótese de serem apresentadas listas separadas.
Manter o crédito no valor de US$9.417.712,03, na

r

lista de credores da Eneva S.A.

hJ
15. Opinião final sobre classificação

Incluir o crédito como Classe III (Quirografário), na

do crédito:

relação de credores da Eneva Participações S.A. e
manter a classificação do crédito na relação de
credores da Eneva S.A.

"/ - vim- C't ;
~

Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda.
Administradora Judicial
Luis Vasco Elias
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NÚMERO DE REFERÊNCIA: 15
1. Nome ou Razão Social do Credor:

Finnet Comércio e Serviços de Teleinformática Ltda.

2. CPF/MF ou CNPJ/MF:

05.607.26610001-10

3. Valor e classe do crédito indicado

R$1.079,92

na

lista

de

Recuperandas,

credores

das

Classe III (Quirografário)

publicada

em

Eneva S.A

1811212014:
4.

Valor

declarado

e

classe

pelo

do

credor

crédito
em

R$1.703,07

sua

Petição:
5. Valor da diferença:
6.

IR]

Documento(s)

R$623,15
apresentado(s)

pelo credor para a comprovação do

Cópias simples das notas fiscais de prestação de
serviço n°s:

alegado:

-

10113

-

emissão 12103114, vencimento 11104114,

valor do principal R$779,16;
-

11291

-

emissão 02110114, vencimento 01111114,

valor do principal R$616,57;
-

11393

-

emissão 22110114, vencimento 21111114,

valor do principal R$207,70;
-

11582

-

emissão 28111114, vencimento 28112114,

valor do principal R$ 99,64.
Documentação
Recuperanda:

Complementar
nota fiscal

11112114, vencimento em
R$772,58,

u

n°

apresentada
11719,

10101115,

acompanhada

de

pela

emitida em
no valor de

documentação

comprobatória do período de prestação do serviço.
7. Avaliação dos documentos:

A nota fiscal apresentada pela Recuperanda pode ser
incluída

no

cálculo,

tendo

em

vista

que

foi

comprovada a prestação de serviço antes da data do
pedido de Recuperação Judicial.
O

credor

não

apresentou

documentação

de

representação, mas a divergência pode ser analisada
em

razão

do

reconhecimento

por

parte

da

Recuperanda.
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8. Credor pede reclassificação do

Não.

crédito? Qual reclassificação?
9.

Documento

reclassificação

que
e

ampara

percentual

a

N/A

do

crédito com Garantia Real — se
aplicável:
10. Avaliação dos documentos a

N/A

respeito da reclassificação:

11. Os registros das Recuperandas

0

Sim.

dão suporte para que a pretensão

do credor quanto ao valor seja
aceita?
12. Os registros das Recuperandas

N/A

dão suporte para que a pretensão

do credor quanto à classificação
seja aceita?
13. Conclusão da análise:

As

Notas

apresentam

fiscais

n°

10113,

vencimento

anterior

11291
à

e

11393

Recuperação

Judicial e, portanto, foram aplicados juros simples de
mora de 1% a.m. sobre os valores principais.
As Notas fiscais n° 11582 e 11719 apresentam
vencimento após a Recuperação Judicial e, portanto,

E

não houve atualização e aplicação de juros de mora
sobre os valores principais.
14. Opinião final sobre valor do

Majorar o crédito para o valor de R$2.547,56.

crédito:
15. Opinião final sobre classificação

Manter a classificação do crédito como Classe III

do crédito:

(Quirografário), na relação de credores da Eneva S.A.

Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda.
Administradora Judicial
Luis Vasco Elias
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NÚMERO DE REFERENCIA: 16
1. Nome ou Razão Social do Credor:

Fundo de Investimento Imobiliário — FII BTG Pactual
Corporate Office Fund — ("BC Fund")

2. CPF/MF ou CNPJ/MF:

08.924.78310001-01

3. Valor e classe do crédito indicado

R$499.711,21

na

lista

de

Recuperandas,

credores

das

Classe III (Quirografário)

publicada

em

Eneva S.A

1811212014:
4.

Valor

declarado

e

classe

pelo

do

credor

crédito
em

sua

O credor alega que o crédito não estaria sujeito aos
efeitos da recuperação judicial.

Petição:

E
4

5. Valor da diferença:
6.

Documento(s)

R$499.711,21
apresentado(s)

(i) ata da assembleia geral extraordinária de cotistas;

pelo credor para a comprovação do

ata da assembleia geral ordinária e extraordinária da

alegado:

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários, comunicação do
BACEN sobre a aprovação da eleição da diretoria,
todos autenticados e procuração; (li) contrato de
locação para fins não residenciais celebrado em
01106114 com a Eneva S.A.; (iii) recibo de pagamento,
datado de 08112114, no valor de R$499.711,21,
relativo aos aluguéis do mês de novembro/14.

7. Avaliação dos documentos:

O credor sustenta que o crédito referente ao mês de
dezembro/14 seria extraconcursal. Ademais, afirma

0

que, na data do pedido, não havia pendências da
locatária.
O crédito referente aos dias 01 a 09 do mês de
dezembro/14 é concursal e deve ser indicado na lista
de

credores,

submetendo-se

aos

efeitos

da

Recuperação Judicial.
8. Credor pede reclassificação do

Não.

crédito? Qual reclassificação?
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9.

Documento

reclassificação

que
e

ampara

percentual

a

N/A

do

crédito com Garantia Real — se
aplicável:
10. Avaliação dos documentos a

N/A

respeito da reclassificação:

11. Os registros das Recuperandas

Sim.

dão suporte para que a pretensão
do credor quanto

J
~

ao valor seja

aceita?
12. Os registros das Recuperandas

N/A

dão suporte para que a pretensão
do credor quanto à classificação
seja aceita?
13. Conclusão da análise:

O valor do aluguel proporcional ao período de 01 a 09
do mês de dezembro/14 deve ser mantido na relação
de credores. Não há atualização e juros de mora, pois
o vencimento é posterior ao pedido de Recuperação
Judicial.
O valor do período de 10 a 31 de dezembro/14 é
crédito extraconcursal.

14. Opinião final sobre valor do

iVI

Minorar o crédito para o valor de R$149.913,36.

crédito:
15. Opinião final sobre classificação

Manter a classificação do crédito como Classe III

do crédito:

(Quirografário), na relação de credores da Eneva S.A.

Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda.
Administradora Judicial
Luis Vasco Elias
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1. Nome ou Razão Social do Credor:

IBM Brasil - Indústria, Máquinas e Serviços Ltda.

2. CPF/MF ou CNPJ/MF:

33.372.25110001-56

3. Valor e classe do crédito indicado

R$3.993.884,81

na

lista

de

Recuperandas,

credores

das

Classe III (Quirografário)

publicada

em

Eneva S.A

1811212014:
4.

Valor

declarado

e

classe

pelo

do

credor

crédito
em

R$3.892.576,84

sua

Petição:
5. Valor da diferença:

0

6.

Documento(s)

(R$101.307,97)
apresentado(s)

(i) procuração e instrumento particular e consolidação

pelo credor para a comprovação do

do contrato social da empresa

alegado:

autenticados; (ii) cópia autenticada do contrato de

credora,

ambos

prestação de serviços de informática celebrado entre
MPX e IBM, sem os anexos ou qualquer referência a
valores e forma de pagamento; (iii) cópia autenticada
do termo de encerramento de contrato assinado em
30109114;

(iv)

e-mails

trocados

entre

as

Recuperandas e a credora; (v) cópias das notas
fiscais eletrónicas de n° 99905, 51858, 99904, 51857,
referentes aos serviços prestados em dezembro/14,
45346, 46127, 47425, 47426, 48653, 50595, 50596,
50634,

F

46275,

51078,

referentes

aos

serviços

prestados entre maio e novembro/14, 51511, 51512,
51513, 51514, 51515, 51516, 51517, 51519, 51858,
51859, 51860, 51861, 51862, 51863, 51865, 51866,
51867, 51868, 51869, 51870, 57871, 51872, emitidas
no mês de dezembro/14, e as faturas comerciais de
n° 9212014 e 9312014, referentes às duas últimas
parcelas da indenização referentes ao cancelamento
contratual.
7. Avaliação dos documentos:

Os documentos de representação comprovam os
poderes do signatário. A documentação apresentada
pelo

credor

foi

parcialmente

reconhecida

pela

113
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Recuperanda, com exceção das notas n° 45346,
46127, 47246, 47245, 48653, 46275, das quais
apresentou supostos comprovantes de pagamento.
O credor reconhece somente o pagamento da nota de
n° 48653.
8. Credor pede reclassificação do

Não.

crédito? Qual reclassificação?
9.

Documento

reclassificação

que
e

ampara

percentual

crédito com Garantia Real

0

-

a

N/A

do
se

aplicável:
10. Avaliação dos documentos a

N/A

respeito da reclassificação:

11. Os registros das Recuperandas

Sim, parcialmente.

dão suporte para que a pretensão
do credor quanto ao valor seja
aceita?
12. Os registros das Recuperandas

N/A

dão suporte para que a pretensão
do credor quanto à classificação
seja aceita?
13. Conclusão da análise:

M,

As notas fiscais/faturas de n° 99905, 51858, 45346,
46127,

47245,

47246,

50595,

50596,

50634,

009212014, 009312014, 46275, 51078, 51511, 51512,
51513, 51514, 51515, 51516, 51517, 51519 e 97508
foram incluídas considerando-se o seu valor principal,
acrescido de juros de mora de 1% a.m. pro rata die
desde o vencimento das notas fiscais até a data do
pedido de Recuperação Judicial.
As notas fiscais de n° 51859, 51860, 51861, 51862,
51863, 51865, 51866, 51867, 51868, 51869, 51870,
51871

e

51872

documentação

não

foram

apresentada

foi

incluídas,

pois

insuficiente

a

para

comprovação do crédito.
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A nota fiscal de n° 48653 não foi incluída, pois
reconhecido seu pagamento pelo credor.
14.

Opinião final sobre valor do

Minorar o crédito para o valor de R$3.897.573,41.

crédito:
15. Opinião final sobre classificação

Manter a classificação do crédito como Classe III

do crédito:

(Quirografário), na relação de credores da Eneva S.A.

Á,'-' V ,
~

0
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NÚMERO DE REFERÊNCIA: 18
1. Nome ou Razão Social do Credor:

Intralinks Serviços de Informática Ltda.

2. CPF/MF ou CNPJ/MF:

11.284.30310001-08

3. Valor e classe do crédito indicado

O crédito não foi listado pela Recuperanda.

na

lista

de

Recuperandas,

credores

das

publicada

em

1811212014:
4.

Valor

declarado

e

classe

pelo

do

credor

crédito
em

sua

R$503.417,48
Classe III (Quirografário)

Petição:
5. Valor da diferença:
6.
E

Documento(s)

N/A
apresentado(s)

(i) procuração original, instrumento de procuração,

pelo credor para a comprovação do

cópia do contrato social, ata da reunião de cotistas

alegado:

realizada

em

31

de janeiro

de 2013 e

carta

declaração do credor, todos autenticados; (ii) relatório
de

serviços

(iii)

cópia

simples

do

contrato

de

prestação de serviços; (iv) cópia dos e-malls trocados
entre a Recuperanda e a credora,

em que a

Recuperanda concorda com o crédito no valor de
R$416.728,62, referente aos sèrviços prestados entre
1510712013 e 1410712014; (v) cópias simples das
notas fiscais eletrônicas de n°s:
- 6003 - emissão 22109114, vencimento 07110114,
valor do principal R$20.404,72;
ú

- 6004 - emissão 22109114, vencimento 07110114,
valor do principal R$245,07;
- 6006 - emissão 22109114, vencimento 07110114,
valor do principal R$26.336,71;
- 6307 - emissão 24111114, vencimento 06112114,
valor do principal R$23.477,29;
- 6308 - emissão 24111114, vencimento 06111114,
valor do principal R$117,21;
- 6222 - emissão 21110114, vencimento 04111114,
valor do principal R$21.671,35;
- 6223 - emissão 21110114, vencimento 04111114,
valor do principal R$117,21.
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7. Avaliação dos documentos:

Os documentos de representação comprovam os
poderes do signatário.
A Recuperanda reconhece parcialmente o crédito
pleiteado pelo credor, pois requer a inclusão dos
valores líquidos do acordo e das notas fiscais, já que
incidiriam

impostos

federais.

As

notas

fiscais

referentes aos serviços prestados após junho/14
perfazem o total de R$86.688,86.
Conforme informado pela Recuperanda, a nota fiscal
referente aos serviços do acordo

no valor de

R$416.728,62 ainda não foi emitida.
8. Credor pede reclassificação do

Não.

crédito? Qual reclassificação?
9.

Documento

reclassificação

que
e

ampara

percentual

crédito com Garantia Real

—

a

N/A

do
se

aplicável:
10. Avaliação dos documentos a

N/A

respeito da reclassificação:

11. Os registros das Recuperandas

Sim, parcialmente.

dão suporte para que a pretensão
do credor quanto ao valor seja

U

aceita?
12. Os registros das Recuperandas

N/A

dão suporte para que a pretensão
do credor quanto à classificação
seja aceita?
13. Conclusão da análise:

Incluir o crédito postulado na relação de credores da
Recuperanda, pelos seus valores brutos, já que os
impostos ainda não foram recolhidos.
O

valor do

acordo

foi

atualização e juros mora,

incluído

e

não

houve

pois o vencimento é

posterior ao pedido de Recuperação Judicial.
Os valores das notas fiscais foram acrescidos de
juros de mora de 1% a.m. pro rata die desde o
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vencimento das notas fiscais até a data do pedido de
Recuperação Judicial.
14.

Opinião final sobre valor do

Incluir o crédito no valor de R$510.363,86.

crédito:
15. Opinião final sobre classificação

Incluir o crédito como Classe III (Quirografário), na

do crédito:

relação de credores da Eneva S.A.

-,-, ~
Â
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0
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1. Nome ou Razão Social do Credor:

Itaú Unibanco S.A ("Itaú BBA")

2. CPF/MF ou CNPJ/MF:

60.701.19010001-04

3. Valor e classe do crédito indicado

R$706.045.798,77

na

lista

de

Recuperandas,

credores

das

Classe III (Quirografário)

publicada

em

Eneva S.A

1811212014:
4.

Valor

declarado

e

classe

pelo

do

credor

crédito
em

sua

R$706.758.341,57
Classe III (Quirografário)

Petição:
5. Valor da diferença:
6.

Documento(s)

R$712.542,80
apresentado(s)

(i)

procuração

original,

publicações

das

atas

pelo credor para a comprovação do

extraordinária e ordinária no D.O; (ii) instrumentos de

alegado:

cédulas

de

crédito

bancário

("CCBs")

n°,

acompanhados das respectivas memórias de cálculo:
-

101113120001400

-

emissão 05112113, vencimento

05112114, valor do principal R$200.000.000,00 e
respectivo

aditivo

vencimento

com

emissão

em

05112114,

valor

do

principal

15/01115,

R$227.260.045,85;
-

100110120020200

-

emissão 21112110, vencimento

20106111, valor do principal R$250.000.000,00, com
os

E

aditivos

de

10

a

711

,

com

os

respectivos

vencimentos 19108111, 19/12/11, 18106112, 17112112,
17106113, 16112113 e 16112114, com valor do principal
de R$105.790.387,14;
-

101113120003000

-

emissão 09112113, vencimento

09112114, valor do principal R$210.000.000,00;
-

100114010012600

-

emissão 29101114, vencimento

19101116, valor do principal R$80.000.000,00; e
-

101114050093900

12108114,

valor do

respectivo

aditivo

-

emissão 13105114, vencimento
principal

com

R$28.838.334,95

emissão

em

e

12108114,

vencimento 13110114.
(iii) instrumento de constituição de garantia referente
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à CCB n° 101114050093900 (alienação fiduciária de
ações de Eneva Participações S.A. e Parnaíba IV
Participações S.A. de titularidade da Eneva S.A. e da
Parnaíba Participações S.A).
Os documentos de representação comprovam os

7. Avaliação dos documentos:

poderes do signatário. A documentação apresentada
pelo credor comprova o crédito postulado e é
reconhecido pela Recuperanda.
A CCB 101114050093900 está garantida por cessão
fiduciária sem valor patrimonial imediato.
8. Credor pede reclassificação do

Não.

crédito? Qual reclassificação?
9.

que

Documento

reclassificação

e

ampara

percentual

a

N/A

do

crédito com Garantia Real — se
aplicável:
10. Avaliação dos documentos a

N/A

respeito da reclassificação:

11. Os registros das Recuperandas

Sim.

dão suporte para que a pretensão
do credor quanto ao valor seja
aceita?

0

12. Os registros das Recuperandas

N/A

dão suporte para que a pretensão
do credor quanto à classificação
seja aceita?
13. Conclusão da análise:

Os cálculos foram efetuados utilizando os seguintes
critérios:
- Aditamento ao contrato

n°

101113120001400:

calculado juros remuneratórios de 2,65% a.a. (base
252 dias) + 100% CDI.
- 70 Aditamento ao contrato n° 100110120020200:
calculado juros remuneratórios de 2,65% a.a. (base
252 dias) + 100% CDI e penalidade de 0,5%.
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- Contrato n° 101113120003000: calculado juros
remuneratórios de 2,65% a.a. (base 252 dias) + 100%
CDI.
- Contrato n° 100114010012600: calculado juros
remuneratórios de 3,15% a.a. (base 252 dias) + 100%
CDI.
- Aditivo ao contrato n° 101114050093900: calculado
juros remuneratórios de 3% a.a. (base 252 dias) +
100% CDI, juros de mora de 1% a.m. e multa
contratual de 2%.

r1

14. Opinião final sobre valor do

Majorar o crédito para o valor de R$706.856.222,78.

crédito:

O valor indicado na CCB 101114050093900 será
considerado em sua integralidade, sob condição
resolutiva, caso o credor venha a excutir a garantia
antes da Assembleia Geral de Credores ou desde
que se abstenha de fazê-lo durante o prazo de
cumprimento do plano de recuperação judicial, se
aprovado.

15. Opinião final sobre classificação

Manter a classificação do crédito como Classe lli

do crédito:

(Quirografário), na relação de credores da Eneva S.A.
Alterar a titularidade para " Itaú Unibanco S.A."

Deloitte Touche Tohmatsu Consul
ult"o'res✓+Ltda.
Administradora Judicial
Luis Vasco Elias
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1. Nome ou Razão Social do Credor:

Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.

2. CPF/MF ou CNPJ/MF:

02.102.49810001-29

3. Valor e classe do crédito indicado

R$7.651,66

na

de

lista

Recuperandas,

credores

das

Classe III (Quirografário)

publicada

em

Eneva S.A

1811212014:
4.

Valor

declarado

classe

e

do

credor

pelo

crédito
em

sua

R$61.982,00
Classe III (Quirografário)

Petição:
5. Valor da diferença:

R$54.330,34

Ei
6.

Documento(s)

apresentado(s)

Nenhum. O credor apenas apresentou uma petição

pelo credor para a comprovação do

com a relação de créditos.

alegado:

Documentação

complementar

apresentada

pelo

credor: procuração por instrumento público.
7. Avaliação dos documentos:

A documentação de representação comprova os
poderes da signatária. A documentação apresentada
é insuficiente para comprovar o crédito postulado.
Ademais, dos R$61.982,00 postulados pelo credor,
apenas R$ 15.332,34 referem-se às Recuperandas.
Os demais créditos pertencem a outras empresas do
grupo.

0

8. Credor pede reclassificação do

Não.

crédito? Qual reclassificação?
9.

Documento

reclassificação
crédito com

que
e

ampara

percentual

Garantia Real

—

a

N/A

do
se

aplicável:
10. Avaliação dos documentos a

N/A

respeito da reclassificação:
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NÚMERO DE REFERÊNCIA: 20
11. Os registros das Recuperandas N/A
dão suporte para que a pretensão
do credor quanto ao valor seja
aceita?
12. Os registros das Recuperandas

N/A

dão suporte para que a pretensão
do credor quanto à classificação
seja aceita?
13. Conclusão da análise:

O credor não apresentou documentação suficiente
para suportar seu pedido.

14. Opinião final sobre valor do

Manter o crédito listado no valor de R$7.651,66.

crédito:
15. Opinião final sobre classificação

Manter a classificação do crédito como Classe III

do crédito:

(Quirografário) na relação de credores da Eneva S.A.

Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda.
Administradora Judicial
Luis Vasco Elias

E
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RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE ENEVA S . A E ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A

~~66

NÚMERO DE REFERÊNCIA: 21

1. Nome ou Razão Social do Credor:

Valorização Empresa de Café S/A

2. CPF/MF ou CNPJ/MF:

01.316.79010001-81

3. Valor e classe do crédito indicado

R$16.223,47

na

lista

de

Recuperandas,

credores

das

Classe III (Quirografário)

publicada

em

Eneva S.A.

1811212014:
4.

Valor

declarado

o

e

classe

pelo

do

credor

crédito
em

sua

R$22.471,53
Classe III (Quirografário)

Petição:

Eneva S.A.

5. Valor da diferença:

R$6.248,06

6.

Documento(s)

apresentado(s)

(i) procuração pública autenticada, cópia simples da

pelo credor para a comprovação do

ata da assembleia geral ordinária realizada no dia 22

alegado:

de abril de 2014, estatuto social publicado no D.O; (ii);
(iii) contrato de comodato e fornecimento de café; (iv)
cópia simples da proposta comercial;
simples das fichas de
empresa

credora

retirada;

enviados

(iv)
à

(v) cópias

e-mafis da

Recuperanda,

juntamente com a respectiva cópia do demonstrativo
de doses consumidas e DANFE de n°s:
- 34226 - emissão 20108114, vencimento 20109114,
valor do principal R$3.571,91;
- 35218 - emissão 24109114, valor do principal
R$4.164,04;
- 36157 - emissão 14110114, vencimento 20110114,
valor do principal R$4.245,92;
- 36851 - emissão 07111114, vencimento 20111114,
valor do principal R$4.241,60;
- 37576 - emissão 0411212014, vencimento 30112114,
valor do principal R$3.828,96;
- 38184 - emissão

12112114, valor do principal

R$2.419,10.
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RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE ENEVA S.A E ENEVA PARTICIPACÕES S.A
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 21
7. Avaliação dos documentos:

O

credor

não

apresentou

documentação

de

representação suficiente, no entanto, a Recuperanda
reconheceu integralmente o crédito.
De acordo com o Credor e a Recuperanda, a DANFE
n°

38184,

emitida

em

12112114,

refere-se

à

mercadoria entregue anteriormente ao pedido de
Recuperação Judicial.
8. Credor pede reclassificação do

Não

crédito? Qual reclassificação?
9.

Documento

reclassificação

11

que
e

ampara

percentual

crédito com Garantia Real

—

a

N/A

do
se

aplicável:
10. Avaliação dos documentos a

N/A

respeito da reclassificação:

11. Os registros das Recuperandas

Sim.

dão suporte para que a pretensão
do credor quanto ao valor seja
aceita?
12. Os registros das Recuperandas

N/A

dão suporte para que a pretensão
do credor quanto à classificação

C

seja aceita?
13. Conclusão da análise:

Foram aplicados juros de mora de 1% a.m. nas
DANFEs n° 34226, 35218, 36157 e 36851, pois
indicam

vencimento

anterior

ao

pedido

de

Recuperação Judicial.
As DANFEs n° 37576 e 38184 indicam vencimento
posterior ao pedido de Recuperação Judicial, de
modo a não atrair a incidência de correção monetária
e juros de mora.
14. Opinião final sobre valor do

Majorar o crédito para o valor de R$23.523,67.

crédito:
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RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE ENEVA S.A E ENEVA PARTICIPACÕES S.A
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 21
15. Opinião final sobre classificação Manter a classificação do crédito como Classe III
do crédito:

(Quirografário), na relação de credores da Eneva S.A.

Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda.
Administradora Judicial
Luis Vasco Elias

E

E
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RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE ENEVA S.A E ENEVA PARTICIPACÔES S.A
NÚMERO DE REFERENCIA: 22
1. Nome ou Razão Social do Credor:

Rio Shop Serviços Ltda. - ME

2. CPF/MF ou CNPJ/MF:

73.833.36010001-48

3. Valor e classe do crédito indicado

R$358.418,80

na

de

lista

Recuperandas,

credores

das

Classe IV (ME/EPP)

publicada

em

Eneva S.A

1811212014:
4.

Valor

declarado

e

classe

pelo

do

credor

crédito
em

R$247.533,41

sua

Petição:
5. Valor da diferença:

6.

Documento(s)

(R$110.885,39)

apresentado(s)

(i) via original da procuração; (H) nota fiscal de

pelo credor para a comprovação do

serviços eletrônicos de n s 1493, 1494, 1495, 1496,

alegado:

1702, 1703, 1704 e 1705.

7. Avaliação dos documentos:

Documentos

apresentados

não

comprovam

os

poderes do signatário.
A documentação apresentada pela credora pode ser
considerada para a realização do cálculo.
Nas notas fiscais n° 1493, 1494, 1495 e 1496 houve a
inclusão de juros de mora de 1 % a.m., tendo em vista
que

o

vencimento

é

anterior

ao

pedido

de

Recuperação Judicial.
Não houve incidência de atualização e juros de mora

C

sobre o valor das notas fiscais n° 1702, 1703, 1704 e
1705, por terem vencimento posterior ao pedido de
Recuperação Judicial.
8. Credor pede reclassificação do

Não.

crédito? Qual reclassificação?
9.

Documento

reclassificação

que
e

ampara

percentual

a

N/A

do

crédito com Garantia Real — se
aplicável:
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NÚMERO DE REFERÊNCIA: 22
10. Avaliação dos documentos a

N/A

respeito da reclassificação:

11. Os registros das Recuperandas

Sim.

dão suporte para que a pretensão
do credor quanto

ao valor seja

aceita?
12. Os registros das Recuperandas

N/A

dão suporte para que a pretensão
do credor quanto à classificação

E

seja aceita?
13. Conclusão da análise:

O valor total indicado na lista de credores não foi
comprovado
Recuperanda.
apresentado

pela

documentação

Embora

a

credora

documentação

contábil

da

não

tenha

regular

de

representação, a postulada minoração do crédito foi
reconhecida e comprovada pela Recuperanda.
14.

Opinião final sobre valor do

Minorar o crédito para o valor de R$248.066,77.

crédito:
15. Opinião final sobre classificação

Manter a classificação do crédito como Classe IV

do crédito:

(Micro empresa ou Empresa de Pequeno Porte) na
relação de credores da Eneva S.A.

Ir-li

Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda.
Administradora Judicial
Luis Vasco Elias
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JUÍZO DE DIREITO DA
4a VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO
Processo n° 0474961-48.2014.8.19.0001

Requerentes: ENEVA S.A. e ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A.

E D I T A L, para conhecimento de terceiros interessados, nos termos do art. 7 0,
parágrafo 20 da Lei 11.101105, passado na forma abaixo:
A Doutora . MARIA DA PENHA NOBRE MAURO, Juíza de Direito Tabelar da 4a
Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos
0 que o presente virem ou dele conhecimento tiverem que, com base nos livros contábeis
e documentos comerciais e fiscais das devedoras e nos documentos que lhe foram
apresentados pelos credores, na forma do caput do artigo 70 da Lei n° 11.101105, foram
analisadas as divergências e habilitações de crédito apresentadas, tempestivamente,
pelos credores. Os valores dos créditos atribuídos a cada credor que apresentou
manifestação e, ainda, aqueles objeto de manifestação das devedoras à Administradora
Judicial seguem listados abaixo em conjunto com os valores dos créditos indicados na
lista a que se refere o art. 52, parágrafo 1% da Lei 11.101.105, verificados pela
Administradora Judicial. Relação de Credores: Classe I — Credor Trabalhista:.
ALBUQUERQUE PINTO SOARES VIEIRA ADVOGADOS, R$6.409,26;
ESCRITORIO DE ADVOCACIA ARNOLDO WALD, R$90.900,00; GOES
ADVOGADOS ASSOCIADOS, R$37.540,00; JUNQUEIRA SOCIEDADE DE
ADVOGADOS, R$6.600,00; PINHEIRO GUIMARAES ADVOGADOS,
R$116.960,71; ROBORTELLA ADVOGADOS, R$22.850,00; TOCANTINS
ADVOGADOS, R$6.947,53; VEIRANO E ADVOGADOS ASSOCIADOS,
O R$1.248,30. Classe III — Credores Quirografários: 2GET RECRUTAMENTO &
SELECAO LTDA, R$406.594,78; ABRAGET - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
GERADORAS TERMELÉTRICAS, R$7.332,65; AEITEC TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO LTDA EPP, R$93.954,55; ALI, NET INFORMATICA LTDA, R$860,00;
ALOG SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA S.A, R$234.286,41;
ARKADIN DO BRASIL SERVICOS DE CONFERENCIA LTDA, R$7.210,48;
ASSOCIACAO BRASILEIRA DO CARVÃO MINERAL, 11$5.946,96;
ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DO CASTELINHO DO FLAMENGO, R$95,00;
AUTOMATOS S.A, R$9.862,32; AVIPAM TURISMO E TECNOLOGIA LTDA,
R$70.588,58; BANCO BANKPAR SA, R$63.636,15; BANCO BANKPAR SA,
US$1.982,22; BANCO BTG PACTUAL SA, R$1.274.292.617,52; BANCO
CITIBANK SA, R$139.101.448,91; BANCO CITIBANK SA, US$50.000.000,00;
BANCO BRADESCO CARTÕES SA, R$11.898,23; BTG PACTUAL CORRETOTA
DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, R$55.687,67; CEM DIGITALIZACAO
DE DADOS LTDA, R$421,20; CENTRAL COOP RIO DE JANEIRO -
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COOPERATIVA CENTRAL DE TAXI DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO,
R$21.047,13; CENTRO BRASILEIRO DE INFRA ESTRUTURA LTDA, R$1.286,00;
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO,
R$928,80; CITIBANK, NA, US$43.323.844,68; COLLECTA RIO ASSESSORIA E
CONSULTORIA LTDA, R$32.691,60; COMISSAO DE VALORES MOBILIÁRIOS,
R$3.314,80; COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS,
R$220.772,90; CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAMENGO PARK TOWERS,
R$643.580,92; CONTACTA SEGURANCA EM CONECTIVIDADE LTDA,
R$35.254,81; CREDIT SUISSE BRASIL (BAHAMAS) LIMITED, US$9.417.712,03;
CSRX ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA, R$12.375.675,46; CVEM
CONSULTORIA, R$13.936,72; DASCAM CORRETORA DE CAMBIO LTDA,
R$2.513,71; DIMOPLAC DIVISORIAS MODULADAS LTDA, R$1.963,34; E.ON
BRASIL ENERGIA LTDA., R$12.979.061,54; E.ON E&P NORGE AS,
NOK2.696.485,63; E.ON INTERNATIONAL, 62380.343,11; EMDOC RIO DE
JANEIRO SERVICOS DE REALOCACAO DE ESTRANGEIROS LTDA,
R$5.063,69; EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA
EMBRATEL, R$100.059,29; ENGENHO PESQUISA DESENVOLVIMENTO E
CONSULTORIA, R$28.155,00; ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA, R$37.474,07; FEDERAL EXPRESS CORPORATION, R$3.234,79; FINNET
COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA, R$2.547,56; FTI
CONSULTORIA LTDA, R$1.165.060,92; FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND, R$149.913,36;
G5 CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, R$351.937,50; IBM BRASIL
INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA, R$3.897.573,41; INTRALINKS
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., R$510.363,86; ITAU UNIBANCO SA
(ANTIGO BANCO ITAU BBA SA), R$706.856.222,78; ITUMBIARA
TRANSMISSORA DE ENERGIA SA, R$530,10; LERSCH TRADUCOES,
R$1.600,62; LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA, R$26.584,12; LOPES
FILHO E ASSOCIADOS CONSULTORES DE INVESTIMENTO LTDA.,
® R$2.843,59; LUMIS EIP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, R$38.900,58;
MED-RIO CHECK-UP MEDICINA PREVENTIVA LTDA., R$6.036,28; METLIFE
PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA, R$3.040,99; METROPOLITAN LIFE
SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA, R$11.652,40; MRS PROFESSIONAL
ACCESS S/C LTDA., R$950,00; MTEL TECNOLOGIA S.A, R$20.143,86;
MULTIREDE INFORMÁTICA S/A, R$17.769,44; NET SERVICOS DE
COMUNICACAO S.A, R$765,44; NOVA COMUNICACAO CORPORATIVA
LTDA, R$20.000,00; PL BRASIL, R$5.614,50; PLANUS - INFORMATICA E
TECNOLOGIA LTDA., R$26.262,59; PORTAGIO ENGENHARIA E
CONSTRUCOES LTDA, R$67.618,00; PRICEWATERHOUSECOOPERS
AUDITORES INDEPENDENTES, R$342.380,00; PROOF SERVICOS E COMERCIO
DE INFORMATICA LTDA, R$6.387,10; PSR CONSULTORIA LTDA, R$28.155,00;
RADIO-TAXI 2000 - COOPERATIVA DE RADIO-TAXI, MISTA DE
TRANSPORTE, CONSUMO, E HABITACAO DOI, R$1.180,14; REAL SRR
PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, R$3.397,32; RECALL DO BRASIL LTDA,

O

O

R$1.142,47; SERASA S.A. R$2.921,45; SIX AUTOMAÇÃO S.A, R$145.629,56;
SOFTWAY S.A., R$2.930,01; SOMAR METEOROLOGIA, R$16.763,92;
SUPRIWEB COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, R$1.979,60;
SYNAPSIS BRASIL S/A, R$238.340,26; TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO
S/A, R$1.008,06; TELEFONICA BRASIL S/A, R$25.031,62; TIM CELULAR SA,
R$733,23; TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICOS E TECNOLOGIA
S.A, R$25.561,80; TIXPERTS INFORMATICA LTDA, R$9.045,15; TOTVSS.A,
R$153.247,08; TRIBO INTERACTIVE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS
LTDA, R$11.281,25; VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, R$6.892,84;
VALORIZACAO EMPRESA DE CAIE SA, R$23.523,67; W3 INFORMATICA
LTDA, R$12.000,00; WEBB NEGOCIOS S.A, R$11.212,44; WITTEL
COMUNICACOES LTDA, R$9.077,53; Classe IV — Credores ME/EPP: ALDEIA
COMUNICACAO LTDA - EPP, R$1.083,50; ASIA BRASIL PRODUTORA DE
EVENTOS LTDA. - ME, R$1.463,40; A S DE ARAUJO SERVIÇOS DE
TRANSPORTE, R$13.650,00; CLICK DATA SOLUCOES INFORMATICA LTDA EPP, R$8.200,00; CPR CENTRO DE PREVENCAO RIO LTDA - EPP, R$4.809,04;
CREACTIV SISTEMAS INTEGRADOS -RIO LTDA - ME, R$2.139,55; CTEE CENTRO DE TREINAMENTO E ESTUDOS EM ENERGIA LTDA - EPP,
R$1.390,00; ESTADOS UNIDOS SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, R$419,71;
GREENCLEANER SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
LTDA - ME, R$12.098,20; INTERCONNECTIONS EXCELENCIA EM IDIOMAS
LTDA - ME, R$589,31; IUS NATURA LTDA - ME, R$2.814,55; KMB
TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP, R$20.521,02; MAIS MEDIA
MONITORAMENTO DE INFORMACOES EIRELI EPP - ME, R$7.500,00; MANAN
246 SERVICOS LTDA - ME, R$4.553,49; ONSET TELECOM ASSESSORIA E
CONSULTORIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP, R$3.695,43; PLAN
PRACTICAL LANGUAGE CURSO DE IDIOMAS LTDA - EPP, R$62.716,80;
POWERCONSULT ENGENHARIA DE SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA - EPP,
R$36.900,00; R C M PEREIRA MUDANCAS E TRANSPORTES - ME,
R$335.974,60; RIO SHOP SERVICOS LTDA ME, R$248.066,77; R L CAMARGO
CONSTRUCOES LTDA EPP, R$130,00; RM TECHNOLOGY LTDA - ME,
R$16.901,00; SITEWARE SOLUCOES LTDA. - EPP, R$4.217,10; TARGET
SERVICOS TÉCNICOS LTDA - ME, R$3.250,50; TROUT CREEK LIMITADA EPP, R$2.978,92; VIDRACARIA JORDAO LTDA - ME, R$2.790,00; WF
MARCENARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, R$14.310,72; Total em
R$: R$2.156 234.828 79. Total em US$: US$102 743.538 93. Total em E:
E2.780.343,11. Total em NOK: NOK2.696.485,63. Nos termos do artigo 8 1 da Lei rP
.

,

.

,

11.101105, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste edital, qualquer

credor, devedor ou seus sócios e o Ministério Público poderá apresentar ao Juízo da 4a
Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, impugnação
contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestandose contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado. Nos
termos do § 21 do artigo 71 da Lei n° 11.101105, qualquer credor, devedor ou seus sócios
e o Ministério Público poderá ter acesso, em horário comercial, aos documentos que
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fundamentaram a apreciação das divergências e habilitações de crédito, nas
dependências da Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda., situada na Avenida
Presidente Wilson, 231 — 261 andar - CEP 20030-905 — Rio de Janeiro - RJ, telefones
+55 (21) 3981-0501. Para esta finalidade, solicita-se que os interessados entrem em
contato para agendamento pelo e-mail: ajgeradora@deloitte.com. E, para que chegue
ao conhecimento de todos os interessados, mando expedir o presente edital que será
publicado e afixado na forma de lei. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos _
do mês de fevereiro do ano de 2015. Eu, , Titular de Cartório,
mandei digitar, subscrevo.
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JUÍZO DE DIREITO DA
48 VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECUPERACÃO JUDICIAL DE ENEVA S.A. E ENEVA PARTICIPACÕES S.A.
PROCESSO N° 0474961-48.2014.8.19.0001
RELAÇÃO DE CREDORES ARTIGO 70 4 20 DA LEI 11.101/05
-

.

.

CREDORES - CLASSE 1
EDITAL DA
RECUPERANDA
CONSOLIDADO

CREDOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ALBUQUERQUE PINTO SOARES VIEIRA
ADVOGADOS
ALMEIDA, ROTENBERG E BOSCOLI SOCIEDADE
DE ADVOGADOS
ESCRITORIO DE ADVOCACIA ARNOLDO WALD
GOES ADVOGADOS ASSOCIADOS
JUNQUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
PINHEIRO GUIMARAES ADVOGADOS
ROBORTELLA ADVOGADOS
TOCANTINS ADVOGADOS
VEIRANO E ADVOGADOS ASSOCIADOS
-

TOTAL CLASSE 1
-

CREDORES

-

-

R$

R$

6.409,26

R$

R$

14.077,50

R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

85.309 65
37.540 00
3.250 50
5.663 20
21.444 72
6.947 53
124830

R$
R$
R$
R$
R
R$
R$

90.900 00
37.540 00
6.600 00
116.960 71
22.850 00
6.947 53
1.248 30

181.890,661 R$

289.455 80

R$

3
4
5

u

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

6.409,26
-

CLASSE III
EDITAL DA
RECUPERANDA
CONSOLIDADO

CREDOR
1
2

EDITAL DA
ADMINISTRADORA
JUDICIAL CONSOLIDADO

2GET RECRUTAMENTO 8 SELECAO LTDA
ABRAGET ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
GERADORAS TERMELÉTRICAS
AEITEC TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA EPP
ALL NET INFORMATICA LTDA
ALLEN RIO SERV. E COM. DE PROD. DE
INFORMATICA LTDA
ALOG SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM
INFORMATICA S.A
ARKADIN DO BRASIL SERVICOS DE
CONFERENCIA LTDA
ASSOCIACAO BRASILEIRA DO CARVAO MINERAL
ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DO CASTELINHO DO
FLAMENGO
AUTOMATOS S.A
AVIPAM TURISMO E TECNOLOGIA LTDA
BANCO BANKPAR SA
BANCO BANKPAR SA
BANCO BTG PACTUAL SA
BANCO CITIBANK SA
BANCO CITIBANK SA
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
BTG PACTUAL CORRETOTA DE TITULOS E
VALORES MOBILIARIOS
CEM DIGITALIZACAO DE DADOS LTDA
CENTRAL COOP RIO DE JANEIRO COOPERATIVA
CENTRAL DE TAXI DO MUNICIPIO DO RIO DE
JANEIRO
CENTRO BRASILEIRO DE INFRA ESTRUTURA
-

EDITAL DA
ADMINISTRADORA
JUDICIAL CONSOLIDADO

R$

406.594 78

R$

406.594 78

R$

7.332,65

R$

7.332,65

R$
R$

860,00

R$
R$

93.954 55
860,00

R$

246.928,25

R$

R$

234.286,41

R$

234.286,41

R$

7.210,48

R$

7.210,48

R$

5.946 96

R$

5.946 96

R$

95,00

R$

95,00

R$
R$
R$
US$
R$
R$
US$
R$

-

9.862 32
39.497 98
57.450 07
-

893.923.950 20
135.572.302 24
-

-

R$
R$
R$
US$
R$
R$
US$
R$

-

9.862 32
70.588 58
63.636 15
1.982 22
1.274.292.617 52
139.101.448 91
50.000.000 00
11.898 23

R$

3.320,42

R$

55.687,67

R$

421,20

R$

421,20

R$

21.047,13

R$

21.047,13

R$

1.286 00

R$

1.286,00

-

20
21

1366
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

1E

39

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

50
51
52
53
54

C

55
56
57
58
59

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

70

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO
R$
E RIO DE JANEIRO
R$
CITIBANK NA
CITIBANK NA
US$
COLLECTA RIO ASSESSORIA E CONSULTORIA
R$
COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS
R$
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
R$
SERVIÇOS
CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAMENGO PARK
R$
TOWERS
ICONTACTA SEGURANÇA EM CONECTIVIDADE
R$
CREDIT SUISSE BRASIL BAHAMAS LIMITED
US$
CSRX ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA
R$
CVEM CONSULTORIA
R$
DASCAM CORRETORA DE CAMBIO LTDA
R$
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES
R$
LTDA.
DIMOPLAC DIVISORIAS MODULADAS LTDA
R$
E.ON BRASIL ENERGIA LTDA.
R$
E.ON E&P NORGE AS
NOK
E.ON INTERNATIONAL
€
EMDOC RIO DE JANEIRO SERVICOS DE
R$
REALOCACAO DE ESTRANGEIROS LTDA
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
R$
SA EMBRATEL
ENGENHO PESQUISA DESENVOLVIMENTO E
R$
CONSULTORIA
IERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL
R$
FEDERAL EXPRESS CORPORATION
R$
FINNET COMERCIO E SERVICOS DE
R$
TELEINFORMATICA LTDA
FTI CONSULTORIA LTDA
R$
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG
R$
PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND
G5 CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
R$
HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO
R$
IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS
R$
LTDA
INTRALINKS SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.
R$
ITAU UNIBANCO SA ANTIGO BANCO ITAU BBA SA R$
ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA
R$
R$
LERSCH TRADUCOES
R$
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
LOPES FILHO E ASSOCIADOS CONSULTORES DE
R$
INVESTIMENTO LTDA.
R$
LUMIS EIP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
MED-RIO CHECK-UP MEDICINA PREVENTIVA
R$
R$
METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA
R$
PRIVADA SA
R$
MRS PROFESSIONAL ACCESS S/C LTDA.
R$
MTEL TECNOLOGIA S.A
R$
MULTIREDE INFORMATICA S/A
R$
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S.A
R$
NOVA COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA
R$
PL BRASIL
R$
PLANUS - INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA.
R$
PORTAGIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES
R$
INDEPENDENTES
PROOF SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA
R$
LTDA
R$
I PSR CONSULTORIA LTDA

I

I

928,80
115.145.463 76
50.342.340 63
32.691 60
3.314 80

R$
R$
US$
R$
R$

928,80

"-

43.323.8Z4, 68
32.691 60
3.314 80

220.772,90

R$

220.772,90

643.580,92

R$

643.580,92

35.254 81
9.417.712 03
12.375.675 46
13.936 72
2.513 71
496.292,70
1.963 34
12.979.061 54
2.696.485 63
2.780.343 11

R$
US$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
NOK
€

35.254 81
9.417.712 03
12.375.675 46
13.936 72
2.513 71
1.963 34
12.979.061 54
2.696.485 63
2.780.34311

5.063,69

R$

5.063,69

100.059,29

R$

100.059,29

28.155,00

R$

28.155,00

3.234 79

R$
R$

37.474 07
3.234 79

1.079,92

R$

2.547,56

1.165.060 92

R$

1.165.060 92

499.711,21

R$

149.913,36

351.937 50
360.503.861 59

R$
R$

351.937 50
-

3.993.884,81

R$

3.897.573,41

706.045.798 77
530,10
1.600 62
26.584 12

R$
R$
R$
R$
R$

510.363 86
706.856.222 78
530,10
1.600 62
26.584 12

R$

2.843,59

38.900 58
6.036 28
3.040 99

R$
R$
R$

38.900 58
6.036 28
3.040 99

11.652,40

R$

11.652,40

950,00
20.143 86
17.769 44
588,80
5.614 50
26.262 59
67.618 00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

950,00
20.143 86
17.769 44
765,44
20.000 00
5.614 50
26.262 59
67.618 00

342.380,00

R$

342.380,00

R$

6.387,10

R$

28.155 00

-

28.155 00

1 3G1
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

C

87
88
89
90
91

RADIO-TAXI 2000 - COOPERATIVA DE RADIO-TAXI,
MISTA DE TRANSPORTE, CONSUMO, E
HABITACAO DOI
REAL SRR PUBLICIDADE E MARKETING LTDA
RECALL DO BRASIL LTDA
SERASA S.A
SIX AUTOMA AO S.A
SOFTWAY S.A.
SOMAR METEOROLOGIA
SUPRIWEB COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA
SYNAPSIS BRASIL S/A
TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO S/A
TELEFONICA BRASIL S/A
TIM CELULAR SA
TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICOS
E TECNOLOGIA S.A
TIXPERTS INFORMATICA LTDA
TOTVSS.A
TRIBO INTERACTIVE DESENVOLVIMENTO DE
PROGRAMAS LTDA
VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA
VALORIZACAO EMPRESA DE CAFÉ SA
W3 INFORMATICA LTDA
WEBB NEGOCIOS S.A
W ITTEL COMUNICACOES LTDA

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

- CLASSE III
- CLASSE III
- CLASSE III
- CLASSE III

- R$
- US$
-€
- NOK

R$

1.180,14

16.763 92

R
R$
R$
R$
R$
R$

3.397 32
1.142 47
2.921 45
145.629 56
2.930 01
16.763 92

R$

1.979,60

R$

1.979,60

R$
R$
R$
R$

238.340 26
1.008 06
25.031 62
61,81

R$
R$
R$
R$

238.340 26
1.008 06
25.031 62
733,23

R$

25.561,80

R$

25.561,80

R$
R$

7.740 00
117.518 86

R$
R$

9.045 15
153.247 08

R$

11.281,25

R$
R$
R$
R$
R$

6.892 84
23.523 67
12.000 00
11.212 44
9.077 53

R$
R
R$
R$
R$
R$
R$

1.180,14

1.142 47
2.921 45
145.629 56

-

-

R$
R$
R$
R$
R$
R$

6.892 84
16.223 47
12.000 00
11.212 44
9.077 53

R$ 2.246.425.803 75 R$
US$
59.760.052 66 US$
€
2.780.343 11
€
NOK
2.696.485 63 NOK

2.155.132.209 38
102.743.538 93
2.780.343 11
2.696.485 63

CREDORES - CLASSE IV
EDITAL DA
RECUPERANDA
CONSOLIDADO

CREDOR
1

Lr

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ALDEIA COMUNICACAO LTDA - EPP
ASIA BRASIL PRODUTORA DE EVENTOS LTDA. A S DE ARAUJO SERVIÇOS DE TRANSPORTE
CLICK DATA SOLUCOES INFORMATICA LTDA - EPP
CPR CENTRO DE PREVENCAO RIO LTDA - EPP
CREACTIV SISTEMAS INTEGRADOS -RIO LTDA CTEE - CENTRO DE TREINAMENTO E ESTUDOS
EM ENERGIA LTDA - EPP
ESTADOS UNIDOS SERVIÇOS POSTAIS LTDA GREENCLEANER SERVICOS E COMERCIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
INTERCONNECTIONS EXCELENCIA EM IDIOMAS
LTDA - ME
JUS NATURA LTDA - ME
KMB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP
MAIS MEDIA MONITORAMENTO DE INFORMACOES
EIRELI EPP - ME
MANAN 246 SERVIÇOS LTDA - ME
ONSET TELECOM ASSESSORIA E CONSULTORIA
EM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP
PLAN PRACTICAL LANGUAGE CURSO DE IDIOMAS
LTDA - EPP
POWERCONSULT ENGENHARIA DE SISTEMAS
ELÉTRICOS LTDA - EPP
R C M PEREIRA MUDANÇAS E TRANSPORTES RIO SHOP SERVIÇOS LTDA ME
R L CAMARGO CONSTRUCOES LTDA EPP
RM TECHNOLOGY LTDA - ME

R$
R$
R$
R$
R$
R$

EDITAL DA
ADMINISTRADORA
JUDICIAL CONSOLIDADO

13.650 00
8.200 00
4.809 04
2.139 55

R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.083 50
1.463 40
13.650 00
8.200 00
4.809 04
2.139 55

R$

1.390,00

R$

1.390,00

R$

419,71

R$

419,71

R$

12.098,20

R$

12.098,20

R$

589,31

R$

589,31

R$
R

15.785 40

R$
R

2.814 55
20.521 02

R$

7.500,00

R$

7.500,00

R$

4.553 49

R$

4.553 49

R$

3.211,86

R$

3.695,43

R$

62.716,80

R$

62.716,80

R$

36.900,00

R$
R$
R$
R$

335.974 60
248.066 77
130 00
16.901 00

R$
R$
R$
R$
R$

1.083 50

-

335.974 60
358.418 80
130 00
16.901 00

j
22
23
24
25
26

SITEWARE SOLUCOES LTDA. - EPP
TARGET SERVIÇOS TECNICOS LTDA - ME
TROUT CREEK LIMITADA - EPP
VIDRAÇARIA JORDAO LTDA - ME
MARCENARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -

R$
R$
R$
R$

4.217 10
3.250 50
2.978 92
2.790 00

R$
R$
R$
R$

4.217 10
3.250 50
2.978 92
2.790 00

ME
TOTAL - CLASSE IV - R$

R$

14.310,72

R$

14.310,72

877.118 50

R$

813.163 61

TOTAL GERAL - R$
TOTAL GERAL - US$
TOTAL GERAL -€
TOTAL GERAL - NOK

R$ 2.247.484.812 91
R$
US$
59.760.052 66 US$
€
2.780.343 11
€
NOK
2.696.485 63 NOK

R$

São Paulo, 20 de fevereiro de 2015.

CI

M

DeloiiTteiouche Toiimaisu Consultores Lida.
Administrador Judicial
Luis Vasco Elias

2.156.234.828 79
102.743.538,93
2.780.343 11
2.696.485,63

JUÍZO DE DIREITO DA
48 VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE ENEVA PARTICIPACÕES S.A.
PROCESSO N° 0474961 - 48.2014.8.19.0001
RELACÃO DE CREDORES -ARTIGO 7'. 4 2°. DA LEI 11.101/05
CREDORES -CLASSE 1
CREDOR
1
2

ALBUQUERQUE PINTO SOARES VIEIRA
ADVOGADOS
PINHEIRO GUIMARAES ADVOGADOS

TOTAL - CLASSE I - R$

EDITAL DA
ADMINISTRADORA
JUDICIAL

EDITAL DA
RECUPERANDA
R$

935,75

R$

935,75

-

R$

935,75

R$

111.297 51

R$

112.233,26

CREDORES - CLASSE III

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ASSOCIACAO BRASILEIRA DO CARVAO MINERAL
AVIPAM TURISMO E TECNOLOGIA LTDA
BANCO BANKPAR SA
BANCO BANKPAR SA
CENTRO BRASILEIRO DE INFRA ESTRUTURA LTDA
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO
E RIO DE JANEIRO
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
SERVIÇOS
CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAMENGO PARK
TOW ERS
CREDIT SUISSE BRASIL BAHAMAS LIMITED
CSRX ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA
DASCAM CORRETORA DE CAMBIO LTDA
E.ON BRASIL ENERGIA LTDA.
E.ON INTERNATIONAL
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA
LUMIS EIP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA
PRIVADA SA
PL BRASIL
PSR CONSULTORIA LTDA
RADIO-TAXI 2000 - COOPERATIVA DE RADIO-TAXI,
MISTA DE TRANSPORTE, CONSUMO, E
HABITACAO DOI
SOMAR METEOROLOGIA
WEBB NEGOCIOS S.A

TOTAL - CLASSE 111 - R$
TOTAL - CLASSE 111- US$

TOTAL - CLASSE 111- €

EDITAL DA
ADMINISTRADORA
JUDICIAL

EDITAL DA
RECUPERANDA

CREDOR
R
R$
R$
US$
R$

5.946 96
10.798 92

1.286 00

R$
R$
R$
US$
R$.

5.946 96
12.026,84
3.942 24
1.123 12
1.286 00

R$

25,80

R$

25,80

R$

10.269,00

R$

10.269,00

R$

506.782,04

R$

506.782,04

US$
R$
R$
R$

-

R$
R$
R$

9.417.712 03
12.375.675 46
721,14
12.979.061 54
2.617.892 09
6.468 49
38.900,58
791,74

4.000,74

R$

4.000,74

R$
R$

788,00
28.155 00

R$
R$

788,00
28.155 00

R$

1.180,14

R$

1.180,14

R$
R$

16.763 92
11.212 44

R$
R$

16.763 92
11.212 44

R$
R$
R$

12.375.675 46
721,14
12.979.061 54
2.617.892 09
6.468 49
38.900 58
791,74

R$

€

R$
US$
€

25.998.827 91
-

2.617.892,09

US$
R$
R$
R$

€

R$
US$
€

26.003.998 07
9.418.835,15
2.617.892,09

CREDORES - CLASSE IV

1

ESTADOS UNIDOS SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP

EDITAL DA
ADMINISTRADORA
JUDICIAL

EDITAL DA
RECUPERANDA

CREDOR
R$

419 71
,

R$

419,71

13 ~ 0
2
3
4

PLAN PRACTICAL LANGUAGE CURSO DE IDIOMAS
LTDA - EPP
POWERCONSULT ENGENHARIA DE SISTEMAS
ELETRICOS LTDA - EPP
R L CAMARGO CONSTRUCOES LTDA EPP

R$
R$

TOTAL GERAL - R$
TOTAL - CLASSE III - US$
TOTAL GERAL -E

-

R$

R

TOTAL - CLASSE IV - R

62.716,80

R$
US$
€

130,00

63.266 51

M

62.716,80

R$

36.900,00

R$

R

26.063.030,17
R$
1 US$
2.617.892,09
€

São Paulo, 20 de fevereiro de 2015.

C

R$

Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda.
Administrador Judicial
Luis Vasco Elias

130,00

100.166 51
26.216.397,85
9.418.835,15
2.617.892,09

139
JUÍZO DE DIREITO DA
4° VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECUPERACÃO JUDICIAL DE ENEVA S.A.
PROCESSO N° 0474961-48.2014.8.19.0001
RELAÇÃO DE CREDORES ARTIGO f, S 2°, DA LEI 11.101105
-

CREDORES - CLASSE 1
EDITAL DA
RECUPERANDA

CREDOR
ALBUQUERQUE PINTO SOARES VIEIRA
ADVOGADOS
ALMEIDA, ROTENBERG E BOSCOLI - SOCIEDADE
DE ADVOGADOS
ESCRITORIO DE ADVOCACIA ARNOLDO WALD
GOES ADVOGADOS ASSOCIADOS
JUNQUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
PINHEIRO GUIMARAES ADVOGADOS
ROBORTELLA ADVOGADOS
TOCANTINS ADVOGADOS
VEIRANO E ADVOGADOS ASSOCIADOS
TOTAL - CLASSE I - R$

1
2

n

lJ

3
4
5
6
7
8
9

1

EDITAL DA
ADMINISTRADORA
JUDICIAL

R$

5.473,51

R$

R$

14.077,50

R$

R$
R$
R$
R$
R$
R
R$

85.309 65
37.540 00
3.250 50
5.663,20
21.444 72
6.947 53
1.248 30

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

90.900 00
37.540,00
6.600 00
5.663 20
22.850 00
6.947 53
1.248 30

R$

180.954 91

R$

177.222,54

5.473,51
-

CREDORES - CLASSE 111
CREDOR
1
2

3
4
5
6
7
8

9
10
11

12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24

2GET RECRUTAMENTO & SELECAO LTDA
R$
ABRAGET - ASSOCIAÇÃOBRASILEIRADE
R$
GERADORAS TERMELÉTRICAS
AEITEC TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA EPP
ALL NET INFORMATICA LTDA
R$
ALLEN RIO SERV. E COM. DE PROD. DE
R$
INFORMATICA LTDA
ALOG SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM
R$
INFORMATICA S.A
ARKADIN DO BRASIL SERVICOS DE CONFERENCIA
R$
LTDA
ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DO CASTELINHO DO
R$
FLAMENGO
R$
AUTOMATOS S.A
AVIPAM TURISMO E TECNOLOGIA LTDA
R$
R$
BANCO BANKPAR SA
US$
BANCO BANKPAR SA
R$
BANCO BTG PACTUAL SA
R$
BANCO CITIBANK SA
R$
BANCO CITIBANK SA
R$
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
BTG PACTUAL CORRETOTA DE TITULOS E
R$
VALORES MOBILIARIOS
R$
ICEM DIGITALIZACAO DE DADOS LTDA
CENTRAL COOP RIO DE JANEIRO - COOPERATIVA
R$
CENTRAL DE TAXI DO MUNICIPIO DO RIO DE
JANEIRO
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO
R$
E RIO DE JANEIRO
US$
CITIBANK NA
R$
CITIBANK NA
R$
ICOLLECTA RIO ASSESSORIA E CONSULTORIA
1 R$
ICOMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS

1

EDITAL DA
ADMINISTRADORA
JUDICIAL

EDITAL DA
RECUPERANDA
406.594 78

R$

406.594 78

7.332,65

R$

7.332,65

860,00

R
R$

93.954 55
860,00

246.928,25

R$

234.286,41

R$

234.286,41

7.210,48

R$

7.210,48

95,00

R$

95,00

9.862 32
28.699 i 06
57.450 07
893.923.950 20
135.572.302 24
-

R$
R$
R$

R$

9.862 32
58.561 74
59.693 91
859,10
1.274.292.617 52
139.101.448 91
50.000.000 00
11.898 23

3.320,42

R$

55.687,67

421,20

R$

421 , 20

21.047,13

R$

21.047,13

903,00

R$

903,00

US$

R$
R$
US$

50.342.340,63 US$
115.145.463 76 1 R$
32.691 60 1 R$
3.314,80 1 R$

-

43.323.844 68
32.691 60
3.314 80

131 19
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

LJ

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

C

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
SERVIÇOS
CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAMENGO PARK
TOW ERS
CONTACTA SEGURANCA EM CONECTIVIDADE
CREDIT SUISSE BRASIL BAHAMAS LIMITED
CVEM CONSULTORIA
DASCAM CORRETORA DE CAMBIO LTDA
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES
LTDA.
DIMOPLAC DIVISORIAS MODULADAS LTDA
E.ON E&P NORGE AS
E.ON INTERNATIONAL
EMDOC RIO DE JANEIRO SERVICOS DE
REALOCACAO DE ESTRANGEIROS LTDA
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
SA EMBRATEL
ENGENHO PESQUISA DESENVOLVIMENTO E
CONSULTORIA
ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL
FEDERAL EXPRESS CORPORATION
FINNET COMERCIO E SERVICOS DE
TELEINFORMATICA LTDA
FTI CONSULTORIA LTDA
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG
PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND
G5 CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO
IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS
LTDA
1 INTRALINKS SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.
ITAU UNIBANCO SA ANTIGO BANCO ITAU BBA SA
ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA
LERSCH TRADUCOES
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA
LOPES FILHO E ASSOCIADOS CONSULTORES DE
INVESTIMENTO LTDA.
MED-RIO CHECK-UP MEDICINA PREVENTIVA LTDA.
METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA
PRIVADA SA
MRS PROFESSIONAL ACCESS S/C LTDA.
MTEL TECNOLOGIA S.A
MULTIREDE INFORMATICA S/A
NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A
NOVA COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA
PL BRASIL
PLANUS - INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA.
PORTAGIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES
INDEPENDENTES
PROOF SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA
LTDA
IREAL SRR PUBLICIDADE E MARKETING LTDA
RECALL DO BRASIL LTDA
SERASA S.A
SIX AUTOMAÇÃO S.A
SOFTWAY S.A.
SUPRIWEB COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA
SYNAPSIS BRASIL S/A
ITASK SISTEMAS DE COMPUTACAO S/A
TELEFONICA BRASIL S/A
TIM CELULAR SA
TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICOS
E TECNOLOGIA S.A
TIXPERTS INFORMATICA LTDA
TOTVSS.A

R$

210.503,90

R$

210.503,90

R$

136.798,88

R$

136.798,88

R$
US$
R
R$
R$
R$
NOK
€

35.254,81
9.417.712 03
13.936 72
1.792 57
496.292,70
1.963 34
2.696.485 63
162.451 02

R$
US$
R$
R$
R$
R$
NOK
€

35.254 81
9.417.712 03
13.936 72
1.792 57
-

1.963 34
2.696.485 63
162.451 02

R$

5.063,69

R$

5.063,69

R$

100.059,29

R$

100.059,29

R$

28.155,00

R$

28.155,00

R$

3.234 79

R$
R$

37.474 07
3.234 79

R$

1.079,92

R$

2.547,56

R$

1.165.060 92

R$

1.165.060 92

R$

499.711,21

R$

149.913,36

R$
R$

351.937 50
360.503.861 59

R$
R$

351.937 50

R$

3.993.884,81

R$

3.897.573,41

R$
R$
R$
R$

706.045.798 77
530,10
1.600 62
20.115 63

R$
R$
R$
R$
R$

510.363 86
706.856.222 78
530,10
1.600 62
20.115 63

R$

2.843,59

-

-

R$
R$

6.036 28
2.249 25

R$
R$

6.036 28
2.249 25

R$

7.651,66

R$

7.651,66

R$
R$
R$
R$

950,00
20.143 86
17.769 44
588,80

R$
R$
R$

4.826 50
26.262 59
67.618 00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

950,00
20.143 86
17.769 44
765,44
20.000 00
4.826 50
26.262 59
67.618 00

R$

342.380,00

R$

342.380,00

-

R$

6.387,10

-

R$
R$
R$
R$
R$

3.397 32
1.142 47
2.921 45
145.629 56
2.930 01

-

R$
R$
R$

1.142 47
2.921 45
145.629 56
-

R$

1.979,60

R$

1.979,60

R$
R$
R$
R$

238.340 26
1.008 06
25.031 62
61 , 81

R$
R$
R$
R$

238.340 26
1.008 06
25.031,62
733,23

R$

25.561,80

R$

25.561,80

R$
R$

7.740 00
117.518 86

R$
R

9.045 15
153.247 08

134
78
79
80
81
82

TRIBO INTERACTIVE DESENVOLVIMENTO DE
PROGRAMAS LTDA
VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA
VALORIZACAO EMPRESA DE CAFE SA
W3 INFORMATICA LTDA
W ITTEL COMUNICACOES LTDA

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

- CLASSE III
- CLASSE III
- CLASSE III
- CLASSE III

- R$
- US$
-€
- NOK

_
R$
R$
R$
R$

R$
US$

€
NOK

6.892 84
16.223 47
12.000 00
9.077 53

2.220.426.975,84
59.760.052,66
162.451,02
2.696.485,63

R$

11.281,25

R$
R$
R$
R$

6.892 84
23.523 67
12.000 00
9.077 53

R$
US$

€
NOK

2.129.128.211,30
102.742.415,81
162.451,02
2.696.485 63

CREDORES-CLASSE IV

1
2
3
4
5
6
7
\Ti

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ALDEIA COMUNICACAO LTDA - EPP
ASIA BRASIL PRODUTORA DE EVENTOS LTDA. A S DE ARAUJO SERVIÇOS DE TRANSPORTE
CLICK DATA SOLUCOES INFORMATICA LTDA - EPP
CPR CENTRO DE PREVENCAO RIO LTDA - EPP
CREACTIV SISTEMAS INTEGRADOS -RIO LTDA CTEE - CENTRO DE TREINAMENTO E ESTUDOS EM
ENERGIA LTDA - EPP
GREENCLEANER SERVICOS E COMERCIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
INTERCONNECTIONS EXCELENCIA EM IDIOMAS
LTDA - ME
IUS NATURA LTDA - ME
IKMB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP
MAIS MEDIA MONITORAMENTO DE INFORMACOES
EIRELI EPP - ME
MANAN 246 SERVIÇOS LTDA - ME
ONSET TELECOM ASSESSORIA E CONSULTORIA
EM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP
R C M PEREIRA MUDANÇAS E TRANSPORTES - ME
RIO SHOP SERVICOS LTDA ME
RM TECHNOLOGY LTDA - ME
SITEWARE SOLUCOES LTDA. - EPP
TARGET SERVIÇOS TECNICOS LTDA - ME
TROUT CREEK LIMITADA - EPP
VIDRAÇARIA JORDAO LTDA - ME
ME MARCENARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-

R$

TOTAL - CLASSE IV - R

R

- R$
- US$
-€
- NOK

1.083 50

R$
R$
R$
R$

13.650 00
8.200 00
4.809 04
2.139 55

R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

1.390,00

R$

1.390,00

R$

12.098,20

R$

12.098,20

589,31

R$

589,31
2.814 55
20.521 02

-

R$

-

1.083 50
1.463 40
13.650 00
8.200 00
4.809 04
2.139 55

R$

15.785,40

R$
R$

R$

7.500,00

R$

7.500,00

R$

4.553 49

R$

4.553 49

R$

3.211,86

R$

3.695,43

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

335.974 60
358.418 80
16.901 00
4.217 10
3.250 50
2.978 92
2.790,00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

335.974,60
248.066 77
16.901 00
4.217 10
3.250 50
2.978 92
2.790 00

R$

14.310,72

R$

14.310,72

L

TOTAL GERAL
TOTAL GERAL
TOTAL GERAL
TOTAL GERAL

EDITAL DA
ADMINISTRADORA
JUDICIAL

EDITAL DA
RECUPERANDA

CREDOR

R$
US$

€
NOK

813.851 99
2.221.421.782,74
59.760.052,66
162.451,02
2.696.485,63

São Paulo, 20 de fevereiro de 2015.

Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda.
Administrador Judicial
Luis Vasco Elias

R
R$
US$

€
NOK

712.997 10
2.130.018.430,95
102.742.415,81
162.451,02
2.696.485,63
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PODER JUDICIÁRIO

o
EMJ7.OZ 2045 JUN1U A E5rt;.
AUTOS.

•

7535-651-0253

r

g345
Rua Maestro Cardim, N° 407
Paraíso - SÃO PAULOISP
CEP: 01323-000

w
ooi

TEL. (11) 3284-2111

a d v o c a c i a

E-mail: acmoradomorad.com.br

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA
EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL / RIO DE JANEIRO.

o
Processo: 0474961.48.2014.8.19.0001

CLICK DATA SOLUCÕES INFORMÁTICA LTDA - EPP, por seu
advogado infra-assinado, nos autos da presente RECUPERAÇAO JUDICIAL da
empresa ENEVA S/A, vem respeitosamente à presença de V.Exa., requerer a juntada
do incluso instrumento de procuração.

<
M
a

N
N

V7
<

Por derradeiro, requer que as futuras publicações sejam
expedidas em nome do Dr. Antônio Carlos de Paulo Morad, inscrito na OAB/SP

o

281.017 A.

m
w

b

P

m
ó
w

N
a
W
d
a

Termos em que,
Pede Deferimento.

ü
M

L_

São

13 de Fevereir

b -

OABI! O CA01 D Ij~ LO MORAD
OAB/SP 281.01`X A///

PROCURAÇAO

OUTORGANTE:
Click Data Soluções Informática Ltda - EPP, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o n 0 12.431.149/0001-04, com sede na Rua Tuiuti n 0. 2429, CEP
03307-005, Tatuapé, São Paulo/SP, neste ato representada por seu representante
legal Emerson Leandro Martins, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula
de identidade RG n 0 22.669.773-3, inscrito no CPF/MF sob o n 0 220.269.978-37,
residente e domiciliado a Rua Itamarandiba, 43 — CEP 03942-100 — Jardim Itápolis
São Paulo/SP.
OUTORGADOS:

0

ANTONIO CARLOS DE PAULO MORAD, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na
OAB/SP sob o n.O 281.017; DAMIANA RODRIGUES LIMA, brasileira, casada,
advogada, inscrita na OAB/SP sob o n 0 222.136; LUDMILA HELOISE
BONDACZUK, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP 203.338; FABIANA
TROVó DE PAULA, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP sob o n.O
272.648; SILVANA APARECIDA VESCIO, Brasileira, divorciada, advogada, inscrita
na OAB/SP 267.963; EDUARDO MARTIM DO NASCIMENTO, brasileiro, casado,
advogado, inscrito na OAB/SP n 0 173.615; DENISE DE FATIMA MACIEL
NOGUEIRA, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP 307.027, TABITA
PEREIRA ROCHA, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP 333.157 e
CESAR CALSOLARI, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/SP 264.876,
todos com escritório na Rua Maestro Cardim, 407, 11 0 andar — Paraíso - CEP:
01323-000 - São Paulo/SP.
PODERES:
Da cláusula "ad judiciá' para o foro em geral, podendo praticar todos os atos para o
bom e fiel cumprimento deste mandato, outorgando-lhes poderes para propor ações,
variar das mesmas, contestar, desistir, fazer acordos, transigir, nomear perito
assistente, oferecer quesitos, impugnar cálculos, instar em qualquer juízo, instância
ou tribunal, requerer alvarás para levantamento de depósitos judiciais, dar e receber
quitação, usando de todos os meios legais necessários ao bom desempenho deste
mandato, podendo inclusive substabelecer com ou sem reserva de poderes em
qualquer instância ou tribunal.
São Paulo, 15 de Janeiro de 2015.

Click Data Soluções Informática Ltda - EPP
Emerson Leandro Martins

Galdino , Coelho , Mendes , Carneiro 1311
Advogados
Flavio Galdino
Sergio Coelho
João Mendes de Oliveira Castro
Bernardo Carneiro
Rodrigo Candido de Oliveira
Leandro Felga Cariello
Eduardo Takemi Kataoka
Cristina Biancastelli
Gustavo Salgueiro
Rafael Pimenta
Isabel Picot França
Marcelo Atherino

Marta Alves
Filipe Guimarães
Fabrízio Pires Pereira
Cláudia Trindade
Gabriel Rocha Barreto
Miguel Mana
Felipe Brandão
Danilo Palinkas Anzelotti
Roberto Tebar Neto
Vanessa Fernandes Rodrigues
Elias Jorge Haber Feijó
Milene Pimentel Moreno
Julianne Zanconato

Rodrigo Garcia
Lia Stephanie Saldanha Pompili
Wallace de Almeida Corbo
Carlos Brantes
Isabela Rampini Esteves
Renato Alves
Gabriel Jacarandá
Pedro Mota
Alexandre G. M. Faro
Carolina Santos Martinez
Caio Augusto Alves Evangelista
Laura Mine Nagai

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 4 4 VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA
CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

2
GRERJ Eletrônica n° 20325251033-40
Processo n 2 0474961-48.2014.8.19.0001
ENEVA S.A., em recuperação judicial e ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A., em
recuperação judicial, ambas já qualificadas nos autos de sua Recuperação Judicial.
vêm a V. Exa. informar que promoveram o recolhimento das custas para extração
do Edital a que se refere o art. 53, parágrafo único, da Lei n° 11.101/2005, através
da GRERJ Eletrônica indicada em epigrafe.
Nestes termos,
Pedem deferimento.
Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2015.

FLAVIO GALDINO

FILIPE

OAB/RJ N° 94.605

OAB/R,

Rio de Janeiro
Av. Rio Branco 138 / lle andar
20040 002 / Centro
Rio de Janeiro / RJ
T +55 213195 0240

São Paulo
Av. Brig. Faria Lima 3900 111 9 andar
04538 132/ltaim Bibi
São Paulo / se
T +5 5 113 0411500

Brasília
SAOS Sul / quadra 05
bloco K / N 9 17 / salas 501-ST
70070 050 / Brasília / DF
T +55 613323 3865

.-

Caldino - Coelho , Mendes , Carneiro
~ 319

Advogados
Flavio Galdino
Sergio Coelho

Marta Alves

João Mendes de Oliveira Castro

Bernardo Carneiro
Rodrigo Candido de Oliveira
Eduardo Takemi Kataoka
Cristina Biancastelli

Filipe Guimarães
Fabrizio Pires Pereira
Cláudia Maziteli Trindade
Gabriel Rocha Barreto
Miguel Mana

Felipe Brandão
Danilo Palinkas Anzelotti
Roberto Tebar Neto

Rodrigo Garcia
Lia Stephanie Saldanha Pompili
Wallace de Almeida Corbo
Carlos Brantes
Isabela Rampini Esteves

Renato Alves
Gabriel Jacarandá
Pedro Mota

Rafael Pimenta
Isabel Picot França

Vanessa Fernandes Rodrigues

Alexandre G. M. Faro
Carolina Santos Martinez

Milene Pimentel Moreno

Caio Augusto Alves Evangelista

Marcelo Atherino

Julianne Zanconato

Laura Mine Nagai

Gustavo Salgueiro

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 4 91 VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA
CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo n 2 0474961-48.2014.8.19.0001

ENEVA S.A., em recuperação judicial e ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A.. em
recuperação judicial, ambas já qualificadas nos autos de sua Recuperação Judicial.
vêm a V. Exa. requerer a juntada da tradução juramentada do instrumento

.J

contratual acostado às fls. 1.144/1.157 desses autos, em conformidade com a
previsão contida no art.157 do CPC.
Nestes termos,
Pedem deferimento.
Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2015.

FLAVIO GALDINO

I

OAB/RJ N° 94.605

l

~

FILIPE
OAB/R;

Av. Rio Branco 138 111 2 andar

São Paulo
Av. Brig . Faria Lima 3900 1 112 andar

Brasília
saos Sul 1 quadra 05

20040 0021 Centro
Rio de Janeiro J Rr
T+55 213195 0240

04538 1321 itaim Bibi
São Paulo 1 si,
r+55 1130411500

1)10c0 K /NO 171 salas 501-505
70070 050 1 Braallia 1 DF
T+55 613323 3865

Rio de Janeiro

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ANTONIO DARI ANTUNES ZH$ANOVA
Tradutor Público e Intérprete Comercial
Inglês - Português
Matricula Jucepe sob n 1 406

Quality Serviço de Digitação e Idiomas Ltda
Av. Rio Branco, 26 sobre loja
Rio de Janeiro — Centro
Tel:(21) 3488-2820 e (21) 98187-0502
e-mail: quality@qualitytraducoes.com.br

Tradução N. J1839/15
O documento apresentado para tradução é um ----7
-----------------------

CONTRATO------------------------

em

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES E
OUTRAS AVENÇAS -------------------------------------

------------------------------

entre -------------------------

------------------------ -ENEVA S.A., -------------------0

e

1

-----------------------

como Vendedora-------------------

--------------------------------

----------

e ---------------------------

EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A., ------

----------------------

-------------------

como Compradora-------------------

09 de dezembro de 2014 --------------

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES E
Tradução n° J1839115

GF

1

Quality Traduções

E

F
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ANTONIO DARI ANTUNES ZHBANOVA
Tradutor Público e Intérprete Comercial
Inglês - Português
Matricula Jucepe sob n°406
Quality Serviço de Digitação e Idiomas Ltda
Av. Rio Branco, 26 sobre loja
Rio de Janeiro — Centro
Tel:(21) 3488-2820 e (21) 98187-0502
e-mail: quality@qual itytraducoes.com.br

OUTRAS AVENÇAS ------------------------------------Pelo presente instrumento privado de Contrato de
T

Compra e Venda de Ações e Outras Avenças
("Contrato"), as partes: ----------------------------------I. Eneva S.A, uma sociedade anônima, com sede na
cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na
Praia do Flamengo, 66, inscrita no CNPJ/MF sob no
04.423.567/0001-21, representada no presente em
conformidade com seu regimento interno ("Eneva" ou
«Vendedora"); --------------------------------------------H. EDP

-

Energias do Brasil S.A., uma sociedade

anônima, com sede na cidade de São Paulo, estado de
São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho 1996, 8° andar,
inscrita no CNPJ/MF sob no 03.983.431/0001-03,
representada no presente em conformidade com seu
regimento interno ("Compradora" juntamente com a
Vendedora, doravante referidas como "Partes" e cada
uma delas, a Compradora ou a Vendedora, como uma
"Parte"); e -------------------------------------------------Como

parte

interveniente

anuente

("Parte

Interveniente Anuente"): ---------------------------------Tradução n° /1839/15
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ANTONIO DARI ANTUNES ZHBANOVA
Tradutor Público e Intérprete Comercial

Inglês - Português
Matricula Jucepe sob n°406
Quality Serviço de Digitação e Idiomas Ltda
Av. Rio Branco, 26 sobre loja
Rio de Janeiro — Centro
Tel:(21) 3488-2820 e (21) 98187-0502

e-mail: quality@qual itytraducoes.com.br

III. Porto do Pecém Geração de Energia S.A., uma
sociedade de capital aberto com sua sede localizada
na cidade de São Gonçalo do Amarante, estado do
Ceará, na Rodovia CE-085, KM 37,5, Complexo
Industrial e Portuário de Pecém, inscrita no CNPJ/MF
sob no 08.976.495/0001-09, representada no presente
em conformidade com seu regimento interno
("Sociedade"):

r

---------------------------------------------

---------------------

CONSIDERANDOS-----------------

CONSIDERANDO que a Vendedora possui
943.936.131 ações ordinárias com direito a voto que
representam 50% (cinquenta por cento) do capital
com direto a voto e total da Sociedade; ----------------CONSIDERANDO que a Vendedora deseja vender
todas as suas Ações (conforme definidas abaixo) da
Sociedade à Compradora e a Compradora deseja
adquirir todas as Ações emitidas pela Sociedade, de
acordo com os termos e condições estabelecidos no
presente (a " Transação "):

---------------------------------

As Partes concordam em celebrar o presente Contrato,
Tradução n° J1839115
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ANTONIO DARI ANTUNES ZH$ANOVA
Tradutor Público e Intérprete Comercial
Inglês - Português
Matricula Jucepe sob n°406
Quality Serviço de Digitação e Idiomas Ltda
Av. Rio Branco, 26 sobre loja
Rio de Janeiro — Centro
Tel:(21) 3488-2820 e (21) 98187-0502

e-mail: quality@qualitytraducoes.com.br

que será regido pelas seguintes cláusulas e condições:

----------------CAPÍTULO I DEFINIÇÕES ----------CLÁUSULA 1.1. Certos Termos Definidos. Para
efeitos do presente Contrato, e a menos que seja de
outra forma expressamente definido em outro lugar do
presente Contrato, os termos descritos .abaixo terão os
seguintes significados: ----------------------------------(a)

"Afiliada" significa, em relação a qualquer

Pessoa, (i) outra Pessoa que, direta ou indiretamente,

~i

controle a referida Pessoa, (ii) outra Pessoa que seja

Q

controlada, direta ou indiretamente, pela referida
Pessoa, ou --------------------------------------------------

(iii) outra Pessoa que esteja, direta ou indiretamente,
sob o mesmo controle da referida Pessoa. -------------(b) "Autoridades Antitruste" significa o Conselho de
Administração de Defesa Econômica - CADE, --------(c) "ANEEL" significa a Agência Nacional de Energia
Elétrica . ----------------------------------------------------

(d) "Código Civil Brasileiro" significa a lei número
10.406,

de

10

de

janeiro

de

2002,

conforme

ocasionalmente alterada .---------------------------------Tradução n° J1839115
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(e) "Negócios ' significa a geração de energia térmica
de 720 MW da Sociedade juntamente com suas
disposições contratuais-----------------------------------(f)

"Dia Útil" significa qualquer dia em que

instituições financeiras não sejam obrigadas ou
autorizadas a fechar nas cidades do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro ou São Paulo, Estado de São
Paulo, ambos no Brasil-----------------------------------(g) "Controle" ou "Controladoria" significa o poder
de uma Pessoa ou um grupo de Pessoas que, direta ou
indiretamente, detêm direitos de acionistas que
garantam a elas permanentemente vantagens sobre
deliberações corporativas e o poder de eleger a
maioria dos membros do conselho de administração. -(h) "Autoridade Governamental" significa qualquer
autoridade, agência, tribunal, árbitro, câmara ou
comissão, tanto federal, estadual quanto municipal,
nacional,

estrangeiro

ou

supranacional,

governamental, administrativo, regulador ou de
autorregulação, incluindo qualquer bolsa de valores
conhecida- -------------------------------------------------(i) "Gravame" significa qualquer encargo, de natureza
real ou juros de garantia real, hipoteca, restrição,
Tradução n° /1839/15
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mitigação, usufruto, dúvida, obrigação, taxa, caução,
opção, direito de preferência ou qualquer outro
direito, reivindicação, restrição ou limitação de
T

qualquer natureza que possa afetar a livre e plena
propriedade relacionada ao bem em disputa ou, de
qualquer forma, possa apresentar obstáculos à sua
alienação a qualquer momento. --------------------------

0)

"Curso Normal de Negócios" significa, quando

usado com relação à conduta da Sociedade com
respeito aos Negócios, qualquer transação ou
atividade que constitua uma atividade comercial
ordinária diária, conduzida de uma forma
ç

comercialmente razoável e sistemática, sem
características extraordinárias e consistente com
procedimentos e prática anteriores .---------------------(1) "Pessoa" significa qualquer pessoa física,
sociedade, fidúcia, associação, condomínio, recursos,
joint venture ou outra entidade ou Autoridade
Governamental.-------------------------------------------(m) "Partes Relacionadas" tem o significado
estabelecido no Pronunciamento Técnico CPC no 5,
aprovado pela Resolução 560/2008 da Comissão de
Valores mobiliários e de Câmbio.
Tradução V /1839/15
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(n)

" Impostos "

significa

qualquer

imposto,

contribuição, lançamento, tarifa, taxa, obrigação ou
outro lançamento governamental, seja federal,
estadual ou municipal, incluindo imposto de renda,
impostos retidos na fonte, impostos sobre circulação
de mercadoria, ad valorem, contribuições sociais e
previdenciárias, impostos sobre serviços ou sobre
operações financeiras.

------------------------------------

CLÁUSULA 1.2. Outros Termos Definidos. Além das

5

definições acima, outros termos listados abaixo terão
os significados a eles atribuidos nas cláusulas a
seguir do presente Contrato:------------------------------

Definição

Referãncia

Contrato

Preâmbulo

Vendedora

Preâmbulo

Compradora

Preâmbulo

Parte; Partes

Preâmbulo

Parte Interveniente Anuente

Preâmbulo

Sociedade

Preâmbulo

Tradução n° J1839115
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Transação

Preâmbulo

Ações

2.1

Preço de Compra

2.2

Data de Fechamento

4.2

Fechamento

4.3

Perda ou Perdas

6.1

Relvindicaçâo de Terceiro

6.3

L'Ngio

6.1

Regulamentação CCBC

8.1

7

--------------------------------------------------------------

CLÁUSULA 1.3. Interpretação. Os cabeçalhos e
títulos do presente Contrato servem apenas para
conveniência de referência e não limitarão ou afetarão
o significado das cláusulas, parágrafos ou artigos aos
quais eles se aplicam. Os termos "incluindo",
"especialmente" e outros termos similares serão
interpretados conforme seguidos pelo termo "por
exemplo", exceto quando a redação da cláusula
explicitamente expressar o contrário. Sempre quando
exigido pelo contexto, as definições do presente
aplicar-se-ão tanto em suas formas no singular quanto
no plural, e o gênero masculino incluirá o feminino e
vice-versa. Referências a quaisquer documentos ou
Tradução n° J1839115
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outros instrumentos incluem todas as suas alterações,
substituições e consolidações e respectivas
suplementações, exceto se expressamente disposto de
1

outra forma. Referência a disposições legais serão
interpretadas como referência às disposições
respectivamente alteradas, estendidas, consolidadas
ou reformuladas--------------------------------------------

-----------------------

-----------

CAPÍTULO II ---------------------

COMPRA E VENDA DAS AÇÕES ---------

CLÁUSULA 2.1. Compra e Venda. Nos termos das e
ressalvadas as condições estabelecidas no presente
Contrato, a Vendedora por este meio vende, atribui,
transfere e entrega à Compradora, e a Compradora
compra e recebe da Vendedora, 943.936.131 ações
ordinárias com direito de voto emitidas pela
Sociedade e quaisquer outras ações ordinárias em
circulação com direito de voto emitidas pela
Sociedade em conformidade com a Cláusula 3.3.(v)
abaixo ("Ações"), possuídas pela Vendedora,
representando 50% (cinquenta por cento) do capital
social total emitido e em circulação da Sociedade
Tradução n° J1839115
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("Venda e Compra").-------------------------------------CLÁUSULA

-No

2.2. Preço de Compra.

Em

contraprestação pela compra e venda das Ações, a
Compradora

pagará

à

Vendedora

na

Data

de

Fechamento o valor agregado total de R$
300.000.000,00 (trezentos milhões de Reais) ("Preço
deCompra").----------------------------------------------CLÁUSULA 2.3. Pagamento do Preço de Compra. O
Preço de Compra será pago pela Compradora à
Vendedora no Fechamento na Moeda Brasileira em
uma única parcela por transferência bancária ao
banco, filial e conta informados pela Vendedora por

Q

escrito pelo menos 5 (cinco) Dias Úteis antes da Data
de Fechamento. -------------------------------------------CLÁUSULA 2.4. Transferência das Ações. Na Data
de Fechamento, a Vendedora assinará os documentos
relevantes incluindo o Termo de Transferência de
Ações Nominativas no Livro de Transferência de
Ações Nominativas da Sociedade, conforme possa ser
necessário para formalizar a transferência das Ações
para a Compradora,----------------------------------------

--------------------------------------------------------------

Tradução n° /1839/15
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CAPÍTULO III --------------------

------CONDIÇÕES PRÉVIAS E FECHAMENTO---CLÁUSULA 3.1. Condições Prévias para o
7

Fechamento. (a) A obrigação da Compradora de
comprar as Ações e consumar a Transação
contemplada pelo presente Contrato está sujeira à
satisfação ou renúncia, na ou antes da Data de
Fechamento, de cada uma das seguintes condições
prévias:

-----------------------------------------------------

(i) Não existência da lei ou regulamentação que
impediria que o Fechamento fosse realizado; ----------(ii) No evento de a Vendedora solicitar recuperação
1

judicial, os seguintes requisitos aplicar-se-ão
cumulativamente: (a) o plano de recuperação
reproduzirá as mesmas condições da Transação, (b) os
credores aprovarão o plano de recuperação contendo
as mesmas disposições da Transação durante a
reunião geral de credores da Vendedora, e (c) o
tribunal responsável pela recuperação judicial
homologará o plano de recuperação contendo as
mesmas disposições da Transação .----------------------(iii) Todas as aprovações, anuências, autorizações,
aceitações
Tradução n° J1839115
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("Anuências") do IDE, BNDES e de todas e quaisquer
instituições financeiras tenham sido obtidas com

em

relação aos contratos financeiros da Sociedade; e ----(iv) As Autoridades Antitruste tenham aprovado a
Transação--------------------------------------------------(v) A ANEEL tenha aprovado a Transação, conforme
aplicável; -------------------------------------------------(b) A obrigação da Vendedora de vender as Ações e
consumar a Transação contemplada pelo presente
Contrato está sujeita à satisfação ou renúncia, na ou
antes da Data de Fechamento, de cada uma das

i

seguintes condições prévias:

-----------------------------

(i) Não existência da lei ou regulamentação que
impediria que o Fechamento fosse realizado; ----------(ii) No evento de a Vendedora solicitar recuperação
judicial,

os

seguintes

requisitos

aplicar-se-ão

cumulativamente: (a) o plano de recuperação
reproduzirá as mesmas condições da Transação, (b) os
credores aprovarão o plano de recuperação contendo
as mesmas disposições da Transação durante a
reunião geral de credores da Vendedora, e (c) o
tribunal

responsável

Tradução n° 11839/15
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homologará o plano de recuperação

contendo

as

mesmas disposições da Transação; ---------------------(iii) As Autoridades Antitruste tenham aprovado a
Transação; e -----------------------------------------------(iv) A ANEEL tenha aprovado a Transação, conforme
aplicável --------------------------------------------------.

CLÁUSULA 3.2. Data e Local de Fechamento. O
Fechamento da Transação ocorrerá no 5° (quinto) Dia
Útil após a última condição prévia pendente entre
aquelas

estabelecidas

na Cláusula 3.1

acima

ser

satisfeita ou renunciada (exceto as condições que
!Ì

devam

ser satisfeitas

no Fechamento)

("Data de

Fechamento"), às 11h no horário de São Paulo, nos
escritórios da Compradora em São Paulo, SP, ou em
tal outra data, hora e local mutuamente acordados
entre as Partes .--------------------------------------------CLÁUSULA 3.3. Operações de Fechamento, (a) Na
Data de Fechamento, as Partes tomarão ou farão com
que sejam tomadas as seguintes medidas e operações
("Fechamento"): ------------------------------------------(i) A Vendedora assinará um Termo de Transferência

no Livro de Transferência de Ações Nominativas da
Sociedade transferindo as Ações à Compradora, e a
Tradução n° 71839/15
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Sociedade fará os registros correspondentes no Livro
de Registro de Ações Nominativas; ---------------------(ii)

Q

A Compradora pagará o Preço de Compra à

Vendedora conforme estabelecido na Cláusula 2.2
acima

------------------------------------------

(iii) A Vendedora deve entregar à Compradora cartas
de

todos

os

membros

atuais

do

Conselho

de

Administração e Diretores da Sociedade nomeados
pela

Vendedora

renunciando

seus

cargos

como

membros do Conselho de Administração e Diretores e
isentando a Sociedade de qualquer responsabilidade
com relação a seus deveres; -----------------------------(iv) As Partes rescindirão o Contrato de Acionistas
existente da Sociedade, bem como qualquer outro
contrato celebrado pelas Partes que rege a relação das
Partes como acionistas da Sociedade, incluindo a
liberação de todas e quaisquer responsabilidades e
obrigações decorrentes do mesmo; -----------------------------------------------------------------------------------

(v)

Conversão

de

contratos

de

qualquer

parte

relacionada, entre as Vendedoras e a Sociedade, em
capital tal como (i) empréstimo entre sociedades;

e

(ii) o contrato de fornecimento de carvão e (iii)
Tradução n° J1839115
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contratos de energia, registrados nos balancetes da
i

Sociedade na data de tal conversão, cujos saldos em
haver para valor de referência para R$ 178 milhões,
R$208 milhões e R$23.9 milhões, respectivamente,
em 31 de outubro de 2014; ------------------------------(vi) As Partes refletirão na documentação aplicável da
MABE Construção e Administração de Projetos Ltda.,
que a Compradora será responsável pelas questões
relacionadas à Sociedade; e -----------------------------(vii) As Partes celebrarão todos e quaisquer outros
documentos e instrumentos exigidos para a
implementação da Venda e Compra de Ações
contempladas no presente--------------------------------(b) Todos os procedimentos de Fechamento, bem
como todos os documentos assinados no Fechamento,

serão

considerados

realizados

e

assinados

simultaneamente, para todos os fins- --------------------

--------------------------------------------------------------

---------------------- CAPITULO IV------------------------------- DECLARAÇÕES E GARANTIAS---------CLÁUSULA 4. 1, Declarações e Garantias da

Vendedora. A Vendedora reconhece que as
Tradução n° J1839/15
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declarações e garantias abaixo são uma condição
essencial para a decisão das Compradoras de celebrar
o presente Contrato e consumar a Transação e, assim,
declarar e garantir, de uma forma legítima, completa
e precisa à Compradora que, na data de celebração do
presente Contrato e, a menos que de outra forma
declarado, na Data de Fechamento: ---------------------(a)

Organização. Exceto conforme disposto na

Cláusula 3.1(a)(ii), a Vendedora está devida e
validamente constituída e existente Segundo as leis da
República Federativa do Brasil e tem plena autoridade
e poder para operar seus negócios e atividades,
conforme tenham sido operados, e para celebrar o
presente Contrato- ----------------------------------------(b) Autoridade. Exceto conforme disposto na Cláusula
3.1(a)(ii), a Vendedora tem plena autoridade e poder
para celebrar o presente Contrato, bem como para
completar e implementar as operações estabelecidas
no presente. Este Contrato, após ter sido assinado por
todas as Partes, constitui uma obrigação legal válida e
vinculativa da Vendedora, aplicável a elas em
conformidade com seus termos.

--------------------------

(c) Ausência de Violação. Exceto conforme disposto
Tradução n° /1839/15
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na Cláusula 3.1(a)(ii), a celebração do presente
Contrato, bem como a implementação das medidas e

H~

operações estabelecidas no presente, pela Vendedora
não viola qualquer lei, regra, decisão ou decisão
administrativa ou judicial ou sentença arbitral
aplicável à Vendedora. -----------------------------------(d) Litigio. Exceto conforme disposto na Cláusula
3.1(a)(ii),

não

há

reivindicações

pendentes,

exigências, ações judiciais, investigação ou
procedimentos que possam afetar a capacidade da
Vendedora de cumprir os termos e condições do

Hi

presente Contrato. ----------------------------------------CLÁUSULA 4.2. Declarações e garantias da
Compradora. A Compradora declara e garante à
Vendedora que, na presente data e na Data de
Fechamento: -----------------------------------------------(a) Organização e Autoridade. A Compradora é uma
sociedade anônima devidamente organizada e
existente segundo as leis do Brasil e tem plena
autoridade para operar seus negócios e atividades,
conforme são atualmente operados, para celebrar o
presente Contrato, bem como para completar e
Tradução n° J1839115

G1

17

Qualrry Traduções

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ANTONIO DARI_ANTUNES ZHBANOVA
Tradutor Público e Intérprete Comercial
Inglês - Português
Matricula Jucepe sob n 0406
Quality Serviço de Digitação e Idiomas Ltda
Av. Rio Branco, 26 sobre loja
Rio de Janeiro — Centro
Tel:(21) 3488-2820 e (21) 98187-0502
e-mail: quality@qual itytraducoes.com.br

implementar as operações contempladas pelo
presente. Este Contrato, após ter sido assinado por
todas as Partes, constitui uma obrigação legal válida e
vinculativa da Compradora, aplicável a ela em
conformidade com seus termos. -------------------------(b) Ausência de Violação. A celebração do presente
Contrato, bem como a implementação dos atos e
operações estabelecidos no presente pela Compradora
não violam: (i) o estatuto social da Compradora; (ii)
qualquer lei, regra, decisão ou decisão administrativa
ou judicial ou sentença arbitral, aplicável à

r
a

Compradora; ou (iii) quaisquer obrigações de contrato
da Compradora com terceiros .-------------------- -------(c) Litígio. Exceto conforme disposto na Cláusula
3.1(b)(ii), não há reivindicações pendentes, ação,
investigação ou procedimento que possam afetar a
capacidade da Compradora de cumprir os termos e
condições do presente Contrato. ------------------------CLÁUSULA 4.3. As Partes reconhecem e concordam
que,

exceto

pelas

declarações

e

garantias

estabelecidas no presente, as Partes não conferem
qualquer outra declaração ou garantia uma à outra, à
Sociedade e/ou a seus representantes.
Tradução V J1839115
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a

-----------------------

CAPÍTULO V

---------------------

OUTRAS OBRIGAÇÕES ---------------.
CLAUSULA 5.1. Esforços Conjuntos. As Partes e a
----------------

.

Sociedade, por este meio, acordam que tomarão todas
as medidas necessárias para o cumprimento integral
das obrigações estabelecidas no presente Contrato e
assinarão todos os instrumentos, certificados e outros
documentos exigidos para implementar a Transação
contemplada pelo presente instrumento. ---------------CLÁUSULA

Q

5.2.

Notificação

às

Autoridades

Antitruste e à ANEEL. A Compradora realizará, às
suas próprias custas, todos os procedimentos exigidos
para enviar a presente Transação às Autoridades
Antitruste e à ANEEL. A Vendedora e a Sociedade,
por

este

meio,

documentação

comprometem-se

em

prescrita por lei de

fornecer

forma

que

a
a

Compradora possa preparar a respectiva notificação
às Autoridades Antitruste e à ANEEL.

------------------

CLÁUSULA 5.3. Confidencialidade. As Partes e a
Sociedade

comprometem-se

em

tratar

como

estritamente confidencial e em não divulgar ou tornar
Tradução V J1839115
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a

públicos quaisquer aspectos relacionados ao presente
Contrato e seus Anexos, sem o consentimento prévio
da outra Parte ou Partes, exceto (i) conforme exigido
pela

legislação

aplicável

ou

pela

autoridade

governamental competente, em tal ocasião, a Pessoa
obrigada

fazer

a

tal

divulgação

enviará

uma

notificação por escrito à outra Parte ou Partes sobre
essa questão, e as Partes chegarão a um consenso em
boa fé quanto à forma mais eficaz e satisfatória de
fazer a divulgação, e (ii) para a publicidade geral da
existência da Transação, concordando com a prática
de mercado
®

.

Além disso

comprometem-se

em

cada Parte e a Sociedade

,

tratar

como

estritamente

confidencial e em não divulgar a quaisquer terceiros
todas e quaisquer informações referentes

às outras

Partes ou à Sociedade das quais cada uma delas possa
tomar

conhecimento

através

das

transações

estabelecidas no presente Contrato, exceto quaisquer
informações que (i) sejam ou se tornem de dominio
público

sem

violação

da

obrigação

de

confidencialidade em questão na presente Cláusula;
(i i)

já

eram

conhecidas

pelo

recipiente

das

informações no momento de tal divulgação; ou (iii)
Tradução n° 31839/15
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sejam recebidas legalmente de terceiros que não
estavam, de forma alguma, sujeitos a qualquer
obrigação de confidencialidade perante as Partes.
Cada Parte e a Sociedade exigirão que seus diretores,

funcionários, consultores, agentes e representantes
cumpram as obrigações de confidencialidade
estabelecidas na presente Cláusula ----------------------CLÁUSULA 5.4. Despesas. A menos que de outra
forma estabelecido no presente Contrato, todas as
custas e despesas incorridas pelas Partes com a

negociação, preparação e celebração do presente
Contrato serão arcadas pela Parte que as tiver
incorrido . ---------------------------------------------------

CLÁUSULA 5.5. Avenças Afirmativas e Negativas.
Exceto mediante aprovação prévia expressa e por
escrito da Compradora, a partir da data da aprovação
das Autoridades Antitruste da Transação até e
incluindo a Data de Fechamento, a Vendedora
concorda que todas e quaisquer atividades diárias
realizadas pelos Diretores da Sociedade devem ser
previamente aprovadas por escrito pela Compradora
ou seu representante nomeado, incluindo, mas sem
limitação, o seguinte: (i) todos e quaisquer contatos
Tradução n° /1839/15
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com as Autoridades Governamentais; (ii) operação e
manutenção da Sociedade; (iii) todos e quaisquer
pagamentos a serem realizados para fornecedores,
r

bancos ou terceiros; (iv) celebração de qualquer
contrato e/ou documento, independentemente de seu
valor; e (v) demissão ou contratação de funcionários.CLÁUSULA 5.6. Financiamento da Sociedade. As
Partes concordam que`-todo e qualquer financiamento
exigido pela Sociedade após a data do presente será
fornecido exclusivamente pela Compradora através de
adiantamento para futuros aumentos de capital
(AFACs) ou quaisquer outros empréstimos entre
sociedades, desde que os créditos decorrentes de tais
AFACs ou empréstimos entre companhias não possam
ser convertidos em capital antes da Data de
Fechamento ("Financiamento da Sociedade"). Caso a
Transação não seja fechada em conformidade com o
Capitulo III acima, então a Vendedora terá a opção, a
seu exclusivo critério, de (i) reembolsar a
Compradora por 50% (cinquenta por cento) de
qualquer eventual Financiamento da Sociedade
ocorrido a partir da data de celebração do presente
Contrato até a terminação da Transação ajustada pelos
Tradução n° J1839115
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juros acumulados à taxa CDI mais 1% (um por cento)
ao ano, calculada sobre o Financiamento da
Sociedade, a partir da data de ocorrência até a data de
reembolso; ou (ii) ser diluido em conformidade com o
Contrato de Acionistas, observada, neste caso, a base
de diluição será o valor do capital de
R$300.000.000,00 para 50% (cinquenta por cento) do
capital da Sociedade.--------------------------------------

----------------------

r,

CAPITULO VI---------------------

-----------OBRIGAÇÃO DE INDENIZAÇÃO--------CLÁUSULA 6.1. Indenização, (a) Ressalvadas as
limitações

estabelecidas

no

presente

Contrato,

a

Vendedora compromete-se em indenizar e manter a
Compradora e seus respectivos gerentes, funcionários,
assessores, representantes e seus respectivos
sucessores indenes de e contra todas e quaisquer
indenizações, danos, despesas e custas incluindo, mas
sem limitação, honorários advocaticios e custas
processuais sofridas ou incorridas e excluindo
qualquer perda de lucros ou indenização por danos
indiretos ("Perda" ou "Perdas") pela Compradora
Tradução n° /1839/15
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decorrentes exclusivamente da:

s
ao

--------------------------

(i) violação das declarações e garantias, consoante os
termos da Cláusula 4.1; e --------------------------------(ii)

não conformidade com qualquer obrigação

relevante estabelecida no presente Contrato- ----------(b) A Compradora compromete-se em indenizar e
manter a Vendedora e seus respectivos gerentes,
funcionários, assessores.: representantes e seus
respectivos sucessores indenes de e contra toda e
qualquer Perda ou Perdas incorridas pela Vendedora
decorrentes exclusivamente da:

--------------------------

(i) violação das declarações e garantias, consoante os
termos da Cláusula 4.2; e --------------------------------(ii)

não conformidade com qualquer obrigação

relevante estabelecida no presente Contrato.

-----------

CLÁUSULA 6.2, Limitações da Obrigação de
Indenização da Compradora e da Vendedora. A
obrigação de indenização da Compradora e da
Vendedora permanecerá válida até a extinção de seus
estatutos relevantes de limitação. Em qualquer caso, a
obrigação da Vendedora de indenização permanecerá
válida se a Vendedora receber, durante o período
original de validade, uma notificação por escrito da
Tradução n° J1839115
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Compradora ou da Sociedade informando a ela de uma
exigência de boa fé nos--termos do presente Contrato,

r

quando a obrigação de indenização da Vendedora
deverá permanecer com relação a tal exigência até
que ela seja definitivamente resolvida-------------------

---------------------- CAPÍTULO VII -------------------------- RESCISÃO ANTES DO FECHAMENTO ----CLÁUSULA 7.1. Rescisão. O' presente Contrato pode
ser rescindido a qualquer momento até a Data de
Fechamento, nos seguintes casos:-----------------------(i) por contrato escrito pelas Partes; e -----------------(ii)

pela Compradora ou pela Vendedora caso a

Transação não seja Fechada caso a (a) Vendedora
tenha sua falência decretada ou (b) a Vendedora
solicite recuperação judicial e, nesse caso, os
seguintes requisitos não sejam cumulativamente
atendidos: (I) o plano de recuperação reproduza as
mesmas condições da Transação, (II) os credores
aprovem o plano de recuperação contendo as mesmas
disposições da Transação durante a reunião general
dos credores da Vendedora, e (III) o tribunal
Tradução n° /1839/15
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responsável pela recuperação judicial homologue o
plano de recuperação contendo as mesmas disposições
da Transação. --------------------------------------------CLÁUSULA

7.2.

Efeitos

da

Rescisão,

(a)

Em

qualquer um dos casos estabelecidos na Cláusula 7.1
acima, a rescisão do presente Contrato não resultará
em qualquer obrigação de pagamento de uma Parte à
outra, exceto, se aplicável, a obrigação estabelecida
na Cláusula 5.6 acima. -----------------------------------(b)

Em

qualquer

caso,

a

obrigação

de

confidencialidade assumida pelas Partes na Cláusula
5.3 acima, as disposições relativas à solução das
Disputas estabelecidas no Capítulo IX abaixo e as
disposições gerais contidas no Capítulo X abaixo
permanecerão em vigor e aplicáveis. ---------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

---------------------

---------------

CAPÍTULO VIII

-------------------

SOLUÇÃO DE DISPUTAS--------------

CLÁUSULA 8.1. Solução de Disputas. Sem que haja
prejuízo a qualquer disposição legal específica em tal
questão, qualquer litígio ou controvérsias decorrentes
de

ou

relacionadas

Tradução n° J1839115
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informados por escrito por uma Parte à outra, e as

P

Partes envidarão os maiores esforços para resolvê-las
extrajudicialmente por meio de negociações diretas
feitas em boa fé, dentro de um período não superior a
dez (10) Dias Úteis contados a partir da data de
recebimento da notificação mencionada no presente.
Caso não cheguem a um acordo, tal litígio ou disputa
("Disputa") será submetido à arbitragem em
conformidade com a Lei 9307/96, e será resolvido em
conformidade com as Regulamentações de Arbitragem
da Câmara de Comércio Brasil-Canadá
("Regulamentação CCBC"). O tribunal arbitral será
composto por três (3) árbitros capazes de falar e ler a
língua portuguesa, um deles sendo designado pela
Compradora, o outro pela Vendedora e o terceiro
pelos dois primeiros árbitros. O terceiro árbitro
presidirá o tribunal arbitral. Se os dois primeiros
árbitros não conseguirem chegar a um consenso
relacionado à indicação do terceiro árbitro, tal árbitro
será indicado pela Câmara de Comércio BrasilCanadá. A arbitragem será conduzida na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, e será
conduzida de forma confidencial e na língua
Tradução n° J1839115
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portuguesa. Em toda extensão estabelecida por lei, as
partes renunciam o direito de interpor recursos contra
(incluindo, mas sem limitação) a sentença arbitral,
bem como de discutir quaisquer exceções contra sua
execução. A aplicação da decisão arbitral pode ser
afirmada em quaisquer tribunais competentes, e a
decisão arbitral será proferida dentro do território
brasileiro e terá um território definitivo, vinculando
as partes e seus sucessores de qualquer forma. Para as
únicas finalidades de qualquer medida constritiva ou

'

procedimento cautelar de uma natureza preventiva,
temporária

ou

permanente,

as

Partes

elegem

os

tribunais da Comarca da Capital do Estado de São
Paulo.

Essas

disposições

relativas

à

solução

de

disputas permanecerão em vigor até a conclusão de
todas as questões ou ações resultando do presente
documento. Exceto pelos honorários dos respectivos
advogados, que devem ser pagos por cada uma das
Partes individualmente, todas as outras despesas e
custas de arbitragem serão arcadas por qualquer uma
das Partes ou por ambas as Partes,

conforme o

tribunal arbitrai possa determinar------------------------------------------------------------------------------------Tradução n° !1839115
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a

----------------------

CAPITULO IX---------------------

--------------- DISPOSIÇÕES DIVERSAS ------------CLÁUSULA 9.1. Notificações, (a) Todas as
notificações, anuências, solicitações e outros
comunicados estabelecidos no presente Contrato serão
válidos e terão efeito somente se feitos por escrito e
enviados por carta com notificação de recebimento ou
carta certificada, fax ou e-mail com evidência de
recebimento, e serão enviados às Partes nos endereços
abaixo:

------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

(i) Se para a Vendedora: ---------------------------------Sr. Alexandre Americano --------------------------------Praia do Flamengo 66, 6° andar-------------------------Rio de Janeiro - RJ ---------------------------------------Brasil------------------------------------------------------e-mail: alexandre.arnericano@eneva.com.br------------------------------------------------------------------------(ii) Se para a Compradora: ------------------------------Sr. Miguel Setas ------------------------------------------Rua Gomes de Carvalho 1996, 8° andar ----------------São Paulo - SP
Tradução n° /1839/15
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Brasil ---

----------------------------------------------------

e-mail: miguel.setas@edpbr.com.br - -----------------0
(b) A mudança de destinatário, endereço ou quaisquer
das
informações
supramencionadas
deve
ser
imediatamente notificada por escrito à outra Parte,
conforme previsto no presente; se tal notificação não
for fornecida, qualquer notificação ou comunicado
entregue aos destinatários ou nos endereços indicados
acima serão considerados como devidamente feitos e
recebidos. -------------------------------------------------CLÁUSULA 9.2. Irrevogabilidade. Ressalvadas as
' disposições no Capítulo IX acima, o presente
Contrato é irrevogável e irreversível, e as obrigações
assumidas no presente pelas Partes também são
vinculativas a seis sucessores de qualquer forma.-----CLÁUSULA
9.3.
Contrato
Integral.
Qualquer
declaração judicial quanto à nulidade ou ineficácia de
quaisquer das avenças contidas no presente Contrato
não afetarão de forma adversa a validade e eficácia
das outras avenças, que serão plenamente cumpridas,
e as Partes concordam em envidar seus maiores
esforços para atingir de forma válida os mesmos
Tradução n° J1839115
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efeitos da avença que: tiver sido anulada ou se tornada
sem efeito. -------------------------------------------------

d

CLÁUSULA 9.4. Anexos e Alterações. O presente
Contrato e seus anexos constituem o entendimento e
avenças integrais das Partes com relação às questões
reguladas nos termos do presente. Este Contrato e
seus apêndices só podem ser emendados ou alterados
através de um instrumento escrito assinado pelas
Partes. -----------------------------------------------------CLÁUSULA 9.5, Novação. A falta ou atraso de
qualquer das Partes para exercer quaisquer dos

r

direitos contidos no presente Contrato não serão
considerados uma renúncia ou novação, e não afetarão
o subsequente exercício de tal direito. Qualquer
renúncia produzirá efeitos apenas quando for
especificamente concedida por escrito.

-----------------

CLÁUSULA 9.6. Cessão. Fica proibida a cessão de
quaisquer dos direitos e obrigações estabelecidos no
presente Contrato sem o consentimento prévio
expresso por escrito de cada uma das Partes, exceto
(i) conforme de outra forma prevista no presente
Contrato; ou (ii) que a Compradora possa ceder
quaisquer direitos em conformidade com o presente
Tradução n° J1839115
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Contrato

a

uma

Afiliada

da

Compradora,

permanecendo a Compradora conjunta e
solidariamente responsável com o respectivo sucessor
por todas as suas obrigações nos termos do presente
Contrato. --------------------------------------------------CLÁUSULA 9.7. Capacidade. Cada Parte assina o
presente Contrato e declara (i) estar ciente das
obrigações resultantes'do presente Contrato e das leis
regendo o presente Contrato; (ii) ter sido assistida por
advogados e que, por virtude de suas atividades

r

rotineiras de gestão de" suas respectivas sociedades,
compreende plenamente"todos'os termos e condições
do presente Contrato; e (iii) assume integralmente' os
encargos e riscos inerentes ao presente Contrato,
incluindo, mas sem limitação, a obrigação de
indenização estabelecidã no Capítulo VII do presente
Contrato. --------------------------------------------------CLÁUSULA 9.8. Interveniência e Anuência. A
Sociedade celebra

o

presente Contrato em sua

qualidade de Parte Interveniente Anuente e
reconhece, anui e concorda com todos os seus termos
e condições, especialmente a Compra e Venda de
Ações, comprometendo-se em cumprir tais termos e
Tradução n° ]1839115
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condições em sua totalidade e garantir o devido e
pleno cumprimento do presente Contrato .--------------CLÁUSULA 9.9. Idioma._ O presente Contrato é
celebrado na língua inglesa------------------------------CLÁUSULA 9.10. Cumprimento Especifico. As Partes
interessadas terão o direito de obter cumprimento
específico de quaisquer outros compromissos das
Partes nos termos do presente, de acordo com os
artigos 461, 462, 466-A e seguintes do Código de
Processo Civil (Lei 5869/73). Para essa finalidade, as
Partes reconhecem que o presente Contrato,
devidamente assinado por duas (2) testemunhas,
• constitui um titulo executivo extrajudicial para todas
as finalidades e efeitos da cláusula 585, II do Código
de Processo Civil. ----------------------------------------CLÁUSULA 9.11. Legislação Vigente. O presente
Contrato será regido e interpretado nos termos das
leis da República Federativa do Brasil- ----------------(o restante desta página foi intencionalmente deixado
embranco) ------------------------------------------------(página de assinatura do Contrato de Compra e Venda
Traduçao n° /1839/15
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ANTONIO DARI ANTUNES ZHBANOVA
Tradutor Público e Intérprete Comercial
Inglês - Português
Matricula Jucepe sob n 1 406

Quality Serviço de Digitação e Idiomas Ltda
Av. Rio Branco, 26 sobre loja
Rio de Janeiro — Centro
Tel:(21) 3488-2820 e (21) 98187-0502
e-mail: quality@qualitytraducoes.com.br

de Ações e Outras Avenças entre a Eneva S.A. e a
EDP - Energia do Brasil S.A.) --------------------------EM TESTEMUNHO DO QUE, as Partes celebram o
presente Contrato em,: . 3 cópias originais de mesma
forma e teor, na presença das duas (2) testemunhas
abaixo assinadas.

------------------------------------------

SÃO PAULO, 09 de DEZEMBRO de 2014.
Vendedora:

-------------

-------------------------------------------------

ENEVA S.A- ---------------------------------------------[consta assinatura]---------------------------------------Por: [consta nome manuscrito: Alexandre Americano]
Cargo: [consta cargo manuscrito: Procurador] -------[consta assinatura]---------------------------------------Por: [consta nome manuscrito: Ilegível]---------------Cargo: [consta cargo manuscrito: Procurador] -------Compradora:

-----------------------------------------------

Tradução n° J1839115
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ANTONIO DARI ANTUNES ZHBANOVA
Tradutor Público e Intérprete Comercial
Inglês - Português
Matricula Jucepe sob n°406
Quality Serviço de Digitação e Idiomas Ltda
Av. Rio Branco, 26 sobre loja

Rio de Janeiro — Centro
Tel:(21) 3488-2820 e (21) 98187-0502

e-mail: quality@qualitytraducoes.com.br

EDP — Energias do Brasil S.A. --------------------------[consta assinatura]----------------------------------------

Por: [consta nome manuscrito: Miguel Setas] ---------•

Cargo: [consta cargo manuscrito Diretor Presidente]--------------------------------------------------------------

[consta assinatura]----------------------------------------

Por: [consta nome manuscrito: Carlos Andrade] -----Cargo:

[consta cargo manuscrito: Diretor
~

Vice-

Presidente] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parte Interveniente e Anuente: ----------------------------------------------------------------------------------------

•

Porto do Pecém Geração de Energia S.A. ----------------------------------------------------------------------------

[consta assinatura]----------------------------------------

Por: João Guilherme Calvão Moraes--------------------Cargo: Diretor Administrativo Financeiro -------------Posto do Pecém Geração de Energia S.A. ----------------------------------------------------------------------------

[consta assinatura]----------------------------------------

Por: Lourival Teixeira dos Santos Sobrinho -----------Cargo: Diretor de Construção e Operação--------------Porto do Pecém Geração de Energia S.A. --------------Tradução n° J1839115
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ANTONIO DARI ANTUNES ZHBANOVA
Tradutor Público e Intérprete Comercial
Inglês - Português
Matricula Jucepe sob n 1406
Quality Serviço . de Digitação e. Idiomas Ltda
Av. Rio Branco, 26 sobre loja
Rio de Janeiro

—

Centro

Tel:(21) 3488-2820 e (21) 98187-0502
e-mail: quality @ qualitytraducoes . com.br

■

Testemunhas: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

9'

1 — [consta assinatura] ----------------------------------Nome: Dante / Chen --------------------------------------R.G.: [consta RG manuscrito ilegível] -----------------2

...

-

[consta assinatura] -----------------------------------

Nome: [consta nome manuscrito ilegível] -------------R.G.: 8.956-681-6 -----------------------------------------

[Constam selos rubricados em todas as páginas] -------------------------------------------------------------------

Rio de Janeiro , 23 de fevereiro de 2015 . -------------

Tradução n° J1839/15
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ANTONIO DARI ANTUNES ZHBANOVA
Tradutor Público e Intérprete Comercial
Inglês - Português
Matricula Jucepe sob n°406
Quality Serviço de Digitaçio e Idiomas Ltda
Av. Rio Branco, 26 sobre loja
Rio de Janeiro — Centro
Tel:(21) 3488-2820 e (21) 98187-0502

e-mail : quality@qualitytraducoes . com.br

EU, O ABAIXO-ASSINADO, TRADUTOR PÚBLICO
JURAMENTADO E INTÉRPRETE COMERCIAL
NESTA CIDADE E ESTADO DE PERNAMBUCO,
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL,
MATRÍCULA JUCEPE No 406, COM FÉ PÚBLICA
EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL,
DEVIDAMENTE NOMEADO PELO EXMO. SENHOR
PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DE PERNAMBUCO, CERTIFICO QUE ME
FOI APRESENTADO UM DOCUMENTO EXARADO
EM IDIOMA INGLÊS, PARA SER POR MIM
TRADUZIDO PARA O VERNÁCULO, O QUE
FIELMENTE CUMPRO EM RAZÃO DO MEU
OFÍCIO, COMO SEGUE:

NADA MAIS CONTINHA OU DECLARAVA O
PRESENTE DOCUMENTO. EM TESTEMUNHO
DO QUE APUS A MINHA ASSINATURA E AFIXEI
O M _ÃT BO DE OFICIO. ,,í
fo
POBUCO E

DARI
NES ZHBANOVA
T ~~ UTOR PÚBL O E INTÉRPRETE
CO RCIAL
INGLES/ PORTUG ES — REGISTRO NO. 406
LEI NO. 13.609 — 1 DE OUTUBRO DE 1943
Tradução n' J1839115
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JUÍZO DA QUARTA VARA EMPRESARIAL COMARCA DA CAPITAL

CERTIDÃO

•

•

Nesta cidade do Rio de Janeiro, no Cartório da Quarta Vara Empresarial,
compareceu o Dr. Luis Vasco Elias, portador da carteira de identidade n ° 10.604.7899 SSP/SP, representante legal de DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
CONSULTORES LTDA, :escrita no CNPJ/MF sob o n° 02.189.92410008-80, com
endereço na Av. Presidente Wilson, n° 231, 22 0, 25° e 26° andares, salas 2.201, 2.201.
2.2039 2.204, 2.502, 2.603 e 2.604 — CEP 20030-95 — Rio de Janeiro/RJ:. Tels. (2139810467 E (11)5186-1091, que disse, pelo presente termo, se comprometeria, como de fato
se compromete, a bem e fielmente exercer o cargo de Administrador Judicial de
ENEVA S.A. e ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A. — em recuperação judicial no
processo n° 04749641-48.2014.8.19.0001, assumindo todas as responsabilidades ao
mesmo inerentes, tudo na forma e sob as penas da lei. Eu,~'C-dZMaria C. de
Oliveira, Resp. P/Expediente, subscrevo. V{ílt a

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2015.

/L

DELb E TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA
LUIS VASCO ELIAS
ADMINISTRADOR JUDICIAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Informações Processuais
Código de rastreabilidade: 8192015723440
Nome original do documento: of 127 3950-90 2.pdf
Data: 26/02/2015 12:03:07
• Remetente: Danielle Duailibe Leitão
DGJUR - SECRETARIA DA 22 GAMARA CIVEL
TJ RJ
Assunto:

of 127/2015 - AGRAVO DE INSTRUMENTO n° 0003950-90.2015.8.19.0000 (Ação Or
a N°: 0474961-48.2014.8.19.0001)

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2015.
VIGESIMA SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Oficio n° 12712015
Ação Originária N': 0474961-48.2014.8.19.0001

Senhor Juiz, .
De ordem : do .DES. CARLOS SANTOS DE
OLIVEIRA, comunico a V Exa. que reconsiderada a decisão anterior para
INDEFERIR o pedido de efeito' süspensivó requerido nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n'0003950-90.2015.8.19.0000, em que
é Agravante ENEVA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E ENEVA
PARTICIPAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, nos termos da
decisão em anexo.
~

Colho o ensejo . para manifestar protestos de
estima e elevada consideração.

E
MARIA ELIZA SAMPAIO BARBOSA
Secretária da Vigésima Segunda Câmara Civel
j
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JUIZ DE DIREITO CAP11 AI, 4 14PA L ~ l.1PR1:;~ARIAL

YJFO ~y Ex ~ xYO.;,
F.e

57
U

x

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
22a CÂMARA CÍVEL
PROCESSO: 0003950.90.2015.8.19.0000

Após a análise percuciente do teor da, argumentação
apresentada pela Procuradoria de Justiça às fis. 00039 (doc. eletr.),
verifica-se que não se encontram presentes os requisitos para a
concessão do efeito suspensivo, eis que não restou evidenciado
dano de difícil reparação, muito menos a verossimilhança do
direito para apresentação de dois planos de recuperação, como
definido na decisão agravada, ao revés do pretende a parte

agravante.
Dessa forma, reconsidero a primeira parte da decisão de
fis. 28 (doc. eletr), para INDEFERIR 0 EFEITO SUSPENSIVO
pleiteado.
Junte-se a petição que o sistema acusa, voltando-me em
seguida.
Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2015.

DES. CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA

Relator
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Defiro o efeito suspensivo, vez que vislumbro a presença dos requisitos necessários a sua

6` .,E.,,• ,<~

concessão, na forma do art. 558, do CPC. Oficie-se ao juizo de primeiro grau, comunicando a
presente decisão e solicitando informações. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça.
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JUIZO,DE.DIREITO DAS
4a ^VARA EMPRESARIAL' DA COMARCA DA CAPITAL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Processo n0 0474961-48.2014.8.19.0001
Requerentes: ENEVA S.A'. e ENEVA PARTICIPAÇáES S.A.
'
•

E D 1 T A L, para conhecimento de terceiros interessados, nos
termos do art. 7 0, parágrafo 2 11 da. Lei 11.101105, passado na
forma abaixo:
- A Doutora. PAULO ASSED ESTEFAN, Juiz de Direito da 4a Vara
Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro,
FAZ SABER aos que o presente virem ou dele conhecimento
tiverem - que,- com base nos livros contábeis e documentos
comerciais e fiscais das devedoras e nos documentos que lhe
foram apresentados pelos credores, na forma do caput do artigo
„
711 da Lei, n° 11.101105, foram analisadas as divergências e•
- habilitações de crédito apresentadas, ` tempestivamente, pelos
credores.. Os valores dos créditos atribuídos a cada credor que
apresentou. manifestação e, ' ainda, aqueles objeto de
manifestação das devedoras à Administradora Judicial seguem
listados abaixo em conjunto dom os valores._ dos, créditos
indicados na Lista a que se refere o art. -52, parágrafo 1 1 da Lei
11.101.105, verificados pela Administradora Judicial. Relação de
' Credores desmembrada por. empresa: ENEVA S.A.: Classe 1 6
Credor Trabalhista: ALBUQUERQUE PINTO. SOARES VIEIRA
ADVOGADOS, R$5.473,51; ESCRITORIO . DE ADVOCACIA
R$90.900,00; , GOES ADVOGADOS
-ARNOLDO- WALD,
ASSOCIADOS, ,M37.540,00; JUNQUEIRA SOCIEDADE DE'
R$6.600,00;
ADVOGADOS,'
PINHEIRO
GUIMARAES
R$5.66320;
ADVOGADOS,
ROBORTELLA ADVOGADOS,
R$22.8.50,0,0;
TOCANTINS
ADVOGADOS,
R$6.947,53;
VEIRANO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, R$1.248,30. Classe
III 6 .Credores QuirografáriOs: 2GET RECRUTAMENTO & ,
SELECAO LTDA, R$406,594,78; ABRAGET - ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE GERADORAS TERMELÉTRICAS, R$7.332,65;
AEITEC-TECNOL-OGIA• E -INOVAÇÃO `L'TDA'EPP, - R$93:954,55.`
ALL NET INFORMATICA LTDA; R$860,0; ALOG SOLUÇOES DE `
TECNOLOGIA EM INFORMATICA S.A, R$234.286,41; ARKADIN
DO BRASIL SERVICOS DE CONFERENCIA LTDA; R$7.210A8;
ASSOCIACAO DOS, , TAXISTAS DO CASTELINHO DO
FLAMENGO, R$95,00; AUTOMATOS S.A, R$9.862,32; AVIPAM
TURISMO. E TECNOLOGIA LTDA; R$58.561,74; BANCO
BANKPAR SA, R$59.693,91; BANCO BANKPAR SA, US$859,10;
,

•

.J - ,
~

'
°
'

_'"` - _

_

BANCO -BTG PACTUAL SA, R$1.274.292.617,52 BANCO
CITIBANK SA, R$139.101.448 1 91 BANCO CITIBANK SA,
US$50.000.000,00; BANCO BRADESCO. CARTÕES S.A.,
R$11.898,23; BTG- PACTUAL CORRETOTA DE TITULÒS E
TALIZACAÒ
VALORES. MOBILIARIOS, 'R$55:687,67; CEM DIGI
DADOS
LTDA,
R$421,20;
CENTRAL
.000P
RIO DE
DE
VA CENTRAL DE TAXI DO MUNICIPIO
JANEIRO - COOPERATI
-DO RIO ' DE- JANEIRO;. R$21:047,13; . CENTRO DE
INTEGRACAO EMPRESA 'ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO,
R$903,00; CITIBANK,',NA i US$43.323.844,68;; COLLECTA RIO
ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, R$32.691,60; J
COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS, R$3.314,80;
-COMPANHIA BF ~ASILEIRA.',DE SOLUCOES. E SERVICOS,
R$210.503,90;.CONDOMINK: ~, DO EDIFICIO FLAMENGO PARK
TOWERS, .. R$136.798,88; 'CONTACTA SEGURANCA.' EM
CONECTIVIDADE LTDA, R$35.254,81; CREDIT,SUISSE BRASIL
(BAHAMAS) LIMITED, .US$9.417.`r 12,03;. CVEM CONSULTORIA,
R$13.936,72; DASCAM.: CORRETORA - DE CAMBIO LTDA,
R$1.792,57; DIMOPLAC , DIVISORIAS MODULADAS LTDA,
R$1.963,34; E.ON E&P NORGE 'AS, NOk2.696.485,63; ' E.ON
INTERNATIONAL, 6162.451,02; EMDOC RIO DE JANEIRO .
SERVICOS - DE REALOCACAO.,DE ESTRANGEIROS LTDA,
R$5.063,69; EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES.
u SA --EMBRATEL,`. R$100.059,29; ENGENHO PESQUISA
DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA ; ' R$28.155,00; ERNST
& YOUNG ASSESSORIA:EMPRESARIAL:LTDA, 'R$37.474,07 FEDERAL EXPRESS .CORPORATION, R$3.234,79; FINNET
COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA,
R$2.547,56; FTI CONSULTORIA , LTDA, R$1.165.060,92;
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL
CORPORATE OFFICE FUND, R$149.913,36; - G5
CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA; R$351.937,50;_ IBM
BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS ' LTDA,
• R$3.897.573,41; INTRALINKS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
LTDA., R$510.363,86;.` ITAU. UNIBANCO SA (ANTIGO BANCO
ITAU BBA SA), R$706.856.222,78; ITUMBIARA
TRANSMISSORA DE ENERGIA SA,' R$530,10; LERSCH "
TRADUCOES, R$1.600,62; LIGHT 'SERVICOS DE
ELETRICIDADE SA, R$20.115 1 63; LOPES FILHO E
ASSOCIADOS CONSULTORES DE INVESTIMENTO `LTDA.,
R$2.843,59; MED-RIO CHECK-UP MEDICINA PREVENTIVA
L`TDA ~ R$6.036,28; ~ METLIFE*"`P.LANOS ~ 'ODONTOL'OGICOS
LTDA, R$2.249,25; METROPOLITAN .LIFE.,' SEGUROS E
PREVIDENCIA- : '.PRIVADA' SA,, R$7:651,66; MRS .
PROFESSIONAL ' ACCESS ~,, - $/C LTDA.; R$950,00; MTEL
TECNOLOGIA S.A; R$20.143,86;; MULTIREDE. INFORMÁTICA
DE
, COMUNICACAO•"S.A,
'.
S/A, R$17 -769,44; ,NET. SERVIÇOS,
R$765,44; NOVA COMUNICACAO CORPORATIVA. LTDA,
R$20.000,00; PL BRASIL, - R$4.826,50; PLANUS'- INFORMATICA
y

•

-

_.

- Eme;=TEÇNOLOGI A I DA-" , ,e_R_ $2~262,59- ~PO., TAG10
ENGENHÁRIA Ë CONSTRUCOES LTDA, R$67.618,00;
PRICEWATERHÒUSECOOPERSAUDITORES
INDEPENDENTES, R$342.380,00; PROOF SERVICOS E
COME RC10,DE,IN FORMA, TiCA,LTDA,,R$6.387,10;_ REAL rSRR ~_._
PUBLI CIDADE E MARKETING LTDA ,..R$3.397,32; RECALL,DO
_. BRÁSÌL = LTDA,_-_R$1.142;47; SERASA„_. S.A, R$2.92145; SIX
AUTOMAÇÃO S.A, R$145.629,56; SOFTWAY'S.A.; R$2.930,01;
SUPRIWEB COMÉI4CIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LIDA,
R$1.979,60; SYNAPSIS BRASIL. SIA, , R$238.340,26; TASK
SISTEMAS DE COMPUTACAO SIA, R$1.008,06; TELEFONICA
.BRASIL SIA, R$25.031,62; TIM CELULAR SA, R$733,23; TIVIT
TERCEIRIZACAO DE, :PROCESSOS SERVICOS E
TECNOLOGIA S.A, R$25.56 -1,80; - rlXPERTS INFORMATICA .
LTDA, R$9.045,15; TOTVSS.A, R$153.247,08; TRIBO
~ . INTERACTIVE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA
R$11.281,25; 'VAGAS ,TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA,
R$6.892,84; VALORIZACAO EMPRESA DE CAFE , SA,
R$23.523,67; W3' INFORMATICA LTDA, R$12.000,00; WITTEL
COMUNICACOES, LTDA, R$9.077,53. Classe IV ¿ Credores
MEIEPP: ALDEIA COMUNICACAO LTDA - EPP, R$1.083,5Q;
ASIA BRASIL PRODUTORA. DE , EVENTOS LTDA. - ME,
R$1.463,40; 'A S DE ARAUJO 'SERVIÇOS DE TRANSPORTE,`,
R$13.650,00; CLICK DATA SOL.000ES INFORMATICA LTDA
EPP, R$8.200,00; CPR CENTRO DE PREVENCAO RIO LTDA
EPP, R$4.809,04;• CREACTIV SISTEMAS INTEGRADOS -RIO
LTDA :- ME, R$2.139,55; CTEE - CENTRO DE TREINAMENTO E
ESTUDOS EM ENERGIA LTDA - EPP, R$1.390,00i
' GREENCLEANER SERVI1COS E COMERCIO DE, PRODUTOS
DE LIMPEZA LTDA - ME, R$1?_:098,20; INTERCONNECTIONS.
EXCELENCIA EM IDIOMAS LTDA - ME, R$589,31; IUS NATURA.
' LTDA - ME, R$2.814,55; KMB TECNOLOGIA DA INFORMACAO ,
LTDA EPP, R$20.521,02; MAIS MEDIA MONITORAMENTO:DE
INFORMACOES EIRELI EPP - ME, , R$7.500,00; MANAN 246
SERVICOS LTDA - ME, R$4.553,49; ONSET TELECOM
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TELECOMUNICACOES
LTDA - EPP, R$3.695,43; R C M PEREIRA MUDANCAS E
TRANSPORTES - ME, • R$335.974,60;- RIO SHOP SERVICOS
LTDA ME, R$248.066j7; RM TECHNOLOGY LTDA - ME,
R$16.901,00; SITEWARE SOL
UCOES LTDA. - . 'EPP,
R$4.217,10; TARGET SERVIÇOS TFCNICOS LTDA - ME,
R$3.250;50 -'"TROUT'CREEK''.LIMiTADA - . EPP,. R$2.978,92;
VIDRACARIA JORDAO LTDA • ME, R$2.790,00; , WF
MARCENARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME,
•R$14.310,72: Total em R$: R$2.130,018.430,94. Total em US$:
' US$102.742.415,81, Tota! erre ¿: ¿161451,02. Total em NOK:
NOK2.696.485,63. ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A.:. Classe I ¿
Credgr;Trabalhi
sta: ALBUQUERQUE _PINTO SOARES VIEIRA
ADVOGADOS, R$935 1 75; PINHFIRO GUIMARAES
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ADVOGADOS,' `:r R$111.297,51.
Classe JII. ¿
Credores
Quirografários: ASSOCIACAO BRASILEIRA DO CARVAO
MINERAL, R$5.946,96; ,AVIPAM TURISMO E TECNOLOGIA,
LTDA, R$12.026,84; BANCO BANKPAR SA,. R$3.942,24;
BANCO BANKPAR SA;:US$1:123,12; CENTRO BRASILEIRO DE
INFRA ESTRUTURA LTDA; R$1.286;00; CENTRO DE
INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E. RIO DE JANEIRO,
R$25,80; COMPANHIA BRASILEIRA, .DE SOLUCOES E
SERVICOS,. R$10.269,00;,, CONDOMINIO DO EDIFICIO
FLAMENGO PARK TOWERS, -R,$506.782,04; CREDIT SUISSE
BRASIL. (BAHAMAS) LIMITED, . US$9.417.712,03; CSRX
ENERGIAS. RENOVAVEIS LTDA'. R$12.375.675,46; DASCAM
CORRETORA DE CAMBIO, LTDA, R$721,14; E.ON BRASIL
ENERGIA LTDA., R$12.975.061,54; E:ON INTERNATIONAL,
62.617.892,09; LIGHT , SERVICOS DE. ELETRICIDADE SA,
R$6.468,49; LUMIS EIP TECNOLOGIA DA, IN
LTDA;.
R$38.900,58;' METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA,
R$791,,74; MÉTROPOLITAN LIFE. SEGUROS E PREVIDENCIA
PRIVADA SA, R$4.000,74; PL BRASIL, • R$788 00; PSR
y CONSULTORIA LTDA, R$28.155,00; RADIO-TÁXI 2000 COOPERATIVA DE RADIO-TAXI, MISTA* DE TRANSPORTE, ;
CONSUMO; E HABITACAO DOI, R$1.180,14; SOMAR
METEOROLOGIA, R$16.763,92;. WEBB • NEGOCIOS S.A,
R$11.212,44. Classe .IV 4 Credores ME/EPP: ESTADOS
UNIDOS SERVICOS POSTAIS LTDA EPP, R$419,71; PLAN
PRACTICAL LANGUAGE CURSO DE'-IDiOMÁS LTDA - EPP,
R$62.716 1 80; POWERCONSULT ENGENHARIA DE SISTEMAS
ELETRICOS LTDA = EPP ; R$36.900 1 00; R' L, CAMARGO
CONSTRUCOES LTDA `EPP, R$130 ' 00. Total em, R$:
R$26.216.397,85.' Total em US$. US$ 9.418.835,15.. Total em ¿:
¿2.617.892,09. Nos termos. do artigo 8°. da Lei n° 11.101105, no
'
prazo de 10 (dez) dias, a , contar da publicação deste edital,
qualquer credor, devedor ou seus sócios e o Ministério Público '.
poderá apresentar ao Juízo da 4a Vara Empresarial da Comarca
da Capital do Estado do Rio dé Janeiro, impugnação contra a
relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito
ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou,
classificação de crédito relacionado. Nos termos do § 2 0 do artigo . l
'71 da Lei n° 11.101105, qualquer credor, devedor ou seus sócios
e o Ministério Público poderá ter acesso, em horário comercial,
aos, ' documentos . 'que. fundamentaram a apreciação da s
"tl' '
divergências e` habilitaçõesyde crédito7"ná`s`déWr dências"da
Deloitte Touche Tohmatsu ,Consultores Ltda, situada na Avenida
_
Presídénfe Wilson, .231. é,26° andàr =CEP 20030-905 ¿Rio de
Janeiro - RJ;•telefones +55 (21) 3981-0501. Pará esta finalidade;
solicita-se que os interessados , entrem em 'contato para.
agendamento pelo e-mail ajgeradora@deloitte.com . E, para que .
chegue;, : ao conhecimento , de todos os interessados, mando
expedir o. presente edital que será publicado e afixado na forma
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JUNTADA
junto a e te aut s, nesta data
(a) (o
que se segue.
Rio de Janeiro,

/ 03 12015

P/ Escrivã
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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 4 9 VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA
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Processo n° 0474961-48.2014.8.19.0001

O

W1

ENEVA S.A., em recuperação judicial e ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A., em
recuperado judicial, ambas já qualificadas nos autos da sua Recuperação Judicial.

vêm a V. Exa. expor e requerer o que segue.
1.

Em 15.12.2009, o Banco do Nordeste do Brasil - BNB e uma das

subsidiárias da Recuperanda Eneva S.A., a Itaqui Geração de Energia S.A. ("SPE

Aio de Janeiro

São Paulo

Brasília

Av. Rio Branco 138 111 2 andar

Av. Brig . Fana Lima 3900 1119 andar

20040 002 / Centro
Rio de Janeiro / e1

04538 132/ Itaim Bibi
São Paulo / se
7+55 1130411500

seus Sul / quadra OS
bloco K 1 N 4 17 / salas 501-505
70070 050 / Brasília / DF
T+55 6133 23 3 865

T +55 213195 0240

E

G CM C /10
Advogados

Itaáui"), celebraram Contrato de Abertura de Crédito Por Instrumento Particular

(" Contrato "). ,
2.

Por meio deste Contrato, o BNB concedeu à SPE Itaqui crédito no

montante de R$ 202.754.803,50 (duzentos e dois milhões, setecentos e cinquenta e
quatro mil, oitocentos e três reais e cinquenta centavos), para a implementação da
Usina Termelétrica Porto do Itaqui (" UTE Porto do Itaqui ").
•

3.

0 pagamento desta dívida está garantido, dentre outros, pelo penhor da

totalidade de ações de emissão da SPE Itaqui detidas pela Eneva S.A., bem como
por fiança prestada também pela Eneva S.A. Cabe informar que a EnevaS.A. detém
100% do capital social da SPE Itaqui.
4.

Como informado na petição inicial, é a receita advinda da operação

dessas subsidiárias que gera o fluxo que "alimenta" as duas Recuperandas, do que
se infere a dimensão da importância dessa operação para o sucesso desta
recuperação judicial.
S.

Por uma questão de lealdade e transparência, as Recuperandas

• consideram importante trazer ao conhecimento deste d. Juízo, de seus auxiliares,
do Ministério Público e dos credores a evolução das negociações que estão sendo
conduzidas'com respeito às dívidas das subsidiárias.
6.

Nesse passo, convém informar que, em 12.02.2015, as partes firmaram

o Segundo Aditivo ao Contrato ( Doc. 01 ), por meio do qual foram repactuadas
certas cláusulas do Contrato, permanecendo a Eneva S.A. como interveniente
anuente, em razão das garantias prestadas.

o

G CIVI C
1 Advogados

7.

Assim é que, em cumprimento ao disposto na Cláusula Trigésima

Quarta, "u", do Contrato e visando conferir transparência a essa negociação, as
Recuperandas trazem ao conhecimento deste d. Juizo e dos demais interessados
cópia do Segundo Aditivo ao Contrato de Abertura de Crédito por Instrumento
Particular, firmado entre o BNB e a SPE Itaqui, figurando a Recuperanda Eneva S.A.
como interveniente anuente, cuja juntada ora se requer.
Nestes termos,
Pedem deferimento.

o

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2015.

FLAVIO GALDINO

~
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Um
GCMC
1 Advogadas,

DOC. 01

•
Blu de lanelro
Av. Rio Bianm 138111• andar
20040 002 1 Centro
Rio de Janeiro /s,1
t +55 213195 0240

550 Paulo
Av. Paulista 107912-andar
01311200 1 Bela Vista
São Paulo 1 sR
t• +55 11 3041 1500

BrasBla
saus Sul quadra OS
bloco a 1 xs 17 / saiu 501-507
70070 0501 BiasOìa 1 vr
n+55 613323 3865
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Segundo Aditivo de Retificação e: "tificaçãó e.ó ;:CONTRATO` DE`
ABERTURA DE . CRÉDITO 'POR _ `INSTRUMENTO PÃiìTICLTIrAR celebrado em
15%12/2009 no valor de R$ 202.754•.803,,50 (duzentos e 'dois milhão
setecentos :e cinquenta a. quatro `mil,. oitocentos e .txés reaíé, e
cinquenta centavos) entre UTE PORTO DO ITAQUI. GERÁÇÃO "DE ENERGIA
S.A., hoje denominada ITAQUI GERAÇÃO DE ENERGIA ,S.A:, >egtiii
simplesmente designada EMITENTE/CREDITADA, e_9. Bancw do _Nordeste do.
Brasil S.A., aqui simplesmente designado BNB,registrada em
microfilme sob n° 342125 em 21/12/2009 no Cartório Cantuária,,de
Azevedo de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São LuísMA, aditado em 16/10/2014 , do qual fica fazendo parte integrante
para todos os: fins .,de:direito.
RETIFICAÇÃO E CONFISSÃO

Q

DA DÍVIDA: 0 1presente aditivo item por
finalidade estender Por todo a prazo da,—pperação o perígda de
cobertura da fiança corporàtiva, excluir a obrigação de. manutenção
do índice :de cobertura dó serviço da divida, alterar a forma de
constituição ido fundo de liquidez em conta._ eserva;, com adição de
conta de contingência, cumprir com a .estratégia ,de fornecimento de
combustível, incluir a quadragésima terceira cláusula denominada,
"LIQUIDAÇÃO ;ANTECIPADA DA DIVIDA ", incluir d, ANEXO II, .conceder
prazo de carência de pagamento de principal até 15ÌÍ2í2õ'16. ao ,
instrumento de crédito- <acima caracterizado "e alterar Pa .forma de.
.exigência, dos encargos financeiros rio período de 'carência de.,
principal,, cujo valor atualizado: até a data de 16fQ1Í,2015: e de;: R$
200.580.534,01 (duzentòsT milhões, :quinhentos ë òitérita mil.,
quinhentos e. trinta e quatro reais .,e um centavo)
que a
EMITENTE /CREDITADA expressamente confessa como dívida
ltqúida e
certa de sua responsabilidade, nas condições coistantes dó,
instrumento ora..adítade, com as modificações aqui
introduzidas. Por
força das alterações anteriormente citadas, as. cláusulas "OITAVA ENCARGOS FINANCEIROS", •"DECIMA QUARTA FORMA DE PAGAMENTO",
..
"VIGÉSIMA SÉTIMA - FUNDO DE ,.LIQUIDEZ." ÉM OONTA RËSERVÁ_ É CONTA DE
CONTINGÊNCIA", °VIGÉSIMA NONA. - INTERVENIENTE FIADORA" "TRIGÉSIMA
- PERFORMANCE TÉCNICA E`_PERF_QRMANCE FINANCEIRA 'E OPERACIONAL",
"TRIGÉSIMA QUARTA
; OBRIGAÇbES ESPECIAIS" e "..QUADRÁGÉSIMA, TERCEIRA- LIQUIDAÇAO ANTECIPADA DA DÍVIDA", ,passam a vigorar da seguinte
forma:
CLÁUSULA OITAVA - ENCARGOS FINANCEIROS:

JUROS devidos a taxa
efetiva dé 10$ a.a. (°dé'z por 'cento aó .ãnó), .sendo à vàlór dós
juros calculado e capitalizado mensalmente a partir de:15/Õ2/2Ó15
e exigível trimestralmente nos dias 15/04/2015 e .15107/2015 e
exigível mensalmente entre:o 'perïodo dê 15/08/2015 ë 15 12/2016,durante o período de carência compreendido entre.`16/Ó1/2015 e
15/12/2016, e exigível mensalmente' durante o` periodõ dê
amortização a partir de 15/01/2017, juntamente com .as prestações
vincendas de principal, e no vencimento e na liquidação da
dívida, sobre o saldo devedor médio diário do período de cálculo.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - No caso de supressão da taxa de juros ora

fixada ou proibição do seu uso, fica o BNB desde já autorizado a

1

JV30
Continuação do Segundo AditiVo de Retificação má Ratificação ao
CONTRATO ME ABERTURA DE CRÉDITO ..POR. INSTRUMENTO PARTICULAR
celebrado em 15/12/2009 no valor de R$ 202. 754.803 - 50 duzeptos; e.
.dois milhões, :-setecentos e cinqüenta, à 'cldátrã = 1 r 0X Ocen os a
tièè r eais e, cinquenta centavos) entre UTÊ, POÉTó, , DO' Ité
ãÉ~
DE ENERGIA SA. - j, hoje denominada, aTAQui GERA ÇAQ- DE ENERGIA 3A À,' o
~

Banco do Nordeste do Brasil S.A.
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.d
utilizar 'outras 'fármas legais de- remuneração,. ficando,
e, logo
estabelecido que m havendo. parãmetro oficial substitutivo da taxa
de juros, este prevalecerá desde quando a aplicação da qrèferidã
taxa, índepeàdenteménte da dat& da decisão, se, revelar
juridicamente impossivel.

PARÁGRAFO SEGUNDO
Quando no mês de, cãlèuló hão existir á data
provista para cálculo .dos encargos f ínanceiros,: o calculo -f ar=se=
à no primeiro dia útil subseqüente.

o

PARÁGRAFO TERCEIRO
Para fins: de capitali.zacào dós encargos
finahcèiros,,' inclusive de inádimplemeátor . Éidr - dia1 útil ., os
leríados municipais:• e estaduais serão. considerados como dias
~

.úteis.

ÊWó: Á Alvida será
reembolsada de,, acordo com a aplicação dos segui n tes:
percentuais,,
incidentes sobre o 'principal vencendo em 15/12/20i6,. .,obri'gando-: Se
a EMITENTE/ CREDITADA a liquidar com a última prestacãoi toda, e

.CLÁUSULA :DÉCIMA QUARTA - FORMA
í
DE PÁ

qualquer obrigação financeira acásó.rèmaiieá'dente'*
a)
3% (,três por, cento) em 12 (doze
-sucessivas,
cada -uma delas -no valor-

prestações mensaiss e
'do principal viricendo

correspondente a esse percentual, dividido pólo número' dessas
prestações de amortização ai nda
nda não vencidas; vencendo-se: a
Primeira em, 15/01/20.17 w EL última em, , 15/1212017;

b), 5 (ci nco por cento), em, 12 (doze) prestações me nsais e
sucessivas, cada unia de,las 'nó valor *alo p*r--*~'4''c,ipál, vincândo

correspondente a esse percentuai, áívididô pelo númeire . áes's"as
prestações de amortização ainda não vencídas, :vencendo-se a

priméira;',erá -15101/2018 e -:à últiãã éihl ,15/12/2018;
~

c)

8% (oito, por cento) em 12 (doze) prestações mensais e

sucessivas, cada uma :delas no' vâlàr do' pÉíric'lpãl v~ndo
correspondente a esse percentual, di vidido
vid11 a0 Pelo número dessas
prestações de amortização ainda: não. vencidas, verídendo-se:, a,i
primeira,.`em 150112019 e a, última: em'1511212019;
d)
10% (dez por cento) em 12 (doze) prestações mensais e
sucessivas, cada uma delas no valor do principal vincendo

correspondente a esse percentual, dividido pelo número dessas
prestações de amortização ainda não vencidas, vencendo-se a
primeira em 15/01/2020 e a última em 15/12/2020;

) q3)
Continuação do Segundo Aditivo de Retificação e Ratificação ao
CONTRATO DE, -ABERTURA DE CRÉDITO POR PARTICULAR,
celebrado em 151121200,9 — no, valor dóí R$Í 2OZ. 754-..80350 duzértbs ;ë
dóis ]i- lhões
sete- ce- fitos ♦ e•,cinquenta r e quatro mil, c tocea-Eos:.,19
três :reai s, a, — ci-nquenta centavos), ;entre UTE, PORTO. DO ITAQUI, GERAÇA
DE ENERGIA
hoje, , denan-nada..
i
TAQUI' GERAÇAq,- DE ~AGIA :SÃ Ém p;
(

~

~~

Bãneo.do Nõrá*ste.do Brasil S.X.
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e) '74%, (setenta e quatro - por cento} em 7,2(s etenta' e duas):
prestações 'mensais" e sucessivas,,, ::cada
.iumd-, -.'de'las no
À ' va'16r. dei
É):rinic ripal :vincefido 'Pórire -spândenté a esse percentual, dividido
pelo número dessas prestações de amortízação aínda não` vencidas,
vencendo-se a,'primeira em.15/011,2021 e 'últ"
— 1 — , ~.. 16'
.. 1 , imi a :em.
——— 1...5/12/,2
~

,

~

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA -.MMO DE LIQUIDEZ- EM. CONTA RESERVA E
CONTA DE CONTIGÊNCIA: Ainda,. ara,, a, segurança
pagam
pagamento
odó'
1 "pai desta
com
t divida,
encargos
pactu ados, a.--,
õg
p rinci
EMITENTE/CREDITADA,
neste ,ato,
en caráter
lrrevogável. à- •
o 1
irretr at ável,
"cdrá rõffiètê-Ê'Ê,
a
con st
op.qrci ,na
e,
í
,previamente,,,
ew ate 48 (quarenta e. :oita)' horas antes de cada
desembolso; -mantendo-o `por
todo o práto , da
~
op e ração de,
financiamento, a titulo de g arantia comp 1 emen ar, FUNDO. DW,
LIQUIDEZ -representado,, por apli cações financeiras ;em conta
corrente, de. títularidáde
dá, ,IÇOEMITENTE
b
.
/CREDITADA,.,
dõkãvàn,tê.
1 . 1. 1
de'nominada,COI4TÀ RESERVA E SERV
iPA PíVI D DO, RNB,. banti a -no
.BNà': sob, o nas' 52'08-4-,, Agência ;64', não ,.movimehÉãvel pela,
EMI TENTE/CREDITADA Cujas' aplicações serão féitãà e,,,xc. 1 í~.e nt.e
em --Eít~úlõ's" 'do Tesouro Naciohal eem ,fundos
e
lespor;astrea
i
aos: oW
ainda em títulos privados de emissão do p~:*àP rio BNB --obriqando-

ent

~

,

~

,

,

se,, á.inda,,.a EMITENTE CREDITADA,

ao'seg inter

Recompor, até 3b106/201'5, a CONTA.:1 RESERVA -. DE SERVIÇO
— . -DA,
DIVIDA
,DO.BNB
para
que
6,
saldo'dá
r
e
r
i
d
'

e- f
conta '.se'..' a-,: i gu al
1. .
ao m álor montante entre. R$ 8.63 0.;000,00
oito m í lho-às j,
seiscentos e trinta mil reais) - ou 03 (trás): méses,de serviço
dá, dívida,, d -e"do'r'rèiitLi ddÉsté: âditíVó'f :incluindo' principal e
juros, devendotal saldo serl:mantído até'

i.

~

•

.——

1 _ d ", —
li . 'Manter,, a ' .partir de 15/01/2021
até-' -final 11
. iqui ação Z—d e
todas as oSrigaçõe- s. decorrentes deste ADITIVO; -na CONTA
,RESERVA DE SERVIÇO DA DIVIDA DO BNR, rêcútÉos suficientes
para' o pagamento s .a qualquer .momento',, ,à'e, 0' 3, (três)
1 '' - - ' .mes es
,de
serviço dá divida, incluindo principal e ]Juros; e
~

Ma'n''ter, A', Partir de 1,6161.12015— e até 'final -liqu'i'cla"çãó de
todas :as -obrigaçõe s .decorrentes deste ,, adi tivo,,,1 lia CONTA > DE
CONTINGÊNCIAS, mantida no -BNB sob 'o ?nó 5722,8, Agência` 64,
todo o seu excedente de caixa, que deverá ser utilizado para
a liquidação antecipada parcial
do
credito, conforme
previsto na CLAUSULA -QUADRAGÉSIMA TERCEIRA
1 . , ou, mediante
autorização expressa do BN]3, para o pagam ent 1 o de despesas
operacionais extraordinárias, caso os recursos da CON TA DE
DISTRIBUIÇÃO, mantida no BNB sob o no 5203-3, Agência 64,

J~ 3.~-Z
Continuação do Segundo Aditivò de Retificação è Ratificação ao
CONTRATO DE: ABERTURA DE CRÉDITO POR INSTRUMENTO PARTICULARcelebrado em 1511212009 no valor de R$, 202 754.803 50 (duzentos edois mi lhões sètecentós e`ciãquenta è gnátro mil, oitocentos e.
três reais e cinquenta centavos entre UTE PORTO DÕ .ÍTAQÚI GÉRAÇ,ÃO
'
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não sejam suficientes parai a liquidação dessas,s.despésas
operacionais extraordinárias.
1v.

A CONTA RESERVA DE SERVIÇO BA DÍVIDÁ-DÓ:BNB.sera movimentada
exclusivamente na forma prevista ; 'ho
CONTRATO DE
ADMINI,STRAÇAO DE CONTAS.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
0 valor de. 01 (três) meses, ,de serviço da°
divida a `que 'se refere 'os incïs,os Ì e `II do çáput desta :clâu
s uí,a'

deverá cõrresponder, a qualquer tempo ; a.03'(très'j.:vezes o valor..
da última prestação vencida de amortizageQ dó principal e`.
acessórios da'divïdá¥
PARÁGRAFO :SEGUNDO -'A CONTA DE CONTINGENCIAS a„_que se refere e.,
inciso III do` capút -serâ ''préenchidá,, a cada_ 10 (dez j dias, cõm
toda a disponibilidade de caixa da EMITENTE%CREDITADA deposit
ada
na CONTA DE DISTRIBUIÇÃO -.que exceder, a qualquer tempo,; o`
,.montante 'de' R$ 50.000 .000,,00 (cinquenta Jnilhõe<s: de;..reáis); ~ `sendo,
:que os recursos da CONTA úÈ CONTINGENÇIAS,
somente
_ póder1. 'ser
aplicados em conformidade ctim ò disposto no CONTRATO DE,,
ÁDMINÌSTÃÀÇÃO DE CONTAS.
PARÁGRAFO TERCEIRO ' Para os fins da presente ;Clãusula:,ëritendè=se:
como "Exeèdente .de Caixa. o saldo da É'' ;A DE DÏSTRÍBt]ÍÇÃÒ,
apurado a cada 10 (dez,) dias, que exceder, o' montante `_dó
R$ 50.000.000,00 ( cin
ve
nta milhões de reais).cnsideradas ,as
. q.'
,despesas e ift#essós dê recursos na CO TK DE D'ISTPÊ1g IÇÃ0 .
previstos para.o intervalo de' 10 (dez) dias subsequentes ("Cairá
Máxitáo") .
CLÁUSULA, VIGÉSIMA NONA - INTERVENIENTE FIADORA- X. INTERVENIENTE
FIADORA, ao. ,final qúálíficadá ë asáinada; - assúriíè `pór si, e' seus
,sucessores, para com o BNá,..a qualidade: de ,fiadora: e principal
,pagadora. da EMITENTE/CREDITADA, ..com expressa >desistendía .dos
favores dos, artigos 366,, ' 827 v 835, 837. ë •838r do :Código Civil
Brasileiro (Lei no 10.406 de 10/01/2002)`, respons4VÍlizando=se
~

solidariamente, 1 1pëlò Cumprimento dó 'todas às obrigácóes assumidas
,

pela EMITENTE/éÈÉDITADÁ, neste instrumento.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - PERFORMANCE TÉCNICA E PERFORMANCE FINANCEIRA
E OPERACIONAL'- Para fins do presente CONTRATO .DE FINANCIAMENTO
BNB considera-se conclufdo o projeto que trata 'a CLÁUSULA SEGUNDA
- VALOR, FINALIDADE E FONTE DE RECURSOS quando :for atingida a
performance técnica e a performance financeira e,operaçional.

`
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Continuação do Segundo Aditivo de Retificação e Ratificação ao
CONTRATO DE ABERTURA . DE CREDITO POR INSTRU~TO. PARTICULAR
celebrado em 15J12J2009 ao, valor de R$ 202:754:80350
(duzentos ã.
-._
_--: ; dois milhões setecent~ e< :ciII quenta g .quatro, msl , vitoâentos >e,
trés =reais e cinquenta centavos); entre UTE PORTO DO ITAQUI ' GERAÇÁO
DE ENERGIA - S.A.,,.. hoje denominada ITAQUI GERAÇÃO DE ENERGIA ' SA e ?o
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PARAGRAFO ,,PRIMEIRO - Para fins dó previsto— no. caput;da presente
cláusula, a; performance técnic& será declarada, 'quando 'a; BNS:
considerar plenamente atingidas, cumulátivamente;,..as ç ndições
abaixo listadas:
I - o engenheiro independente do projeto ,cer.tifièãr que:
a) o projeto - foi construído; e„ finalizado; .de acordo '.com as'
específicações constantes`no contrató de EPC
b) 'a unidade. termelétrica . referxdá ria ;CLÁUSULA SEGUNDA =
VAhOR, FINALIDADE 'È FpNTÉ DE' RECURSOS Ja :os eqú pamentôst do:
projeto—tenham passado em todos,-os ;testes de =performance
estabelecidos .no `.contrato de EPC, `de fornia , quë õs nívêis dã`
performance (conforme definido no contrato de EPC)am.
tenh
sido atingidos ou que-:a garantia -mínima de performance tenha
sido atingida;

II - não haja qualquer`• reivindicação substànciálf a criterio. do
BNB, das : ou tras
as partis d4,' .cóntrato, ; de EPC ;ém face da.
EMÌTENTE/CREDÌTADA;
III - . a EMITENTE /CREDITADA tenha' ëntregado 'iteTatorio 'ambïental. esocial sobre a-implantação do projeto

IV - todas .ás autotizações governàinëntais réquérdàs"para . a
operação do projeto eda EMITENTE/CREDITADA tenham sido, emitidas
e mantenhàm -se válidas.;
1.

V - apresentação das licenças de operação- do projeto validas e
regulares;
VI - a EMITENTE/CREDITADA e a INTERVENIENTE: FIADORA; estejam_
>adimplentes com todas as 'obrigaç umidás
~ ès nss
nò ptásehté..
,CONTRATO. DE FINANCIAMENTO,: ÊNB,..seus .aditivos, .e nos seguintes
documentos de garantia: (i) Contrato de Alienação Fiduciária de
Máquinas.' e Equipamentos.;' (ü) Contrato dé; Cessão.,r;iduciâriã :dê
,

Direitos e de Crëditost (iii) Contrato de Penhor. de Ações; `(iv)
Instrumento Particular de Cessão Condicional de Contratos em
Garantia; (v) Escritura de Hipoteca; e (vi) CONTRATO DE
ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS;
VII - nenhum efeito material adverso tenha ocorrido, a critêrio
do BNB, com relação ao projeto; e
gNE ~
Y

l

!r

C. ~ Y
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VIII - inexistência tde - ato ..aaministr ativo ou J_Aic4k1 que
a 'conclusão dó°projeto, ou, à- áórítinúidade dê süa pêração.

impeça

PARÁGRAFO àÉábkàõ - Para f ins dó -previsto no :c. apu .È da presentw
pláusula, a performance
, ?financeira e- óperacionál sèra ', 'de6larãdà'
quando o BNB -considera r plenamen teatingidas,. cumulátíçíá'i'á'en't'e,,,,. as
~

condições-,abaixo lístadas.,

I - transcurso de um p'er'lodo" minímo de 6 ("seis) :meses depois do
,

•

cumprimento da performance:técnica;

.

-

II
apre sentação :de relat ó r io- de
auditor, -i ndèpendente
comprovando que, pelo menos,, 95,% (noventa, e ,. cinco por cento,) d.g..

têcóiLta ^d6à 'Contratos 'dê `Como`rcio áli'ààçáo. dÈ. E
.ffWà`JU- ' -Elétrícw' . no
.Ambiente 'Regulado --- CCEARs ,#, devida até aquela Aata tenha, ..s i' do
Ç
recebida pela EMITENTE/CREDITADA-

III - nenhum evento de , .-Inadimpléncia tenha ocorrido,, sem que
tenha sido sanado, corrigido
ou,
revertido inclusive"
inadimple- ncia da' INTERVENIENTE FIADORA.. em contratos celebrados,.
com o BNB;

.

iV -

a "É,MiTÊNT'E/.-C"R'EDI''T,AD'A e< . a IáTERVENiENTE . `FIAbORA este jará
adimplentesa com todas
as obrigavOes assumidas ;no presente':
"CONTRATO DE'FINANCIAMENTO BNB 'à-. nos Doc'm ntbs7 Uê Gàra
"'ntia'",
as demonstraçóes

V -

•

financeiras

de' -2- (dois), trimestres.
tet1 si do cumpr ida,

consecutivos',apôs
;: a pórformance técnicá,
apos
~

comprovem que o. cenário base da projeção
financei'ra tenha sido
.
atualizado com os dados de despacho de energia;
.

VI - as contas reserva de . serviço da. dívida ,doBNB' e .dos :AGENTES
estabelecido no CONTRATO

--FINANCEIROS estejam preenc h:Çdas',conforme:
,ADMINI$TRAÇAO.DE CONTAS;.

VII

Inexistência de Inadimplemento, da EMITENTE /CREDITADA em,
as; suas obrigações: estabelecidas- rios Contratos dé~
Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulado - CCEAR r

,relação

que seja relevante, a critério do BNB•;

VIII

-

não ocorra o descumprimento das obrigações previstas neste

CONTRATO DE FINANCIAMENTO BNB e seus aditivos e nas "Disposições
Corais Aplicáveis aos instrumentos de Crédito no Banco do
Nordeste do Brasil S.A.";
Çffi4 E

ID

11435

;„
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_.

- ás licençás- dê . ópéraçao• dó., próTet ~ci, iriáritenham-sè validas e
regulares;

IX

X

a Ação Civil Públicá mo 2008..37.00.003564-6, em tramite,
perante a 6a Vara Federal da Seção Judiciária do Màranhão; ou
ações conexas a essas, tenha sido julgada .improcedentë;, coro
trãnsito em julgado da decisão . ;
xI -

inexistência.de'exigências ambientais a serem cúmpri`dás.péle

projeto e/ou pela EMITENTE/ CREDITADA,, na época da.comprovação,ou.
em momento futuro, ressalvado o disposto no parà'gràfo :terceiro_
desta cláusula; e
XII . - a EMITENTE/CREDITADA não possua qualquer

contrato,

derivativo em vigor.
PARÁGRAÈO TERCEIRO - Na hipõtese de, haver
:amb entais. á
serem cumpridas, conforme 'referido no :inciso XI' do parágrafo
segundo da presente•cláusúla, deverá,ser comprovado o cumprimento
de tal exigência, ou, alternativamente, gue' ;os
recursos
neccssáriós à implemerítaçãò de tal .exigência foram ntegràlmente,
reservados para este fim.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA OBRIGAÇOES ESPECIAÉSi Dbr-gá'se"ainda
a EMITENTE/CREDITADA ao atendimento dàscondições a seguir:
va) cumprir, no que couber `,e até final liquidação, de; divida
decorrente deste instrumento, as "DISPOSIÇõES GERAIS 'APLICAVEIS
AOS INSTRUMENTOS, CRÉDITO NO BANCO DO NORDESTE DU BRASIL S.A.",
registrada em microfilmagem sob n 0 329.993 em 13111Ï.2001 no
Cartório Morais'Correia de 20 Registro de Titulos e Documentos da
Comarca de Fortaleza-CE, cujo. exemplar é entregue, neste, ato, à
EMITENTE/CREDITADA, a qual,."após .tomar .conhecimento; de todo o
.conteúdo do mesmo,, declara aceita-lo como parte integrante e
inseparável deste 'CONTRATO DE FINANCIAMENTO BNB pára . todos .ós
fins e efeitos júridicos;
b) utilizar o total do crédito no prazo - de até 30 '(trinta) mesës,:
a contar da data de assinatura deste contrato, sem prejuízo de
poder o BNB, antes ou depois do termo final desse prazo, ao
abrigo das garantias constituídas neste CONTRATO DE FINANCIAMENTO
BNB, estender o referido prazo, mediante expressa autorização por
via epistolar, independentemente de outra formalidade ou
registro;
1
'~

ENE
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c) manter. em ~situação regular suas obrigações.
nunto
do
1
meio ambiente, à `Agência :Nacional. de `Energíà Elétriêã' - ANEEL, Â6
ministério de Minas e Energia e álCentrais Elétricas Brasileiras
S/A - ELETROBRÁS F e ao Operador Nacional do Sistema 'Elétrico
ONS durante o periodo de,vigência deste CONTPÁTOIDE FINANCIAMENTO
BNB;

O

d) encaminhar ao -BNB, a .c ad a exercicio, :finanç 'rã,, Éelat6rio de
Auditoria, Balanço e Demonstrativo de Resultado> com parecer, d e
auditores.externos;
e.) submeter à aprovação do BNB propostas de matérias concernentes
a cisão, fusão, incorporação envolvendo ú,2MITENTE /CREDITADA,, ou
,
qualquer outro . ato que importe ou; qu
. e poà'áà vir- • a importar em
transferência do controle , acionário da EMITENTE /CREDITADA
os
termos .;da Lei n. 6.404176, exceto se dedorÉcintó— do- 'ob'rigação
'
1
- ega 1
ou regulamentar imposta pela 'Agência Nacional de Ene:Égia' J. Elétt-"icâ
- ANEEL;

não promover, sem a prévia e expressa anuândia do 3NB, a
inclusão em acordo -.societário, estatuto ou., contrato. social da
EMITENTE / CREDITADA, de' Idisp'osítivo;que -importeiJ émá
i;)
restrições
à
capacidade
de
crescimento,
EMITEXTE/CREDITADA,ou ao seu desenvolvimento tecnológico;

o

ii,) restrições de acesso 'da EMITENTE/CREDITADA
mercados;

à,

da

6

jib,vos,

pu

iii) restrições ou preju£zo à capacidade
. 'de È)ã g âmèntõ dar.
.
com o: ,BNB.;

obrigações financeiras das,operaço e s

g) tomar todas
as
1
. - providencias necessária,s_ para ',garantir
aténáim e' nto da fin alidãe àa-,presente.opetacão;

o

`h) aportar os recursos necessários, à realização -.do projeto
previstos na CLÁUSULA TERCEIRA - RECURSOSi PROPRIOS de acordo coffi
,o cronograma de desembolso da CLÁUSULA QUARTA - DESEMBOLSO;
i) não ceder nem vincular as garantias objeto desta operação,
inclusive os direitos creditórios, ainda que em grau subs.equente,
bem como constituir novas garantias hipotecárias ou oferta de
fiança bancária, em operações com outros credores, sem a previa e
formal autorização do BNB, ressalvadas as previsões constantes do
CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE GARANTIAS;

1 q3-~
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j) comunicar imediatamente ao 'BNB qualquer,ato ou: fato que possa
prejudicar o atendimento `da finalidade do f nanciamento,:na . forma;
da CLÁUSULA SEGUNDA VALOR, FINALIDADE E FONTE ,DE RECURSOS, b-em
como e particularmente quanto à efetivação das garantias
pactuadas;
k) deverá a wEMITENTE/CREDITADA enviar mensalmente relatório do
andamento da construção emitido pela emprësa responsável :pela

®

obra, inclusive com, resumo fotográfico, devidamente assinado pQr
profissional habilitado no CREA - Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia';
1) implantar num prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a
contar :da primeira liberação do financiamento, >b prògrana de
Realocaçáo de 94 .Famílias da Vida Madureira que ocupam
o, local
onde será implantada a UTE, sendo que 58: dessas, famílias' moram.'

nas proximidades, '.contando com a= participação dá SINÇ:;
$ecretaria. de Indústria e Comércio, da:.:Associaeão dos Moradores e
da Defensoria Pública do Estado, por maio . de Assinatura; de
instrumento hábil a ser apreséntádo aó`BNB`ë que atenda a pádroes.
de responsabilidade Sócio-Ambiental;
,

,

m) excetuadas as distribuições de dividendo :`ìníriimó òbri gatôriò,
limitar..a distribuição.de dividendos aos seus acionistas somente.
se a EMITENTE/CREDITADA estiver com: todas suas obrigações
adimplidás junto ao BN8,e aos demais. AGENTES FINANCEIROS,•
n) deverá. atender, no que aplicável â EMITENTE / CREDITADA, as
exígênc ias legais quanto à` adoção de medidas mitigadoras das
emissões de diõxido de carbono, em consonância com a Instrução
Normativa IBAMA IN no 07, de 15104/20.09, que; trata da
,

óbrigatoriedadé de Ò b servãnCia das citadas medidas : para'. os novos
projetos de usinas. termelétricas :movidas a óleo combustível e
carvão;
o) comprovar, em até- 120 (cento e vinte) dias tipos a .assinatura
do presente CONTRATO DE FINANCIAMENTO: BNB, por meia do
apresentação de aditivos, devidamente• assinados e registrados, a
previsão contratual no Contrato de Constituição de Garantias CCG e/ou Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente
Regulado - CCEAR, no sentido de que todos os recursos dos CCEAR
serão depositados na CONTA DE RECEITAS, na forma prevista no
CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS;
p) cumprir a Estratégia de Fornecimento de Combustível, descrita
no Anexo II ao presente ADITpobrigando-se a comunicar ao BNB,
g41 ~ yq
r

) -q 3%
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com a antecedência mínima de' 30 (trinta,) dias -da .data2 de
vencimento, do(s)
contratos) 'de
fornécimeáto de: carvão
vigente(s), sobre as condições negociadas, ou:em negociaçao, para
(i) a renovação do(s) referído(s) çontrato(s,), e/ou
celebração de contrato(s)
com
novo(s) fornecëdor(es'),
especialmente aquelas relativas , ao -prazo contratual, preço `e
especificação do carvão;., e termos:de pagamento_:pelo fornecimento;
q) preencher, até 30 (trinta) de. junho :de 2015; a "Conta..Reserva.
® do Serviço da Divida dó BNB"
refèrida 'nd. CONTRATO DE
ADMINISTRAÇÃO .DE CONTAS e manter `o saldo estipulado na CLÁUSULA:
VIGÉSIMA. SÉTIMA, incisos I e II;

,

r) no caso de obtençãò dë receitá àdicional, ãI.M: daquela.oriunda
dos CCEAR, instruir seus pagadores a efetuarem os pagamentos dos
montantes devidos nos termos do respectivo .contrato` de' compra' e
venda de energia' na "CONTA .DE ,RECEITAS", devendo inserir no.
referido instrumento contratual -cláusula' expressando, tal
obrigação;
Sj cumprir as demais obrigações constantes dos Documentes de
Garantia;

formalizar,
t)
DE
até 31103/2015, aditivo ;ao CONTRATO
ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS para, dentre outrós fins cònstitüição da
"CONTA DE CONTINGÉNCÌAS"'mencionada na CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA.e
regulação do mecanismo dá liquidação antecipada obrigatória
:previsto na CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA; e;
u) comprovar ao BNB; em,até.5 (cincd) dias Gteís contados da data
da formalização deste ADITIVO, a. sua comunicação aoe; juízo da
4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do: Estado do Rio ide
Janeiro, em que tramita a :Recuperação.Júdicial'dá INTERVENIENTE
FIADORA ,,E ACIONISTA CONTROLADORA, mediante a.apresentação de uma
cópia da petição devidamente protocolada.
CLÁUSULA,QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DA DÍVIDA:.
Na hipótese de liquidação antecipada da divida, serão liberadas
as garantias, aplicando-se as demais obrigações o` dispòs
to nas
DISPOSICõES GERAIS APLICÁVEIS AOS INSTRUMENTOS DE CRÉDITO DO
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A..
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A EMITENTE/ CREDITADA obriga-se a pagar
antecipadamente parte da divida aos credores, na proporção do
valor do crédito concedido por cada um à EMITENTE/CREDITADA,
caso, em 30 (trinta) de abril ou em 30 (trinta) de setembro d Hey

_
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im
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)

.;

:

:'

cada ano de vigência; haja saldo positivo
CONTINGÊNCIAS

n3

CONTA DE

PARÁGRAFO SEGUNDO — Para fins, do disposto no Parâgrafo Primeiro
desta Cláusula, serão aplicados na liquidação antecipada parcial
da divida:com os,credores., casoto saldo da CONTA DE DI$TRIBUIÇÃO.
seja .-maior :ou igual ao Caixa :Máximo, a totalidade' dos recursos
disponiveis,. em 30 (trinta) de` abril 'e em' 30 (trinta) de, setéM'6.
de: cada ano de vigência deste: ADITIVO; na-..CON TA !DE CONTINGÊNCIAS,
0 na. forma .prevista no.; CONTRATO DE ADMINISTRAÇAO ; ;DE ,CONTAS. Ca ó ,ò
sàldo'dispónivél na 'CONTA DE. DISTRISUIÇÃÓ seda inferior. ao .Caixa
Máximo, deverá ser reservado na CONTA DE CONTINGÊNCIAS o valor
correspondente, à diferença.-entre ;ó Caixa Máximo, 'è
'cfëtivo
`o
:saldo'
da CONTA DE,DISTRIBUIÇAO, e apenas o montante quei eXceder esse
valor será utilizado na 'liquidação antecipada parcial da divida
com os Credores.
.PARÁGRAFO TERCEIRO
0 montante reservado na. CONTA DE.
.CONTINGÊNCIAS 'conforme, dispostó na' par të finei dp Par â grafó
Segundo desta Cláusula somente: poderá- ser transferido para a
CONTA DE DISTRIBUICÃO mediante a prévia e expressá:,.autorizacãó.
por escrito.-de todos os,.Crédorës.

PARÁGRAFO QUARTO - A liquidação antecipada parcial da divida com
os credores;deverá ocorrer a partir de 1.5/01/2017, e será devida,
conforme o caso, nos dias 30 (trinta) de abril e 34 ,.(trinta) de
'setembro de cada ano, na forma prevista no CONTRATO
..... ..... . DE
ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS.
PARÁGRAFOS QUINTO - Caso haja á' liquidação antecipada

,parcial -ela
dividá córìformë previsto no; parágrafo. primeiro e 'segundo desta
'
cláusula, os pagamentos° serão imputados- proporcionalmente às
prestações vincendas: de principal, ,mantïdas.a 1s `respectivas datas
de vencimento.
~

CONDIÇÃO RESOLUTIVA: A eficácia deste aditivo
depende da
comprovação, pela EMITENTE/CREDITADA: (i) da formalização , do
reescalonamento de sua: dívida com os demais credores em condições
análogas às estabëléáidas neste ADITIVO,
a critério do BNB,
mediante a entrega ao BNB, no prazo de 30 (trinta) dias a contar
desta data, de cópias autenticadas de cada um dos instrumentos que
formalizarem o reescalonamento com os demais Credores; (ii) da
formalização do contrato de fornecimento de carvão ("Framework
Contract for the Supply of Coal - ) entre a EMITENTE/CREDITADA e a
E.ON Global Commodities SE para o ano de 2015, mediante a. entrega

ao BNB, no prazo de 15 (quinze)-.dias a contar desta data, de côpi

Continuaç'ão do Segundo Aditivo de Retificação a Ratificação
ficação ao
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO POR INSTRUMM0_ PARTICULAR
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~
—
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do

referido

instrumento;

e

(iii)

PãgIha-2:_12 dá 12_,

1
1,n,ejx;i;- , t,ênc ia:
0 e.
Recúpetá ~ ãb Judi,cilã1

;da.

& Ação
apresentada pela INTERVENIENTE FIADáRA s em tramite perante o juizo
da 4a Vara Empresarial da Comarca: -clã Capital do, Estado ;0o Rio de
Janeiro, em relação
à. extensão
da
fíançÈ 'áÊé- Stàdá pela'
objeÇãó/iMpugnacão

O

~

nos autos ,

INTERVENIENTE FIADORA, nos termos previstos por este ÁDITIVO.
1
1
PARÁGRAFO ÚNICO ~ Caso a EMITENTE /CREDITADA fião cumpra `a Aispos -co
no caput desta élá usula, este aditivo se resdIverã dê pleno
direito,
independentementede,
notificação
pêlo
BNB
'a
EMITENTE/CREDITADA,
restabelécèÈdo-se, -automaticamente-,
as;
.condições estipuladas no CONTRATO , inclusive a, :dança prestad a pela
INTERVENIENTE.
.
.
CMFIR&kçÃO É EXTENSMO,DA FIANÇA: INTERVENIENTE FIADORA: 1 _Presente : a

este ato ENEVA S.A., em Recuperação Ju4icial, anteriormente.
denominada MPX ENERGIA. S.A. é que se declara, de-pleno a cordo,com as
modificações. .introduzidas no :instrumento ora aditado;
e ratifica- a
.
.1
fiança em :qu e ;assurniu,, por si à se uus
s sucessor
às
0
.
p
ara.,
coM, o BNB,_ a
—
1
.
qualidade de 'f íador e principal pagador dá EMI TENTE/CR EDITADA, com*
expressa desistência dos favores dos artigos 366, 827, 83,5-f '837 e
838, ido Código Civil Brasildirô, . :(Lei no 10.4d6 10101/2002 , 1 , 1
responsabilizando-se, solidariamente, pelo cumprimento de todas as
~

obrigações assumidas pela EMITENTE/CREDITADA.

TARIFAS - Este àditivo está sujeito 'ã incíciância. de '+-ar*l'fas
bancárias cobradas da EMITENTE /CREDITADA , na forma -da tabela de
tarifas vigente a época do fato, gerador,. a s 1 aber: TáriÈ'
`
à"
Tarifa
e
Estruturação, de, Negócios, no valor de R$ 50:006.00 (cinqüenta mil
reais).
OUVIDORIA. DO BANCO 'DO NORDESTE - A Ouvidoria do- BNBS que: atende
,pelo número telefónico 0800-033-3033 (discagem direta:, tjrãtüita).- , ,.
esta. à ì3ïspósïção da EMITENTÈ1CREàITADÁ ',e r se1 :: houver, dor
1
intervenientes neste, instrumento , , nos termos, da; Re solução no 3:849,:
1 de 25103/2010 , do, Conselho, Monetário Naciona . l., :para, rec eb e~r
solicitações, reclamações é outras comunicações dos clientes do
BNB, visando à observância das normas legais e regulamentares e
para atuar como canal de comunicação entre o BNB "c sc'us'cllentes,
inclusivo na mediação de conflitos.

REGISTRO E AVERBAÇÃO - obriga-se a EMITENTE /CREDITADA a comprovar
ao BNB, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado desta data, as
averbações deste ADITIVO indicadas abaixo, mediante a entrega ao
BNB de uma via devidamente averbada:

No
Continuação do Segundo Aditivo de Retificação o Ratificação ao
CONTRATO DE- ABERTURA, DE CRÉDITO -POR INSTRUMENTO, PARTICULAR
celebrado em 15/1212009 no valor de, Rt 2ó21.*154,,A0ã M ,(duzentos e
dois milhões ; setiácentos,
cinquenta- ;é quatro mil , õitocentos . ;e
traz reais o cinquenta, centavos) ;entre' UTE 2ORTO D ' 0 , ITAQUI, ÇAO
DE EMERGIA S A
hoje: denominada ITAQUI ~ÇÃO' DE, ENERGIA :SÁ e o.
~

e,

'

~~
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1 - a averbação deste ADITIVO

à :maÊgém . dãÈ;

râgiÉ;ti:óã õri§ináis

ifiàicãd6s no preâmbulo;

II - a averbação deste ADITIVO no Cartório Cantuária. de Azevedo
Registro de Títulos e Documentos da Comarca de áão :Luís,, Estado - do
Maranhão,

à margem damatrícula n" 342125;

Ficam
ratificados todos os, tet'mbs, icláusulas e ,
condições constantes do. instrumento ora aditado que -não foram
expreáÈ;a-niènté alterados por este àditivo, pas,s'ã,n,dá à constituir,
juntamente com- este ínstrumentõ, um. todo único e Indivisívei .'Pará

RATIFICAÇÃO

O

-

~

todos os fins de direito.

1
E por se acharem Justos e:contratados-, o BN B e-a EMI TENTE /CREDITADA

firmam, o presente aditivo em 04 (quatro) vi-às", tcom,as testemunhas
abaixo.

Rio de Janeíro-RJ,,,12 de fevereiro de,,2015.

=TENTE/CREDITADA
por'ITAQUI,GERACAO DE

ENERGIA S A,
CNPJ: 08.219.477/0001-174
-AVENIDA DOS PORTUGUESES,;
SIN.-,MODULO G BR 135,
ITAQUI O SAO LUIS~MA

❑
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RUA TERRA,.NOVA e SIN, ITAIPU,
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* '

,
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Continuação do Segundo Aditivo de Retificação a Ratificação ao
CONTRATO DE ABERTURA, DE :CRÉDITO -POR, INSTRUN=O PARTICULAR
celelárádo -êài.. 15/12/2000 no valor. de R.$ 202.754.803 11 50 1 Muzen_ os:. h.
'oitocentos i C
dois milhões, . ^tecafitos a ciúgÜêntá à- qu a tro
DOI
UTE
cinquenta
:centavos)
'entra
PORTO
X GBRAÇÃO
três reais . o
1,
ENERGIA
SA 0: 0
ITAQUI
~ÇÃO;::Dg
DE':EI4EàGIÃ S.A., hoje denominada
Banco do Nordeste do Brásil,S.A.
------------ ~_------------- -- -----------------
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FIADORA e
ACIONISTA GARANTIDORA
por ENEVA- S. A. - EM

Ry CUPERAÇAO JUDICIAL
~

NPJ: 04.423.56 7/0001-21
PRAIA DO FLAMENGO,, 66 ANDAR,9 r FLAMENGO,•IO.DE
JANEIRO - RJ

E
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~~ NÈ

E SILVA
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'

,

31/01/2012
BRASILEIRO(A) r SOLTEIRO(A) e
RESIDENTE EtDOMICILIADO'NO(A)
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AP 801 0 'IPANEMA, RIO DE
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t
02l0í` 2ó'O8
BRASILEIRO( A), ;:QOLWiEIRO (A)
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'PRESIDENTE'.
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Continuação do Segundo Aditivo de Retificação e Ratificação ao
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO POR - INSTRUMENTO - PARTICULAR
celebíado em 15 1 1212009 : no "valor ; de R$ 202.754'.803 1 , 50 _(duzentos e
quatro , mi] , ; ;otocentòs
e ..
dois milhões , setecentos e cinquãíítá
entre
TE-PORTO
DO
=AQUI
cinquenta
centavos
).
V
_GERAÇÃO
três - reais e
DE ENERGIA.,, S . A.. , hoje, denominada :ITAQUI, GERAÇÃO _DE ENERGIA SA" e o
.
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ANEXO II
ESTRATÉGIA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTtVEL

de Energia SÍA. (a
"EMITENTE /CREDITADA"):buscara carvão" em. cünfòrriiidade com os preços
praticados no mercado mundial, cuja qualidade..dev,erâ<perm ~ tY`que.;o
Projeto seja desenvolvido de acordo com os índices aplicáveis de
produção de energia e com os., padrões ambientais pré vistos .nos
Documentos da Operação. A estratégia também compreende testeis pára
Pesquisa e Aquisição: A Itaqui Geração

Q

averiguar a qualidade do carvão e a assistência' para a pesquisa e

compra do carvão.
Cumprir 'os índices "'de produção de energia "exigidos.pelos._CCEARs
x.imadamerite
1:200.000 milhão de
requererá o•.fornecimento de
apro
toneladas de carvão de alto poder calorífico por ;ano (.considerando
despacho durante um ',ano inteira). 0 Projeto 'fornecerá energia. ; para
consumidores ou compradores nos termos dós CcEARs-de longo prazo,
os quais preveem o pagamento de um componente: do combustível
indexado ao preço`do carvão no mercado mundial • (Platt's CIF ARA,):--A
EMITENTE/CREDITADA adquirirá carvão 'por meio de .contrafés com
duração de 1 a 2 anos, que deverão determinar a entrega de `70% a

100% do volume anual" estimado de carvão :e. a compra e/òú venda, -no
mercado à vista, de quaisquer volumes; adicionais referentes -s suas
necessidades anuais de carvão (inclusivee -a contratação dos, serviços
de transporte de' embarcações avúl . sãs ou dê 'um grüpo dei várias
embarcações).. A EMITENTE/ CREDITADA .deverá celebrar contratos "de
longo, prazo, caso tais instrumentos permitam a. indexação do custo
,

O

;

do carvão ão :índice 'CIF ARA 'com o fim de cumprir ò mecanïsmò de

receita previsto nos CCEARs. :A EMITENTE/CRÉDITADA-deverá; envidar
seus maiores esforços em manter um estoquo`;dë?. carvão , equIvalente=a,
no mínimo, 20 dias de consumo em-níveis máximos de despacho
estimados para cada ano de operação.
O carvão fornecido à EMITENTE/ CREDITADA será 'de quálidade' adequada,
de forma a cumprir os padrões, de performance, produção e emissões
ambientais da UTE Porto: do Itaqui ("o Projeto''),, conforme: previsto

nos Documentos da "Operação.
A EMITENTE/CREDITADA planeja manter a Colômbia como principal fonte
de fornecimento do carvão acima mencionado. A Coiômbià é uma grande
região produtora de carvão, atualmente em expansão, que possui
amplas reservas capazes de abastecer o Projeto por um período mais
longo que o tempo de vida estimado do Projeto. A EMITENTE/CREDITADA
planeja adquirir o estoque necessário de carvão de. produtores
independentes locais, de grandes companhias que forneçam carvã ~ „

iy

Ho
Continuação do Segundo Aditivo de Retificação e Ratificação ao
CONTRATO DE —ABERTURA DE -CRÉDITO POR =INSTRUNIUM PARTICULAR
celebrado `èm 15/12/2009 no valor de R$ 202:754:863;50 (duzentos .e
dois milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil-i oitocentos e
três reais e cinquenta centavos entre UTE -PORTO DO =AQUI GERAÇAO
)
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proveniente da Colômbia (e de outras fontes) é, ;pote cialmentei de
novas concessões que a Eneva venha a •adquirr'na Cólõmbia`. Grandes
produtores colombianos, incluindo Cerrejón Coal Company, Drummond
Coal Company e Glencore,.,;vendem carvão diretamente'a0 consumidor
.-de
por meio de contratos de compra e venda cem:dàrac_ão ecanismos
me
preço que se adequam ã estr'atëgia descrita acima'. A maior parte da
produção colombiana de carvão não está vinculada :a contratos de
longo prazo a encontra-se disponível ,para a, compra Por novos
consumidores, como ê o caso da EMITENTE /CREDITADA:
®

Pará garantir que o carvão adquirido para o.sPr'òj,-ëtb ëstejã de
acordo com as especificacões,aplicáveis (inclusive aquelas contidas
nos Documentos da Operação),, ar EMITÉNTE/CREDITADA..impleinéftarã um
regime de testes .para carvões Colombianos a_ ; principio, .utiliza.ndo-.
se dos melhores•procediméntos disponíveis no,merc ado ,internacionals
Tais testes ocorrerão no local de fornecimento do car~ã1, dé:forma
a efetuar 'a devida verificação. Amostras serão retiradas—de'toda, a
carga em intervalos iguais, de.;tempÔ,, em conformidade ::com o , padrão ,
usual de , amostragem. Amostras adicionais serão'. retiradas para
confirmação em caso -de discrepãncia nos resultados da:. analise`
arque. e , de desembarque. As, amostras
conduzida nos portos de emb
serão .levadas a exame em laboratórios certificados, é todos os
processos de amostragem e testes deverão ser feitos por üm
consultor independente que :possua reputação reconhecida .internacionalmente, :de -acordo com, os padrões definidos . pela. ISO::ou'.
pela ASTM.
~

~

®

Caso os testes das-amostras .de carvão indiquem quë::o p`rodutó atende'
as especificações de qualidade., —o carvão será aprovado:e poderá ser:
utilizado no Projeto. Quando a análise das `amostras indicar que o
carvão não está de acordo com as especif21cagõèà .;dó ,qualidade
exigidas, a EMITENTE/CREDITADA terá nos seus contratos de.
fornecimento de carvão o direito de optar éntr.ë: (a) réceber uma
indenização.do fornecedor de carvão de-acordo como valor comercial
do vicio apresentado pelo, produto; (b) receber uma nova carga que
esteja adequada às especificações exigidas; ou (c) rejeitar a. 1 C'arga
Projeto.
e cancelar a compra., estando entendido que ; ó
invariavelmente cumprira os padrões ambientais de emissão conforme
estabelecido nos Documentos da'Operação.
~

Estoques: O local onde o Projeto está situado possui uma grande
área disponível para a estocagem de carvão, devendo o carvão ser
estocado e retirado para uso de forma automática (stacker/reclaimer
system). Em sua capacidade máxima, deverá haver duas áreas ativas
de armazenagem de carvão, das quais será retirado o carvão
necessário pelo sistema automático. Adicionalmente, haverá uma ár

t

~

lJ

Continuação do Segundo Aditivo de Retificação e Ratificação ao
CONTRATO „ DE ;ABERTURA DE CRÉDITO , POR INSTRUMENTO YPARTICULAR
celebrado em 15 / 12/2009 no valor de R $ 2ó2.754 $03,50 duzentos e
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dois milhões setecentos e cinquenta e quatro m l,::o:tocentos e
três reais e cinquenta centavos entre UTE PORTO DO STAQUI GERAÇAO
,

.

'

:

)

~

DE :ENERGIA S.A.y .hoje denominada ITAQUI GERÂC,AODE ENERGIA
-.

'

Banco do Nordeste do - Brasil S.A.
--------------------------------------------------

Pagina

:

,.

de'3

inativa de estocagem, aumentando a capacidade tótal ;dë estócagem.
Essa capacidade máxima de estocágem garantirá .aprox mád-m'.
,..'7Ó
dias de consumo no nível máximo. Com um estoque capaz,de garaïntir
70 dias de consuma e.um suprimento normal de,carvão obtido a,partir
da metodologia de simulacão.de suprimento desenvolvida pela Eneva,
problemas :no embarque e transporte de carvão para o local .do
Projeto poderão ser contornados sem risco `dè interr.upçãó no
fornecimento de energia..

r~1
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CERTIDÃO
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p
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Certifico que nesta data, desentranhei as peças de fls. 1446/1456 e
documentos até 1479 em atendimento a r. decisão de fls. 1717.
Rio de Janeiro, 07 de abril de 2015.
P/Escrivão
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 4 3 Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 362512785
e-mail: cap04vemp@tjrj.jus.br

1491

Ofício : 15812015/OF
Rio de Janeiro, 10 de março de 2015
Processo N°: 0474961-48.2014.8.19.0001
Distribuição: 0911212014
Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Requerente: ENEVA S A
Requerente: ENEVA PARTICIPAÇOES S A
Interessado: BANCO BTG PACTUAL SA

o

Senhor Presidente,

•

Em cumprimento a Lei de Falências e Recuperação Judicial n° 11.10112005,
comunico a V.Sa. que foi deferido o processamento da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de ENEVA
S.A.inscrita no CNPJ sob o número 04.423.56710001-21 e ENEVA Participações S.A., inscrita no CNPJ
sob o número 15.379.16810001-27, ambas estabelecidas na Praia do Flamengo, n° 66, 9 0 andar,
Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.210-030, conforme decisão de folhas 1571158 dos autos supra,
datada de 1611212014, cuja cópia segue anexa ao presente.

Informo, ainda, que foi nomeado Administrador Judicial, a empresa o Deloitte

Touche Tohmatsu Consultores Ltrla., estabelecida na Av. Presidente Wilson, n° 231, 22 0 andar, CEP:
20.030-905, Rio de Janeiro/RJ.

Atenciosamente,

Maria Carmelina de Oliveira Responsável pelo Expediente - Matr. 0119151
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao limo. Sr. Presidente do Sindicato dos Bancos do Estado do Rio de Janeiro
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 48 Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 362512785
e-mail: cap04vemp@tjrj.jus.br
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Ofício: 15912015/OF
Rio de Janeiro, 10 de março de 2015
Processo N °:0474961-48.2014.8.19.0001
Distribuição: 0911212014
Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Requerente: ENEVA S A
Requerente: ENEVA PARTICIPAÇOES S A
Interessado: BANCO BTG PACTUAL SA

o

Senhor Promotor,

Em cumprimento a Lei de Falências e Recuperação Judicial n° 11.10112005,
comunico a V.Sa. que foi deferido o processamento da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de ENEVA
S.A.inscrita no CNPJ sob o número 04.423.56710001-21 e ENEVA Participações S.A.; inscrita no CNPJ
sob o número 15.379.16810001-27, ambas estabelecidas na Praia do Flamengo, n° 66, 9 0 andar,
Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.210-030, conforme decisão de folhas 1571158 dos autos supra,
datada de 1611212014, cuja cópia segue anexa ao presente.

Informo, ainda, que foi nomeado Administrador Judicial, a empresa o Deloitte

Touche Tohmatsu Consultores Ltda., estabelecida na Av. Presidente Wilson, n° 231, 22 0 andar, CEP:
20.030-905, Rio de Janeiro/RJ.
Atenciosamente,

o
o

Maria Carmelina de Oliveira Responsável pelo Expediente - Matr. 0119151
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao Exmo. Sr. Promotor de Justiça, Titular da Curadoria de Massas Falidas - MPE-RJ
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 4a Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 362512785
e-mail: cap04vemp@tjrj.jus.br

Oficio: 16012015/OF
Rio de Janeiro, 10 de março de 2015
Processo N °:0474961-48.2014.8.19.0001
Distribuição: 0911212014
Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Requerente: ENEVA S A
Requerente: ENEVA PARTICIPAÇOES S A
Interessado: BANCO BTG PACTUAL SA

0

Senhor Superintendente,

o

Em cumprimento a Lei de Falências e Recuperação Judicial n° 11.10112005,
comunico a V.Sa. que foi deferido o processamento da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de ENEVA
S.A.inscrita no CNPJ sob o número 04.423.56710001-21 e ENEVA Participações S.A., inscrita no CNPJ
sob o número 15.379.16810001-27, ambas estabelecidas na Praia do Flamengo, n° 66, 9 0 andar,
Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.210-030, conforme decisão de folhas 1571158 dos autos supra,
datada de 16112/2014, cuja cópia segue anexa ao presente.

Informo, ainda, que foi nomeado Administrador Judicial, a empresa o Deloitte

Touche Tohmatsu Consultores LÉIa., estabelecida na Av. Presidente Wilson, n° 231, 22 0 andar, CEP:
20.030-905, Rio de Janeiro/RJ.
Atenciosamente,

r

6

Maria Carmelina de Oliveira Responsável pelo Expediente - Matr. 0119151
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao limo. Sr. Superintendente Regional da Polícia Federal
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 4a Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 362512785
e-mail: cap04vemp@tjrj.jus.br

Ofício: 161/2015/OF
Rio de Janeiro, 10 de março de 2015
Processo N°: 0474961-48.2014.8.19.0001
Distribuição: 0911212014
Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Requerente: ENEVA S A
Requerente: ENEVA PARTICIPAÇOES S A
Interessado: BANCO BTG PACTUAL SA

0

Senhor Gerente,

Em cumprimento a Lei de Falências e Recuperação Judicial n° 11.10112005,
comunico a V.Sa. que foi deferido o processamento da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de ENEVA
S.A.inscrita no CNPJ sob o número 04.423.56710001-21 e ENEVA Participações S.A., inscrita no CNPJ
sob o número 15.379.16810001-27, ambas estabelecidas na Praia do Flamengo, n° 66, 9 0 andar,
Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.210-030, conforme decisão de folhas 1571158 dos autos supra,
datada de 1611212014, cuja cópia segue anexa ao presente.

Informo, ainda, que foi nomeado Administrador Judicial, a empresa o De/oitte

Touche Tohmatsu Consultores Ltda., estabelecida na Av. Presidente Wilson, n° 231, 22 0 andar, CEP:
20.030-905, Rio de Janeiro/RJ.
Atenciosamente,

0

Paulo Assed Estefan
Juiz de Direito

DO BRASIL S/A
/OILICO R. JANEIROIRJI

2 4 MAR 2915
Ao limo. Sr. Gerente do Banco do Brasil - Agência Poder Judiciário
TIBÉRIO CESAR T. SILVA
9.343.539-8
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 4a Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 362512785
e-mail: cap04vemp@tjrj.jus.br

Oficio: 162/2015/OF
Rio de Janeiro, 10 de março de 2015
Processo N°: 0474961-48.2014.8.19.0001
Distribuição: 0911212014
Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Requerente: ENEVA S A
Requerente: ENEVA PARTICIPAÇOES S A
Interessado: BANCO BTG PACTUAL SA

Senhor Oficial,

Q

Em cumprimento a Lei de Falências e Recuperação Judicial n° 11.10112005,
comunico a V.Sa. que foi deferido o processamento da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de ENEVA
S.A.inscrita no CNPJ sob o número 04.423.56710001-21 e ENEVA Participações S.A. ; inscrita no CNPJ
sob o número 15.379.16810001-27, ambas estabelecidas na Praia do Flamengo, n° 66, 9 0 andar,
Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.210-030, conforme decisão de folhas 1571158 dos autos supra,
datada de 1611212014, cuja cópia segue anexa ao presente.

Informo, ainda, que foi nomeado Administrador Judicial, a empresa o Deloitte
Touche Tohmatsu Consultores Ltda., estabelecida na Av. Presidente Wilson, n° 231, 22 0 andar, CEP:
20.030-905, Rio de Janeiro/RJ.

o

Atenciosamente,

,r
❑
Maria Carmelina de Oliveira Responsável pelo Expediente - Matr. 0119151
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito
W

Ao limo. Sr. Oficial do 50 Ofício de Registro de Distribuição
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 0 Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 362512785
e-mail: cap04vemp@tjrj.jus.br

Oficio: 1 6 312 0 1 5/OF
Rio de Janeiro, 10 de março de 2015
Processo N°: 0474961-48.2014.8.19.0001
Distribuição: 0911212014
Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Requerente: ENEVA S A
Requerente: ENEVA PARTICIPAÇOES S A
Interessado: BANCO BTG PACTUAL SA

Senhor Oficial,

Em cumprimento a Lei de Falências e Recuperação Judicial n° 11.10112005,
comunico a V.Sa. que foi deferido o processamento da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de ENEVA
S.A.inscrita no CNPJ sob o número 04.423.56710001-21 e ENEVA Participações S.A., inscrita no CNPJ
sob o número 15.379.16810001-27, ambas estabelecidas na Praia do Flamengo, n° 66, 9 0 andar,
Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.210-030, conforme decisão de folhas 1571158 dos autos supra,
datada de 1611212014, cuja cópia segue anexa ao presente.

Informo, ainda, que foi nomeado Administrador Judicial, a empresa o Deloitte
Touche Tohmatsu Consultores Ltda., estabelecida na Av. Presidente Wilson, n° 231, 22 0 andar, CEP:
20.030-905, Rio de Janeiro/RJ.
Atenciosamente,

E
'J

o

Maria Carmelina de Oliveira Responsável pelo Expediente - Matr. 0119151
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao Ilmo. Sr. Oficial do 6 0 Ofício de Registro de Distribuição
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 0 Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 362512785
e-mail: cap04vemp@tjrj.jus.br

Oficio: 16412015/OF
Rio de Janeiro, 10 de março de 2015
Processo N °:0474961-48.2014.8.19.0001
Distribuição: 0911212014
Classe/Assunto:Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Requerente: ENEVA S A
Requerente: ENEVA PARTICIPAÇOES S A
Interessado: BANCO BTG PACTUAL SA

Senhor Oficial,

o

Em cumprimento a Lei de Falências e Recuperação Judicial n° 11.10112005,
comunico a V.Sa. que foi deferido o processamento da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de ENEVA
S.A.inscrita no CNPJ sob o número 04.423.56710001-21 e ENEVA Participações S.A., inscrita no CNPJ
sob o número 15.379.16810001-27, ambas estabelecidas na Praia do Flamengo, n° 66, 9 0 andar,
Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.210-030, conforme decisão de folhas 1571158 dos autos supra,
datada de 16112/2014, cuja cópia segue anexa ao presente.

Informo, vinda, que foi nomeado Administrador Judicial, a empresa o Deloitte

Touche Tohmatsu Consultores Ltda., estabelecida na Av. Presidente Wilson, n° 231, 22 0 andar, CEP:
20.030-905, Rio de Janeiro/RJ.
Atenciosamente,

n
0

Maria Carmelina de Oliveira Responsável pelo Expediente - Matr. 0119151
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao limo. Sr. Oficial do 20 Ofício de Registro de Interdições e Tutelas

74

EDUARDOAC

4
1

Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 41 Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 362512785
e-mail: cap04vemp@tjrj.jus.br

Oficio: 16512015/OF
Rio de Janeiro, 10 de março de 2015
Processo N °:0474961-48.2014.8.19.0001
Distribuição: 0911212014
Classe/Assunto:Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Requerente: ENEVA S A
Requerente: ENEVA PARTICIPAÇOES S A
Interessado: BANCO BTG PACTUAL SA

Q

Senhor Presidente,

Q

Em cumprimento a Lei de Falências e Recuperação Judicial n° 11.10112005,
comunico a V.Sa. que foi deferido o processamento da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de ENEVA
S.A.inscrita no CNPJ sob o número 04.423.56710001-21 e ENEVA Participações S.A., inscrita no CNPJ
sob o número 15.379.16810001-27, ambas estabelecidas na Praia do Flamengo, n° 66, 9 0 andar,
Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.210-030, conforme decisão de folhas 1571158 dos autos supra,
datada de 16112/2014, cuja cópia segue anexa ao presente.

Informo, ainda, que foi nomeado Administrador Judicial, a empresa o Deloltte

Touche Tohmatsu Consultores Ltda., estabelecida na Av. Presidente Wilson, n° 231, 22 0 andar, CEP:
20.030-905, Rio de Janeiro/RJ.
Atenciosamente,

E
0

Maria Carmelina de Oliveira Responsável pelo Expediente - Matr. 0119151
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao Exmo. Sr. Presidente do Tribunal Marítimo do Ministério da Defesa
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 4a Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 362512785
e-mail: cap04vemp@tjrj.jus.br

Oficio: 16612015/OF
Rio de Janeiro, 10 de março de 2015
Processo Ne: 0474961-48.2014.8.19.0001
Distribuição: 0911212014
Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Requerente: ENEVA S A
Requerente: ENEVA PARTICIPAÇOES S A
Interessado: BANCO BTG PACTUAL SA

0

Senhor Secretário,

O

Em cumprimento a Lei de Falências e Recuperação Judicial n° 11.10112005,
comunico a V.Sa. que foi deferido o processamento da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de ENEVA
S.A.inscMa no CNPJ sob o número 04.423.56710001-21 e ENEVA Participações S.A.; inscrita no CNPJ
sob o número 15.379.16810001-27, ambas estabelecidas na Praia do Flamengo, n° 66, 9 0 andar,
Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.210-030, conforme decisão de folhas 1571158 dos autos supra,
datada de 16112/2014, cuja cópia segue anexa ao presente.

Informo, ainda, que foi nomeado Administrador Judicial, a empresa o Deloitte
Touche Tohmatsu Consultores Ltda., estabelecida na Av. Presidente Wilson, n° 231, 22 8 andar, CEP:
20.030-905, Rio de Janeiro/RJ.
Atenciosamente,

O

Paulo Assed Estefan
Juiz de Direito

Ao limo. Sr. Secretário da Receita Federal -7 8 Região Fiscal
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 4 8 Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 3625/2785
e-mail: cap04vemp@tjrj.jus.br
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Oficio: 17112015/OF
Rio de Janeiro, 11 de março de 2015
Processo N°: 0474961-48.2014.8.19.0001
Distribuição: 0911212014
Classe/Assunto:Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Requerente: ENEVA S A
Requerente: ENEVA PARTICIPAÇOES S A
Interessado: BANCO BTG PACTUAL SA

0

limo. Sr. Comandante,

o

Em cumprimento a Lei de Falências e Recuperação Judicial n° 11.10112005,
comunico a V.Sa. que foi deferido o processamento da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de ENEVA
S.A.inscrita no CNPJ sob o número 04.423.56710001-21 e ENEVA Participações S.A., inscrita no CNPJ
sob o número 15.379.16810001-27, ambas estabelecidas na Praia do Flamengo, n° 66, 9 0 andar,
Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.210-030, conforme decisão de folhas 1571158 dos autos supra,
datada de 1611212014, cuja cópia segue anexa ao presente.

Informo, ainda, que foi nomeado Administrador Judicial, a empresa o Deloltte

Touche Tohmatsu Consultores Ltda., estabelecida na Av. Presidente Wilson, n° 231, 22 0 andar, CEP:
20.030-905, Rio de Janeiro/RJ.
Atenciosamente,

o

0

Maria Carmelina de Oliveira
Responsável pelo Expediente - Matr. 0119151
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao limo. Sr. Comandante da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 4 1 Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 362512785
e-mail: cap04vemp@tjrj.jus.br

)

11

Oficio: 17212015/OF
Rio de Janeiro, 11 de março de 2015
Processo N°: 0474961-48.2014.8.19.0001
Distribuição: 09/1212014
Classe/Assunto:Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Requerente: ENEVA S A
Requerente: ENEVA PARTICIPAÇOES S A
Interessado: BANCO BTG PACTUAL SA

Q

limo. Sr. Presidente,

Em cumprimento a Lei de Falências e Recuperação Judicial n° 11.101/2005,
comunico a V.Sa. que foi deferido o processamento da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de ENEVA
S.A.inscrita no CNPJ sob o número 04.423.56710001-21 e ENEVA Participações S.A., inscrita no CNPJ
sob o número 15.379.16810001-27, ambas estabelecidas na Praia do Flamengo, n° 66, 9 0 andar,
Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.210-030, conforme decisão de folhas 1571158 dos autos supra,
datada de 1611212014, cuja cópia segue anexa ao presente.

Informo, ainda, que foi nomeado Administrador Judicial, a empresa o Deloitte

Touche Tohmatsu Consultores Ltda., estabelecida na Av. Presidente Wilson, n° 231, 22 0 andar, CEP:
20.030-905, Rio de Janeiro/RJ.

o

Atenciosamente,

Q
Paulo Assed Estefan
Juiz de Direito

Ao limo. Sr. Presidente do Banco Central do Brasil
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 4a Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 362512785
e-mail: cap04vemp@tjrj.jus.br

1 02

Ofício: 173/2015/OF
Rio de Janeiro, 11 de março de 2015
Processo N°: 0474961-48.2014.8.19.0001
Distribuição: 0911212014
Classe/Assunto:Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Requerente: ENEVA S A
Requerente: ENEVA PARTICIPAÇOES S A
Interessado: BANCO BTG PACTUAL SA

0

Senhor Presidente,

o

Em cumprimento a Lei de Falências e Recuperação Judicial n° 11.10112005,
comunico a V.Sa. que foi deferido o processamento da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de ENEVA
S.A.inscrita no CNPJ sob o número 04.423.56710001-21 e ENEVA Participações S.A., inscrita no CNPJ
sob o número 15.379.16810001-27, ambas estabelecidas na Praia do Flamengo, n° 66, 9 0 andar,
Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.210-030, conforme decisão de folhas 1571158 dos autos supra,
datada de 16112/2014, cuja cópia segue anexa ao presente.

Informo, ainda, que foi nomeado Administrador Judicial, a empresa o Deloitte

Touche Tohmatsu Consultores Ltda., estabelecida na Av. Presidente Wilson, n° 231, 22 0 andar, CEP:
20.030-905, Rio de Janeiro/RJ.
Atenciosamente,

0

Maria Carmelina de Oliveira
Responsável pelo Expediente - Matr. 0119151
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao Exmo. Sr. Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1 0 Região
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 4a Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 3625/2785
e-mail: cap04vemp@tjrj.jus.br

140, 3

Ofício: 17412015/OF
Rio de Janeiro, 11 de março de 2015
Processo N°: 0474961-48.2014.8.19.0001
Distribuição: 09112/2014
Classe/Assunto:Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Requerente: ENEVA S A
Requerente: ENEVA PARTICIPAÇOES S A
Interessado: BANCO BTG PACTUAL SA

o

Senhor Diretor,

o

Em cumprimento a Lei de Falências e Recuperação Judicial n° 11.10112005,
comunico a V.Sa. que foi deferido o processamento da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de ENEVA
S.A.inscrita no CNPJ sob o número 04.423.56710001-21 e ENEVA Participações S.A., inscrita no CNPJ
sob o número 15.379.16810001-27, ambas estabelecidas na Praia do Flamengo, n° 66, 9 0 andar,
Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.210-030, conforme decisão de folhas 1571158 dos autos supra,
datada de 1611212014, cuja cópia segue anexa ao presente.

Informo, ainda, que foi nomeado Administrador Judicial, a empresa o Deloitte

Touche Tohmatsu Consultores Lfda., estabelecida na Av. Presidente Wilson, n° 231, 22 0 andar, CEP:
20.030-905, Rio de Janeiro/RJ.
Atenciosamente,

á1

Maria Carmelina de Oliveira
Responsável pelo Expediente - Matr. 0119151
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao limo. Sr. Diretor Regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - RJ
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 4a Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 362512785
e-mail: cap04vemp@tjrj.jus.br

Oficio: 175/2015/OF
Rio de Janeiro, 11 de março de 2015
Processo N°: 0474961-48.2014.8.19.0001
Distribuição: 0911212014
Classe/Assunto:Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Requerente: ENEVA S A
Requerente: ENEVA PARTICIPAÇOES S A
Interessado: BANCO BTG PACTUAL SA

Senhor Presidente,

•

Em cumprimento a Lei de Falências e Recuperação Judicial n° 11.101/2005,
comunico a V.Sa. que foi deferido o processamento da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de ENEVA
S.A.inscrita no CNPJ sob o número 04.423.56710001-21 e ENEVA Participações S.A., inscrita no CNPJ
sob o número 15.379.16810001-27, ambas estabelecidas na Praia do Flamengo, n° 66, 9 0 andar,
Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.210-030, conforme decisão de folhas 1571158 dos autos supra,
datada de 1611212014, cuja cópia segue anexa ao presente. .

Informo, ainda, que foi nomeado Administrador Judicial, a empresa o Deloitte

Touche Tohmatsu Consultores Ltda., estabelecida na Av. Presidente Wilson, n° 231, 22 0 andar, CEP:
20.030-905, Rio de Janeiro/RJ.
Atenciosamente,

M

o

Maria Carmelina de Oliveira
Responsável pelo Expediente - Matr. 0119151
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 4a Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 362512785
e-mail: cap04vemp@tjrj.jus.br

~

Oficio: 17612015/OF
Rio de Janeiro, 11 de março de 2015
Processo N°: 0474961-48.2014.8.19.0001
Distribuição: 0911212014
Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Requerente: ENEVA S A
Requerente: ENEVA PARTICIPAÇOES S A
Interessado: BANCO BTG PACTUAL SA

0

Senhor Oficial,

Q

Em cumprimento a Lei de Falências e Recuperação Judicial n° 11.10112005,
comunico a V.Sa. que foi deferido o processamento da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de ENEVA
S.A.inscrita no CNPJ sob o número 04.423.56710001-21 e ENEVA Participações S.A., inscrita no CNPJ
sob o número 15.379.16810001-27, ambas estabelecidas na Praia do Flamengo, n° 66, 9 0 andar,
Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.210-030, conforme decisão de folhas 1571158 dos autos supra,
datada de 1611212014, cuja cópia segue anexa ao presente.

Informo, ainda, que foi nomeado Administrador Judicial, a empresa o Deloitte
Touche Tohmatsu Consultores Ltda., estabelecida na Av. Presidente Wilson, n° 231, 22 0 andar, CEP:
20.030-905, Rio de Janeiro/RJ.
Atenciosamente,
O

0

Maria Carmelina de Oliveira
Responsável pelo Expediente - Matr. 0119151
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao Ilmo. Sr. Titular do Ofício de Notas e do Registro de Marítimos da Comarca da Capital - RJ
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 4a Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 362512785
e-mail: cap04vemp@tjrj.jus.br

~

Oficio: 17712015/OF
Rio de Janeiro, 11 de março de 2015
Processo N°:0474961-48.2014.8.19.0001
Distribuição: 0911212014
Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Requerente: ENEVA S A
Requerente: ENEVA PARTICIPAÇOES S A
Interessado: BANCO BTG PACTUAL SA

O

Senhor Presidente,

Q

Em cumprimento a Lei de Falências e Recuperação Judicial n° 11.10112005,
comunico a V.Sa. que foi deferido o processamento da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de ENEVA
S.A.inscrita no CNPJ sob o número 04.423.56710001-21 e ENEVA Participações S.A., inscrita no CNPJ
sob o número 15.379.16810001-27, ambas estabelecidas na Praia do Flamengo, n° 66,

90 andar,

Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.210-030, conforme decisão de folhas 1571158 dos autos supra,
datada de 16112/2014, cuja cópia segue anexa ao presente.

Informo, ainda, que foi nomeado Administrador Judicial, a empresa o Deloitte
Touche Tohmatsu Consultores Ltda., estabelecida na Av. Presidente Wilson, n° 231, 22 0 andar, CEP:
20.030-905, Rio de Janeiro/RJ.
Atenciosamente,

Z
4

Maria Carmelina de Oliveira
Responsável pelo Expediente - Matr. 0119151
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao limo. Sr. Presidente do DETRAN-RJ
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 4a Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 3625/2785
e-mail: cap04vemp@tjrj.jus.br

J

Oficio: 17812015/OF
Rio de Janeiro, 11 de março de 2015
Processo No: 0474961-48.2014.8.19.0001
Distribuição: 0911212014
Classe/Assunto:Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Requerente: ENEVA S A
Requerente: ENEVA PARTICIPAÇOES S A
Interessado: BANCO BTG PACTUAL SA

O
0

Senhor Presidente,

Em cumprimento a Lei de Falências e Recuperação Judicial n° 11.10112005,
comunico a V.Sa. que foi deferido o processamento da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de ENEVA
S.A.inscrita no CNPJ sob o número 04.423.56710001-21 e ENEVA Participações S.A., inscrita no CNPJ
sob o número 15.379.16810001-27, ambas estabelecidas na Praia do Flamengo, n° 66, 9 0 andar,
Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.210-030, conforme decisão de folhas 1571158 dos autos supra,
datada de 1611212014, cuja cópia segue anexa ao presente.

Informo, ainda, que foi nomeado Administrador Judicial, a empresa o Deloitte
Touche Tohmatsu Consultores Ltda., estabelecida na Av. Presidente Wilson, n° 231, 22 0 andar, CEP:
20.030-905, Rio de Janeiro/RJ.
Atenciosamente,

C
0

Maria Carmelina de Oliveira
Responsável pelo Expediente - Matr. 0119151
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao limo. Sr. Presidente da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC
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EDUARDOAC

Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 4a Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 362512785
e-mail: cap04vemp@tjrj.jus.br

Oficio: 1 7 912 0 1 5/OF
Rio de Janeiro, 11 de março de 2015
Processo N°: 0474961-48.2014.8.19.0001
Distribuição: 0911212014
Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Requerente: ENEVA S A
Requerente: ENEVA PARTICIPAÇOES S A
Interessado: BANCO BTG PACTUAL SA

Senhor Presidente,

o

Em cumprimento a Lei de Falências e Recuperação Judicial n° 11.10112005,
comunico a V.Sa. que foi deferido o processamento da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de ENEVA
S.A.inscrita no CNPJ sob o número 04.423.567/0001-21 e ENEVA Participações S.A., inscrita no CNPJ
sob o número 15.379.16810001-27, ambas estabelecidas na Praia do Flamengo, n° 66, 9 0 andar,
Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.210-030, conforme decisão de folhas 1571158 dos autos supra,
datada de 1611212014, cuja cópia segue anexa ao presente.

Informo, ainda, que foi nomeado Administrador Judicial, a empresa o Deloitte

Touche Tohmatsu Consultores Ltda., estabelecida na Av. Presidente Wilson, n° 231, 22 0 andar, CEP:
20.030-905, Rio de Janeiro/RJ.
Atenciosamente,

0
©

Maria Carmelina de Oliveira
Responsável pelo Expediente - Matr. 01/9151
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao limo. Sr. Presidente da Comissão de Valores Mobiliários - CVM
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EDUARDOAC

Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 4 1 Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 3625/2785
e-mail: cap04vemp@tjrj.jus.br

Oficio: 18012015/OF
Rio de Janeiro, 11 de março de 2015
Processo N°: 0474961-48.2014.8.19.0001
Distribuição: 0911212014
Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Requerente: ENEVA S A
Requerente: ENEVA PARTICIPAÇOES S A
Interessado: BANCO BTG PACTUAL SA

O

Senhor Presidente,

O

Em cumprimento a Lei de Falências e Recuperação Judicial n° 11.10112005,
comunico a V.Sa. que foi deferido o processamento da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de ENEVA
S.A.inscrita no CNPJ sob o número 04.423.56710001-21 e ENEVA Participações S.A., inscrita no CNPJ
sob o número 15.379.16810001-27, ambas estabelecidas na Praia do Flamengo, n° 66, 9 0 andar,
Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.210-030, conforme decisão de folhas 1571158 dos autos supra,
datada de 1611212014, cuja cópia segue anexa ao presente.

Informo, ainda, que foi nomeado Administrador Judicial, a empresa o Deloitte

Touche Tohmatsu Consultores Ltda., estabelecida na Av. Presidente Wilson, n° 231, 22 0 andar, CEP:
20.030-905, Rio de Janeiro/RJ.
Atenciosamente,

0
0

Maria Carmelina de Oliveira
Responsável pelo Expediente - Matr. 0119151
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao Ilmo. Sr. Presidente da Agência Nacional de Telecomuinicações - ANATEL
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 4a Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 362512785
e-mail: cap04vemp@tjrj.jus.br

Oficio: 18112015/OF
Rio de Janeiro, 11 de março de 2015
Processo N°: 0474961-48.2014.8.19.0001
Distribuição: 0911212014
Classe/Assunto:Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Requerente: ENEVA S A
Requerente: ENEVA PARTICIPAÇOES S A
Interessado: BANCO BTG PACTUAL SA

Senhor Oficial,

•

Em cumprimento a Lei de Falências e Recuperação Judicial n° 11.101/2005,
comunico a V.Sa. que foi deferido o processamento da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de ENEVA
S.A.inscrita no CNPJ sob o número 04.423.56710001-21 e ENEVA Participações S.A':, inscrita no CNPJ
sob o número 15.379.16810001-27, ambas estabelecidas na Praia do Flamengo, n° 66, 9 0 andar,
Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.210-030, conforme decisão de folhas 1571158 dos autos supra,
datada de 1611212014, cuja cópia segue anexa ao presente.

Informo, ainda, que foi nomeado Administrador Judicial, a empresa o Deloitte

Touche Tohmatsu Consultores Ltila., estabelecida na Av. Presidente Wilson, n° 231, 22 0 andar, CEP:
20.030-905, Rio de Janeiro/RJ.
Atenciosamente,

o

Maria Carmelina de Oliveira
Responsável pelo Expediente - Matr. 0119151
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao limo. Sr. Oficial do 20 Oficio de Registro de Protesto de Títulos
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EDUARDOAC

Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 4 1 Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 362512785
e-mail: cap04vemp@tjrj.jus.br

Oficio: 18212015/OF
Rio de Janeiro, 11 de março de 2015
Processo N °: 0474961-48.2014.8.19.0001
Distribuição: 0911212014
Classe/Assu rito: Recu pe ração Judicial - Recuperação Judicial
Requerente: ENEVA S A
Requerente: ENEVA PARTICIPAÇOES S A
Interessado: BANCO BTG PACTUAL SA

Q

Senhor Oficial,

©

Em cumprimento a Lei de Falências e Recuperação Judicial n° 11.10112005,
comunico a V.Sa. que foi deferido o processamento da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de ENEVA
S.A.inscrita no CNPJ sob o número 04.423.56710001-21 e ENEVA Participações S.A., inscrita no CNPJ
sob o número 15.379.16810001-27, ambas estabelecidas na Praia do Flamengo, n° 66, 9 0 andar,
Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.210-030, conforme decisão de folhas 1571158 dos autos supra,
datada de 1611212014, cuja cópia segue anexa ao presente.

Informo, ainda, que foi nomeado Administrador Judicial, a empresa o De/oitte

Touche Tohmatsu Consultores Ltda., estabelecida na Av. Presidente Wilson, n° 231, 22 0 andar, CEP:
20.030-905, Rio de Janeiro/RJ.

o

Atenciosamente,

E
Maria Carmelina de Oliveira
Responsável pelo Expediente - Matr. 0119151
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao limo. Sr. Oficial do 3 0 Ofício de Registro de Protesto de Títulos
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 4a Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 362512785
e-mail: cap04vemp@tjrj.jus.br

Oficio: 183/2015/OF
Rio de Janeiro, 11 de março de 2015
Processo N °:0474961-48.2014.8.19.0001
Distribuição: 0911212014
Classe/Assunto:Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Requerente: ENEVA S A
Requerente: ENEVA PARTICIPAÇOES S A
Interessado: BANCO BTG PACTUAL SA

O

Senhor Oficial,

®

Em cumprimento a Lei de Falências e Recuperação Judicial n° 11.10112005,
comunico a V.Sa. que foi deferido o processamento da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de ENEVA
S.A.inscrita no CNPJ sob o número 04.423.56710001-21 e ENEVA Participações S.A, inscrita no CNPJ
sob o número 15.379.16810001-27, ambas estabelecidas na Praia do Flamengo, n° 66, 9 0 andar,
Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.210-030, conforme decisão de folhas 1571158 dos autos supra,
datada de 1611212014, cuja cópia segue anexa ao presente.

. Informo, ainda, que foi nomeado Administrador Judicial, a empresa o Deloitte
Touche Tohmatsu Consultores Ltda., estabelecida na Av. Presidente Wilson, n° 231, 22 0 andar, CEP:

20.030-905, Rio de Janeiro/RJ.

6

Atenciosamente,

o
Maria Carmelina de Oliveira
Responsável pelo Expediente - Matr. 0119151
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao Ilmo. Sr. Oficial do 40 Ofício de Registro de Protesto de Títulos
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 48 Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 3625/2785
e-mail: cap04vemp@tjrj.jus.br

Oficio: 18412015/OF
Rio de Janeiro, 11 de março de 2015
Processo N°: 0474961-48.2014.8.19.0001
Distribuição: 09/12/2014
Classe/Assunto:Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Requerente: ENEVA S A
Requerente: ENEVA PARTICIPAÇOES S A
Interessado: BANCO BTG PACTUAL SA

®

Senhor Superintendente,

•

Em cumprimento a Lei de Falências e Recuperação Judicial n° 11.10112005,
comunico a V.Sa. que foi deferido o processamento da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de ENEVA
S.A.inscrita no CNPJ sob o número 04.423.56710001-21 e ENEVA Participações S.A., inscrita no CNPJ
sob o número 15.379.16810001-27, ambas estabelecidas na Praia do Flamengo, n° 66, 9 0 andar,
Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.210-030, conforme decisão de folhas 1571158 dos autos supra,
datada de 1611212014, cuja cópia segue anexa ao presente.

Informo, ainda, que foi nomeado Administrador Judicial, a empresa o Deloitte

Touche Tohmatsu Consultores Ltda., estabelecida na Av. Presidente Wilson, n° 231, 22 0 andar, CEP:
20.030-905, Rio de Janeiro/RJ.

Atenciosamente,

Maria Carmelina de Oliveira
Responsável pelo Expediente - Matr. 0119151
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao limo. Sr. Superintendente da SUSEPE
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 4a Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 362512785
e-mail: cap04vemp@tjrj.jus.br

Oficio: 185/2015/OF
Rio de Janeiro, 11 de março de 2015
Processo N°: 0474961-48.2014.8.19.0001
Distribuição: 0911212014
Classe/Assunto:Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Requerente: ENEVA S A
Requerente: ENEVA PARTICIPAÇOES S A
Interessado: BANCO BTG PACTUAL SA

®

Senhor Oficial,

O

Em cumprimento a Lei de Falências e Recuperação Judicial n° 11.10112005,
comunico a V.Sa. que foi deferido o processamento da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de ENEVA
S.A.inscrita no CNPJ sob o número 04.423.56710001-21 e ENEVA Participações S.A., inscrita no CNPJ
sob o número 15.379.16810001-27, ambas estabelecidas na Praia do Flamengo, n° 66, 9 0 andar,
Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.210-030, conforme decisão de folhas 1571158 dos autos supra,
datada de 1611212014, cuja cópia segue anexa ao presente.

Informo, ainda, que foi nomeado Administrador Judicial, a empresa o De/oitte

Touche Tohmatsu Consultores Ltda., estabelecida na Av. Presidente Wilson, n° 231, 22 0 andar, CEP:
20.030-905, Rio de Janeiro/RJ.
Atenciosamente,

O

Maria Carmelina de Oliveira
Responsável pelo Expediente - Matr. 0119151
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao limo. Sr. Oficial do 1 0 Registro Geral de Imóveis
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 4a Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 362512785
e-mail: cap04vemp@tjrj.jus.br

Ofício: 1 8 612 0 1 5/OF
Rio de Janeiro, 11 de março de 2015
Processo N°: 0474961-48.2014.8.19.0001
Distribuição: 09112/2014
Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Requerente: ENEVA S A
Requerente: ENEVA PARTICIPAÇOES S A
Interessado: BANCO BTG PACTUAL SA

Senhor Oficial,

O

Em cumprimento a Lei de Falências e Recuperação Judicial n° 11.10112005,
comunico a V.Sa. que foi deferido o processamento da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de ENEVA
S.A.inscrita no CNPJ sob o número 04.423.56710001-21 e ENEVA Participações S.Ar inscrita no CNPJ
sob o número 15.379.16810001-27, ambas estabelecidas na Praia do Flamengo, n° 66, 9 0 andar,
Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.210-030, conforme decisão de folhas 1571158 dos autos supra,
datada de 16112/2014, cuja cópia segue anexa ao presente.

Informo, ainda, que foi nomeado Administrador Judicial, a empresa o Deloitte

Touche Tohmatsu Consultores Ltda., estabelecida na Av. Presidente Wilson, n° 231, 22 0 andar, CEP:
20.030-905, Rio de Janeiro/RJ.
Atenciosamente,

0
Maria Carmelina de Oliveira

Responsável pelo Expediente - Matr. 0119151
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao limo. Sr. Oficial do 20 Registro Geral de Imóveis
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 4a Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 362512785
e-mail: cap04vemp@tjrj.jus.br

Ofício : 18712015/OF
Rio de Janeiro, 11 de março de 2015
Processo N°: 0474961-48.2014.8.19.0001
Distribuição: 09/12/2014
Classe/Assunto:Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Requerente: ENEVA S A
Requerente: ENEVA PARTICIPAÇOES S A
Interessado: BANCO BTG PACTUAL SA

O

Senhor Oficial,

`+

Em cumprimento a Lei de Falências e Recuperação Judicial n° 11.10112005,
comunico a V.Sa. que foi deferido o processamento da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de ENEVA
S.A.inscrita no CNPJ sob o número 04.423.56710001-21 e ENEVA Participações S.A., inscrita no CNPJ
sob o número 15.379.16810001-27, ambas estabelecidas na Praia do Flamengo, n° 66, 9 0 andar,
Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.210-030, conforme decisão de folhas 1571158 dos autos supra,
datada de 16/1212014, cuja cópia segue anexa ao presente.

Informo, ainda, que foi nomeado Administrador Judicial, a empresa o Deloitte
Touche Tohmatsu Consultores Ltda., estabelecida na Av. Presidente Wilson, n° 231, 22 0 andar, CEP:
20.030-905, Rio de Janeiro/RJ.
Atenciosamente,

O
Maria Carmelina de Oliveira
Responsável pelo Expediente - Matr. 0119151
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao limo. Sr. Oficial do 3 0 Registro Geral de Imóveis
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 4 8 Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 362512785
e-mail: cap04vemp@tjrj.jus.br

Ofício: 18812015/OF
Rio de Janeiro, 11 de março de 2015
Processo N°: 0474961-48.2014.8.19.0001
Distribuição: 0911212014
Classe/Assunto:Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Requerente: ENEVA S A
Requerente: ENEVA PARTICIPAÇOES S A
Interessado: BANCO BTG PACTUAL SA

Senhor Oficial,

O
0

Em cumprimento a Lei de Falências e Recuperação Judicial n° 11.10112005,
comunico a V.Sa. que foi deferido o processamento da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de ENEVA
S.A.inscrita no CNPJ sob o número 04.423.56710001-21 e ENEVA Participações S.A., inscrita no CNPJ
sob o número 15.379.16810001-27, ambas estabelecidas na Praia do Flamengo, n° 66, 9 0 andar,
Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.210-030, conforme decisão de folhas 1571158 dos autos supra,
datada de 1611212014, cuja cópia segue anexa ao presente.

Informo, ainda, que foi nomeado Administrador Judicial, a empresa o Deloitte

Touche Tohmatsu Consultores Ltda., estabelecida na Av. Presidente Wilson, n° 231, 22 0 andar, CEP:
20.030-905, Rio de Janeiro/RJ.
Atenciosamente,

Q
Maria Carmelina de Oliveira
Responsável pelo Expediente - Matr. 01/9151
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao Ilmo. Sr. Oficial do 40 Registro Geral de Imóveis
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 4 8 Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP: 20020-903
e-mail: cap04vemp@tjrj.jus.br

-

Centro

-

Rio de Janeiro

-

RJ Tel.: 3133 362512785

Ofício: 1 8 912 0 1 5/OF
Rio de Janeiro, 11 de março de 2015
Processo N °:0474961-48.2014.8.19.0001
Distribuição: 09/12/2014
Classe/Assunto:Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Requerente: ENEVA S A
Requerente: ENEVA PARTICIPAÇOES S A
Interessado: BANCO BTG PACTUAL SA

O

Senhor Oficial,

o

Em cumprimento a Lei de Falências e Recuperação Judicial n° 11.10112005,
comunico a V.Sa. que foi deferido o processamento da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de ENEVA
S.A.inscrita no CNPJ sob o número 04.423.56710001-21 e ENEVA Participações S.A., inscrita no CNPJ
sob o número 15.379.16810001-27, ambas estabelecidas na Praia do Flamengo, n° 66, 9 0 andar,
Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.210-030, conforme decisão de folhas 1571158 dos autos supra,
datada de 16112/2014, cuja cópia segue anexa ao presente.

Informo, ainda, que foi nomeado Administrador Judicial, a empresa o Deloitte

Touche Tohmatsu Consultores Ltda., estabelecida na Av. Presidente Wilson, n° 231, 22 0 andar, CEP:
20.030-905, Rio de Janeiro/RJ.
Atenciosamente,

o

Maria Carmelina de Oliveira
Responsável pelo Expediente - Matr. 0119151
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao limo. Sr. Oficial do 5 0 Registro Geral de Imóveis
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 4a Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 362512785
e-mail: cap04vemp@tjrj.jus.br

Ofício : 190/2015/OF
Rio de Janeiro, 11 de março de 2015
Processo N°: 0474961-48.2014.8.19.0001
Distribuição: 0911212014
Classe/Assunto:Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Requerente: ENEVA S A
Requerente: ENEVA PARTICIPAÇOES S A
Interessado: BANCO BTG PACTUAL SA

o

Senhor Oficial,

O

Em cumprimento a Lei de Falências e Recuperação Judicial n° 11.10112005,
comunico a V.Sa. que foi deferido o processamento da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de ENEVA
S.A.inscrita no CNPJ sob o número 04.423.56710001-21 e ENEVA Participações S.A., inscrita no CNPJ
sob o número 15.379.16810001-27, ambas estabelecidas na Praia do Flamengo, n° 66, 9 0 andar,
Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.210-030, conforme decisão de folhas 1571158 dos autos supra,
datada de 1611212014, cuja cópia segue anexa ao presente.

Informo, ainda, que foi nomeado Administrador Judicial, a empresa o Deloitte

Touche Tohmatsu Consultores Ltda., estabelecida na Av. Presidente Wilson, n° 231, 22 0 andar, CEP:
20.030-905, Rio de Janeiro/RJ.
Atenciosamente,

Maria Carmelina de Oliveira
Responsável pelo Expediente - Matr. 0119151
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao Ilmo. Sr. Oficial do 6 0 Registro Geral de Imóveis
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EDUARDOAC

Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 41 Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 362512785
e-mail: cap04vemp@tjrj.jus.br

Ofício: 19112015/OF
Rio de Janeiro, 11 de março de 2015
Processo N°: 0474961-48.2014.8.19.0001
Distribuição: 0911212014
Classe/Assunto:Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Requerente: ENEVA S A
Requerente: ENEVA PARTICIPAÇOES S A
Interessado: BANCO BTG PACTUAL SA

o

Senhor Oficial,

•

Em cumprimento a Lei de Faléncias e Recuperação Judicial n° 11.101/2005,
comunico a V.Sa. que foi deferido o processamento da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de ENEVA
S.A.inscrita no CNPJ sob o número 04.423.56710001-21 e ENEVA Participações S.A:, inscrita no CNPJ
sob o número 15.379.16810001-27, ambas estabelecidas na Praia do Flamengo, n° 66, 9 0 andar,
Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.210-030, conforme decisão de folhas 1571158 dos autos supra,
datada de 1611212014, cuja cópia segue anexa ao presente.

Informo, ainda, que foi nomeado Administrador Judicial, a empresa o Deloitte

Touche Tohmatsu Consultores Ltda., estabelecida na Av. Presidente Wilson, n° 231, 22 0 andar, CEP:
20.030-905, Rio de Janeiro/RJ.
Atenciosamente,

Maria Carmelina de Oliveira
Responsável pelo Expediente - Matr. 0119151
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao limo. Sr. Oficial do 7 0 Registro Geral de Imóveis
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 4 2 Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 362512785
e-mail: cap04vemp@tjrj.jus.br

15
1

Ofício : 19212015/OF
Rio de Janeiro, 11 de março de 2015
Processo N°: 0474961-48.2014.8.19.0001
Distribuição: 0911212014
Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Requerente: ENEVA S A
Requerente: ENEVA PARTICIPAÇOES S A
Interessado: BANCO BTG PACTUAL SA

.

Senhor Oficial,

•

Em cumprimento a Lei de Falências e Recuperação Judicial n° 11.10112005,
comunico a V.Sa. que foi deferido o processamento da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de ENEVA
S.A.inscrita no CNPJ sob o número 04.423.56710001-21 e ENEVA Participações S.A:, inscrita no CNPJ
sob o número 15.379.16810001-27, ambas estabelecidas na Praia do Flamengo, n° 66, 9 0 andar,
Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.210-030, conforme decisão de folhas 1571158 dos autos supra,
datada de 1611212014, cuja cópia segue anexa ao presente.

Informo, ainda, que foi nomeado Administrador Judicial, a empresa o Deloitte

Touche Tohmatsu Consultores Ltda., estabelecida na Av. Presidente Wilson, n° 231, 22 0 andar, CEP:
20.030-905, Rio de Janeiro/RJ.
Atenciosamente,

w

Maria Carmelina de Oliveira
Responsável pelo Expediente - Matr. 0119151
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao limo. Sr. Oficial do 80 Registro Geral de Imóveis
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 4 8 Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 362512765
e-mail: cap04vemp@tjrj.jus.br

Oficio: 19312015/OF
Rio de Janeiro, 11 de março de 2015
Processo N°: 0474961-48.2014.8.19.0001
Distribuição: 0911212014
Classe/Assunto:Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Requerente: ENEVA S A
Requerente: ENEVA PARTICIPAÇOES S A
Interessado: BANCO BTG PACTUAL SA

o

Senhor Oficial,

49

Em cumprimento a Lei de Falências e Recuperação Judicial n° 11.10112005,
comunico a V.Sa. que foi deferido o processamento da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de ENEVA
S.A.inscrita no CNPJ sob o número 04.423.56710001-21 e ENEVA Participações S.A., inscrita no CNPJ
sob o número 15.379.16810001-27, ambas estabelecidas na Praia do Flamengo, n° 66, 9 0 andar,
Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.210-030, conforme decisão de folhas 1571158 dos autos supra,
datada de 1611212014, cuja cópia segue anexa ao presente.

Informo, ainda, que foi nomeado Administrador Judicial, a empresa o Deloitte

Touche Tohmatsu Consultores Ltda., estabelecida na Av. Presidente Wilson, n° 231, 22 0 andar, CEP:
20.030-905, Rio de Janeiro/RJ.
Atenciosamente,

Maria Carmelina de Oliveira

•

Responsável pelo Expediente - Matr. 0119151
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao Ilmo. Sr. Oficial do 9 0 Registro Geral de Imóveis
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EDUARDOAC

Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 4a Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 362512785
e-mail: cap04vemp@tjrj.jus.br

Oficio: 19412015/OF
Rio de Janeiro, 11 de março de 2015
Processo N°: 0474961-48.2014.8.19.0001
Distribuição: 0911212014
Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Requerente: ENEVA S A
Requerente: ENEVA PARTICIPAÇOES S A
Interessado: BANCO BTG PACTUAL SA

0

Senhor Oficial,

Em cumprimento a Lei de Falências e Recuperação Judicial n° 11.10112005,
comunico a V.Sa. que foi deferido o processamento da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de ENEVA
S.A.inscrita no CNPJ sob o número 04.423.56710001-21 e ENEVA Participações S.A., inscrita no CNPJ
sob o número 15.379.16810001-27, ambas estabelecidas na Praia do Flamengo, n° 66, 9 0 andar,
Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.210-030, conforme decisão de folhas 1571158 dos autos supra,
datada de 1611212014, cuja cópia segue anexa ao presente.
Informo, ainda, que foi nomeado Administrador Judicial, a empresa o Deloltte

Touche Tohmatsu Consultores Ltda., estabelecida na Av. Presidente Wilson, n° 231, 22 0 andar, CEP:
20.030-905, Rio de Janeiro/RJ.
Atenciosamente,

Maria Carmelina de Oliveira
Responsável pelo Expediente - Matr. 0119151
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao Ilmo. Sr. Oficial do 100 Registro Geral de Imóveis
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 4a Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 362512785
e-mail: cap04vemp@tjrj.jus.br

Ofício: 195/2015/OF
Rio de Janeiro, 11 de março de 2015
Processo N°: 0474961 - 48.2014.8.19.0001
Distribuição: 0911212014
Classe/Assunto:Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Requerente: ENEVA S A
Requerente: ENEVA PARTICIPAÇOES S A
Interessado: BANCO BTG PACTUAL SA

•

Senhor Oficial,

Em cumprimento a Lei de Falências e Recuperação Judicial n° 11.10112005,
comunico a V.Sa. que foi deferido o processamento da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de ENEVA
S.A.inscrita no CNPJ sob o número 04.423.56710001-21 e ENEVA Participações S.A., inscrita no CNPJ
sob o número 15.379.16810001-27, ambas estabelecidas na Praia do Flamengo, n° 66, 9 0 andar,
Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.210-030, conforme decisão de folhas 1571158 dos autos supra,
datada de 1611212014, cuja cópia segue anexa ao presente.

Informo, ainda, que foi nomeado Administrador Judicial, a empresa o Deloitte

Touche Tohmaisu Consultores Ltda., estabelecida na Av. Presidente Wilson, n° 231, 22 0 andar, CEP:
20.030-905, Rio de Janeiro/RJ.
Atenciosamente,

Maria Carmelina de Oliveira

•

Responsável pelo Expediente - Matr. 0119151
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

Ao limo. Sr. Oficial do 11 0 Registro Geral de Imóveis
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 4a Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ TeL
e-mail: cap04vemp@tjrj.jus.br

3133 362512785

53/2015NP

INTIMAÇÃO VIA POSTAL
Processo N°: 0474961-48.2014.8.19.0001
Distribuído em: 0911212014
Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Requerente: ENEVA S A
Requerente: ENEVA PARTICIPAÇOES S A
Interessado: BANCO BTG PACTUAL SA

O
O

Destinatário: Fatenda Nacional
Endereço: Av. Presidente Antônio Carlos, 375, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.020-010
Finalidade: intimar a Fazenda supra de que foi deferido o processamento da RECUPERAÇAO JUDICIAL de
ENEVA S.A.inscrita no CNPJ sob o número 04.423.56710001-21 e ENEVA Participações S.A., inscrita no CNPJ
sob o número 15.379.16810001-27, ambas estabelecidas na Praia do Flamengo, n° 66, 9 0 andar, Flamengo, Rio de
Janeiro/RJ, CEP: 22.210-030, conforine decisão de folhas 1571158 dos autos supra, datada de 1611212014, cuja
cópia segue anexa ao presente. Informo, ainda, que foi nomeado Administrador Judicial, a empresa o Deloitte
Touche Tohmatsu Consultores Ltda., estabelecida na Av. Presidente Wilson, n° 231, 22 0 andar, CEP: 20.030-905,

Rio de Janeiro/RJ.

✓
, ~~.✓~

Eu,
Eduardo Andre Cunha Bou-issa -Técnico de Atividade Judiciária Matr. 01125190, digi ei a presente -. E eu,
Maria Carmelina de Oliveira - Responsável
pelo Expediente - Matr. 0119151, certifiquei nos autos a sua expedição e a subscrevo.

_-

Rio de Janeiro, 10 de março de 2015.

Maria Carmelina de Oliveira - Responsável pelo Expediente - Matr. 0119151

KM

Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 4a Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 362512785
e-mail: cap04vemp@tjrj.jus.br

9
hJ ( ~

5212015/VP

INTIMAÇÃO VIA POSTAL
Processo N°: 0474961-48.2014.8.19.0001 Distribuído em: 0911212014
Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Requerente: ENEVA S A
Requerente: ENEVA PARTICIPAÇOES S A
Interessado: BANCO BTG PACTUAL SA

®

Destinatário: FAZENDA ESTADUAL
Endereço: Rua do Carmo, 27, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.011-020
Finalidade : intimar a Fazenda supra de que foi deferido o processamento da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de
ENEVA S.A.inscrita no CNPJ sob o número 04.423.56710001-21 e ENEVA Participações S.A., inscrita no CNPJ
sob o número 15.379.16810001-27, ambas estabelecidas na Praia do Flamengo, n° 66, 9 0 andar, Flamengo, Rio de
Janeiro/RJ, CEP: 22.210-030, conforme decisão de folhas 1571158 dos autos supra, datada de 1611212014, cuja
cópia segue anexa ao presente. Informo, ainda, que foi nomeado Administrador Judicial, a empresa o Deloitte

Touche Tohmatsu Consultores Ltda., estabelecida na Av. Presidente Wilson, n° 231, 22 0 andar, CEP: 20.030-905,
Rio de Janeiro/RJ.

~

Eduardo Andre Cunha Bou-issa - Técnico de Atividade Judiciária Eu,
°
Maria Carmelina de Oliveira - Responsável
Matr. 01125190, digi ei arpresente. E eu,
pelo Expediente - Matr. 0119151, certifiquei nos autos a sua expedição e a subscrevo.

Rio de Janeiro, 10 de março de 2015.

Maria Carmelina de Oliveira - Responsável pelo Expediente - Matr. 0119151

38

Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 4a Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel. 3133 3625/2785
e-mail: cap04vemp@tjrj.jus.br
51/2015/VP

INTIMAÇÃO VIA POSTAL
Processo N°: 0474961-48.2014.8.19.0001
Distribuído em: 09/12/2014
Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Requerente: ENEVA S A
Requerente: ENEVA PARTICIPAÇOES S A
Interessado: BANCO BTG PACTUAL SA

i

Destinatário: FAZENDA MUNICIAPAL
Endereço: Travessa do Ouvidor, 04, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.040-040
Finalidade: intimar a Fazenda supra de que foi deferido o processamento da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de
ENEVA S.A.inscrita no CNPJ sob o número 04.423.56710001-21 e ENEVA Participações S.A., inscrita no CNPJ
sob o número 15.379.16810001-27, ambas estabelecidas na Praia do Flamengo, n° 66, 9 0 andar, Flamengo, Rio de
Janeiro/RJ, CEP: 22.210-030, conforme decisão de folhas 1571158 dos autos supra, datada de 1611212014, cuja
cópia segue anexa ao presente. Informo, ainda, que foi nomeado Administrador Judicial, a empresa o Deloitte
Touche Tohmatsu Consultores Ltda., estabelecida na Av. Presidente Wilson, n° 231, 22 0 andar, CEP: 20.030-905,
Rio de Janeiro/RJ.

•

•

Eu,
"
Eduardo Andre Cunha Bou-issa - Técnico de Atividade Judiciária Matr. 01125190, diga ei ar presente. E eu,
Maria Carmelina de Oliveira - Responsável
pelo Expediente - Matr. 0119151, certifiquei nos autos a sua expedição e a subscrevo.

Rio de Janeiro, 10 de março de 2015.

Maria Carmelina de Oliveira - Responsável pelo Expediente - Matr. 0119151

38

lu

•

i

F
1

Ris

--

..

..+!»~ -t^—+som+---'•-vT ...

.

~ ..a---

..

_.-- ~ .....

JUI
DE, IREITO DA,4WARA EMP_RESAR'1 DA COMARCA~
.
• DA CAPITAL- 13O ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Processo n°-0474961-48:2014.819.0001- .
Recuperação Judicial de ENEVA S.A., em Recuperação Judicial
e ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A., em Recuperação Judicial

E D 1 T A L, pára conhecimento de terceiros interessados; nós
termos do. art. 7 0, parágrafo 211 da Lei. 11. 101105, passado na '
forma abaixo:
0 Doutor Paulo Assed Estefan, Juiz de Direito titular da 4 1 Vara
Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro,
FAZ SABER aos que o presente virem ou dele èonhecimento '
tiverem que, com base- nos livros contábeis e documentos
comerciais e fiscais das devedoras e 'nos documentos que lhe
foram apresentados pelos credores, na forma do caput do artigo
76 da Lei -n° 11.101105, foram analisadas as ,divergências -e
habilitações de crédito apresentadas, tempestivamente,` pelos.
credores da Eneva S.A., em Recuperação Judicial, e da Eneva
Participações S.A.; em Recuperação 'Judicial. Os valores dos
créditos atribuídos a cada credor que apresentou manifestação e,
-ainda,' aqueles objeto de manifestação das devedoras . à.,
Administradora Judicial seguem listados abaixo em conjunto com
os valores dós créditos indicados' na lista a qúe se refere o art.
52, ,: parágrafo 1% . da Lei 11.101105, verificados. pela Administradora. Judicial. Relação de Credores: 'Classe. 1 ¿ .
Credores Trabalhistas:.- ALBUQUERQUE. PINTO, SOARES
VIEIRA
R$6.409,26;
ADVOGADOS,
ESCRITORIO
DE
ADVOCACIA
ARNOLDO
WALD,
R$90.900,OQ;
GOES
ADVOGADOS ASSOCIADOS,
R$37.540,00;
JUNQUEIRA
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, R$6.600,00; , PINHEIRO
GUIMARAES ADVOGADOS, R$116.960,71; ROBORTÉLLA
ADVOGADOS,
0.$22.850,00;
TOCANTINS ADVOGADAS,
R$6:947,53; - VEIRANO E ) ADVOGADOS ASSOCIADOS,
R$1.248,30. Classe 111 ¿ Credores Quirografários: 2GET
RECR UTAMENTO & SELECAO LTDA,'R$406.594,78; ABRAGET .
ASSOCIAÇAO ~ BRASILEIRA -- `=DE
GERADORAS
TERMELÉTRICAS, R$7.332,65; AEITEC :TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO LTDA EPP, R$93.954,55; ALL NET INFORMATICA
LTDA, R$860,00; ALOG `SOLUCOES ' DE TECNOLOGIA EM
INFÓRMA
TICA S.A, - R$234.286,41; ARKADIN DO BRASIL .
—SERVICOS
DE
CONFERENCIA ' LTDA, ' ' R$7.2.10,48;
- ASSOCIACAO
BRASILEIRA , DO' . CARVAO
MINERAL, :_
R$5.946,96; ASSOCIACAO :DOS TAXISTAS DO CASTELINHO
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DO., FLAMENGO,` R$95,00, AUTOMATOS S.A,. R$9.862,32;
AVIPAM TURISMO E TECNOLOGIA LTDA, R$70.588,58;
BANCO BANKPAR SA,. R$63.636;15; BANCO BANKPAR' SA,
US$1.982,22; BANCO BTG PACTUAL SA, R$1.274:292.617,52; ,
BANCO CITIBANK SA;_R$139.101.448,91, BANCO CITIBANK
SA, US$50.000.000,00; BANCO BRADESCO CARTÕES SA,
R$11.898,23; BTG PACTUAL CORRETOTA DE-TITULOS E
VALORES MQBILIARIO.S, R$55.687,67; CEM DIGITALIZACAO
DE DADOS LTDA, R$421,70;' CENTRAL COOP RIO DE
JANEIRO - COOPERATIVA CENTRAL - DE TAXI DO MUNICIPIO
DO RIO'DE JANEIRO, R$21.047,13; CENTRO BRASILEIRO DE
INFRA ESTRUTURA LTDA, R$1.286,00; CENTRO DE
INT.EGRACAO' EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO,
R$928,80; CITIBANK, NA, `US$43.323.844'68; COLLECTA RIO
ASSESSORIA
E
CONSULTORIA
LTDA,
R$32.691,60;
COMISSAO
DE
VALORES
MOBILIARIOS, ~ R$3.314,80;
COMPANHIA BRASILEIRA: - DE SOLUCOES E 'SERVICOS,
R$220.772,90; CONDOMINIO°DO EDIFICIO FLAMENGO PARK
TOWERS, ` R$643580,92; CONTACTA SEGURANCA' EM
CONECTIVIDADE LTDA, R$35.254,81; CREDIT SUISSE BRASIL
(BAHAMAS) LIMITED, US$9.417.712;03; CSRX ENERGIAS
RENOVAVEIS LTDA, R$12.375.675,46; CVEM CONSULTORIA,
R$13.936,72; ` DASCAM CORRETORA DE CAMBIO LTDA,,
R$2.513,71; DIMOPLAC ' DIVISORIAS MODULADAS LTDA,
R$1.963,34;. E.ON BRASIL ENERGIA LTDA., R$12.979.061,54;
E.ON
E&P
NORGE
AS,
NOK2.696.485,63;
E.ON
INTERNATIONAL, -¿2.780.343,11; EMDOC RIO DE 'JANEIRO
SERVICOS . DE REALOCACAO DE ESTRANGEIROS LTDA,
R$5.063,69; EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
SA
EMBRATEL,
R$100.059,29; ' ENGENHO
PESQUISA
DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA, R$28:155,00; ERNST
& YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, R$37.474,07;
FEDERAL EXPRESS CORPORATION, R$3.234,79; FINNET
COMERCIO E ' SERVICOS DE' ' TELEINFORMATICA LTDA,
R$2.547,56; FTI CONSULTORIA , . LTDA
,• R$1.165.060,92;
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL
'CORPORATE
OFFICE
FUND,
R$149.913,36;
G5
CONSULTORIA E ASSESSORIA' LTDA;. R$351.937,50; IBM
BRASIL r INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS - LTDA,
R$3.897.573,41; INTRALINKS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
LTDA., R$510.363,86; ITAU UNIBANCO SA (ANTIGO. BANCO
SA),
R$706.856.222;78" ~ ITÚMBIÁRÁ
'TRANSMISSORA. DE, ENERGIA ' ~ SA, R$530,10; LERSCH
TRÁDUCOES,- ; " R$1.600,62; "•'.`LIGHT
SERVICOS
DE
ELETRICIDADE
SA;, ' R$26.584,12;
LOPES
FILHO ' E
ASSOCIADOS ' CONSULTORES . DE: INVESTIMENTO' LTDA.,
' R$2.843,59; LUMIS EIP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,
R$38.900,58; MED-RIO - CHECK-UP MEDICINA ,PREVENTIVA
LTDA., R$6.036,28; METLIFE; _ PLANOS ODONTOLOGICOS
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PREVIDÉNCIA : 'PRIVADASA I
'R$11.652,40;
.' MRS
PROFESSIONAL" ACCESS-'-S/C' LTDA., -;R$950,00; - MTEL'-:
TECNOLOGIA S.A, . R$20.143,86; MULTIR,EDE ' INFORMÁTICA':".
- - S/A;i.R$17:769,44;,NEh.SERVICOSiDEíCOMUNICACAO.S.A,
- -R$765,44! :- NOVA,_,,COMUNICACAO_ ~-CORPORATIVA--._ LTDA -_ ~
.n.~,~ R$20.000,00; P.L BRASIL,, R$5.614,50; PLAN ,S-,-INFÓRMATICA=-=ã -E, - _- TECNOLOGIA :: LTDA:;' .. R$26.262',59;`.°` PORTAGIO ENGENHARIA .: E
CONSTRUCOES LTDA,
R$67.618,00
PRICEWATERHOUSECOOPERS
,'
AUDITORES
INDEPENDENTES, . R$342.380,00; ' PROOF• SERVICOS E
COMERCIO `DE INFORMATICA LTDA, R$6.387,10; ' PàR.
CONSULTORIA LTDA, R$28.155,00;_ RADIO-TAXI 2000 .- .
COOPERATIVA DE RADIÓ-TAXI, MISTA DE TRANSPORTE;
CONSUMO, - E HABITACAO DOI, . R$1.180,14; REAL SRR ,
PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, R$3.397,32; RECALL DO
BRASIL LTDA, R$1.142,47; SERASA S.A, R$2.921,45; SIX
AUTOMAÇAO S.A, R$145.629,56; SOFTWAY S.A.,-R$2.930,01r;
SOMAR
METEOROLOGIA,
R$16.763,92;
SUPRIWEB I .
',
INFORMÁTICA . •LTDA,
COMERCIO( E ` SERVIÇOS ,DE
R$1.979,60; SYNAPSIS¡, BRASIL'- SIA, R$238.340,26; . TASK
SISTEMAS DE COMPUTACAO S/A, R$1.008,06; TELEFONICA BRASIL'S/A,• R$25.031,62;,TIM CELULAR S^ R$733,23; TIVIT
TERCEIRIZACAO ,' DE '' PROCESSOS
SERVICOS
E
TECNOLOGIA
R$25.561,80; TIXPERTS INFORMÁTICA''
LTDA, .'R$9.045,15;.
TOTVSS.A, '' R$153.247,08;:
TRIBO ,
INTERACTIVE DESENVOLVIMENTO- DE PROGRAMAS LTDA, .,
R$11.281,25;' 'VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA,
R$6.892,84; VALORIZACAO EMPRESA DE . CAFE SA,
:. R$23.523,67; W3 INFORMATICA LTDA, R$12.000,00; WEBB
NEGOCIOS , S.A, R$11.212,44; WITTEL COMUNICACOES
LTDA, R$9.077 53; Classe ;IV, ¿ Credores ME/EPP: ALDEIA
COMUNICACAO LTDA - . EPP, R$1.083,50; , ASIA BRASIL
PRODUTORA-DE EVENTOS LTDA.'- -ME, R$1.463,40; A S.DE
i
ARAUJO _SERVIÇOS 'DE- TRANSPORTE
,
R$13.650,00; CLICK
DATA SOLUCOES INFORMATICA LTDA, EPP, R$8.200,00;
CPR CENTRO DE PREVENCAO RIO LTDA' - EPP, R$4.809,04;
CREACTIV SISTEMAS INTEGRADOS -RIO LTDA -, ME,
R$2.139,55; CTEE - CENTRO DE TREINAMENTO E• ESTUDOS
EM ENERGIA LTDA'- EPP, R$1:390,00; ESTADOS UNIDOS
SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP, R$419,71; GREENCLEANER
SERVICOS E'COMERCIO DE PRODUTOS$ DE LIMPEZA` LTDA
ME . R$12:098,20; INTERCONNECTIONS EXCELENCIA -'.EM
IDIOMAS LTDA - ME, • R$589;31 IUS NATURA LTDA - ME,
R$2.814,55; KMB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP,
R$20.521,02;
MAIS `. `MEDIA, MONITóRAMENTO
DE '
INFORMACOES EIRELI EPP = ME, R$7.500,00;, MANAN 246
SERVICOS : LTDA `-` ME,° R$4.553,49; ONSET' TELECOM"'
ASSESSORIA • E .CONSULTORIA EM-•TELECOMUNICACOES
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LTDA - . EPP, R$3.695,43; PLAN PRACTICAL LANGUAGE
CURSO
DE
IDIOMAS _ LTDA
EPP,. R$62.716,80;
POWERCONSULT ENGENHARIA DE álSTÉMAS ELETRICOS
LTDA_- EPP , 'R$36.900,00; R C M .PEREIRA MUDANCAS E
TRANSPORTES" - ME; R$335:974,60; RIO SHOP. SÉRVICOS
LTDA ME, R$248.066,77; R JL CAMARGO CONSTRUCOES
LTDA EPP, R$130,00; • RM TECHNOLOGY LTDA - ME,
R$16.901,00;
SITEW
ARE
SOLUCOES
LTDA.
EPP,
R$4.217,10; TARGET SERVICOS TECNICOS LTDA - ME,
R$3.250,50; TROUT CREEK• LIMITADA - EPP, :R$2.978,92;
VIDRACARIA JORDAO LTDA - ME, R$2.790,00; WF
MARCENARIA INDUSTRIA E "COMERCIO. LTDA. -• ME,
R$14.310,72; Total em Reais:, R$ 2.156.234.828;79. Total em
Dólares Norte-americanos: US$ 102.743.538,93. Total em Euros: .
¿2.780.343,91. Total em Coroa Norueguesa: NOK 2.696.485,63.
Nos termos do artigo 8 1 da Lei n° 11, 101105, no prazo de 10 (dez)..
dias, a contar da publicação deste adital, qualquer credor,
devedor ou seus sócios e o Ministério Público poderá apresentar,
ao Juízo da 4a. Vara Empresarial da Comarca da Capital do
Estado do Rio de Janeiro, impugnação contra a relação de
credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou
manifestando-se contra a legitimidade,
importância ou
classificação de crédito relacionado. Nos termos do § 2 0 do-artigo
71 da Lei n° 11. 101105, qualquer credor, devedor ou seus sócios
e o Ministério Público poderá ter. acesso, em horário comercial;
aos documentos;que fundamentáram á' apreciação. das
divergências e • habilitações de crédito, nas dependências da
Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda., situada .na Avenida
Presidente Wilson, 231 ¿ 260 andar - CEP 20030-905 ¿ Rio de' .
Janeiro - RJ, telefones+55 (21) 3981-0501. Para esta finalidade,
solicita-se que os interessados entrem - '. em contato para
agendamento pelo e-mail: ajgeradora@deloitte,com. E, para que
chegue ao conhecimento de todos os ,interessados, mando •
expedir o presente edital que será publicado e afixado na forma
de lei. Dado e passado. nesta cidade do Rio de Janeiro, aos 20
dias do mês de março,do ano de 2015. Eu, Maria Carmelina de
Oliveira, Responsável pelo Expediente, mandei digitar,
subscrevo.
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Rio de Janeiro, 24 de março de 2015.

Exma. Sra. Dra. Juíza de Direito:
SJ
W

'

Em atenção ao ofício , n0 183/2015/OF,
recepcionado em 23 de março, informo que procedi as anotações pertinentes
.ao mesmo.
w

.

Aproveito a oportunidade para renovar os
protestos de elevada estima e consideração.
F.
b ,

Respeitosamente,
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Escrevente s Lopes

A
EXMA. SENHORA DOUTORA JUÍZA DA 4a VARA EMPRESARIAL DA COMARCA
DA CAPITAL

Filiado do SINOREGIRJ - Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro e da ANOREGIRJ -Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro
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Acusamos o recebimento do Oficio n'182/2015/OF, datai do.;de
11.03.2015 recebido' em 23.03.2015, Requerentes: ENEVA S/A e ENEVA'
PARTICIPAÇÕES S/A, Interessado: BANCO ',, ,BTG,, :",PACT,UAL,..:,S/A,,,
comunicando que foi deferido o processamento úa'recuperação judicial de
ENEVA S/A com CNPJ n?04.423.567.0001.21 e ENEVA PARTICIPAÇÕES
S/A com CNPJ 15.379.168A00 1.27, sendo. nomeado administrador judicial a,
empresa DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA'.
Aproveitamos o ensejo para apresentar protestos de elevada estima
e distintaconsideração.
Atenciosamente,
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BE júl, G ARc a, So UTo & NovAEs - ADVOGADOS
associado

~

l

a Sturzenegger e Cavalcante — advogados associados

Roberto Benjó

Luís Alberto Miranda Garcia de Sousa
Paulo Augusto Silva Novaes
Paula de Figueiredo Souto
Cecilia Mendes de Magalhães e Novaes
Tânia Pinto Guimarães de Azevedo
Marta Garcia de Miranda Carvalho
Marcela Saar Rocha Ramos

Simão Isaac Benjó (in memoriam)
CONSULTORES

Diogo de Figueiredo Moreira Neto
Flávio Amaral Garcia
Sérgio Pyrrho

EXMO. SR . DR. JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA
CAPITAL

E
Processo n° 0474961-48.2014.8.19.0001

BANCO CITIBANK S/A e CITIBANK N.A., nos autos da recuperação

judicial de ENEVA S.A. e ENEVA PARTICIPAçõES S.A., vêm requerer a V.Exa. se
digne determinar a juntada aos autos dos inclusos instrumentos de procuração,
substabelecimento e atos constitutivos.
Requerem, ainda, que todas as intimações no presente caso sejam
feita em nome da advogada Tânia Pinto Guimarães de Azevedo, inscrita na
OAB/RJ sob o no 104.030, sob pena de nulidade, nos termos do art. 236, § 1% do
CPC.
Rio de Janeiro, 13 de março de 2015.

Luís Alberto Miranda Garcia de Sousa
OAB/RJ no 85.290

Rio DE JAHEIRu: Rua da Quitanda 52, 9" andar CEP 20011030 Tel 21 2532 1051 Fax 21 2224 2099
SÃO PAUI.d: Rua Vergueiro 2.016, 6' andar - CEP 04102000 Tet 11 2148 5080 Fax 11 2148 5073
Da. slun: 5115 Quadra 6. Conj. A. Bl. E., Ed. Brasil XXI, salas 3021308 CEP 70316-000 Tel 61 3202 8802 Fax 61 3201 7014
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SUBSTABELECIMENTO

O

Substabeleço, com reserva de iguais, nas pessoas dos advogados: LUIZ CARLOS
STURZENEGGER, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n °. 207.652.588-20, na
OAB/SP sob o n °: 29.258 e na OAB/DF sob o n °. 1.942-A, MARCOS CAVALCANTE DE
OLIVEIRA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n. 0466.424.397-91 e na OAB/SP sob o
n°. 244.461-A, ADRIANA MARIA CRUZ DIAS, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n °.
304.457.648-21 e na OAB/SP sob o n °. 236.521, DANIEL PEZZUTTI RIBEIRO TEIXEIRA,
brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n ° . 258.482.788-30 e na OAB/SP sob o n °.
162.004, DÉBORA CHAVES MARTINES FERNANDES, brasileira, solteira, inscrito no CPF
n°. 326.758.868-58 e na OAB/SP sob n °. 256.879, FÁBIO LIMA QUINTAS, brasileiro,
casado, inscrito no CPF sob o n ° . 700 992 941-68, na OAB/DF sob o n °. 17.721 e na
OAB/SP sob o n°. 249.217-A, GRAZIELA SANTOS DA CUNHA, brasileira, casada, inscrita
no CPF sob o n °. 892.698.450-87 e na OAB/SP sob o n °. 178.520-A, GUSTAVO
BARATELLA DE TOLEDO, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n °. 214.179.478-00, na
OAB/SP sob o n °. 240.131 e na OAB/DF sob o n °. 23.380-A, GUSTAVO CÉSAR DE
SOUZA MOURÃO, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n °. 037.360.016-06, na
OAB/DF sob o n °. 21.649 e na OAB/SP sob o n °. 249.325-A, HENRIQUE LEITE
CAVALCANTI, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n ° . 645.558.601-87, na OAB/DF
sob o n°. 15.584 e na OAB/SP sob o n °. 245.560-A, LÍVIA BORGES FERRO FORTES
ALVARENGA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n °. 729.216.921-04 e na OAB/DF
sob o n°. 24.108, LUCIANO CORRÊA GOMES, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n °.
386.556.321-04, na OAB/DF sob o n° . 7.859 e na OAB/SP sob o n °. 245.568-A, LUÍS
ALBERTO MIRANDA GARCIA DE SOUSA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n °.
014.650.197-74 e na OAB/RJ sob o n °. 85.290, LUÍS CARLOS CAZETTA, brasileiro,
casado, inscrito no CPF sob o n ° . 046.313.268-83, na OAB/DF sob o n °. 12.127 e na
OAB/SP sob o n °. 100.708-A, MÁRCIO BUENO PINTO FILHO, brasileiro, casado, inscrito
no CPF sob o n° . 973.868.806-00 e na OAB/SP sob o n °. 183.433, RICARDO
CHIAVEGATTI, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.° 034.334.366-57 e na OAB/SP
sob o n ° 183.217, RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER, brasileiro, casado, inscrito
no CPF sob o n °. 876.142.861-20, na OAB/DF sob o n ° . 19.535 e na OAB/SP sob o n °.
249.225-A, SAMANTA REGINA MENDES CANTOLI, brasileira, casada, inscrita no CPF
sob o n °. 143.063.308-50 e na OAB/SP sob o n °. 177.423, THAÍS PESSINI, brasileira,
solteira, inscrita no CPF sob o n ° . 348.557.538-07 e na OAB/SP sob o n °. 296.963, THIAGO
LUIZ BLUNDI STURZENEGGER, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o n °. 718.348.85191, na OAB/DF sob o n ° . 21.799 e na OAB/SP sob o n °. 249.226-A, WANESSA DE CÁSSIA
FRANÇOLIN, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n ° . 199.517.548-05 e na OAB/SP
sob o n ° . 173.695, CECÍLIA MENDES DE MAGALHÃES E NOVAES, brasileira, casada,
inscrita no CPF sob o n° . 054.438.617/51 e na OAB/RJ sob o n °. 103.689, MARTA GARCIA
DE MIRANDA CARVALHO, brasileira, casada, inscrita na OAB/RJ sob o n °. 114.913,

(i

s~i~
PAULA DE FIGUEIREDO SOUTO, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n°.
055.026.657-71 e na OAB/RJ sob o n° . 93.167, ROBERTO BENJó, brasileiro, divorciado,
inscrito no CPF sob o n°. 733.511.807-72 e na OAB/RJ sob o n°. 55.921, TÂNIA PINTO
GUIMARÃES DE AZEVEDO, brasileira, divorciada, inscrita no CPF sob o n° . 727.839.58791 e na OAB/RJ sob o n°. 104.030 e MARCELA SAAR ROCHA RAMOS, brasileira, casada,
inscrita no CPF sob o n° 058.479.617-07 e OAB/RJ sob o n°. 172.715, com escritórios na (a)
Rua Vergueiro n°. 2016, 60 andar, em São Paulo - SP, no (b) SHS, Quadra 6, Conjunto A,
Bloco E, Ed. Brasil XXI, salas 302 a 308, em Brasília — DF, e na (c) Rua da Quitanda n°. 52,
90 andar, Centro — Rio de Janeiro/RJ, os poderes que me foram conferidos por BANCO
CITIBANK S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°
33.479.023/0001-80 e CITIBANK NA- FILIAL BRASILEIRA, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o n° 33.042.95310001-71, ambos com sede na Avenida
Paulista, n° 1111, São Paulo/SP, especialmente para defender os interesses dos
outorgantes nos autos da Recuperação Judicial da empresa ENEVA S.A e ENEVA
PARTICIPACOES S.A, em trãmite perante a 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital
do estado do Rio de Janeiro, bem como para comparecer em toda e qualquer Assembleia
• Geral de Credores que vier a ser designada, podendo praticar todos os atos ao bom e fiel
cumprimento deste mandato, inclusive transigir, desistir, receber e dar quitação, firmar
compromisso, e, estando habilitados a praticar, em conjunto ou isoladamente,
independentemente da ordem de nomeação, todos os atos do processo, bem como
substabelecer, no todo ou em parte com reservas de poderes, sendo vedado o
substabelecimento sem reservas.

São Paulo, 16 de~bro de 2014.
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PROCURAÇÃO QUE FAZEM BANCO CITIBANK S.A E OUTRAS
:-

S A I B A M quantos este público instrumento virem que , aos vinte e oito (28) dias do mês de maio
a;

do ano de dois mil e quatorze (2014), nesta cidade de São Paulo, Capital , em meu Tabelionato de
Notas, perante mim Escrevente apresentaram - se como outorgantes : BANCO CITIBANK S.A. com
sede nesta Capital , na Avenida Páulista n° 1 . 111, 2- andar- parte, Bela Vista , inscrito no C lMVIF sob
o n° 33 .479.023 10001-80, com seu estatuto social de 26 de dezembro de 2011, e suas alterações,

Y~

arquivado e registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo — JUCESP , sob o e 479 . 224113-4
em sessão de 1811212013 , neste ato representado de conformidade com o artigo 12 ° de seu estatuto
social , por seu diretor parai assuntos legais corporativos , Pcdro Antonio)de Arruda Rocha,
brasileiro, casado , advogado , inscrito na OAB/SP n° 240.209 e inscrito no CPMF /MF, sob n
071.497 . 497-80 com endereço comercial nesta Capital, na Avenida Paulista n° 1.111, eleito na Ata da
1

Assembléia Geral Extraordinária , realizada em 25 de setembro de 2013, arquivada e registrada na
citada Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP , sob o n° 479 .2.24113-4 ,em sessão de
18112!2013, ficando mencionados documentos arquivados neste Tabelionato na pasta 1331/2014;
CITIBANK LF,ASING S A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL com sede na Alameda Rio.
.

,

Negro n . 585, conjunto 45, Edifício Jacari — Alphaville Centro Industrial e Empresarial, CEP 06454000, Barueri — deste Estado , inscrita no CNPJ sob o n . 34.112.128 10001-69, com'seu estatuto social de
24 de março de 2010 , registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o n. 478 . 730113-5 em
1711212013 , neste ato representada de conformidade com o artigo IT de seu estatuto social , por seu
diretor para assuntos legais corporativos Pedro Antonio de A rruda Rocha , acima qualificado, eleito
na Ata da Assembléia Extraordinária , realizada em 25 de setembro de 2013, arquivada . e registrada, na
citada JUNTA sob o 478.730 1 13-5 em 17 / 12/2013 ficando arquivado referidos documéntos neste
Tabelionato sob o numero 133212014 , CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com sede nesta Capital , na Avenida Paulista, n° 1 . 111; 2° andar parte , Bela Vista , São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 33 . 868.59710001 - 40, com seu Estatuto
Social, consolidado no dia 30 de abril de. 2004 ,. arquivado e registrado na Junta Comercial do Estado
de São Paulo sob o e 452 . 462104-6, em sessão de 29110 12004, neste ato, re sentada de

conformidade com o artigo 12 do seu estatuto social , por seu diretor para assintos le

ls corporativos,

Pedro Antonio de Arruda Rocha , acima qualificado , eleito na
Extraordinária realizada em 25 de setembro de 2013, arquivada e regi;1f
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50.187114-4 em sessão de 0310212014, cujos documentos ficam arquivados neste Tabelionato sob o
numero 133312014, CITIBANK CARTõES PARTICIPACõES LTDA, com sede nesta Capital,

pr

r o na Avenida Paulista ri. 1111, 14*. Andar parte, inscrita no CNPJ sob o ri. 07.671.87010001-31, com
seu contrato social de 31 de outubro de 2012, em sessão de 0611212012, arquivado e ,reg istrado na
Junta Comercial do Estado de São Paulo — JUCESP, sob o ri. 529.638112-5, do qual uma cópia fica
arquivada nesta Serventia na pasta 37212009, neste ato representada de conformidade com a cláusula

dar

OS, item 5.7, por seu diretor para assuntos legais 'corporativos Pedro Antonio de Arruda Rocha,
acima qualificado, eleito na Alteração Contratual de 25 de setembro dó 2013, arquivada e registrada
na citada JUNTA sob o n0 2.073.876113-4 em sessão de 3011012013, , cujos documentos ficam

CITIGROUP GLOBAL MARKETS
ASSESSORIA LTDA, com sede nesta Capital, na Avenida Paulista numero 1.111, 18*. Andar-parte,
CEP 01311-920, inscrita no CNPJ sob o ri. 04.000.68710001-16, com seu contrato social, de 17 de
maio de 2012, registrado no 3*. Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas
O
. Jurídicas — desta Capital, no microfilme sob o numero 640448 em 20 de julho de 2012, ficando
referido contrato social, arquivado nesta Serventia na pasta 133512014, neste ato representada de
conformidade' com o artigo 1* de seu contrato social, por seu diretor para assuntos legais corporativos,
Pedro Antonio de Arruda Rocha, acima qualificado, nomeado no artigo 6*. de seu mencionado
contrato social; CITIBANK CORRETORA DE SEGUROS LTDA com sede nesta Capital, na
Avenida Paulista ri. 1111, sobre loja-parte ,5* andar, inscrita no CNPJ ~ sob o ri. 63.058.64810001-39,
com seu contrato social de 07 de novembro de 2012, arquivado c registrado
Í
na Junta Comercial do
Estado de São Pauto — JUCESP, sob o ri. 558.472112-8 neste ato representada de conformidade com a
clausula 6*. Item 6.8, por seu diretor para assuntos legais corporatiVos Pedro Antonio de Arrua
Rocha, acima qualificado, nomeado no artigo 15* de seu mencionado contrato social, . cujos
q documentos ficam arquivados neste Tabelionato sob o numero 133612014; CIIELSF
PARTICIPACõES SOCIETÁRIAS E INVESTIMENTOS LTDA, sociedade simples, com sede
ir
d na Cidade e Estado de São Paulo/SP, na Avenida Paulista, n;i 1111. 40 andar-parte, inscrita no
-?'4
arquivados neste Tabelionato sob o numero 133412014,

CNPJ sob o n. 60.898.29310001-06. com seu Contrato Social devidamente arquivado no 7° Cartório
de Registro de Pessoas Jurídicas do Estado de São Paulo sob o rf 03296 em 06106189
("SOCIEDADE"), neste ato representada em conformidade com o artigo 16 do seu contrato social,
por seu diretor para assuntos legais corporativos, Pedro Antonio de Arruda Rocha, acima
qualificado, eleito na alteração contratual de 25 de setembro de 2013, cujos doeu cri os ficam
arquivados neste Tabelionato sob o numero 133712014 ;

CITI BRASIL C MÉRC

PARTICIPACõES LTDA, com sede nesta Capital, na Avenida Paulista
Bela Vista, inscrito no CNPJ sob o ri" 10.626.04810001-63, com seu cont

o
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23 de agosto de 2012, arquivado e registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo — JUCESP,
sob o n° 421 . 748112-6 em sessão i de 26109!2012 , neste ato representado de conformidade com o
Capitulo li cláusula 5.3, de seu mencionado contrato social, por seu diretor para assuntos legais
,

corporativos Pedro Antonio de Arruda Rocha, acima qualificado , nomeado no item 14 de -eu
contrato social acima mencionado , nas disposições transitórias , , cujos documentos ficam arquivados
neste Tabelionato sob o numero 133812014 . 0 presente maior e capaz, face a documentação
?

apresentada foi devidamente identificado através dos documentos supramencionados e apresentados
-

no original , do que dou fé. Pelas Outorgantes , na forma representada , me foi dito que, por este público
instrumento, nomeiam e constituem seus procuradores, ALESSANDRO DE OLIVEIRA
THULLER brasileiro . casado, advogado , inscrito na OAB/RJ sob o n° 102 . 861 e no CPF / MF sob o
n° 070. 640507-22 ; MÁRCIA MARIA RIBEIRO BAUNGARTNER

.

brasileira , casada, advogada,

inscrita na OAB/SP sob ó n° 194.237 e no CPF/MF sob o e 172.982.338-66; MÁRCIA ROSETTE
WERNECK ROSSI brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o n° 75.622 e no CPF/MF

sob D O 943.146.087-49; MONICA CRISTINA =RIMES , brasileira, solteira, advogada,
inscrita na OAB/RJ sob o n`82 . 782 c no CPF/ MF sob o n° 890 . 104.697-00 ; ROSANA HIROMI
ONITA ICHIHARA , brasileira, casada , advogada, inscrita na OAB/SP sob o n° 117.940 e no

CPF/MF sob o e 103.840.178-00; e NATALIA CECILE LIPIEC XIMENEZ brasileira , solteira,
'

advogada , inscrita na OAB-SP sob o e 192.175, e no CPF /MF sob o n° 274 .377.738-99 ; GISELLE
CARDOSO ZAKHOUR , brasileira, divorciada, advogada, inscrita na OAB-SP sob o numero

160.297 e no CPF/MF sob o numero 250.977.008-05; JULIANA DE ALMEIDA CORREA,
brasileira , divorciada , inscrita na OAB-SP sob o numero 190.974 e no CPF /MF sob o numero
282 . 737.278 - 90; LINA NISHIME, brasileira , divorciada , advogada , inscrita na OAB - SP sob o
numero 253.922 e no CPF/MF sob o numero 227.537.208-35; c WAGNER DE ARAUJO DOS
;.

PASSOS, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB-SP sob o numero 279.438 e no CPF/MF sob

o numero 304 . 522.268 - 48, todos com endereço comercial nesta Capital, na Avenida Paulista n° 1111,
aos quais confere poderes da cláusula "ad judicia et extra", para agindo em coniunto ou
individualmente, independentemente da ordem de nomeação , representar a outorgante perante

qualquer Juizo , Instância ou Tribunal , bem como promover ações contra quem de direito e defendelos nas contrárias , acompanhando umas e outras até final decisão , interpondo recursos , recebenir. e
dando quitação, assinar petições e receber citações iniciais , notificações e interpelações , confessar,
consentir , exigir, desistir, transigir, firmar compromissos e acordos, r
pedidos, renunciar ao direito sobre o que se fundamente qualquer
concordatas, habilitando-se como credor nas já em curso, oferecer repf
crime , prestar declarações em inquéritos, inclusive policiais, p6der
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fJde

representante legal do outorgante, prestar depoimentos em Juízo, nomear testemunhas com indicação

4' exYa

sua profissão e residência, utilizando-se do direito de representação ou direito de queixa, nas

N hipóteses previstas nos parágrafos 4* e 50, ambos do artigo 5* do Código Penal Brasileiro,
W~
concedendo-lhes ainda poderes especiais para nomear prepostos, firmando termos de preposição,
cif inclusive perante a Justiça do Trabalho, concede poderes ainda para representar a outorgante junto a
0 Caixa Econômica Fedem] e Banco do Brasil, podendo sacar valores através de alvarás judiciais,

podendo enfim praticar todos os atos indispensáveis ao rim a que se destina este mandato, que poderá
ser substabelecido no todo ou em parte, com ou sem reserva de iguais poderes. A presente procuração
não revoga as anteriormente lavradas para o mesmo fim, nos termos do artigo 687 do Código Civil
Brasileiro. E de como assim o disse, do que dou fé, pediu e lavrei a presente que depois de lida em
voz alta e clara, foi achada em tudo conforme, aceitou, outorga e assina. - Eu. HAMILTON CARLOS
Í
P
A 4 ,1i• DE CARVALHO, Escrevente a lavrei. Eu. JOSE SOLON NETO, Tabelião Substituto, a subscrevo c
assino. (a.aj 11111 PEDRO ANTONIO DE ARRUDA ROCHA/IX (Paga as taxas ao Estado, ao
IPES P e ao Registro Civil). NADA MAIS: Trasladada em seguida do original, Primeiro Traslado,
—Tabelião Substituto, a conferi, subscrevo e assino em
páginas 04, dou fé. Eu.
público e raso.

EM

AVE

ADE

TESTO--07P
JOSE SOLON NETO
TABELIÃO SUBSTITUTO

wn

13c1.
Emolumentos R5 204,88
R5
F.stado
58,24
R5
43,13
lpesp
Reg. Civil
R5
10.79
10,79
Trib. Justiça R5
Santa Casa
R$
2,06
R5 329,89
1,01a1
IOOP-014
verta

run

FER~DES TABELIÃO
nel. José Solon Neto
Tabelifo Substituto
liomru Cairo Frias
Tabelião Substituto

Ainon F~0 Poletio
Tabeliza Substíruto

29/0512014
Rua Mammi. 124 —S. Pau

OUT

sexta-feira, 13 de ab il de 2012

~

Diário Oficial Empresarial

São Paulo, 122 (70) - 95

BANCO CITIBANK S.A.
CNPJ M W478
NIRE 35 3 0 0 028 716
AU b AoaembUU Geral E.~ináa Rplliada sor M de Daambro de 2011
GU,Haae LOUl:AOVpaesasdasamffiaaEembroaan0adxn lllee0Me N1400haaó use0e cancelaste Gpllulo V-GnNlho Flecal:AM90 l8-OCaaNp FiaW eaf alrrpoaoalra membrga ares
~ MAv PaNU 1111.2• soar-ume, Lrdme e Estas ce Ser Pato Comaapo e Posses: QaW» voe a guY Wmere ce upan.s. mm u amWKós presvuaz em Le e sonmp N rnaWlaa noa tomados em
Sma e OMVOae80 coa ealarcm peSMOS os awaon repeNManOO 0 IdelMade a bapdN mdW, a%Ilame que semntm Mama i~ ro miemo, da por, ardo do apY sopY o admterem Par9nlo ÚNCO - Nos
asonaaras W Lmo de PreNMa Mesa: Presidente ~e F. a ~~. Sacudisse S" Maura Maóav exeaaos todas em que o CpaelNO Frtul her üaWaa, wa canpurpão. trrpiarranaxo e
empa nu, bem
Pele Ate: LataEaria torna de ara .nos MancoaMgo lW.. PcaeBfaro 1* da Lia 64041781•Dellbençao: Danoaremuneraeao eo mera membro NroaWbNmgos,tla ASmmdN Geral anda aMaer,abanlorme
Iatduir Cano!aRemunO~Mlamaa Rmdução3921 tla 25arovsrnbroa2010a8upo Ladala dadaamaLW AM9017-Mu ibaeWesWCOn IWFrsal.aanco~~ceniWBOsalas Ungadasro
&a41, mdWnOOro EaMMO bocais SOdedeseo afina IX, oonmma mormo abano. com abaaeauaMe ro- avropdpno GplWlo N•Eaerdep SOaal. Baianos DSmbaeade LUcroe AMgo18-0merdaosbaYcomnumeaeAO dos demais •CePkulo 1%- corará de Remupnrão. Artigo V - A SooMade ter um Cana de ~ coou o aro chuI, Marra do-N em 31 de dezemhro a ceda aro Ao Im da cada surrou. eooa. • ro ea 30
Remuneração, de fundOnamaNO bumanMU. pra a rins e nos lermos da Resdupeo n• 3921 a Barca Cenba apmpaMaaro.aDlMOne Ur UvMWgalalluedemelscemonsbaWesfipnbares AMgo19. OS ba,M
W Braul de 2511 MIO AN90 28- O Conlle de Remunm~ Sere compom por no mínimo 3prNl e ro nox• apuraaaem cada exemla0labeasaap0ogndaASUmdea Geral lnetler. eonrormereeomencepeosl Dlromo 5 (Orco) membros, OCRos cola Gemna, oan malparo anue], poienco Nr reclame AMUO 20 -1levencg tOM, dobras de ama o Cmsela Facal quando em funcionamento. e debuls de feios as dedug0u del8minaas
renuncia ou ~fiação de membro do Coma! a Rearunert
e i o seu substituto sare nanado pele DinAbr a. em LW Artigo 20-A Qnar18 paer declarar dindencos e tono W lucros ve picados ato fiedr s s umesmus,
Artigo 30 -Os membros a ~dê p~ reaher remuaraçáo espciel amo ~nu" do Com., de R. e aWonNr o leveMamenm a bar~ minoremos.
os. pra afano a ~fluloo de hiatos ene perlodos meares
mMcaeeso aml0noa dlelara AMgo 31-Sb raponsaWidetlaaCOmlra 0.emupngão.aama~ AM"21-AS cemonslnegónlmaparas aexemlao saN Ob,MOpmmle atanadas por waam lncepn.
pnd venososNromfaMaa pele lealWpoeprávelwddmlasem eveMNl rexulunmro mormo l Mfic~a dantes, urgia~ M CO ~de Valora MgW1~AMgo 22- A SOciedNe dlanbraá corno d~ miro
polbparemune.eeoceaOmlMstraaresa SOtlWNe, PrW~ãdrel àsd~slamasde remotos mo. ato uda exerddg NaY. 25 %(amo adoto por aMO)al.a.rlpWeO do excadao. aldlaOO roa Umes a'
aaobeeval0vd, a10mabcaaaaos0poyemaembuoaaareaaamMmeaMigammm. ll wpemuaara nrbag 202 de La84o0a15112!lB AMgo n-Reumac E¢WU1Was AAUemhlea Geralpaeá debberarsobre
I i~tu pB. e Opereoonenxaeão da polfa de ~Me~ d e admmwadorm a SooNNe. 111 revoar amrmepoce'Reserapra Equalani de Dnutudoi.'Reserva pra R~ a C~W aGlro.Parágrafo
aaemaNea pdipaanemulvapoaadnmstradpNaSOmOeda. rcaplrraManaoa OkWOMeew orne- 1•-AReNm paEadgae0oa daaMdon
será llmdaae90%(rovMU px cento)avaleraaplW SOdY
~â apmMn 9~
. M oporg Dv
12di el arr`48 remunerepbgbDY dos admmstradaN aia aAmo- eUr Pa fmYldaee 9arMareonws pra pagameMOadman0a.nrcJUSNeMmma Npemea
scon abual
ue. á assemdaa geral. M fpnma aArt 152 a Lu M e 40M8 a 19]8. V evWar mores fuuru. Pdi
m e adila W wu anreapaas. vnapo maxero Iluxoa Iamunemáo coa eooMeW Berrdo mrrma0a bato rearMarlos e NmposaMaimpatpmbre 0polbM a rennlnareeeoa admna0dp le VI arai im e pWitla a óo e) BpMValMms a Ye BOtr l,s.Ita paaam7 a pxxo liquMO a excaddo.
andWdt M lesme a ae 202 a
tem Waneãocea0mnnaaaaesa Smadaa atra rcMWPN Drbasa morado,mmvlsWaageMlradlsOe- 1a M840a76.b)eaMValenlaaaU 100%(mn por oeMOla PauUreYlmpaa ReservaaRNValrepão.
Dinoa agMraOVa em Maçãoaerpresm,rrBbnerrea prepaMOaayusUS necesãna. Vll zeW Oare qaa WKa0a 01ucios mrxnuaedos. cl equlvakMeseYl100%luto coa CeMO)amonMnrea aAarcea merdapa
pdipaaremnaeroe80asdnnstre0aesmroN ~ ebamfRdvN amaaWlbaa9eeMOce M- enlarpra Wlgncoa hxxa a%mWaas d)drepreMaa abdm fpMpapanoffianrl8f çae0e3
adinm.
CacpnNmeoseasiOMeblpenmroaeWeeepaa0aavlYllUObemmodepoLOMWfigou-ASocia1 Ws Parágraro P-AReNrva pura Remrgo de CBpW de Geo Nra lltMOd0a 1g961deapamMp)do vYa m
PgdcaOeMabelacer, ara RegmMm b%ero, mlaprm ppaB]Olynpal0
seu bmarmleno AMp032-ASOOe- apdY eOdY • Ur coa fNW ala garamr mapa InMSaros cosa a Open(b de bOpedade. eeMO brme]a ciam

daabllar paamempeNsl ~oi
se eep m
soi
ás epMareMmroBblDO Caro Braal quanto ara more. riu 404176 vYerasaeUtOtf]tlamaMO)akpro l -A Soaexcaddo. eparaaMlormaaeR i02alu
mMaodasamMyeseneepmnadlMadea panam tade, iMaRamupregãOóBrgoquemYnM(acato MBdOa/]B GpNUI p
VII-Gmn9 deAtadu. AN90 24-A bonMadeo
afir ma a, 9~1 a de
flubs ~
W~.
deleMas a o Ban o, Remrk SA c N ursur 9S Ilidi Ares eMrouna fies, e en.s m 9mu' 2• britam• manto pcamapme co ra a fina1' e tos temes A Reeducar rM 3081 a Banco CMhY a Breã W de Dret 03 e
qo: Afirma o Banco 301 b A como Im do E nau pra nte â ~ ro era a ~r s enho do é
de wu agdae d e Par9nlo 1• • 0 Carme a Autuais Nar mmbueto por Me S ( ana) membro, de D enodo,
emacia M Resolução re a Bale Ce
do Breai rYebvas a ~ocupad a firo .,
ta comes a romedos e deal um ri amelaua tor nar ara esmmdaa Ge W, Nlla
o
moldam
ciam
onero
Inatamas
cks '~
Remupreeão 3• DWla fim de de acorda o e nublo em geaoemu realizar as urapoWes
~p arrotas p cessg- devirandô M mMu um dos membros ue Canto e Auddaa w0 i mnpromdu oMeematw nu elos de
nas no
1: Lane a Rem baflo, epNanco ,nodrMadaee - 0. m g ue 0 s a.cpindm p ra o e ão
dewatonesro¢ olmos are9uomeno C 46 d
o Estatutoil
re r-E
nsdYaOOaa asam N fila
Eahtulo 8eciaal-Capitulo
q GpIUIO
I: DMani 0qua, Oblem,bea Foros ver Parágrafo
olvei
2°-OS mambroe tlo mnlMMOreceban) remupneede ucálon lcom u~quntmaCOmdea
Prazo de S di de Artigo t° - O BANCO CITIBANK S A e Ima sopesa a em. que N reger bula La n° AuaoM Paranfo J°- Havelm0
renúrcxa a membro a Canil! a Atailmd, o membro sue pura Imundatlo
8401a 15aazembro
1cre conacr asd rosa
eNt ulemen ançara Ira s~ MUOrse bumanemero Aoca
aNUango aUaromeepDaeeu wbcdmo Np aw e.nom
, ão ea membroal
apossada
EWtuto Soai escapa cio
de sob e Furna
dia
lamaceIpaulçlD
F fisse~ MOMpa AMgo e -A tufo, aAU 0 uc o
uloe oa%lado coem morte o emdo ,autos ear0 vau M oeu Caçãoase wbi
sogedeee
ta8Omo obplNe escolaprllfdairadasaOpaaea8 perinubsm tos dapeKOes opaseIzgule Mil deverrtloowóbba morar sua
tara
NnpoateoIvW apretosgestoamembro wfistwleo Pargnfo4•'
menbrm
l
oas aos~Cancela.NSOOMaOUdedoce,FinaKUanMbaImaYl~aos Bantos.O ComaaAtalmMNneunnl udluulamemeasas3(trh)meses.WaxhapdMramenamedenteeonsem
a lmesbmemoaffi SOUedaaesa GrMplmOdlrtp ewaridp coa sauim. podara. atoa verbu opnadm Naeeua membros. neap
andareumaoa LOmne aAwtmaãNrovdlammrc mCalNa com epresenea
bompromdsaaseatua,mxueoalãmdo Wrpnlo l•-Aa»adeee tampem fere Oxno obabvp
soaYa amabnaasedmemdos Par9mo5•-Canptemcwmm Wdma o eYahelemmreBfaaOpaacioemasoeaaamvmlraçaaanazcedeolopOpwsWa.rurlot 806rcapb fira romee coa toma

doapopas muprOptq hlrMnemMO.mquaedesem era epovadas coso Dkelaa da lllSMUgb. mrmetlredae por
bb2am a cartão ce sara. • a eamekpmenbs MraODS ce fnanoemenb eluda e vabnpós InMmras

m
•

o

enpgp e toMlcade9 ã doestes da apMiaas, II reannenu0a. 8 adlnnl3bapeo a Sodeda0e, a ara0ede a ser
afor.A~ ee~
ue ~
açN torsos para aesUGãO WanensNn de cadimo Oldepamenle. bem canogwDNWIç00 do (xmWadusm
wo navl0tsa ubrMGm em rwneepl~mpa ielceeu Parãgra
sastr , aso oadreae necessitares . 111 cevas, penamenre ã Puálioi u dMKKmis~mnUbcas somes
alargerllerMO
mereppl
aWnar OOeraçde+a
alvadosMLu M8099a12aaeramdoa 19]4. oOSamdns
neutro, a admntatr
e cie pai do mana Mo~s, compre era oln
Os decei d eF"~ em vgor AMgo r-ASeoadede tara secas ma, M CMaa e EaNOa Ser Pau,. Vala~ Ubne
,, N ~as a assuntei em sudlonas ~
M Avena ParAaa n• 1111, 2• anLYyMe CEP 01311-920, podelld., coa afber~ es breias e ato ser Fado dm o Ganamo Facas. quando este esher em Mona
NOB1MOe a raQWadoe Mgaa e negWMlMiam fJdVWe al¢rf. rnl0nita! 1e210reialldnp4. depltal11M1p, agllr- CeMeMe e suma IMJmme guante ã VallfKdgN M CWnnpmenm dm despes~ legai e pMebVOS aPllavca4
cies W Mus emdWque Oap a Pais AMUO 4 4 . O a azo de chapo a SOOedade/vget~~~MO ~ aregWamenmeecddgos lMalnosa mspWlçBO.V avdoroannpmMlO.pde admnmraçãoa SOUeda
II - CepdW Somai eAçtes AMUO 6•-O ape61 ~ e a RSl 701) 000 %10.00 (um talão e amorteça tomas a tlm rearllcaMaMes Nas Dela amdorm rncepaMMtu W memw. VI mUbekmr e avgar paedmerv
a reto). dMdpo em 28 310 519 38] (Nra e Oro UMOen bezeMOe e dm mimas, Ouxnlle!ra e am,m mil, tos pra Ieadnlemo e ValamMm a iMammbm acero a OeacumprmMloa dapAdvo IgW • nOrmetrvvs
trotaras e sessenta e sete) 9~ adanm romlMbva, sem anu romlMl Paágrofo único -A oade age
i
corá a
cr.
onsta ~a mMMepn ll ade a inform aç ão
recorreria, â dret
~
ase do SocadosmrmPDllde um varo Ma darbeeeós aASeambNa Geral AMgo B'-A SOciedeOe podenã andor mWWas cooo
meno.ape-sanção,epmo
de,
trime trbulidas,Ormasep 9 de Sos osmenalua Mi ãmMOepande teI e coma
isto repesernidrvas de 8~. asam bramo Nabs mWtollos de após, fermnindo o sal desa
c
VIII
reunir-N.
, mirim mma tralmeMe, mm e Welaa a Saxtlme bane e au011aa independen t e e com a
dia esmm oos res ~ mllvo atoleiro, eles~ a p reço M su~ a0 cu sto Par9 ra f0 te - As caWelm picure audi to ra magma pra cremar o cumbumado a suas Mcomenaçbes W rndepsfes, mduuu ro que w refere
nu e se tose salão aNlnmas por doa membros a Diremna Pará 9ralo 2° - Aa aCOes pounlen
de
Assem•
aumentos a apta Nra tlmnWlas Mm a aGaieles. M f0r111d a LaI , Wmo que M (sara bula Ass
em, m pUMlamenl0 do respedaoa hesites a atapna minneldancp, em atas, o,nlWlae a iW errMlra.
doa OerM saedManrNbre 08umemoaapW Pargmfo r - OadivMaMOSmropga, NNO Mlbaegã0 I% vadrar, cor rcea00aB reum0en prensos, Irldm VIII adore, o Wmpnmenl0 a S.a6 recOnnelMaeães coco
amanso,
roçaga B 4--Med n m.a
soem adforem dedelad $ eeeranda QrWO borar~ ade % e W fi oWaa emonres ti~elmenUtl taix, e31 d e de er txm ,~ento
que toso, aMO a der
exemAOO eraoal doação o 4°- MBWrde Bulprgaçb a DvelOna, a Saxdada podará ed XI Elaborar vemestrelm 0 e 8l foral dos 9 . no findos ato u a e e 3t a dezembro tl 6 da R s danoputo as pnOpMS ajas Indrlenn por soaGãO pia eha a aroetsmenm W pOrtnMMOa em 1ewaM, sem murado IWetdp a morto a atadas cOnopD, ro miemo. m Inmrmayes Iarmu ro aspo 18 a ResdueãO
dmmOpoaapW aodYepaa l AM90 Wi- A ohNmasaromm bpMene2riMmentam emngor 30Bt.awes erlera(asamnMm coes BNlco GlatlaBraW.AM90 25-Amabluleaellda pnmempesas
Gptlulo III - Da Avernblete Gael Artgo T -AAemmpba Geral reup-W. adMMmwa toe 4 (guetro) Ilnar%.rac e eWlparadm DenUnantm ao 9Nbu Glard , &avo. gumm s. dmbumMm tlH Bmbuspdm a
ame¢gi maior ap¢oBaLRlmelllga exablbp nN¢II. BxD3adMlanrlMle. panmlpn eapdflpdg4, reappNidmNm pPaaN pare OLMlnI aAWIlIX18Nr1a qa -Ourasgda9 a8 defNda4 ara LanrdãaAU
afita, sambe que m urdamos moas o supram Parapraro ÚMU • ANewndcaa Gata Saá prsuda por dlone u apkcam N emprease palerüent®ao atou GpkWO Vlll -OuaOWe ANBO M-ASOOadade.Ipbnaaoa+aasWDaaualemroW sue aruMdal. anmosDuchesW edaAfWb pruMrm ll ceveiamara emlida panemlppbJedes lrrM[@laee0rrpaadas pmencemm MOranaI011leado Caro BrW,poeta mm
babellam Gpma N-Admvutraso Amg08•-ASOOedaOe Nra adrxnrmaa por uM Qretpa arnrpaW a paparic agaroad o ll a Gfic W/ 00 he suas bardo perrnNMg Para a fitos dNOstas M Reldue90 347]
ara a rata mandos. ura Oeae mm e dugpeb a Mana PreaMcam, poaMO mdallmsda a 1(un) • so Baru Lenual a BrW a 28r/R007 e wa aeeraCOes Par9rob 1• - A Wndone sere oompaW por um
31trs101nlorea Uu-PraldenM e os amem cito e deaaraeã0 a panam ExmWVa sena um dYm wsi0oó o quY NM aldrAOO PWe UreldU a $cidades. teltlo a sue rrdpacão lormekrede praule o Bar
asglrea pra P~ 8 ~ OapadbWE BWSWe W nb, rmrsanea ro Pals alara anla9anellb peia AS- Cautral a Breai Afm a avlbroaNMOr po0er8o m a urdeaaados cuba mlagrenrea core tanppr a estroOusa apuou aeraaBb subadnas.a PaMBMIO a-O maroaloaaeMU Nraum ano, p•
opea GcaYperlal itimos Kb VMOMpOmaM010 oDmlarm mYnar00romedbp da Nm ®9.s. noas
tato Pa -- Co p•- , âMa o tra 1 eWasotar as a udiss ,osal s.pa
ra Nra nomaOOpeU
eUaposN dos rocas alara Par9nro ÚNCO-Os Getaresficam Oieunu0oaamupgeeed lprnAra" am ora
ne0ol¢aasp818Aa idi,a Gear gp si per 1. eer. a ralarasWeO>sãanace
deM eerea AMgo Menfib Paágrafo 4• -Lampo80wMmaIata0ebaruregresoparadonaepaeampreppfurcJOnaC. AinveslMWa g algo a QMa Ca-so-e por tomo
10 lmo aAru ce Ra eu mio Qretaia, ornas mMm, ll. reabeq r" 0 SOçaasa p ias Vat8me ~. r sas que n a da.m de lato cia odes a de
a apara ser or EN pilo Bana CMoY a &Nra Anixo
AMUO10. Nos cama a taxa ul Impedmenm pouparei
mdifi ~nassaraa Oco nos. 0 bOciedOde geena, redemBpes esta quer Ilb 0es sua ~noa pema santo a
~~
0
ação
~t a 01
enomOMa bem amo as
de auNquer Oineror EaMMivo mas fu roós Nro meadas par outro Qlelor EacWvo Inclalp pema de- aWMlmenm q ue -M Ill mM~Os O m rnmrmaau quanto ao
n, w SquemrãofeppeeOteS
0 ~Ô
UIaas
rrO d 0 aveMOalmmi aR%u OSOWn
~Os
mais alga WeNNepinNawóbMp,qp ave00[aecapuapoareslgeçáode bumeroASmmdcae GaY, Plua
fmal ales oouY nã im~ Meter N, e 31dea~cen teaao tr RegulOmeevie
avanco. wbebnno.awm aba catou YBOlbmlroamancal0cevu0ebaia Par9nlo ta-Oeprcagovage e ~. IVecu so
W Impe W de a Qrela VxaPrecrui. coa mas a eo ]Nra. em r eaa o I~tard r - Obso será sem- ara voa: IV uil dên , W Ima] do semeNU finas em 30 or cose a 31 a azamboo, e. V and Dualça e
as ~m~ eatanMaIMami mCanela alavas de eãDexamo V deporcaOedan,
coe Ua com dMab unanime re amas membros da Q re1Wa,erareuna0 m~m 2°-Ocorrendo W ua mim tufia o auYd~me O
no dpaOwbpleeem ato WUeçBO. medOmoonebveeWaapmuameMOapr P eWlmadm
WIm r vias- ma mite Preadenle Por manaB0laesaenMl dito awbaindpolmenp dar-BaJ por outro Wm tina~
Qnta Vlu-Prmmenrc hu0lado matos amue, mnvaando-se ImalarmMW Assendeia Geral core a mdca a rosna, aN morarouae wlblmaneNMU9lmade detMnlMdm coes Bana LMVaI a Breai Pargnto 5°
i d loa
eã.a roca QMa Proemema Artgo 1t-AQueima reá coesa poOaesa adnrroMagMa9mtlo sos IIeOo- Oistri bemp Paria u 8sua atanW aIOrmco Peã tu aaquaasprapareWrr fu m~h
does . as pldexm OYIOerca Boda egu Walauet metN isu
s ato o ardo 9.del W
difir C S alia. Owmaa, bem anil para and a rue Yuepãp Np paNtla too anepaenaa IndepncNlOa. ImpmalMaa e
Cresconabuswrreaseo N urmrmae ca s ulo 1X -sa ne de Resm mDan AMUO
mace. bem tomo (a) cosem, Yanr a peva Dera moveu anlraü emprmlmoa, ar cupão. Mnpd at
mMmaaas emWlgdm CapNWOI%-Gomosa RanuMnste AMUO
uras
R unefiação
erá
t um Osn de
m
mN.
I
as mdMpde aips 1b13Wa Par
ã ganlo2' prana
Aso rwmóa serão
mPWm ~ G V-A SSodadga
sempe conv0atlu
pelo dre- Reiduçáo n•3821.aBapo Ceprela Bn aei ea 2511201
1
to
reM
Ranaanpoeer conlF
mr PnaOMte. W pagndMndrdu Qraam ParogndpurarrlN+aocaavYaamaaeeebeua.l
neceNWa
a peNnça u sim em fito Dvetam and. re aaarffi emnr romerddo d. mm arcos. W a da N lmMr cosa coa, minmo 3 (trNl e ro mNVro S (anml menbrm. ekao OeU premie. com mapelo a,Y, parando
doe d.aam ara merdas Parápnlo T-Ae sY%xraças a drefau buuorão a stm Uvlapea, ]moa se neebitm AMgo M • Harerldo rMlFrdd W asbluelD a membro aCandB a Renurmaeeo, o eW watr
AUSa Rmnlpesa dremlMe Nro romeasDa mapMarola.eaDaaom Qremr Prastleree. ara cimos Da NrãnonlN0o pU acalora AMgo30-Gmamdaa WmMpOderãorea0erremaeraeãoeae0a cano
empole ovdoasmempaa Par9rafoP-Tadamelugueaamobrgap0es p.mne SOC1e08a,InUrsrve pmaOeMe>aCandãa Remaetapo.aanenoa QrWaa AMgo 31.5M reepaaadxdaasa Camd/a
torto PamsShcan MbBeaGmW WtlaM epYValaaK DdlrCarpaBb Ta MMaem letaimmescle'Rellluprapg YtnnaoWeegm ~
M aNfbdrlaM90 coakgliapgo M S Wmuramera ~~
Nas pra amaSadMaa.WamaxmMb(Bp WeMÇbla tonto adepdalo barrdno, seus assintas nexWmeMO mano]NWaarapolbaaremrnaapoceednvmba0weaa SrapMale propaaOGWaa
mryaamna fel coa dane membros a Qrcrona (b) por ror deles e ror podaador espeael. W Icl Por doa m drmms fama a nanmreaçã. fira e vudvW, alWn a Dopada e esporras ubudau a raMnemado e
paaraeples espipas Por9rab 5°-Na a9oa tlpM018 coe a lnelyden o asbalranm adrtaeaW rito Suefie l e 111 iaw0nnpaMmaçeoappenarmul Nilo de ad iraóremunnapãoaadnmsvab
pgbVreíaa pra outros Estias.coa Nooa mesma SapMaa por dMMnlnaetlice o r -Ani se reMláO, rora S.tlMaa. III renas aWe meto!eco%IstoamnuneraeffiaedmnlWaOOnesa Baseada. Iemnen
poderão ser olnagadmpaaaaespacifx%a sor ronaawmena um pnmrma PaM9MO 6°-ArapaNnlmeO an0o8 Qnetonaasnd anepoW apnmonanenlO,N pOpoM Dl.mnaomaUraaremuraroçb9mbYdm
aSa%0ede emante rapsnKós pedias. unaauW.eoaeaasammana mero emperra Wdpa corr. ednnlWatloresaee eu0nnebdo6usemhlea gral.Mmm.aAngo 152aLe n•B40irI8.at9]B.V avaliar
asbardnas `Kade,ga Wda00. amaos Wenbdedes assspaufl teanlWxodadbãpa alfir, pmr aMrpeDala lMemaeevlen,s.esed pulvaslmpOdosmagapolbaaremuMregãoaadeM ranis rada,asaale - afia operoamanamruãoenrelvam eepofranenUu Medaropararem WMoase co VI uWrearapolbaarias...msoama
s .. ormaSocada ng .topo prpetmmamacas,
. Arrogo 12 - A Sopmede podre. coa adrr es spd DlWOra Ou ledeamma coem ditai! on i vid pra ato ocos e Me t~ r ba dwepewae ade rrabvm em rermN a empesu coefleir s, pMaMO cia coso rx
assunta Ie
iliiimede
mm os fies untou coo , afim X core repmenWa nos filmas do budens pO a fias d roa muraram. VII zela pra que a pilda de r M~ C a al a administradores ater p
if
amplas
nNedNO9lrabamMma
encurtemos .d.. Magd, Mn expgãO dagVebBpaa MelUldeM bemarp poial d6rtr a stitui lpagmrp a nedM. duvis
aeradoação tlnal ine ri a nos,aamMd0pam
113- D oera q[)
admm M e a endomd .! Sardas N160arapeludoa valiasIti~ AM- slauaoramas re M UO 3 a VIII pae9 ee li
ara RB ~
0 r~ as.aras fersou nalscoraonaI
seu
go13-Canpo NQrela
[)filhaP sen.1. (a)repeseMea mim, de Ie
esta le. Man apaWBln O cra Ju1-kmdOnal W B AMgo nt - s Sodaade!IO~
u pransepare fnalrWllS e
tir; tu as o Go rrunles eo
m W fera ale, asile qnd ato ala Itlo banpleagMO nas nesbrçdes oralWMS ó aLnalxa aço, Ihl AuPO Cm ,B.el uo es m CWrrbumnMe da . es, ós e e ir,
abrkdedes pensWS core o Coma de Ra
repemnWa5oaesaa aaod P emguuaaarsoa momos pmpaaMamtl ~ rosmrpmedYWnm mwmseN osso gpuamWKasera - 1
.0 a ~ o Canil/ n l2emunuepo
Rem
Nselam Nlnanlmas ~
aaurnYUSa ddM fiorde Wepenanlcade aaarzaa peto Dvata ç~cemMos~ParoYO.lcl oawma cara peneMenlu OO q.0 GpeWOX-LpuMaçeo ArOgo 33.ASodepade Mbaã em epuMageo rae caos
qualMNeem tomasanta roadetibengasa QrMO A ler 14.Cm,seca Vxz-PrepaMea ogndaa Hename em Le WpadekbenepbaANemdcaa GcaM,pnd detamma8Olamaa sua Iguraefo, alegara
WDadWbrps mpetlaaYOaW aaápBS amprYas AMp014.CpnpeleegE daMS dralpei (8)atglM I g W a
6 fuaa e a . m a WMelesEllurtarMMO:
,
Aa deWer;Ceiaesmoa Al Nmb ble ra s o s~.
' xkNr e rxt eneN aa e e vr ea a So o e a me em ve ro . N lam I DI m as sa ca ra e Oe W a v ra e M MW e m u leo s al a r a l a nt n l aaa ! a a cla r ares
F~a
co
26
S oP
,tgend
aa ule u 0.M m eg ca W e a d n xv m Y rva a S m ae d s. a ,b Dm m r a a p ue a Pca+ m o a m n lDx ás a lp vedmaM e
fiasse) Prateasses, Ator
280 1 1 n
Mm Saudasse bW4Ma
Porm
~ ~ visse
®
0u1111-15 -5 Cabua Ovenean ImaWaM CapaWpn Sob Man Moman PoM ~C~ Pugcipeeaa SoderOMC a
Il
e~ F ne vacados eencorv%a e ulppaendmpanl nWmaB S.oeOea, aarosaaralpm pala. Pnaa- InneaOnrslNa lana Ande Ffe,D a Mama a SUb Mwn MonbMr Paa A peNMe 8 sopra hN a Livro a
radaWF. quas
e gena rvdvam emadaflu Smaeratos Casem V í rws remea u~ fiamasmea AlmaASxmdaaa SmeOSlle SfoPaA028aaxemboaX1115WUMau.WparvPaa- 9ecrooa.
enpoesoe Wpuasai»r escapo em ovar de rercaru sWOquargo mpesameme aYUrradu pele Q.Ione JUCESPMt31 1 3112-3 em 2YY2012 GisNa Smiema Cesd'im-bedeaMGenl

Alemos SIA - Imóveis e Participações
CNPJ 58128(38]10001-25
AGOIE - Estiei de Convocarão
Convocamos os Srs Acionistas e ser reunirem em AGOIE sue 301041
12 ás 18ns na sede social, 0 R Rlacnuel0. 121, qs 1011103, nesta
cidade e fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia a) DIs~seoeaaressoe. do Balenço PaIrmonrel do exacmi0da2011 h)
Aprovação e distribuição de dividendos C) Eleição da Diretoria d)
Assuntos gera.. Conimuam e diaposiçáo dos Sfs Acionistas os documenl0a a que ser referem os itens de ordem do dia acima Santos,
12/0412012 Jofo Jab MaacaronNe Made Santa Presidente

Centro Oeste

(13 14e 17)

Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 131041201217:58:40.

Iinãp~0~
SEEO DE Al72Eláf1ODADE

WdeSáriedo Certificado: 2F165C1632C15A4F9DCA10383DD9CF3C508C89OB
I TickeC 15592921(-era Jmprensarficial.com .Dr

s S/A

CNPJ W 91865n/ODt t-a
Edital de Conrpoe o d n lsoa
tos p Acionisas a reunirema
, o 3 o1W 1 2, se 14M. R das
.,110. Jddar Bandeiras CampinestSP a Ilm de deliberar aí
Ilea ordena a da AGM.)PIa10eN a Ca11as da Minuro... ieswsão e vo1aet0 as DemonaniOU. Flna,elas
10 exercicio findo em 31/12111 blnefiórauo ae coabitação do
a eureico finco. AGE:antiimee8o tlo naoroncs Pagos ao
5dmlaslmad em 2011, o e.rovacão a Ontr ane. a Nf ode

¡

I

/

84- SBO Paulo. ;22 (70)

Diário Oficial Empresarial

=

seleta-leira 13 de abril de 2012

VISNAGA EMPREENDIMENTOS S/A

CNPJ:51.922.430r900144- Av. MW 911xI0 m ~È~ ~iI M. 6200 - Ed. Mbml -Elevo C -Cool. 42 A-20. CEP: 516914510. Jardim arerur.ml - aan Perro- ao

A
aia r.ud

AtIW
Clmulanla
Caxea pulvalanw
Cmwereceeermdbntea
l~ ix.ata fixar
OWrm Croata+
Tola). dreulena
Neo circubnta
Cmwarepaeerm domes
Taelm MOClmWanb
TaelmdMO

2011

2010

190151,)2
1.49320.51
-

48228.))
40903288
551.151.70

14.920.588.5)
16.10x.959.18

5.]38.51..52
57a5DM.51

PeaMw
Cimubnb
Impo51macaHrlbulNaearmaBMr
~ p,p PppW +papa

mil

2010

19.]x9,111

92.81

1239063.33
12592!3.14

802.145.0)
9B4.B15.81

Remiti eparubml bruta
VNge tle lnbmld
Impou. sabre emdos
Ramas opera ~ ltgube
ca irmo des 1m0Y51a esmldm
tolero bbb
Gaepema opxacbmb
Admmintivp
COrrrame4
wae embebMl
P~[Inunde a
DesCeap Brim
Rp,MW mlRemeonldb.amW
MpoaommlmeeonDm. soda
Luci lipulm dir
Noto

2811

2010

2212.3052)

3.8)0!90,98

180.)49.141
2131558.13
15p8.199.J11
1.823.35).42

1133051.511
3.53&51..09
1517435241
2.519.M2.35

ToW melmWan4
Neo clmulanb
tredi e m0mbname dlxmoe
126.9711..
842.1)648
542128.92 9.1329 6+42 Total do rãs clmubnla
1389]504
842.1x6.49
(101
(B.w7m)
541 9 13.fdi
1x9.999.99
13518.151
ead9mmb INubo
1].151.OB6.t016.B3J.%429
1.)93.155.01
2887.055. 86
Capta saca
8.14828200 8.14..282.00
20.]8025
)388.52
Regeria legal
41101
402.635.08
12M 078.791
CH5443.511
••il0urvamrWnaeom HePOS
9125.31320
>.550.eNS.M
I.BOSIO547
2.11811.014.29
Cepml r exaures
RaLm
m
ToW do TElmpe~
liquido
15)63.8)4.92 14.2M.Ba2.17
(Sifie.)21
(92.758.11)
aedel
tadad
1^
9aN.lia. Tobreopes~.permí
ntallq.
IT151A9510 168.1.%431
1,$52892)5
2.51525).(111
Sdp 31R1AB
6.001 000 00 2D.EB.?4 5.i515)d2911.4)+.442.49
AEn.maap soda I4728200
1472B2.5o
21b1
2010
Aum • (dw Ia maweroaecanud.
•
...
,
I3a1
. M .95
141292811
Luso llp.m uMr.
.2.5]525751 2.6)525),51 oes Aovleuea opersbnab
Ai. uO,anwm lRammrò. eadel
t.e51.851.a z.e5101429 Cela O, povm(fire
m. ep.r.
145.93x.%
nM.ars.ao )
Rdmvebp51
-32§,T§y@g 49..M.%
Nw gw neorp,eMbmm mlmmctr8
ea
Ma ABYtea e
FlmmWmnW
Sem 310200
-8^_ §Q2,§$1~ 1.510851,091120.992.7)
l
COMm
ee
imifin
imito
(293993X2)
(9.353,01)
Adir
an
momCepaM
14)202.00
Luso llq.00 BSE.
I.SUJIl 1552 892.75
Juros+ermsrpp llnamErm,l(Wbp
1]948273x1 11 ^3
393 00.1 Dívde
R
.N
3111w1
_8%8!4.$9 171.811.811
W].016,BB 12883W,21
Cam liq.
l . m ~."fimn.
/3 .419.
Sms310911
6.14.2112.001.0.270.2q.128.313.2018.)63.9)4.92 Lucro alulboo
Ver. ma+titia e pw. Pm. e m LP:
Auste ter , prov. m NW. m BNn.
14).41 B.M
Dm. (saia) em 4mweremb.mdlMlp 11.01.40,8/ 2,084 4,211.51 Aumento llg.eaWUSagWV.
115832.95
41.45122
1-A redasi á, tem ar obter~ o blaamenb m errenm, a lncruPe 'áo Dlm.(Ounjerrei
saconei
551.190.71
037.435,93 Gales •EgWvebnlp
I~látte a vamo de 1~ ~flulme a atlgulodm mm remoia.+ a Dlm(6um) em Oulrmaredll0a
Nidaldomaaarelelo
482281))
589.55
PenmlwNo m coserei m a1W c0CbM09A 2. As mmoplreNea cm- llduldm m Ilpa dias. m p~
(5643.7!251) (4.212.251,)4) No liml m Nrar4Jcb
180.181.Y2
m 228.x)
tambtarampbal. mecam c om
domómNambme ~ladoW. 3 . A c0t51u de dbnw 4 mis
de
idá
ut
pia
db"
mlelu
me9reYbm
Ora
i~
r
0.148.2829~
desci~
nomosimi
0115¢511, com 6
n E -aromam p ias Lei m Lei 310 SO o 11 "
l pia
, brido con. gnbMS o pre0rb br10M oblelo m aarrtlA mv51a de RE 1,00 roda ura
ANda - Lm M e,eans . 511erem pidw Leis n• u.511r9) a n w1,9E. ~0~
noa PmprmmErOa rea OmnMNu e nu InbrpareNae amilmp peta I - Os ptopuea em avelados u aMO m mptnraão a aabaA0. m
Rogado Ocreçalvse
Comitê m Pronunuamenrm CmMbm (CPC). hormbgmb mim &~ queo eeo Inbmrp m meda m nal S. O copla seda ~rBO e
Contada CRC 13P 2014190-)

-1

JBS S.A.

K)

CNPJIMF e W 91625 ✓ l
is
- NIRE 35.30.30.5117
, .
. EeBYm CaNOrapb .n-r-_
AaMalDbb GNM ONMde a CCI ti Mrh
Fmnm regei Aaalrswm XIS de ULM11:A0 cmwsamo
Parra m rEarram, aia n m abril m x012 Y s:00 Dobe. em
As c'~ Gral Ea4eordrbat Madia m CompMbá Ass em
m Coam m sie P á, ata do m 5fo Pauta. m Amnlm
S EP 0511 01100 m TMM, 551,
ode I. 3• Arriar, Vlb Jpwb,
CEP M1tB-100, a ro m dNlDerer Boda a +paia+ piam m dc
Em AaeemWNS Genl OrelMrb: e as a.~ o RW16m m
d enubdrpW, u mota m D1WOna e 51 oanla mado am 1112 4alW
m co~ rebmrYes e". do soda sor do su aia 31/1 em
31 Ueroea 4oere a cemna4áo ti o ~ r ela C amo aia
3utvto espilY1 EbgE m mplbrm m Cona51m Flua m GmmEUYo
e mw rim anual auplmiea a (NI Fitar o nvlWla pbml m
reiflaO d eAO anua l r a0mnaremma a dm membros m Garoem
Fbml m CamreNae. Em AaaamNaa Odbl EalbemlMm:
117 RealMer aa eepulnlea e110rBame eo EelalWO Social m CdnpenM1q:
(0Ampero Anl cr 5•petaretaeabremrb9nto
1 .açore
em pw m dNba a mp1Ml 9aml, brim em Wm o mrmNSmenlo Ore
mm aia 189oubp. conpma, adi p~ ~M
rego m CdnmMb: (D) Mmrar 0 Atam 51, c~.. o
' e 2• pita pmpb4p ee iates regias m RBguMmento de
a C .. m Amrt~ m MBmWO m Bota m Vabrp,'
o F.mroa - BMBFBOVESPA, e (e) Ambr o psrepbb 3•.
pata acenados mblMr a edei ro r ece~taçáo m
6 (Y) CaadmE o Estatuto Some. InlombNb Garab:
IW e lnbrmaNea rebn0os more pata e m dimi
~.~ -.T--n•a. ~

IMruaiq e allCaaraM1N 8 dlyetiaAO dm SeMmma AgEYaI!! N
pia sod01 m Calpu9w, m sou Ela m Raapms A Immalrodp
Ix51Y.6~ .Oge). a nos anis m BMBFBOVESM SA - edis
m Nobres,me, finalm
rim e
em
GaNpeO
Nadassem oced de
Caumma o
An, 10. 20 r ata 5•, 8 E4WWO 50051 m CaryaMb, e 4mbmb
o Atoe 128 m tM M 840515 d o M ai aos SEpap , co m51p
m ,cia HH em. . ~der m porem,. apremmam, opor Má
J2M m prEUmma, alqu m re pmwno m #BMmm s ia aba
maeüm. penrmnlea aia canpraem e repeeenbaBO tapa.
dei C mo0roso: (QOar mio oiI ,&. dera ias +Noa mamlee0o
de Companeu mmWmo pia .I.dá l,. dio d; (tl) ral (. o
ce membro com inaçõe s len mo m erma m oumexpnM liando
orno nua i praareNea Ibmtlm oro leigas
Wrrt~ antes
m mtu enmrelpotamI lo A C as Inide, devem ror
ser v o der core e
rompam e re r (k) u seu IrMUNea m raMStm m Títulos a
Dowrmnlm ) : ara ¡le) relalmmenra em eebnldp panblpsnlp m
custem Iun91w1 ce M e ersho arlo oaluo ~ani .raspada
mrxppgdi Emana, Enmdo Peta
p
+roia do mu.me onál m'
doamenMaBp poderá elMe ror arlCtnlMpm pOf InlemNdO m
aviar nOlba.mn.br a. Nler
12clenlB. pata01(1113110 <2)8.
380 Poaia tzm M der 2012
JmW) alalrmnçe BagW -Prprmnbm CauNtb m AdmY51raalo

BANCO CITIBANK S.A.
CNP) M 334)9M3a01410-NIRE 3530038915
Ab m Aaaembdb oarM EatnoNiNm
Ri Am em 0 m Oezsmbro m 2011
re, Nora a 6. a fo IaIIta das a rota m mzEnbo m alia m
il ma e nas. m 190 Das, p eam apa51 re Av PaWm
111, 2' erbE - P Ml0. Caem e Euam m r Pelo COm " da,
Proença: D14pepam a a tiscam o pia Abam m, co to m
Urlbbe rlp ~te rP a Walmde
l mistas Sopa, tlMlMr w
amou W m ~ter PresERm Mau: PraWEBe Ana Enio m
Nega, .9daatana SWb Mata MOnpW Pari Ab: tn'raoa w bana
Nabo. noa broma o Algo 139 pmepmb i• m Lm 84p M (n,
Nlba e alo: awrpNar o mp181 is) c m e$ 1.)000090 (um
tão e mleC8111m mlbma de meo) core R que600orl. (coo
I.
Mea a auaCM a mIIMb m retal, siado que o .W (e le aenxos e
dar! m 1 ti. a 6morporsGAO m RS rrei
ueil S e
z mmms m W Ot provem(. O R lhana piem
)penar Enwlveaeo m
e ReMOSa R $ 000 de C (mvan e Gemias. re 51ae
Reserve para Re ne A de Capital de Giro 0 presente pumenlo
aumento de
µMI e elMUmo mm a amaaá0 de m+m alvas e na ~torso m
~ nm
o roas -clu aoonlabs m metal dome ia Oallm a tei a
na hInatu mre Aral. - .1.1 5• oc Emew Solo( 0(f0 ateie
Nutre remNo Ameo arli mpresa0.iallde RSIfi0000000
m eou. teame s teadrece0 a. nitre dmdmo em19310519Mx
nb e alo Ole I ta e r t aa mllMep pmnDpbs e
assem
s bexmW e apSMb e are) soros solaria r.pwuvae sem
re nomlmt" Enmmmane.As ae.
..eaa ais. Ano m el
'aia iai
a e pele cainlmmam m aG São deão 31) A mfmCWo
a 1 Ima l xM1OOa a te ror 41am Sb Pauta is m dezembro
I~
1011 asss 1 P ong W coce Oe
l m Memana $ecebH SIaW
sara Mmwm Poria Pa GLmral el erseaa Invpalmenl Capaa40n
sua Meara Mts, PaiF ror Cabras Ponlopa U
. tadma e
eu; A Ve Llm AMr! Fraca m Mppe e S1edo Maca sses de
ias A Sudo, a! rape ml er Lao m il S m AssembNM m
no, , S 580 Pauta C S mxembro m 3911 5tella Meaa Mm11en
comas
ma - Spbbna JUCESP n• 1312511r12-9 em 103r011 Grua

I

I ~ rAPfM/ ~~C~ 1
SELO DE AUTEM21CID4DE

TEMPO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPMF M M.9JJ.73til-NIRE 353031660
Coram~ ~ CVM 1511)
EdiW mCbxoeaFb
AtaamDbba Gabla"m Md EeNaOMnMa
Fimn cOmn0e0os m Samap AcWaW m Tempo PebcgaNsa SA
1paremreurYranemAamnrmlpGem60mmar
as EY1'Ç
vmrdlMw CBSI. e +eram realmdaz. ~serenar as, b
IMbmala30002012mame WddmG C. m cal b ram,a NN,
Tomnbm, 523.51.9. GmEMmBamad, SP.Of md51Maerorll sobros
mpama oban m m: Emy
LQ~ W. (Il lati p mn
w ma mmbbaWaea eunlner, dNanlr e vota p dammaD.Nas &
rerc51rcá ir comoormbb dm aWnoW YrOepe ,.
ri,&.do
m Wm(do e0clel IMdo em 31/19201 t; e (Y ) Coneipar e deatlnaç0o m
re W Medo m Mrdcb peei arvnem sia 31 /191011. E51AStl0gy1B
EEIOO~ WGA: (q BCo oWM i m ) M mremeleba r p~ Dd+ ~ peme
sorn
m o m CunrpaMM: (H) o cara +obre e mdrf0 m lc
ul
assa. sem omnmWtantame run mrea3SOraAa 1. oWme inte de
R$1 mm5 Olt m 0)
patr~0 m31 .mci 1,m soler o
canowi 3J551794; ( R)m ria enstit ar roseta do ~ OL .de,
mMelNMnlam aaeOB,mm reaMma6e . .aderido
Cm Wan M
mOnMnM m RS J5.000.000.0; MI dNlmrar mere e Elarallo m ande°
m FJW Wa SOeal mCmlpf111Ya pVa 1951910 radl'SBBmmpgal Nl!
mmrenM meEmmau, raia aprwadp, e mepmnW m mpral eplo
tuia Wb GwmNm mAdmWMmaãq denaom brHb mmpW culpa
rada llamdopedm aü a rota m reeuxeam au AsaerrEMras, Ivl a51as
fafmDl! a Ia1diN gbDel m 5.5.1115151 60C1BI mGammMa pira. melei+
cmp miando a empoar a riBdeaáp m Euaam SmW m CcrlpearM
m RepluMnb m Uebgam m Now Mam4m a a tlelEmnsass amreNp ImMU pia La )21312011: a NO d511berar sobre acoradaaaeo
m Embm Sm51 mCamanMe R9lonmpmd Gebb:OCaegmrp OP
umrenrm taram p W wOm em OSA1a2p12 m -OrBra OfioY m Euem m
Sm PoIAa'e m pina vetar E4onamm'. tal rMaldro amue m aemYVN
IreceO: b) dpawmNb BMbpaa rabrenlaa p pECkb md51 ais
mnatlo aia 31/122011: e (q mrEw ma pamap YmeparaElMe.Os
Peti na arn nuição sumos+ m 1~.t miaraamdama+
prambs m IrNardem CVM 4 11 1, m 1)0x
bom m ira m A
Cansara m Vetares Mm a, pia mNO de,
ce Siderem m i ra~
Perredmed (IPE).OSMrmaamenTmraNrm Irmiruaio, 99mMirem
m8dúmuao R doeS .1 AopaMa p Bem ratam Gmr oria. .
m&
er roem R &~ES nIbea- UEa08JammnS4MJ51
oF e
iasNWmBM6FBOVESPAS ). Em a m Naipes,Morest beFu
veros ( vmw br). 0am, ensuio em Cambio Ia il MoMbrlm
(6wx.wm.p.Ner1.0 +ciarias assa repreeenbnle Iegel Od+erf oomprecer4Al ad n sare mundordmamemonwmmproaa +i ma n e-

m. im ecbneW pert.lpenip m Cadima Fur M m Adbe
NomlmWue at d BMAFEGVESPA da - BdpmV cl Mbmmdea r
Fubroa nw ma to dom mrmlpar da ~M~
kuw n ximmmnMr
curial mo no O no suad Psal
tal ~ anisada pata bNIIWNo
walodonl9 m perlo. su 4a Orem ariasde r a e com ele ais
A4mmDIaW Solbb m me m amamentarias
MNmmenlm m mama+ mm pabrb
espaclWmbrappentsaAOnasA m~ do, Gereaenw m ~1
r .
a0sama salta agem eeppbetlw M sem m Compadre, 1 12
ilrmem RebNpcom Falo- Paeesita2 er(Gen2 rardo 11aY1012
D mis m Gomamo Mem:tlO - Pre51cenle m Gam51t. m bmlrblraaf o
(13.14.17~12)

N

=

Simpress Comércio, Locação
e Serviços S.A.
CNP"F 07132 5179001-0) - NINE 35 3(0 313 239
Estrilo m Ab m Aseanb4le Oaral OmIMm a EmrumiMm
RNlr:
dm38 mS orsa m 5013
R Data. hora a Lota: 2&12012 1011am, +amaro m Pamaipa ~SP.
R ~. 45 LW 8 u . ~ moda 3 TBrreo! 1 . 5515. GMmre
m SObc CEP 08530015. sem m Competiu 2 PbaenN: aconlwa
Iaprcil 3. a Idalelam 0 mPOM aGOBI. aLn i Abras er
5. Sou: iste GrrA Peplmnb ir U awnmun
Sxretam. 4. OalAaraaOSa
assar q por UmnHmmmo
Secretária.
al e.mnmraNp relElcerm a wdeeMe ree0vac m Exadao Seoü
am
em
;dai GompEtlm
en canarif
do r aia 31111/2011 edos
mf luvp acumulam; m Cdnppbe m
~ri fei til R510 ]001800(papMmmb 2) R$ 1 Mm 90,17
(c Brm roas o mpb
deMM 1011) e 3) m 1Ret
de
(m ) As m reBEVB de
m lucro pata Tiamrv0 e, Ral os,
m
R$ 85 15 M m nR~ m e Cadm0u moram arar Capta 30+51
de 55545382/ 2 Reserve m Capta RS em, R$ 190
4 59047r
m Lucro R $ 12059]5).1], Pabmmm Llguxb~ RS 18019559041,
esaprevaa0o
.mpW, peia povormenosmwlliaam
adia arei m ,remordem
~ dise Cr vtil e ppnseo tl0f nagdeea ape de
arn s si M !MM m DCmpMNG e) ma apen m di ocomp m
roa arara mplW e, MI1 no
se lavo apuram peta CanplPrme
0 1 • SarrWV! m 2011 m vota m RS 151]0]900 selavam
pelos B era Ge r9alSe111dIW a INNMBm m , a00N N Am m
Asmmbbb o EaI
M 51110 P m 192011, II. R$m 1551 Jata
Carrlelml m EWm m Sto PEm 5.n D1/2011. RS 81911170.00
auuruedos peba anorllaW re0rparrNleo a mWmade m mpW essa
~Conta a de GarYE6treaMárum t4/iaROn. $2613 albpe18
CdnEC151 ce Esbmm Sb Pauta erre 1/I1Y2011. R5 260 ]1].00
aumma0ps palia aoonetu repreaanulydo e IaeYriaa m mpW +prol
re Alem Aasemtleb Ger51 Edbeamblece3l/192011 reparam peta
Japa C Euam m Seo Palmem 19112012, e R5251 81351
um
de, m roas
subordinado, paios
m m Ab
s emanal GEM
M
31 1 12/2011.
mm pia Juu CmrEOal m Emm m Soo PBIm em 1/X2012
bWVEreo RS 10105/5000 9 reeblaeo m membros m GmaN m m
mMYWaab.ees 0... 1em,aM aA99ambEeC a Eneddd
gw i creoMe p Ge
(1) PI NG COnlaOaPI reM4ma m
DI, RG
3M m SW a o C Ii 157 PAWO (0) RA ONI MINARDI, RG
3185512 SSP/SP a CPF 0515N7 SOS-1, (H() vITTO I AGES. RG
18851)42 SSP15P a CPF 111151]5 F 00 (N) VIiTORlO NELSON,
RNE WJ3109S5 SE, NO 3 IOPF a CPF /S 292 ]1599; (N ) NELSON
S4NY ANDO G AN, RG 352893) TA, RG e CPF 2()9747018 15
(v) RICARDO 1 Toados DA GOSTA RG 3/11315839 6$PISP e
CPF 2)3000035-9). Toma enh
um d wu0aiaeus miga de , e de
Mo d51amm r ~ a em comum aia mmb previam em IN gw m
doso m pear a alrvlmm nei #. 91 lace mmunpaaao pb ral
0 Admlmibmras e C OS 10 b, 00 a pond
L5.n
e s, eseaoDNM ne m
Orariam, m oi mata RS 1000000.0 0. Ermemdmenle: retas
mW a suta, b1 betam a m Ima, 141155 4mlorma a paw plsenlp
São Pauta, 2&112 JUCESP M 14850112-) aia 10105112 CdeNa

9unlama Ceadun-SaaelMU1wrM

REDE ENERGIA S.A.

T

CNPJIMF re 81.59140901.49-NIRE 35.308.828.700
Cor~ Abem
EWM DE Cd4VOCACAO

NET Serviços de Comunicação S.A.
GNPJ5IF 510.151.>B5O01{5-NIRE 3530.1T/240-CI0.AOEb
Rw deria Drvmo M 1.358- ta aME. SAO PouIo-SP
ENW dei casere ao - Awn e adia OMbam
(^C.
Ficam m a 1
Y.rbba m NU an oe m Comalr4çá0 SA.
aia ~-as a w moerem em Amp 112. Gar51 dum
MM rA007 a radl>E-m m m 30 a asa m 2012 A. tt Do W,
MM
p aam e ma c m Coe São a smum rr Rw Vens Dvu1a M 1358
1• e miar, m amm m 530 PouM Eabfb m Sá. Peub, rota +9515
amm meta a aulmd omam na 0b W anui az amw dm Ame.
radbmrp, pemlmr, ddallr e, vdM 51 darlmnBlreNB8Ie8mNru m
d ompbDM r &IlMmr aO emrtimmml 01^ em id m mxEnbre
1 20011 311 da mrer temo d a OeaIWNo m loco .puem m arome.
Iram em 31 da loi co de 2011:1110 reger me mamerm re
ti. das
lho m Admimsly da C mm como deliberar sobra a 012,. nNo dos
Aemlmelredorp tlo Oomwnbia rara o aramo. me 2011, e rim ejetar
mmdmpul mCOmd a Focale os doa remuna p ais OpemOmwl
miemo rara ao0a8O m premorr m voto multp, ( rara a eMl( a o dm
mamerm m Cmmlm m Adminulmaáo A m 51; Ipnco ror ramo) m
mpl.e mos A rias termos m Inbuae0 CVM M . à de e MbreNes
prSlar nst e i Co.... s Inerme nor v a.. Re A
chim li aos
SenDaes O, i n51aa, aia doe ode, m oad sId m M êxi eis miei
rim b amam.CVM !v au
braionas
aw0 1
tom mcm~L ao ~mame
Q6ell es mE4nes CV mãodal eMI p
p LNn°s40175BImb sfruxe CVMn°so o +48199
Os
Ga aaaeflaa corte, Qua s m GenmN Qpeu, ext m AGO NOm Oper,
m Rasem VelOrppire 26 de al m a, W1. AGOmmãnepresmter plblo amimo ate 1fi m aEr m 012. comendo sw mns+m-

tia
14

m Admmemaa0
m REaleno m
0 Ee1N0 ma mlpnntp m GOaaaam da Admlmdmafo:
d)EIaINo e finsáo de 1Eanamaeodm k"wiu m Comelm Foral
e
e) 2012
m
mN Oro eddlbm mm o WCm ti.
Çã eoamen e panmemas ! ordem se tle er.pmmm m a d o re
Wo dm unnorp r earx ine m pia óoml ra Companha a m mu
ra mo. mm ramo n
enmreao mo m w vm'w.rea nd arple ~medCvn
do BM&b Ca -BOmvalaed M t, xIli wa-CVM IFiflu avia A i brio+
m BM6Fpov88pe - Bem m ValorK Mermmm0 e Fulurm 5 A (wwrv
bnlbmea Wa com b1.
re m ren
fi mwr0o . -~ mr, com m hi mmO 16 lgeerenM ir alar
raras m antamMnm, abro m duume i 1 c ~Waldir,
. ex m sua
mpnlmend Eaf i ..árida
caul0) omodlm gw xpiedi eras repromn
bgal, 4mbrma o mu 41 oomprovanle dapmmc par nesnulaeo,
cacei
de
Mmm en mLinm S ( esni. dp enlp m er m re 011iaae0 m
Marre
AepmoNe
Gaol, lis rnslremenlo m rPormlo cari raconmpmemo m
erma m oaorgant d A rtg m emuNo pia pmcureaao severa amo
n)Inu
edar '
as dEarmpams m § I• m W 128 m Lel M 6 1096, a Iell m4ab
mnl9mmare ~atoe mmamae ~da emmmbra meiamadia"
nNmtlaamastenia
maNes d ter hm
hão Pauta, 13 m eOã m 2012
Mo
Jorge ndê Lon al e nd ea mi,dr
vraNeemem COnmlmcenamrmmre4a o (1311 nl

Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Pauto em 13100201218.03:36.
N%Sária do Certificado: 2F165C1632C15A4F9DCA10363D09CF3C508CB900
i Tickal: 15592691 ) . Ynv Aninprensa eficlalcom.br

a

sex ta- f eira, 25 de julho de 2014

Diário Oficial Empresanal

o
Tavex Indústria Têxtil S.A.
CNPJIMF M 18 $12511N001-20- NIRE 35300455.189
AM ue AejunUM Geral OIOIn ida
Realiedia em W ale JunNO M 2014
Daca. Rom e lOnal Em M de luímilo, 2014, W 13:001ame, roenderaço

da sede moei da Col mNea loae M m Cidade de São Paul,
Falados Seio 1. Se mo Mane Coe1w Aputen n°215.Bbo A,
2° andor, sala nd Sem Amuo. CEP 05001.900 Ouaum~ rewalaa:
Acwnntes amreaoteMO s blemede M capta eacW M Cam~
m18M.. rorlenw aepu4emanle MWeleda a eaeemalle. nora Wrrr08 M
azroMO roaropo Iz4. gs•MLN Ma4010e.Cprxomaaoe PuMlcOaeip.
A n nune o M q.Iroo mordo 1z~ M Lp Me.4arre rol condenei
em redor M gmpaaeamanw M wtetlaaM doa adomte0. ronbrma
mmadopebmrapab0•Marlpo tz4MalNbew Mesa.PaMamda
0 Meu. o Dia, ) Elaçár Scim S MMMC Fado Carta
Ommn M Ora 11 Elwçm MI ~co
m M QreaeM: 2) Rxar a
remuroapb dm mamam M drMOra pea o axmcfda DMitampMa
1)Elnçm ddo MBmdq de Atiça, r d o E pede pastam om Mi M
roa tomosMó
iduo roATROTM dado SodP,aba pecoM
eclu
mamew W e posse ddo areiam a Miem 015: f inale cio, de
Geai áMdro e a Co~ ea ro aro M 2015: Posa ei corno M
emanemróakame da WnpBM1a e $r. enfio, Mminmr $C~
firamaaa cedo, e liol, eaaar M 1" EIS , SP . M CmW
M IamadaM RG aafi M 12051 >IB-0 SSPSP • CPF86 atl
eaMlWddo S :F MEMaM M Sm Pados
conb
comi Daebrac M na
m Sm: FMm Cota. I A wIlq cse0a
aawmM, i
a
m Gmmn F e Adwpados M BreW eafi o nunaro
Y2. CMM a o E~ M S o , eadoM iiii N..10610.mtedalFawo
m Capta M EMmo b Sm PMXO; bem Napwhe B
e
desamor MsmW a 7.N7. 5SSPIS . ~10 a 060 l o
e 9341 MRG oca M ).83].8813 Muinei MAna ro ida.Es eod0
S 994 261.008-00 ~ Ca
neM ro enca. b M A a cad na EMIMM
$eio PmMO. M. BaWM Cnmargo Ovam. de9MW meada doael i
no
oticiado M 49316168
ppMap
N10.
GPFIMF ato 0 n° OS]]10626M. eae0aNa0o ro MrAYCipw M
ad~ ma Ecoadonn Sm Paub:MorroSaram P de Ore4W e maadq
edml,M 2W .l mgr . ex pauso M MF e M lemwM RG ma
n°13BBB25 na Cadilei wBarib m DPFIMF atao la0ndínio 27838
aa lb
ou. ro Capta M Estedo M e, Paula; v alia C dida
M
B6Tma. dddoMrm C24W SSPA ro, pala0a M D4dute M
eeMxlaM RG Oafi M 2 imidade, SSPnìP, I o E ro da Glo Paul o
M 251.193.308.00, a6lafiebclap m Captei M EMa0o M Sm Pedro
a amores ora elpros aRneaeunmle esmoam m Bom md daaW
McleaMO Ice
Imanto MP damMaMeMempo 14]7 fia um
e come i e e . e nlW que , tico porem Ie,Wnoe r comum
dos melam premem em Y . m lr0eaam M eaaner a:~
emlicado lars. 21 RIIdegu
dm o(dei M Dlrawra: Fpan
re n d Nu do robes mona ro
no Na W IMM e. M0M a remurrereoo
anuo era e ama enfia a ro velar e aN R $ 4.Up0.00U,0Igmw
.foi M retal orada ata por ão. do fine Aul, I gM 1.
morem, I. cera a M repM NU L0 , 0 457. An. 152 M min
W mem: . com reMçm MM NU
n°BIS li MO a)Os EscMreMel.lu n Sr. Pua a u e toem
111
.1 qm: al Os Dlneldm
Mallmromena. possea dei. MorecPaolNO Temorel i mIlvro
mmmIM10 t ma do l 0 .4 8;b) 1a 1 Mmak ~eia &
oxlplauroalermosel Lei ede. 008: fi)maowmamdom nheMdm
pela
bem ce fi na M lí ~
Mora, Ibli arquhaMl m Cpnpanaa mm
fotos m aos M drmb: c) tico anile mramr M Cpmdm Fbnl em
recosa Imouercon Car mo al ar nos Mr ekrore * nu apxe
M cem Idel o Na o Camelo . m cora o ~a l eudcbb
Erlmmmenlu: Nora coma ue. 1. do o anu a memndpa bl se,mmaa
Peto I iu
A n desta ela VVa. cem Io amainem par Iram m M
M aiaa
. D.M.m Asleoul
Can i no Mom uici e. da. PraMMnte M Mora
, ào.
e góc or-P uentua, Fado alaga $ecreMm u Mora e D
ioeolo,
Col M
Ta. B : n Pa rem João S
Camargo Gorra •Fado G, Twani Brayl Paa ta4 fel fleve
A.
o mia mo BeTOm -Grupo
Tasex,5A de ale 9 o D elei M ovada em UCEWff2 Fado Coldl
- SoreteroM Mercae edoa M a- Se3m JUCESPM2]6959/10-0
em 21,17201 a. Fl0vaR menro-Socatera GpM cem EUraua

~
Cedi a d

el ceaste M

o

e Meeiro ro

L0

TPI —Triunfo Participações
e Investimentos S.A.
CNP"F M 03014 ~1 -91 - NISE 35 300 159 615
AM fie ~não do Um. M AdminMiração rwlW W am 2~014
Date e Local: Ruiune a le 13a30m, M da 25mM2014. me mM KKral
de Ca, Rua Oampedm. 205. 14v143. Sa. ~SR Unimul
• PIaNnFa: Regularmw1. colocam WrrrpBmnerLn e, roMae
m comdhmroa que ao li" acamem esta ato. Mau. Preme a Red.
mm 0 Sr. W. Fio~ N018 M Cerquei. a eu, Peta ~11 VOU,
enc ela ne os IndaWa a 0~ do Dia: Arlfam e dil
hol m solva
1. Apromção para q u al a ..cocho M TIPI. a empresa CoroeauaMm DB acedes Cemae Do Brami $A (CDNDEBMI. forro com o
Genro Naopal M Oesenv0lvurKarw Emnmvco a $OCW -BNDES o
~Cocrele de Fraroamenw Ms % Madune de ColeilrtmprhM PvMI. OaMPIaOO a ondas m M amaanantoe em
cejoo.
o0maaãa IroMVeçb, ron
M na9waa. ml noaei. de
Mw e
Exp a muanençao r nNd
nele b safio pavbtm ro PrOprarro M
Embamo MRoOwa rPERIem ConlreloM Cpbmaeo MSl E~
RoMmLa das mdvaaa BR-0BNBR
funcional e adoto M EdMI
M Cproa • . M OOYM13 M A9einpa Nepplad M Darop pe Tanmm 1eua ni . .~M
RStaeoz42.0p0.0o. 2. Apovaaein core pra a
TPI cpa mbnsaeme ro Coa orlmaprdp cremas ro sulfito M
Emp661m.PaM. baalardo aNbNW M Mrae.Orypa U) cem TPI
Indo ralMmlmro.BAUbrizaragretaaMTPle IMmpWMar
bdm m Imolas e cartNóee ara condiam e ep apcesel6 m EmpMos Ppm e àa naarnrma: a Ifil pmcer latido m aba e aaMmd bana
Ge apelo, Del s demitam 8 eM w ca M Empes d WXe a de.
ceI ONlfiereaNm: CabmMa lm Mero M amam M fia em a aWsseo. por uranmxamM os CoraeeWroc Mandam epcver aa poro
M da acode, sem rastrçMa. ampuugo adeprMmante m Mrmoe co
EmpMOmo Ponb, ulei Imos eppad0 socamWmolaaaaebelu o
R Cmlab,
D e lermos A rC • CEBRPMla. lm~ W T De
TeaovrmColetou
Camab Do Broa SA " S AEBMil: • ImervBNan19:TP1TmArb PeTPmçbas e Irneelunenlm $ A rrPll; • ConlateM: Bobo
Nadam IS OmmwMmemo ECprMao e SocW -BNDES: •Velo M
crmM RS 1,60.242.0ee.00, amador i na
05 . ewaA(0) s roa Mgurnlm
R$ 448 (p aepearo •A- - R6 446.362 osD.DO.m, IMI Sufiveano S R844630 -R$2 O,P Ia50.01. edll e RS36495050.00: Ml ,W.
aMdlo9'-R o2 - $
01 50.01. N) SUWa0XO 4'-RSW 323900,afieo
a aI fiW01S0 Pode e 323800.00.0tr• a 1 W1 M 01 S. - mato e
da lota m S. - Pode de
aN I da MIC.- 15•PremM
emnp u e de Ma,roda li cua 0a—r•ToraMJuade
de go mam la aLM M renaareaaml. adore M Taxa M Juro M
Lo
Longo Paio -TJLP, a ch~ la~ . 8 41% Oneoffi M Bredl • G o q~
Lon
M Odorego: I. A TPI ipawm, naMe ato, preme e BNDES ro qWlMM
freava e pnnpml mmWd re ó~ CuO a i nal aleama ando
~ Nade
., cem Ana 386, 827 e 638 M mi ago CMt a reapxaapaaeM
animo, isto n a Merd a BE EFI C RIA: H. pelou a auw tampa
moio dm , la
IC BENEFICIARIA: H. S Ulula dos eual cone
hu e a9,a BENEFICIARIAoraeo
BENEFICIARIA
BNDES adad a po Fane,oco
bane mos qu .cometeu orlo BNDES , a cor prolaae por Ineululaóe9
Ilancma9 cem, a pMMO M BNDES, mblem em MwaçOO acawmlar
esdi mdagm IMA ornam Breuae
" eaN9roia,aBVerIMmIodo
rei. enha, ~ m qNT AT fia pmpmu pegeaoras cem Mnpeafiee
Mcn 1 ae91e CONTRATO, ela coe final neulrlaaãq I wN e ror
Coe dMA . e panelas 3 dto Ce,solreanb4 W~d ando ~ali
cuer
ale ali Am M. ei e03820 Cin de CMI. enad
o cNb qmq~
dlaraaci m Paa1r W m n am nt limoso ~ nanam M aWMla
^. dos Pa nU Encanamento: Nm Mil eo nada orasacor dia,
a el1 ooSrPe,laio e. apto Idoagatoue aros ..,. n lurodos,
emallzW o corr[lava a smareum IamW a peaema ea qm mm IIM
seus lermos (en) L. Fin Wdwdmdopasan ah NnmaM Seio Paulo
25m800 Vigiar s I Luu FarnanM Wail ouse Mui -:Rebente. Pauto
Paubal WIM ,Betes, Mmc10 Sanou Mmleao; Soare Situei
Plmeaan: laororclo nfino ,acha,Jom VIIIM , Fl a; nd ew ,Fia.
mi Junca Jom MWMirostdecolesM a ulo Ce Farmnao %cevar Feo
relaiii a 14.3.0MM14 de W0 Paula EIM.- i regam somo
n°240050'l0d mn Olm]Y2D14 FMVieR Ido BIIMO - SecraMro Geral.

F~LM BCIBIEIOEN8a1UOBm-YB. brmpbcogaregarae, ABANDONO DE EMPREGO - FunopMm EIIIm CMBrM Lama lume a CETESB e —MaI Prata, M ImMIeaEO e M OmrOaEe core
PxMdpa de CTP$ de M 475116 Bem W. m lunaap M Flomdra.
Fatlr aça. de Angus M CmpnMna core COmlrrKao.a AVanke CaMS
~Ma em 01052013 Informamos que m fia 2 3107 0 014 Ira
Beralren n•3002. VIa Sm Jdoa ro munblpo MJadHrmMI3P.
mmpaar 30 das M MXm dera. coa a0enapq M amppo Sem
mas, COrbomenlo EdMllo Sam, Mardn- CNPJ Won 1460pOt-20
TEIAS ARf EL M W STNM E COMERCIO DE AMIMES LTM - E PP, lana
WMan por amofine, M CETWB a L~ Previa e M InMateçm M MRRTEN CONSULTORIA TÉCNICA E INFORMÁTICA LIDA CNPJ
30o014W e remaapr a Lcenm fie OMr" core Imrrmaao M ledas M 012121910 01
por aedo adooa MI eram a aoandade em
aramea Rua Guaaum.M587 Pema Sm Pados.
06062014.omwmeavaaloaWal

iEnp ~~r4l,~ML4ï.~.ao(idal
'ooaa°n ~ MllOdt

~~

SEIO Df WTENIIKIDAOE

Página do Dürio Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de San Paulo em 251071201407.23:40.
NadeSedado Certificado:92595ACB715A4E2998FB7C599ADG84635M903E5
i Ticket: 20311410 1 - ~AmpreosaofidiaLcom.dr

São Paulo. 124 (137) - 21

aulnta-leva. 4 de setembro de 2014

Dümo Oficial EmpreUfral

São Paulo, 124 (166) - 9

Brasil Insurance Participações
e Administração S.A.

DAMOVO DO BRASIL S.A.
CNPJIMF M W47902109014M-NIRE 3%09028'
Aia b AaaamWea Gadl Extnomibto
".1~emMbJ~ a W14
ide. Hm • Loul: Ana w b IuMo b ao oro ata aps no e
900 ficei re sede moem mA~ P~, 1111, T te
CgsbeEpadebSb Paulo CowaasbePre.arq.:
e 2r3 dadeppa aporem praaemeaaseapnc ,adem
mIx1N ecoei nnhrme ore Rocha.
ha LS cu
ute:P de~ ta: Mromo fl ArMS Raio, BeaNa
ando
umas Moraes Au:lavnda re fpmanade wmen0 rontM
e b S AIbRo RbaBrIN Pinte Famin awaeenleda MAa fina,
Narosbfinta Eaaw v emamilom Ldmd mAWmaparobenalm nlenOm e,. n v. cai ,p oellbe a One Em deva poda b
Il mundo u me0ama, a d e m mmpaacb ad Dlnla e e BoaMMa,
m inundou 8 a Oto co to. nif re e pmgma Aci..1 Geral
0 eri que apovar as nonas relarenM ao mo Me r op no enmfm ora31122014, p IU asoa fina. c e:domo drnefi a, denta
,c Nsllo e fbg RG W 574 5 cosmo, , i ra
i o, CPFMF
r dali tla Idenodeb RG M 35]452] IF xecel m210 ro CPFMF
d o M 3x1224 55).53. muro dnlaas Eeecubvoa a Sn Andd

11 74821N SSPISP, mam ro CPFMF sob M 183
aro Nota GlubWau Lonrolm, brapbv0. CaaMO, a
amai -Orada da o4M0 ala gaMgeae RG M t
P/SP. morro ro CPFMF aaa M 103594 51&]9 F.0

Admiro CMMd Nem. Wmileno, coei Ml,
M b garbOMa RG M 234098)11 SSPIS
rb o M 28806051881, Rela ~ Aknm

D bAMaa 209.. aduano mento. a 071497 mam re OA&
ab o M 240108, a ro CPFMMF sob o M 0] crida 49]-00. tam0am
limito por gmnm bgas 2fpore E. Toda m buaM cão
bMM e maneados ryeu Cgada a Eabm b Seo Paulo. cara
AbgreAVOMa PeNya, i ttt N DellOOaçao: Em OB2n0nw
mimo p eunib. e a rama Ma Ref.eo m COmda n "W ora
doadepaumreatoa ee9Mne RaN
ni,1 no CPFN .
op. 234142 palha m m Fi to co
ta ixa la CPFMF
o di 234141448.10. Man
d de
de planeta
Monto daPlade mpa70S
7
aMe. e mu dado,-cacha iM acuo m
209
91RGM
7
%770 SSPISP e meado ro LPMFIMF sob 0 M 089208 ]9821. e

a Inundo ro CPFMMF sob o M 103 594 51&79, laca nddMm e
Mdlaao rosa Coada e Ea1MO b Sb PWb, com eumaro na
ama PWl18fe, M 1111 Eaa ror onto: At dellbendea U peaMa
ymdpa fiem domadas Pada unanmtoa de ~otea FerMea
Mpafaw Ate b Ias e acfMa denlpm por todos Ma P.M. 3
i~ de 2014 (Asa l Peidam PMro Mlono de Amada Roda
asma Moa Fralde Morava Por dloa k Oveendas Ins'6epraen
TarNMI SINO Mama ~ Poro Por CWM Pa~
YsaM s Imapeeyraos Lqa Peto Pab GlWbma lgrefaN e
Ire FrrmbMora At ole 1capaealnh LrstOde Atnb
IaralWpe a $pOMBde Seo PeWaSP, 30 de Nmod b 1014 Arara
b Moer-Seanoq JUCESP M

CNPJ W %]9535]/000140- NIRE 3 300 113 691
Extrato b Asaembbb claro E ~IMM b 16.08.2014
1 - Das, hora • ioub Aóeynbaa GarM EMapOboy mama e n
151CY2014, M 10h. o aaa 4aial ao Competi no aWneOu, outi
53. Alei EmpaaMW o 1~. CEP g6454A4 . re oba b
Bruan, ENambSb Perde n.CamaaHo MadompAMmoc ro
OOE b S80 o épo t ro 0 14 111 b Bb Paub, rem aMPelvm aaya.
b57a B , amarob 2011III•Premrga A o m ,. ,cio
% lW%
a de Pe a ti deu b iama w - cara dxoro a vem mnlame
contentou
Emes b Pfeeoge deu Ao ~ d M • Oudq PraaarRm AngMro
VPiado Nade. DuaMPretrbm,Mete Nto. Mo Junta Dlrab.
V -Mau P . V1 - Deloe Empo Poa NMO • Sa de a Cleodu
Mnaulo Tnrgaae. VI • 0allala*Ma , c urernnwra b vaM Mam
Ipmebs pie ne9ulmes dNehtreteas em mnbmyMp nh s caem tle
ore Iq ApwMO 0 Wmemo , R"f
UMM sOON,6 Compunha, ro wM ora
RN 564000.00 paki o b Rf35 7 ões pare R
RU
, (ii)181,87,
mMyM e embem b 99/380062 acode ogeNnaz lbl A SWo
o ma ore emneao m .60.00481, suam ore aturde mm o vau m
pNnmb a da Co m ace0. IManade cara bem nas dondlfaatms
M1Mn:ansda em 3 111 ,pub(a) AW a apfaMeam AGO. co ro
Maa ail OU em oCon`1, (60 ~f az aSOeaMabaemen0o ~
pe madNde Suob Canl7MCb. urra axe harta ab palma . VA ate
pua aMlNStracela Pa0 o sspmo rameeaa 0asta Martldo. Ias N
Q ueeeordnmr emMesmmlua rfacadnynrodeChnapt o blpleu
Que dada e ser bdarMm pW Can xott rNM amo d e 9~
empapo aficaí.
0 tal
B a
12 5 dr. râ asa Oemnsro apSM
drddtto. M 0 eaauto BMC 2012 S e rL remDEa_fmmMMOn
dt,
oase a Wb~
(etOaMede dtl aporestw uymmpe
e
de 6Mao mm 0 mu ba60 M Iaeb cão e m co o
aaaaa, a
raümcm a amo ksealGb b eaagnMal taN apBM mm 0 sawarnaao p
dndawarade e Caroa9xa ro valor a RH S& 000.00. b lama qIN
0 BurymO Oa OynY apmvade lKar OMM q9J bWTMIe hYa9rMlmdO;
Ill Fd asaegaa0o oras sraaxeus o Merdpo m OeMOde peMMO. re
WdamCm Das acedi erfubOm re -aporta b 0.M921Nes
1 41Mm
A . aaa 1 (uma) ecb oraWla tw poaulron pra nata 0t4 (d)
d W ~. p urre r
.ia aonpm aro gwrmeOM nas c nhem
u
em doai aproa
di ao aae2tlM e d. pare O d111a1ar0 M ^
gy0uamenb Wpogr mm o dlob m Oram b pafoMge ,Multe
em exame haamkq. o em que Cacrdtlor
e pmM~k a ceou,
o alam b -caceai ora awAm de .Aceras pua vradlao cou,
u maMO (vaF) As pipas aomerce Dodefao
Ura
R1 04o1 ~~
b eata,
h
ato, ara malva mn PUZ pefia ode o vaM mlru ou w (~) (Ill
muramo ore uMq. Ide 0 pio pus o emarowo noa de , (x) Ad ) odor
-jou da asa de wberacb de moo dos e8~ p) AaOngat
mjss atada asOVadm or ca.~ ro BaMn &MMCO SA Oeverdo
mmPanco. que de peso etobbcgo Doa 0 Merddo de urrem b
Felerefde, epwl . uma fl auto te, pára mentir a emletadm
ddetm de eWSageo, e, mam ona eu desponte exocer a F ofi a
.ama u pc a8 mala pato
. ylhp atadura atra Wb WWA
Manban uobrea (al)
areede
dia atden depoNlMas e B acom ESPA
cwer0o Maca M e ncade ou
nu Onedw por mero ore esmo apenas de
~fid (an ) Fa allee tu t dam l m c141. S8dal.I Canpmtaa,
ciaà~
~a ~ 0 MINY e m7 n 78 01 b .641.24 ann e 81. eeepa i aro.
~a 3 e cante em 77]3]83506 7 opilo e
dammal, bs
amos 3202962 B8 Or01n8rw a 458581)898 pnmal®la boas soo
a lama nprelraehve, a (xd) Fa ellodde 0 eeerc n ti ,dal ue C fiften ,
pam0na0 a Oarodr mm o aro cNeMJdq cara a aarndwanb allaacao
m BM1 1B m EN61MO Sooal VIII • EMaOrt.mame - Nab more hdrerldp
d Valo M oemnada a AGE Aas: RasgMb Ertypo Pq -.gb
Nulo Slir l
pp OM Lo oi D T
Ar AcabeEmos Panacas tece
2012 S 0 rl p p Jaery Leppm Deabas AmWnO Emepp FAtgb Nulo a
MmlOmpay6po JUUa CerMmgwajxermatoe monfil apeia
em ESlux awo 071330W111 Trempe•Seaetlnaatafapeaeea pela
JUCESP sod 0 M 0783082JU5, surra seasaob Pr98r11

Alusa Engenharia S.A.
n• %.580,46S9m1i9-NIRE M 35300383.8]1
EaoammAeaoleaYM GMN EabepümlM 3t ~i4ïaSJ
Aos 05AYã0t1, b 10.09 rores o asaaaw m cede savv. Rwftm -P~1od Cânter
do Goa toem-Sr.Jmel
actiSPodrgwe
- Prrgmb e
w dez b Godey Parara - . aWq Dpio ntipa s:
Pa I doniifimi b b eWe: Mera a de ini Efi min aucal
ma S b mmpaMy.
que. derawna rem dergmloa AIMNM ErgMrere S K. dmllm o
era-a A deEtolde afimã qW pesndm• deramepan g eamtb:9 A
1' A Saberem mas de a, aul a Al1= En-MheM S.A.
S. (o
•SaciMab~ , a mA rpMa por asa Etolla Bocal e pede bgyação

_ Logbras Participações
e Desenvolvimento Logístico S.A.

(:. ~ '.. C"NPJ
~wr...i

Nuflu m
RG M 5."~SSP" e CPFMF n° ]59.040.000.34. Com e renunq
m Y Guilherme Menino b Goda ParNn, o ebNao m Sr. Cear Wa
b (iodoy Porem a a ~laca. b Y. Ut uMl Ndvoa. a drelGra tle
Compannb ~fiei a eeerco o mancado.N 30942016, dam a eegdnla
~dito. CornOmjcao b ulmaM Plena : 1) pena Pinuat~;
Mofe Ladro Alves Rodrípiei RG n° 5.4]9538-0 SSPISP e CPFMF
n° 707 751 g9B-0G: 2) finto, Vlca-PnNelenb: Cear Wb de Godcy
PeeNn. RG M 6.057.816 SSPSP e CPFMF M 00]3]6(11886;
CtmmNda b dn1Ma atuamo : 1) f°adbalN Tedema Pulo. RG
M 18.909 , RG SSPISPe CPFMFMO>a8CPFMF 9T) %48,1 Pedro
Aldnbn, RG M ].501.183 XI n
S e C 001 M ]86181 ]óad;
6) r..r° Mano )W
va . N(i M 7705501 SSPISP e C 2e7-1
M5]4.395.93833, pA U Joga Manryon 8om9M, m M9.1 uite.R 1
15SPfiSPeCÍPI`AUF
W
SSP M 555 530.41830.6) Abde HummM M.mwe. RG
P
M M-80.381 5A615 U e CPidAF M252255858]2.9)ROnNb
RCi M 15.7) ~5 SSPISP • CPFMF M 115.8]9.00831. OA85P
M 122.229 1 K4 l T 7. ) ffil. RG M 11.3w 05245 SSPSP e
C
1044 M123204155-0],g UFis DOreWll LapasbAmdm.RG
WPIFAUF
M 10183122
F1 e CPFMF M 82],91251872 Neb mm a asam.
l
J ANMPompas 1f afi,2 Casar Ler . uMRoy e amn-Su~ JUCESPM330.2711149 ara 2]-62011. Fatia Relida &em
- smaetem bmM aro Ewroldo

S

Logbras Participaçõese Desenvolvimento Log ístico S.A.
CNPJ V 13.790.401M01-09-NIRE .3004108118
*' sol.]11-8 Ab M NSM ~GMM Edm~ e aufia-1.Ma,Hae o LocN: Reaezada no ora 1~14.b 10 honor na uMda
Cary M. aro Soro Porto/SP. na Rw do6 Prnnaroa W. conjunto 242.
Rnmlr0e. 2. Pnrnoi e Cmuomçeo: Comacaceo na tome doango r
Ide Epelulo suco, 9 1 4, o as Cláusua 0,6 m Asado de Mmoa6
praaenlas w Adae.M rel7maanando a IMlldecu m c," aoMl a
CamanNS, cdnbrm r wrllmu palas ~lume 2npMlas Ide Livro
de Premoga ce Aclondaa. 3. Compoeiçeo m tona: Luas Au ama.
Faria ao Amerel - P.11.dan19 Jond Alves Nela - Secielemq 4. Ontem ao
W.: Deederar acama aa naMatao de ~mamam. cem lusuro aumento
de deufil ( -AFACI b Canpanhy urra a Lnimam Cabreúw
EmwrMlmentos Imobllladoa S.A.. CNPJ/MF n' 14457055201-]5.
1. w
eu, 070, cOryumo 0. o 21° anta. Pm
2m ceda Rue ma ^
Sed PnacuC p veto m P691AIOIMjO.M. e (eme Nos assuniws m
InlemeamdeCMgOnny 6.ONlbuaçOn:For aproava. pala A nte ore
b afim maeameaW waaMlM,a999Warle del ~ anta0 5.1 mmlmmdtea
b Mymm~ za para Muro aumento im mpAM foFACj a compemy
CNPJ'
urras 457 1.75. 2 Emllreenua deados enfia. l870.
Cpt
MF1 ando Retomei,i ,a>m IeOe Rua aro Pbrore
~jun00.00
to
i o ad . a
de.592002.2
N• andar, RnMOOa, ora u af
6. Eyartiou que Nada may X, e. 0 a mrirNam. M obrecEa a palevn
a tYOm alva a mit a a aaer GE a COlmq Mn-carta m ler Muiu . toem
Ata no o M bMaA a AGE wq lanyd AGE. atu A IMnlun mm
Ala ro moprbwn Aproa Iwnbn a Aaa AGE, apresMa Aa M asa.
urna aux codamnMmaeM, Au,P a.adoaporrema M pnsMlaz
SeoeAI Ifi ul.- Mede, l. Augusto Fadem Amem- Reacunte.
Jose Alves 81.. • Sewamm JUCESP M 226 345103 em ^14_
Fieva Remem Bruno- Sareary Geral em EYOraaa _

I

Ìwpe~pRdarl

S 10 DE AI1TEM ICiDADE

CNPJ
PJ M 13.700.40B 91M
-NINE .309414.806
- Ata m A..enMWMrMEma n" - 1. Dera, hora • ksal: ~~ ro M 089YN12. b 10 hora. M atôo
somamm Socndab,aro5m la S. , re AsaNaa EgarbNroL o Celtas
Bmm~ e. 1511.agMmo nit Sela S. CgadaMmteas2Pmm ~ çaeconca
e.çeo. PreaeMea xbrYMas r4prManan(10 • Mtlaa0a0e de capim uocW
de SocreOMe. dmlama andm'urY constanbe ro imo de Pmm ~ p b
na o uad•.3, toem: Oe Ireblllm Mam P,asidi0da w 4 Lca em dó Fr
da Ma Amaral a eeeeearbms pede Jme Anta o A 1. Ordem b Ne:
9) MMINNarnd oba pie marys preWpr o Aftlpo 132, I e II ora
ler6101/]6relalh2 4de i 0onpamaIm. l DM filo, Se . C
NP '
m 25 1 .
24 EmprNndmenlm Imdeelama SA. CNPJ
V M251.036rm0t .5):e 1111 DBllanr vale toros esamldsb jnlennde
FBmmeA oram 'amadas m segWrlM aN,bonto L carMTa WIIM
das 0aimen2 Mn~ pM odwnlNraçeO Mm ~~~me~
a mdmapaçao bvoMVN de Confiem de AdmlMincm de apode cara
bote nog80 tarem sara a o a
c are de aro u bmebb2 Se
mN re maMlafata0 m ConeNlq a ANNnislraçb depile SocNaade.
,Wno raaa o q"W mamaras R 24 E por Ma SOdeOede,•pie•
guk nomeada a urdo, Vagada 24 Emgesndmsnbs R. dl o
rbs S A. eaaaede coe asses. aro morde ara Sm PaulorSP, n R. aro
m .vaadae •.pa6MWa0a a ato SayOeb pNa aaMWre•
xnaaaab empem 0. em dula :Nsm mm
n o ter
M MeodapW e quem
Q im o u r e. como
AG0. a Ple9oca Ale M 200- mnmlm, aci dancemo e opoi e,
omfnma da 1Me M ~ ~de por rodos n patamM, Sb
Pab. 08958012. Ca nfido qw cenam, cara a odpnal amada aro N.
vro parto.MM:U Au9aN0 MA.M. RMMenb;JOM~
Neb-Sapa JUCESP203.9571123ora21NY2012.Grade Srnema
Cesdan - Sanalaru GaaM.

etU

Logbras Participações e Desenvolvimento Logístico S.A.

CNPJM13790409N091"-NIRE 300414 EM
oa. allni 2. 099 ny b ApNnbbaçiD 1b e
c
ad n
. WI
Péi. l . ro AOd. Ente E,b09 uu, C r esedemS511, co sem Sm
Menor: , na AvMda o de Cu ro Loa Catoa Bem,., 1511, or a cio A atoem: JOd Julb Apolea b suma Pmanla; Lua Auwm Fedem Ame•
da, BecnMNO. Adef
im touç d do Soc as: Retornas Idos M Ul~
de ona (1) no b Ad da -do. da Bmiedab. Onda b do. DNi~
sobre' III 1 a a D a nui~o Nu ore mnaa u i ira e Baa po,
PBlrmrOmal 9 o OBmDMlratdna FlMroorm m empam l i od eA por
essa Sooebde e p0 outros amuram ore Inldrd e m dou i nO m AOma
Conutao DMancbs:.010 unenemmaaa e 212 ato mamem de
coMelro tla A4mmyeaa8o xa Souemcu. e ~ m Acama d ta teat aellMnpbs (q ,.. A r sua rsaMamgaçW eM AaaMW de SpaedaaePdngwd ~., nldMMnr ag aeode o. Va tda Ilni 24 E pore9a
numi. de, a segue, n 4, d gwelepadaa commbbAl 21 São Peo /
SP. ac I u a aos S m 870. co cal d2 4 2. dam ente aro São CNPJ
a e 870, amlmro 242. PAU G. Prmroroa CNPJ
SP. na Rua aos
.. ce onsuaç .5].dadtmtMaro MCMSaemmfe ...1 pie COmaa
e
r
arara o: N A
U
e az bt mum etara lix, d
afamaEnuomanto:
Encanament o:
b mas Mmwslmate0 da~acenado
meroureb smpna
Nademiy 'afiando. Maf. Maio aKdlladOS M V9Udnm, aV,G,W.m d ptr
seroe me, ame Ma e anaa oonbma. M par IMn m did mal More•
a Sm pelp ia Meu i2 CanOko Ap camamm a alpiryl 1. li
em ~ to pdplo M : JMa Julb Apular b nWhÊ Pr : Juntée, Lua
Augwtd Feto ; Amnl - Secfalaro G➢nwhtlmc JoGe Julio
Aguar b Como: Lub An ..t. hda b Amena AMarIN OmaM
a
Bdxelll; Mudos Robpd Vu2Mala; Lerem 21 Ca 12
Grani Gs JUCESP M 26T 95o1T) ura 21/09322 (Untou
~ .e.Semana Gano.
Bemgma

-

CNPIW 11 ]21921a00U1-10- NIRE 35 300142 377
Carpes~ Ahana
ATA oA REUt4U0130 CoNSEif40 m ADMIMSTRAGAO
REALMADA EM =YI4
1. M4, Hora • Leal: As 163 Ivas de Se 2fiq]114. na seda da
Com~ 2 Comaaçae a pexant.: O~ tendo em urda
a PMentNpom9atao da'cNgMe dos ~no do Cm~ de
Ao
CNwm 8 3. M
edan : Rre e aeeelead Laz Cam N»dKa
p o r cone
IN
au
ordmen ue 1) Pamb de Lima
Costa. atil aq Fado sem ta A Ordem id d i N AFwa e .11no
b1169fi 8¿deamerFà MItesaaazlae0sJK M.C
e mede LgR011q
ci Admvmmam YFado Fraalcmem Mandede de cuo otlae o de
dempra das ecoem cordame m 1"11 13 PddNaz de adm,m de opcdm
ac campa cl ardas n caixa o a ISm rate li)
,6W
d Aprwaz to , d ecoo de 11afio,
aoes m ted e An Ie da Ca do memM Io Lomelm ore ~notado,
de
d v- doe a o ~ Camde em Rnwe ao ededao . o M cu

~

aMpra oa adem courama e m 1~1opangNfida alemoç cuopoes
decomporinemes dmade em 15m e III)AFwetaeerecmnk8200
zoas mangas em 10a011eNb r OeNa Resxiepe Y. coim o Jose
Lemos Remos cera vellyda m emMKb parciei da altteo b tara-a ores

tese.

1.
deR
ato
e defia dedo . O lama ora I lu 61. Passado . bem
8 m Idem I m
adem de oa . o CadenO. por Ie1MY1Meb, ee duNi, a abretao de
11 nânel smazgda5oraIesaraymVICeR 0 v cit de Cageab .
di cb Y. Filmo Frendnl e deek I~ b 0014 o Cag ceação
que m bclazpu ilge0de em razoo deaa cem dasunaz.sp a
dófittAa
11 aNMacu a oea,o ComaomMm. 6.2 PassadeaUCeb . a b
Bem
5 1 ordemde poroCana ,
Porfia n . dade, lo deA a fiaoC o de
116% ecoes monges em 1e2Maza Y. Mazceb m AMrade Candde.
~C Mlademvd-eoCaeMIMo.Suema doa ~to pou emrezem
deste nem 00 0 doibe a apwaao de ela errem d acros poa a mesmo,
62 vas~ a dNloca ai o de Mm BI 2( adem m M, o Cm teo,u , por
aDe~P,dprwau a .Antom deB200 pros mantidas
a. 3.u. asmnna
M dnM R o afiam Y. M1aao Júniê lemos curros b.4. Passem a
melo.. a de Mrae W ora ama m M. o Cm wacu px uremmeodd,
aFw2a ellcycmb2.109 oida mangasemna(xaere Mlun o Rum
v RawMl do de. o C A . p r a Passado a aW^ . m Rum
r 5 a0ea m M, o ías em i , por unammlmae, apondo a aeeaceo
N t 254 aoas mmms em tamunta ao Cone ae, Y. &aro R818d
Entesa Martins. Esclarecem 2 memWa m Lmmdp cu Mmin ~a
que . Srs entro PadlhBbrama Conte. LUIZ Caros Nal de cu apotua
&age e Fbfbn BMInIBk adiam mas m a W1
cedida
Icb mrc id m suas atoes
de carpe de ec0ea reloeMe M oro da 2011 re mMga qw noa lodo
patoderoa Comyaq cuAdemrsC.Enc ereo neto: coMro ifix~
o meio. L5V.M11M m CmgnNm 8. Enummno: Nade mas lyvpg0
e unta. deram por oKOnde a -,emane que depor b afia
w b ar
palie
7. CmMu Pe.aMa.:
rePoya~CdFdFracJ V , lua Cardes Agyge &erga
. 0ob Abreu.Mamom i,
Cama.FMgn BogM.Capen
2m e ~ W. Matam m me Fdpb SP. 269Y11 &um orna ff b
lAO Como • .Morderas. Fado Fnrclyc - Solnazq Rescgn: Fado
Frerobn. Boro PoNa a lana COde. MatebmAntrode
feti LMz
LMlos Agyga &erga NedAO m Adeu. FMUn dayeyk qm roegavam
o rm
Goal
e PM2)6 B1aM 9em21A)I14. Fiam Rego BIC10. Sepaary
al em EaocK».

wW

•

Cyrela Commercial Properties S.A.
Empreeindlmentos e PartiCaFões
CN J/MF MOB.B01.621Am155-NIRE 3. 34 ml
Extrem da Ab da Rawleo do ComelM de Adminlelre0ao
Dora, Hora • Local: 13.00.2014, 14 nora., ~ida, Pfasgente JuoaB
no Kulauxi 1455, 59 atoar. coniunlo U. Sio Paulo/3P Convocação: Dypentado Prasente: TOlalid~ doa mmdca do ConMim de
Admenb nfi~ Mam: Praticante. Elio Hora: Sarearlo; Raleei Novalllno DaIlbfWbs Aorwedes: (II A mealadn b unau.. aro lama pie
Pamapaçao. a nela ou IMOa, ou amo aarlKlpe em conjunto 2m a
Comprada ro aasemol.notnto ae empn,q nfi ide imOWladm ( -Ba
locado- W -Sociedades-). -arama Ma Ilmltmia e paablpaçha, orara
W Indenta, cuida pala Conpenllla re S2ydade m S21ed0ae, impodiamante, mas nao m Ilmnamo, ro limMO de conlrom. ore amado.
mano a mnmluçeo, doi que a ogorya da gamelas seja cond4t110
pen a realbateo b oegdoo, pi e retomo neIltudo a ror g0raM10o ema•
ie afinai aro blxemem santa M Companma. A aWO.,,M
-era emmrga b-a1Mgan Ora aprovem Ousara mt ranovab ulcozoMIam ppulm oras t~ toa olor c ato o ame aro Wl . outt
m rap â. nato p abe o atutor na Esté cul a
tu qw
aawn aro maaUanM morra o prema nec'a a4 ENe bebrmeo
-,amolem cabra bato M wm e s ou asas o. d ,IMnlaa orne 0ala a1N
Meaceo i PdIW, dastumor.0 .2014. bb amou aeomValoram
Mt ifi~ (YçYMI tt 5de cu 2002..1 d, glaa obrou VM n- 4wa m
7.12 OCVMnao
cometianno,IMrweoou o n•180.m
].122009,cumodo avequelpaer
que
tim, 0masalaromdelae to
mondas b Opngnlw pasm e ror IMO on -oral b ropCW RbrarNE01'. com p0pnd re rores muMw b cmmladarn hap/cwww paIeIMO1.IM Naam ndnuda flu aSerW a redacb b CMUwb B b
fMnim, e tua da Cara a pema n wendnla mass a mi
l lufi e autua
moca A taxa .1 Ca 014 l u. Eros. H. -P: Nade aaa, Imolam a
Ma Ue Pauto 138220tona Ha Noa- Ptaagenle. Rabo Ncenifilino
no S.0 I onto,
tas Ela HOm. LM Idrakamna. RaWI Noadou
ro, olla a Pit
a io AtMbb de Mwees S n9 Antonio Grm
Ournte 0 a Peada Finaq Seles JUCESP n• 320119/14.1 em
21.00 20t1 Flama Repare Bnt10 - Secretaria G eral e m Exerciceo

a~Um

Jardim Nova Europa
Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.
CNPJ 0'99 679.358921-54 - NIRE 3221276IU
Ale de FI.Unleo dto Smim Duollaba
RMllaam afn 01 de Selembrode 2014
Data 91 M $aduram 22914 Lmel: ne BMm eeClal.lpnall7ada em Seo
Paulo SP na AvanOe Nacòes Unaas n° 12 901.6° atoar. Torre Norte

a0. clamam, 2
afunlmaaM 1
aICUm2 e rW

MlantAO m CwrOno sO 1 amagrgm0 o. wbr m fJw101 corcel
NMa mos nwenma Valor M eaertaa a mumao. mMOa pemMe ala
banda easunaa pema aauM WanM wMMlaz a oeM mas Iamraea
re Mmede91•deut I.2adeG4ogo0n1.pan que HCB 11 ama
LLC- . bwt
Podo01cu CB
H cu Muro HCB fi MOMO,
Dou - Oouglss Frebn A F Munfi, Munro. HLB II Murgo Brazll. LLC
--aptas FederKk Fergueon Munro

São

Paglna do Olaria Ofic lei certificada pele Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 0410912014 09:09:0!.
N' de Sede do Codificado: 92595AC B715A4E2999F1217C599ADO848354A9D3E5
1 Mckot' 205933941- ~Amptananoficial.com.br

9

T ç ão radu ç°

n° i-23452

' IÁvm a 201

i

Fo1ha60

¡

.•
?.

::s'°, '

rr

. •.'•

•
••

••
:... :,

,• •,

4~
„?,
vy; ;
.

°Cláudia
arfa Santos Ribeiro Ratt6

1 5 3q

i

:::.

~.

7rtnot/roYUPUelICa

Eu, Marro Cláudio Sãntor !{lbeiiir Xauo, lmoutom pWbaca, amuo e ou fe que Meio/ apreserrrmo rum
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PROCURAÇÃO
24 0fitid de 2~ de Atila e Damsaast
t (M * unoslwfdts m ~ • R
HÉLIO LIMA MAGALHÃES MKP.bR1MtE
'outorgada a

Z

BRASIL

O presente instrumento de mandato é outorgado neste dia 16 de dezembro de •2013 pelo Citibá^
N.A., com escritório registrado localizado em 701 East • 60 Street North; Sioux Falis, Dakota do Sul,
•57104, Estados Unidos da América (doravante denominado " Banco") , e sede social em 399 Park
Avenue , Nova Yoek, N- ' 10022; Estados Unidos da América ("Matriz"). •
O Banco neste atd ndmeia Hélio Eiras Magalhães, do sexo masculino , maior de idade, portador da
Cédula de Identidade ria 3.574 -527 IFP / RJ, expedida no Brasil, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas
do Ministério da -Fazends sob e 344.224 . 557-53, também expedido no Brasil , atualmente residente no
Brasil, na qualidade de Diretor Regional do Citi para o Brasil (o "Pais Objeto") e na qualidade de
seu bastante procurador ; em substituifão de%Gustavo Carlos Madri Garst; de forma trio ampla e
suficiente quanto possa ser erigido por lei, com os poderes que as leis do País Objeto estabelecerem•
para esse tipó de mandato , e com . o propósito de representar legalmente o Banco na assinatuia dós
seguintes Contratos:
1. Administrar, realï2ar e, em geral, waduziq em some , broa e vez do Banco, negócios bancários em
geral nó País Objeto, em todas e quaisquer Filiais , agências ou escritórios do Banco atual ou
~ -r ` futuramente esrabekàdos no P.iís Objeto , com todos os poderes e antotização necessários e exigidos
pata esse . fim e, sujeiiò is timiraçóes expressas abaixo, assinar em nome do Banco, sempre que exigido
ou conveniente para a oQeraçfio e eonduçso de seus referidos negócios q esn geral , praticar todo e
qualquer ato, questão ou ntedtda que a natureza dos referidos negóeios bancários possa exigir,
2. (1}aasso coaespoadêac s Í r ais e endossar cheques e outuas letras de•cambio depositados pa ra
(2)_emitir, assinar, saçu , endossar, descontar , negociar, pagar, aceitar, cobrar , receber,
txéditó do
renovar prorrogar e protestar fonas c quaisquer letras de cambio (sejam cheques ou cambiais), nona
promissórias, cartas de crédito e. avisos de cambiais sacadas; (3) comprar, vender , receber, deter,
endòssar, traãsf^ •entregar, hipotecar e empenhar todas e quaisquer letras de cambio (sejam cheques
ou cambiais), conhecimentos de embarque , certificados de seguro, metais preciosos , cheques , cambiais,
cambio, dinheiro, wnt^ notas, títulos ou outros títulos de crédito , bens móveis.e imóveis ou
documentos que tenham ó propósito de comprovar sua titularidade , e todos e quaisquer valores
mobiliários ou bens de •'quakurisiatureza ; (4) aceitar a transferência e carrega de todas e quaisquer
ações do capital social de qualqui'sociedade ou associação , seja constituída para fias bancários,
• comerciais , industriais ou outros fins, inclusive títulos e valores mobiliários de todos e quaisquer
Estados, com pìidetes pua cumprir todas as formalidades . exigidas por lei e normas aplicáveis i
transferência e ao registro &ases títulos e valores mobiliários ; (5) endossar , transferir e entregar esses
certiócados , ações ou valores . mobiliários e efetuar a referida transferência ', nos livros de qualquer
sociedade ou associação ; (6) atuar na qualidade de fiduciário ou depositário especial ; (7) tomar dinheiro
emprestado com ou sem garantia ; (8)' locar, alugar ou arrendar todos e quaisquer bens móveis e
imóveis, com poderes para assinar todos os instrumentos , contratos de locação e demais documentos
t necessários nesse • sentido„mediante os termos que . o Procurador ' possa julgar convenientes , e aceitar
garantias e:alienaçòes fiduciárias (9).aceitar hipotecas sobre b en s imóveis ou créditos hipotecários;
ranceWlas pàccial ou totalmente, alterá -las ou prortugaa-las , ou ceder , transferir, atribuir , adiar ou,de
outro modo alietìar essas hipotecas com ou sem garantia geral ou especial; (10) exercer q uer
yegatmwl
direitos , poderes ou recursos contidos ou inerentes a qualquer hipoteca , 6nug3
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ao Banco, na qualidade de créor hipotecáro ou credor caucionado , inclusive poderes para liberar
qualquer garantia por meio de venda dos bens (móveis ou imóveis ) ou de qualquer parte desses bens
hipotecados ou onerados , seja no exercício de poder legal ou de qualquer outro poder, com plénos
podéces paia concluir a referida venda por meio de cessão ; =mintssáo ou transferência, e dar recibo
ou quitação válido de- todo o dinheiro da compra e splicá -lo de acordb com os interesses das pessoas
respectivamente interessadas neles, e investir-se na -posse dê- bens hipotecados ou onerados e receber ou
nomear um responsável pelo recebimento dq respectivo aluguel e dos lucros, e dar quitação válida
nesse . sentido . Além disso, os poderes acima se estenderão a qualquer caso em que o Banco seja um
credor hipotecário ou credor caucionado em conjunto com qualquer outra pessoa ou pessoas ou se
tomar. credor hipotecário ou credor caucionado segundo qualquer transferência ou çessi o; (11)
constituir e prestar cauções, garantias e indenizações em favor de terceiros , tuas não em nome de
abbidas ; e (12) atuar na qualidade de procurador , representante , administrador ou agente de
administiração por e em nome de qualquer pessoa física, negócio ou pessoa jurídica , e assinar todos os
instrumentos e documentos e praticar todos os atos e feitos em nome dessa pessoa fisiea , negócio ou
pessoa jurídica com relação a qualquer contrato por meio do qual o Banco está envolvido nos negócios
bancários e atividades à eles inerentes;
3. Abrir, teceber e manta contas de •depósitos e outras contas;
4. Efetuar empréstimos , com ou sem garantia real;
S. Requerer, exigir, cobrar , receba e exercer todos os meios necêssários e legais para reaver todas e
quaisquer quantias; dívidas ou bens -e dar a respectiva quitação;
6, Dar, receber e cumprir ordens em comissão e transmitirbens e valores moblários;
7. Realizar operações aduaneiras;
8; Expedir ou obter rétbnhecímentos e conhecimentos de embarque;
9: Receber cotas, mensagens telegráficas, cambiais, pacotes e valores mobíltários de qualquer natureza,
de Secretarias de Estado oiro dos Co~ companhias Ferroviála ; Aéreas, de Etítrega Expiem e
Marítimas mediante a assinatura do recibo e da h x=çio necessám;•
10.Contratar seguro conca riscos de incêndio , madïirro oiro outros , riscos aos bens do Banco, ou cota
os quais ele possa estar envolvi 'd'o ou ter ou declarar quaisquer . participações;
11. Registrar escrituras e outros documentos e este instrumento de mandato , e pagar-todos-e quaisquer
impostos, taxas ou outros encargos governamentais determinados por lei- .
iI Penhorar , sequestrar ou liberar%eas;
13. Liquidar contas com devedores e credores , aprovando ou desaprovando seus balanços;
14. Requerer cartas de inventariante ou a nomeação de um liquidante ou administrador de qualquer
devedor, instaurar processos de falência , insolvêacla ou liquidação judiëal; comprovar, garantir,
verificar , acéitar, ' eontestar ou propor reivindicações e assinar qualquer composição ou outro acordo e,
em geral representar o Banco nesse processos ou nos assuntos de qualquer sociedade , associação ou
pessoa juridica e, em nome do B_ anco, tornar se conselheiro oiro diretor dessa sociedade , associação ou
pessoa jurídica;

15. Comparecer, participar ou votar em todas e quaisquer reuniões de credores , assembleias de
acionistas, reuniões de conselheiros ou diretores de qualquer sociedade ou associação ou para outros'
fins comerciais , e outorgar procuração nesse sentido;
16: Ajustar , compor, transigir , contestar , defender, fazer acordo ou submeter à arbitragem ou à deásãó de árbitros , Rmlgápois todas e quaisquer controvérsias , ações, demandas e outros processos,
judicialmente õu por equidade , nos quais o Bano possa estar interessado, e participar de qualquer
plano de distribuiçio de 'recursos;
•
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17. Representar e defender o Banco e seus interesses perante todos e quaisquer juízes e tribunais, de
todas as classes e foros, em qualgter ação, ptocésso ou demanda do qual o Banco possa ser uma das ,
partes ou possa estar interessado em questões administrativas, civis, criminais contenciosas ou
administrativas contenciosas e em todos os tipos de ações judiciais recursos ou processos de qualquer
tipb ou natureza com a total e absoluta representação do Banco, seja na qualidade de autor ou teu, ou
COMO uma parte interessada por qualquer motivo e com poderes para msiaurar ações, apresentar
objeções, revogações apresentai provas e alegações interpor recursos regulares e especiais, fazer
propostas providenciar a execuçao de aentmças, unpugaat todos os tipos de juízes ou oficiais, Propor
intenogatónos solicitar o rexonheeimenro de.assinaturas ou de documentos instaurar todos os tipos
de ações para repressão de armes, ápresentar pedidos de amparo e se opor aos que forem concedidos a
terceiros desistir de todas as classes de ações , objeções e recursos ; e, em gemi, exetar todos os direitos

-

-

-

,

,

,

,

•

,

,

,

,

,

;

do Banco em todos os tipos de ações, demandas e processos , júdicialmente ou por equidade, co m
poderes para cobrar óvalos das q: an s depositadas ettr Juízo em nome do Banco e, com relaçio aos
re &ridos valores cobrados , emitir recibos na forma da lei;

•

1g. Empregar, contratar, suspender ou demitir todos e quaisquer caixas, esciimrários e outros
funcionários em qualquer Filial , agéricia ou escritório do Banco atualmente estabelecido ou que venha a
~ -loç

19. Autenticar .por -meio ile sua ássin•tura, a qualquer momento ou momentos, para fins de conferir
pleno vigor e efeito para todos os fins, segundo qualquer lerem vigor Ao Piá Objeto ou subdivisão do
País Objeto, qualquer documento por escrito assinado por qualquer dos seguintes díretore -s do Banco:
ó, Presidente do Conselho o Diretor Presidente ou o Presidente ou qualquer Vice-Presidente db
Conselho, ou qualquer Diretor Vice Presidente ouqualquer Vice Presidente Smior, ou ò Secretário, ou
o Auditor Chefe, ou qualquer Vice Presidente ou qualquer Auditor Chefe Adjunto A qualquer
documento por escrito assim autenticado por ele serio devidos plena fé e crédito perante qualquer
órgão e autoridade no Pais Objeto ou subdivisão do País Objetope

,

-

-

-

-

-

,

-

,

-

,

,

-

.

.

20. Apresentar para registro oficial cópias autenticadas do Contrato Social, Estatuto Social e de
quaisquer outros documentos do Banco exigidos pelas leis do País Objeto ou local em que apresente
Procuração possa ser registrada ou exercida e•praticar todos e quaisquer outros atos e feitos exigidos
pelas leis do Pais Objeto ou local com relação ao- estabelecimento ou i manutençio dos negócios de
sociedades estrangeiras ali exercidos e 1 abertura de filiais do Barco;

-

,

,

21: Para todos e quaisquer fina desta Procuração , celebrar e assinar, selar , firmar, e formalizo' como ato
de livre e espontinea, vontade do Banto e entregar todos • os contratos , instrumentos, cessões,
transmissões , hipotecas , recessões , liberações, quitações , devolúções , garantias e todos os instrumentos
e documentos de qualquer descrição que o Procurador coasidenr necessários ou convenientes para o
cumprimento deles , sendo - a necessidáde desse ato ou feito suficientemente comprovada pela respectiva
assinatura ou cumprimento;

,

22. Esta. Procuração não poderá , ser subestabelecida to talme nte Nio-obstante esse fato sem destituir o

,

Procurador de qualquer dos poderes a ele conferidos pela. presente Procuração ele por este
instrumento poderá substabelecer um ou mais dos poderes outorgados neste instrumento em favor
dos chefes de unidades de negócios do. Tesouraria bem como dos chefes das unidades de
infimuestrutura conforme ele possa julgar conveniente, que forem necessários para conduzir os negócios
diários do Banco no País Objeto, a) sabstabãecei a deteiminados funcionários das unidades de
inf aesttntura somente os poderes específicos que forem necessários para exercer Suas funções
específicas e (rir} substabelecer os poderes outorgados ao item 11 deste instrumento, conforme ele
possa julgar conveniente em favor de advogados ratemos e de .?dvogados externos que atuem_ em
l nome do $cinco. Akm disso, os advogados mtertios do Citi esmo autorizados a subsubstabelecer os
poderes a eles wrtorgados pau nomear escritórios de advocacia para prestar serviços de voto por
Procuração bem como procuradores que atlìem. em nome do Banco no caso dè ações judiciais,
P rocessos ádnwristrstivos e/on perante a 'cirrrara arbitial No caso de-nomeação de escrito s de
advocacia pata prestar serviços de voto por procuraço o chefe da unidade de negócio
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poderá subsubstabelecer poderes.
Qualquer substabelecimento deverá ser claro e específico e permanecerá em vigor até que seja
devidamente . revogado ou até que a pessoa pertinente deixe de ser chefe da unidade ou deixe de ser
funcionário do Banco no País Objeto . Para que aio haja dúvidas , nenhuma disposição contida neste

parágrafo será interpretada de forma a autorizar qualquer pessoa a subsubstabelecer a qualquer outra
pessoa quaisquer poderes ou autorizações neste ato substabelecidos a essa pessoa á exceção (1) dos
chefes dos D partasnentos jurídico e Fiscal, os quais t8nr autorização para subsubstabekcer os poderes
a eles outorgados a procuradores que atuem em nome do Banco em caso de ações judiciais , processos
adininistattivos e/ou perante a cimas arbitrai , e (2) dós advogados internos e do chefe da unidade de
negócios de acordo com o irem `& ', acima, e qualquer suposto substabelecimento contrário a este
parágrafo será nulo e sem efeito.
A presente Procuração revoga a procuração anteriormente outorgada pelo Banca a Gustavo Carlos
Mam Garat e Hélio Liras Magalhães com relaçio is atividades e operações do Banco no País
,

Objeto.

Para esse efeito , as referidas autorizações deverão entrar em vigor o dia 1° de fevereiro de 2014. Hélio
Lima Magalhães está autorizado a assisar todos e quaisquer documentos públicos e/ou particulares
necessários para o cumprimento deste instrumento de mandato , nos termos e coadições que ele
considerar convenientes . Ele também está autorizado a registrar quaisquer documentos perante
qualquer Tabelião Público no País Objeto.
Exceto conforme previsto nos parágrafos anteriores, esta Procuraçio não substituirá nenhuma
procuração anteriormente out~tia pelo Banco ,' tampouco revogará qualquer procuração assinada
anteriormente pelo Banco , e aio será revogada , por nenhuma procuração posterior que o Banco venha
a assinar , a menos que usa procuração posterior expressamente -estabeleça a revogaçio dista

PFocuraçioA presente Procuração expirar na data que ocorrer primeiro entre n 31 de janeiro de 2016, ou (a) a
data em que Hélio Lima Magalhães deixas de ser firacionário do Banco e de suas afiliadas, ou (rir) a
data em que um dirétor ou representante devidamente nomeado do Banco revogar esta Pmcuraçio.
EM TESTEMUNHO DO QUE, eu, a abaixo assinada , assinei esta Procuração neste día 16 de
dezembro de 2013.

CI-ITBANK, N.A.
Por. (ass) Hollis W Hary Vice -Presidente Sénior
Estado de Nova York
Condado de Nova York
Neste dia 20 de dezembro de 2013, perante mim, a abaixo assinada , compareceu pessoalmente Hollis
W. Hart , pessoalmente conhecido por mim ou o qual me comprovou , com base em•érova satisfatória,
ser a pessoa fisica cujo nome está subscrito no instrumento anexo, e reconheceu perante mim que o
assinou na qualidade de Vice -Presidente Sénior do Cinbank, N.A.
(ass) Lily Isaacson , Tabelisi Pública do Estado de Nova York , habilitada no Condado de Nova Yodr,
cujo mandato expia em 28 de junho de 2016.
Selo em relevo e carimbo da Tabeliã Pública
9 d~ e Doaarrtatot
1°0lkld dt
e 06 de k= hrímm m f+P ~ -

Formulário 1
Estado de Nova York

Condado de Nova York
Eu, Noanan Goodman, Escrivão de Condado e Esctn io do juízo de Primeira Instancia do Estad~
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Nota York , no e para o Condado de Nova York , um Juízo de Registro , tendo por lei um selo, NESTE
ATO CERTIFICO, de acordo com as Leis Executivas do Estado de Nova York, que Lily Isaacson,
cujo nome encontra - se subscrito na declaraçio juramentada , depoimento , certificado de
reconhecimento ou prova anexo, era, na época do seu recebimento,.TABELIA PÚBLICA no e pan o
Estado de Nova York , devidamente empossada , juramentada e habilitada pata atuar nessa qualidade;.
que, de acordo com as leis, um mandato ou um certificado de sua qualificação oficial , com sua
assinatura de *próprio punho, encontra -se arquivado em meu cartório; que na época do recebimento
dessa prova , reconhecimento ou juramento , ela estava devidamente autorizada a fazê-lo; que estou bem
árniiatizado com a ~fia dessa TABELIÃ PUBLICA ou que comparei a assinatura do instrumento
anexo com a assinatura de próprio punho depositada em meu cartório e acredito que essa assinatura é
verdadeira.
EM TESTEMUNHO DQ QUE, apus. minha assinatura e afixei meu selo oficial neste dia 24 de
dezembro de 2013.
(ass)' Normas Goodman , Esceivio de Condado e Escriviio do Juízo dê Primeira Instáncia , Condado de
Nova York
Taxa paga: $3,00
Catimbo do Escrivio de Condado , Condado de Nova York.
Selo em relevo.
Reconhecimento da assinatura de Nom3an Goode ara, Tabebio da Corte do Condado de Nova.Yotk,
em Nova York , Estados Unidos, pelo Consulado Geral do Brasil em Nova York em 27 de. dezembro
dé 2013.
(ass) Gizelle Paiva Barreto, Vice-Cónèul
,

Selo consular no valor de R$20 00 orno.
,

NADA MAIS. Li, conferi, achei conforme e doar fé desta tradufão.
São Paulo, 13 de janeiro de 2014
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SUBSTABELECIMENTO DE PÉóCUíRACÃO QUE FAZ. RELP0 ^UMÁ MÃ(;AL~S.-

1 B A M.quantos este público instrumento virem que, à DEZ (10) dias do mês de
FEVEREIRO do ano de dois mil e catorze (2014), nesta cidade de São Paulo, em meu Tabelionat o,!
.
de Notas, perante mim dortiparc ~ eli como outorgante —substabelecente, HELIO LIMA
MAGALHÃES, na qualidade de Diretor Regional do. Citi para o Brasil, brasileiro, casado, dirigente
1 111,* de instituição financeira, portador da cédulaÀ de, identidade RG. nó 3.04.327-1~, inscrito no
CPFIMF'sob n* 344.224.557-53.-residetite e domiciliado nega Capital, onde tem escritório na
Avenida Paulista, 1.111, 170 andar. 0 presente, maior e capaz, face a'Oocumentação apresentada foi
devidamente identificado através dos documentos supremenciona0 os e apresentados no, ~Óriginal,Áo
1
que dou fé. Pelo mesriió"MC foi dito que, por estepálico' instrumento e nos melhorés"termos'de
direito, substábelece como de fato e na verdade substabelecido tem com reserva de iguais
poderes para si, na pessoa de, Grupo 1: STELLA MAURA MONTIANI PONS,,brasilei ra,'
'
solteira, advogada, inscrita naOAB / SP sob n' 93.986 e inscrita no CPFIM F sob n* 104.225368-74:
ANDRÉ FRANCO DE MORAÉS brasileiro, separado judicialmente',, advogado, portador da
'FIMF sob n° 069.208.79824;
carteira de identidade RG ri* 16.696.770 SSPISP é inscrito no CP'M
PEDRO ANTONIO DE ARRUDA ROCHA brasileiro, `casado;advogado, inscrito na OAB/SP
sob o ril 240.209, e no CPFIMF sob o ri* 071.497.497-80, todos com o mesmo endereço comercial na
Avenida
Paulista número 1111; e.NATALIA CECILE LI1P1EC XIMENEZ..Drasileira, solteira;
J1
z advogada, inscrita ria OAB-SP sob o n0 192.175, e no-CPFIMF sob o n*274.377.73 8-99 G rui) Ó~ I I:
MARCiO VERONESE ÀLVES brasileiro solteiro, maior, bancário, portador da carteira de
à
identidade RG ri* 17.624.830-4 SSPÍSP, inscrito
crito no CPF/MF sob n 150.720.688-70, ADONIRO
CESTARI NETO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RO ri.*
i
23 .409.673-1 SSPISP, inscrito no CPFMF sob 6 ri." 265.080.518-9 1, ambos coo m o mesmo endereço
comercial fia Avenida Paulista número -1111,E dos podeires que ~ lhe foram conferidos por
CITIBANK N.A., escritório localizado em 701 EasÈ60th StreetNórth, Sioux Falls, Dakota do Sul,
57104, Estados Unidos da América e sede social em 399 Park Avenue, Nova York, NY 10022, ( r r
ÃEstadá Unidos da América, constantes no instrumento de procuração outorgada no dia 16` de
dezembro de 2013, perante o Tabelião Público do Estado de Nova York, Habilitado no Condado de
Nova York, Lily Isaacson, tendo reconhecida waLitenticidade do documento por Norman Goodman,'
Í Juizo de Registro, em 24 de dezembro de 2013,
no e para o Condado de Nova '~ àrk,,um
devidamente traduzida,p'ãra o português peláTradutora Pública Juramentada, Maria Claudia Santos
Ribeiro Ratto, matriculada na Junta Comercial do:Estado de São Pau16'— JUCESP sob o ri. 1287,;
tradução 1-23452, livro .201,'fdfha 60, estando a 1r uráção e stiã-`íespéétiva tradução juramentada,'
devidamente registrada no 2 0. Oficial de Registrwde Títulos e--Documentôs 6 Civil de'PcssOas
"Jurídicas desta Capital, em microblinesob o número 3547481, no dia 15 de janeiro de 2014, ficando
1
mencionados documentos arquivados 'neste Tabelionato sob , o numero 06912014; o presente capaz,,
face à documentação apresentada'' foi devidamente idèntificado através dos documentos
supramencionados " e :apresentados `no original, do que dou fé, ficando urna cópia dos documentos
supramencionados arquivados nesta Serventia na pasta 06912Q14,, declarando o substabelecente, sob
as penas da lei, estar a procuração aqui substabelecida em pleno vigor, sendo substabelecidos, tão
somente os poderes para: A) Comparecer, partícipar , ou votar em todas e quaisquer reuniões de
credores, assembleit de acionistas e debenturistas, rèuniões de conselheiros o diretores de
qualquer sociedade ou associação ou para outros `fins comerciais e'outèrgar p'roé àração nesse
sentido, podendo exercer os poderes ora concedidos paWa prestação do serviço de P
V. Ú B)
~
Representai e defender o Banco e seus interesses perante todos
•
os equaisquer
ÍO'
,,àtvüjà2
is C
~ .
tâmarasÍ arbitrais de-tôdas as classes e foros, em qualquer'açãá, processo
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Banco possa ser uma das` partes ou possa estar interessado em questões administrativas, civis,
criminais, contenciosas, oti administrativas-contenciosas, e em todos os tipos de ações judiciais,
„recursos ou processos de qualquer tipo ou natureza, coma total e absoluta representação do Banco,
ti
seja na qualid4de, de autor ou,réu, ou como-parte iriéérëssada por qualquer motivo, e com os poderes
1_~ àra 'tiistáuiWt ações, apresëntar óbjeçõés, cevo} ções apresentar provas. e alègaçõés ; ( interpor
_
recursos regulares-- e especiais; - fazer propostas, providenciar a execução de sentenças,, itnpugnar
todos os tipos de juizes ou oficiais, propor` interrogatórios, solicitar o reconheçimento,de assinatura
ou de documentos, instaurar todos os tipos de ações para repressão de'crimes, apresentar ped'i`dos de
!; amparo e se opor aos que forem concedidos a terceiros, desistir de tosasias classes de ações, objeções
e recursos; e, em geral, exercer todos os direitos do Banco em todos o's tipos de ações, demandas e
processos, judicialmente ou por equídade, com poderes para cobrar o valor das quantias depositadas
em juizo em nome do Banco e, com relação aos referidos valores cobrados, emitir recibos na forma
da lei, podendo os procuradores__ raticarem todos os atos necessários ao bom e fiel desempenho do
presente mandato Que é válido por 11 (um) ano . Aos- procurádores descritos rio GrupQ' 1 são
concedidos 0 poderes descritos nos itens "A" e "B" e aos "procuradores descrito nó Grupo II , são.
l
concedidos apenas os poderes descritos no item "A ". Os procuradores poderão substabelecer os.pUere§ ora concedidos sempre com reserva de iguais . Assim o disse do quedou fé; pediu .e lavrei este instrumento que depois delido em voz_altaclara;' foi achado em tudo conforme, ~ aceita,
outorga e',assina. Eu, HAMILTON CARLOS DÉ CARVALHO, Escrevente a "lavrei. Eu, JOSE
SOLON NETO,Tabelião Substituto, 'a subscrevo e assino. (a.a.) 11111 HELIO LIMA
MAÇALHAES///%1
(P taxas ao Estado, ao IPESP e ao Registro Civil). ,NADA MAIS:
aga,as
;
Trasladada
seguida do originai, Primeiro Traslado, .'páginas. 02, 'dou, , fé. '
Eu,
/ — Tabelião Substituto, a conferi, subscrevo `e assino em público e raso/
j
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JOSE SOLON NETO
TABEIIAÓ SUBSTITUTO
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Y 1/
Estado
R$
29,12
21,57
lpesp
R$
Reg. Civil
R$
5,39
Trib. Justiça
R$
5,39
Santa Casa
R$
1,02
Total
R$ 164,93
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/ }}28/2014
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CITIBANK N.A.
DNPJ 33 W2953,DWt-]1-NIRE 3531p5255B2-¡F6el BoaVeaa)
ÇAO

1_~

CNIWnk. N.X. filial brasileira de acometerão mirem" nona ame~, eumorome a funaoir e no Derj e m~~
,um No e Nos centavos) pa a~. única - CompebM ao Repres eunleme Legal m Brasa, nomeado m
fila) primpal na Crdada de SM Paulo. Es ta do de São Pau lo . M Avenida P ersis ta . 1 111 mea ri a no CNPJ forma de cláusula Ouma a forense,~ das deas"s sabre aumento de natal ~r~, Cen as fmae
sob on•330429n0001 - 71, neste ato representada Calo Sr Gustavo CMO. Mar. Gari, iri Cbaado, brasileiras ANgo 58 - Repmsenbnta Legal- A Reacometaçáo Legal do Citibank, N.A. O enreda por um
bancado, portador de "rtwe de identidade RG n° 52 553 527.5 SSPISP. imano no CPFIMF sob n' paerowntante Legal. domiGhado no Brami, nomeado pebas) repmseianteas) de Clfibank, N.A. em Nova
217 20645&1&, com escutam na Av Pautaste. 1111, São Paul"P delibere 1 - mUfrcar a alléraçw do meque que, na forma das Estatutos Saciais e de LagleepM ammmana, dein finam) podem, para 18x6-10 O
regulamento de filial aprovado pele Malm em 02 de dezembro de MIO, aqual a) alterou o Parágrafo Unico Instrumento de mendam "torga" M Representante Legal ame traduzido reguaneto em Canóno de
do are 40 do regulamento Pare ampliar o escopo de aprovação M aumento de Capital pelo Representarei@ Regrem de Títulos o Documentas, Submetido á eeeuagão do Banco Central do Bras) arquivado na Junte
Legal, PaewndO a atam ame W1,11 - Artigo 0 - Capital 8oclal - O C.P'aI SOnal deNecado Pan ba Comercial de Estado de Sb Paulo e puMVado no Diário ~ai da Umw Amigo 9° -Prazo ao, Mandato e
Oper~si das filiais brasltans 0 de R$ 515 601737,43 (quinbentos e yuim e redbóes, seroemos e um mil, Subetlmipo de Repreaantamne Legal 0 Raprawntanme Legal rndme0o sameme podem exercer as suas
setecentosevila ente remete quarenta e UM Centavos) ,P.Mgnfo Unlco•CM~MwRcpm.nb~ tenç"smBMNIapôs Uomol ~aSueinvestidumpeloMn"Cerra'M&ase Hora~MaamvaeUOun.
Le"1 no Braad, ~MIO no, lorma da dituwle quuNa afomafirMI1O das OSorsdes sobre aumenta de ceprnel p Representante Legal Camenecere no exedeo das Micções por Paio umelermrmde, ata a date de
destacado para es filiam cimente -. b) alterou o are T. do regulamento, para "aarbrinr a formap00 da lungbpaçiO da Inomeamos de seu9uceecar. nomeado na rama em empo 5• Suma ANgo 7° - A
- Reserva piem Equale ão de Dividendos e -Reserva Cama Refeço W Capwl de Giro. o qual passa! a A6minh"çbo-Aadmwsdeçao do Clfibank. N.A. m Bnm "maste a0 mijassem~ legal, o qual detém
vpeu "m a seguun redação' •ANgo 9°- Balanças e Demoastraçóas FIminceins - SereO sun~ ppáeoy Pmms paru gene e oMger a sociedeee. Unta e 2s01ver defimbvamenm es q"sr0es que se
baUnços e Pepandas ~1,15Ms fr"aevas em 30 de tuMo 131 de dezembro de cada aro, paro euaorl8nan, em j~ ve tem dele, p~ ai Cri~ lesem remia á gcaqum wnlroverees
apuatao doa reinado wmastraile, com ~iam dam escane~ das Ias Comerciam. ri a
i re lane aro c metros
Wamgo 6 atui que it Cliaank, NA. poses ta a grafo nos imitas a
prrncigos da CNl9brlydade geralmente acaras. Tas bata~ e ~.,I demonstrações finarcans wM F
ífl .canal W Cem reação a0 do C 67.a ,
a, em, de 260840. Parágrafo llnifi • Para a
ar"marr
a~ ao Bani Carnal do Bra il e putr
1~ m Um Ofi ceal de Ungo dou de Estado da Sio
ten c
fo mstrzegio
es ne90ons e eneresses u . na.. ele
NA m
n Bmel, e fu rna memm ~ le Legal pwosp d seu
Pauta e em )O rn ei de grande prCUlaçw, na forme de aspesto m regulementaão em voa Parág raoa aitMO. mmearproCltapae rclica mf~
nã0.delegendalaes equeir OMes dew e pauma poderes
Pmmelm-P~0 se dederades drvgeldOs e semi d istnbuneas A denta" lesos aWmdos em bala re,
r
Febca 1.0 dos alidade efias
negocias
e mtaes0.a
avr
I es cala quepemen 09. em
.."e.. assem como fi ca fa ci litado o lavanmme re to de balamos, a gwlgwr rompo, a adAm de vigor
prazode validade rotasealabel I . Ouatéas"
até
m01 dearevogaçãoArtigoB°Re pr e sen ta nte Legal, balanços bates que poderbaemrdenlm outros Irns, pam adminbumão de dividendos gor ene 0nermrm 00
31 de d ezembro -Oexe a n o Amigo r l2(tloze)mews. inxsendo-w emglde inta - rge
terminando
AsdiatribuiyesdedividendospodeMowrformalmadasCemaassinaturadoRepresentanteLegal, ou na sua
s C rem na ilda ano ARigo W - Balarmo@ • 0 de jun ca, e 31 de Cas riam - Urge levantados
supara
reme, com a de "lM P rocu ra d o, sem Os podem, bas ta ntes Parágrafo SegurMo - 0 Repmsentanne Legal. 31 da o
s
ou no, sua falia, com a de as no procurador Cem Meras bastantes. podara aprovar a alocação de lume dele."s e preparadas .. nótraçóes omaarm5 aro 30 de junho , 31 de Ca sariam, de Cede erro, Para
liquidas para a Reserva Para Equaluaçio de Dividendos e Reserva para Reforço do Captai de Giro 9Wração dos resultados semeareis, com ob.ervãnde das drspnarçóes asa tem camercrars, mimam e
Parágrafo Terneiro- A Roa~ para EqualrzaçM de Dividendos SaM 1 ... tape e 90% (..ta por Cento) de prenci, os da cimadUdade geralmente *"rios Tara eelanças e demais demonslraçów financeiras serão
valor M "etal amai e tem par finalidade garantir revemos pam Pagamento de dmidendas mdusrva " encammbados ao Banco Centeal do Braal e pub'r"deS no Dram Oficial cie Unido elou de Estado de Sio
forma de luras sobre o capa"1 Propina, ou sues anlecipeCón. visando manta o fluxo de ~um~ aos Paulo e em lama' de grande ar"lação, na lama do disposta na regulamentação em viga Parágrafo
acro anule; sendo "Ma Cara reveraoa a) equa alentes a Me 90%(.Ma Do, Canta) de luso liquido de Primeiro - POOerOC ser deJanados civedm sos e serem distribuidora A coreia da laicas &"radas aro
~este ajustado M rama 00 are 202 " Lar ne 64~6 b) egmvalentu a ata 100% (cem pe "MO) da balanças wmestmm. mim Como fica ftuLlado o levantamento de aalan"a. a queAer tempo a MIBra,
parcela malgada de Reaenas de Reavaliação. lei a lucras eCen~ c) egdvabnres a 916 ifida do Representante Legal. balanços estes que podaram sermo, dentre O.U.S fins, pe a d~buçBO de
(cem por tenro) dei"taMe"ajuste.de exercigos a itarrpras, larvado. lucros acumeados a) ~entnlea drv NdM, As dminbupEes de drvkendos PMWM se to,malmadba Com a ase"lura do Representante
Oo ~do COrreepPr te 0o, W"Pações ao, dividendos parágrafo Guano A Reserva Paro Rafa"" Legal cu na sue falta, cara a de cubo Facundo, Cem os Comete. bastemos Parágrafo Segundo • O
Capaal ce Gera sei imitada a 10% (dez pe Cento) de vala do capitel soo& e roei por fina'rdaM garaMn Repreaenlam o Legal, ""Ao, Lou. cebn a da outro procurada co. pocros esmerasse, pe0ar8 aprovar
mems rm..Par. a operação de Sociedade, sendo formada Cem reversas equveentes a are 10% ficas a 010~ de lucros liquides para a Reserva Pare Equal12~ de Dividendos e Reserva para Reforço do
por Pari) ate lano Inseto do exedcia aludado no, forme do era 2M de Ler M 640srr6; 2 - asonew a CM4,0 de Gim Parágrafo Terceiro - A Rawma pua Eq"liwção de DmOeredos Bera limitada a 90%
formalização de todos ~entes mlaevos às avemoCs 00 regulamento ara deliberadas, perante o Banco (moveria Co, ceei) do vabf de CapNl social e tara Oo, finerUade garanbr reversos para pagamento de
Cenbal do Brasil - BACEN e oulna au'Ondades Bover"menlare bramireis e 3 -mcficar too" os damas dividendos, incluem as fama de luro, sobre o "prtal pMprro Ou was ameupeCles. vrwndo mama o
amena ao regulamento Mo expressamente mo0rficades pela Presente Deti ma;M. e 4-em ~namore ales fluxode remi"raçáoa"fiadentas sendoformadaComreteses e)equrveentaseo,6ad%(n"enlapor
deli"nç"s acima ce nAbdar o regulamento pare atuação tla Fite Brasileira, que passem a vigorar mm a "MO) do WCm IlqurdO M ennddo, ajustado na coma doam 202 da Lei n•6 40406 b) aquvielenles e até
wg.nb,~§O Rageri... to para Atuação da Fllbl Biaeleira -Amigo Y •Automzação ~funcionar 100% (Cem par Canto) da parcela ~linda de Reservas de, Reavalação bn"da a'uaos acumulados C)
-O Cllibank, N.A., souadade nane amei"na. Cem seda em Palie Avenue 399, na Cidade "Nova Iorque, equivalentes a ata 100%, (Cem per Cento) do montante de atreles de exendcioe amlemenes Nn ado a lucros
EUA, autauada a tencionei rua Brial pelo Degelo nP 11503. de 23 de fevereiro de 1915. lendo ado • acumulados. d) decorrentes de ceutui Correspondente es emecepaçbes de dividendos Parágrafo Ouano
adonzaç8o Cera fi a onamenlp prorrogada, por Pmzo IndetemlmeO, pelo Banco Cendal do Bual Artigo A Reserve Pare Reforço da Capita' de Giro Ari limitada a 10% (dez "r "oro) do valor de Capital A.ai e
r - Flllal Principal. Reste da Filial. a Foro -O Cifiaank, N.A. tem fero em fax pri ncipal na Avenida Peullab, teta por finalidade garantir meros A"melros paru a openc90 da Soaeciade sendo formada "m recursos
1.111, no, CbaOe de São Paulo. Eetade de São Pauta P.Mg.(O Unleo • A FrtM000 Repmwnlanle Legal equivalentes a ala 1^ (des per Cento) de lucra liquido do exadao. ajustado Pa forma do era 202 M Ler
poderão ser instaladas Mias ou ""M"as em qualquer bento de tenho retemei W ainda encerradas na 8008]8 ANgo 1m- Vlglncla e eteraçóas oaal@ roBUlam<mo - O presente opeBmenlO podei ser
as já existentes. ~Mos as as"smóeb regulamentam ANgo r - Objeto $OCiai - 0 Cificank, N.A. alterado a qualquer tem", ~ante a aprewntaçao ao ato deli"nUvo advindo ao, C*w Matriz, ex"b
Iam por, Objetam e prstica de toque as opeapies" ,~. aos banto, COmeaare paa lMpsbçOo bm.deira, nas Cedias Previstos ro"MFef,énr" a0 Amg00•, eme .a.. as aspaar)5es tapes e regulamentares
rndusrve as de cámtem. sem Prquiso das norma, e regutamentce nom.eu rNams e"CAven 6s fitais vigentes m Pets, e "suará a apurar apeie a ase eequesA aprovação peto Bem" Carona der Beasl São
ANgo 4- - Capital Selei - O CaPtal Sena' ",rara" pua as operações das fitras boeskems 4 de Paulo-Sp, 16 de dezembro de 2010 Cltiaank, N A. -Gutavo Calce Masin Gemi -RpmwMenle Legal
RS 51580173],43 mben os e quanta, mel~ seiscentas e um mil setecentos e Insta e Iene rase e JUCESP M 14 182111.7 em D3mt0011 IUba Pagina Buem de G"o - Seae lmeGera'

Yasuda Seguros S.A.

SANEJ — SANEAMENTO DE JAú LTDA.

CNPJ e 11010562501001J4-NIRE M 353 000 1~

CNPJ e°OA]OB.I68NCOf AA NIRE 35216181517

~ Arlabede AdMB,M ~
Os dócmenlas de qua Data o arlpo IMda Lia m 6.40408 mia~
ao enrcldo~ai encerado aro 31 de dUeembro0 MIO, Abamos
A doppeçãO dos Senndns Acbnistles no, sede social dfist.~"M,
na Rue Cu"Mo, n°328 São Poub/SP São Paulo, W de N"mo de mil
Tetaulim Ya"kFa-mala Preeidenle.

1

DecbrgJO de Enrolo de Llvna naceb

SANEJ-Sawamento de Jaú Lida, 1.100 Endivide n,
401.157.510116,establwWAv.WCa16.2915-Jd MOJasé-JOwsP,
Cap 18.201-8]O.dAlen PareosOavitlas li"que. no, data de240I/2911
IamekI.MO 01iv10fecal, Reglalio de ulilino. da dammentos fiWle
e formo, ame ~lindas mgdeb 6 arei, devidamente pneamde.
Re"lo Cenas NaArmmb LOpaaCOnlader CRGmJ-076 B46.

f 5 4"

BAYER S.A.

C.N.PJ.n!1Aa5962Aa1001-16-NRE n , 36=.=A13

DDMUNICAQ4

Dai. NORS7FAIED LAPPLE, sem pala prei Pam toei os fina e
ebaosdecielo, Cerdprme Oarbg0151. tla Lai640a de 1976. Aumentar
seuPadide tle mnuncui em caMmr bmAgSvele rm'ratave. a0"pode
andor Prevdenb classe ~li,~ Cementam, &lua" na Rua
~e"m der", . JU $pPp
Sio Pauta - 2 . Mo Poul0. le de
duempa, de 2010. JUCESP M 31 911111-3 em 27,01/11, Nála Regra
Buenode
-SecretaiM Gemi.

ORIENTAÇÕES PARA ENVIO DAS PUBLICAÇÕES
NO CADERNO EMPRESARIAL

,

i~~

As publicações encaminhadas ao Caderno Empresarial necessitam de alguns cuidados técnicos.
Veja abaixo algumas dicas para minimizar possíveis erros e garantir a qualidade e
fidelidade de sua publicação.
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,eRQ UIV05 NO FORMATO
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No arquivo TXT, enviar somente o texto a ser publicado, deixando de lado endereços, solicitações,
autorizações, ou qualquer informação que não deva ser publicada.
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BENJÓ, GARCIA, SOUTO

& NOVAES — ADVOGADOS

associado a Sturzenegger e Cavalcante

-

¡

advogados associados

Roberto Benjó
Luís Alberto Miranda Garcia de Sousa

Simão lsaac Benjó

(in memor~

Paulo Augusto Silva Novaes

Paula de Figueiredo Souto
Cecilia Mendes de Magalhães e Novaes
Unia Pinto Guimarães de Azevedo
Marta Garcia de Miranda Carvalho
Marcela Saar Rocha Ramos

CONSULTORES

Diogo de Figueiredo Moreira Neto
Flávio Amaral Garcia
Sérgio Pyrrho

EXMO. SR . DR. JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA
CAPITAL

o
Processo n° 0474961-48.2014.8.19.0001

BANCO CITIBANK S/A e CITIBANK N.A., nos autos da recuperação
judicial de ENEVA S.A. e ENEVA PARTICIPAÇóES S.A., vêm requerer a V.Exa., em
atenção ao devido processo legal e ao princípio da ampla defesa, seja desde logo

declarado e assegurado por esse juízo que os prazos para oferecimento de objeção ao
Plano de Recuperação Judicial serão integralmente restituídos aos credores, tendo em
vista que, hoje — após a revogação do efeito suspensivo que fora obtido no Agravo de
Instrumento n° 0003950-90.2015.8.19.0000 —, o Plano de Recuperação apresentado
está em desconformidade com a decisão judicial expressa que determinava a
apresentação de dois planos, em separado, para cada uma das empresas.
O atual estado de coisas, em que há apenas um Plano de Recuperação
Judicial nos autos que contraria decisão proferida por esse juízo, gera grande
insegurança jurídica para todos os interessados, em prejuízo direto às partes, o que só
será sanado com a devolução integral do prazo para oferecimento de objeções, na
forma do art. 55 e parágrafo único da Lei no 11.101/2005.
Rio de Janeiro, 13 de março de 2015.
~

1

Luís Albe o banda Garcia de Sousa
OAB/RJ no 85.290
Rio 0E JANEIRO: Rua da Quitanda 52, 9" andar CEP 20011030 rei 21 2532 1051 Fax 21 2224 2099
5:0 PAULO: Rua vergueiro 2.016. W andar CEP 04102.000 Tel 11 2148 5080 Fax 11 2148 5073
BRASILIA: SHS Quadra 6. Coni. A. 81 E, Ed. Brasil XXI, salas 3021308 CEP 70316-000 Tel 61 3202 8802 Fax 61 3201 7014

DERRAIK
&MENEZES
----

--=ADVOGADOS

EXMO. SR . DR. JUIZ DE DIREITO DA 49 VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo n2 0474961-48.2014.8.19.0001
NATURAL ENERGIA PARTICIPAÇÕES LTDA., nova denominação da CSRX ENERGIAS RENOVÁVEIS
LTDA., uma sociedade limitada com sede, na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Santa Luzia,
651, 312 andar, parte, CEP 20021-903, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 15.821.584/0001-33
("NATURAL ENERGIA"), por seus advogados, vem, respeitosamente à presença de V Exa., na,
qualidade de credora da Recuperanda ENEVA PARTICIPAÇÕES (fis. 1362, 1369 e 1422), requerer a
juntada da anexa procuração em anexo, a fim de que sejam produzidos os devidos efeitos legais.
N
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Pede deferimento.
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Rio de Janeiro, 16 de março de 2015.
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PROCURAÇÃO

Pelo presente .instrumento de mandato, NATURAL ENERGIA PARTICIPAÇÕES LTDA., nova denominação
da CSRX ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA., sociedade limitada com sede na cidade e Estado do Rio de
Janeiro, na Rua Santa Luzia, 651, 312 andar, parte, CEP 20021-903, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
15.821.584/0001-33, doravante denominada "Outorgante", neste ato reptesentada por seu sócio Sr.
Ricardo Salgado Martins, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade e 'Estado do
Rio de Janeiro, com éndereço comercial na Rua Santa Luzia, 651, 312 andar, parte, CEP 20021-903,
portador da carteira de identidade n° 19.90104280, expedida pelo CREA/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n°
CARLOS. AUGUSTO

957.139.727-04, nomeia e constitui seus bastantes procuradores os Drs.

BEHRENSDORF DERRAIK, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RJ n° 89.904 e no CPF/MF sob o
n° 011.052.707-00; RODRIGO CESAR DE MENEZES CARDOSO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na
OAB/RJ n° 104.337 e no CPF/MF sob o n° 079287027-11; RODRIGO ROUX VALENTINI COELHO CÉSAR,
brasileiro, casado, advogado, inscrito na' OAB/SP n° 214.949 e no CPF/MF sob o n° 216.345.858-01 e
PABLO SEQUEIRA SALARINI, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RJ n° 137.884 e no CPF/MF
sob o n° 091.298.147-40; todos com escritório na Rua Santa Luzia, 651, 31 2 andar, Centro, Rio de Janeiro
— RJ, e na Rua Fidêncio Ramos, 195, cj. 141, Vila Olímpia, São Paulo-- SP (conjuntamente, "Outorgados"),
com a finalidade de representar a Outorgante, em conjunto ou individualmente, independentemente da
ordem de nomeação, perante o foro em geral, outorgando-lhes os poderes da cláusula adJudicia et extra,
podendo representa-Ia perante todos os Tribunais e Juízos, assim como junto ao Administrador Judicial
em processos de recuperação judicial, com os poderes especiais para propor o que de direito, promover
ações, interpor recursos e- acompanha-los até ulterior instância, requerer e ter vistas de autos e
documentos, assinar todo e qualquer termo, acordar, discordar, transigir, ratificar termos, receber e dar
quitação, substabelecer o presente com ou sem reservas, promover incidentes e impugnações, inclusive
representar a Outorgante em Assembleia Geral de Credores podendo exercer seu direito de voto, e,
eventualmente, representá-la perante o Comitê de Credores que vier a ser formado, para que a
outorgante passe a integrar o mesmo e participe das reuniões caso se faça necessário, -exercendo nesta
também os direitos e deveres correlatos, podendo ainda apresentar as oposições que entenderem

se

cabíveis ao plano de recuperação, e tudo o mais que

fizer necessário para o fiel cumprimento do

presente mandato, firmado por prazo indeterminado, especificamente para representar a Outorgante na

Ação de Recuperação Judicial de ENEVA S.A. e ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A., em trâmite perante a 42
Vara Empresarial da Comarca da Capital - do Estado do Rio de Janeiro sob o número 047496148.2014.8.19.0001.
Rio de Janeiro de mar o de 2015.
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QUARTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA
NATURAL ENERGIA PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/MF: 15.821.58410001-33
NIRE: 33.2.0927817-7
1. MARTINS EMPREENDIMENTOS, ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.,
1057519
sociedade limitada, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na
Praia de Botafogo, n° 440, sala 1401, parte, Botafogo, CEP: 22250-040, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 07.925.89010001-91, com seus atos constitutivos arquivados na
JUCERJA sob o NIRE 33.2.0932845-0, neste ato representada por seu SócioAdministrador, RICARDO SALGADO MARTINS, brasileiro, casado pelo regime de
comunhão parcial de bens, engenheiro mecânico, nascido em 10/07/1966, portador da
carteira de identidade
sob o

e RJ-1990104280, emitida pelo CREA-RJ, inscrito no CPF/MF

e 957.139.727-04, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do

Rio de Janeiro, na Av. Flamboyants da Península, n° 1250, Bloco 1, apartamento 1303,
Barra da Tijuca, CEP 22776-070;
2.

FOX ENERGY SERVIÇOS DE ENERGIA LTDA, sociedade limitada, com sede na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Lavandisca, 741, conjuntos 131/133,
Indianópolis, CEP 04515-011, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 05.652.41410001-19, com
seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo
(" JUCESP ') sob o NIRE 35.2.1902438-2, neste ato representada por seu bastante
procurador, CARLOS AUGUSTO BEHRENSDORF DERRAIK, brasileiro, solteiro,
advogado, portador da carteira de identidade no 89.904 OAB/RJ e inscrito no Cadastro
Nacional de Pessoas Físicas (CPF/MF) sob o número 011.052.707-00, com escritório à
Rua Santa Luzia, 651, 31e andar, Centro, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP:
20021-903;

3.

VENTOS TECNOLOGIA ELÉTRICA LTDA., sociedade limitada, com sede na Av.
Santos Dumont, n°. 5753, Sala 906, Papicu, CEP 60175-047, na cidade de Fortaleza,
Estado do Ceará, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.093.97710001-09, com seus atos
constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Ceará (" JUCEC ") sob o NIRE

Quarta Alteraçao do Contrato Social da NATURAL ENERGIA PARTICIPAÇÕES LTDA.
Pggba1 de 18

aA\

V

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NATURAL ENERGIA PARTICIPACOES LTDA
Nire:33209278177
Protocolo: 0020143737970 30110/2014
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 1311112014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Aulenticação:8EAAEB1668DFAAD7CFBAOB9D887CA81945FOSCADO4635ADA8954F5B6D7E324CE
Arquivamentos: 00002696924, 00002696924 13/1112014
-

Be~do F.S. eerwanaer
secreuirioGeral

-

154%

23.2.0062608-5, neste ato representada por seu Sócio-Administrador, JOSÉ GEORGE
DE MELO LIMA, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens,
engenheiro, portador da Carteira de Identidade no 3871660, emitida pelo SSP-SP e
inscrito no CPFIMF sob o no 000.321.828-72, residente e domiciliado na Rua Joaquim

>~ s

Nabuco, n° 643, apto. 900, Meireles, CEP 60125-120, na Cidade de Fortaleza, Estado do
_

Ceará;
4. JOSÉ GEORGE DE MELO LIMA, acima qualificado;
na qualidade de Sócios que representam a totalidade do capital social da sociedade limitada
denominada NATURAL ENERGIA PARTICIPAÇOES LTDA., com sede na cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Brasil, na Praia de Botafogo, n° 440, sala 1401,
parte, Botafogo, CEP: 22250-040, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 15.821.58410001-33, com
sua 3' e última alteração do Contrato Social arquivada na Junta Comercial do Rio de Janeiro
Ç JUCERJA ") sob o n° 00002580841, em sessão de 6 de janeiro de 2014 (' Sociedade' , e
ainda
S. GEORGE NEWTON CARNEIRO LIMA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da
carteira de identidade n° 06.359.960-9 e inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas
(CPF/MF) sob o n° 004.919.017-20, residente e domiciliado na Rua Barão de Jaguaripe,
n° 112, apt. 401, Ipanema, cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP
22421-000;e

6. RODOLFO VON SYDOW CANAVARRO PEREIRA, brasileiro, casado, advogado,
portador da carteira de identidade no 59.463, emitida pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF
sob o n° 713.685.827-53, residente e domiciliado na Praia de Botafogo, n° 422, apt. 106,
CEP 22250-040, cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, neste ato
representado por seu bastante procurador, RICARDO SALGADO MARTINS, acima
qualificado;
têm, entre si, justo e acordado, alterar e consolidar o contrato social da Sociedade, por
deliberação unânime, conforme abaixo:
Quarta Alteraçtio de Contrato Social da NATURAL ENERGIA PARTICIPAÇ ES LTDA.
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Primeiro

s Sócios decidem alterar o endereço da sede da Sociedade, da cidade do Rio de Janeiro,
stado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, n o 440, sala 1401, parte, Botafogo, CEP:
22250-040, para a Rua Santa Luzia, 651, 31e andar, parte, Centro, cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, CEP 20021-903.
Seeundo

Os sócios deliberam ainda, por unanimidade, abrir uma filial da Sociedade, a ser localizada
na Praça Manoel Januário Cabral, n° 108, cidade de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte,
CEP 59.535-000.
Terceiro

Em virtude das deliberações acima, fica alterada a redação da Cláusula Segunda do Contrato
Social da Sociedade, que passará a vigorar conforme abaixo:
"Cláusula Segunda
SEDE
A Sociedade tem sede na Rua Santa Luzia, no 651, 31° andar, parte, Centro, cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20021-903, podendo, por deliberação dos sócios, abrir ou
fechar escritórios, representações ~filiais em qualquer localidade do país ou do exterior.
Parágrafo Único- FILIAL: A Sociedade possui uma filial localizada na Praça Manoel Januário
Cabral, n'] 08, cidade de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte, CEP 59.535-000"

uarto

A sócia VENTOS TECNOLOGIA ELÉTRICA LTDA, com a expressa anuência dos
demais sócios, cede e transfere 13.761 (treze mil e setecentas e sessenta e uma) quotas, no
Quarta Alteraç3o do Contrato Social de NATURAL ENERGIA PARTICIPAÇÕES LTDA.
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valor nominal de R$ 1 , 00 (um real) cada , totalmente subscritas e integralizadas , para o novo
sócio GEORGE NEWTON CARNEIRO LIMA , acima qualificado . Dessa forma , a sócia
NTOS TECNOLOGIA ELÉTRICA LTDA . declara haver recebido justa compensação
nada mais ter a receber do sócio GEORGE NEWTON CARNEIRO LIMA, pela
transferência de suas quotas , dando-lhe a mais plena , rasa e irrevogável quitação.

uioto

O sócio JOSÉ GEORGE DE MELO LIMA , acima qualificado , com a expressa anuência
dos demais sócios , cede e transfere 13.761 (treze mil e setecentas e sessenta e uma ) quotas, no
valor nominal de R$ 1,00 ( um real ) cada , totalmente subscritas e integralizadas , para o novo
sócio GEORGE NEWTON CARNEIRO LIMA , acima qualificado . Dessa forma , o sócio
JOSÉ GEORGE DE MELO LIMA declara haver recebido justa compensação e nada mais
ter a receber do sócio GEORGE NEWTON CARNEIRO LIMA , pela transferência de suas
quotas, dando-lhe a mais plena , rasa e irrevogável quitação.
Sexto

A sócia MARTINS EMPREENDIMENTOS , ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES
LTDA ., com a expressa anuência dos demais sócios , cede e transfere 1 (uma ) quota , no valor
nominal de R$ 1,00 (um real ), para o novo sócio RODOLFO VON SYDOW
CANAVARRO PEREIRA , acima qualificado . Dessa forma , a sócia MARTINS
EMPREENDIMENTOS , ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA . declara haver
recebido justa compensação e nada mais ter a receber do sócio RODOLFO VON SYDOW
CANAVARRO PEREIRA, pela transferência de sua quota , dando-lhe a mais plena, rasa e
irrevogável quitação.
Sétimo

Em seguida , a sócia FOX ENERGY SERVIÇOS DE ENERGIA LTDA., com a expressa
anuência dos demais sócios, cede e transfere 1 (uma) quota , no valor nominal de R$ 1,00 (um
real), para o novo sócio RODOLFO VON SYDOW CANAVARRO PEREIRA , acirre
Alteração do Contrato Social da NATURAL ENERGIA PARTICIPAÇÕES LTDA.
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qualificado. Dessa forma, a sócia FOX ENERGY SERVIÇOS DE ENERGIA LTDA.
ra haver recebido justa compensação e nada mais ter a receber do sócio RODOLFO
SYDOW CANAVARRO PEREIRA, pela transferência de sua quota, dando-lhe a
plena rasa e irrevogável quitação.
,

Oitavo

Em seguida, a sócia VENTOS TECNOLOGIA ELÉTRICA LTDA., com a expressa
anuência dos demais sócios cede e transfere 1 (uma) quota no valor nominal de R$ 1,00 (um
,

,

real), para o novo sócio RODOLFO VON SYDOW CANAVARRO PEREIRA, acima
qualificado. Dessa forma, a sócia VENTOS TECNOLOGIA ELÉTRICA LTDA. declara
haver recebido justa compensação e nada mais ter a receber do sócio RODOLFO VON
SYDOW CANAVARRO PEREIRA, pela transferência de sua quota, dando-lhe a mais
plena, rasa e irrevogável quitação.
Nono
Em virtude das deliberações acima, a Cláusula Quinta do Capital Social passará a vigorar
com a seguinte redação:
"Cláusula Quinta
CAPITAL SOCIAL

O capitai social da Sociedade é de R5 550.442,00 (quinhentos e cinquenta mil e quatrocentos e
quarenta e dois reais - "Capital Social'), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente
nacional, bens e direitos, dividido em 550.442 (quinhentos e cinquenta mil e quatrocentos e quarenta
e duas) quotas distribuídas entre os Sócios da seguinte forma:
SÓC/OS

M. DE QUOTAS

VALOREMRS

MARTINS EMPREENDIMENTOS, ENGENHARIA E

PARTicIPAÇÕESLTDA.
FOX ENERGi , SERVIÇOS DE ENERGIA LTDA.

VENTOS TECNOLOGIA ELÉTRICA LTDA.

206.813

206.813,00

206.813

206.813, 00

54.645

54.645, 00

Quarta Alteração do Contrato Social da NATURAL ENERGIA PARTICIPAÇÕES LTDA.
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15 .52,
4
JOSÉ GEORGE DE MELO LIMA

54.646

54.646, 00

GEORGE NEirTON DE CARNE/RO LIMA

27.522

27.522, 00

3

3,00

550.442

550.442,00

ODOLFO VON SYDOW CANA VARRO PEREIRA

TOTAL:

Primeiro: A responsabilidade dos Sócios é restrita ao valor de suas respectivas quotas,
ï7 2 nas todos respondem solidariamente pela integralização do Capita! Social.
~

Parágrafo Segundo: A Sociedade será regulada por este Contrato Social, pelas disposições legais
contidas no Código Civil para as sociedades limitadas e, supletivamente, pelas disposições da Lei n°
6.404, de 15.12.1976 (Lei das Sociedades Anônimas), incluindo suas alterações posteriores. "

Décimo
Os Sócios decidem ainda aceitar a renúncia do Sr. JOSÉ GEORGE DE MELO LIMA,
acima qualificado , do cargo de Diretor sem denominação da Sociedade , outorgando - lhe e dele
recebendo a mais plena e geral quitação por todo o seu período de gestão , ficando aprovadas
as suas contas , sem quaisquer ressalvas ou emendas.
Onze

Adicionalmente, os Sócios decidem eleger, para o cargo de Diretor sem denominação da
Sociedade, o Sr. GEORGE NEWTON DE CARNEIRO LIMA, acima qualificado, ficando
aqui desobrigado a prestar qualquer garantia nas obrigações da Sociedade.
Doze
Os Sócios consignam , ainda , que o Diretor sem denominação empossado na forma acima
declara sob as penas da lei , não estar impedidos por lei especial , ou ter sido condenado por
crime falimentar , de prevaricação , peita ou suborno , concussão , peculato , crime contra a
economia popular, a fé pública ou a propriedade , tendo declarado , ainda, não estar incurso em
nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil. `

Quarta Alteraçfo do Contrato Social de NATURAL ENERGIA PARTICIPAÇÕES LTDA.
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Treze
tude das deliberações acima, fica alterada a redação do Parágrafo Sexto da Cláusula
do Contrato Social da Sociedade, que passará a vigorar conforme abaixo:
1r, -°11—

Ç

"''t ~ "Parágrafo Sexto: Os Sócios decidem eleger, por prazo indeterminado, como (a) Diretores
sem denominação os Srs. (i) RICARDO SALGADO MARTINS, casado, engenheiro

mecânico, portador da carteira de identidade no 1990104280 CRER-RJ e inscrito no
CPFIMF sob o no 957.139.727-04, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Av. Flamboyants da Península, no 1250, Bloco 1, apartamento
1303, Barra da Tijuca, CEP 22776-070, (ii) VLADIMIR A. RAPOSO, brasileiro, casado,

empresário, inscrito no CPEIMF sob o no 013.988.718-00, portador da carteira de
identidade no 14.195.347 SSP-SP, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo,
na Av. Lavandisca, 741, conjuntos 1311133, Indianópolís, CEP 04515-011, e (iii) GEORGE
NEWTON CARNEIRO LIMA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de
identidade no 06.359.960-9 e inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPFIMF)
sob o n° 004.919.017-20, residente e domiciliado na Rua Barão de Jaguaripe, no 112, apt.
401, Ipanema, cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22421-000. "
uartorze
Decidem, por fim, os Sócios consolidar o Contrato Social da Sociedade que, já incorporadas
as deliberações acima e, ficando ratificadas todas as demais cláusulas e condições, passa a
vigorar com a seguinte redação, a partir da presente data:

(contrato social consolidado a partir da próxima página)
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"CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA
NATURAL ENERGIA PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJIMF: 15.821.584/0001-33

P..

NIRE: 33.2.0927817-7

rR!`
Cláusula Primeira

05 7526

DENOMINAÇÃO SOCIAL

A Sociedade tem a denominação de "NATURAL ENERGIA PARTICIPAÇÕES LTDA:'.
Cláusula Segunda
SEDE

A Sociedade tem sede na Rua Santa Luzia, d 651, 31° andar, parte, Centro, cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20021-903, podendo, por deliberação dos sócios,
abrir ou fechar escritórios, representações ou filiais em qualquer localidade do país ou do
exterior.
Parágrafo Único- FILIAL: A Sociedade possui uma filial, localizada na Praça Manoel

Januário Cabral, n° 108, cidade de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte, CEP 59.535-000
Cláusula Terceira
OBJETO

A Sociedade terá por objeto (i) o desenvolvimento de atividades com fins comerciais
relacionadas à energia em todas suas modalidades, manifestações e produtos, e correiatos às
atividades dos sócios elou clientes, passíveis de negociação e comercialização, com vistas a
criar, viabilizar e concretizar negócios; (ii) o desenvolvimento de estudos, projetos, ativos e
soluções para a implantação de unidades de geração de energia de qualquer espécie; (iii) a
compra e venda destes estudos, projetos, ativos e soluções; (iv) a intermediação e
participação em negócios empresariais; e (v) a compra e venda de ações, quotas, participações

Alterado
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A

e ativos de sociedades empresariais , nacionais ou estrangeiras , e a participação no capital

Cláusula Quinta
1031Y1r41 ~~~1193

O capital social da Sociedade é de R$ 550 . 442,00 ( quinhentos e cinquenta mil e quatrocentos
e quarenta e dois reais - "Capital Social ' , totalmente subscrito e integralizado em moeda
corrente nacional, bens e direitos, dividido em 550.442 (quinhentos e cinquenta mil e
quatrocentos e quarenta e duas ) quotas distribuídas entre os Sócios da seguinte forma:

SÓCIOS

No. DE QUOTAS

VALOR EM R$

MARTINS EMPREENDIMENTOS, ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES LTDA.

FOX ENERGY SERVIÇOS DE ENERGIA LTDA.

206.813

206.813,00

206.813

206.813,00

VENTOS TECNOLOGIA ELÉTRICA LTDA.

54.645

54.645,00

JOSÉ GEORGE DE MELO LIMA

54.646

54.646,00

GEORGE N EWTON DE CARNEIRO LIMA

27.522

27.522,00

3

3,00

550.442

550.442,00

RODOLFO VON SVDOW CANAVARRO PEREIRA

TOTAL:

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade dos Sócios é restrita ao valor de suas respectivas
quotas , mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.
Parágrafo Segundo: A Sociedade será regulada por este Contrato Social, pelas disposições
legais contidas no Código Civil para as sociedades limitadas e, supletivamente, pelas
o

Quarta
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disposições da Lei n° 6.404, de 15.12.1976 (lei das Sociedades Anônimas), incluindo suas
alterações posteriores.
Cláusula Sexta
REUNIÕES DE SÓCIOS

í057b2d

A reunião anual de Sócios acontecerá até o final do quarto mês após o término do exercício
social. Os Sócios poderão se reunir em outras ocasiões, sempre que for de interesse da
Sociedade. As reuniões de Sócios serão convocadas por qualquer dos Administradores ou
Sócio representando, no mínimo, 10% (dez por cento) do Capital Social, mediante
comunicação, por escrito, endereçada a cada um dos Sócios, por meio de fac-símile, e-mail
com aviso de entrega ou carta registrada, com antecedência de, no mínimo, 5 (cinco) dias da
data da reunião, estabelecendo sua data, hora, local e ordem do dia.
Parágrafo Primeiro: As formalidades para convocação previstas no caput desta Cláusula

Sexta serão dispensadas caso estejam presentes à reunião Sócios representando a totalidade
do capital social ou caso estes declarem, por escrito, estarem cientes do local, data, hora e
ordem do dia, podendo para tanto utilizar-se de meios eletrônicos incluindo-se e-mails.
Parágrafo Segundo: O(s) Administrador(es) presente(s) na reunião deverá(ão) lavrar, ou

indicar qualquer pessoa para lavrar, ata contendo as deliberações tomadas e decisões havidas.
A ata deverá ser assinada por todos os Sócios presentes na reunião, ou, ao menos, por quantos
bastem para assegurar a validade das deliberações, devendo ser arquivada na Junta Comercial
em até 20 (vinte) dias contados da data da reunião, dispensada a sua publicação em qualquer
periódico.
Parágrafo Terceiro: Todas as deliberações dos Sócios serão tomadas por Sócio(s)

representando 75% (setenta e cinco por cento) do Capital Social, inclusive as seguintes
matérias:
a)

alterações a este Contrato Social;

Quarta Alterado do Contrato
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b)

incorporação, fusão, cisão, dissolução, ou liquidação da Sociedade ou suspensão da

liquidação;

c)

nomeação de administradores fora deste Contrato Social quando feita em documento

apartado;
d)

destituição ou dispensa de administradores;

e)

remuneração dos administradores;

ï)

pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial;

g)

aprovação das contas da administração;

h)

nomeação ou destituição de liquidantes e a análise de suas contas;

j)

distribuição de dividendos;

k)

outorga de garantias pessoais ou reais com relação aos negócios ou operações de

terceiros;

1)

criação de subsidiárias e sua dissolução ou liquidação;

m)

aquisição , venda ou instituição de ônus ou gravames sobre quaisquer bens da

Sociedade , inclusive de qualquer participação societária;
n)

assinatura de qualquer acordo de sócios , ou similares , em relação ã participação
societária;
o)

a concessão ou a tomada de empréstimos de qualquer natureza;

r)

celebração de aluguel de bens imóveis;
Alteraçgo do Contrato Social da

P

LIDA.
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s)

celebração de qualquer contrato ou acordo envolvendo a transferência de tecnologia

ou licenciamento de direitos de propriedade intelectual;
t)

celebração de qualquer contrato ou acordo com um valor total igual ou superior a

R$ 50.000, 00 (cinquenta
mil reais )por quaisquer dos Diretores sem denominação e
( q

R$ 10.000 , 00 (dez mil reais ) por um Diretor Executivo;
u)

exclusão de sócio ou inclusão de novos sócios; e

V)

nomeação de procuradores exceto procuração para advogados com os poderes da
,

cláusula adjudicia.

Parágrafo Quarto : Todas as atas de reunião de Sócios serão válidas se assinadas por todos
os Sócios da Sociedade , podendo para tanto utilizar - se de meios eletrônicos incluindo-se emails. Os Sócios poderão ser representados nas reuniões por outro Sócio ou advogado, em
qualquer dos casos munido de instrumento de mandato com poderes específicos. O
instrumento de mandato deverá ser arquivado na Junta Comercial juntamente com a ata de
reunião de Sócios.
Parágrafo Quinto : Na hipótese de as matérias que seriam objeto de reunião terem sido
expressamente decididas

,

por escrito

,

pela totalidade dos Sócios

,

tal reunião ficará

dispensada.

Cláusula Sétima
ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA
A Sociedade será gerida e administrada por uma ou mais pessoas naturais, sócias ou não, que
estão organizados como ( i) Diretores sem denominação e (ii) Diretores Executivos (todos
denominados de " Administradores '), as quais poderão ser eleitas ou destituídas conforme
deliberação dos Sócios nos termos deste Contrato Social.

Quarta Alteração do Contrato
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Parágrafo Primeiro - Incumbirá ao(s) Administrador(es) praticar(em) todos os atos
convenientes e necessários à administração da Sociedade, sem prejuízo da exigência de
autorização expressa dos Sócios nos termos previstos neste Contrato Social. Para tal
propósito , cada Administrador terá , entre outros , poderes para:

y
a)

atuar em nome da Sociedade;

b)

representar a Sociedade ativa ou passivamente , em juizo ou fora dele, perante

quaisquer terceiros , incluindo, mas não se limitando a, repartições e órgãos federais , estaduais
e municipais , autarquias , empresas de economia mista e quaisquer outros órgãos ou
entidades;
C)

administrar , orientar e dirigir os negócios da Sociedade , podendo, para tanto, comprar,

vender, trocar ou alienar , por qualquer outro meio , os ativos da Sociedade , observados os
limites estipulados neste Contrato Social; e
d)

firmar quaisquer documentos , inclusive aqueles que resultem em responsabilidade ou

assunção de obrigações para a Sociedade , incluindo , mas não se limitando a, escrituras, notas
promissórias , garantias , títulos de dívida , letras de câmbio , cheques , ordens de pagamento,
entre outros , observados os limites estabelecidos neste Contrato Social.
Parágrafo Segundo : Quaisquer documentos firmados em nome da Sociedade somente serão
válidos se forem assinados:
a)

por um Diretor sem denominação; ou

b)

por um Diretor Executivo , sempre em conjunto com um Diretor sem denominação, 0

exceto se dentro dos limites previstos no Parágrafo Quarto, item c . 2 desta Cláusula;
C)

por um procurador da Sociedade nomeado nos termos deste Contrato Social.

l
do Contrato Social de NATURAL ENERGIA PARTICIPAÇ ES LTDA.
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Parágrafo Terceiro : Qualquer instrumento de mandato outorgado pela Sociedade deverá (i)
especificar expressamente os_ poderes concedidos ao mandatário e sua vigência não poderá
exceder a 12 (doze ) meses , exceto com relação a procurações ad judicia , que poderão ser

_

outorgadas por prazo indeterminado ; e (ii) ser assinado por um Administrador devidamente

. ~.

autorizado por escrito , por Sócio(s) representando 75% (setenta e cinco por cento ) do Capital
Social.

X057532
Parágrafo Quarto : A prática de quaisquer dos atos abaixo especificados dependerá de
prévia autorização por escrito , por fac - símile , e-mail com comprovante de recebimento ou
carta registrada ou qualquer outro meio hábil , de Sócios que representem 75% (setenta e
cinco por cento ) do Capital Social:
a)

a compra , venda , outorga, transferência , hipoteca , penhor ou a constituição de

qualquer ônus ou gravame sobre os ativos imobilizados da Sociedade , assim como a emissão
de notas promissórias , garantias , títulos de dívida , letras de câmbio e quaisquer outros títulos
de crédito ( exceto cheques);
b)

quaisquer atos ou transações que não sejam diretamente relacionados com o objeto da

Sociedade , tais como fianças, avais , endossos ou quaisquer outras garantias em favor de
terceiros ou dos Sócios;

C)

compra de bens ou assunção de quaisquer obrigações:
c.l.) cujo valor individual exceda o limite de R$ 50 . 000,00 (cinquenta mil reais) e,
em conjunto , excedam , dentro de 1 (um) dado mês , o limite de R$ 100 .000,00 (cem
mil reais ), caso realizadas por quaisquer dos Diretores sem denominação; e
c.2) cujo valor individual exceda o limite de R$ 10 . 000,00 ( dez mil reais) e, em
conjunto , excedam , dentro de 1 (um) dado mês , o limite de R$ 50.000 , 00 (cinquenta
mil reais ), caso realizadas por um Diretor Executivo.

Quarta Alteraçgo do Contrato Social da NATURAL
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d)

ajuste ou celebração de quaisquer contratos de crédito em conta corrente ou outros

instrumentos de crédito;
e)

pedir recuperação judicial ou extrajudicial ou requerer falência, e;

f)

a proposição de qualquer demanda , desistência ou renúncia que tenha relação com

1051533 matérias fiscais da Sociedade.

Parágrafo Quinto : O(s) Administrador ( es) poderá ( ão) ter direito a remuneração mensal (prolabore ) ou outra remuneração a ser determinada pelo Sócio ou Sócios que representem 75%
(setenta e cinco por cento ) do Capital Social.
Parágrafo Sexto: Os Sócios decidem eleger , por prazo indeterminado , como ( a) Diretores
sem denominacão os Srs. ( i) RICARDO SALGADO MARTINS , casado , engenheiro

mecânico , portador da carteira de identidade e 1990104280 CREA - RJ e inscrito no CPF/MF
sob o n° 957.139 . 727-04 , residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro , Estado do Rio
de Janeiro, na Av . Flamboyants da Península , n° 1250, Bloco 1 , apartamento 1303 , Barra da
Tijuca , CEP 22776-070, (ii ) VLADIMIR A. RAPOSO , brasileiro , casado , empresário,
inscrito no CPF /MF sob o n ° 013.988 . 718-00 , portador da carteira de identidade n°
14.195.347 SSP - SP, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Av.
Lavandisca , 741, conjuntos 1311133 , Indianópolis, CEP 04515 - 011, e (iii ) GEORGE
NEWTON CARNEIRO LIMA , brasileiro , casado, engenheiro , portador da carteira de
identidade n° 06.359 . 960-9 e inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas ( CPF/MF) sob
o n° 004 . 919.017 - 20, residente e domiciliado na Rua Barão de Jaguaripe , n° 112 , apt. 401, (~
Ipanema , cidade do Rio de Janeiro , Estado do Rio de Janeiro , CEP 22421 - 000. \\\
Cláusula Oitava
EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇO
O exercício social terá início em 1° de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano
No período de 2 (dois ) meses após o término do exercício social , o(s) Administrador(e /

Alteração do Contrato Social da NATURAL ENERGIA
PdgLso /Sde

~

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NATURAL ENERGIA PARTICIPACOES LTDA

V
eemaMo r. s.

Berwanger
s~tário Geral

Nire:33209278177
Protocolo: 0020143737970 - 30110/2014
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 1311112014, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.

Autenticação: 8EAAEB1668DFAAD7CFBA0B9DB87CA81945F05CAD04635ADA8954F5B6D7E324CE
Arquivamentos: 00002696924, 00002696924 - 13/1112014

15 (oob
r

prestará(ão) contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário,

w.

S

.
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o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, na forma da lei.
Parágrafo Primeiro: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os Sócios

deverão tomar as contas do(s) Administrador(es) e deliberar sobre o balanço patrimonial e o
z ^ ris de resultado, devendo deliberar sobre sua aprovação ou modificação.
Parágrafo Segundo: A Sociedade poderá levantar balanços intermediários, podendo ser

mensais, trimestrais ou semestrais, que deverão ser aprovados pelos Sócios na forma deste
Contrato Social.
Parágrafo Terceiro: O lucro líquido ou prejuízo porventura apurado, será distribuído ou

alocado, conforme o caso, entre os Sócios, na proporção entre eles decidida,
independentemente da proporção de cada Sócio no Capital Social, ou levado à conta de lucros
não distribuídos, de acordo com deliberação de Sócios que representem 75% (setenta e cinco
por cento) do Capital Social. Inexistindo tal deliberação expressa dos Sócios para a
distribuição de lucros, entender-se-á que os mesmos serão levados à conta de lucros não
distribuídos.
Cláusula Nona
CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

A transferëncia de quotas, ou constituição de qualquer ônus, gravame ou direito real sobre
quotas será nula de pleno direito, exceto se previamente aprovada, por escrito, por Sócios
representando 75% (setenta e cinco por cento) do Capital Social, com a consequente alteração
do Contrato Social.
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Cláusula Dez
LIQUIDAÇÃO E DISSOLUÇÃO
A Sociedade será liquidada nos casos previstos na legislação aplicável ou por deliberação de
Sócio ou Sócios representando 75% (setenta e cinco por cento) do Capital Social, o(s)
qual(is) deverá(ão) também determinar a forma de liquidação e nomear o liquidante.
1057535
Parágrafo único: A Sociedade não se dissolverá no caso de falência, liquidação, insolvência,
morte ou retirada de qualquer dos Sócios, prosseguindo com o(s) restante(s), tomadas as
devidas providências legais, inclusive para reconstituição de número mínimo de sócios, se
aplicável. Será levantado dentro de 30 (trinta) dias após a data do evento, um balanço geral
para a apuração dos haveres do Sócio em questão. Na data da aprovação do balanço geral por
Sócios remanescentes representando a maioria do Capital Social, as quotas do Sócio retirante
serão canceladas e os haveres serão pagos a quem de direito em 6 (seis) parcelas mensais
contadas da data de aprovação do balanço levantado para tal fim.
Cláusula Onze
DECLARAÇOES
Cada um dos Sócios declara, sob as penas da lei, que não está incurso em nenhum crime que
o impeça de praticar quaisquer atividades mercantis, incluindo, mas não se limitando a,
participação no capital social de sociedades.
Parágrafo Primeiro: Cada um dos Administradores declara, sob as penas da lei, não estar
impedido de exercer a administração da Sociedade em decorrência de (i) lei; (ii) condenação
por qualquer crime, (iii) sentença de qualquer ordem que o proíba, ainda que
temporariamente, de ocupar cargos públicos, ou (iv) quaisquer crimes falimentares, de
suborno, peita, peculato, ou contra a economia pública, o sistema financeiro nacional, as leis
de concorrência, as relações de consumo, a confiança pública ou a propriedade.
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Cláusula Doze
FORO

Fica desde já eleito o foro da comarca da capital
P da cidade do Rio de Janeiro,o, Estado do Rio
de Janeiro , como o competente para dirimir qualquer controvérsia oriunda deste acordo, com

t~

`=

Y

renúncia
áuer
quálq
outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes assinam o presente Contrato Social em 3
(três) vias de iguais teor e fyima , para um só efeito , perante as testemunhas abaixo.
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R,ló

ór~

~ ~O~

F,l

s

j

o de Janeiro, 30 de setembro de 2014.
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A LÉTRICA LTDA. FOX ENERGV SERVIÇOS ) ? E ENERGjA LTDA.
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de Melo Lima

p.p. Carlos Augusto Bk1 rensdorf/DJrraik
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HARIA E PAKWICIPAooÕE3 LTDA.

Ricardo Salgado Martins
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0
GE E I ' WTON CARNEIRO LIMA

p.p. Ricardo Salgado Martins
Testemunhas:

1. N e:
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awP~ jRq

2. Nome: AU
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Recuperação Judicial
Processo n° 0474961-48.2014.8.19.0001

4

TIVIT TERCEIRIZAÇAO DE PROCESSOS,

SERVIÇOS E

TECNOLOGIA S.A., por seus advogados , já qualificada nos autos da recuperação
judicial proposta por ENEVA S.A e ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A., vem
respeitosamente á presença de Vossa Excelência informar e, ao final, requerer o que
segue.
1. De princípio, reitera a ora peticionária o pedido de anotação dos
nomes de seus advogados na contracapa dos autos e no sistema informatizado,
para fins de publicação, sob pena de nulidade.

AI. Santos, 1827— 13 0 andar-São Paulo - SP -C EP 01419-909 -Te 1.: 55 (11) 3525-5100 Fax: 55 (11) 3525-5120
contato@advsevilha.com.br
advsevilha.com.br — www.advsevilha.com.br

SEVILHA,
ARRUDA
ADVOGADOS

Tal pedido foi realizado a este DD. Juizo, em 21/01 p.p., sob o
protocolo n° 201500306253, mas, até o momento, não foi atendido por esta n.
Serventia.
Feito esse pedido inicial, pede vénia a ora peticionária para tecer
outras considerações sobre o caso.
2. Conforme se depreende da leitura atenta dos autos, restaram
habilitados os seguintes créditos: (i) R$ 25.561,80 (vinte e cinco mil quinhentos e
sessenta e um reais e oitenta centavos) em favor da empresa ora peticionária, a
TIVIT; e (ii) R$ 238.340,26 (duzentos e trinta e oito mil trezentos e quarenta reais e
vinte e seis centavos) em favor da empresa Synapsis Brasil S/A.
Muito bem.
Com relação à Synapsis, informa a ora peticionária que tal
empresa foi incorporada pela TMT, ou seja, todos os direitos e obrigações
daquela empresa passaram a ser de responsabilidade desta última, assim como
o direito ao recebimento do valor do crédito habilitado nos autos desta
recuperação judicial.
©

Para demonstrar essa transação, a ora peticionária promove a juntada
dos documentos que demonstram a incorporação da empresa Synapsis ao
património da peticionária.
Via de consequência, é de rigor que o crédito de R$ 238.340,26
(duzentos e trinta e oito mil trezentos e quarenta reais e vinte e seis reais) seja
transferido para a titularidade da peticionária.
Afinal, tal situação habilita a substituição processual da empresa
credora, nos termos do art. 43 do CPC.
Com efeito, a incorporação - operação pela qual uma ou mais
sociedades são absorvidas por outra - provoca a extinção da personalidade jurídica

ÀJ
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ADVOGADOS

da sociedade incorporada, equiparando-se, para efeitos legais, à morte da pessoa
física ou natural.
Por conseguinte, a incorporação enseja a sucessão processual (CPC,
art. 43), independentemente da aquiescência da parte contrária.
Nesse sentido, confira-se:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE DA ALTERAÇÃO NO POLO
ATIVO DA DEMANDA. INCORPORAÇÃO. SUCESSÃO
PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA
SOCIEDADE INCORPORADA. EQUIPARAÇÃO A MORTE DA
PESSOA FÍSICA OU NATURAL. AGRAVO IMPROVIDO"
(STF. RE
n° 567.907. Min. Ricardo Lewandowski. j. 17/04/2012)

3. Por fim, de acordo com a cláusula 5.7 do plano de recuperação
judicial, ficou estipulado que o credor deverá informar às recuperandas os dados da
conta bancária na qual serão realizados os pagamentos.
Em cumprimento a essa determinação, a peticionária apresenta em
Juizo os dados da conta bancaria na qual deverá receber os valores
correspondentes aos créditos habilitados em seu nome e em nome da empresa
incorporada Synapsis, a saber:
E
TIMT Terceirização de Processos , Serviços e Tecnologia S/A
CNPJ 07.073.027/0001-53
Banco Bradesco (237)
Agência: 2372-8
Conta: 126892-9

4. Reunidos todos esses pedidos, aguarda a ora peticionária digne-se
Vossa Excelência:

(i) determinar a anotação dos nomes dos subscritores na presente na

contracapa dos autos e no sistema informatizado, para fins de publicação, sob pena
de nulidade;

3
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(ii) determinar que o Sr. Administrador Judicial e as recuperandas
reconheçam - e anotem internamente, para fins de cumprimento do plano de
recuperação - a transferência do crédito da empresa Synapsis Brasil S/A para a
sua incorporadora, a empresa ora peticionária; e
(iiz) cientificar o Sr. Administrador Judicial e as recuperandas a
respeito dos dados bancários para depósito dos créditos das empresa TIVIT e
Synapsis Brasil S/A.
Termos em que,
Pede deferimento.
De São Paulo para o Rio de Jane --

v'
André Gonçalves de Arruda
OAB/SP 200.777

z

PASTA 47480
AGA / JFST/ DGL

\\Servidor\saaadv\CIVEL\Contencioso\TIVIT\Recuperação Judicial Eneva\Tivit - Rec. Jud. Eneva - manifestação informando incorporação da
Synapsis.doc
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TIVIT TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ e 07.073.02710001-53
NIRE 35.300.344.511
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 02 DE JANEIRO DE 2015
©-
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1.
DATA. HORA E LOCAL. Realizada em 02 de janeiro de 2015, ais 20 horas, na
sede social da Companhia na Cidade de Mogi das Cruzes Estado de São Paulo, na
Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, n.° 490, Vila Mogilar, CEP 08773-490.

,

,
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2.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA. Dispensada a publicação de Editais de
Convocação nos termos do artigo 124 4°, da Lei n.° 6.404, de 15 de dezembro de'1976 e
suas alterações posteriores
Lei das Sociedades por Açíi
por estarem presentes os
acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia conforme se verifica
pelas assinaturas apostas no Livro de Presenças dos Acionistas. Presente também a Sr.
Antonio Marcos Lima Dultra, representante da Empresa Avaliadora, conforme definição
abaixo.

'), ,

.

.

3.
ME . Os trabalhos foram presididos pelo Sr Luiz Roberto Novaes Mattar e
secretariados pelo Sr Paulo Sérgio Carvalho de Freitas.

:(

_

,

4.
ORDEM DO DIA Deliberar sobre i) o exame, discussão e a aprovação do
"Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Synapsis Brasil
S.A. pela TMT Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia:S.A.% datado de 02 de
janeiro de 2015 ii) a ratificação da nomeação e contratação da Deloitte Brasil Auditores
Independentes Ltda., .sociedade civil, com sede na Cidade de São Paulo, Capital, na Rua
José Guerra 127, Chácara Santo Antonio, registrada no Conselho Regional de
Contabilidade no Estado de São Paulo sob o n° 2 SP 000.164/0-4, inscrito no CNPJ/MF
sob o n° 33.036 252/0001 20, com contrato de constituição lavrado em 15 de julho 'de
1930, nas notas do Tabelião do I1 2 Oficio da cidade do Rio de Janeiro e devidamente
alterado e averbado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas de São Paulo,.capital, em 23 de
novembro de 1948 e alterações posteriores registradas no -mesmo cartório para elaboração
do Laudo de Avaliação Contábil, conforme definição abaixo; iii) a aprovação do Laudo de
Avaliação Contábil referido no item (ü) acima; (iv) a aprovação da incorporação da
Synapsis pela Companhia e (v) a autorização para os administradores da Companhia

;(
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praticarem todos os atos necessários a fim de efetivar e cumprir as deliberações tomadas na
assembleia geral extraordinária.
DELIBE~ES : Instalada a Assembleia, colocados os documentos à
S.
disposição dos acionistas e demais presentes, após a discussão das matérias da ordem do
dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

®-

5.1 Aprovar, sem reservas, o "Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de
Incorporação da Synapsis Brasil S.A. pela TIVIT Terceirização de Processos, Serviços e
Tecnologia S.A.", celebrado em 02 de janeiro de 2015 entre a administração da Companhia
e da SYNAPSIs BRASIL S.Ã., sociedade por ações com sede na cidade de Eusébio, Estado
do Ceará, na Avenida Eusébio de Queiroz, n.° 100, Centro, CEP 61760-000, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.° 01.855.536/0001-51, com seus atos constitutivos devidamente
registrados na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o NIRE 23.300.036.310
Ç Smapsis '% o qual tem por objeto consubstanciar as justificativas, os termos, cláusulas e
condições da incorporação da Synapsis pela Companhia, de modo que a Synapsis será
extinta e a Companhia sucederá a Synapsis, a título universal, em todos os direitos,
pretensões, faculdades, poderes, imunidades, ações, exceções, deveres, dívidas, obrigações,
sujeições, ónus e responsabilidades de titularidade da Synapsis,.nos termos, do artigo 227 da
Lei das Sociedades por Ações (" Protocolo e Justificação ').

52
Aprovar a ratificação da nomeação e contratação da Deloitte Brasil Auditores
Independentes Ltda., sociedade civil, com sede na Cidade de São Paulo, Capital, na Rua
® José Guerra 127, Chácara Santo Antonio, registrada no Conselho Regional de
Contabilidade no Estado de São Paulo sob o n° 2 SP 000.164/0-4, inscrito no CNPJ/MF
sob o n° 33.036.25210001-20, com contrato de constituição lavrado em 15 de julho de
1930, nas notas do Tabelião do 11 2 Oficio da cidade do Rio de Janeiro e devidamente
alterado e averbado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas de São Paulo, capital, em 23 de
novembro de 1948 e alterações posteriores registradas no mesmo cartório (' Empresa
Avaliadora', para a elaboração do laudo de avaliação com o objetivo de determinação do
valor contábil do património liquido da Synapsis a ser incorporado pela Companhia,
consubstanciado em balanço patrimonial da Synapsis levantado em 30 de setembro de 2014
(" Data-Base ', considerando a ocorrência de determinados eventos patrimoniais da
Synapsis subsequentes à Data-Base, conforme detalhado no Protocolo e Justificação, com
estrita observância do que estabelecem os critérios contábeis e a legislação aplicável
("Laudo de Avaliação Contábil '.

1 ,54 ),5

5.2.1 Nos termos da legislação vigente, a Empresa Avaliadora declarou : ( 1) não
ser titular , direta ou indiretamente , de qualquer valor mobiliário ou derivativo referenciado
em valor mobiliário de emissão da Companhia e da Synapsis ; (2) não ter conhecimento de
conflito de interesses , direto ou indireto , que lhe diminua a independência necessária ao
desempenho de suas funções; e (3) que a Companhia e a Synapsis , seus controladores,
acionistas e administradores , de nenhuma forma : (a) direcionaram ,1mitaram , dificultaram
ou praticaram quaisquer atos que tenham ou possam ter comprometido o acesso, a
utilização ou o conhecimento das informações , bens, documentos ou metodologias de
® trabalho relevantes para a qualidade de suas respectivas conclusões , (b) restringiram, de
qualquer forma, a sua capacidade de determinar as conclusões apresentadas de forma
independente, ou (c) determinou as metodologias utilizadas para a elaboração:do Laudo de.
Avaliação Contábil.
5.3
Aprovar o Laudo de Avaliação Contábil , anexo ao Protocolo e Justificação como
Anexo 5.7.
5.3.1 Conforme demonstrado "no Laudo de Avaliação Contábil , a Empresa
Avaliadora concluiu, com base nos trabalhos efetuados , que :o montante de
RS22 .30L148 , 91 (vinte e dois milhões , trezentos e um mil , cento e quarenta e oito
reais e noventa e um centavos ) representa, em todos os aspectos relevantes, o valor
contábil do patrimônio líquido da Synapsis a ser incorporado pela Companhia , avaliado de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
5.3.2 Nos ternos do Protocolo e Justificação , a Companhia absorverá as
eventuais variações patrimoniais da Synapsis ocorridas entre a Data Base e a presente data
5.4
Aprovar a incorporação da Synapsis pela Companhia , nos termos do Protocolo e
Justificação, com a consequente versão da totalidade do patrimônio da Synapsis à
Companhia e a consequente extinção da Synapsis (" Inco racão '~
.

5.4.1 A Companhia sucederá a Synapsis em todos os seus direitos e obrigações, a
título universal e para todos os fins de direito, sem qualquer solução de continuidade.
5.4.2 Tendo em vista que a Companhia é, nesta - data, detentora de 100% (cem
por cento) das quotas representativas do capital social da Synapsis , a incorporação da
Synapsis pela Companhia se dará sem aumento de capital da Companhia ,. havendo apenas a
absorção do acervo patrimonial da Synapsis contra o cancelamento da conta de
"Investimentos" do Ativo Permanente da Companhia referente à participação societária
detida pela Companhia no capital social da Synapsis.

~ 5I--b

5.5
Por fim, os acionistas autorizam neste ato a administração da Companhia a praticar
todos os atos necessários para a implementação das deliberações ora aprovadas podendo,
para tanto praticar todos os atos assinar todos os documentos e: cumprir todas as
formalidades necessárias , nos- termos e condições aqui previstos.
,
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ENCEIRRAMEN'rO. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia,
6.
da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi, por todos assinada. Mogi
das Cruzes ; 02 de janeiro de 2015 . ~ Luiz Roberto Novaes Mattar — Presidente;
Paulo Sérgio Carvalho de Freitas — Secretário. Acionistas'Presentes: APX Brazil Fundo
de Investimento em Participações e Luiz Roberto Novaes Mattar . Outross Pr entes:
Sr. Antonio Marcos Lima Dultra , representante da Empresa Avaliadora.
Confere com a original lavrada em livro próprio.
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TIVIT TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA SÃ
CNPJ n° 07.073.027/0W1-53
NIRE 35.300.344.511
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.
REALIZAD A EM 02 DE JANEIRO DE 2015
.

ANEXOI
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROTOCOLO E JUSTINCÁÇÃO DE
INCORPORAÇÃO DA SYNAPSIS BRASIL S.A. PELA TMT'TÉkCEÌRIZAÇÃO DE,
PROCESSOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA S.A.
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INSTRUMENTO PAltd IGULAR 'bF 'PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE
INCORPORAÇÃO DA SYNAPSIS BRASIL S.A. PELA TIVIT TERCEIRIZAÇÃO DE
PROCESSOS SERVIÇOS E TECNOLOGIA S.A.
`

~

,

®

celebrado entre

SYNAPSIS BRASIL S.A.
na qualidade de incorporada
e
TIVIT TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS SERVIÇOS E TECNOLOGIA S.A.
,

na qualidade de incorporadorá

02 de janeiro de 2015.
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INSTRUMENTO PART9 ~,ULAR sDR °PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE
INCORPORAÇÃO DA SYNAPSIS BRASIL S.A. PELA TIVIT
TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA S.A.

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes,
(a)
SYNAPSIS BRASIL S.A., sociedade por ações com sede na cidade de Eusébio,
Estado do Ceará, na Avenida Eusébio de Queiroz, n.° 100, Centro, CEP 61760 000, inscrita
no CNPJ/MF sob o n." 23.300.036.310, com seus atos constitutivos devidamente
registrados na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o NIRE 31300.304.461,
representada neste ato nos termos de seu estatuto social (" p.si "ou " Inço orada'~ ;'e'
-

®

TIVIT TERCEIRmçÃo DE PROCESSOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA S.A.,
(b)
inscrita no CNPJ/MF sob n ° 07.073.027/0001-53, com sede na Cidade de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo, na Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, n.° 490, Vila Mogilar,
representada neste ato nos termos de seu estatuto social (` = ' ou "Incolporadora '~ ,

Incorporada e Incorporadora, em conjunto, doravante designadas simplesmente ``3 ~ a L ' e,
individualmente,
RESOLVEM firmar, nos termos dos 224, 225, 226 e 227 da Lei n.° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada (" Lei das Sociedades por Ações ', o presente
"Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Synapsis Brasil S.A.
pela TIVIT Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia S.A", observados os termos,
çacão,~ .
cláusulas e condições adiante consubstanciados (" Protocolo e justi6
CLÁUSULA 1.`
OBJETO
1.1. Operação . Este Protocolo e Justificação tem por objeto consubstanciar as
justificativas, os termos, cláusulas e condições da incorporação da Incorporada pela

Incorporadora, de modo que a Incorporada será extinta e a Incorporïidota sucederá a
Incorporada, a título universal, em todos os direitos, pretensões, faculdades, poderes,
imunidades, ações, exceções, deveres, dívidas, .obrigaçõès, sujeições, ônus e
responsabilidades de titularidade da Incorporada, nos termos do art. 227 da Lei das
Sociedades por Ações (" Opcmçàg ').

Q
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CL QÈULA 2.

~

XI TIFICÃÇAÓ DA OPERAÇÃO

2.1. Motivos e fins da Operação . A Operação insere-se nó contexto de- reorganização
administrativa, operacional, financeira e jurídica do grupo econômico e dos negócios das
Partes, com a concentração de ativos, passivos e projetos das Partes de maneira a otimizar
estrutura de capital e a gestão de ativos, passivos e projetos das Partes.
2.2.
Interesse dos acionistas na realização da Operaçk . A realização da Operação se
justifica e é. interessante para os acionistas das Partes, pois lhes permite racionalizar e
simplificar a estrutura societária, e, consequentemente, consolidar e reduzir gastos e
despesas operacionais combinadas, com redução de custos e ampliação do controle sobre
os resultados.

O

2.3. Benefcios . A Operação trará consideráveis beneficìos de ordem operacional,
administrativa, financeira e econômica às Partes, quais sejam:
(i)

melhor aproveitamento dos recursos das sociedades envolvidas,; trazendo
consideráveis benefícios às sociedades de ordem administrativa e
econômica, sem o comprometimento do bom andamento dos negócios
sociais; e

(ri)

maior integração operacional das Partes, que, permitirá um .melhor
aproveitamento de sinergias já existentes e a criação de novas formas de
complementação entre as atividades sociais, de maneira a buscar a criação
de valor às Partes.
CLÁUSULA 3.'
CAPITAL SOCIAL DAS PARTES ANTES DA OPERAÇÃO

C omp osição do capital social da Synapsis antes da Operacao . O capital social da
3.1.
Synapsis, nesta data, é de R;24.087.326,89 (vinte e quatro milhões, oitenta e sete mil,
trezentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos), dividido em 4.462.466 (quatro
milhões, quatrocentas e sessenta e duas mil, quatrocentas e sessenta e seis) ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, todas de titularidade da TMT, sua Cínica acionista.

3.2. Composição do capital social da TIVIT antes da Operação . O capital social da
TIVIT, nesta data, é de R;1.189.144.056,99 (um bilhão, cento e oitenta e nove milhões,
cento e quarenta e quatro mil, cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos), dividido
em 88.990.128 (oitenta e oito milhões, novecentas e noventa mil, cento e vinte é oito) ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, distribuídas entre seus acionistas da seguinte
maneira:
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Roberto Nóvaéà Matiá

CLAUSULA 4.'
INCORPORAÇÃO DA SYNAPSIS PELATIVIT
4:1. Incorporação e Sucessão Universal pela TIVIT . Nos termos deste Protocolo e
Justificação, a Synapsis será incorporada pela TIVIT com a conséquente extinção da
Synapsis e a transferência, por sucessão universal , da totalidade de seu patrimônio liquido
para a TIVIT , nos termos do art . 227 da Lei das Sociedades por Ações.
,

4.2. Ausência de Aumento do Capital Social da TIVIT . Tendo em vista que a TIVIT é,
nesta data detentora de 100% cem por cento) das quotas representativas do capital social
da Synapsis , a incorporação da Synapsis pela TIVIT se dará sem aumento de capital da
TIVIT, havendo apenas a absorção do acervo patrimonial da Synapsis contra o
cancelamento da conta de "Investimentos " do Ativo Permanente da TIVIT referente à
participação societária detida pela TIVIT no capital social da Synapsis . Dessa forma, rio
momento imediatamente posterior à incorporação da Synapsis, o capital social da TIVIT
permanecerá aquele indicado na Cláusula 3.2 acima.
(

,

4.3.
Direito de retirada dos acionistas da Symapsis . Como a TIVIT é a titular da
totalidade do capital social da Synapsis , a aprovação da Operação na assembleia geral
extraordinária da Synapsis dependerá do voto afirmativo da sua única acionista, de maneira
que inexistirá acionista dissidente da deliberação da assembleia geral extraordinária da
Synapsis, nos termos do artigo 137 e do artigo 230 da Lei das Sociedades por Ações.

CLÁUSULAS'
AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
5.1. Empresa Avaliadora Consoante disposto no art . 226 da Lei das Sociedades por
Ações, as Partes contrataram a Deloitte Brasil Auditores Independentes Ltda., sociedade.
civil, com sede na Cidade de São Paulo , Capital , na Rua José Guerra 127, Chácara Santo
Antonio, registrada no Conselho Regional de Contabilidade no Estado de São Paulo sob o
n° 2 SP 000.164 / 0-4, inscrito no CNPJ /MF sob o n° 33.036 . 25210001 - 20, com contrato de
constituição lavrado em . 15 de julho de 1930, nas notas do Tabelião do 11 2 Ofício da cidade
do Rio de janeiro e devidamente alterado e averbado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas
de São Paulo , capital, em 23 de novembro de 1948 e alterações posteriores registradas no
mesmo cartório ("Empresa
r Avaliadora ', para a elaboração do laudo de avaliação com o
objetivo de determinação do valor contábil do patrimônio liquido da Incorporada a ser
incorporado pela Incorporadora (" Laudo de Avaliação ').
.

v
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52. Rátificáa li) da: cong ração
d Empresa Avaliadora A. ,escolha da Empresa
_á
Avaliadors`p2r2.a elabórzçio'do Laudn.dP Àvaliação deverá ser ratificada pelos acionistas
de cada uma das Partes.
-

.

5.3. Declaração da Empresa Avaliadora. Nos termos da legislação vigente, a Empresa.
Avaliadora declarou 1) não ser titular direta ou indiretamente de qualquer valor
mobiliário ou derivativo referenciado em valor mobiliário de emissão das Partes 2) não ter
conhecimento de conflito de interesses direto ou indireto que'lhe diminua. a independência
necessária ao desempenho de suas unções; e 3) que as Partes, seus controladores,
acionistas e administradores de nenhuma forma a) direcionaram limitaram dificultaram
ou praticaram quaisquer atos que tenham ou possam ter comprometido o acesso, a
utilização ou . o conhecimento das informações, bens, documentos ou metodologias de
trabalho relevantes para a qualidade de suas respectivas conclusões, b) restringiram, de
qualquer forma a sua capacidade de determinar as conclusões apresentadas de -forma
independente, ou (c) determinou as metodologias utilizadas para a elaboração do Laudo de
Avaliação.
:

(

,

,
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•

5.4.
Critério de avaliação Fixou se o critério contábil pata a avaliação do patrimônia
líquido da Incorporada.
.

-

'

5.5. Data Base Adotou se o dia 30 de setembro de 2014 como data base para avaliação
contábil do patrimônio líquido da Incorporada Data Base'.
-

.

-

-

("

-

5.6. Balanço Patrimonial. O Laudo de Avaliação fundamentou-se em balanço
patrimonial da Incorporada levantado na Data-Base.
5.7. Laudo de Avaliação. A Empresa Avaliadora elaborou o Laudo de Avaliação com o
objetivo de determinação do valor contábil do patrimônio líquido da Incorporada a ser
vertido para a Incorporadora na Data Base o qual integra o presenteProtocolo e
Justificação como seu Anexo 5.7.
,

M

-

,

5.7.1. Valor a ribxído. Conforme demonstrado no Laudo de Avaliação,:a Empresa
Avaliadora concluiu, com base nos trabalhos efetuados , que o montante. de
R$22.301 . 148,91 (vinte e dois milhões , trezentos e um mil , cento e quarenta e oito
reais e noventa e um centavos ) representa , em todos os aspectos relevantes , o valor
contábil do patrimônio líquido da Incorporada a, ser incorporado pela Incorporadora,
avaliado de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e considerando , ainda, a
ocorrência dos seguintes eventos patrimoniais da Incorporada subsequentes à Data-Base:
0 aumento do capital social da Sympsis , aprovado em 24 de novembro de
(a)
2014 , o qual passou de R$10 . 949.606,16 (dez milhões, novecentos e quarenta e nove
mil, seiscentos e seis reais e dezesseis centavos ) para R $24.087 . 326,89 (vinte e
quatro milhões , oitenta e sete mil , trezentos e vinte e seis reais e oitenta e nove

f 5~

.n

ceittávós)ç medtaníP â _capitawaá ã7 rla reserva de incentivo (ADENE) no valor tot al
de `F$7 I?7.720,73 -(seSOmilhëés; `cento e trinta e sete mil, setecentos e vinte reais e.
setenta e três centavos ) e de reservas de capital ' da Synapsis no valor total de
R$6.000 .000,00 (seis milhões de reais ), sem emissão de ações de emissão da Synapsis
de acordo com o disposto no artigo 169 , § I° da Lei das Sociedades por Açoes;.e
A incorporação da totalidade do patrimônio liquido da CYBMYNXX S.A:,
(b)
sociedade por ações com sede na cidade do Rio dei Janeiro ; Estado do, Rio .de
Janeiro, na Avenida Presidente Vargas, n.° 309, 11° andar ; Centro, CEP 20040-010,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 03.024.939/0001-84, com seus atos constitutivo5.
devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob. o
NIRE 33.300.287.876 (" Çyberlvnxx~ coma consequente absorção 'pela Synapsis'do
acervo patrimonial da Cybe lynxx contra o cancelamento da conta de
"Investimentos" do Ativo Permanente da Synapsis referente à .participação
societária detida pela Synapsis no capital social da Cyberlynxx.
.

5.7.2. VariaFãt parixoniaú. As variações patrimoniáts relativas ao patrimônio
líquido da Incorporada a ser incorporado pela Incorporadora que ocorrer.em entre a DataBase e a data da efetiva realização da Operação serão absorvidas pela Incorporadora.

CLÁUSULA 6.'
ATOS SOCIETÁRIOS E ALTERAÇOES NO ESTATUTO SOCIAL DAS PARTES
Atos societários A Operação está sujeita à aprovação pelas assembleias gerais
6.1.
extraordinárias de cada uma das Partes.
.

Ausência de Alteração do estatuto social das Partés . Nos termos de ste Protocolo e
6.2.
Justificação, a Operação não acarretará alteração ao estatuto social de cada uma das Partes,
tendo em vista que: (i a Synapsis será extintas em decorrência da aprovação da Operação; e
(ii) não haverá aumento do capital social da TIVIT.
)

CLÁUSULA 7.'
DEMAIS CONDIÇOES APLICÁVEIS A OPERAÇÃO
Extinção da ,5ynapsis Com a efetivação da Operação a Synapsis será extintas de
7.1.
pleno direito e para todos os fins, sem ,a necessidade de procedimento de liquidação.
.

,

Abertura de filiais . Tendo em vista que a, TIVIT já possui filiais nos locais onde
7.2.
estão localizados os estabelecimentos integrantes do acervo patrimonial da Synapsis, a
Operação não resultará na abertura de novas filiais da TIVIT.
Prática de atos . Uma vez aprovada a Operação, os administradores das Partes
7.3.
deverão praticar todos os atos, registros e averbações atos que se fizerem necessários à

$d

1 5g
perfeita régúiáriz&ção, fórt7a;i ação e àéà
ü ção da Operação e do estabelecido no_ presente
Protocolo 22-Ju tificaçá,
7.4.
Custos e despesas . Cada Parte deve arcar com suas respectivas despesas, diretas ou
indiretas, decorrentes da celebração deste Protocolo e Justificação e da consumação da
Operação, incluindo, sem limitação, despesas com publicações, assessores jurídicos e
financeiros, registros e averbações necessários.
7.5. Tributos. Cada uma das Partes deverá recolher e pagar pontualmente todos os
tributos incidentes em razão da Operação e para os quais seja definida como contribuinte
pela legislação tributária. Adicionalmente, as Partes autorizam-se mutuamente a reter e
pagar em nome e por conta da outra todos os tributos para os quáis a legislação tributária
determine o recolhimento na fonte.
®

7.6. Aprovações . Este instrumento de Protocolo e Justificação contém ás condições
exigidas pela legislação aplicável e relacionadas à Operação, a qual deverá ser submetida ,à
apreciação e aprovação dos acionistas de cada uma das Partes.
7.7.
Acordo integral . Este instrumento de Protocolo e Justificação constitui o único:e
integral acordo entre as Partes no tocante à Operação, que constitui seu objeto,
substituindo e superando para todos os efeitos quaisquer outros documentos assinados
anteriormente a esta data.
7.8.
Sobrevivência de cláusulas . Caso alguma cláusula, disposição, termo ou condição
deste instrumento de Protocolo e Justificação venha ser considerada °inválida ou
inexequível, as demais cláusulas, disposições, termos e condições não afetadas
permanecerão válidas e em pleno vigor.
Renúncia: não exercício . O não exercido, ou o atraso no exercício, por qualquer das
7.9.
Partes, dos direitos a elas respectivamente conferidos nos termos deste Protocolo e
Justificação, não será interpretado como renúncia em relação a tal direito. Toda e qualquer
renúncia aos direitos estabelecidos neste Protocolo e Justificação somente será válida
quando entregue por escrito e assinada pela Parte renunciante.

7.10. Lei aplicável . Este instrumento de Protocolo e Justificação será regido, interpretado
e aplicado de acordo com a legislação vigente da República Federativa do Brasil.
7.11. j_Q. Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São. Paulo para dirimir
todas as questões oriundas do presente Protocolo e Justificação, com a renúncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.
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E, POR- ESTAREI t- ` SSÏM JUSTAS `Ê CONTRATADAS, 'as. Partes celebram o
presente Frotoíolo e Jústificeã o em.F -;seis` vias de igual teor e forma, na presença das 2
(duas) testemunhas abaixo identificadas.
Mogi das Cruzes, 02 de janeiro de 201 S.
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE
INCORPORAÇÃO DA SYNAPSIS BRASIL S.A. PELA TIVIT TERCEIRIZAÇÃO DE
PROCESSOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA S.A.

ANEXO 5.7
Laudo de Avaliação Contábil do Patrimônio Líquido da Synapsis Brasil S.A. a ser incorporado
pela TIVIT Terceirizaçio de Processos, Serviços e Tecnologia S.A.
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Sympsis Brasil SÃO
Laudo de Avaliação do Patrimônio
Líquido Contábil Apurado por Meio dos
Livros Contábeis, na data-base 30 de
setembro de 2014
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4' TABWAC DE HOU.S• vAMPRE
AUTENTICAÇÃO:
CbPIN E%P®IDA PELO CARTéR70,
FERE COM O ORIGINAL. DOU Fe.

S.r IM) JAN. 2015
64 - PI

SP. réu

X10

.r
`s

l

v .

elo

C

Delaitte Brasil Auditores
ite Q^-

Independentes Ltda.
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LAUDO DE AVALIACÃO
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DELOITTE . BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA , sociedàdë civil , com sede na
Cidade de São Paulo, Capital , na Rua José Guerra 127, Chácara Santo Antonio, registrada no
Conselho Regional de Contabilidade no Estado de São Paulo sob o nit 2 SP 000 . 164/0-4 , inscrito
no CNPJ /MF sob o n2 33.036 .252/0001 - 20, com contrato de constituição lavrado em 15 de julho
de 1930, nas notas do Tabelião do 11 2 Oficio da cidade do Rio de Janeiro e devidamente alterado
e averbado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas de São Paulo, capital, em 23 dezovembro de
1948 e alterações posteriores registradas no mesmo cartório , aqui representada pela sua sócia infra
assinado , Ruti Amaral Ramos Bomfim, brasileira , contadora, portadora da Cédula de Identidade
RG n2 01 .680.301 - 95 SSP -BA, inscrita no CPF sob o n° 607 . 732.277-68 com registro originário
no Conselho Regional de Contabilidade sob o n 2 CRC 1RJ 048 .04410- 8 "T" BA , residente e
domiciliada na cidade de Salvador - BA com escritório na Avenida Taneredo Neves, 450 — Edifício
Suarez Trade , 29° andar, Pituba — Salvador , Bahia , nomeada pela administração da Sociedade
SYNAPSIS BRASIL S . A., doravante designada "Companhia " com sede social no município de
Eusébio, Estado do Ceará, na Avenida Eusébio de Queiroz , número, 100, CEP 61.76o - 000, inscrita
no CNPJ 01 . 855.536 /0001-51 , para proceder à avaliação do patrimônio líquido contábil em 30 de
setembro de 2014, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, apresenta a seguir o
resultado de seus trabalhos.
1. OBJETIVO DA AVALIAÇÃO
A avaliação do património líquido contábil de 30 de setembro de 2014 da SYNAPSIS
BRASIL S .A. tem por objetivo a incorporação da SYNAPSIS :BRASIL S.A. pela TIVIT
TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA S.A.

2.
A administração da Companhia é responsável pela escrituração dos livros e preparação das
informações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como
pelos controles internos relevantes que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração dessas informações contábeis livres de distorçãó relevante , independentemente se
causada por fraude ou erro . As práticas contábeis adotadas pela Companhia na elaboração do
balanço patrimonial são as mesmas das descritas nas d onstrações financeiras referentes ao
de março de.2014.
exercício findo em 31 de dezembro de 2013, emitid aréim
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3. ALCANCE DOS TRABALHOS E RESPONSABILIDADE DO AUDITOR

INDEPENDENTE
Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre o valor , contábil;do património
líquido da Companhia em 30 de setembro de 2014 , com base nos trabalhos conduzidos .de
acordo com o Comunicado Técnico CTA 20, aprovado pelo CFC — Conselho Federal de
3 Contabilidade , que prevê a aplicação de procedimentos de exame dé auditoria no balanço
patrimonial. Assim, efetuamos ,o exame do referido balanço patrimonial da Companhia de
acordo com as . normas brasileiras e internacionais de auditoria , que requerem o cumprimento
de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo
de obter segurança razoável de que o património líquido contábil apurado para a elaboração
de nosso laudo de avaliação está livre de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência
a respeito dos valores contabilizados . Os procedimentos selecionados dependem do
julgamento do auditor , incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante no património
liquido, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor
considera os controles internos relevantes para a elaboração do balanço patrimonial da
Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas
circunstâncias , mas não para fins de expressar uma opinião sobre , a efetividade desses
controles internos da Companhia . Uma auditoria inclui , também, a avaliação da adequação
das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela
administração . Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada pata
fundamentar nossa conclusão.

3

4. CONCLUSÃO
Com base nos trabalhos efetuados , concluímos que o valor de R$ 22 . 301.148,91 (vinte e dois
milhões, trezentos e um mil, cento e quarenta e oito reais e noventa e um centavos ), conforme
` • balanço patrimonial em 30 de setembro de 2014, registrado nos livros contábeis e resumido
~
no Anexo , representa , em todos os aspectos relevantes , o património líquido "contábil da
SYNAPSIS BRASIL S.A., avaliado de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
.~

Os detalhes dos bens, direitos e obrigações que compõem o património liquido, encontram-se
em poder da SYNAPSIS BRASIL S.A. em forma de razões auxiliares e relatórios analíticos.

.~

O presente laudo de avaliação encontra-se lavrado em 1 0 (dez) vias de igual teor, para que
produza os efeitos da lei.
^

Fortaleza , 10 de dezembro de 2014
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ANEXO

a

Laudo de avaliação do patrimônio líquido contábil apurado por meio dos livros contábeis, na database 30 de setembro de 2014

i

SYNAPSIS BRASIL S.A. (Valores expressos em reais -R$)
ATIVOS CIRCULANTES

R$

Contas a receber
a

9

a

10.482.462,02

Impostos a recuperar
Adiantamento de fornecedores
Adiantamento a fimcionários

5.220.921,08
495.070,93
800.278 ,82
36.930,84

Outros ativos

Total dos ativos circulantes

17.125.663,69

ATIVOS NÃO CIRCULANTES
Contas a receber
Depósitos judiciais

705.451,95
1.883.705,74

Impostos diferidos

1.129.367,07

Investimentos
Imobr7izado

25.168.533,16
15.840.830,28

Intangível
Total dos ativos não cir+eulantes

47.168.913,98

TOTAL DOS ATIVOS

64.294.577,67

2.441.025,78

PASSIVOS, CIRCULANTES
Fornecedores

Partes relacionadas
Total dos passivos circulantes

2.428.010,40
8.159.432,36
:3.433.143,99
4.561.395,00
1.225.785,00
19.807.766,75

PASSIVOS NÃO CIRCULANTES
Empréstimos e financiamentos
Obrigações fiscais
Dividendos a pagar
Impostos diferidos
Provisão para perda com investimento
Provisão para riscos civeís, fiscais e trabaffiístas
Total dos passivos não circulantes

7.007.060,47
108.355,77
970.661,33
882.198,09
11.686.887,59
1.530.498,76
22.185.662,01

PATRIMÔNIO LIQUIDO CONTÁBIL

22.301.148,91

Empréstimos e Snanciamentos
Obrigações fiscais
Obrigações sociais e trabaaEistas

rr
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SYNAPSIS BRASIL S.A.
CNP) e 01.855.536/0001-51

NIRE 23.300.036.310
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 02 DE JANEIRO DE 2015
O-

L
DATA,
—Realizada em 02 de janeiro de 2015;;às 16h30 horas,
—~ ► _HORA- E L-OCAT.
na sede social da Companhia, na Cidade de Eusébio,'Estado do Ceará, na Avenida Eusébio
de Queiroz, n.* 100, Centro, CEP 61760-000.
2.
CONVOCAÇÃO E PRES
Dispensada , a. publicação de Editáis de
Convocação, nos termos do artigo 124, §4°, da Lei n.° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e
suas alterações posteriores ("I.ei das Sociedades or Ações'), por estar.presente a acionista
representante da totalidade do capital social da. Companhia, conformë se verifica pelas....
assinaturas apostas:no Livro de Presenças, dos Acionistas. Presente também a Sr: Antonio
Marcoe Lima Dultra, representante da Empresa Avaliadora, conforme definição abaixo.
3.
AMÉSA. Os trabalhos ,_foram; presididos -, pelo Sr. Carlos Alberto Acero e
secretariados pelo Sr. Paulo Sérgio Carvalho de Freitas.

Q

4.
ORDEM DO DIA Deliberar sobre i) o exame discussão e a aprovação do
"Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Synapsis Brasil
SA. pela TIVIT Tereeirização de Processos, Serviços e Tecnologia SA.% datado de 02 de
• janeiro de 2015; (ii) a ratificação da nomeação e contratação da Deloitte Brasil Auditores
Independentes Ltda, sociedade civil, com sede na Cidade de São Paulo, Capital, na Rua
José Guerra 127, Chácara - Santo Antonio, registrada no Conselho Regional • de
Contabilidade no Estado de São Paulo sob o nfl 2 SP 000.164/0-4, inscrito no CNPJ/MF
sob o n° 33.036.25210001-20, com contrato de constituição lavrado em 15 de julho de
1930, nas notas do Tabelião,do 11a:Oficio , da cidade do Rio de.Janeiro e devidamente
alterado e averbado no Registro Civil das Pessoas.Juridicas de São Paulo, capital, em 23 de
novembro de 1948 -e alterações posteriores registradas no mesmo cartório para elaboração
do Laudo de Avaliação Contábil, conforme definição abaixo; (iii) a aprovação do Laudo de
Avaliação Contábil referidos no item (ti) acima; (iv) a aprovação da incorporação da
Companhia pela TIVIT, com a consequente extinção da Companhia; e (v) a autorização
:

(

,

r

10

4,

w.

para os administradores da Companhia praticarem todos os atos 'necessídos a firo de
efetivar e cumprir as deliberações tomadas na assembléia geral: extraordinária. _
S.
12E1,I1SERACÕES Instalada a Assembleia, colocados -os documentos , à
disposição dos presentes , após a .discussão das matérias da .ordeira do dia ,- a -acionista
detentora da totalidade do çapital social da Companhia deliberou,' ,por unanimidade de'
votos e sem quaisquer restrições:

A

5.1 "Aprovar, sem reservas, o "Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de
Incorporação da Synapsis•Brasil S.A. pela;TIVIT Terceirização de Processos, Serviços e
Tecnologia S.A:', celebrado.em 02 de janeiro de 2015 entre a administração da Companhia
e da TIVIT TE RCEIMWAçÃO DE PROCESSOS, SERviços E TECNOLOpA S.A., inscrita no
CNPJ/MF sob n° 07.073.02710001-53, com sede na Cidade de.Mogi das Cruzes, Estado
de São Paulo, na Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, n.° 490 (`°j
; o qual tem
por objeto consubstanciar as justificativas, os ternos, cláusulas e. condições . da
incorporação da Companhia pela TIVIT, de modo que a Companhia será extinta e a
1IV11 sucederá a Companhia, a título universal, em todos os, direitos, pretensões,
faculdades, poderes, imunidades, ações exceções; , deveres, dívidas; obrigações, sujeições,
ônus e responsabilidades de:titularidade . da, Companhia, nos ,termos do artigo 227 da Lei
iB ó').
).
das Sociedadespor Ações C Trotocolo-e -Justificação

5.2 ' Aprovar a ratificação da. nomeação e cciiitritaçi6 da Deloitte Brasil Auditores
Independentes Ltda, sociedade civil, com sede na Cidade de São Paulo, Capital, na Rua
4 José Guerra 127, Chácara Santo Antonio, registrada no Conselho Regional de
Contabilidade no Estado de São Paulo sob o n° 2-SP 000.164/0-4, inscrito no.CNPJ/MF
sob o n° 33.036.252/0001-20, com contrato de constituição lavrado em 15 de julho de
1930, nas notas do Tabelião do .11 2 Oficio da cidade do Rio de Janeiro •e ; devidamente
alterado e averbado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas de São Paulo, capital, em 23 de
novembro de 1948 e alterações posteriores registradas no mesmo cartório CT.~a
Avaliadora', para a elaboração do laudo de avaliação com o objetivo de determinação do
valor contábil do património líquido da "Companhia a , ser. •incorpapdo :`"pela TIM
consubstanciado em balanço patrimonial:da Companhia levantado em 30 de setembro de
2014 Ç Data-Base '), considerando a ocórrência de determinados eventos patrimoniais da
Companhia subsequentes à Data-Base, conforme detalhado no Protocolo e Justificação,
com estrita observância do que estabelecem os critérios contábeis e a legislação aplicável
("Laudo de Avaliação Contábil ').

Q

r

s

~

AO

v-

s

.r•

F1

r
a..

5.2.1 Nos termos da legislação vigente, a Empresa Avaliadora declarou: (1) Lião
ser titular, direta ou indiretamente, de qualquer valor mobiliário ou derivativo referenciado
em valor mobiliário de emissão da Companhia e da TIM; (2) não ter conhecimento de
conflito de interesses, direto ou indireto, que lhe diminua a Independência necessária ao
desempenho de suas funções; e (3) que a Companhia e a TIVIT, seus controladores,.
acionistas e administradores, de nenhuma forma: (a) direcionaram, limitaram;idificulta=
ou praticaram quaisquer atos que tenham ou possam ter comprometido :o acesso,-a.
utilização ou o conhecimento das informações; bens, documentos ou tnetodologiás -de
trabalho relevantes para a qualidade de suas respectivas conclusões, (b) restringiram, de
qualquer forma, a sua capacidade de determinar as conclusões apresentadas de forma
independente, ou (e) determinou as metodologias utilizadas para a elaboração cio Laudo de
Avaliação Contábil.
53
Aprovar o Laudo de. Avaliação Contábil, anew. ao Protocolo e Justificação =como
Anexo 5.7.

O

5.3.1 Conforme demonstrado no Laudo de Avaliação Contábil, a Empresa
Avaliadora concluiu, com base nos trabalhos efetuados, . que o montante de
R$222^148,91 (vinte e dois milhões, trezentos e um mil, cento'e quarenta e oito
reais e noventa e um centavos) representa, em todos os aspectos relevantes, o valor
contábil do patrimônio liquido da Companhia a ser incorporado pela TIVIT, avaliado de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
5.3.2 Nos termos 'do Protocolo e Justificação, a TIM absorverá as eventuais
variações patrimoniais da Companhia ocorridas entre a Data Base e apresente data.

c

5.4 Aprovar a incorporação da Companhia pela TIVIT, nos termos do Protocolo e
Justificação, com a consequente versão da totalidade do patrimônio da . Companhia à
TIM e a consequente extinção da Companhia.

T

IVIT sucederá a
5.4.1 Conforme estipulado no Protocolo e Justificação, a
Companhia em todos os seus direitos e obrigações, a título universal e para todos os fins de
direito, sem qualquer solução de continuidade.
Por fim, a acionista autoriza neste ato a administração da Companhia a praticar
5.5
todos os atos necessários para a implementação das deliberações ora aprovadas, podendo,
I\0

para tanto, praticar todos os atos, assinar todos os - documentos e cumprir todas as
formalidades necessárias, nos termos e condições aqui previstos.
ENCE_R_R_A_MENTO. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia,
6.
da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.
Eusébio, 02 de janeiro de 201 S. jia: Carlos Alberto Acero —Presidente; Paulo Sérgio
Carvalho de Freitas — Secretário. Acionista Presente. TIVIT Terceirização de
Processos, Serviços e Tecnologia S.A. Outros Presentes : Sr. Antonio Marcos Lima

Dultra, representante da Empresa Avaliadora.
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publicado •rio Diário, Oficial ein , 231.3 2015 ;e com fündámMo fio= ,af á3,
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1,

Em'9 g2 2O1¢, as ge-cuperandag ajuizaram pedido°.de"ecuperação judicial

Conjunto+

2.
Esse MM. Juizo. deferiu ó processamento da recuperaçNo judiciar conjunta
em 16:12:2014, mas: determinou guei asi Recuperandas apresentassem: planos' de
, fecuperação jüïii alt PM Ho9 ,d quãdTM 01 Erdói°es' dí"siififog, r1eeiM lrMof0à
ipor. meio; dô :agravo!de instrumento 0 SnOg9_Ú,201*S:S:19.D OU,. cuia` provimento
fõi co cedido lsl olJRJ° jül á _ _nfó-çc_r i4o §i 17.3 201'5.

O

i.

Êm MUM 5, as Re cup erandas iap resentaram, plano rde; recuperaçâo

júdiciál cnjunTõ ("Pláno

I(i)

°') Zii gúe preveem; como Irincipái ~tpon
qS

a possibilidade r& Ye-estraturaçãoi societária sem necessidade de prévia

rautorizaçãõ de qualquer credor`

(ii). ~ a possibilidade de :alienação cioul oneração 'de' bens, de seu .ativo
iéi`mánentë 4p--0 ëstejgm livrés rr Uesëmbáráçádõs, sém prévias °aãfo'rizáçãó dê
credor im para; Faqueles, quz °estejam onerados. medi'anf imuensia
, A=
I
rapenandofctedo-r titular da prantia que ree-gasobre o_ -em,

0

;(üi) auïnento fle•capitalida Eneya mediantes a ,emissão de novas Cações, no fótal
;estimado. de RA 1b00.000.Ò00,00, °que poderá ser integral' o por credores ;
racionistas q investidores interessados, põi? meio de, áporte em -ëspécieilconversãò
de até 45% çNNalor sie seus créditos ou subscrição de. ativos;

(i'v) p~ i15- Ló dôs cïéffiés ilü@ ádgTii`rii~f4i_ ãçM, dá; Eí30%~a8t 4nëiô 8i3
ccon-cersga úe susi créditos, de twnderem Do disporem. das: novas aç?es pior , um
pre-riodõ de'.séiR t
W6ó ,W hómõlõgãLO clõ=ãí i Cho de CapitãlTelo:Góffi0111ó
de Admin s_traçis dá Eneya;.
(v)

o pagamento linear dos créditos quirografários até R$ 250.000,00;

(vi) aplicação ide; deságiu de. 30%0'. w 42%, sobre o' valor, ;dos ;créditos
quirografários que superem R$ 250.000,00,;
(vii) pagamento do saldo remanescente dos credores quirografários por meio de
três opções de instrumentos -A, B ou C - dependendo do deságio concedido pelo
credor;
i
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ÇviW
- 5 in paga-i=ni'Qpor meiwão instrumento Ateria 3n Mência de ivl Y acrescida
cie juró.Ç de 1 % Tõ mi eáfêniã p ã inicio JU págamentó-doS júrd ~ de 4 UM, dã
'-vai! piçipa_le 7 i os epa$ámenfo total em -T anos;,

rix) t) pagamentti põr' frieió=dd InatrúmeritmBÉ tëria incidência We-riâs -de W1,„
carêriciá para início, do pagamento idos juros de X anos, dos Yafor principaE de 110
anos e pagamento total em 11 anos;

M,

de juros de 2,5°l ao ano, carência [para infclo do pagamento dos juros' de 6,anos;
ïiõ vãlo~ ricipál~de', $ ánó ~e Pagâmén ó t ~ãl'e í4 ios ~

O

©

g P aAMnt'o por, mefozâo instrumento C.feria íncidência U CDx acrescidos

(xi): pagamento: de credores trafiaf nstai's, creJorm frriilcro-e
ar e e-i iresffs.
ïle' pegúetng pie ém dããg pg
dir ás p ãcë igttáis, Rezt;a ii cjwëndw
ase correção-monetãria e juros,, nos,prazos de Nó a CO dias:q$s! a fiam In -ação 6
,plano de recuperação judicial;
-NiO, possibilidade de .concessão de novo f nanciamento pelos [credores em ratéa
J0 Tas, da: apresentação, dó IPlanoi md `montante mínimo' de , R$ 10.000.000,0013
dóm !)_iniikglebas de, R$] 100,000.000;00,, que seria, [remunerado: por aM
[acrescido :cie Zuros- de 5% ao ano] e (pa-go -eiri, parcela, única Wpós, ürri 'arfo .dez sua,
,çgnc essaõ:
,

©
O

(xiii) autorização para alienação de participação societária da Eneva em sua
subsidiária Porto Pecém Geração de Energia S.A. - Pecém I para a EDP Energias do Brasil S.A. pelo valor de R$ 300.000.000,00, de forma a fazer frente
às suas necessidades imediatas de caixa;
4.

O Plano, contudo, não deve ser aprovado da forma como proposto.
w

Il. EXCESSIVO PERÍODO DE CARÊNCIA
,ô dano prevê: quer o período de .carência; para! inícioldos ,
entoss dos.
FS.
fcredórëseriá Acntádg.á
Edj-,dão ,4~ f homõlog~,ç~ „ ~ve~
iito _fu F çuj ~ 1
idata é incerta,
6.
O prazo de carência..cjeveriá, ser cóntádó &data dó ájgizámentó dáa
recuperação judicial; data vem; ~ques :as Recuperandas dcixaram de pagar [seus
credores por força do art. !49. da Leia 11.101105, beneficiando-se da suspensão `dá,
éxigibilidade,dè. suas obrigaçõe s.
À

VELLA
~
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7.
,Além. disso,- os prazosi taci icaréncia, para pagamento: 0e• °eventu°alfl saldo]
rans~ ntë; iiá, fõnna+ dós gins
rumë—nfõsa A. B dìu' C. go gxCéwv~g. Qt
" °ï
n ~
lnstrú nèntó A, que, prece ~ menor% prazo ; e, :carenc»
os trêk s- InsumentosW
concede às Recupérandas; Vazõ :fie. 4' mos :seíri pagamenTo- rséquer:U. júróss é, 7'
ãnos pára inicio do paganíëntó do=valor principal Dás dividas,
8:
bs. `prazos, de carências sügeridos no Pland, raindo, pennitiriám quê ãs,
RecupeFEUá„ e~r , WM ípágáinenfós gós çrçdorw per anos ,: umes asseru o'
seu lendividamento- :com novos remprdstimoi.T, JAitos ttrab -Aista5 e tribütM,
criando assivo que e_ria, _
fWrrên_ eã ng, 4Ub=, o r çre~'grç-s,
gUrografários,
r

9.
Õ. BTG Pactua]., ãssim; nãò tõncõrdà com (i) o inicíõzdo,praio dè çaréncia ,
rá partir de. qualquer momento diverso rdo ajuizamentoi da recuperação judiciall e
tQiy os excessivos períodos] de, carêncià previstos •nó Pla_nõt gúe` deveriam ser
tlií iitàdo g â 'i ano dà ço~ — ão (a recu pçmç ~Q das,, ~eçuperartslãs,;para que tenfia
]inicio os pagamentos] pelas Recuperandas 'antes tíõ, evéfi- Mallé,n e-fi~, "dá
~
rec°uperaçáó, no pulorló ' sc—li—çgg, p#gvísto @r , ~d l 1, D Q „
III. O PRAZO PARA PAGAMENTO DOS CREDORES
Iro. O Plano, prevês & págamentg ,dos: crédoress , quirdgfafários (i) (pelo
nsfrumenfQ A, - nQ prazo-dei12 anos, [ii) pelo: instrumento 9, no prazo-de. 17 anos
;e'ui ,pelo,mstrumento_õ( no ~prazd de Q_4 anos:

r

RIL O BTG Pacfual, contudo„ não: concorda ;com prazos a Towprolonpadosgara
u pagamento- dos valores dévidõ elaãRecuperandás.em.rz
ódó Is-á
ú
o gems
sg
prazo rgpresenta para os credoreste pela ausência dè justïfbativa para -que tenham
sido assim estábeleciíios:
j 2; ''.O prazo, f aïaqpagamenfo , ,áo saldo :remanescente deveria, ainda, ser
reduzido de .acordo como sucessoAxreestruturagão. das'Recuperandas para que,
Casa suãg 'epãCidãda. fITIM eifãs4 glógefaçãó de-e içá: aumentem em razao ~ 8ó
plano. aprorado~ pelos credores;, esses: mesmos ,credores! sejam beneficiados Lpera
re~trçã8d e~o 3ãr8.rêcébiffeht8 de ev éntúal sáldõ remanescere.
13. O BTG, pactuall entende; rassim, :que n plano de rrecuperação também não
deve ser acolhido em]razão dosjprazos previstos pára pagamento dós credores.

nb
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N. IMM8ffl-IMDAIDE RE ATd~ M ]BENS, SEM A
AUMMÃÇMMOS =DOMES
14. Q PIffiQ prevê14 ppssibilidade' d~ alienaçãQw7ou ~ração de bens':do ativam
pertnanente-das Recuperandas sem a autotizaSki prévia aos credores',
1S'. Ocorré-qué C-M dispõs'içãó= doi PI_ano , -coi'itrarim o arT =666 da Lei' e
1 LI OPOS, -quer determinm ser. ,a ,alienaçoo ou roneração' de bens .oir Tireitos, do.
(ativo. périnãnënté rstijeitã ~ apõs â Siti3'a 8a, 1✓omifê âEré' ôrës„ 9 ' %zação doi
"Ar1.66: ~Cp¢,ã p*dis
~í~~iç~ 1q pg~dgz% recuperaçâojgdiçial, o-c ~eyeáor■n~ o_`poc~erá
alienar ou; tsrrërar °bens ou direitas. de. Semi 1 ali à Pein5ãnente; salvo éviUntê autilidadë
reconhecidapelojuü,-depois de ouvidóaâ Comité; com exceção- daqueles previamentew
relãciõnãdõs rio planS 4e recuperação judicial."

O

Dessa, forma, ao se, reservar o dïreilo dei [ai'i enar bens dë seu] ativo
Ipertnanente Isent justificar h' tiecesstdade ,E ]Sem reiorisültae' os credáres j .d Plano
16.

lVIM â Li51' 1 1 .10 1 12005 dx 1 rio 1)! IP iPP-Çb ARYQ Âós Credores: na
Irecuperaçáo ajudicial eztornando•a respectiva , cláusulm nula! Messe -sertJUMestacá
w doútrinã"

®

Q

■

"Embora,za princípio; iò devedor conserve a poder',de gerir, ã ,empresa,: ainda que Isob
fiscalização álo, hdministrador judicial; anão'.lhe J ossível onerar ou alienan benst
gravando - os; por exemplo ,;com penhor ou hipoteca ; ã exceção dos casos emycjue o juiz
rautorize,_reconheeendo!a evidente: utilidade, depoiMe rouvido.o Comitê de Credores"
'(Coord. DE LUCCA, Newton ë S1MÃO FILHO S AdálbCOZ<Co ne MO
I á N(Tvã Ler de
Rec"upera~áo UJEmpresas-e de Falência, L uarfier Lát m~ São aula, 005);

J-T 'Se as bens g' S-erem alienados, ou, onerados ruão são -discriminados
ormenorizadát nta M filas de te ,pe alão gúdieiãl' á empresa
[eÇ~a
~ Ló , s'oilieiile Ipod' ra_" pliieená-los• após, aprov_açyo dos' credores re tão., luïz,
sob, pena de. convolaçáo,da recuperação_ em; faléncia ; .confortné prevista,, nõ. § L°
dò.'art.'61 da 1,éi n 1.101 /05. Nesse sentido órienta;a doutrina;
"Como ã leilnãd distingue aanatureza :dos bens, protege-sè tantos bs mRei? gdáitoaos
IffiU l ~, paPã a co5seNação ■ do ativo da empresa ; A regra ê*a_ inalienabilidaáe: Se;
entretant o o berro estiver,telaçionado po plana de [ecupçraçt~ o para eli_gneç10- ( arre 10)
OU 'éóma de utilidade absolutã -■ neste .caso r, ãa yenda7 oú ,gravámè sã-64 Vórsínis,
independentemente. de, autorização. [...] podendo-se, considerara inobservándia: desse
artigo 66 como descumprimento do plano de recuperação jud i ci arão_ q~Ì; previament ç;
pgnstam, ps ensl 'que poTem, ser transacionados livremente, '9eTff 'w UCUSSidade rde
autõri'ção júdiciãl, ocasionndõ â p' ágibilidãde jãrídica dá cónvólaçãõ dá recuperagão
eni falências de acordo com o § 1 0'jg.4rt. 61` à tal.lQ1/06.";(DE LUCCA, Nexyton e
,.

, ,
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SIMÃO FILHO, Adalberto coord., Comentários à Nova Lei de Recuperação de
Empresas e de Faléncia , Quarticr Latin , São Paulo, 2005).

18. Ante o exposto, requer o BTG Pactual objeta expressamente o Plano.
V. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DAS VENDAS DAS AÇÕES
19. O Plano prevê que os credores quirografários que optarem por converter
parte de seus créditos em novas ações da Eneva estarão proibidos de vender,

emprestar, ceder fiduciariamente, transferir titularidade ou de qualquer outra
forma negociar ou dispor dessas novas ações durante o período de seis meses
após a homologação do aumento de capital pelo Conselho de Administração da
Eneva.

O

10. O BTG Pactual, contudo, discorda dos termos, condições e prazo
propostos pelas Recuperandas na Cláusula 4.11. do Plano, que trata desse
período de Lock-Up, razão pela qual objeta expressamente o Plano apresentado
também nessa matéria.
VI. CONCLUSÃO E PEDIDOS
21. Ante o exposto, o BTG Pactual objeta expressamente o Plano e requer seja
convocada assembleia geral de credores, nos termos do art. 56 da Lei 11.101105,
informando que poderá objetar ou concordar com esses e outros pontos previstos
nesse ou em outro Plano apresentado pelas Recuperandas.
Termos em que,
Pede deferimento.

©

o

de Janeiro, 23 de março de 2015.
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AV. PAULISTA 1842,24a ANDAR
01310-923 SÃO PAULO, SP
TEL.: (01 1) 4501-5000
FAX: (01 1) 4501-5025

ILMO. E EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 48 VARA EMPRESARIAL DO FORO
DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO
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Recuperação Judicial n.' 0474961-48.2014.8.19.0001
e
W

UNIBANCO S.A. ( "Itaú Unibanco' ), instituição financeira ,
inscrita no CNPJ/NT sob o n.o 60.701.190/0001-04, com sede na Praça
Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, Torre Olavo Setúbal, Jabaquara, na
Cidade de São Paulo, SP, neste ato representado por seus procuradores, nos
autos da recuperação judicial de ENEVA S.A. ("Eneva") e ENEVA
ITAÚ

©

PARTICIPAÇÕES S.A. (" Eneva Participações " e, em conjunto com Eneva,

Q

Recuperandas "), na condição de credores da Recuperanda Eneva, vem,
"
com base no quanto disposto pelo art. 55, da Lei ri.' 11.101105 (" LFRE " ),
apresentar
OBJEÇÃO

ao plano de recuperação judicial apresentado às fls. 908/1.157
dos autos ("Plano"), pelas razões de fato e de direito que passa a expor:
PETICIONÁRIO

Apenas a titulo de introdução, o peticionário tem crédito
oriundo da emissão de 5 (cinco) cédulas de crédito bancário ("CCBs") pela

4 Goa
Eneva e foi listado pela Ilma. Administradora Judicial no valor total
atualizado de R$706.856.222,78 (setecentos e seis milhões, oitocentos e
cinquenta e seis mil, duzentos e vinte e dois reais e setenta e oito
centavos), até a data do pedido de recuperação judicial, conforme edital de
fls. 1.161.

Q

0

Vale dizer, parte do crédito é garantida por alienação
fiduciária de ações de emissão da Eneva Participações e da Pamaiba IV
Participações S.A., e o Itaú Unibanco reserva-se o direito de excutir tais
garantias, quando e se tal excussão tornar-se oportuna e/ou conveniente,
mesmo após eventual aprovação do Plano, caso em que o Itaú Unibanco
informará imediatamente à Ilma. Administradora Judicial e ao d. Juizo da
recuperação judicial o valor obtido a partir da excussão, para que os
valores que venham a ser eventual e efetivamente recebidos sejam abatidos
do saldo total de seu crédito.
ILEGALIDADES DO PLANO

z

O Plano está eivado de disposições que violam frontalmente a
LFRE e seus princípios e que resultariam, certamente, em sua posterior
anulação, na improvável hipótese de ele ser aprovado em assembleia geral
de credores.
Dentre as causas de nulidade verificadas no Plano, o ItaúUnibanco destaca, de forma exemplificativa, as listadas a seguir:

Forma de pagamento aos credores da classe auiroQrafária —
Cláusula 5.3 e Outras. A Cláusula 5.3 do Plano, que dispõe sobre a forma
de pagamento aos credores da classe quirografária, contém diversas
disposições ilegais e nulas de pleno direito que incluem, além de outras,
tratamento diferenciado a credores da mesma classe, o que não deverá
prosperar.
O Plano prevê, na Cláusula 5.11, o pagamento linear de
R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) a todos os credores da

2

~ Iu
classe quirografária, limitado ao valor de cada crédito, sem imposição de

qualquer deságio.
Tal previsão é ilegal.

Q

0

Primeiro,-porque importa tratamento -diferenciado- para
credores da mesma classe. De fato, a aplicação desta cláusula viabiliza a
recuperação substancial, em apenas 2 (dois) meses após a homologação do
Plano, do crédito detido por aqueles com baixa exposição. Na prática,
cerca de 40% (quarenta por cento) dos credores quirografários receberiam o
valor integral do seu crédito - e outros tantos recuperariam percentual
substancial dos créditos - ao passo que os credores com alta exposição,
como o Itaú Unibanco, sofreriam com deságio e alongamento da divida.
Segundo, porque é abusiva pois manipula o quórum
assemblear, na medida em que incentiva a aprovação em massa do Plano
pelos credores de baixa exposição, viabilizando a aprovação do Plano a
qualquer custo ou, pelo menos, garantirá o critério de "numerosidade" para

a aprovação.

0

Não bastasse, na Cláusula 5.12, o Plano prevê percentuais
distintos de desconto da divida, variando entre 30% (trinta por cento) e
45% (quarenta e cinco por cento) do saldo do crédito quirografário após o
pagamento linear de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), em
clara afronta ao principio do pars conditio creditorum, pois sujeita credores
da mesma classe a tratamento desigual.
Contrariamente aos termos das Cláusulas 5.3.1 e 5.12,
confira-se, abaixo, posição jurisprudencial majoritária:
"Agravo. Recuperação judicial. Recurso contra decisão que em
face da aprovação do plano pela Assembleia-Geral de Credores
pelo quórum legal, concede a recuperação. A Assembleia-Geral de
Credores só é reputada soberana para a aprovação do plano se
este não violar os princípios gerais de direito, os princípios e
regras da Constituição Federal e as regras de ordem pública da
Lei n'11.10112005. Proposta que viola princípios gerais de
3

~ 6O.

O

Q

0

direito, normas constitucionais, regras de ordem pública e o
postulado da "pars conditio creditorum", ensejando a manipulação
do quórum assemblear, é nula. Cláusula que outorgue liberdade
para a alienação de quaisquer bens, móveis e imóveis, inclusive os
que são objeto de arrendamento mercantil e de alienação
fiduciária, independente de autorização do Juiz, da AssembleiaGeral,--e dos titulares da propriedade é nula. Supressão das
garantias reais e fidejussórias sem a expressa aprovação dos
credores titulares das respectivas garantias implica nulidade dacláusula. Proibição de ajuizamento de ações e execuções contra as
recuperandas e seus garantidores e a extinção de tais ações viola a
Constituição Federal. Cláusulas que consubstanciam abuso de
direito, violação dos princípios gerais de direito, da Carta da
Republica e das leis de ordem pública são nulas. Agravo provido
para decretar a nulidade da deliberação da AGC, com
determinação de apresentação de outro plano, no prazo de 30
(trinta) dias, a ser elaborado em consonância com os princípios
gerais do direito, a Constituição Federal e a Lei n° 11. 10112005, a
ser submetido à assembleia geral de credores no prazo de 60
(sessenta) dias, sob pena de decreto de falência. 'A assembleia de
credores é soberana em suas decisões quanto aos planos de
recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse plano estão
sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral,
requisitos esses que estão sujeitos ao controle judiciali' (grifos
nossos)
"RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Plano aprovado pela assembleia de
credores. Aprovação que não o torna imune à verificação, pelo
Poder Judiciário, sobre aspectos de sua legalidade e de obediência
a princípios cogentes que iluminam o direito contratual. Natureza
jurídica de negócio novativo e plurilateral, no qual a decisão da
maioria, respeitados os quóruns previstos em lei, vincula a minoria
dissidente, ou os credores silentes. Como todo e qualquer negócio
jurídico, a aprovação assemblear do plano de recuperação judicial
deve observar todas as normas cogentes da LFR e também do
direito comum, com especial destaque para os novos princípios de
ordem pública que iluminam o direito contratual, quais sejam, o da
1 TJSP, AI n.o 0288896-55.2011.8.26.0000, Relator Des. Pereira Calças, 1' Câmara Reservada de Direito
Empresarial , j. em 31 .7.2012.
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boa fé objetiva, o da função social e o do equilíbrio (ou justiça
contratual). Assembleia que não tem soberania, mas apenas
autonomia privada. Legalidade da criação de subclasses, que,
porém, não serve de manobra para direcionar a assembleia, atingir
quóruns legais e penalizar severa e injustificadamente outros
credores. No caso concreto, intolerável a pró unda desigualdade
entre as diversas subclasses de credores quirorafários, com
prazos e remissões que, na prática, aniquilam determinados
créditos. No que se refere à criação de obstáculo ilícito à execução
de garantias em face de coobrigados solidários e subsidiários, o
plano de recuperação viola frontalmente texto de lei e a
jurisprudência pacífica das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial e do Superior Tribunal de Justiça. Anulação das
cláusulas 8.1 d, 10.3 e 10.4 do Plano de Recuperação Judicial.
Recurso provido" 23 (grifos nossos)

Outras disposições do Plano sobre pagamento aos credores
quirografários questionáveis são aquelas que forçam os credores
quirografários a capitalizarem seus créditos, sob pena de perdão forçado de
percentual da divida, e que estão previstas nas Cláusulas 12, 4.4, 5.3.2 e
5.3.2.2, conforme decisões proferidas em outros casos pelo e. TJSP:
"Recuperação judicial Plano aprovado por assembleia de credores
- Verificação de sua legalidade pelo Poder Judiciário
Possibilidade Alegação de deságio excessivo nas classes dos
credores com garantia real e quirografários Previsão de
indenização aos sócios fundadores, pagamento aos sócios
fundadores em caso de venda da Nova Baldin, alienação de bens
do ativo permanente e quitação dos créditos em havendo a
conversão em ações da Nova Baldin Inadmissibilidade Provimento
para desconstituir a homologação, determinada a apresentação de
novo plano (no prazo de 60 dias) que estabeleça parâmetros legais
de aceitação para pagamento dos créditos regularmente
constituídos, com a inserção dos juros legais (art. 406 do CC) e

z TJSP, AI n.° 0099369-50.2012.8.26.0000, Relator Des. Francisco Loureiro,
Direito Empresarial, j em 26.3.2013.
3 TJSP, AI n.° 0099582-56.2012.8.26.0000, Relator Des. Francisco Loureiro,
Direito Empresarial, j em 26.3.2013.
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correção monetária, considerada inadmissível a taxa de juros
anteriormente aprovada pela variação do CDT'1 (grifos nossos)
"Recuperação judicial. Plano de recuperação judicial.
Assembléia geral dos credores. Proposta de credores para
alteração do plano originalmente apresentado pela devedora. (..)
Previsão de conversão de debêntures em iões. Impossibilidade,
sem a concordância do detentor do crédito. Violação do inciso XX
do art. So da Constituição Federal. Embora bastante mitigada a
interferência judicial na recuperação judicial, não pode o juiz, à
vista de plano que, apesar de aprovado, viola o ordenamento
jurídico, deferir a recuperação".'(grifos nossos)

Ademais, Cláusula 5.3.2.4 prevê a majoração compulsória do
desconto da dívida a credores quirografários caso não seja atingida uma
meta de redução do total dos créditos quirografários. Tal disposição, em
outras palavras, obriga o credor quirografário que escolher tal forma de
pagamento ao perdão futuro (e incerto) da dívida, sem que, nesta hipótese,
tenha a opção de capitalizar seu crédito.
Pagamento aos credores retardatários — Cláusula S.S. O
Plano condiciona o pagamento dos créditos dos credores retardatários à
quitação integral de todos os demais créditos concursais e extraconcursais,
o que viola expressamente o art. 10, §1° da LFRE 6 , que atribui ao
retardatário, como única'penalidade', a perda de direito de voto.

A diferenciação de pagamento de credores retardatários com
relação aos demais credores concursais viola o princípio do pars conditio
creditorum, pois, tal como disposta, trata os credores retardatários como se
constituíssem uma nova classe de credores em recuperação, em detrimento
TJSP, AI n. 0079974-38.2013.8.26.0000, 1' Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, Relator Des. Enio Zuliani, julgado em 29.8.2013.
5 TJSP, AI. n. 493.240-4/1-00, Câmara Especial de Falências e Recuperações Judiciais de Direito
Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Relator Des. Boris Kauffmann, julgado em
1.8.2007.
c "Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 70, § 1', desta Lei, as habilitações de crédito serão
recebidas como retardatárias. §I' Na recuperação judicial, os titulares de créditos retardatários,
excetuados os titulares de créditos derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas
deliberações da assembléia-geral de credores."

0
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da real natureza/classificação de tais créditos. Isto é, os retardatários
deveriam apenas perder o direito de voto assembleia e, ao mesmo tempo,
serem pagos conforme disposição do Plano com relação à natureza de seus
créditos, tal como os demais credores concursais.

Q

Além disso, não se pode sujeitar o pagamento de um credor
concursal ao pagamento de créditos extraconcursais contra as
Recuperandas, -os quais não sofrem qualquer efeito do processo de
recuperação judicial. Caso tal previsão seja mantida, o credor retardatário
ficará sujeito ao pagamento dos credores extraconcursais pelas
Recuperandas, o que não tem qualquer ingerência/fiscalização deste
d. juizo ou da Ilma. Administradora Judicial, não havendo qualquer óbice,
por exemplo, para serem renegociados entre as partes para pagamento no
prazo de 60 (sessenta) anos.

Credores ,financiadores — Cláusula 6 As Recuperandas
apresentaram nos autos o que chamaram de "petição-convite"
(fls.901/905), oferecendo a oportunidade para credores quirografários
concederem novos financiamentos à Eneva, no montante minimo de
R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) para cada credor quirografário,
respeitado o limite global de R$100.000.000,00 (cem milhões de reais).
Para tanto, o credor que pretender conceder tal fmanciamento deve
® manifestar seu interesse no prazo de 30 (trinta) dias da juntada da referida
petição, ou seja, antes mesmo que houvesse o deferimento da recuperação
judicial, a partir da aprovação de um plano.
.

Ora, tal cronograma não traz segurança jurídica para a
concessão de financiamento, já que não há garantias de que o Plano, ou
eventuais garantias a serem concedidas a tais novos fmanciadores, serão
aprovados em assembleia geral de credores.
Mas não é só: o cronograma proposto obriga os credores
aderentes ao novo financiamento a assumir riscos desconhecidos para que
lhes sejam conferidos os benefícios previstos em tal cláusula. Isso porque a
situação financeira das Recuperandas somente poderá ser conhecida após a
alocação dos créditos da classe quirografária entre as diferentes formas de

7
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pagamento previstas no Plano (o que somente ocorrerá após assembleia e
se o Plano for aprovado, o que é absolutamente improvável diante de seus
atuais termos).
Créditos concursais com relação aos fiadores, avalistas e%u
coobrigados — Cláusulas 8.7. A Cláusula 8.7 do Plano prevê que a
capitalização dos créditos importaria em renúncia automática das garantias
concedidas pelas Recuperandas a tais credores. Tal cláusula é nula por violação ao art. 49, §§1 0 e 2% da LFRE7 que exige aprovação expressa do
credor para liberação das garantias. E os Tribunais já vem, há tempos,
enfrentando esta questão, sendo inconteste que disposições dessa natureza
são ilegais$.
,

Q

®

Divisibilidade das previsões do Plano — Cláusula 9.8 . O
Plano prevê que, caso seja declarada a invalidade, nulidade ou ineficácia
parcial do Plano, comprometendo a capacidade de seu cumprimento, as
Recuperandas, a seu exclusivo critério, poderão restituir as partes ao status
quo ante, mediante simples declaração. A cláusula em análise é potestativa
pois, tal como disposta, com a declaração de invalidade, nulidade ou
ineficácia de parte do Plano, as Recuperandas objetivam legitimar um
verdadeiro cherry picking para que possam, unilateralmente, determinar as
partes do Plano que deverão ser mantidas e aquelas de deverão ser
desconsideradas em caso de invalidade, nulidade ou ineficácia parcial do
Plano.
7 "Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que
não vencidos. §1 ° Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios
contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. §2° As obrigações anteriores à recuperação
judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz
respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial"
8 "RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E
RESOLUÇÃO STJ N. 812008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO.
SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E
COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6° CAPUT, 49, §
1° 52, INCISO 111, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.10112005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A
recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz
suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em
geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts.
6° caput, e 52, inciso 111, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49,
§ 1° todos da Lei n. 11.10112005". 2. Recurso especial não provido." (STJ, REsp 1333349/SP, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26.11.2014)
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Aprovação de vendas de ativos pelos credores — Cláusula 7.2.
A Cláusula 7.2 prevê que o Plano aprovado em assembleia teria como
consequência a aprovação da alienação da participação acionária detida
pela Eneva na Porto do Pecém Geração de Energia S.A. para a EDP —
Energias do Brasil S.A.. Trata-se de cláusula potestativa que visa limitar o
direito dos credores insatisfeitos com os termos de tal alienação de
questioná-la judicialmente. A natureza abusiva de tal disposição fica
especialmente evidente quando se considera a limitação imposta aos
credores que, eventualmente, tenham votado contrariamente ao Plano.
i
❑
Extinção das ações — Cláusula 8.4. O Plano estabelece que o
credor concursal não poderá ajuizar qualquer ação contra as Recuperandas.
Trata-se de vedação ao direito de ação, prática vedada pelo art. 5% XXXIV
e XXXV, da Constituição Federal. Ademais, tal vedação tampouco se
coaduna com o direito conferido ao credor pelo art. 62, da LFRE 9 de
ajuizar uma ação de execução do Plano caso ele seja descumprido após os
2 (dois) anos de supervisão do juizo da recuperação. E, mais do que isso,
ele objetiva vedar o direito do credor que seja, simultaneamente, concursal
e extraconcursal, de ajuizar ação autônoma para cobrança da parte
extraconcursal de seu crédito, conforme permitido pelo art. 49, §§3° e 4%
da LFRE 10
.

u
Ademais, a Cláusula 7.2 do Plano também traz disposição
vedando o direito do credor à compensação de crédito. Trata-se de mais

9

"Art. 62. Após o período previsto no art. 61 desta Lei, no caso de descumprimento de qualquer
obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a execução
especifica ou a faléncia com base no art 94 desta Lei."
10 "Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda
que não vencidos. (..) §3° Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens
móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos
respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em
incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito
não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a
coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante
o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do
estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. §4° Não se
sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso 11 do art. 86 desta
Lei."

N
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uma cláusula potestativa, em especial quando analisada à luz dos credores
que, embora sujeitos ao Plano, tenham votado contra a sua aprovação.
Reestruturação societária — Cláusula 3.6 Tem sido prática
comum a inclusão em planos de recuperação judicial de limitações ao
direito de reestruturação societária das empresas em recuperação,
especialmente durante os 2 (dois) anos de supervisão judicial (c£ art. 62, da
LFRE 11). Ao-contrário disso, a Cláusula 3.6 prevê verdadeiro "cheque em
branco" para que as Recuperandas reorganizem sua estrutura societária sem
qualquer ingerência deste d. Juizo, da Ilma. Administradora Judicial ou de
qualquer credor — nem mesmo do credor que optar pela conversão de seu
crédito em ações — o que não poderá ser mantido no Plano.
.

A manutenção de tal permissão pode acarretar, por exemplo,
na transferência de uma subsidiária com ativos valiosos para outra
sociedade do grupo, o que poderia (i) prejudicar os credores da sociedade
controladora original; e (ii) violar o art. 66, da LFRE 12, na medida em que
seria considerada alienação de bens do ativo permanente da sociedade
recuperanda em favor de outra sociedade do grupo.
Ausência de proteção aos credores que converterem dívidas
em ações O Plano não prevê qualquer proteção aos credores que optarem
pela conversão de seu crédito em ações da Eneva, em mais um evidente
abuso das Recuperandas.
.

©

Ora, está claro que é possivel (se não provável) que, após as
conversões de dividas em ações da Eneva (caso o Plano seja assim
aprovado), os credores passariam a ter participação relevante da Eneva.
Tanto isso é verdade que o Plano estabelece, em sua Cláusula 4.4, que
nenhum credor quirografário poderá deter participação superior a
50% (cinquenta por cento) do capital social da Eneva.
1'

"Art. 62. Após o período previsto no art. 61 desta Lei, no caso de descumprimento de qualquer
obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a execução
específica ou a falência com base no art. 94 desta Lei."
11 "Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou
onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de
ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial."
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Sendo assim,
imperioso que o Plano preveja regras de
governança corporativa para proteção dos novos acionistas.
Primeiro, porque a aquisição de percentuais relevantes do
capital social de uma companhia está, comumente, associada à negociação
de cláusulas de governança corporativa que ofereça ao acionista
mecanismos de proteção--ao seu investimento, bem como imponham
transparência aos negócios e à administração da companhia.

Q

Segundo, porque no caso em tela os credores somente estariam
tornando-se acionistas da Eneva em virtude da impossibilidade de as
Recuperandas pagarem suas dívidas. Ou seja, trata-se de uma forma de
mitigar seus prejuízos, já que a alternativa proposta pelo Plano é a de impor
descontos significativos ao valor do crédito (no mínimo, 30%).
Dentre as cláusulas de governança corporativa que deveriam
estar previstas no Plano estão aquelas referentes a mecanismos que
viabilizem a salda do novo acionista do quadro societário; quóruns
qualificados para a aprovação de matérias relevantes, tais como venda de
ativos, reorganização societária, realização de investimentos relevantes;
dentre outras.

C
Ademais, a Cláusula 4.3 do Plano permite que o aumento de
capital da Eneva seja integralizado mediante a subscrição de ativos,
"observado o disposto no artigo 8° da Lei das S.A.". Todavia, não
especifica quais são critérios de avaliação dos ativos, nem, tampouco,
determina a adoção de uma única empresa para realizar os laudos de
avaliação dos ativos, de forma que haja coerência entre as avaliações dos
ativos. E, por fim, concede poderes para que a Eneva, de forma
discricionária, aceite ou não o ativo.
CONCLUSÃO

Diante do exposto, o Itaú Unibanco requer seja a presente
petição recebida como objeção para os fins do art.56, da LFRE,
11
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convocando-se assembleia geral de credores para votação do Plano, o qual,
por sua vez, deverá ser submetido à votação pelos credores sem as
ilegalidades e inconsistências ora relacionadas.
Termos em que, EE.D.
De São Paulo

Rio de Janeiro, 24 de março de 2015
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BANCO CITIBANK S/A e CITIBANK N.A., nos autos da recuperação M
judicial de ENEVA S.A. e ENEVA PARTICIPAçõES S.A., vêm, na forma do art. 55 da
Lei no 11.101/05, oferecer objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pelas 2
recuperandas, uma vez que as condições nele previstas para o pagamento dos créditos
a
dos ora peticionários são irrazoáveis (i.e., excessivamente prejudiciais) e, logo, não
podem ser aceitas.
0
N
^P
O
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Não obstante isso, os impugnantes desejam enfatizar que não visam à W
quebra das Recuperandas. Os credores têm plena consciência do espírito que norteia v
as disposições contidas na Lei 11.101/2005, que é o da função social da empresa, e
sabem que a eventual quebra das Recuperandas não trará benefício aos credores
abrangidos por seu Plano de Recuperação.

a

No entanto, existem determinadas questões postas no Plano de
Recuperação que, se não forem sanadas a tempo pelas Recuperandas, causarão
prejuízos aos credores e aos ora impugnantes.
O primeiro ponto a ser destacado em relação ao Plano apresentado
pelas Recuperandas é a quantidade e o vulto das premissas cuja satisfação é necessária
para que os prazos e condições de pagamento ali previstos sejam factíveis, bem como
a imprevisibilidade de sua ocorrência.
Rio DE JANEIRO: RUa da Oultanda 52, 9 0 andar - CEP 20011-030 Tel 21 2532 1051 Fax 21 2224 2099
SAIO PAULO: RUa Vergueiro 2.016, 6' andar - CEP 04102-000 Tel 11 2148 5080 Fax 11 2148 5073
BRASIUA: SHS Ouadra 6, Cont. A, BI. E. Ed, Bra511 XXI, S91a5 302.'308 - CEP 70316-000 Tel 61 3202 8802 Fax 61 3201 7014

BEM6, GA2ciA, SouTo & NovAFs

ADVOGADOS

Não há qualquer garantia aos credores de que as promessas feitas serão
cumpridas.
Tome-se, por exemplo, o compromisso de realizar o aumento de
capital. Conquanto ele seja apresentado em linguagem aparentemente firme ( "caráter
irrevogável e irretratável ), tal emprego do vernáculo é mero discurso, já que está
subordinado à realização das "condições precedentes% as quais foram formuladas em
linguagem melíflua e que subordina a reorganização societária à vontade meramente
potestativa dos atuais acionistas da companhia, que se comprometem a "ceder
gratuitamente seus respectivos direitos de preferência elou renunciar aos seus
respectivos direitos de prioridade, conforme o caso ". O máximo que a empresa
© promete no seu plano é "envidar os seus melhores esforços" para conseguir que seus
acionistas controladores aceitem diminuir o controle. Quem pode confiar numa
promessa dessas?
A habilidade no uso da linguagem com muitas palavras e pouco
conteúdo é outro ponto que mostra ser pouco crível a recuperação da empresa com o
plano apresentado.

®

Por exemplo, o plano acena com a possibilidade de os credores
subscreverem o hipotético aumento de capital com a subscrição de ativos; todavia, a
cláusula que prevê essa "eventualidade " diz que ela somente ocorrerá se "a Eneva
aceitar para fins de subscrição no Aumento de Capital " bens e direitos que ela
própria aceitará ou não, "segundo seus critérios exclusivos de conveniência e
oportunidade ".
Por outro lado, a proposta de pagamento dos créditos quirografários é
insatisfatória. Na verdade, muito aquém da realidade de mercado e impõem altíssimo
custo para os credores. Não se desconhece que é da essência da recuperação judicial
que os credores suportem determinado prejuízo, em nome do bem comum. Ocorre que
esse prejuízo deve ser fixado dentro das regras do bom senso, o que não acontece no
presente caso.
Sempre em linguagem aceitável apenas na superflcie, a proposta do
plano para os quirografários impõe dois tipos de perda: a primeira é um desconto do
valor atual do crédito, que se deseja mínimo de 40%, e o segundo — que só aparece na
linguagem insidiosa — decorrente do fato de que os juros propostos somente seriam
computados após a homologação do plano. Com isso, a proposta cria um longo
- 2 -
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período de tempo durante o qual os credores quirografários ficariam sem receber
qualquer forma de correção ou remuneração pelos seus créditos. Dependendo do
tempo que a homologação demorar, tal "desconto oculto" pode ser tão relevante
quanto o explicitado no momento da assembleia.
Isto tudo para não se falar no prazo injustificadamente alongado de
duas décadas para pagamento dos créditos já tão minguados pelos descontos obtidos
na largada.

O

Igualmente inaceitável é a pretensão do plano de que a sua aprovação
acarrete a automática novação de "todas as obrigações, covenants, indices
financeiros, hipóteses de vencimento antecipado, bem como outras obrigações e
garantias que sejam incompatíveis com as condições deste Plano ", assim como a
"substituição dos avais, fianças e demais formas de coobrigadão ".
Essas cláusulas trazem a ideia de que, uma vez aprovado e
homologado o Plano de Recuperação Judicial, os credores perdem seus direitos contra
os avalistas e garantidores das operações originais, independentemente do fato de
esses avalistas/garantidores estarem ou não incluídos nesta Recuperação Judicial.

©

É defeso às Recuperandas incluir em seu Plano de Recuperação
Judicial cláusula com a supressão ou exclusão das garantias existentes nas obrigações
principais, seja porque essa convenção não pode ser tratada como um dos meios de
recuperação da empresa elencados no art. 50 da LRF, seja porque a lei expressamente
garantiu o direito de execução dos credores contra os garantidores nos arts. 49, § P, e
50, caput, da LRF.
Ademais, qualquer cláusula que possa levar ao entendimento de
supressão do direito de garantia dos credores contra os coobrigados da relação
instaurada com a empresa em recuperação judicial não pode ser deliberada por
assembleia de credores, que não tem poderes para dispor sobre o que há previsão na
lei, o que repercute de forma a inviabilizar o plano apresentado.
Como é fácil ver, a objeção ora apresentada não tem a finalidade de
inviabilizar, gratuitamente, a recuperação judicial. O que ocorre, com efeito, é que as
instituições financeiras credoras (como, de rigor, todos os demais credores, sobretudo
as instituições bancárias), pela natureza própria de sua atividade, não podem se
permitir a liberalidade de conceder a empresas em recuperação condições tão
—3—
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distanciadas da prática de mercado que acabem por afetar a sua própria atuação
(comprometendo suas expectativas de risco e retorno e, por consequência, de
resultados).
Como sabido, a atividade dos bancos consiste na intermediação de
crédito. Essa atividade tem por pressupostos fundamentais a confiabilidade e a
garantia. Todos os preços praticados no mercado levam em conta esses pressupostos.
Quando se quebra essa garantia, o sistema como um todo funciona no sentido de
suprir a garantia quebrada. Sustentar que as instituições financeiras devem estender
por décadas o prazo para o recebimento de seus créditos (em particular aqueles em

©

que era mais curta a previsão de retorno) afeta, como não poderia ser de outra forma,
o oferecimento de novos créditos.
Diante de tudo quanto foi exposto, requerem que seja rejeitado o plano

de recuperação judicial nas condições apresentadas, e determinada a elaboração de
outro plano, que tome por base novas premissas e condições, calcadas na realidade do
mercado, que tome em conta não só o interesse na recuperação, mas também, e em
bases adequadas, as necessidades dos credores.
Rio de Janeiro, 23 de março de 2015.

Luis Alberto iranda Garcia de Sousa
OAB/RJ n° 85.290
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 49 VARA EMPRESARIAL DA
COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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Recuperação Judicial no 0474961-48.2014.8.19.0001

CREDIT SUISSE BRAZIL (BAHAMAS) LIMITEI) ("CREDIT SUISSE"), instituição
financeira já devidamente qualificada, nos autos da recuperação judicial em epígrafe,
ajuizada por ENEVA PARTICIPAÇÕES S A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e ENEVA S A - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL ("RECUPERANDAS"), vem à presença de V. Exa., com fundamento
no art. 55 da Lei no 11.101/2005 ("LRF"), apresentar sua

OBJECÃO AO PLANO DE RECUPERACÃO JUDICIAL

das RECUPERANDAS apresentado em 23.02.2015, o que faz com base nas razões de fato e
fundamentos de direito a seguir aduzidos.

São Paulo SP / CEPO 1311 200- Av. Paulista, 1079- 12° andar - Tel *55 (11) 3372 1177

SOCIEDADE DE ADVOGADOS

I —TEMPESTIVIDADE

1.

O Edital previsto no art. 53, parágrafo único, da LRF, que contém o aviso aos

credores sobre o recebimento do Plano de Recuperação Judicial ("PRJ"), foi publicado no
Diário de Justiça eletrônico no dia 23.02.2015 (segunda-feira).

2.

Assim, o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação de objeção, conforme

estabelecido no art. 55, da LRF, iniciou-se apenas em 24.02.2015 (terça-feira), e tem o seu
1

termo final em 25.03.2015 (quarta-feira).

3.

Desta forma, é plenamente tempestiva a objeção apresentada nesta data.

II — ESCLARECIMENTO INICIAL
II.1— DA APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL SEPARADAMENTE PELAS
RECUPERANDAS E DA CONSEQUENTE REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES
TAMBÉM SEPARADAMENTE. — DA NECESSÁRIA REJEIÇÃO DO PRJ úNICO E UNITÁRIO
APRESENTADO—DA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PAR CONDITIO CREDITORUM

4.

Antes de dar início às demonstrações das razões pelas quais o PRJ

apresentado pelas RECUPERANDAS não poderá ser aprovado, na forma como se encontra
hoje, impende esclarecer que a r. decisão que deferiu o processamento desta recuperação
judicial — e determinou a apresentação de planos de recuperação judicial e votação em
assembleia de credores, ambos individualizados —deveria ter prevalecido'.

1 0 eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no julgamento do Agravo de Instrumento n° 000395090.2015.8.19.0000, interposto pelas Recuperandas contra a r. decisão que determinou a apresentação de PRJ
separados, deu provimento ao recurso e, consequentemente, deu permissão às Recuperandas apresentassem,
dentro do prazo legal, um único PRJ, o que o CREDIT SUISSE, permissa maximo venio, descorda cabalmente,
conforme demonstra a manifestação de fls. 60/67 (doc. 1).

2
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S.

Isso porque, a apresentação de plano único (na forma) e unitário (no

conteúdo), conforme realizaram as RECUPERANDAS ensejou cláusulas genéricas que não se
distinguiriam entre as sociedades do grupo e, consequentemente, não podem ser aceitas
pelos credores — dentre eles, o CREDIT SUISSE —, na medida em que podem conduzir à
confusão patrimonia12, certamente eivando a deliberação em Assembleia Geral de Credores
("AGC") unitária de vícios insanáveis à recuperação judicial sob foco, prejudicando assim,

sobremaneira, credores que detém créditos contra apenas uma das empresas recuperandas
ou que detém créditos contra ambas e que têm efetivamente quadros distintos de credores.

®

6.

No mais, conforme se depreende da peça inaugural desta recuperação

judicial, há certa e incontroversa autonomia jurídica e patrimonial entre as RECUPERANDAS,
respondendo cada qual pelas obrigações individualmente assumidas, sobretudo diante da
existência de avais cruzados, até porque estes são regidos pelo princípio da autonomia das
cambiais.3

7.

Por tais razões, o CREDIT SUISSE não pode aceitar o PRJ único apresentado

pelas RECUPERANDAS, sob pena de ter seus direitos feridos pela confusão patrimonial que
decorrerá da sistemática, data venio, erroneamente viabilizada pelo ea. Tribunal de Justiça
do Rio de Janeiro.` visto que, da forma como está, verá bens de suas devedoras

®

responderem em regime de indevida concorrência perante dois quadros de credores que
são e deveriam ser tratados de modo distinto, posto que tais credores detêm créditos

Z

Novaes e França, Erasmo Valadão Azevedo e Adamek, Marcelo Vieira Von (coordenadores). Temas de

Direito Empresarial e outros estudos, Ed. Malheiros, São Paulo, 2014, p. 354.
3 "Um dado importante a considerar é o de aue tanto os arupos de fato auanto os de direito não dispõem de
personalidade iurídico. com isso, não têm patrimônio próprio, uma vez aue são formados por um conjunto de
sociedades unidas por interesses comuns, e aue atuam sob um comando unitário. As sociedades intearantes do
grupo, sim, têm personalidade iuridico e patrimônio próprios" (Novaes e França, Erasmo Valadão Azevedo e

Adamek, Marcelo Vieira Von (coordenadores). Temas de Direito Empresarial e outros estudos, Ed. Malheiros,
São Paulo, 2014, p. 344).
° Ressalte-se que o CREDIT SUISSE inclusive apresentou Embargos de Declaração por omissão contra a r.
decisão de fls. 1.420, o qual, devido ao provimento do agravo n° 0003950-90.2015.8.19.0000, no último dia
17.02, teve seu julgamento prejudicado (doc. 2)
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contra cada uma das sociedades RECUPERANDAS 5 e não necessariamente detêm relação
obrizacional de crédito contra a outra 6.

8.

Por fim, é preciso entender que a sobrevivência da empresa não pode ser

obtida a qualquer custo, sob o argumento sensível da cláusula geral da função social. Isso
porque a persistência da atividade empresarial sem pagamentos mínimos à comunidade de

credores significaria prestigiar o empresário ineficiente . Evidente , por fim , que a empresa
que se apropria dos lucros, mas socializa os prejuízos, não cumpre função social e nem
merece sobreviver em regime de mercado.

9.

Na esteira do foi dito, é certo que o PRJ, único para ambas RECUPERANDAS,

apresentado deveria contemplar individualmente o perfil da dívida de cada uma das
sociedades RECUPERANDAS, para atingir igualitariamente os credores, motivo pelo qual este
PRJ, da forma como se encontra, não poderá ser aprovado.

III — DAS INCONSISTÊNCIAS CONTIDAS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

10.

As RECUPERANDAS não detêm os requisitos mínimos essenciais, dispostos no

art. 53, capuf e incisos I, II e III, da LRF, quais sejam (i) a discriminação pormenorizada dos
® meios de recuperação a serem empregados e seu resumo, (ii) a demonstração de sua
viabilidade econômica e (iii) o laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos
do devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada.

11.

Ou seja, o PRJ apresentado pelas RECUPERANDAS apresenta irregularidades

que comprometem seriamente sua viabilidade econômica, pelas razões expostas adiante.

O contrato que origina o crédito do CREDIT SUISSE foi firmado pela Eneva S/A, contudo, a Eneva Participações
consta como avalista, o que motivou a apresentação de oportuna habilitação de crédito para o Sr.
Administrador Judicial, ainda pendente de apreciação, para que também passe a constar no rol de credores da
Eneva Participações.
6 Situação esta que garante ao CREDIT SUISSE determinada vantagem e que seria ilegalmente suprimida caso
reformada a r. decisão monocrática de primeiro grau.
5

- --

4

CWTP

TAVARES CAE

~ ~ •

S OCIEDADE DE ADVOGAD OS

111.1 — A INEXISTÊNCIA DA DISCRIMINAÇÃO PORMENORIZADA DOS MEIOS DE

RECUPERAÇÃO

12.

É fundamental ressaltar, inicialmente, que embora conheçam o quanto

disposto na LRF, as RECUPERANDAS não se preocuparam minimamente em discriminar, de
forma resumida ou pormenorizada, a forma pela qual pretendem efetivamente se

recuperar.

13.

Com efeito, com a aparente intenção de desviar o foco de atenção deste v.

Juízo e de seus credores, as RECUPERANDAS descreveram de modo rocambolesco, no PRJ, os
métodos pelos quais pretende realizar os pagamentos aos credores pertencentes às
diferentes classes e as definições de termos técnicos utilizados no texto plano, sem, no
entanto, detalhar minimamente o modo pelo qual pretendem recuperar a empresa e, assim
reunir a verba necessária para a realização de tais pagamentos e de organização de seu
capital de giro.

14.

Assim, não é possível depreender, do PRJ, quais as diferenças entre o modelo

de negócios que as RECUPERANDAS pretendem implantar e aquele que as levaram até a

®

presente situação financeira, e tampouco uma previsão detalhada e justificada dos impactos
que, espera-se, a implantação do referido novo modelo exercerá sobre cada um dos setores
das RECUPERANDAS.

15.

Ocorre, no entanto, que conforme demonstrado acima, todo PRJ deve conter,

necessariamente, "discrição pormenorizada dos meios de recuperação a ser empregados,

conforme o art. 50 desta Lei, e seu resumo'.

5
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16.

A RECUPERANDAS neste ponto, limitam-se a mencionar, de modo

absolutamente superficial, a intenção de adotar algumas das práticas mencionadas no art.
50 da LRF.

17.

A esse respeito, veja-se o que diz Márcio Guimarães:

"O dispositivo tem clara intenção de orientar o devedor para demonstrar ò
coletividade como pretende dar eficácia ao plano, de modo que todos
compreendam, com clareza, os atos que serão praticados e, desse modo,
possam votar, com precisão, na assembleia geral de credores (...).'

®

18.

São cristalinas, dessa forma, as violações ao disposto na legislação regente e a

consequente necessidade de reprovação do PRJ apresentado nestes autos, nas condições
atualmente consideradas.

111.2 — AS DESARRAZOADAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PROPOSTAS PELAS

RECUPERANDAS

19.

Cumpre destacar, ainda, ser absolutamente descabido e inaceitável a forma

de pagamento proposta pelas RECUPERANDAS no PRJ, que na categoria que o CREDIT
SUISSE, receberia seu crédito com um pagamento inicial, em duas parcelas, de até R$
250.000,00 (duzentos e cinqúenta mil reais) e o saldo remanescente sofrendo um deságio de
30% a 45%, sem que as regras de alocação do deságio estejam claras, por meio da remissão
a uma série de ressalvas para tal alocação de deságio, bem como limitando a prática da
manifestação pela escolha da forma de pagamento ao evento realizado em sede de
Assembleia Geral de Credores, nos termos da Cláusula 5.3.2.2., o que fere frontalmente o
direito dos credores, impossibilitando, inclusive, que os credores possam realizar seus
estudos de viabilidade da recuperação de crédito em prazo tão exíguo.

Comentários à Nova Lei de Falência e Recuperação de Empresas. Coordenadores: Osmar Brina Corrêa-Lima e
Sérgio Mourão Corrêa-Lima.19 edição. Forense: São Paulo, 2009. p. 384.
7
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20.

Ademais, para eventual pagamento de crédito remanescente —frise-se, após a

escolha de um dos confusos e obscuros mecanismos apresentados para a redução da dívida
das recuperandas no âmbito deste processo de recuperação judicial —, o CREDIT SUISSE
deveria ainda optar por um dos mecanismos apresentados entre os "Instrumentos" "A a C",
conforme identificados na Cláusula 5.3.3. e suas respectivas subcláusulas, o que afronta
princípios basilares que devem estar presentes no direito recuperacional brasileiro, como o
da boa-fé e, além disso, estabelece um prazo de carência excessivo, ou seja, as
RECUPERANDAS apresentam uma cláusula eivada de ilegalidades e de disposições que ferem
os direitos dos credores.

u
21.

Chega a ser vexatória a forma de pagamento sugerida pelas RECUPERANDAS,

isso porque, não apenas prejudica sobremaneira os interesses de seus credores — que, não
custa ressaltar, já estão sendo obrigados a abrir mão de diversos dos seus direitos — como
ainda pode gerar ilícito enriquecimento sem causa, tendo em vista que foi escolhida a taxa
de correção monetária que menos expressa a variação de preços na economia, fator que,
aliado ao longo prazo de pagamento e deságio proposta, resultará em injustificável prejuízo
para os credores da classe III.

22.

Mais do que -isso, é evidente que o modo de pagamento apresentado

® beneficia desproporcional e exclusivamente a apenas uma das partes (as RECUPERANDAS),
violando, pois, frontalmente dispositivos legais e o pacífico entendimento jurisprudencial
acerca da matéria.

23.

Assim, evidente que a o PRJ apresentado não é razoável, tampouco parece ter

substrato econômico seguro. A esse respeito, a propósito, vale mencionar trecho do acórdão
brilhantemente proferido pelo Exmo. Sr. Desembargador Teixeira Leite, do eg. Tribunal de
Justiça de São Paulo, em recurso oriundo de processo de recuperação judicial:

"Anota-se que, em regra, em qualquer natureza de negócio jurídico, havendo
pagamento a prazo, é comum, legal e aceitável a incidência de juros, para

7
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amenizar o desequilíbrio financeiro que naturalmente advém do diferimento
desse pagamento. Assim, além do incidência de correção monetária, que é
mera recomposição do valor do moeda, é da lei e da boa prática negocial a
previsão de juros.
O §1 2 do art. 161 CTN, aplicável às relações negociais civis por força do art.
406 CC e de construção jurisprudencial, prevê índice de 1% de juros ao mês. É
nesse sentido a súmula 28 do CGJ/TJSP: os juros de que trata o art. 406 do
Código Civil de 2002 incidem desde sua vigência e são aqueles estabelecidos
pelo art. 161, § 1 9 do Código Tributário Nacional. Os valores investidos em
cadernetas de poupança são remunerados com taxa de juros próxima de 0,5%
ao mês. Assim, falta razoabilidade ao p/ anou
a andor
p evê taxa de furos de
1% ao ano, representando enriquecimento sem causa das recuperandas. "8

®

24.

Como se vê, a forma de pagamento prevista contida no PRJ é manifestamente

inadmissível, sendo esta mais uma razão pela qual deve o referido PRJ ser reprovado.

IV — DA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS QUE CABALMENTE AFRONTAM O QUANTO DISPOSTO
NA LRF —DA ILEGALIDADE DA CLÁUSULA 8.2 DO PRJ APRESENTADO

25.

Mas não é só.

26.

O PRJ apresentado pelas RECUPERANDAS prevê, ainda, em sua cláusula 8.2

que "este Plano implica a novação dos Créditos, que serão pagos na forma estabelecida
® neste Plano. Por força da referida novação, todas as obrigações, covenants, índices
financeiros, hipóteses de vencimento antecipado, bem como outras obrigações e garantias
que sejam incompatíveis com as condições deste Plano deixarão de ser aplicáveis, sendo
substituídas pelas previsões contidas neste Plano".

27.

Ocorre, entretanto, que a liberação das garantias pessoais assumidas pelas

RECUPERANDAS, bem como por seus sócios/acionistas, é medida com a qual o CREDIT
SUISSE não concorda, sobretudo porque os credores não podem ser obrigados a abrir mão
de suas garantias existentes, devendo tais garantias permanecer em vigor,

$ Agravo de Instrumento n° 0008634-34.2013.8.26.0000, 19 Câmara Reservada de Direito Empresarial.
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independentemente da aprovação do PRE salvo expressa autorização em contrário do
credor detentor da garantia..

28.

Este, inclusive, é o entendimento dos Tribunais Pátrios acerca da matéria, qual

seja, de que a liberação das garantias somente é possível com autorização expressa dos
credores, a teor do previsto no § 1 2 do art. 50 da LRF:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE LIBERAÇÃO
DAS GARANTIAS DO CREDOR. HIPOTECA. ARTIGOS 50 E 59 DA LEI
11.10112005. RECURSO PROVIDO. O deferimento da recuperação judicial
implica em novação dos créditos anteriores ao pedido,o
p rém, sem PreJuízo
das garantias. A_ sua supressão somente será admitida mediante a
concordância do credor, g que não se observa. Nestas condições, permanece
a hipoteca, como garantia de retorno das partes ao stotus quo ante, caso o
plano de recuperação judicial não seja cumprido. Proveram o agravo de
instrumento. Unânime."

e

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Pretensão à liberação
de garantias. Impropriedade. Somente com autorização dos credores é
possível atender à pretensão. Alteração das condições anteriores que se faz
por anuência de cada credor individualmente. Expressa previsão legal (art. 50,
§ 1 R. LREF). Recurso do credor provido em parte.
i••i

A liberação de garantias pessoais não é possível sem o consentimento dos
credores diretamente afetados ou se aprovada em assembleia-geral não pode
atingir os credo
*
redores
dissidentes, os que se abstiveram de votar e os ausentes.
Isto porque o processo recuperatório não se presta ao viés revisional de
contratos, mas é, antes, 'no plano das relações privadas, instrumento judicial
de solução de conflitos entre a empresa em crise econômico financeira e seus
credores, detentores de títulos de distintas categorias que lhe permitem obter,
por coação judicial própria, sua satisfação em juízo' (Eficiência do Processo
Judicial na Recuperação de Empresa, 2010, p. 132).
A não ser pela concordância dos credores, por assentimento individual ou
deliberação em assembleia de credores, o processo de recuperação judicial
não altera as condições contratuais preestabelecidas.

®

Agravo de Instrumento N° 70035145374, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Artur Arnildo
Ludwig, Julgado em 08107/2010
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O Magistrado,'portanto, não está autorizado a liberar garantias, penhoras e
arresto e, nem mesmo, incluir em seus efeitos outras pessoas distintas das
empresárias requerentes
"10

29.

Ainda, as RECUPERANDAS inovam ao incluir no texto do PRJ que "em caso de

mora, as Recuperandas deverão convocar seus Credores, com a finalidade de deliberar junto
a eles em assembleia sobre a medida mais adequada para sanar o descumprimento do
Plano. Para fins desta cláusula, haverá mora caso a Eneva descumpra alguma disposição
deste Plano e não sane tal descumprimento no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do
® recebimento, pelas Recuperandas, de notificação enviada pela parte prejudicada com o
descumprimento de tal obrigação', o que cabalmente afronta o quanto disposto no art. 22,

II, b, da LRF, que define ser dever do Administrador Judicial "requerer a falência no caso de
descumprimento de obrigação assumida no plano de recuperação", sem fazer qualquer
ressalva!

30.

Assim sendo, em razão do acima exposto é evidente a inviabilidade deste PRJ,

objeto da presente objeção, e a impossibilidade de sua homologação/aprovação.

V — DOS PEDIDOS

®

31.

(!)

Por todo o exposto, o CREDITSUISSE requer a V. Exa. que se digne:

receber a presente objeção ao PRJ apresentada pelas RECUPERANDAS, nos termos

do que dispõe o art. 55 da Lei n. 11.101/2005; e

(ii)

subsidiariamente, .convocar imediatamente Assembleia Geral de Credores

prevista no art. 56, da LRF, na forma dos arts. 35 e 36 da referida lei, para deliberação e
alteração do PRJ, de sorte que sua votação deverá ocorrer separadamente, isto é, a

io

TJ/SP. Agravo de instrumento n 2'0233692-89.2012.8.26.0000. 2 9 Câmara Reservada de Direito Empresarial.
Relator Desembargador Ricardo Negrão. Julgado em 29.1.2013
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contagem devotos deverá ser individualizada para cada uma das RECUPERANDAS 11

Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 25 de março de 2015.

w

IVO WAISBERG

RICARDO POMERANC MATSUMOTO

OAB/SP 146.176

OAB/SP 174.042

GILBERTO GORNATI

FERNANDA ATHANAGILDO CORRÊA

OAB/SP 296.778

329.750

RIBEIRO
189.609

C

"Até porque, Exa., o rol de credores na presente recuperação judicial é um tanto quanto reduzido e,
certamente, tal sistemática não implicará em prejuízo da logística da AGC a ser designada pelo V. Juízo
recuperacional.

11
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA
DA 222 CÂMARA CÍVEL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DO RIO DE JANEIRO

C

Agravo de Instrumento no 0003950-90.2015.8.19.0000

o

CREDIT SUISSE BRAZIL (BAHAMAS) LIMITEI) (" CREDIT SUISSE"), instituição financeira
devidamente constituída de acordo com as leis das Bahamas, com sede em Bahamas no
Bahamas Financial Center, Shirley and Charlotte ST, S/N, 4th Floor, Nassau, já devidamente
qualificado nos autos, por seus advogados abaixo assinados, com poderes conferidos pelo
instrumento de mandato já apresentado às fls. 550/551 dos autos de origem, vem à presença de
V. Exa., na qualidade de credor devidamente habilitado das Recuperandas, ora Agravantes e,
consequentemente, terceiro interessado no julgamento do presente recurso de agravo de
instrumento, interposto contra a r. decisão de fls. 157/158 dos autos da recuperação judicial no
0474961-48.2014.8.19.0001, ajuizada por ENEVA PARTICIPAÇÕES S A - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL e ENEVA S A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ("ENEVA"), expor e ao final requerer o
quanto segue.

Sin oauln SP I-r
Rio de Jam iro RJ

Brasilla DF
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BREVE SÍNTESE DOS FATOS

1.

Em 09.12.2014, a ENEVA apresentou pedido de recuperação judicial, o qual foi

distribuído para a 4á Vara Empresarial da Comarca da Capital/RJ e tramita sob o n° 047496148.2014.8.19.0001. Ato contínuo, em 16.12.2014, o D. Juízo

a quo

deferiu o processamento da

mencionada recuperação judicial, bem como, determinou, logo em seu primeiro item, o quanto

segue:

0

o

"Que cada uma das recuperandos apresente seu próprio plano de recuperação
'ud
t ¡ciai, mesmo que sejam idênticos ou interdependentes, que deverão ser
analisados separadamente por seus respectivos credores, com absoluto respeito à
autonomia patrimonial de cada sociedade, de tal sorte que deverão ser publicados
quadros gerais de credores distintos para cada empresa" . (fls. 157/158 -grifamos)
2.

Inconformada com a determinação supra, a ENEVA opôs embargos de declaração

que, no entanto, o V. Juízo de origem deixou de conhecer, mantendo intacta a r. decisão atacada
neste recurso, posto que não havia qualquer omissão, contradição ou obscuridade que ensejasse
sua clarificação.

3.

Diante disso, a ENEVA interpôs o presente agravo de instrumento com pedido liminar,

perante este eg. Tribunal de Justiça, buscando a reforma da decisão sub judice, sob o argumento

o

de que:

(i)

©

a relação entre as agravantes — duas holdings não operacionais que encabeçam um
mesmo grupo econômico — faria com que a votação de planos de recuperação
judicial de maneira segregada deixasse de atender da melhor forma aos principais
propósitos do instituto da recuperação judicial, que são a preservação das empresas
(art. 47, da Lei 11.101/2005) e o tratamento isonômico dos seus credores';

(ii)

NO OpA

consequentemente seria obrigatório o litisconsórcio ativo, na medida em que as
soluções para as crises que as agravantes enfrentam deveriam ser idênticas, de
maneira que houvesse o equacionamento uniforme das dívidas com seus credores;

' Para as agravantes, tal objetivo só poderá ser atingido se todos os credores, aglutinados em um único quadro
geral, votarem um mesmo plano.

~J~ Cp6lgo CeM
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(iii)

o prazo legal para apresentação do plano de recuperação judicial separadamente
para cada sociedade seria exíguo.

4.

Em julgamento perfunctório, foi concedido pelo I. Des. Relator o efeito suspensivo

pleiteado, sob o singelo, data maxima venia, fundamento de que estariam presentes os
requisitos necessários a sua concessão, na forma do art. 558, do CPC.

No entanto, em que pese o costumeiro acerto desta Col. Câmara, permissa maxima

S.

venia, a r. decisão de origem — que deferiu o processamento da recuperação judicial da ENEVA e
determinou a apresentação de planos de recuperação judicial e votação em assembleia de

w

credores, ambos individualizados — deverá prevalecer, posto que a apresentação de plano único
(na forma) e unitário (no conteúdo), conforme pretendem realizar as recuperandas, ora

Agravantes, ensejarão cláusulas genéricas que não se distinguiriam entre as sociedades do grupo
e, consequentemente, não poderiam ser aceitas pelos credores — dentre eles, 0 CREDIT SUISSE —,
na medida em que poderiam conduzir à confusão patrimonialz, certamente eivando a
deliberação em Assembleia Geral de Credores unitária de vícios insanáveis à recuperação judicial
sob foco.

6.

É o que pretende demonstrar por meio da presente manifestação, ora apresentada

nos autos em respeito aos princípios da ampla defesa e contraditório.

II•

DAS RAZÕES DA PRESENTE MANIFESTAÇÃO

II. 1- DA NECESSÁRIA RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRATICA — DA APRESENTAÇÃO DE
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL SEPARADAMENTE PELAS RECUPERANDAS E DA
CONSEQUENTE REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES TAMBÉM SEPARADAMENTE

7.

O plano de recuperação judicial, que detém requisitos essenciais, os quais são

determinados pelo art. 53, da Lei 11.101/2005, tem como finalidade "provar, aos credores e ao

juizo, que o valor do empresa em funcionamento não é só superior ao que seria obtido caso se
decidisse liquidá-lo, como, por igual, que a sua continuidade melhor atende aos múltiplos

' Novaes e França, Erasmo Valadão Azevedo e Adamek, Marcelo Vieira Von (coordenadores). Temas de
Direito Empresarial e outros estudos, Ed. Malheiros, São Paulo, 2014, p. 354.
3
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interesses envolvidos".'

8.

Nesse sentido, o plano de recuperação judicial deve apresentar, obrigatoriamente:

(i) a descrição pormenorizada dos meios de recuperação (inciso I, do art. 53, da Lei
11.101/2005); (ii) a demonstração de sua viabilidade econômica (inciso II, do art. 53, da Lei
11.101/2005); e, (iii) um laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do
devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada (inciso III, do
art. 53, da Lei 11.101/2005).

~ ¡r

9.

Ocorre, que existem casos em que o ajuizamento do pedido de recuperação judicial

é conjunto, ou seja, é realizado por mais de uma sociedade, as quais formam um grupo
econômico (de fato ou de direito), o que, em tese poderia viabilizar a apresentação de um plano
de recuperação judicial único (na forma, isto é, um só documento) e unitário (quanto ao
conteúdo), o qual abrangeria os credores de todas as recuperandas e cujas cláusulas não fariam
qualquer tipo de distinção entre as sociedades em recuperação, seus bens, direitos ou
obrigações.

10.

Tal entendimento parece se apoiar na justificativa de haver preocupação com a

violação dos princípios da isonomia, da por condido creditorum e da regra da maioria nas
deliberações sobre o plano de recuperação judicial, todos dispostos na Lei 11.101/2005.
0
11.

Não obstante tal pressuposto, existiria ainda a defesa de votação unificada para

eventual aprovação de referido plano único e unitário, pela integralidade do quadro de credores,
~ •/

como se as recuperandas fossem uma só pessoa jurídica. Este é, ipsis litteris, o cenário que se
tem no caso em tela .4

12.

Contudo, como se verá, os pressupostos acima mencionados não se sustentam,

especialmente quando analisados no bojo do caso concreto que ora se apresenta a julgamento.

Toledo, Paulo F. C. Salles de e Abrão, Carlos Henrique (coordenadores). Comentários à Lei de Recuperação
de Empresas e Falência, Ed. Saraiva, Sé edição, São Paulo, 2012, p. 207.
4
Novaes e. França, Erasmo Valadão Azevedo e Adamek, Marcelo Vieira Von (coordenadores). Temas de
Direito Empresarial e outros estudos, Ed. Malheiros, São Paulo, 2014, p. 337/338.
3
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13.

C°'ye fl.F•~~

Primeiramente, impende esclarecer que as sociedades componentes de um mesmo

grupo econômico — questão basilar da presente manifestação — mantêm cada qual sua própria
personalidade jurídica e, portanto, são responsáveis pelas suas respectivas obrigações, dentre
elas, as dívidas.

14.

Noutras palavras, há certa e incontroversa autonomia jurídica e patrimonial entre as

sociedades recuperandas, respondendo cada qual por essas obrigações, outrora individualmente
assumidas, ainda que se possa verificar a existência de avais cruzados, até porque estes são
regidos pelo princípio da autonomia das cambiais.

C
15.

Neste sentido, ensina Paulo Fernandes Salles de Toledo:

E
"Um dado importante a considerar é o de que tanto os grupos de fato quanto os de
direito não dispõem de personalidade iurídica. Com isso, não têm patrimônio
próprio, uma vez que são formados por um coniunto de sociedades unidas por
interesses comuns, e que atuam sob um comando unitário. As sociedades
íntegrantes do grupo, sim, têm personalidade iurídica e patrimônio próprios "1

16.

Consequentemente, pode-se afirmar que inexiste prima facie solidariedade entre as

sociedades que formam um mesmo grupo econômico, posto que nem a Lei das S/A, nem a Lei de

O

Recuperação de Empresas, nem o contrato — que é inexistente para o grupo econômico de fato —
estabelecem tal solidariedade, cuja preseunção, portanto, é afastada.

O
17.

Com efeito, apesar de inexistente no caso concreto, este é exatamente o cenário

que a ENEVA pretende criar no caso sub judice, posto que veladamente sustenta que ambas as
sociedades recuperandas, quais sejam, a Eneva S/A e a Eneva Participações, holdings não
operacionais do mesmo grupo econômico, seriam responsáveis tanto pelo sucesso da
recuperação judicial de origem ou, em contrapartida, pelo seu fracasso.

18.

Para tanto, defendem a suposta existência de intrínseca e emaranhada ligação entre

si, motivo pelo qual o litisconsórcio ativo seria obrigatório e, consequentemente, também seria a
5

Novaes e França, Erasmo Valadão Azevedo e Adamek, Marcelo Vieira Von (coordenadores). Temas de
Direito Empresarial e outros estudos, Ed. Malheiros, São Paulo, 2014, p. 344.
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apresentação do plano de recuperação judicial único e unitário, cuja votação deveria se dar em
Assembleia Geral de Credores conjugada.

19.

Neste ponto, importante salientar que, a despeito da ausência de previsão na Lei

11.101/2005, não se desconhece da possível configuração de litisconsórcio ativo no processo
recuperacional judicial, em se tratando de empresas que integrem um mesmo grupo econômico
(de fato ou de direito). No entanto, a estruturação do plano de recuperação há de merecer
cuidadosa atenção, para que não haja violação de direitos dos credores'

•

20.

Dito isto, fato é que não se pode, nem sequer se pretende, negar que as

recuperandas, ora agravantes, formam um grupo econômico de fato'. Contudo, tal premissa por
si só não enseja a conclusão óbvia e ululante de que deve se dar a apresentação de plano de
recuperação judicial único e unitário, com sua votação também unificada, conforme pretendem
fazer crer as agravantes no presente recurso.

21.

Em verdade, ao contrário do que admitem as Agravantes, o plano de recuperação

judicial de sociedades componentes de um mesmo grupo econômico deve levar em
consideração, de acordo com a mais abalizada doutrina, o quanto disposto no art. 53, da Lei
11.101/2005 e, sendo assim, é inegavelmente necessária a confecção de planos específicos e
determinados para cada perfil de dívida e de empresa em situação recuperacional.

22.

Com efeito, embora exista a possibilidade do plano de recuperação judicial de

• empresas que compõem um grupo econômico de fato ser único (no tocante à forma), tal plano
deveria, no mínimo, respeitar a individualidade de cada integrante do seu grupo econômico,
no limite da autonomia jurídica e patrimonial existente entre eles, em especial para evitar a
confusão patrimonial entre as respectivas sociedades.

23.

Ou seja, não há, de maneira alguma, que se falar em rateio de prejuízo como

pretendem maliciosamente impor as Agravantes aos credores de uma e outra sociedade
recuperanda, de sorte que cada empresa deverá arcar com as obrigações que assumiu - nada

COSTA, Ricardo Brito. Recuperação judicial: é possível o litisconsórcio ativo? In: Revista do Advogado —
Recuperação Judicial: temas polêmicos. Ano XXIX. n° 105. São Paulo: AASP. Setembro de 2009, p. 182.
' Isto é, prescinde de formalização posto que sua existência é inegável.
6
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on

aquém, nada além -, ainda que por meio de plano recuperacional que preveja um certo deságio
e determinado alongamento nos prazos, para efetivamente viabilizar a recuperação das
recuperandas e a manutenção da atividade empresarial, nos termos da lei!

24.

Por tais razões. o CREDIT SUISSE manifesta-se contra a Pretensão recursal da ENEVA,

sob pena de ter seus_ direitos_ vilipendiados pela confusão patrimonial aue decorrerá da
sistemática viabilizada pela r. decisão monocrática prolatada no presente recurso, visto que,
da forma como está, verá bens de suas devedoras responderem em regime de indevida
concorrência perante credores outros, que possuem crédito contra apenas uma das
sociedades recuperandas 8 e nenhuma relação obri%acional de crédito detêm contra a outra'.

25.

Na esteira do foi dito, ainda que se admita — ad argumentandum tontum — a

apresentação de um plano de recuperação único (repita-se à exaustão, não o unitário) e
individualizado, é certo que este deverá contemplar individualmente o perfil da dívida de cada
uma das sociedades recuperandas, para atingir igualitariamente os credores, de sorte que sua
votação também deverá ocorrer separadamente.

26.

Isso não significa, porém, que a votação deverá ocorrer em dias diferentes, mas sim

que a contagem de votos será individualizada para cada recuperanda (até porque, o rol de
credores na presente recuperação judicial é um tanto quanto reduzido e, certamente, tal

e

sistemática não implicará em prejuízo da logística da assembleia geral de credores a ser
designada pelo V. Juizo recuperacional).

27.

E, em estrito cumprimento aos princípios legais que regem a matéria, a votação em

Assembleia Geral de Credores deverá ser individualizada, ou seja, primeiramente deverá ser
votado o plano de uma das recuperandas, dando-se a contagem de votos apenas dos seus
respectivos credores, para que ao depois se dê, na mesma forma, a votação do plano da outra
recuperanda.

O contrato que origina o crédito do CREDIT SUISSE foi firmado pela Eneva S/A, contudo, a Eneva Participações
consta como avalista, o que motivou a apresentação de oportuna habilitação de crédito para o Sr.
Administrador Judicial, ainda pendente de apreciação, para que também passe a constar no rol de credores da
Eneva Participações.
8

9

Situação esta que garante ao CREDIT SUISSE determinada vantagem e que seria ilegalmente suprimida caso

reformada a r. decisão monocrática de primeiro grau.

35
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28.

Afinal, como já esclarecido à saciedade, as agravantes não são devedoras solidárias

na integralidade das obrigações, não sejustificando, por conseguinte, qualquer outra sistemática
material e/ou processual para o presente caso.

III. DOS PEDIDOS

29.

Por todo o exposto,

O CREDIT SUISSE

requer seja negado provimento ao presente

recurso, mantendo-se incólume a r. decisão recorrida, por ser medida não só de Direito, mas
também de Justiça!

o

Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 25 de fevereiro de 2015.

IVO WAISBERG

RICARDO POMERANC MATSUMOTO

OAB/SP 146.176

OAB/SP 174.042

GILBERTO GORNATI

FERNANDA ATHANAGILDO CORRÊA

OAB/SP 296.778

OAB/SP 329.750

•
n

GUSTAVO PFALTZGRAFF RIBEIRO

OAB/RJ 189.606

8
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 42 VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA
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Recuperaçòo Judicia! no 0474961-48.2014.8.19.0001

•

CREDIT SUISSE BRAZIL (BAHAMAS) LIMITEI) ("CREDIT SUISSE"), já devidamente
constituido, nos autos do pedido de Recuperação Judicial formulado por ENEVA S.A. — EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL E ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A. — EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (em conjunto
denominadas "ENEVA" ou "RECUPERANDAS"), vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., com
fulcro no art. 535, II do Código de Processo Civil ("CPC"), opor os presentes EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO contra a r. decisão de fls. 1.420 prolatada nos presentes autos, o que faz com
fundamento nas razões de fato e de direito a seguir expostas, que requer sejam recebidas e
processadas, nos termos da lei processual em vigor, tudo com o intuito de sanar a omissão, permisso

nrnxima venio, incorrida por este D. Juízo e, dessa forma, viabilizar o mais adequado prosseguimento
do feito.

:

c»

~

P

I - TEMPESTIVIDADE

1.

A r. decisão de fis. 1.420 (doc. 1), ora embargada, foi publicada no Diário Oficial

Eletrônico no dia 06.03.2015 (sexta-feira — doc. 2), e, assim sendo, tem-se que o prazo de 05 (cinco)
dias previsto no art. 536 do CPC para oposição dos presentes embargos de declaração teve início em
09.03.2015 (segunda-feira), encerrando-se em 13.03.2014 (sexta-feira).
2.

Não restam dúvidas, desta forma, a respeito da tempestividade destes embargos de

declaração, demonstrada tão somente em caráter ad coutelam.
II
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SÍNTESE DA R. DECISÃO EMBARGADA

3.

Como se lê da r. decisão embargada, este V. Juizo ateve-se, apenas e tão somente, a

dar vista aos interessados da r. decisão juntada às fls. 1.418 destes autos, a qual foi proferida em
• sede do Agravo de Instrumento n° 0003950-90.2015.8.19.0000, que tramita perante a 22á Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, sob a relatoria do Des. Carlos Eduardo Moreira da Silva,
e que reconsiderou parcialmente a decisão monocrática então proferida naqueles autos e, ato
contínuo, indeferiu o efeito suspensivo pleiteado pelas RECUPERANDAS.
4.

Isso porque, as RECUPERANDAS interpuseram recurso de agravo de instrumento com

pedido liminar buscando a reforma parcial da decisão de fis. 157/158 deste feito, no que tange
especificamente à apresentação, por cada uma das RECUPERANDAS, de seu

"próprio plano de

recuperação judicial, mesmo que sejam idênticos ou interdependentes, que deverão ser analisados

separadamente oor seus respectivos credores. com absoluto respeito à autonomia patrimonial de
cada sociedade, de tal sorte aue deverão ser publicados quadros aerais de credores distintos para
cada empresa'.
®

S.

Ato contínuo, em julgamento perfunctório, foi concedido pelo I. Des. Relator o efeito

suspensivo pleiteado, sob o singelo, data moxima venia, fundamento de que estariam presentes os

0

requisitos necessários a sua concessão, na forma do art. 558, do CPC (doc. 3).
6.

No entanto, após preciso Parecer exarado pelo membro do Ministério Público sobre

o conhecimento e não provimento do recurso (doc. 4), o nobre Desembargador revisitou a decisão
liminar então prolatada e verificou que "não se encontram presentes os requisitos para a concessão

do efeito suspensivo, eis que não restou evidenciado o dono de difícil reparação, muito menos o
verossimilhança do direito para apresentação de dois planos de recuperação, como definido no
decisão agravada', motivo pelo qual cassou o efeito suspensivo pleiteado pelas RECUPERANDAS e
antes concedido (fis. 1,418).
7.

Ocorre que, ciente da revogação do efeito suspensivo do recurso em testilha, este

MM. Juizo recuperacional se ateve a proferir a decisão de fis. 1.420, dando vista aos interessados
acerca das fis. 1.418, sem, contudo, (i) determinar a apresentação de novos Planos de Recuperação

r

,1 ~ 3q
Judicial ("PRJs") separados para cada ENEVA e, consequentemente, (ii) tornar ineficaz o PRJ único
anteriormente apresentado e também o Edital publicado no dia 20.02.2015 1.
8.

Ou seja, é certo que o r. despacho ora embargado omitiu-se quanto aos relevantes

pontos aqui mencionados, absolutamente necessários ao bom e regular prosseguimento do feito.
9.

Sendo assim, não pode o CREDIT SUISSE deixar de apontar a omissão que, data
moxima venio, foi detectada na r. decisão acima referida, razão pela qual mostra-se pertinente e
necessária a oposição dos presentes embargos de declaração.
10.

O

É o que se passa a demonstrar.

111 — RAZÕES DE ACOLHIMENTO DOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
111.1— A OMISSÃO CONTIDA NA R. DECISÃO EMBARGADA — DA FALTA DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA
APRESENTAÇÃO DE NOVOS PLANOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONFORME R. DECISÃO DE FLS.
1571158 — DA NECESSÁRIA DETERMINAÇÃO DESTE D. JUÍZO PARA TORNAR INEFICAZ 0 PRJ úNICO
E UNITÁRIO APRESENTADO PELA ENEVA, BEM COMO O EDITAL PUBLICADO NO DIA 20.02.2013
11.

A despeito do costumeiro acerto deste D. Juizo, fato é que a r, decisão ora

embargada, como visto, foi omissa.

12.

A problemática trazida nesta manifestação é simples, pois diante da omissão

apontada acima resulta que não foi deflagrado qualquer termo inicial do prazo para a apresentação,
pelas RECUPERANDAS, dos novos e individualizados PRJs. Pior, sequer foi fixado qual seria este prazo,
de sorte que não apenas não se sabe quanto tempo têm as RECUPERANDAS para apresentar seus
PRJs, como sequer teve inicio a contagem deste tempo.

A

13.

Da mesma forma, somadas as omissões quanto ao prazo para apresentação de novos

PRJs e quanto à declaração de ineficácia do PRJ encartado aos autos e respectivo edital já publicado,

O

tem-se que permanece indevidamente vivo o prazo para que os credores apresentem suas eventuais
objeções a um PRJ que evidentemente não poderá subsistir, situação esta que, repita-se à exaustão,
está ferindo de morte a r, decisão da Corte Carioca, juntada às fis. 1.418!
14.

Por tal motivo, o CREDIT SUISSE opõe os presentes embargos declaratórios, com o

fim de sanar a omissão apontada e, com isso, requerer a declaração da r. decisão de fls. 1.420,
sanando-se as omissões para viabilizar o bom andamento do feito, inclusive com o
reestabelecimento integral da r. decisão de fis. 157/158, a republicação do edital e a regular
retomada dos prazos processuais.

Se cens deradn vál;de o Edital publ caco no d a 20.02.20:5, o prazo para apresentação de Objeção ao PRJ se encerrará no
.1 ia 24.03.201 S.
,
r 1

R

U
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15.

Ante o acima exposto, o CREDIT SUISSE requer sejam conhecidos e, ao final,

integralmente acolhidos os presentes embargos de declaração, para o fim de sanar as omissões
apontadas, reestabelecendo, ato contínuo, in totum a ordem anteriormente emanada no sentido de
(i) fixar o prazo para a apresentação de Planos de Recuperação Judicial separados para cada ENEVA e,
consequentemente, (ii) tornar ineficaz o PRJ apresentado e também do edital publicado no dia
20.02.2015, que, por conseguinte, deverá ser oportunamente republicado.
16.

Vale a pena ressaltar, por derradeiro, que os presentes embargos de declaração se

prestam tão somente ao aprimoramento do r. decisum ora embargado, não configurando qualquer
espécie de crítica ao entendimento manifestado por este V. Juízo.Z

Termos em que,
Pede deferimento.
Rio de Janeiro, 13 de março de 2015.

IVO WAISBERG
OAB/SP 146.176

RICARDO POMERANC MATSUMOTO

GILBERTO GORNATI

OAB/SP 174.042

OAB/SP 2996 .778

FERNANDA ATHANAGILDO CORRÉA

GUSTAVO PFA

OAB/SP 296.996

/ l7
AFF RIBEIRO

'6

OAB 189.609

EJ

,

o
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"Os embargos declorotórios não consubstanciam critica ao oficio judicante, mas servem-lhe de aprimoramento. Ao

aprecid-los o órgão deve fazé-lo com espirito de compreensão, atentando paro o foto de consubstanciarem verdadeira
contribuição do parte em prol do devido processo legal".

;STF, 22 Turma, Ai 163 047-5-PR-AgRg -EDd, rei. Mm.

MARCO AUFEIIC,

j. 18.5.95, receberam os embs., v.u., D1U 5.3.96, p.

4.2231.

1

Wj

C-LI

DOC. 01

H

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
4a VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL
Processo n° 0474961-4862014.8.19.0001

DECISÃO

FIS. 1418 - Dê-se vista aos interessados.

Rio de Janeiro. 27 de fevereiro de 2015.

/

f

Maria da Penttà Nobre Mauro
Juiza Titular

m

®

0

DOC. 02
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C
CARLOS
HENRIQUE COSTA:000090620
Ano 7 - no 119/2015
Caderno III - 1 ' Instãncia ( Capital )

l

Certificado em 05!03!20151841:58
Local: TJERJ

1 Data de Disponibilização: quinta-feira, 5 de março
Data de Publicação : _sexta-feira , 6 de março

JOAO CARLOS DE LIMA ;UNIOR (OABiSP-142452) Decisão: ... Por todo o exposto, DEFIRO a penhora on line requerida

4
©

á fl. 532,

conforme recibo de protocolamento do bloqueio de valores em anexo.Decnrrldo cinco dias, voltem conclusos.

Proc. 0310053-81.2008.8.19.0001 (2008.001.307161-5) - GILVAN GOTELIPE CAMPOS (Adv(s). Dr(a). MARCONI MENDONÇA
DA SILVA (OABÍRJ-102066) X GUI:.HERME AUGUSTO VICENTE TFLLES E OUTRO A parte Autora sobre a certidão de fis. 157 vo.
Proc. 0488658 - 39.2014 . 8.19.0001 - NELSON DE ALBUQUERQUE CALDAS E OUTROS (Aciv(s). Dr(a). STEPHANIE PRINCIPE

BCNEFF DE P'NA (OAB/RJ-156983) X ITAJTEC 5 A GRUPO ITAUTEC E OUTRO A parte Autora soD•e fis. 84.
Procedimento Sumário

Proc. 0096161-79.2014.8.19.0001 - ANDREA CLAUDIA DE ALBUQUERQUE FERREIRA (Adv(s). Dr(a). VIRGIN!A BRAUN DA
FONSECA IOABiRJ-098748) X Ci.AUDiO FRANCISCO DOS ANTOS FERREIRA E OUTROS A parte Autora.
Proc. 0387209 - 38.2014 . 112.0001 - CATALINA MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA (Adv(s). Dr(a). KARINA CORREA BARGIONA
(OAB/R).184051) Y. CAPÀO MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA Despacho: Certifique-se quanto à tempestividade da presente ação

(artigo 106 do CPC).Cons;derando o recurso interposto na Medida Cautelar apensada a este feito (Processo no
0009789.85.2014.8.19.0209), desapensem-se os autos, certificando-se.
Recuperação Judicial

Proc. 0474961 - 48.2014 .8.19.0001 - ENEVA 5 A E OUTRO (Adv(s). Dr(a). PiAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO

(OAB,'R)-094b05) X Interessado: BANCO BTG PACTUAL SA (Adv(s). Dr(a). ANTONIO CELSO FONSECA PUGISESE (OABiSP-155105),
Dr(a) CAROLINA MANSUR DA CUNHA PEDRO (OASISD-24844 4 ) Despacho: Fls 1418 - De-se Visa ans interessados

•

Expediente do dia: 0310312015
Exceção de Incompetência - CPC
Proc. 0319231-44.2014.8.19.0001 - LOJAS RENNER S.A. fAdv(s). Dr(a). GABRIEL FRANCISCO LEONARDOS (OABIRJ-064537),

Dr(a). RAFAEL LACAZ AMARAL (OAB/RJ-112096) X OM BRAND -JCENSIVE LICENCIAMENETO LTDA E OUTRO (Adv(s). Dr(a).
MATHEUS CIL DO AMARAL (OAB/RJ 170722), Dr(a). LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA (OAB/RJ-046214) Sentença: Ex poslbs,
conheço .tos embargos de declaração, porquanto Lempestiv05, mas lhes nego Drovnnento.Publlque - se. Intimem - se.
Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq. Porte - Requerimento

Proc. 0146780-91.2006.8.19.0001 (2006.001.152483-2) - SKY LOG LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA, Administrador Judicial:
GUSTAVO I.ICKS Cumpra-se integralmente o despacho de ris. 573, notadamente no que se refere ao item 1 de fis. 572 ( a
Innmaçãe do sério-retirante, Sr Flarnaud Carvalho de Almeida, na pessoa de sua Advogada, Dr ,~ Mana Bernardete Travaglia, inscrita
na OAB/R: sob o no 163.612, para comparecer em Juizo e cumprir com as suas obrigações falimentares, na forma do art. 104 da Lei
de faiênc.es ;

Proc. 0254635-51.2014. 8.19.0001 - LUCIANA MAGIOLI DE SANTANA (Adv(s). Dr(a). PAULO CESAR PEREIRA DE SOUZA
(OAB/RJ-035910) X ECOLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA AO INTERESSADO - ( x ) AUTOR, ( ) RÉU, { ) _ PARA
QUE SE MANIFESTE SOBRE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA ( )PESSOA DESCONHECIDA ( x )MUDOU-SE( )ENDEREÇO NAO

LOCA-IZADO( )ENDEREÇO INSUFICIENTE( )PESSOA FALECIDA( )INÉRCIA DA. PARTE EM ACOMPANHAR A DILIGENCIA DO OJA(
)OUTROS
Proc. 0416932 -73.2012.8.19.0001 - NOVA TENDAS RIO DAS OSTRAS LTDA EPP (Adv(s). Dr(a). MARCO ANTONIO RODRIGUEZ

DF ASSIS FILHO (OAB!RJ-127777) X HWC EMPREENDI MFNTOS LTDA AO INTERESSADO - ( X) AUTOR, ( ) RELI,
PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA ( )PESSOA DESCONHECIDA (X
)MLIDOIJ-SE( )ENDEREÇO NAO LOCAL17AD0( )ENDFRFÇO INSUFICIENTF( )PESSOA FALECIDA( )INÉRCIA DA PARTE EM
ACOMPANHARA DILIGENCIA DO OJA( )OUTROS:
Habilitação de Crédito
Proc. 4002903-98.2003.8.19.0001 (2003.001.003072-9) - ANFRISIO TAVARES IULIAO (Adv(s). Dr(a). TAMARA ALEXSANDRA

DE OLIVEIRA FRANÇA SACRAMENTO (DABÌRJ-146110) X MASSA FALIDA DE JATOCRET ENGENHARIA LTDA (Adv(s). Dr(a). PEDRO
DE OLIVFIRA MONdTE1RO (OAB/RJ-020464), Sindico: JOSE GOMES RIBEIRO NETO Despacho: Ante a certidão de fis. 152 v. e a
petição Ar fis. 153, abrd-se vista ao Admwstrador Judicial e ao MP. Se nada for requerido e cumpridas as formalidades legais, dé-se

baixa e arqu vem se.
Proc. 0028008-57,2015.8.19.0001 - ELIEL TEIXEIRA RODRIGUES (Adv(s). Dr(a1. DEFENSOR PUBLICO (OAB/T1.000002) X
Habilitado: MASSA FALIDA DE CEREAIS MERCADO NOVO LTDA, Adm•nistrador Judicial: CENTRAL DE LIQUIDANTES Ao
Administrador Iudluai
Proc . 0059137-80 . 2015 .8.19.0001 - MILTON OLIVEIRA DE GOFS (Adv(s). Dr(a). NiVALDO CABRERA (OABiSP 088519) X

HaD itado MASSA FALIDA DE SATA 5FRVTÇOS AO9IIIARF5 DE TRANSPORTE AÉREO S A (Aciv(s). Dr(a). LEANDRO RAPTISTA
TEIXFIRn (OA31R:-10?OTrí), Dr(a`,. AVIA FFRREIRA DF ABREU F SILVA RIBEIRO (CABíRJ-133339), Administrador Jud-cal:
CENTRAL "F I TQUiDANTFS Deçparno Cnnç dr , ando a noturo7a do (réd tn, defiro o pedido de gratwdade de justiça. Anote-se onde
~

couber Fm. ~ ndr .r narte aurora a n,ra para -:r"hu' `:aor à causa na forma An artigo 282, -toso V do CPC. no prazo de 10 -'dez)
dias, 500 ~ cna dç inde;Pnnehto Ca petição n;nw: (amigo 2S 4 , parágrafo un , co [!r 295 d0 CPC) Re90l2n712 se a procuração de fis
J3 )n.> •Lio ., ;t:: lat,,tl i Sim prc7.lvo, venha a coar. cio cdmprovanre de res:d éncia
.

P, oli,acbo OLdal do Tnb.r,M tle hstita do Estado do Rio de )anclru - Lei Federal n- 11.41912006. art. 4e e Ruxolua00 U/OE n° 3012008.
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Defiro o efeito suspensivo. vez que vislumbro a óresença dos requisitos necessários a sua
concessão, na forma do art. 558, do CPC. Oficie-se ao juizo de primeiro grau, comunicando a
presente decisão e solicitando informações. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça.
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CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA:000009665 Assinado em 2810112015 18:00:58
Local: GAB DES CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIR O

PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL

22` Cámara Cível
Processo n 0 0003950-90.2015.8.19.0000

Agravantes: ENEVA S/A em recuperação judicial
ENEVA PARTICIPAÇÕES S/A em recuperação judicial
JO
/

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM CURSO.

GRUPO EMPRESARIAL. PRETENSÃO DE
APRESENTAÇÃO DO PLANO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM CONJUNTO.
CREDORES DISTINTOS. INEXISTÉNCIA DE

MANIFESTAÇÃO DOS CREDORES E DO
ADMINISTRADOR JUDICIAL. PLEITO QUE,
POR ORA, SE MOSTRA ARRISCADO E

PREMATURO. AUSENCIA DE FUNDAMENTO
JURIDICO QUE JUSTIFIQUE O PEDIDO EM
QUESTÃO. INEXISTÊNCIA DE BENEFICIO

CONCRETO COM 0 REQUERIMENTO
FORMULADO. DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO

SE MOSTRA TERATOL6GICA OU
CONTRÁRIA Á LEGISLAÇÃO. SÚMULA 59 DO
TJRJ. JUIZ QUE PRESIDE A RECUPERAÇÃO
JUDICIAL POSSUI ELEMENTOS PARA
AFERIR A FORMA DE APRESENTAÇÃO DO

PLANO DE RECUPERAÇAO. PELO
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO
PEDIDO RECURSAL.
EGRÉGIO TRIBUNAL,
COLENDA CÀMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ENEVA SIA em recuperação judicial e ENVA PARTICIPAÇÕES SIA em
recuperação judicial, contra decisão do Juizo da 4,1 Vara Empresarial da Capital,
Processo n' 0003950-90.2015.8.19,0000
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

nos autos da recuperação judicial por elas pleiteado, que determinou a
apresentação do plano de recuperação de cada qual separadamente, ainda

"(...]que sejam idênticos ou interdependentes, que deverão ser analisados
separadamente por seus respectivos credores, com absoluto respeito à autonomia

patrimonial de cada sociedade, de tal sorte que deverão ser publicados quadros
gerais de credores distintos para cada empresa.

[..I,

importando na votação de

per se pelos respectivos credores.
Embargos de Declaração opostos pelas recuperandas,
os quais não foram conhecidos, conforme se vê da decisão acostada no doe.
00104 do anexo.
Manifestação ministerial nos Embargos juntada no doc.
00134.
Razões das Agravantes - doc. 00002 - pleiteando, em
apertada síntese, pela apresentação de um só plano de recuperação judicial com
quadro único dos credores, por eles denominado de plano consolidado, sob o
fundamento de que se trata de "duas holdings não operacionais que encabeçam

um mesmo grupo econômico ... "e que a referida providência tem por fim agilizar o
cumprimento da recuperação judicial.
Informações do Juizo

a quo

(00036) mantendo a

decisão agravada por seus próprios fundamentos, sem registrar, no entanto, o
cumprimento d art. 526 do Código de Processo Civil.
Não houve manifestação do administrador judicial
nomeado, vindo aos autos cópia de certidão expedida em 26 de janeiro de 2015
atestando que, embora devidamente intimada, a sociedade Deloitt Touche
Tohmatsu não subscreveu o termo de compromisso até aquela data. (00098 do
anexo)

Processo n' 0003950-90 2015 8 19.0000
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Eis, em síntese, o relatório.

DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE

Primeiramente, em relação às condições de
admissibilidade do recurso, cumpre ressaltar que estas perfazem os requisitos
necessários para que se possa legitimamente apreciar o mérito deste agravo.
Com relação aos requisitos intrínsecos, que são
atinentes à própria existência do direito de recorrer, restam todos presentes no
recurso interposto, senão vejamos: existe o cabimento do recurso, tendo em vista
que a decisão ora combatida é suscetível de ataque através de agravo; presente
está a legitimação para recorrer da agravante, tendo em vista que a mesma é
parte no processo, sendo, portanto, diretamente interessada no deslinde da causa.
Por fim, igualmente presente está o interesse de recorrer , tendo em vista que a
recorrente pugna pelo reconhecimento de situação mais vantajosa do que aquela
imposta na decisão guerreada.
Em relação aos requisitos extrínsecos, que são aqueles
concernentes ao exercício do direito de recorrer, conquanto não tenha vindo a
informação sobre o cumprimento do o artigo 526 do CPC, não houve impugnação
de eventual agravado, como exige o parágrafo único do referido dispositivo.
Assim, restam igualmente presentes nestes autos, haja
vista que o recurso de agravo foi interposto tempestivamente , seguindo a
regularidade formal atinente a esta modalidade de recurso. A decisão agravada

foi publicada no dia 26 de janeiro de 2015 (doe. 00116), sendo o recurso
interposto na mesma data.

Processe n° 0003950-90.2015.8.19.0000
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MINISTÉRIO PÚB LICO DO ESTAD O DO RIO DE JANEIRO

NO MÉRITO
Da conversão em diligência — manifestação do administrador judicial

Inicialmente, independentemente da procedência ou
não da tese recursal, certo é que o administrador nomeado, DELOITT TOUCHE
TOHMATSU, expressamente, após o ciente na decisão que deferiu o
processamento da recuperação judicial, ex vi da assinatura constante na parte
-

~

final da decisão impugnada (fl. 4 do doc. 0100 do anexo 1).
Portanto, ainda que formalmente o administrador
não tenha subscrito o termo de compromisso, não há no recurso qualquer
informação de que houve mudança na nomeação ou recusa do mesmo.
Trata-se de decisão de relevante importância para o
desfecho das recuperações judiciais, razão pela qual se mostra imprescindível a
intimação do administrador para se manifestar acerca do mérito recursal.
A Lei 11.10112005 prevê em seu teor a figura do
Administrador Judicial, atribuindo a este competências de ordem genérica,
apontadas nos artigos 21 e seguintes da Lei ; sem prejuízo de outras pulverizadas
na legislação em comento.
Desde logo merece destaque a previsão de ouvida do
Administrador Judicial sempre que se mostrar necessária para a tomada de
decisões, inserta na letra "g do inciso I, do art 22 do citado diploma legal.
Em seguida, destaca-se a responsabilização pela
consolidação do quadro-geral de credores, a ser homologado pelo juiz, com base

na relação dos credores a que se refere o art. 72, § 22, desta Lei e nas decisões
proferirias nas impugnações oferecidas," bem como fiscalizar o cumprimento do
plano de recuperação judicial.
Processo n" 0003950-90.2015.819 0000

Pagina 4

10 sob
s

MIN ISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Eis as referidas normas:

•

Art. 21. O administrador judicial será profissional idôneo,
preferencialmente advogado, economista, administrador de
empresas ou contador, ou pessoa juridica especializada.
Parágrafo único. Se o administrador judicial nomeado for
pessoa jurídica, declarar-se-á, no termo de que trata o art. 33 desta
Lei, o nome de profissional responsável pela condução do
processo de falência ou de recuperação judicial, que não poderá
ser substituído sem autorização do juiz.
Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização
do juiz e do Comitê, além de outros deveres que esta Lei lhe
impõe:
1 na recuperação judicial e na falência:
a) enviar correspondência aos credores constantes na relação
de que trata o inciso 111 do caput do art. 51, o inciso III do caput do
art. 99 ou o inciso II do caput do art. 105 desta Lei, comunicando a
data do pedido de recuperação judicial ou da decretação da
falência, a natureza, o valor e a classificação dada ao crédito;
b) fornecer, com presteza, todas as informações pedidas
pelos credores interessados;
c) dar extratos dos livros do devedor, que merecerão fé de
ofício, a fim de servirem de fundamento nas habilitações e
impugnações de créditos;
d) exigir dos credores, do devedor ou seus administradores
quaisquer informações;
e) elaborar a relação de credores de que trata o 22 do art.
7Q desta Lei;
f) consolidar o quadro-geral de credores nos termos do art. 18
desta Lei;
g) requerer ao juiz convocação da assembléia-geral de
credores nos casos previstos nesta Lei ou quando entender
necessária sua ouvida para a tomada de decisões;
h) contratar, mediante autorização judicial, profissionais ou
empresas especializadas para, quando necessário, auxiliá-lo no
exercício de suas funções;
i) manifestar-se nos casos previstos nesta Lei;
II na recuperação judicial:
a) fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do
plano de recuperação judicial;
b) requerer a falência no case de descumprimento de
obrigação assumida no plano de recuperação;
c) apresentar ao juiz, para juntada aos autos, relatório mensal
das atividades do devedor;
d) apresentar o relatório sobre a execução do plano de
recuperação. de que trata o inciso III do caput do art. 63 desta Lei;
[...)°

—

§

—
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Infere-se, pois, que o administrador judicial é nomeado
e sobre ele recai a tarefa de fiscalizar os atos de gestão realizados pelo devedor,
que se mantém, em regra, à frente de seus negócios', cabendo-lhe atuar
diretamente no tocante ao Quadro de Credores, decorrência imediata da forma

4

pela qual o plano de recuperação será apresentado, vale dizer, individualizado
para cada recuperanda ou unificado.
Segundo leciona Fábio Ulhoa Coelho'` "administrador

judicial tem sempre a função de fiscalizar a sociedade requerente. presidir a
Assembléia dos Credores e proceder à verificação dos créditos. Se não houver
Comité, ele também exerce as funções desse órgão.
Desta forma, é imperiosa a conversão do julgamento
em diligência para a imediata oitiva do administrador nomeado, porquanto o
caminho a ser trilhado para o êxito das recuperações judiciais está umbilicalmente
atrelado à decisão a ser proferida por essa Egrégia Câmara 3.
Acerca do cabimento da conversão do julgamento em
diligência, quando presente fundada providência ou dúvida acerca de ponto

LÁ

~

' Excepcionalmente, assumirá a tarefa de gestão, nas ocasiões em que ainda não fora designado
uni gestor pela Assembléia Geral para tomar os rumos do negócio, quando do afastamento do
devedor.
'COELHO. Fabio Ulhoa. p. 405
Merece registro decisão desse Egrégio Tribunal não conhecendo de Agravo interposto por
sociedade em recuperação judicial em decorrência da ausência de do ato de nomeação do
administrador judicial, na condição de representante legal, tamanha relevância que se dá .à função
exercida, in verbis: 0048559-66.2012 8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO
DES. JORGE LUIZ HABIB - Julgamento: 03/09/2012 - DECIMA OITAVA CAPTARA CIVEL. PROCESSO
CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃC. OMISSÃO. OBSCURIDADE. VICIOS NÃO VERIFICADOS A decisão
agravada não padece de qualquer vicio sanãvei pela via dos embargos de declaração, que são via inadequada para
veiculação de inconformismo com a decisão embargada, Resta claro no decisum embargado que o agravo não foi
conhecido por ausência de peça obrigatória. no caso. a cópia do ato de nomeação do representante legal da
recuperanda, o seu Administrador ,judicial. Recurso desprovido.* Não se está aqui a sustentar que o recurso não
deveria ser conhecido. Entretanto, mutatis mutandis, a cautela está a indicar a prévia intimação do
administrador.

Processo n°

0003950-90.2015.8.19.0000

Página 6

i

1(0 54

f
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

relevante para a solução da controvérsia, impõe-se trazer à baila a decisão abaixo
colacionada:

©

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SUMARIA DE ACIDENTE DO
TRABALHO ATÍPICO. LAUDO DE DOENÇA POSITIVO. NEXO DE
CAUSALIDADE. CONVERSÃO DO JULGAMENTO
EM
DILIGÉNCIA. INSUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA A
MATÉRIA É RECOMENDÁVEL QUE SE PROCEDA NOVA
PERÍCIA, CUJA REALIZAÇÃO A CÃMARA PODE DETERMINAR
DE OFICIO, EX VI DO QUE DISPÕE 0 ART. 437 DA LEI
ADJETIVA CIVIL. Apelação 0069072-62.2006.8.19.0001. Rei. Des.
JOSE C. FIGUEIREDO - Julgamento: 1010712013'

Em decorrência do exposto, requer o

Parquet, por

indispensável cautela, a conversão do feito em diligência para cumprimento do
ponto apresentado, porquanto essencial para o deslinde do recurso.

DA REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO

Inicialmente, merece ser ressaltado que a primeira
recuperanda era denominada MPX 4 integrante de notório' conglomerado que se
,

®

encontra hoje igualmente em recuperação judicial.
Segundo se infere da decisão já proferida por esse
Egrégio Tribunal na referida recuperação judicial - AGRAVO DE INSTRUMENTO
N°. ° 0032962-86.2014.8.19.0000 — cada sociedade apresentou seu plano de
recuperação judicial, como regra a ser extraída da legislação falimentar.
A decisão concedendo o efeito suspensivo ativo
proferida pelo Exm° Des. Relator, conquanto da lavra de douto Magistrado, in
casu, em verdade, merece, data

vénia,

ser reconsiderada, já que

desacompanhada dos requisitos estabelecidos no inciso III, do artigo 527 do

.i .11t:rlçáu dìll•al' e111 1 1.11).1111 i, Clllll,q'ilü nC \é de Cópia flua alui ConNIItIIL'\UD ince liai ã 11. 07 cio doe.
011001 do ane\o 1.
Oa tàlna noLirio; indo prndrnt de pn+ea.
Proresso n"0003950-90.2015,819 0000
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diploma processual civil: risco de lesão grave e de dificil reparação, sendo
relevante a fundamentação.

•

Com

efeito,

não

se

encontram

presentes

a

verossimilhança do direito alegado nem mesmo o dano de difícil reparação na
apresentação de dois planos de recuperação.
Sob a ótica legal, a própria Lei de Recuperação
Judicial, em todos os seus dispositivos. se refere à sociedade empresária, ao
devedor e ao plano de recuperação judicial sempre no singular. Não há nesta Lei
ou em qualquer outra diploma legal permissivo para a unificação dos planos de
recuperação judicial, situação distinta da que se apresenta no direito trabalhista e
tributário, como assegura Rodrigo Alberto Correia da Silva s em artigo intitulado
Recuperação judicial siamesa. As normas de Direito Civil e Processual Civil
somente devem ser aplicadas se adequadas aos institutos da recuperação
judicial, observada a legislação pertinente.

•

Ao contrário, há risco de dano reverso, consistente na
adoção de medidas concretas que demandarão grandes prejuízos para o retorno
ao status quo, considerando as vultosas quantias envolvidas.
Não se pode deixar de destacar ainda que a decisão de
apresentação de planos judiciais separados foi reapreciada e confirmada pelo
Magistrado titular, ao examinar os Embargos de Declaração.
Desta forma, buscando preservar a decisão judicial
proferida pelo Magistrado que se encontra próximo dos fatos e afastar os
desperdícios com a prática de atos que poderão ser revistos. pugna o Parquel
pela reconsideração da r. decisão proferida pelo douto Des. Relator, acostada no
doc. 00028.

SILVA, Rodrigo Alberto Correia. In Recuperação Judicial Siamesa.
http:1 nvkv.nsaadvocacia.com.br/reaiperacao-judicial-siarnesa/
Processo n" 0003950-90.2015.8.19.0000
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NO MÉRITO
No mérito, não merece prosperar o presente recurso.
A recuperação judicial tem por objetivo maior evitar a
falência do devedor empresário, afetado por crise econômico-financeira,
resguardando-se, assim, toda a gama de interesses que gravitam em torno da
unidade produtora, vale dizer, observar o princípio da preservação da atividade

~~

empresarial em decorrência dos diversos interesses relevantes diretamente a ela
ligados que vão para além do interesse particular da própria sociedade
empresarial.
É o que dispõe o art. 47 Lei 11.101105 (Lei de
Recuperação de Empresas - LRF), verbis:
"Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a
superação da situação de crise económico-financeira do devedor,
a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego
dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo,
assim, a preservação da empresa, sua função social e o estimulo á

ia

atividade econõmica."

A unificação dos plano de recuperação, acabou, ao
contrario do que afirmam as recuperandas, por negar vigência ao princípio inserto
no artigo acima transcrito.
Como bem esposado na decisão recorrida, a
apresentação de planos distintos tem por objetivo evitar a confusão de credores,
na medida em que cada recuperanda possui personalidade jurídica própria com os
seus respectivos credores, além de se apresentarem de per se no mundo
empresarial, não esvaziando a autonomia jurídica, societária, patrimonial e
administrativa de cada uma das sociedades do grupo. Há, tão somente, um
regime de coordenação administrativa,
Processo r." 0003950-90.2015.8 19.0000
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obrigacional creditória, sendo certo que a falência de uma das sociedades do
grupo não arrasta as demais".
Segundo corretamente ressaltou o

Parquet em primeiro

grau (doc. 00134 do anexo 1), `o quadro societário delineado pelas embargantes

(fl. 177) bem denota que ENEVA S.A exerce o controle direto e indireto, no

"primeiro escalão, sobre 15 (quinze) sociedades, o que, por certo, foi o quadro
fálico e jurídico evidenciado por seus credores, na avaliação de risco quando da
assunção das obrigações geradoras de seus créditos.". a segunda recuperanda,
por seu turno, "não exerce controle sobre o indigitado "primeiro escalão" de

sociedades, desenvolvendo sua atividade empresária (holding pura ou não
operacional) apenas em relação às sociedade que controla. ".
Portanto, apenas excepcionalmente, uma vez
demonstrada com segurança os benefícios buscados pela recuperação
judicial, inclusive no que tange aos interesses da coletividade, vale dizer,
para além dos credores restritamente observados, poder-se-ia homologar
®

um único plano de recuperação judicial de sociedades com distintos
credores e situações próprias, ainda que interdependentes.
Com efeito, acurada leitura das razões recursais não
permite inferir benefício ou vantagem concreta que justifique o deferimento da
unificação, não se identificando, in casu. a facilitação da concretização dos fins
anteriormente anunciados.
Na linha acima desenhada, as próprias agravantes
reconhecem que possuem participação em Sociedades de Propósito Específico
(SPE) diversas, o que está a indicar a avaliação das pretensões e possibilidades
de recuperação separadamente.

Processo n"- 0003950-90.2015.8.19.0000
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Em verdade, a clareza das atividades empresariais,
inclusive no tocante à facilitação de efetiva fiscalização por parte do Judiciário,
do Ministério Público e do Administrador e o cumprimento de planos de
recuperação judicial menos complexos, facilitando a celeridade, ao contrário,

O

recomendam a separação.
A pretensão recursal, destarte, viola o princípio da
duração razoável do processo, insculpido no artigo 5 0 inciso LXXVIII, da Carta
,

Magna, in verbis:
"LXXVIII a todos, no ãmbito judicial o administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que
garantam a celeridade de sua tramitação."

Portanto, há evidente óbice no plano fático.
Igualmente, a decisão proferida vai ao encontro do
interesse dos credores, não havendo nos autos qualquer notícia de que a exceção
pretendida pelas recorrentes atenda aos mesmos, mormente em razão da
pulverização da posição creditícia, no mínimo quanto ao peso dos votos, e diante
de uma única assembléia, fato que, por ser certo, não foi considerado quando da
realização dos negócios jurídicos. Como asseverado pela Corte Especial',
"[...]Tampouco se revelaria correto submeter determinado credor às condições de
Ì

pagamento propostas por empresa com a qual não manteve qualquer relação

jurídica[..]
Destarte, com esteio no princípio da preservação da
empresa e da função social que a esta deve ser concedida, manifesta-se o
Ministério Público, na mesma linha já adotada por este Egrégio Tribunal, pela
manutenção da decisão recorrida, a saber, apresentação de planos de

MC n°. 020733, Min. Marco Buzzi, julg: 0810412013, cuja ementa foi transcrita abaixo.
Processo n"
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recuperação judicial distintos, com os respectivos quadros dos credores de cada
qual.
Em posição ainda mais radical, o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça rechaçou sequer a possibilidade de litisconsórcio ativo,
afastando, a folfiori, a unificação de planos de recuperação judicial, ex vi da
decisão abaixo colacionada:
'DECISÃO. Trata-se de medida cautelar, proposta por MÁRCIO
ANTONIO DE OLIVEIRA, tendo por objetivo afastar o efeito
suspensivo concedido pela Presidéncia do Tribunal de origem ao
recurso especial n. 1.215.5031GO, pendente de julgamento perante
esta Corte de Justiça. Extrai- se dos autos que as empresas
USINA SANTA HELENA DE AÇUCAR E ÁLCOOL S/A, USINA
JACTARA S/A e USINA PANTANAL DE AÇUCAR ÁLCOOL LTDA,
componentes de grupo económico (denominado Grupo Naoum),
promoveram conjuntamente pedido de Recuperação Judicial
perante uma das Varas da Comarca de Anápotis - G0, foro em que
se encontraria localizada a administração centralizada das usinas
(fls. 270 dos autos do recurso especial). Contra a decisão que
deferiu, em novembro de 2008, o processamento da recuperação
judicial, Márcio António de Oliveira e outros (todos credores da
Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool S/A) interpuseram agravo
de instrumento, sustentando, em síntese, a impossibilidade de
formação de litisconsórcio ativo em pedido de recuperação judicial,
ao argumento de que, ainda que as agravadas integrem um grupo
económico, legalmente constituído na forma da Lei de Sociedades

•

Anónimas, não ha perda da autonomia e da personalidade jurídica,
o que impede o processamento conjunto dos respectivos pedidos
de recuperação judicial, malferindo, inclusive, os principios da
economia e celeridade processuais. A colenda Turma Julgadora do
egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por maioria de
votos, conferiu provimento ao agravo de instrumento, para
"determinar a recuperação judicial de cada uma das empresas
agravadas seja ajuizada em processos autónomos, e declarar, de
oficio, a incompeténcia do juizo de Anápolis-GO para processar e
julgar o presente feito, determinando que recuperação judicial
relativa a Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool S/A, que diz
respeito aos credores, ora agravantes, seja processada no juizo de
Santa Helena de Goiás". 0 acórdão restou assim ementado: (...) É
o breve relatório. 0 pedido de contracautela deve ser deferido. 1.
De inicio, sobreleva deixar assente que a medida cautelar
promovida no ámbilo desta Corte de Justiça constitui via
processual idónea para a revogação do efeito suspensivo atribuído
ao recurso especial pelo Tribunal de orgem t ... ) Pode-se antever
óbices de ordem prática e, principalmente, legal para a
conformação de litisconsórcio ativo em pedido de recuperação
Processo
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judicial. Este instituto, como é de sabença, tem por desiderato o
soerguimento da empresa em dificuldade financeira, "a fim de
permitir a manutenção da fonte produtora do emprego dos
trabalhadores e dos interesses dos credores" (artigo 47 da Lei ri.
11. 10 112005). Assim, apenas o estudo individualizado da empresa
recuperanda, considerados inúmeros fatores, corno o património,
capital de giro, créditos e débitos, dentre outros, permite a
confecção de um plano pormenorizado e viável de pagamento a
seus credores. Tampouco se revelaria correto submeter
determinado credor às condições de pagamento propostas
por empresa com a qual não manteve qualquer relação
jurídica, no bojo de ação proposta em foro absolutamente diverso
daquele em que situado o principal estabelecimento de seu
devedor. Tais circunsláncias, em princípio, não atendem aos
interesses dos credores. A lei de regência, por sua vez, não

contempla tal possibilidade, referindo-se ao devedor sempre

•

na forma singular. Nesse jaez, impende anotar que as normas
de processo civil e civil são aplicáveis á falência e à
recuperação judicial, desde que sejam consentáneas aos
institutos tratados na Lei n. 11.10512005. No caso, a formação
de litisconsórcio ativo, em tese, refoge das supraciladas finalidades
enceradas na recuperação judicial. Assinala-se, ainda, que a
formação de grupos económicos, prevista na Lei de Sociedades
anõnimas, dá-se mediante a combinação de recursos ou esforços
das sociedades envolvidas, tendo por desiderato viabilizar a
realização dos respectivos objetos. ou a participação em atividades
ou empreendimentos comuns. Em qualquer circunstancia.
entretanto, cada empresa conservará autonomamente sua
personalidade e seu património, rios termos do artigo 266, do
referido diploma legal. Tal autonomia, como assinalado, ganha
releváncia no bojo de uma recuperação judicial. Nessa ordem de
ideias, a responsabilização do grupo económico por débito
assumido por unn de seus integrantes demanda previsão legal
especifica. tal como se dá na legislação trabalhista e tributária, ou,
mesmo, na civil, no caso de fraude, hipótese, inequivocamente,
diversa da tratada nos autos. Assim, não se constata, no presente
juizo de cognição sumária, plausibilidade da tese encampada no

recurso especial. Ademais, confonne noticia e comprova o ora
requerente, a falência das empresas componentes do grupo
económico denominado Naoum restou decretada em 29.11.2012
(Rs. 54162), o que revela a insubsisténcia dos latos que deram
suporte á decisão ora objurgada. 3. Do exposto, defiro a
contracautela requerida, para revogar o efeito suspensivo conferido
ao recurso especial pela d. Presidência do e. Tribunal de Justiça
do Estado de Goiás. Comunique-se o teor da presente decisão ao
Tribunal a que e ao Juizo de Direito singular." MC n'. 020733, Min.
Marco Buzzi, julg: 08/0412013."

Processo 0 0003950.90.2015.8.19.0000
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Na mesma toada posicionou-se a Colenda 21 CC desse
Egrégio Tribunal:
Eis a ementa:
"AGRAVO INOMINADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

•

DIREITO PROCESSUAL
QUATRO
EMPRESAS
ADMINISTRADOR.

CIVIL.

SEDES

COM

RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
0
MESMO
S6CIO

EM

ESTADOS

DIVERSOS.

LITISCONS6RC10 ATIVO. ÓBICES DE ORDEM PRÁTICA E
LEGAL. Recurso interposto contra decisão, que em sede de
recuperação judicial. exclui do polo ativo as segunda, terceira e
quarta requerentes. Pretensão de modificação do decisum, sob
reiterados argumentos de precedente recurso, Lei n°. 11.101, de
2005, que se refere ao devedor, no singular, sem qualquer
referência a diferentes empresas devedoras de um mesmo
grupo económico, sendo certo que estas conservam
personalidade própria e independente, assim como
patrimónios distintos . Normas de Direito Civil e Processual
Civil aplicáveis apenas se adequadas aos institutos tratados
na
legislação
pertinente.
Necessidade
de
estudo
individualizado de cada sociedade, a fim de evitar prejuízo aos
credores. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Decisão

agravada,

que

acertadamente

vislumbra

dificuldades

no

processamento conjunto de recuperação judicial de diferentes
sociedades. Agravo, que nada acrescenta para modificar-se a
decisão
Desprovimento do recurso.
anterior.
002605224.2013.8.19.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO DES. DENISE
LEVY TREDLER Julgamento: 1110612013 - VIGESIMA PRIMEIRA
CAMARA CIVEL"

•

Por outro turno, não merece agasalho a alegação de
que a eventual falência de uma das recuperandas acarretará danos ainda maiores
do que já constatados, em prejuízo das demais sociedades de fins específicos.
Ainda que venha a ser decretada a falência de uma das recuperandas, na linha do
que já decidido pela Corte Especial na recuperação judicial da VASP 8,

"somente

integrarão a massa falida os haveres apurados na forma estabelecida no contrato
social" da agravante, não havendo que se cogitar de situação ainda mais
prejudicial do que a atual já enfrentada, como querem fazer crer as recorrentes.
e
AgRg no CONFLITO DE COMPETÈNCIA N° 86.594 - SP (200710138668-0)
—s
I'rocesso n° 0003950-90 2015.819.0000
~
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Por tudo que foi esposado acima, ainda que por um
favor legal se permita a apreciação conjunta dos requerimentos de recuperação
judicial, "apenas o estudo individualizado de cada empresa recuperanda,
considerados inúmeros fatores, como o património, capital de giro, créditos e

débitos, dentre outros, permite a confecção de um plano pormenorizado e viável
de pagamento a seus credores. "
~o

Da súmula 59 do TJRJ

Estando a decisão guerreada em plenamente
amparada pelos requisitos legais, portanto não se revelando teratológica ou
contrária à prova dos autos, não se mostra recomendável a sua reforma, levandose em conta à proximidade do Juízo da causa com a situação concreta nesta fase
processual.

Mutatis mutandis,

incide aqui a mesma razão que ensejou o

enunciado da Súmula n° 59, deste E. Tribunal de Justiça, verbis:
"Somente se reforma a decisão concessiva ou não da
antecipação de tutela, se teratológica, contrária à Lei ou à
evidente prova dos autos".
No sentido acima, eis as decisões proferidas por esse
Egrégio Tribunal nas quais se concluiu pela manutenção da decisão do juiz da
causa, quando não teratológica ou contrária à prova dos autos:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO.
REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCURSO
PUBLICO. CARGO DE AUDITOR FISCAL DA RECEITA
ESTADUAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PEDIDO DE

ANULAÇÃO

DE

QUESTÃO

E

CONSEQUENTE

RECLASSIFICAÇÃO NO CERTAME PUBLICO. INDEFERIMENTO
DA TUTELA ANTECIPADA. IRRESIGNAÇÃO. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 273 DO C6DIGO DE
PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES C. SUPERIOR TRIBUNA DE
JUSTIÇA. EM TEMA DE CONCURSO PUBLICO, O PODER
JUDICIÁRIO DEVE LIMITAR-SE AO EXAME DE LEGALIDADE

Prucesso 0 0003950-90.2015.8.19.0000
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DAS NORMAS DO EDITAL E DOS ATOS PRATICADOS PELA
COMISSÃO EXAMINADORA, NÃO ANALISANDO A
FORMULAÇÃO DAS QUESTÕES OBJETIVAS, SALVO QUANDO
EXISTIR FLAGRANTE ILEGALIDADE OU INOBSERVÀNCIA DAS
REGRAS DO CERTAME. DECISÃO QUE NÃO É
TERATOLOGICA, NEM CONTRÁRIA À LEI, NEM À PROVA DOS
AUTOS. SÚMULA N? 59-TJRJ. RECURSO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO, COM FULCRO NO ART. 557, CAPUT, DO
CODIGO DE PROCESSO CIVIL. Agravo de Instrumento 004154798.2012.8.19.0000. Rei. Des. GILBERTO GUARINO - Julgamento:
0710612013"

®

"Agravo de Instrumento. Ação Anulatória de Ato Administrativo
cumulada com Obrigação de Fazer e pedido de Tutela Antecipada.
R. Julgado a quo indeferindo a antecipação dos efeitos da tutela.
Curso de Patrulheìro Rodoviário 1 e 1112012 (CPRv 1 e 1112012) da
Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Processo Seletivo
Interno. Conclusão pelos Recorrentes, restando classificados com
aproveitamento dentro do número de vagas disponibilizadas. Não
convocação para o exercício da função. Ausência de prova neste
sentido. Abertura e divulgação de novo Curso de Patrulheiro
Rodoviário 112013 (CPRv 112013). Mera realização de novo
processo seletivo que, a priori, não configura a preterição dos
candidatos aprovados no certame anterior, pois até o presente
momento, não houve a convocação de novos aspirantes à função,
em detrimento aos Recorrentes. Atos administrativos que gozam
de presunção de legalidade. Inexistência de lastro probatório a
autorizar a tutela antecipada em cognição não exauriente. Desta
forma, não constatada a presença dos requisitos previstos no
artigo 273 do C.P.C. para antecipação dos efeitos da tutela
postulada, consubstanciados na verossimilhança das alegações
autorais e no periculum in mora, impõe-se seu indeferimento.
Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça conforme
transcritos na fundamentação. Acresce, ainda, que só se revoga
deferimento ou não de antecipação de tutela, se teratológica,
contrária à lei ou à evidente prova dos autos. Exegese do Verbete
Sumular n.° 59 deste Colendo Sodalício. Recurso que se
apresenta manifestamente improcedente. Aplicação do caput do
art. 557 do C.P.C. c.c. art. 31, inciso VIII do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal. Negado Seguimento. Agravo de
Instrumento 0013898-27.2013.8.19.0000. Rei. Des. REINALDO P.
ALBERTO FILHO - Julgamento: 0810512013'
Para fim de prequestionamento,

o Ministério Público

ressalta que a pretensão recursal importa em violação às normas constantes
artigos

dos

51 , inciso LXXVIII; 170. caput, ambos da Constituição da República de

1988; 18, 21, 22, 47, estes da Lei 11.10112005.
Processo

ti'

0003950-90.2015.8.19.0000

Página 16

.Á

~ (o (o

L

a~

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Em face do exposto, opina o Ministério Público:
a) pelo recebimento do recurso interposto;
b) pela reconsideração da decisão que concedeu o efeito suspensivo ativo,
aguardando-se a manifestação do administrador judicial e a decisão de
mérito desse Colegiado em decorrência dos graves danos que a
continuidade da recuperação judicial, nos moldes autorizados
'

monocraticamente, pode acarretar.
c) Ultrapassada a questão, no mérito, pelo desprovimento do recurso,
mantendo-se, por conseguinte, a decisão interlocutória atacada.

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2015

CLAUDIA PERLINGEIRO
Procuradora de Justiça

o

Processo n" 0003950-90.2015.8.19.0000
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 411 VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA
Ç'Ç) ti

Ç li

CAPITAL, ESTADO DO RIO DE JANEIRO

E

11
Recuperação Judicial n° 0474961-48.2014.8.19.0001
CREDIT SUISSE BRAZIL (BAHAMAS) LIMITEI) ("CREDIT SUISSE"), já devidamente
constituído, nos autos do pedido de Recuperação Judicial formulado por ENEVA S.A. — EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL E ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A. — EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (em conjunto
denominadas ."ENEVA" ou "RECUPERANDAS"), vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., com
fulcro no art. -535, II do Código de Processo Civil ("CPC"), opor os presentes EMBARGOS DE
DECLARACÃO contra a r. decisão de fls. 1.420 prolatada nos presentes autos, o que faz com
fundamento nas razões de fato e de direito a seguir expostas, que requer sejam recebidas e
processadas, nos termos da lei processual em vigor, tudo com o intuito de sanar a omissão, permissa
maxima venia, incorrida por este D. Juízo e, dessa forma, viabilizar o mais adequado prosseguimento
do feito.

São Paulo SP 1 CEP 01311 200 - Av. Paulista, 1079 - 12° andar - Tal +55 (11) 3372 1177

[@

~

SOCIEDADE DE ADVOGADOS

1 -TEMPESTIVIDADE
1.

A r. decisão de fls. 1.420 (doc. 1), ora embargada, foi publicada no Diário Oficial

Eletrônico no dia 06.03.2015 (sexta-feira — doc. 2), e, assim sendo, tem-se que o prazo de 05 (cinco)
dias previsto no art. 536 do CPC para oposição dos presentes embargos de declaração teve início em
09.03.2015 (segunda-feira), encerrando-se em 13.03.2014 (sexta-feira).
2.

Não restam dúvidas, desta forma, a respeito da tempestividade destes embargos de

declaração, demonstrada tão somente em caráter ad cautelam.
II — S(NTESE DA R. DECISÃO EMBARGADA
•

3.

Como se lê da r. decisão embargada, este V. Juízo ateve-se, apenas e tão somente, a

dar vista aos interessados da r. decisão juntada às fls. 1.418 destes autos, a qual foi proferida em
sede do Agravo de Instrumento n° 0003950-90.2015.8.19.0000, que tramita perante a 222 Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, sob a relatoria do Des. Carlos Eduardo Moreira da Silva,
e que reconsiderou parcialmente a decisão monocrática então proferida naqueles autos e, ato
contínuo, indeferiu o efeito suspensivo pleiteado pelas RECUPERANDAS.
4.

Isso porque, as RECUPERANDAS interpuseram recurso de agravo de instrumento com

pedido liminar buscando a reforma parcial da decisão de fls. 157/158 deste feito, no que tange
especificamente à apresentação, por cada uma das RECUPERANDAS, de seu

próprio plano de

"

recuperação iudiciol, mesmo que sejam idênticos ou interdependentes, que deverão ser analisados

separadamente por seus respectivos credores, com absoluto respeito ò autonomia patrimonial de

•

cada sociedade, de tal sorte que deverão ser publicados quadros gerais de credores distintos para
cada empresa'.
S.

Ato contínuo, em julgamento perfunctório, foi concedido pelo I. Des. Relator o efeito

suspensivo pleiteado, sob o singelo, data maxima venia, fundamento de que estariam presentes os
requisitos necessários a sua concessão, na forma do art. 558, do CPC (doc. 3).
6.

No entanto, após preciso Parecer exarado pelo membro do Ministério Público sobre

o conhecimento e não provimento do recurso (doc. 4), o nobre Desembargador revisitou a decisão
liminar então prolatada e verificou que "não se encontram presentes os requisitos para a concessão

do efeito suspensivo, eis que não restou evidenciado o dano de difícil reparação, muito menos a
verossimilhança do direito para apresentação de dois planos de recuperação, como definido no
decisão agravada', motivo pelo qual cassou o efeito suspensivo pleiteado pelas RECUPERANDAS e
antes concedido (fls. 1.418).
7.

Ocorre que, ciente da revogação do efeito suspensivo do recurso em testilha, este

MM. Juízo recuperacional se ateve a proferir a decisão de fls. 1.420, dando vista aos interessados
acerca das fls. 1.418, sem, contudo, (i) determinar a apresentação de novos Planos de Recuperação

G~
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Judicial ("PRJs") separados para cada ENEVA e, consequentemente, (ii) tornar ineficaz o PRJ único
anteriormente apresentado e também o Edital publicado no dia 20.02.2015 1
8.

.

Ou seja, é certo que o r. despacho ora embargado omitiu-se quanto aos relevantes

pontos aqui mencionados, absolutamente necessários ao bom e regular prosseguimento do feito.
9.
Sendo assim, não pode o CREDIT SUISSE deixar de apontar a omissão que, data
maxima venia, foi detectada na r. decisão acima referida, razão pela qual mostra-se pertinente e
necessária a oposição dos presentes embargos de declaração.
10.
•

É o que se passa a demonstrar.

III — RAZÕES DE ACOLHIMENTO DOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
III.1— A OMISSÃO CONTIDA NA R. DECISÃO EMBARGADA — DA FALTA DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA
APRESENTAÇÃO DE NOVOS PLANOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONFORME R. DECISÃO DE FLS.
1571158 — DA NECESSÁRIA DETERMINAÇÃO DESTE D. JUÍZO PARA TORNAR INEFICAZ O PRJ úNICO
E UNITÁRIO APRESENTADO PELA ENEVA, BEM COMO O EDITAL PUBLICADO NO DIA 20.02.2013

11.

A despeito do costumeiro acerto deste D. Juízo, fato é que a r. decisão ora
embargada, como visto, foi omissa.
12.

A problemática trazida nesta manifestação é simples, pois diante da omissão

apontada acima resulta que não foi deflagrado qualquer termo inicial do prazo para a apresentação,
pelas RECUPERANDAS, dos novos e individualizados PRJs. Pior, sequer foi fixado qual seria este prazo,
de sorte que não apenas não se sabe quanto tempo têm as RECUPERANDAS para apresentar seus

o

PRJs, como sequer teve início a contagem deste tempo.
13.

opa mesma forma, somadas as omissões quanto ao prazo para apresentação de novos

PRJs e quanto à declaração de ineficácia do PRJ encartado aos autos e respectivo edital já publicado,
tem-se que permanece indevidamente vivo o prazo para que os credores apresentem suas eventuais
objeções a um PRJ que evidentemente não poderá subsistir, situação esta que, repita-se à exaustão,
está ferindo de morte a r. decisão da Corte Carioca, juntada às fis.1.418!
14.

Por tal motivo, o CREDIT SUISSE opõe os presentes embargos declaratórios, com o

fim de sanar a omissão apontada e, com isso, requerer a declaração da r. decisão de fls. 1.420,
sanando-se as omissões para viabilizar o bom andamento do feito, inclusive com o
reestabelecimento integral da r. decisão de fls. 1571158, a republicação do edital e a regular
retomada dos prazos processuais.

Se considerado válido o Edital publicado no dia 20.02.2015, o prazo para apresentação de Objeção ao PRJ se encerrará no
dia 24.03.2015.
1
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IV — PEDIDOS
15.

Ante o acima exposto, o CREDIT SUISSE requer sejam conhecidos e, ao final,

integralmente acolhidos os presentes embargos de declaração, para o fim de sanar as omissões
apontadas, reestabelecendo, ato contínuo, in totum a ordem anteriormente emanada no sentido de
(i) fixar o prazo para a apresentação de Planos de Recuperação Judicial separados para cada ENEVA e,
consequentemente, (ii) tornar ineficaz o PRJ apresentado e também do edital publicado no dia
20.02.2015, que, por conseguinte, deverá ser oportunamente republicado.
16.

Vale a pena ressaltar, por derradeiro, que os presentes embargos de declaração se

prestam tão somente ao aprimoramento do

r. decisum

ora embargado , não configurando qualquer

espécie de crítica ao entendimento manifestado por este V. Juízo?
•
Termos em que,
Pede deferimento.
Rio de Janeiro, 13 de março de 2015.

IVO WAISBERG

OAB/SP 146.176
RICARDO POMERANC MATSUMOTO

GILBERTO GORNATI

OAB/SP 174.042

OAB/SP 29f4,
_

FERNANDA ATMNAGILDO CORRÊA

GUSTAVO P6Af~ RIBEIRO

OAB/SP 296.996

•

z 'Os embargos declaratórios não consubstanciam crítica ao ofício judicante, mas servem-lhe de aprimoramento. Ao
apreciá-los o órgão deve fazê-lo com espírito de compreensão, atentando paro o fato de consubstanciarem verdadeiro
contribuição do parte em prol do devido processo legal".

(STF, 29 Turma, Ai 163.047-5-PR-AgRg-EDci, rei. Min. MARCO

AURÉLIO,

j. 18.5.95, receberam os embs., v.u., D1U 8.3.96, p.

6.223).
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JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB/SP-142452) Decisão:... Por todo o exposto, DEFIRO a penhora on Iine requerida à fl. 532,
conforme recibo de protocolamento do bloqueio de valores em anexo.Decorrido cinco dias, voltem conclusos.
Proc. 0310053-81.2008.8.19.0001 (2008.001.307161-5) - GILVAN GOTELIPE CAMPOS (Adv(s). Dr(a). MARCONI MENDONÇA
DA SILVA (OAB/RJ-102066) X GUILHERME AUGUSTO VICENTE TELLES E OUTRO A parte Autora sobre a certidão de Fls. 157 v 0 .
Proc. 0488658-39.2014.8.19.0001 - NELSON DE ALBUQUERQUE CALDAS E OUTROS (Adv(s). Dr(a). STEPHANIE PRINCIPE
BONEFF DE PINA (OAB/RJ-156983) X ITAUTEC S A - GRUPO ITAUTEC E OUTRO A parte Autora sobre Fls. 84.
Procedimento Sumário

Proc . 0096161-79 . 2014 . 8.19.0001 - ANDREA CLAUDIA DE ALBUQUERQUE FERREIRA ( Adv(s ). Dr(a). VIRGINIA BRAUN DA
FONSECA (OAB/RJ-098748) X CLAUDIO FRANCISCO DOS ANTOS FERREIRA E OUTROS A parte Autora.
Proc. 0387209-38.2015.8.11.0001 - CATALJNA MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA (Adv(s). Dr(a). KARINA CORREA BARGIONA
(OAB/RJ-184051) X CAPAO MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA Despacho: Certifique-se quanto à tempestividade da presente ação
(artigo 806 do CPC). Considerando o recurso Interposto na Medida Cautelar apensada a este feito (Processo n 0
0009789-85.2014.8.19.0209 ), desapensem-se os autos, certificando-se.
Recuperação Judicial

Proc . 0474961-48.2014 . 8.19.0001 - ENEVA S A E OUTRO

( Adv(s ). Dr(a). FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO
(OAB/RJ-094605) X Interessado: BANCO BTG PACTUA L. SA (Adv(s). Dr(a). ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE (OAB/SP-155105),
Dr(a). CAROLINA MANSUR DA CUNHA PEDRO (OAB/SP-248444) Despacho: Fls. 1418 - De-se Vista aos interessados

Expediente do dia: 0310312015
Exceção de Incompetência - CPC
Proc. 0319231-44.2014.8.19.0001 - LOJAS RENNER S.A. (Adv(s). Dr(a). GABRIEL FRANCISCO LEONARDOS (OAB/RJ-064537),
Dr(a). RAFAEL LACAZ AMARAL ( OAB/RJ-112096 ) X OM BRAND LICENSIVE LICENCIAMENETO LTDA E OUTRO ( Adv(s ). Dr(a).
MATHEUS GIL DO AMARAL (OAB/RJ-170722), Dr(a). LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA (OAB/RJ-046214) Sentença: Ex positis,
conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos, mas lhes nego provimento. Publique-se. Intimem-se.
Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq. Porte - Requerimento
Proc. 0146780-91.2006.8.19.0001 (2006.001.152483-2) - SKY LOG LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA, Administrador Judicial:
GUSTAVO LICKS Cumpra-se integralmente o despacho de Fls. 573, notadamente no que se refere ao item 1 de fls. 572 ( a
Intimação do sócio-retirante, Sr. Flarnaud Carvalho de Almeida, na pessoa de sua Advogada, Dra Maria Bernardete Travaglia, Inscrita
na OAB/RJ sob o no 163.612, para comparecer em Juizo e cumprir com as suas obrigações falimentares, na forma do art. 104 da Lei
de falências;

Proc . 0254635 - 51.2014 . 8.19.0001 - LUCIANA MAGIOLI DE SANTANA ( Adv(s ). Dr(a). PAULO CESAR PEREIRA DE SOUZA
(OAB/RJ-035910 ) X ECOLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA AO INTERESSADO - ( x ) AUTOR , ( ) RÉU, ( ) PARA
QUE SE MANIFESTE SOBRE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA ( ) PESSOA DESCONHECIDA ( x )MUDOU - SE( )ENDEREÇO NÃO
® LOCALIZADO( )ENDEREÇO INSUFICIENTE ( ) PESSOA FALECIDA ( ) INÉRCIA DA PARTE EM ACOMPANHAR A DILIGENCIA DO OJA(

)OUTROS:
Proc. 0416932-73.2012.8.19.0001 - NOVA TENDAS RIO DAS OSTRAS LTDA EPP (Adv(s). Dr(a). MARCO ANTONIO RODRIGUEZ
DE ASSIS FILHO ( OAB/RJ - 127777 ) X HWC EMPREENDIMENTOS LTDA AO INTERESSADO - (
X) AUTOR , ( ) RÉU, (

PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA ( )PESSOA DESCONHECIDA (X
)MUDOU-SE( )ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO( )ENDEREÇO INSUFICIENTE( )PESSOA FALECIDA( )INÉRCIA DA PARTE EM
ACOMPANHAR A DILIGÊNCIA DO OJA( )OUTROS:
Habilitação de Crédito
Proc. 0002903-98.2003.8.19.0001 (2003.001.003072-9) - ANFRISIO TAVARES JULIAO (Adv(s). Dr(a). TAMARA ALEXSANDRA
DE OLIVEIRA FRANÇA SACRAMENTO (OAB/RJ-146110) X MASSA FALIDA DE JATOCRET ENGENHARIA LTDA (Adv(s). Dr(a). PEDRO
DE OLIVEIRA MONTEIRO ( OAB/RJ-020464 ), Sindico : JOSE GOMES RIBEIRO NETO Despacho: Ante a certidão de fls. 152 v. e a
petição de fls. 153, abra-se vista ao Administrador Judicial e ao MP. Se nada for requerido e cumpridas as formalidades legais, dê-se
baixa e arquivem-se.

Proc. 0028008 - 57.2015 . 8.19.0001 - ELIEL TEIXEIRA RODRIGUES ( Adv(s ). Dr(a). DEFENSOR PÚBLICO ( OAB/TI-000002) X
Habilitado : MASSA FALIDA DE CEREAIS MERCADO NOVO LTDA , Administrador Judicial: CENTRAL DE LIQUIDANTES Ao
Administrador Judicial

Proc . 0059137 - 80.2015.8.19.0001 - MILTON OLIVEIRA DE GOES ( Adv(s ). Dr(a). NIVALDO CABRERA ( OAB/SP - 088519) X
Habilitado: MASSA FALIDA DE SATA SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO S A (Adv ( s). Dr(a). LEANDRO BAPTISTA
TEIXEIRA ( OAB/RJ-107036 ), Dr(a). LIVIA FERREIRA DE ABREU E SILVA RIBEIRO ( OAB/RJ - 133339 ), Administrador Judicial:
CENTRAL DE LIQUIDANTES Despacho: Considerando a natureza do crédito, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Anote-se onde
couber.Emende a parte autora a inicial para atribuir valor à causa na forma do artigo 282, inciso V do CPC, no prazo de 10 (dez)
dias, sob pena de indeferimento da petição Inicial (artigo 284, parágrafo único c/c 295 do CPC). Regularize-se a procuração de fis.
03, pois não está datada.Sem prejuízo, venha a cópia do comprovante de residência.

Publicação Oficia[ do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de ]anelro -Lei Federal n 0 11.41912006, art. 4 0 e Resoluçllo TJIOE n 0 1012008.
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28
Defiro o efeito suspensivo, vez que vislumbro a presença dos requisitos necessários a sua

,E,

+

concessão, na formado art. 558, do CPC. Oficie-se ao juízo de primeiro grau, comunicando a
presente decisão

e solicitando informações. Após, dê -se vista à douta Procuradoria de Justiça.

•

•

n

Assinado ém 28/01/2015 18:00:58 .
CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA:0000096
, 65 Locai: GAB. DES CARLOSEDUARDO MOREIRA DA SILVA sí
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL
22a Câmara Cível
Processo n0 0003950-90.2015.8.19.0000

o

Agravantes: ENEVA S/A em recuperação judicial
ENEVA PARTICIPAÇÕES S/A em recuperação judicial

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM CURSO.
GRUPO EMPRESARIAL. PRETENSÃO DE
APRESENTAÇÃO DO PLANO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM CONJUNTO.
CREDORES DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO DOS CREDORES E DO
ADMINISTRADOR JUDICIAL. PLEITO QUE,
POR ORA, SE MOSTRA ARRISCADO E
PREMATURO. AUSENCIA DE FUNDAMENTO
JURIDICO QUE JUSTIFIQUE 0 PEDIDO EM
QUESTÃO. INEXISTÊNCIA DE BENEFICIO
CONCRETO COM 0 REQUERIMENTO
FORMULADO. DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO
SE MOSTRA TERATOLbGICA OU
• CONTRARIA A LEGISLAÇÃO. SÚMULA 59 DO
TJRJ. JUIZ QUE PRESIDE A RECUPERAÇÃO
JUDICIAL POSSUI ELEMENTOS PARA
AFERIR A FORMA DE APRESENTAÇÃO DO
PLANO DE RECUPERAÇÃO. PELO
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO
PEDIDO RECURSAL.
EGRÉGIO TRIBUNAL,

co

COLENDA CÂMARA

0

rn

r
0
0
0

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ENEVA S/A em recuperação judicial e ENVA PARTICIPAÇÕES S/A em
recuperação judicial, contra decisão do Juizo da 4a Vara Empresarial da Capital,
Processo n° 0003950-90.2015.8.19.0000
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nos autos da recuperação judicial por elas pleiteado, que determinou a
apresentação do plano de recuperação de cada qual separadamente, ainda
"[..]que sejam idênticos ou interdependentes, que deverão ser analisados
separadamente por seus respectivos credores, com absoluto respeito à autonomia
patrimonial de cada sociedade, de tal sorte que deverão ser publicados quadros

gerais de credores distintos para cada empresa. [..], importando na votação de
per se pelos respectivos credores.

Embargos de Declaração opostos pelas recuperandas,
os quais não foram conhecidos, conforme se vê da decisão acostada no doc.

hIey lei, 1C• - I - _ •
Manifestação ministerial nos Embargos juntada no doc.
00134.
Razões das Agravantes - doc. 00002 - pleiteando, em
apertada síntese, pela apresentação de um só plano de recuperação judicial com
quadro único dos credores, por eles denominado de plano consolidado, sob o
fundamento de que se trata de "duas holdings não operacionais que encabeçam
um mesmo grupo econômico...° e que a referida providência tem por fim agilizar o

cumprimento da recuperação judicial.
Informações do Juizo

a quo

(00036) mantendo a

decisão agravada por seus próprios fundamentos, sem registrar, no entanto, o
cumprimento d art. 526 do Código de Processo Civil.
Não houve manifestação do administrador judicial
nomeado, vindo aos autos cópia de certidão expedida em 26 de janeiro de 2015
atestando que, embora devidamente intimada, a sociedade Deloitt Touche
Tohmatsu não subscreveu o termo de compromisso até aquela data. (00098 do
anexo).

Processo n° 0003950-90.2015.8.19.0000

Página 2

~

a

'*?

.

4

a+

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Eis, em síntese, o relatório.

DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE

•

Primeiramente, em relação às condições de
admissibilidade do recurso, cumpre ressaltar que estas perfazem os requisitos
necessários para que se possa legitimamente apreciar o mérito deste agravo.
Com relação aos requisitos intrínsecos, que são
atinentes à própria existência do direito de recorrer, restam todos presentes no
recurso interposto, senão vejamos: existe o cabimento do recurso, tendo em vista
que a decisão ora combatida é suscetível de ataque através de agravo; presente

está a legitimação para recorrer da agravante, tendo em vista que a mesma é
parte no processo, sendo, portanto, diretamente interessada no deslinde da causa.
Por fim, igualmente presente está o interesse de recorrer, tendo em vista que a
recorrente pugna pelo reconhecimento de situação mais vantajosa do que aquela
imposta na decisão guerreada.
•

Em relação aos requisitos extrínsecos, que são aqueles
concernentes ao exercício do direito de recorrer, conquanto não tenha vindo a
informação sobre o cumprimento do o artigo 526 do CPC, não houve impugnação
de eventual agravado, como exige o parágrafo único do referido dispositivo.
Assim, restam igualmente presentes nestes autos, haja
vista que o recurso de agravo foi interposto tempestivamente, seguindo a
regularidade formal atinente a esta modalidade de recurso. A decisão agravada
foi publicada no dia 26 de janeiro de 2015 (doc. 00116), sendo o recurso
interposto na mesma data.

Processo n° 0003950-90.2015.8.19.0000
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NO MÉRITO
Da conversão em diligência — manifestação do administrador judicial

Inicialmente, independentemente da procedência ou
• não da tese recursal, certo é que o administrador nomeado, DELOITT TOUCHE
TOHMATSU, expressamente, após o ciente na decisão que deferiu o
processamento da recuperação judicial, ex vi da assinatura constante na parte
final da decisão impugnada (fl. 4 do doc. 0100 do anexo 1).
Portanto, ainda que formalmente o administrador
não tenha subscrito o termo de compromisso, não há no recurso qualquer
informação de que houve mudança na nomeação ou recusa do mesmo.
Trata-se de decisão de relevante importância para o
desfecho das recuperações judiciais, razão pela qual se mostra imprescindível a
intimação do administrador para se manifestar acerca do mérito recursal.
A Lei 11.10112005 prevê em seu teor a figura do
• Administrador Judicial, atribuindo a este competências de ordem genérica,
apontadas nos artigos 21 e seguintes da Lei, sem prejuízo de outras pulverizadas
na legislação em comento.
Desde logo merece destaque a previsão de ouvida do
Administrador Judicial sempre que se mostrar necessária para a tomada de
decisões, inserta na letra "g do inciso I, do art 22 do citado diploma legal.
Em seguida, destaca-se a responsabilização pela
consolidação do quadro-geral de credores, a ser homologado pelo juiz, com base
na relação dos credores a que se refere o art. 72, § 2°, desta Lei e nas decisões
proferidas nas impugnações oferecidas," bem como fiscalizar o cumprimento do
plano de recuperação judicial.
Processo n° 0003950 90.2015 8.19.0000
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Eis as referidas normas:

•

.

Art. 21. O administrador judicial será profissional idôneo,
preferencialmente advogado, economista, administrador de
empresas ou contador, ou pessoa jurídica especializada.
Parágrafo único. Se o administrador judicial nomeado for
pessoa jurídica, declarar-se-á, no termo de que trata o art. 33 desta
Lei, o nome de profissional responsável pela condução do
processo de falência ou de recuperação judicial, que não poderá
ser substituído sem autorização do juiz.
Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização
do juiz e do Comitê, além de outros deveres que esta Lei lhe
impõe:
1— na recuperação judicial e na falência:
a) enviar correspondência aos credores constantes na relação
de que trata o inciso III do caput do art. 51, o inciso 111 do caput do
art. 99 ou o inciso II do caput do art. 105 desta Lei, comunicando a
data do pedido de recuperação judicial ou da decretação da
falência, a natureza, o valor e a classificação dada ao crédito;
b) fornecer, com presteza, todas as informações pedidas
pelos credores interessados;
c) dar extratos dos livros do devedor, que merecerão fé de
ofício, a fim de servirem de fundamento nas habilitações e
impugnações de créditos;
d) exigir dos credores, do devedor ou seus administradores
quaisquer informações;
e) elaborar a relação de credores de que trata o § 2 2 do art.
72 desta Lei;
f) consolidar o quadro-geral de credores nos termos do art. 18
desta Lei;
g) requerer ao juiz convocação da assembléia-geral de
credores nos casos previstos nesta Lei ou quando entender
necessária sua ouvida para a tomada de decisões;
h) contratar, mediante autorização judicial, profissionais ou
empresas especializadas para, quando necessário, auxiliá-lo no
exercício de suas funções;
1) manifestar-se nos casos previstos nesta Lei;
II — na recuperação judicial:
a) fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do
plano de recuperação judicial;
b) requerer a falência no caso de descumprimento de
obrigação assumida no plano de recuperação;
c) apresentar ao juiz, para juntada aos autos, relatório mensal
das atividades do devedor;
d) apresentar o relatório sobre a execução do plano de
recuperação, de que trata o inciso III do caput do art. 63 desta Lei;
[ ... j .
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Infere-se, pois, que o administrador judicial é nomeado
e sobre ele recai a tarefa de fiscalizar os atos de gestão realizados pelo devedor,
que se mantém, em regra, à frente de seus negócios', cabendo-lhe atuar
diretamente no tocante ao Quadro de Credores, decorrência imediata da forma
pela qual o plano de recuperação será apresentado, vale dizer, individualizado
para cada recuperanda ou unificado.
Segundo leciona Fábio Ulhoa Coelho2 "administrador
judicial tem sempre a função de fiscalizar a sociedade requerente, presidir a
Assembléia dos Credores e proceder à verificação dos créditos. Se não houver

Comitê, ele também exerce as funções desse órgão.
Desta forma, é imperiosa a conversão do julgamento
em diligência para a imediata oitiva do administrador nomeado, porquanto o
caminho a ser trilhado para o êxito das recuperações judiciais está umbilicalmente
atrelado à decisão a ser proferida por essa Egrégia Câmara 3.
Acerca do cabimento da conversão do julgamento em

o

diligência, quando presente fundada providência ou dúvida acerca de ponto
` Excepcionalmente, assumirá a tarefa de gestão, nas ocasiões em que ainda não fora designado
um gestor pela Assembléia Geral para tomar os rumos do negócio, quando do afastamento do
devedor.
2
COELHO, Fabio Ulhoa. p. 405
3 Merece registro decisão desse Egrégio Tribunal não conhecendo de Agravo interposto por
sociedade em recuperação judicial em decorrência da ausência de do ato de nomeação do
administrador judicial, na condição de representante legal, tamanha relevância que se dá á função
exercida, in verbis: 0048559-66.2012.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO
DES. JORGE LUIZ HABIB - Julgamento: 03/0912012 - DECIMA OITAVA CAMARA CIVEL. PROCESSO
CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. VICIOS NÃO VERIFICADOS. A decisão
agravada não padece de qualquer vicio sanável pela via dos embargos de declaração, que são via inadequada para
veiculação de inconfonnismo com a decisão embargada. Resta claro no decisum embargado que o agravo não foi
conhecido por ausência de peça obrigatória, no caso, a cópia do ato de nomeação do representante legal da
recuperanda, o seu Administrador Judicial. Recurso desprovido." Não se está aqui a sustentar que o recurso não
deveria ser conhecido. Entretanto, mutatis mutandis, a cautela esta a indicar a prévia intimação do
administrador.
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relevante para a solução da controvérsia, impõe-se trazer à baila a decisão abaixo
colacionada:
°APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO SUMARIA DE ACIDENTE DO
TRABALHO ATIPICO. LAUDO DE DOENÇA POSITIVO. NEXO DE

CAUSALIDADE. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGENCIA. INSUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA A

®

MATÉRIA É RECOMENDÁVEL QUE SE PROCEDA NOVA
PERÍCIA, CUJA REALIZAÇÃO A CÂMARA PODE DETERMINAR
DE OFICIO, EX VI DO QUE DISPÕE O ART. 437 DA LEI
ADJETIVA CIVIL. Apelação 0069072-62.2006.8.19.0001. Rei. Des.
JOSE C. FIGUEIREDO - Julgamento: 1010712013.°

Em decorrência do exposto, requer o

Parquet, por

indispensável cautela, a conversão do feito em diligência para cumprimento do
ponto apresentado, porquanto essencial para o deslinde do recurso.

DA REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO

Inicialmente, merece ser ressaltado que a primeira
recuperanda era denominada MW, integrante de notório s conglomerado que se
®

encontra hoje igualmente em recuperação judicial.
Segundo se infere da decisão já proferida por esse
Egrégio Tribunal na referida recuperação judicial - AGRAVO DE INSTRUMENTO
N°. ° 0032962-86.2014.8.19.0000 — cada sociedade apresentou seu plano de
recuperação judicial, como regra a ser extraída da legislação (alimentar.
A decisão concedendo o efeito suspensivo ativo
proferida pelo Exm° Des. Relator, conquanto da lavra de douto Magistrado, in
casu, em verdade, merece,

data vênia,

ser reconsiderada, já que

desacompanhada dos requisitos estabelecidos no inciso III, do artigo 527 do

A alteração deu-se em 11/09/2013, conforme se vê da cópia dos atos constitutivos insertos à fl. 07 do doe.
00001 do anexo 1.
5

Os fatos notórios independem de prova.
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diploma processual civil: risco de lesão grave e de difícil reparação, sendo
relevante a fundamentação.
Com efeito, não se encontram presentes a
verossimilhança do direito alegado nem mesmo o dano de difícil reparação na
apresentação de dois planos de recuperação.
Sob a ótica legal, a própria Lei de Recuperação
Judicial , em todos os seus dispositivos, se refere à sociedade empresária, ao
devedor e ao plano de recuperação judicial sempre no singular. Não há nesta Lei
ou em qualquer outra diploma legal permissivo para a unificação dos planos de
recuperação judicial, situação distinta da que se apresenta no direito trabalhista e
tributário, como assegura Rodrigo Alberto Correia da Silva s em artigo intitulado
Recuperação judicial siamesa. As normas de Direito Civil e Processual Civil

somente devem ser aplicadas se adequadas aos institutos da recuperação
judicial, observada a legislação pertinente.
Ao contrário, há risco de dano reverso, consistente na
adoção de medidas concretas que demandarão grandes prejuízos para o retorno
ao status quo, considerando as vultosas quantias envolvidas.
Não se pode deixar de destacar ainda que a decisão de
apresentação de planos judiciais separados foi reapreciada e confirmada pelo
Magistrado titular, ao examinar os Embargos de Declaração.
Desta forma, buscando preservar a decisão judicial
proferida pelo Magistrado que se encontra próximo dos fatos e afastar os
desperdícios com a prática de atos que poderão ser revistos, pugna o Parquet
pela reconsideração da r. decisão proferida pelo douto Des. Relator, acostada no
doc. 00028.

6

SILVA, Rodrigo Alberto Correia. In Recuperação Judicial Siamesa.

http.-/Awm.nsaadvocacia.com.brlrecuperacao-judici'a/-siamesal
judicial-siamesa/
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NO MÉRITO
No mérito, não merece prosperar o presente recurso.
A recuperação judicial tem por objetivo maior evitar a
® falência do devedor empresário, afetado por crise económico-financeira,
resguardando-se, assim, toda a gama de interesses que gravitam em tomo da
unidade produtora, vale dizer, observar o princípio da preservação da atividade
empresarial em decorrência dos diversos interesses relevantes diretamente a ela
ligados que vão para além do interesse particular da própria sociedade
empresarial.
É o que dispõe o art. 47 Lei 11.101105 (Lei de
Recuperação de Empresas - LRF), verbis:
'Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a
superação da situação de crise econômico-financeira do devedor,
a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego
dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo,
®

assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à
atividade econômica.'

A unificação dos plano de recuperação, acabou, ao
contrario do que afirmam as recuperandas, por negar vigência ao princípio inserto
no artigo acima transcrito.
Como bem esposado na decisão recorrida, a
apresentação de planos distintos tem por objetivo evitar a confusão de credores,
na medida em que cada recuperanda possui personalidade jurídica própria com os
seus respectivos credores, além de se apresentarem de per se no mundo
empresarial, não esvaziando a autonomia jurídica, societária, patrimonial e
administrativa de cada uma das sociedades do grupo. Há, tão somente, um
regime de coordenação administrativa, "não acarretando
Processo 0 0003950-90.2015.8.19.0000
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obrigacional creditória, sendo certo que a falência de uma das sociedades do
grupo não arrasta as demais".
Segundo corretamente ressaltou o Parquet em primeiro

grau (doc. 00134 do anexo 1), ao quadro societário delineado pelas embargantes

• (tl. 177) bem denota que ENEVA S.A exerce o controle direto e indireto, no
"primeiro escalão , sobre 15 (quinze) sociedades, o que, por certo, foi o quadro
fático e jurídico evidenciado por seus credores, na avaliação de risco quando da
assunção das obrigações geradoras de seus créditos." a segunda recuperanda,
por seu turno, °não exerce controle sobre o indigitado `primeiro escalão" de
sociedades, desenvolvendo sua atividade empresária (holding pura ou não
operacional) apenas em relação às sociedade que controla.".
Portanto, apenas excepcionalmente, uma vez
demonstrada com segurança os benefícios buscados pela recuperação
judicial, inclusive no que tange aos interesses da coletividade, vale dizer,
para além dos credores restritamente observados, poder-se-ia homologar
•

um único plano de recuperação judicial de sociedades com distintos
credores e situações próprias, ainda que interdependentes.

Com efeito, acurada leitura das razões recursais não
permite inferir benefício ou vantagem concreta que justifique o deferimento da
unificação, não se identificando, in casu, a facilitação da concretização dos fins
anteriormente anunciados.
Na linha acima desenhada, as próprias agravantes
reconhecem que possuem participação em Sociedades de Propósito Específico

(SPE) diversas, o que está a indicar a avaliação das pretensões e possibilidades
de recuperação separadamente.
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Em verdade, a clareza das atividades empresariais,
inclusive no tocante à facilitação de efetiva fiscalização por parte do Judiciário,
do Ministério Público e do Administrador e o cumprimento de planos de
recuperação judicial menos complexos, facilitando a celeridade, ao contrário,
recomendam a separação.
A pretensão recursal, destarte, viola o princípio da
duração razoável do processo, insculpido no artigo 5 0 inciso LXXVIII, da Carta
,

Magna, in verbis:
"LXXVIII a todos,

no ãmbito judicial e administrativo,

são

assegurados a razoável duração do processo e os meios que
garantam a celeridade de sua tramitação.'

Portanto, há evidente óbice no plano (ático.
Igualmente, a decisão proferida vai ao encontro do
interesse dos credores, não havendo nos autos qualquer notícia de que a exceção
pretendida pelas recorrentes atenda aos mesmos, mormente em razão da
pulverização da posição creditícia, no mínimo quanto ao peso dos votos, e diante
• de uma única assembléia, fato que, por ser certo, não foi considerado quando da
realização dos negócios jurídicos. Como asseverado pela Corte Especial,
"[...]Tampouco se revelaria correto submeter determinado credor às condições de
pagamento propostas por empresa com a qual não manteve qualquer relação
jurídica[..]
Destarte, com esteio no princípio da preservação da
empresa e da função social que a esta deve ser concedida, manifesta-se o
Ministério Público, na mesma linha já adotada por este Egrégio Tribunal, pela
manutenção da decisão recorrida, a saber, apresentação de planos de

MC n°. 020733, Min. Marco Buzzi, julg: 0 810412 01 3, cuja ementa foi transcrita abaixo.
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recuperação judicial distintos, com os respectivos quadros dos credores de cada
qual.

Em posição ainda mais radical, o Egrégio Superior

Tribunal de Justiça rechaçou sequer a possibilidade de litisconsórcio ativo,
afastando, a fortiori, a unificação de planos de recuperação judicial, ex vi da
decisão abaixo colacionada:

®

'DECISÃO. Trata-se de medida cautelar, proposta por MÁRCIO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA, tendo por objetivo afastar o efeito
suspensivo concedido pela Presidência do Tribunal de origem ao
recurso especial n. 1.215.503/G0, pendente de julgamento perante
esta Corte de Justiça. Extrai- se dos autos que as empresas
USINA SANTA HELENA DE AÇUCAR E ÁLCOOL S/A, USINA
JACIARA S/A e USINA PANTANAL DE AÇUCAR ÁLCOOL LTDA,
componentes de grupo económico (denominado Grupo Naoum),
promoveram conjuntamente pedido de Recuperação Judicial
perante uma das Varas da Comarca de Anápolis - GO, foro em que
se encontraria localizada a administração centralizada das usinas
(fls. 270 dos autos do recurso especial). Contra a decisão que
deferiu, em novembro de 2008, o processamento da recuperação
judicial, Márcio António de Oliveira e outros (todos credores da
Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool S/A) interpuseram agravo
de instrumento, sustentando, em síntese, a impossibilidade de
formação de litisconsórcio ativo em pedido de recuperação judicial,
ao argumento de que, ainda que as agravadas integrem um grupo
económico, legalmente constituído na forma da Lei de Sociedades
Anónimas, não há perda da autonomia e da personalidade jurídica,
o que impede o processamento conjunto dos respectivos pedidos
de recuperação judicial, malferindo, inclusive, os princípios da
economia e celeridade processuais. A colenda Turma Julgadora do
egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por maioria de
votos, conferiu provimento ao agravo de instrumento, para
"determinar a recuperação judicial de cada uma das empresas
agravadas seja ajuizada em processos autónomos, e declarar, de
oficio, a incompetência do juizo de Anápolis-GO para processar e
julgar o presente feito, determinando que recuperação judicial
relativa a Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool S/A, que diz
respeito aos credores, ora agravantes, seja processada no juizo de
Santa Helena de Goiás" 0 acórdão restou assim ementado: (...) É
o breve relatório. 0 pedido de contracautela deve ser deferido. 1.
De início, sobreleva deixar assente que a medida cautelar
promovida no âmbito desta Corte de Justiça constitui via
processual idónea para a revogação do efeito suspensivo atribuído
ao recurso especial pelo Tribunal de origem. (-) Pode-se antever
óbices de ordem prática e, principalmente, legal para a
conformação de 1rtisconsórcio ativo em pedido de recuperação
Processo ns 0003950-90.2015.8.19.0000
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judicial. Este instituto, como é de sabença, tem por desiderato o
soerguimento da empresa em dificuldade financeira, 'a fim de
permitir a manutenção da fonte produtora do emprego dos
trabalhadores e dos interesses dos credores' (artigo 47 da Lei n.
11.1012005). Assim, apenas o estudo individualizado da empresa
recuperanda, considerados inúmeros fatores, como o patrimônio,
capital de giro, créditos e débitos, dentre outros, permite a
confecção de um plano pormenorizado e viável de pagamento a
seus credores. Tampouco se revelaria correto submeter
determinado credor às condições de pagamento propostas
por empresa com a qual não manteve qualquer relação
jurídica, no bojo de ação proposta em foro absolutamente diverso
daquele em que situado o principal estabelecimento de seu
devedor. Tais circunstâncias, em princípio, não atendem aos
interesses dos credores. A lei de regência, por sua vez, não
contempla tal possibilidade, referindo-se ao devedor sempre
na forma singular. Nesse jaez, impende anotar que as noras
de processo civil e civil são aplicáveis à falência e à
recuperação judicial, desde que sejam consentâneas aos
institutos tratados na Lei n. 11.1052005. No caso, a formação
de litisconsóicio ativo, em tese, refoge das supracitadas finalidades
encenadas na recuperação judicial. Assinala-se, ainda, que a
formação de grupos econômicos, prevista na Lei de Sociedades
anônimas, dá-se mediante a combinação de recursos ou esforços
das sociedades envolvidas, tendo por desiderato viabilizar a
realização dos respectivos objetos, ou a participação em atividades
ou empreendimentos comuns. Em qualquer circunstância,
entretanto, cada empresa conservará autonomamente sua
personalidade e seu patrimônio, nos termos do artigo 266, do
referido diploma legal. Tal autonomia, como assinalado, ganha
relevância no bojo de uma recuperação judicial. Nessa ordem de
ideias, a responsabilização do grupo econômico por débito
assumido por um de seus integrantes demanda previsão legal
específica, tal como se d8 na legislação trabalhista e tributária, ou,
mesmo, na civil, no caso de fraude, hipótese, inequivocamente,
diversa da tratada nos autos. Assim, não se constata, no presente
juízo de cognição sumária, plausibilidade da tese encampada no
recurso especial. Ademais, conforme noticia e comprova o ora
requerente, a falência das empresas componentes do grupo
econômico denominado Naoum restou decretada em 29.11.2012
(fis. 54162), o que revela a insubsistência dos fatos que deram
suporte à decisão ora objurgada. 3. Do exposto, defiro a
contracautela requerida, para revogar o efeito suspensivo conferido
ao recurso especial pela d. Presidência do e. Tribunal de Justiça
do Estado de Goiás. Comunique-se o teor da presente decisão ao
Tribunal a quo e ao Juizo de Direito singular." MC n°. 020733, Min.
Marco Buzzi, julg: 08/042013.'
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Na mesma toada posicionou-se a Colenda 21 CC desse
Egrégio Tribunal:
Eis a ementa:
•

"AGRAVO INOMINADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

QUATRO

•

EMPRESAS

COM O

MESMO

SÓCIO

ADMINISTRADOR. SEDES EM
ESTADOS
DIVERSOS.
LITISCONSÓRCIO ATIVO. ÓBICES DE ORDEM PRÁTICA E
LEGAL. Recurso interposto contra decisão, que em sede de
recuperação judicial, exclui do polo ativo as segunda, terceira e
quarta requerentes. Pretensão de modificação do decisum, sob
reiterados argumentos de precedente recurso . Lei n°. 11.101, de
2005, que se refere ao devedor, no singular, sem qualquer
referência a diferentes empresas devedores de um mesmo
gnrpo económico, sendo certo que estas conservam
personalidade própria e independente,
assim como
patrimónios distintos. Normas de Direito Civil e Processual
Civil aplicáveis apenas se adequadas aos institutos tratados
na legislação pertinente.
Necessidade de estudo
individualizado de cada sociedade, a fim de evitar prejuízo aos
credores. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Decisão
agravada, que acertadamente vislumbra dificuldades no
processamento conjunto de recuperação judicial de diferentes
sociedades. Agravo, que nada acrescenta para modificar--se a
decisão
anterior. Desprovimento do recurso.
002606224.2013.8.19.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO DES. DENISE
LEVY TREDLER Julgamento: 1110612013 - VIGESIMA PRIMEIRA
GAMARA CIVEL"

Por outro turno, não merece agasalho a alegação de
que a eventual falência de uma das recuperandas acarretará danos ainda maiores
do que já constatados, em prejuízo das demais sociedades de fins específicos.
Ainda que venha a ser decretada a falência de uma das recuperandas, na linha do
que já decidido pela Corte Especial na recuperação judicial da VASP 8, "somente
integrarão a massa falida os haveres apurados na forma estabelecida no contrato

social" da agravante, não havendo que se cogitar de situação ainda mais
prejudicial do que a atual já enfrentada, como querem fazer crer as recorrentes.
e AgRg n o CONFLITO DE COMPETÊNCIA N° 86.594 - SP (200710 138668-0)
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Por tudo que foi esposado acima, ainda que por um
favor legal se permita a apreciação conjunta dos requerimentos de recuperação
judicial, "apenas o estudo individualizado de cada empresa recuperanda,
considerados inúmeros fatores, como o patrimônio, capital de giro, créditos e
débitos, dentre outros, permite a confecção de um plano pormenorizado e viável
®

de pagamento a seus credores. "
Da súmula 59 do TJRJ

Estando a decisão guerreada em plenamente
amparada pelos requisitos legais, portanto não se revelando teratológica ou
contrária à prova dos autos, não se mostra recomendável a sua reforma, levandose em conta à proximidade do Juízo da causa com a situação concreta nesta fase
processual. Mutatis mutandis, incide aqui a mesma razão que ensejou o
enunciado da Súmula n° 59, deste E. Tribunal de Justiça, verbis:

®

"Somente se reforma a decisão concessiva ou não da
antecipação de tutela, se teratológica, contrária à Lei ou à
evidente prova dos autos".
No sentido acima, eis as decisões proferidas por esse
Egrégio Tribunal nas quais se concluiu pela manutenção da decisão do juiz da
causa, quando não teratológica ou contrária à prova dos autos:
'AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO.
REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCURSO
PÚBLICO. CARGO DE AUDITOR FISCAL DA RECEITA
ESTADUAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PEDIDO DE

ANULAÇÃO DE QUESTÃO E CONSEQUENTE
RECLASSIFICAÇÃO NO CERTAME PÚBLICO. INDEFERIMENTO
DA TUTELA ANTECIPADA. IRRESIGNAÇÃO. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 273 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES C. SUPERIOR TRIBUNA DE
JUSTIÇA. EM TEMA DE CONCURSO PÚBLICO, O PODER
JUDICIÁRIO DEVE LIMITAR-SE AO EXAME DE LEGALIDADE

Processo n 2 0003950-90.2015.8.19.0000
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DAS NORMAS DO EDITAL E DOS ATOS PRATICADOS PELA
COMISSÃO EXAMINADORA, NÃO ANALISANDO A
FORMULAÇÃO DAS QUESTÕES OBJETIVAS, SALVO QUANDO
EXISTIR FLAGRANTE ILEGALIDADE OU INOBSERVÂNCIA DAS

REGRAS DO CERTAME. DECISÃO QUE NÃO É
TERATOLÓGICA, NEM CONTRARIA A LEI, NEM A PROVA DOS
AUTOS. SÚMULA N" 59-TJRJ. RECURSO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO, COM FULCRO NO ART. 557, CAPUT, DO
O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Agravo de Instrumento 004154798.2012.8.19.0000. Rei. Des. GILBERTO GUARINO - Julgamento:
0710612013'
"Agravo de Instrumento. Ação Anulatória de Ato Administrativo
cumulada com Obrigação de Fazer e pedido de Tutela Antecipada.
R. Julgado a quo indeferindo a antecipação dos efeitos da tutela.
Curso de Patrulheiro Rodoviário 1 e 1112012 (CPRv 1 e 1112012) da
Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Processo Seletivo
Interno. Conclusão pelos Recorrentes, restando classificados com
aproveitamento dentro do número de vagas disponibilizadas. Não
convocação para o exercício da função. Ausência de prova neste
sentido. Abertura e divulgação de novo Curso de Patrulheiro
Rodoviário 112013 (CPRv 112013). Mera realização de novo
processo seletivo que, a priori, não configura a preterição dos
candidatos aprovados no certame anterior, pois até o presente
momento, não houve a convocação de novos aspirantes à função,
em detrimento aos Recorrentes. Atos administrativos que gozam
de presunção de legalidade. Inexistência de lastro probatório a
autorizar a tutela antecipada em cognição não exauriente. Desta
forma, não constatada a presença dos requisitos previstos no
artigo 273 do C.P.C. para antecipação dos efeitos da tutela
postulada, consubstanciados na verossimilhança das alegações
autorais e no periculum in mora, impõe-se seu indeferimento.
Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça conforme
transcritos na fundamentação. Acresce, ainda, que só se revoga
deferimento ou não de antecipação de tutela, se teratológica,
contrária à lei ou à evidente prova dos autos. Exegese do Verbete
Sumular n.° 59 deste Colendo Sodalício. Recurso que se
apresenta manifestamente improcedente. Aplicação do caput do
art. 557 do C.P.C. c.c. art. 31, inciso VIII do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal. Negado Seguimento. Agravo de
Instrumento 0013898-27.2013.8.19.0000. Rei. Des. REINALDO P.
ALBERTO FILHO - Julgamento: 0810512013'

Para fim de prequestionamento, o Ministério Público
ressalta que a pretensão recursal importa em violação às normas constantes dos
artigos 50, inciso MVIII; 170, caput, ambos da Constituição da República de
1988; 18, 21, 22, 47, estes da Lei 11.10112005.
Processo n° 0003950 - 90.2015 . 8.19.0000
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Em face do exposto, opina o Ministério Público:
a) pelo recebimento do recurso interposto;
b) pela reconsideração da decisão que concedeu o efeito suspensivo ativo,
aguardando-se a manifestação do administrador judicial e a decisão de
mérito desse Colegiado em decorrência dos graves danos que a
continuidade da recuperação judicial, nos moldes autorizados
monocraticamente, pode acarretar.
c) Ultrapassada a questão, no mérito, pelo desprovimento do recurso,
mantendo-se, por conseguinte, a decisão interlocutória atacada.
Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2015
CLAUDIA PERLINGEIRO
Procuradora de Justiça

o
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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 49 VARA EMPRESARIAL DA
CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo n 2 0474961-48.2014.8.19.0001
ENEVA S.A. - em Recuperação Judicial e ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A. lJ

em Recuperação Judicial ambas já qualificadas nos autos de sua Recuperação
j udicial vêm a V. Exa. informar e requerer o que segue.

1.

Conforme já noticiado oficialmente nestes autos, a C. 22á Câmara Cível

do E. TJRJ, em sessão de julgamento realizada em 17/03/2015, prolatou acórdão
dando provimento ao Agravo de Instrumento n° 0003950-90.2015.8.19.0000, por

maioria, nos termos do voto do relator, o Exmo. Desembargador Carlos Eduardo
Moreira da Silva ( Doc. 01 ).

Rio de Janeiro

São Paulo

Av, Rio Branco 138 111 2 andar

Av. Brig. Faria Lima 3900 111 9 andar

20040 002 / Centro
Rio de Janeiro / Ri
T +55 21319 5 0240

04538132/ ltaim Bibi
São Paulo / si,
T +551130411500

Brasilia
seus Sul / quadra OS
bloco x / NQ 17 / salas 501-50;
70070 050 / Brasilia / na
T +55 613323 3865

1(0 95
GCMC
Advogados

2.

Como consequência deste julgamento, foi autorizado que esta

Recuperação Judicial seja processada em litisconsórcio ativo-unitário, ou seja, com
a apresentação de um único Plano de Recuperação judicial, apresentado por ambas
Recuperandas, a ser deliberado em Assembleia de Credores pelos credores
agrupados em uma relação de credores consolidada.
3.

As Recuperandas já acostaram nestes autos o seu Plano de Recuperação

Judicial unificado (fls. 908/1.157), do qual os credores tiveram inequívoca ciência
®

por meio da publicação, em 23/02/2015, do edital a que se refere o art. 53, par.
único, da Lei n° 11.101/05.
4.

Consta expressamente naquele edital que a sua publicação deflagraria a

contagem do prazo de 30 dias para os credores apresentarem eventuais objeções
ao Plano. Este prazo encerrou-se anteontem, dia 25/03/2015.
S.

Em vista das informações acima e considerando, ainda, a apresentação

de algumas objeções ao Plano de Recuperação Judicial pelos credores, deve ser
convocada a Assembleia Geral de Credores, conforme preceitua o art. 56, caput, da

s

Lei n° 11.101/05. 1
6.

Cabe ressaltar, ainda, que a Administradora judicial já apresentou a

lista de credores (cf. fls. 1.421/1.423), sendo certo que a i. serventia desse MM.
juizo já providenciou o edital da lista de credores unificada, ainda pendente de
publicação.
7.

Nessas condições, deve ser designada a Assembleia Geral de Credores,

para que os credores possam deliberar sobre o Plano de Recuperação judicial e
outros assuntos da ordem do dia, nos termos do art. 35, I, da Lei n° 11.101/05.

1 Art. 56. Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz
convocará a assembléia-geral de credores para deliberar sobre o plano de recuperação.
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Advogados

8.

Nesse contexto, as Recuperandas informam que contataram a

Administradora Judicial e confirmaram a possibilidade de a referida Assembleia
ocorrer nos dias 1610412015 (em 1 4 convocação) e 3010412015 (em 2 0
convocação) no Auditório principal do Edifício da Bolsa de Valores do Rio de
janeiro ("Auditório Bolsa do Rio"), localizado na Praça XV de Novembro, 20, térreo,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, às 09:00, com cadastramento a partir das 08:00, com a
seguinte ordem do dia:

O

a. Aprovação ou rejeição da alienação da participação societária detida
pela Eneva S.A. - em Recuperação Judicial na sociedade Porto do
Pecém Geração de Energia S.A. (Pecém I) em favor da EDP - Energias
do Brasil S.A.;
b. Votação do Plano de Recuperação Judicial; e
c. Outros assuntos de interesse dos credores.

9.

M

Diante do exposto, as Recuperandas requerem a designação da

Assembleia Geral de Credores, nos termos indicados acima.

10.

Por fim, as Recuperandas ressalvam que não concordam com as

objeções apresentadas, as quais serão respondidas oportunamente, e que
submeterão suas considerações durante a Assembleia de Credores, na forma da lei.
Nestes termos,
Pedem deferimento.
Rio de Janeiro, 27 de março de 2015.

i
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Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 48 Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP: 20020-903 -Centro -Rio de Janeiro
cap04vem p@tjrj.jus. br

-

RJ Tel.: 3133 3625/2785 e-mail:

Fis.

Processo: 0474961-48.2014.8.19.0001

Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Requerente: ENEVA S A
Requerente: ENEVA PARTICIPAÇOES S A
Interessado: BANCO BTG PACTUAL SA

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Paulo Assed Estefan

o

Em 27/03/2015

Despacho
1- Quanto aos Embargos de Declaração de fls. 166 e seguintes, percebe-se que o julgamento final
do AI interposto pelas autoras tomou suplantada a questão lá desenvolvida, razão pela qual
considero-o prejudicado.
2- Defiro o pleito de fls. 169416 no que se refere à Assembléia Geral de Credores, designando-a
para o dia e com a pauta lá sugeridos.
3- Diligencie-se.
Rio de Janeiro,

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

,Vaulo Assed Estefan
Em c91
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JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA EMPRESARIAL DA COMARCA
DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EDITAL PARA
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, NOS
TERMOS DO ARTIGO 36 DA LEI N.° 11.101105, EXTRAÍDO
DOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE ENEVA S.A.,
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, e ENEVA PARTICIPAÇÕES
S.A., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, AUTOS N.°
0474961-48.2014.8.19.0001.
0 EXMO. SR . DR. PAULO ASSED 4 JUIZ DE DIREITO TITULAR
DA 4a VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, nos autos da RECUPERAÇÃO
JUDICIAL DE ENEVA S.A., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, E
ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
FAZ SABER que ante a apresentação de objeções ao plano de
recuperação judicial apresentado por ENEVA S.A., EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, E ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A.,
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, apresentadas nos termos do art.
55 da Lei 11.101105, convoca os credores interessados para a
ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES unificada das duas
sociedades, a ser realizada no Auditório Principal do Edifício da
Bolsa de Valores do Rio de Janeiro (¿Auditório Bolsa do Rio)¿,
localizado na Praça XV de Novembro, 20, térreo, Centro, Rio de
Janeiro/RJ, em 1 1 (primeira) convocação no dia 16 (dezesseis)
de abril de 2015, iniciando-se às 09 (nove) horas, com
® credenciamento a partir das 08 (oito) horas para todos os
credores, e, caso não seja obtido o quórum legal, em 2a
(segunda) convocação no dia 30 (trinta) de abril de 2015,
iniciando-se às 09 (nove) horas, com credenciamento a partir das
08 (oito) horas para todos os credores, a ser presidida pelo
representante da Administradora Judicial. A instalação em 1 a
convocação da Assembleia Geral de Credores das
Recuperandas ocorrerá com a presença de detentores de mais
da metade dos créditos de cada classe de credor,
individualmente computados. A assembleia geral de credores
será instalada, na hipótese de 2a (segunda) convocação, com
qualquer quórum. A Assembleia Geral de Credores terá por
ordem do dia: (i) a aprovação ou rejeição da alienação da
participação societária detida pela Eneva S.A. ¿ em Recuperação
Judicial na sociedade Porto do Pecém Geração de Energia S.A.
(Pecém 1) em favor da EDP ¿ Energias do Brasil S.A.; (ii) a
votação do Plano de Recuperação Judicial; e (iii) outros assuntos
de interesse dos credores. As deliberações previstas na ordem
do dia da Assembleia Geral de Credores ocorrerão apenas

quando a Assembleia Geral de Credores estiver validamente
instalada. Os credores legitimados a votar que desejarem se
fazer representar por procurador, deverão entregar à
Administradora Judicial, Deloitte Touche Tohmatsu Consultores
Ltda., em seu endereço à Avenida Presidente Wilson, n° 231126 0
andar, documento hábil que comprove seus poderes ou a
indicação das folhas dos autos do processo em que se encontre
o documento, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro)
horas antes da realização da Assembleia, conforme disposto no
art. 37, § 40, da Lei 11.101105.
Os credores poderão obter cópias do plano de recuperação
judicial no endereço eletrônico http:llri. eneva. com . br, por
solicitação à Administradora Judicial no correio eletrônico
ajgeradora@deloitte.com ou na Serventia do Juizo da 41 Vara
Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.
E, para que chegue ao conhecimento dos credores, e dele não
venham alegar ignorância, é expedido o presente edital, que será
publicado na forma da Lei, tendo uma de suas vias afixada no
local de costume do Fórum. CUMPRA-SE. Dado e passado nesta
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, em 30
(trinta) de março de 2015. Eu, Edson Fernsndes, T.A.J, digitei. E,
eu, Maria Carmelina de Oliveira, Responsável pelo Expediente,
Matr. 0119151, o subscrevo e assino por ordem do MM. Dr. Juiz
de Direito Paulo Assed Estefan
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Processo n 2 0474961-48.2014.8.19.0001
ENEVA S.A. - em recuperação judicial e ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A. em recuperação judicial ambas já qualificadas nos autos de sua Recu12eração
judicial vêm a V. Exa. informar a publicação, nesta data, no Diário da Justiça
Eletrônico, do edital contendo a relação de credores elaborada pela
Administradora Judicial e do edital contendo a convocação dos credores para a
Assembleia Geral de Credores a ser realizada no dia 16/04, em primeira
convocação, ou no dia 30/04, em segunda convocação, conforme cópias em anexo
(docs. 1/2).

Brasília

Pio de ]"eira

São Paulo

Av. Rio Branco 138 111 2 andar

Av. Brig, Faria Lima 3900 111 2 andar

SAUS Sul / quadra OS

20040 002 / Centro
Rio de Janeiro / el

04538 132/ Itaim Bibi
São Paulo / sr
T +55 11 3041 1500

bloco K / Na 17 / salas 501-507
70070 050 / Brasilia / or
T +55 613323 3 865

T

+55 21319 5 0 24 0

0

GCMC
Advogados

1.

Em atendimento ao disposto no art. 36, caput, da Lei 11.101/05, as

Recuperandas comprovam que o edital para convocação da Assembleia Geral de
Credores foi publicado também no Diário Mercantil e no Jornal do Commercio de
hoje (doc. 3).
2.

Por fim, as Recuperandas informam que um Comunicado ao Mercado'

foi divulgado pela Eneva nesta data, com o objetivo os seus acionistas e ao mercado
em geral acerca da designação da Assembleia Geral de Credores (doc. 4).

3.

0 referido comunicado pode ser visto no sítio eletrônico da companhia

dedicado às relações com os investidores (httR//ri.eneva.com.br ), onde também é
possível obter a íntegra do Plano de Recuperação Judicial protocolado
originariamente e as eventuais alterações que sejam apresentadas até a realização
da Assembleia de Credores, na forma da lei.
Nestes termos,
Pedem deferimento.
Rio de Janeiro, 31 de março de 2015.

FLAVIO GAL NO

G TAVO SÃ FIRO

OAB/RJ N° 94.605

OAB/RJ N° 135.064

FILIPE GUIMARÃES

FE

OAB/RJ N° 153.005

OAB/RJ N° 163.343

Disponível em:
http:llri eneva com brlptb/1428/15 03 31%20Convoca%C3%A7%C3%A3o%20AGC%20
(PORT)FINAL.pdf.

1

Ano 7 — no 136/2015
Caderno V — Editais e demais oublicacões

Data de Disponibilização: segunda-feira, 30 de março
Data de Publicacão: terca-feira, 31 de marco

por JARY ALONSO em face de TREVOLI S A ARTEFATOS DE COUROS E PLASTICOS, objetivando pela quantia de R$ 28.960,00 (vinte
e oito mil, novecentos e sessenta reais e oitenta centavos) representada pela Certidão de Crédito expedida pela 65a Vara do
Trabalho da Comarca do Rio de Janeiro dos autos do processo RT 0139500-10.1995.5.01.0065, conforme consta nos referidos
autos. Assim, pelo presente edital CITA o réu TREVOLI S A ARTEFATOS DE COUROS E PLÁSTICOS, que se encontra em lugar
incerto e desconhecido, para no prazo de 10 (dez) dias apresentar defesa ou depositar a quantia correspondente ao crédito
reclamado, ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados, caso não ofereça defesa. Dado e
passado nesta cidade de Rio de Janeiro, aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e quinze. Eu, Lucia Rivonete
Trindade Soares - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 0115280, digitei. E eu, Janice Magali Pires de Barros - Escrivão - Matr.
01113858, o subscrevo.

id: 2117422
COMARCA DA CAPAITAL
TERCEIRA VARA EMPRESARIAL
PROCESSO NO 0312967-45.2013.8.19.0001
EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de 20 (vinte) dias

O

O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Luiz Alberto Carvalho Alves - Juiz Titular do Cartório da 3a Vara Empresarial da Comarca da
Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa,
que por este Juízo, que funciona a Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713 CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.:
3133-3605 e-mail: cap03vemp@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimento Sumário - Defeito, Nulidade Ou
Anulação / Ato Ou Negócio Jurídico, de no 0312967-45.2013.8.19.0001, movida por MARIA LUCINETE SILVA, objetivando a
CITAÇÃO de eventuais interessados. Assim, pelo presente edital CITA os eventuais interessados, para no prazo de 15 (quinze)
dias oferecer contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados, caso não ofereça contestação. Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, aos vinte e sete dias do mês de março do
ano de dois mil e quinze. Eu, Lucia Rivonete Trindade Soares - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 0115280, digitei. E eu, Janice
Magali Pires de Barros - Escrivão - Matr. 01/13858, o subscrevo.

4a Vara Empresarial
id: 2110859
JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Processo no 0474961-48.2014.8.19.0001
Recuperação Judicial de ENEVA S.A., em Recuperação Judicial e ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A., em Recuperação Judicial
E D I T A L, para conhecimento de terceiros interessados, nos termos do art. 7 0 parágrafo 2 0 da Lei 11.101/05, passado na forma
abaixo:
0 Doutor Paulo Assed Estefan, Juiz de Direito titular da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, FAZ
SABER aos que o presente virem ou dele conhecimento tiverem que, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e
fiscais das devedoras e nos documentos que lhe foram apresentados pelos credores, na forma do caput do artigo 7 0 da Lei no
11.101105, foram analisadas as divergências e habilitações de crédito apresentadas, tempestivamente, pelos credores da Eneva S.A., em
Recuperação Judicial, e da Eneva Participações S.A., em Recuperação Judicial. Os valores dos créditos atribuídos a cada credor que
apresentou manifestação e, ainda, aqueles objeto de manifestação das devedoras à Administradora Judicial seguem listados abaixo
em conjunto com os valores dos créditos Indicados na lista a que se refere o art. 52, parágrafo 1 0 , da Lei 11.101/05, verificados pela
Administradora Judicial. Relação de Credores: Classe 1 L Credores Trabalhistas:. ALBUQUERQUE PINTO SOARES VIEIRA
ADVOGADOS, R$6.409,26; ESCRITORIO DE ADVOCACIA ARNOLDO WALD, R$90.900,00; GOES ADVOGADOS ASSOCIADOS,
R$37.540,00; JUNQUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, R$6.600,00; PINHEIRO GUIMARAES ADVOGADOS, R$116.960,71;
ROBORTELLA ADVOGADOS, R$22.850,00; TOCANTINS ADVOGADOS, R$6.947,53; VEIRANO E ADVOGADOS ASSOCIADOS,
R$1.248,30. Classe III t Credores Quirografários: 2GET RECRUTAMENTO & SELECAO LTDA, R$406.594,78; ABRAGET ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GERADORAS TERMELÉTRICAS, R$7.332,65; AEITEC TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA EPP,
R$93.954,55; ALL NET INFORMATICA LTDA, R$860,00; ALOG SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA S.A, R$234.286,41;
ARKADIN DO BRASIL SERVICOS DE CONFERENCIA LTDA, R$7.210,48; ASSOCIACAO BRASILEIRA DO CARVAO MINERAL,
R$5.946,96; ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DO CASTELINHO DO FLAMENGO, R$95,00; AUTOMATOS S.A, R$9.862,32; AVIPAM
TURISMO E TECNOLOGIA LTDA, R$70.588,58; BANCO BANKPAR SA, R$63.636,15; BANCO BANKPAR SA, US$1.982,22; BANCO BTG
PACTUAL SA, R$1.274.292.617,52; BANCO CITIBANK SA, R$139.101.448,91; BANCO CITIBANK SA, US$50.000.000,00; BANCO
BRADESCO CARTÕES SA, R$11.898,23; BTG PACTUAL CORRETOTA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, R$55.687,67; CEM
DIGITALIZACAO DE DADOS LTDA, R$421,20; CENTRAL COOP RIO DE JANEIRO - COOPERATIVA CENTRAL DE TAXI DO MUNICIPIO
DO RIO DE JANEIRO, R$21.047,13; CENTRO BRASILEIRO DE INFRA ESTRUTURA LTDA, R$1.286,00; CENTRO DE INTEGRACAO
EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO, R$928,80; CITIBANK, NA, US$43.323.844,68; COLLECTA RIO ASSESSORIA E
CONSULTORIA LTDA, R$32.691,60; COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS, R$3.314,80; COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
SERVICOS, R$220.772,90; CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAMENGO PARK TOWERS, R$643.580,92; CONTACTA SEGURANCA EM
CONECTIVIDADE LTDA, R$35.254,81; CREDIT SUISSE BRASIL (BAHAMAS) LIMITED, US$9.417.712,03; CSRX ENERGIAS
RENOVAVEIS LTDA, R$12.375.675,46; CVEM CONSULTORIA, R$13.936,72; DASCAM CORRETORA DE CAMBIO LTDA, R$2.513,71;
DIMOPLAC DIVISORIAS MODULADAS LTDA, R$1.963,34; E.ON BRASIL ENERGIA LTDA., R$12.979.061,54; E.ON E&P NORGE AS,
,
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NOK2.696.485,63; E.ON INTERNATIONAL, 42.780.343,11; EMDOC RIO DE JANEIRO SERVICOS DE REALOCACAO DE ESTRANGEIROS
LTDA, R$5.063,69; EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL, R$100.059,29; ENGENHO PESQUISA
DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA, R$28.155,00; ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, R$37.474,07; FEDERAL
EXPRESS CORPORATION, R$3.234,79; FINNET COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA, R$2.547,56; FTI
CONSULTORIA LTDA, R$1.165.060,92; FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND,
R$149.913,36; G5 CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, R$351.937,50; IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA,
R$3.897.573,41; INTRALINKS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., R$510.363,86; ITAU UNIBANCO SA (ANTIGO BANCO ITAU BBA
SA), R$706.856.222,78; ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA, R$530,10; LERSCH TRADUCOES, R$1.600,62; LIGHT
SERVICOS DE ELETRICIDADE SA, R$26.584,12; LOPES FILHO E ASSOCIADOS CONSULTORES DE INVESTIMENTO LTDA.,
R$2.843,59; LUMIS EIP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, R$38.900,58; MED-RIO CHECK-UP MEDICINA PREVENTIVA LTDA.,
R$6.036,28; METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA, R$3.040,99; METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA,
R$11.652,40; MRS PROFESSIONAL ACCESS S/C LTDA., R$950,00; MTEL TECNOLOGIA S.A, R$20.143,86; MULTIREDE
INFORMÁTICA S/A, R$17.769,44; NET SERVICOS DE COMUNICACAO S.A, R$765,44; NOVA COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA,
R$20.000,00; PL BRASIL, R$5.614,50; PLANUS - INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA., R$26.262,59; PORTAGIO ENGENHARIA E
CONSTRUCOES LTDA, R$67.618,00; PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES, R$342.380,00; PROOF SERVICOS

E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, R$6.387,10; PSR CONSULTORIA LTDA, R$28.155,00; RADIO-TAXI 2000 - COOPERATIVA DE
RADIO-TAXI, MISTA DE TRANSPORTE, CONSUMO, E HABITACAO DOI, R$1.180,14; REAL SRR PUBLICIDADE E MARKETING LTDA,
R$3.397,32; RECALL DO BRASIL LTDA, R$1.142,47; SERASA S.A, R$2.921,45; SIX AUTOMAÇÃO S.A, R$145.629,56; SOFTWAY

S.A., R$2.930,01; SOMAR METEOROLOGIA, R$16.763,92; SUPRIWEB COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, R$1.979,60;
SYNAPSIS BRASIL S/A, R$238.340,26; TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO S/A, R$1.008,06; TELEFONICA BRASIL S/A,
R$25.031,62; TIM CELULAR SA, R$733,23; TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICOS E TECNOLOGIA S.A, R$25.561,80;
TIXPERTS INFORMATICA LTDA, R$9.045,15; TOTVSS.A, R$153.247,08; TRIBO INTERACTIVE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS
LTDA, R$11.281,25; VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, R$6.892,84; VALORIZACAO EMPRESA DE CAFE SA, R$23.523,67;

©

W3 INFORMATICA LTDA, R$12.000,00; WEBB NEGOCIOS S.A, R$11.212,44; WITTEL COMUNICACOES LTDA, R$9.077,53; Classe IV
L Credores ME/EPP : ALDEIA COMUNICACAO LTDA - EPP, R$1.083,50; ASIA BRASIL PRODUTORA DE EVENTOS LTDA. - ME,
R$1.463,40; A S DE ARAUJO SERVIÇOS DE TRANSPORTE, R$13.650,00; CLICK DATA SOLUCOES INFORMATICA LTDA - EPP,
R$8.200,00; CPR CENTRO DE PREVENCAO RIO LTDA - EPP, R$4.809,04; CREACTIV SISTEMAS INTEGRADOS -RIO LTDA - ME,
R$2.139,55; CTEE - CENTRO DE TREINAMENTO E ESTUDOS EM ENERGIA LTDA - EPP, R$1.390,00; ESTADOS UNIDOS SERVICOS
POSTAIS LTDA - EPP, R$419,71; GREENCLEANER SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME, R$12.098,20;

INTERCONNECTIONS EXCELENCIA EM IDIOMAS LTDA - ME, R$589,31; IUS NATURA LTDA - ME, R$2.814,55; KMB TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA EPP, R$20.521,02; MAIS MEDIA MONITORAMENTO DE INFORMACOES EIRELI EPP - ME , R$7.500,00; MANAN
246 SERVICOS LTDA - ME, R$4.553,49; ONSET TELECOM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP,
R$3.695,43; PLAN PRACTICAL LANGUAGE CURSO DE IDIOMAS LTDA - EPP, R$62.716,80; POWERCONSULT ENGENHARIA DE
SISTEMAS ELETRICOS LTDA - EPP, R$36.900,00; R C M PEREIRA MUDANCAS E TRANSPORTES - ME, R$335.974,60; RIO SHOP
SERVICOS LTDA ME, R$248.066,77; R L CAMARGO CONSTRUCOES LTDA EPP, R$130,00; RM TECHNOLOGY LTDA - ME,
R$16.901,00; SITEWARE SOLUCOES LTDA. - EPP, R$4.217,10; TARGET SERVICOS TECNICOS LTDA - ME, R$3.250,50; TROUT

CREEK LIMITADA - EPP, R$2.978,92; VIDRACARIA JORDAO LTDA - ME, R$2.790,00; WF MARCENARIA INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA - ME, R$14.310,72; Total em Reais: R$ 2.156.234.828,79. Total em Dólares Norte-americanos: US$ 102.743.538,93. Total
em Euros: 42.780.343,11. Total em Coroa Norueguesa: NOK 2.696.485,63. Nos termos do artigo 8 0 da Lei no 11.101/05, no prazo
de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste edital, qualquer credor, devedor ou seus sócios e o Ministério Público poderá
apresentar ao Juízo da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, impugnação contra a relação de
credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de
crédito relacionado. Nos termos do § 2 0 do artigo 7 0 da Lei no 11.101/05, qualquer credor, devedor ou seus sócios e o Ministério
Público poderá ter acesso, em horário comercial, aos documentos que fundamentaram a apreciação das divergências e habilitações
de crédito, nas dependências da Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda., situada na Avenida Presidente Wilson, 231 4 26 0
andar - CEP 20030-905 4 Rio de Janeiro - RJ, telefones +55 (21) 3981-0501. Para esta finalidade, solicita-se que os interessados
entrem em contato para agendamento pelo e-mail: ajgeradora@deloitte.com. E, para que chegue ao conhecimento de todos os
Interessados, mando expedir o presente edital que será publicado e afixado na forma de lei. Dado e passado nesta cidade do Rio de
Janeiro, aos 20 dias do mês de março do ano de 2015. Eu, Maria Carmelina de Oliveira, Responsável pelo Expediente, mandei
®digitar, subscrevo.

ld: 2115424

JUÍZO DE DIREITO DA QUARTA VARA EMPRESARIAL, COMARCA DA CAPITAL, ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
EDITAL para INTIMAÇAO DE TERCEIROS INTERESSADOS, com o prazo de 20 dias, nos termos do art. 94 (Código de defesa do
Consumidor) da Lei no 8.078/90, na forma abaixo:
Processo : 0063865-67.2015.8.19.0001 Distribuído em: 0310312015
Ação: Ação Civil Pública

Autor: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Réu: RIO ROTAS TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

Réu: CONSÓRCIO SANTA CRUZ
0 DOUTOR PAULO ASSED ESTEFAN, JUIZ DE DIREITO TITULAR,
FAZ SABER aos terceiros interessados que possam intervir no processo como litisconsortes, que neste Juízo tramitam os autos da
Ação Civil Publica supra. E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, mandou expedir o presente edital que será
publicado e afixado na forma da lei. Cientes de que este Juízo funciona na AVENIDA ERASMO BRAGA, 115, SALA 719 - LAMINA
CENTRAL - Rio de Janeiro-RJ. Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, em 23/0312015. Eu, MARIA CARMELINA DE
OLIVEIRA, Chefe de Serventia, o subscrevo. (a) PAULO ASSED ESTEFAN, Juiz de Direito Titular.
3de3
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id: 2115427
JUÍZO DE DIREITO DA QUARTA VARA EMPRESARIAL, COMARCA DA CAPITAL, ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
EDITAL para INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, com o prazo de 20 dias, nos termos do art. 94 (Código de defesa do
Consumidor) da Lei no 8.078190, na forma abaixo:
Processo : 0058307-17.2015.8.19.0001 Distribuído em: 26/02/2015
Ação: Ação Civil Pública
Autor: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Réu: AUTO VIAÇÃO TRES AMIGOS S. A.

0 DOUTOR PAULO ASSED ESTEFAN, JUIZ DE DIREITO TITULAR,
FAZ SABER aos terceiros Interessados que possam intervir no processo como litisconsortes, que neste Juízo tramitam os autos da
Ação Civil Publica supra. E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, mandou expedir o presente edital que será
publicado e afixado na forma da lei. Cientes de que este Juízo funciona na AVENIDA ERASMO BRAGA, 115, SALA 719 - LAMINA
CENTRAL - Rio de Janeiro-RJ. Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, em 20/03/2015. Eu, MARIA CARMELINA DE
OLIVEIRA, Chefe de Serventia, o subscrevo. (a) PAULO ASSED ESTEFAN, Juiz de Direito Titular.
3de3
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id: 2117460
JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EDITAL PARA
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, NOS TERMOS DO ARTIGO 36 DA LEI N.O 11.101/05, EXTRAÍDO DOS AUTOS
DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE ENEVA S.A., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, e ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A., EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, AUTOS N. 0 0474961-48.2014.8.19.0001.
0 EXMO. SR . DR. PAULO ASSED L JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 4a VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO, nos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE ENEVA S.A., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, E ENEVA PARTICIPAÇÕES
S.A., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FAZ SABER que ante a apresentação de objeções ao plano de recuperação judicial apresentado
por ENEVA S.A., EM RECUPERAÇAO JUDICIAL, E ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, apresentadas nos
termos do art. 55 da Lei 11.101105, convoca os credores interessados para a ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES unificada das duas
sociedades, a ser realizada no Auditório Principal do Edifício da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro (éAuditório Bolsa do Rio)Z,
localizado na Praça XV de Novembro, 20, térreo, Centro, Rio de Janeiro/RJ, em la (primeira) convocação no dia 16 (dezesseis) de
abril de 2015, iniciando-se às 09 (nove) horas, com credenciamento a partir das 08 (oito) horas para todos os credores, e, caso não
seja obtido o quórum legal, em 2a (segunda) convocação no dia 30 (trinta) de abril de 2015, iniciando-se às 09 (nove) horas, com
credenciamento a partir das 08 (oito) horas para todos os credores, a ser presidida pelo representante da Administradora Judicial. A
instalação em Ia convocação da Assembleia Geral de Credores das Recuperandas ocorrerá com a presença de detentores de mais da
metade dos créditos de cada classe de credor, individualmente computados. A assembleia geral de credores será instalada, na
hipótese de 2a (segunda) convocação, com qualquer quórum. A Assembleia Geral de Credores terá por ordem do dia: (i) a
aprovação ou rejeição da alienação da participação societária detida pela Eneva S.A. L em Recuperação Judicial na sociedade Porto
do Pecém Geração de Energia S.A. (Pecém I) em favor da EDP t Energias do Brasil S.A.; (li) a votação do Plano de Recuperação
Judicial; e (li!) outros assuntos de interesse dos credores. As deliberações previstas na ordem do dia da Assembleia Geral de
Credores ocorrerão apenas quando a Assembleia Geral de Credores estiver validamente instalada. Os credores legitimados a votar
que desejarem se fazer representar por procurador, deverão entregar à Administradora Judicial, Deloitte Touche Tohmatsu
Consultores Ltda., em seu endereço à Avenida Presidente Wilson, n 0 231/26 0 andar, documento hábil que comprove seus poderes
ou a indicação das folhas dos autos do processo em que se encontre o documento, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro)
horas antes da realização da Assembleia, conforme disposto no art. 37, § 40 , da Lei 11.101/05.
Os credores poderão obter cópias do plano de recuperação judicial no endereço eletrônico http://ri.eneva.com.br , por solicitação à
Administradora Judicial no correio eletrônico ajgeradora@deloitte.com ou na Serventia do Juízo da 4a Vara Empresarial da Comarca
da Capital do Estado do Rio de Janeiro. E, para que chegue ao conhecimento dos credores, e dele não venham alegar Ignorância, é
expedido o presente edital, que será publicado na forma da Lei, tendo uma de suas vias afixada no local de costume do Fórum.
CUMPRA-SE. Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, em 30 (trinta) de março de 2015. Eu, Edson
Fernsndes, T.A.J, digitei. E, eu, Maria Carmelina de Oliveira, Responsável pelo Expediente, Matr. 01/9151, o subscrevo e assino por
ordem do MM. Dr. Juiz de Direito Paulo Assed Estefan

Varas Criminais
5a Vara Criminal
id: 2117799
EDITAL DE CIÊNCIA DE SENTENÇA
Com o prazo de 90 dias
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Paula Fernandes Machado de Freitas - Juiz Titular do Cartório da 5a Vara Criminal da Comarca
da Capital, RJ, FAZ SABER que o Dr. Promotor Publico em exercício neste Juizo denunciou:Ref, processo:
0101075-36.2007.8.19.0001 (2007.001.098842-0), Classe/Assunto Ação Penal - Procedimento Ordinário - Art. 171, Caput do Cp Publicação Oficiai do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
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Lei Federal n° 11.41912006, art. 4 0 a Resolução TJ/OE n- 10/2008.

111k. a

M

Lu

1 1aG
tewNnNamawr:ou

BAÍA

ABASTECIMENTO

SEA lamenta desistência

CPI discute barragem
em Cacheira de Macacu

de projeto com os Grael
Mgyçb
do
ASente
amentou
Ambiente cisão)
( S EM lamentou
ontem
áutica Pmjeto
mel
Burro NAutico/Projeto Croel
de desistir de parceria para
limpes das Agua da Bala de
Guanabara. Em note b im.
prensa, o secretário André
Corrêa disse que será criado
um plano emergencrol para
leliraros m íduos Fumantes
a tempo do evento teste vi-

l

'ando aos jogos Olímpicos

E

QQ

Entendo a posição
P 4
040 eOn9elh0 040

instituto Rumo
Náutico e a minha
admiração pela

Grael
aumentou ainda
mais."

família

de 2018, previsto para a segunda quinzena, deagosto.
'Entendo a posição do consellrodobutimmgumnNdudoe e minhaa~çao pela famria Grael aumentou
ainda mais', disse Corrêa,
em nota.
Segundo ele, deverá ser
realiado um mutirão dellmpemparagarantirqueaquard°dedaAguadabaiaesteja
dentrodosntveisesperados.
Com relação às provas olfmpicas, e SEA ressaltou que,
apesar disso, as raias onde
acorremo a competiçêo
náuticas continuem dentro
dos padrdes internacionais
debelnabilidade.
Diante do decgnlo do Ias timto ligado ã femOroGrail, a
SEA provinda entrar com Lm

barreiras para a contenção
doa malditos Dumantes de
~ia mais eficiente. - Neda4A
o
da se,
cretada, sou persegutrforte,
mente ea legado pare o Rio
de laneiro. Para isso, preciso
continuar contendo coma
ajuda voluntáriae aeapenise
da família Grael', ressaltou
Corrêa,
No Início do mês, a SEA já
havia interrompido o projeto
Brigarem , que recolhia os
detritos da Bata deGuanabamefeziaalimperadaáguas.

Pedido, em ~ta de lugêa-

A ação foi suspensa após

cia,mltibumlde Contundo
Estado (TU), para que seja
feita uma licitação, a fim de
definir que empresapoderil
asa~o projeto de gingo e
operacionaidade das eco-

secreroda verifico, que e momdelecolhfinentDde45tDneladas/més, não vinha sen.
d° atingida. O custo deoperação em de cerca de Rt 300
mil ao mês,

André caria

.ISABHAMEIRA
MMMD•.~

QQ

/~ c
ter„~ Pari
A

seNfdricanoestado cio

ns

feto e saberpmque o governo
está deseutafdo essa estudas
de f mtdiam', dia SeraBnL

estiver pronta não
Quando
esta barragem
9
P
só vai armazenar água para ser usada no

Ddejeneimdiscutirila
u içAO de ume barragem

período seco, como reduzirá drasticamente

~ "pode® A ° IM

prieaecretan°,noêmbftodo

CDnrEfo Estadwildelucursm
HiddmAfcicdadopamarNlLvar
opmjemalummdwda

noRioGuir a, emCarmeae as cheias àjusante , fato constante em São toresedetAt9 « Brasileira
doma—. defe ndida pelo go• José da Boa Morte (região do município de de Geógraffi m l larambémtem

ci

rema do arado como solução Cachoeiras de Maeaeu):r
noiodocomitédaBa aHidmdeabastec
topamamu gráfica da Bafa da Guanabara.
Opina deImbomi. São GonçalDe
ParatmterdaquestãonolaglaMtertinsRegaoA1euopai"- MMIdo Farebadem=
Iasimopr~recleCPLdepunadacapiml umfnense.Ain- a,~ yp é , AUq , ay , ~ , ryMyy
Ledo Luiz Paulo (PSDB) quer
bienra)LttaseagriculmtaloLais
umaaudiêncieparaquemespequetorãodeserremwidoeptociali Vreci aemae unapenmPAemaltemadws,
verpronro, não sd rei e,maze• do quDlembram poroubola- dos'PrecWtmsdeumn passos
Aura Oes, seroado
riu Agua para wruaada no pe• do,queumprojel deioc adu e pen~ronmrouDevLsdo~
250 m11h fnlap mnaWçãoda
constru ão da r ica
mente ca cheias wádrae- °Dnnabdopelu eaeipóEs u- mnDa W,di 9jamdeutgeDM•
bmmgem u ia Eriadudaonran
(a
éda trebalhadareaep dutolEs m- da deSPA',diaotlryurodD
ppeMSe(SEM à CPI. Sgun Am - feto Morte nteem doomunida
Jo
no Ria aubadmiç, super regem
nte da duranro aCPL dora de
deCPI.
suísse (S
ore Semtrêsim dentoda e S n e age nt otlorade
pia
De ras Macac a- ca Rio
venÇS etAcio de Pm n toemter - pio s. Para
deMaza em , da bac i as
Mo
e5 Riode dto Básico
verlçAEsESpedab , Mtonfo Ferv eleconaruerguera reciduem , dabacto diminuhrdoaáreade nemW, odogbtleluV~ e•
nvedaWn.a s qued e impacm ele confirmou que precfaarAO impecmdD lEsavatorio dobar- MJSa),lméBiamamLVienne de
wbre afam0ia.quedevamoea sair desuacasa'ppeeeoada
sem e causando menos im- Souza, confirmou que a partir
reabjedavemseneno prdnimo.a região do lago', e ~gcando que pacto'OutroeatoreaemJOhddm desgosto passará ara g lata
barmgemamtrili~deamul - já tá p vis no p rojetouma têmalRrmtivae. ENs tP. m esto- CompenhiaPsrodualdeAguane
mouAgcapaa12.3n~de 8reeparao mor mwnMmrnto dw=apossmgidadedefeffi Esgotoeda Rb (Cedes). Bancas
pesaoae,aasfmcomoevirorbe- daagindrolea
uPSbanagena com muno i - ambuiçaes,estuAaanAllceda
gllenloerrllurlalMregfãa
O deputado Flávio Serafinf parra social e ambiental. Nós mdfa,quemmommumais
'Quando Esro banagemEstl - ( PSOU e o ambientafias&Sérgio gosrndamoadeenteMeropro - Omesdo Siaram

ni

sibilar objetivo

~~L.

RaaJeneho, 30

Obra tem custo estimada em R$ 250 milhões e aumentaria a segurança hídrica
de Itaboraí, Niterói e São Gonçalo. Ambientalistas pedem projetos alternativos
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Juízo da Recuperação Judicial Convoca Assembleia Geral de Credores
Rio de Janeiro, 31 de março de 2015 — A ENEVA S.A. — Em Recuperação Judicial ("ENEVA" ou
"Companhia") (BM&FBOVESPA: ENEV3, GDR I: ENEVY) comunica aos seus acionistas e ao
mercado em geral que, na data de hoje, por ordem do Juízo da 4á Vara Empresarial da
Comarca do Rio de Janeiro, no âmbito da recuperação judicial da Companhia e de sua
subsidiária ENEVA Participações S.A. (em conjunto denominadas "Recuperandas"), foi
publicado o edital para convocação da Assembleia Geral de Credores ("AGC) das
Recuperandas, a ser realizada em 16 de abril de 2015, às 9h00, em primeira convocação, e em
30 de abril de 2015, às 9h00, em segunda convocação, no Auditório Principal do Edifício da
Bolsa de Valores do Rio de Janeiro.
O Plano de Recuperação Judicial protocolado originariamente e as eventuais alterações que
sejam apresentadas até a realização da AGC, na forma da lei, podem ser obtidos no endereço

O

eletrônico http://ri.eneva.com.br .
Mais informações podem ser obtidas no Edital de Convocação da AGC, anexo a este
Comunicado ao Mercado.

Ricardo Levy
Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores
ENEVA S.A. — Em Recuperação Judicial

0
SOBRE A ENEVA
A ENEVA atua na geração e comercialização de energia elétrica e possui negócios complementares na exploração e
produção de gás natural. A Companhia tem, atualmente, capacidade instalada bruta de 2,9GW, estando assim entre
as maiores empresas privadas de geração de energia elétrica no Brasil. A ENEVA possui ainda participação em
blocos terrestres de gás natural na Bacia do Parna(ba.
Relações com Investidores:
Rodrigo Vilela
Carlos Cotrim
+55 213721-3030
ri@eneva.com.br
ri.eneva.com.br
Imprensa:
Marina Duarte +55213721-33731+552198132-045
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CERTIDÃO

Certifico que nesta data, desentranhei as peças de fls. 1709/1716 em
atendimento a r. decisão de fls. 1717.
Rio de Janeiro, 07 de abril de 2015.
P/Escrivão
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Comarca da Capital
Cartório da 40 Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga 115 Lan Central 71 9CEPÍ 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 3625/2785 e-mail:
cap04vempG6d.lus.br
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Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Requerente: ENEVA S A .
Requerente: ENEVA PARTICIPAÇOES S A
Interessado: BANCO BTG PACTUAL SA

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Paulo Assed Estefan
Em 0110412015

Decisão
1= Juntem-se os expedientes informados pelo sistema.
2- Para evitar tumulto processual e salvaguardando o rito ditado pela Lei 1110112005,
desentranhem-se as peças de fls. 64318 e documentos até 780, além de fls. 1162/4. Extraiam-se
cópias de fls. 126314. Desentranhem-se fls.. 1446156 e documentos até 1479, assim como fls.
1709116. Formem-se com tais peças os autos do incidente, juntando-se lá, por último, cópia desta
decisão.
Pois bem. As mencionadas peças mostram que as recuperandas requerem autorização para
cipações possa alienar
"figurar como fiadoras, na debênture a ser emitida e a Parnaíba Parti
fiduciariamente as ações de imissão da SPE Pamalba III, em garantia das obrigações decorrentes
da referida debênture O Administrador Judicial (fls. 1162/4) e o Ministério Público (fls. 1263/4)
opinaram pelo acolhimento do pleito. O credor concursal Credit- Suisse se opôs à operação (fls.
1446156). i
'.
• Como se verifica, a operação de crédito que as requerentes quer
em aperfeiçoar nada mais é.
do que uma continução de outra pretérita, cuja' obrigação se venceu sem o adimplemento. ,
Percece-p is, então, que a situação da coletividade de credores das recuperandas não sofrerá
qualquer abalo com o expediente. Antes, ao contrário, poderão sentir os efeitos . benéficos da
rolagem de dívida vencida da qual as devedoras são garantidoras. Vale dizer: haverá alteração
formal, mas sem significado substancial ou material. 11. . 1
••
Assim, na esteira da manifestação do Administrador Judicial e colhendo as razões do parecer'
ministerial, defiro o pleito de fls. 64318 com a condicionante prevista ao final do item 4 de fl. 1264.
Expeçam-se os Alvarás.
3- Quanto ao pleito de Credit. Suisse com relação à extensão da recuperação judicial, venha .
pelos meios próprios.
Rio de Janeiro, 0110412015.
Ò~

Paulo Assed Estefan - Juiz Titular
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIDADE DO RIO DE JANEIRO
100 OFICIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS
TRAVESSA DO PAÇO, 23 SALA 1103 - CEP 20010-170
OFICIAL: - DR. MARIO GONÇALVES
SUBSTITUTO: DR. MURILO RAMOS FILHO

Código 2001049
Ofício n° 527/2015
Rio de Janeiro, 23 de março de 2015.

o

ILMA. SRA. RESPONSÁVEL

Em atenção ao ofício n° 194/2015/OF de 11.03.2015 da 4 8 Vara Empresarial da
Comarca da Capital — RJ, referente ao processo judicial n° 0474961-48-2014.8.19.0001 e recebido em
23.03.2015, informo que nada foi localizado em nome das pessoas jurídicas citadas no referido oficio
tendo sido feitas as devidas anotações.

Aproveito para apresentar a V. Exe. protestos de elevada estima e consideração.

0
a
REGISTRO DE IMuvr-';

10 o OFICIO

Mutfto Ramos Filho
1
a ghm . Mat 1PERJ
Ilma. Sra.
MARIA CARMELINA DE OLIVEIRA
Responsável pelo Expediente — Matr. 01/9151
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro - Cartório da 4' Vara Empresarial/RJ

0
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ
O
D

OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS
Rua Rodrigo Silva, n° 8 - 72 e 82 andares - Rio - RJ

JOSÉ ANTONIO TEIXEIRA MARCONDES
OFICIAL

Rio de Janeiro/FU., 31 de março de 2015

Of. n°0951/2015

r~i
Sr. Dr . Juiz de Direito da 04 8 Vara Empresarial da Comarca da Capital

de Janeiro /RJ

MM. Juiz,
Em atendimento ao Oficio , 189 1 2015 /OF, expedido em 11 1 0312015 e
recebido neste cartório em 2410312015, visando instruir os autos do Processo n° 047496148.2014 . 8.19.0001, venho respeitosamente informar que não foi localizado bem imóvel

Lei

neste cartório em nome das pessoas jurídicas, elencadas no Ofício em tela.
Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência, protestos de elevada
estima, respeito e distinta consideração.

José
nlo Tel""a Marcondes -Oficial • Matr.: 061270 ( ) BEL. Rod
eno Rosa Marcondes -1° SubsBtuto - Matr.: 942882
( )BEL Gustavo astalhoMoreira-2°Subsótuto-Matr.;841587
(~ ) BEL. Oued Ju a L. da Rocha - 3° Substltuta - Matr.: 945827

BANCO DO BRASIL

AG. SETOR PÚBLICO RIO — RJ
OFÍCIO 537152 /2015 — FLSM
Rio de Janeiro (RJ), 25 de Março de 2015

Referência : OF.: 161 12015
Processo : 0474961 - 48 . 2014 .8.19.0001
Autor
: ENEVA S/A E OUTRO
Réu

Meritíssimo(a) Juíz(a),

E

O
fJ
M
O
H
m

ti
H
P
w
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Em atenção ao oficio em destaque, informamos a V. Exa. que
encaminhamos, nesta data, a documentação para a agência 4748 — CSA SÃO PAULO — b
m
SP, para as devidas providências e resposta diretamente a esse Juízo.

H

Por oportuno, informamos ainda o endereço da referida dependência:

{!S
H

0
m

Logradouro...:
Complemento..:
Bairro.......:
Cidade.......:
CEP ..........:

AV. PAULISTA 2.300 - 1 2 ANDAR
EDIFICIO SAO LUIZ - RECEPCAO
BELA VISTA
SAO PAULO SP

m

b
0
H

0

01310-300
W

0

Aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de estima e distinta
consideração.

Respeitosamente,

BANCO DO BRASIL S.A.
AG. SETOR PÚBLICO — RIO (RJ)
Ao(À)
Exm° (a). Sr(a). Dr(a).
Juiz(a) de Direito do(a)
4a VARA EMPRESARIAL DA CAPITAL — RJ

d
6
C>

w

AV. PRESIDENTE VARGAS, 542 -10° ANDAR
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ
MARIA ESTHER WANDERLEY SILVA

Oficial
CARMELO PEREIRA DA SILVA JR.
Substituto

LEDA RENAUX WANDERLEY
Substituta

JOÃO CARLOS A. SEQUEIROS
Substituto

Rio de Janeiro, 31 de março de 2015.

0

Oficio n°. 703/15-OG
Referência: Processo W. 0474961-48.2014.8.19.0001.

M. M. Juiz
Em atenção ao Oficio n°. 195%2015/OF, datado de 11/03/2015, recebido a
25/03/2015, relacionado com o processo em epígrafe, temos a honra de informar a V.
Exa. que fizemos busca em nosso arquivo de pessoal, nada tendo sido encontrado
registrado nesta Serventia em nome de:
Nome
ENEVA S.A.
ENEVA PARTICIPA OES S.A.

E-P

CNPJ/CPF
04.423.567/0001-21
15.379.168/0001-27

Aproveitamos para informar que foi anotada a recuperação judicial de ENEVA
S.A., CNPJ n°. 04.423.567/0001-21 e ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ n °.
15.379.168/0001-27.
Na oportunidade, renovamos a V. Exa. o protestos de elevada estima e
consideração.

Man
a ter

Wanár%y

Oficial
Mat. 907.27

M

À

Exma. Sra.
Dra. Maria Isabel P. Gonçalves
Juiz de Direito da 4' Vara Empresarial da Comarca da Capital/RJ
Avenida Erasmo Braga, n°. 115, Lam. Central, Sala 719
Centro, Rio de Janeiro/RJ
CEP: 20020-903.

MOD. 026

Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 4a Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 3625/2785
e-mail: cap04vemp@tjrj.jus.br

Oficio: 195/2015/OF
Rio de Janeiro, 11 de março de 2015
Processo N°: 0474961-48.2014.8.19.0001
Distribuição: 09/12/2014
Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial

OFICIAR

Requerente: ENEVA S A
r.

Requerente: ENEVA PARTICIPAÇOES S A

OFÍCIO No *-03135- Q!;

Interessado: BANCO BTG PACTUAL SA
' O

Remetido em, ~ fãâ_415—

Senhor Oficial,

Em cumprimento a Lei de Falências e Recuperação Judicial n° 11.10112005,
comunico a V.Sa. que foi deferido o processamento da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de ENEVA
S.A.inscrita no CNPJ sob o número 04.423.56710001-21 e ENEVA Participações S.A., inscrita no CNPJ
sob o número 15.379.16810001-27, ambas estabelecidas na Praia do Flamengo, n° 66, 9 0 andar,
Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.210-030, conforme decisão de folhas 1571158 dos autos supra,
datada de 1611212014, cuja cópia segue anexa ao presente.

Informo, ainda, que foi nomeado Administrador Judicial, a empresa o Deloitte

Touche Tohmatsu Consultores Ltda., estabelecida na Av. Presidente Wilson, n° 231, 22 0 andar, CEP:
20.030-905, Rio de Janeiro/RJ.
Atenciosamente,

Maria Carmelina de Oliveira
Responsável pelo Expediente - Matr. 0119151
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

,J
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Ao limo. Sr. Oficial do 11 0 Registro Geral de Imóveis
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Galdino , Coelho , Mendes , Carneiro
Advogados
Flavio Galdino
Sergio Coelho
João Mendes de Oliveira Castro
Bernardo Carneiro
Rodrigo Candido de Oliveira
Eduardo Takemi Kataoka
Cristina Biancastelli
Gustavo Salgueiro
Rafael Pimenta
Isabel Picot França
Marcelo Atherino

Marta Alves
Filipe Guimarães
Fabrizio Pires Pereira
Cláudia Maziteli Trindade
Gabriel Rocha Barreto
Miguel Mana
Felipe Brandão
Danilo Palinkas Anzelotti
Roberto Tebar Neto
Vanessa Fernandes Rodrigues
Milene Pimentel Moreno
Julianne Zanconato

Rodrigo Garcia
Lia Stephanie Saldanha Pompili
Wallace de Almeida Corbo
Carlos Brantes
Isabela Rampini Esteves
Renato Alves
Gabriel Jacarandá
Pedro Mota
Alexandre G. M. Faro
Carolina Santos Martinez
Caio Augusto Alves Evangelista
Laura Mine Nagai

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 4 9 VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA

za

CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

GRERJ n2 30035251467-04
GRERJ n° 30035251777-10
Processo n 2 0474961-48.2014.8.19.0001
ENEVA S.A., em recuperação judicial e ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A.. em
recuperação judicial, já qualificadas nos autos de sua Recuperação Judicial vêm a
V.Exa. informar que promoveram o recolhimento das custas para (i) extração do

0

Edital do art. 7 2, § 2 2 , da Lei n° 11.101/2005; e (H) extração do Edital do art. 36 da
Lei n° 11.101/2005, através das Guias Eletrônicas indicadas em epigrafe.
Nestes termos,
Pedem deferimento.
Rio de Janeiro, 31 de março de 2015.

À

AVIO GALDINO
OAB/RJ N 2 94.605

Aio de Janeiro
Av. Rio Branco 138 111 2 andar
20040 002 / Centro
Rio de Janeiro / ei
T +55 213195 0240

São Paulo
Av. Brig. Faria Uma 3900 111 9 andar
04538132/ Raiar Bibi
São Paulo / sF
T +55 11 3041 1500

FE.
OAI

Brasília
seus Sul / quadra OS
bloco K / Na 17 / salas 501-50;
70070 050 / Brasília / DF
T +55 613323 3865
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PODER JUDICIÁRIO
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7535-651-0291
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TRIBUNAL MARÍTIMO
Av. Alfred Agache, s/n° — Praça XV de Novembro — Centro
CEP: 20021-000 — Rio de Janeiro — RJ
Tel.: (21) 2104-6827 — secom@tm.mar.mil.br
~

Oficio n° 20- Z I 5 /TM

Rio de Janeiro, 6 de B M 1 de 2015.

o
o
O

A Sua Senhoria a Senhora
MARIA CARMELINA DE OLIVEIRA
Responsável pelo Expediente - Matr. 01/9151 - 4' Vara Empresarial - RJ
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central — n° 719 - Centro
CEP: 20020-903 — Rio de Janeiro - RJ

Assunto: Prestação de informações — Processo n° 0474961 48.2014 8.19.001
-

.

Prezada Senhora,
1.
Em atendimento ao Oficio n° 165/2015/OF, dessa Vara, incumbiu-me o
Presidente do Tribunal Marítimo, referente ao processo em epígrafe, de participar a Vossa
Senhoria que as pessoas jurídicas abaixo relacionadas, não são cadastradas no Sistema de
Registros deste Tribunal:
ENEVA S.A.
CNPJ: 04.423.567/0001-21; e

d
O

ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 15.379.168/0001-27.

Atenciosamente,

l

"JOSÉ

61229.001570/2015-21
TM-20

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER JUDICIÁRIO
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7535-651-0291
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 41 Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 3625/2785
e-mail: cap04vemp@tjrj.jus.br
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5/2015/ALV

Processo: 0134706-87.2015.8.19.0001

Distribuído em: 0710412015
Classe/Assunto: Pedido de Providências - Recuperação Judicial
Solicitante: ENEVA S A
Solicitante: ENEVA PARTICIPAÇOES S A r /

Vv

ALVARÁ PARA OPE ÇAO F

CEIRA

Expedido em favor d -

Eneva S. A., em recuperação judicia
J: 04.423.567/0001-21
Eneva Participaçoes S. A., em recupera o j icial, CNPJ: 15.379.168/0001-27
Parnaíba Pa rt icipações S.
J. 15.439.528/0001-39
E
O MM. Juiz de Direito, Dr. Paulo Assed Estefan, do Juízo da 4 1 Vara
Empresarial da Comarca da Capital, Estado do Rio de Janeiro, pelo presente,
AUTORIZA Eneva S. A., em recuperação judicial, CNPJ: 04.423.56710001-21 9
Eneva Participaçoes S. A., em recuperação judicial, CNPJ: 15.379.16810001-27,
Parnaíba Participações S. A., CNPJ: 15.439.52810001-39, a: (i) as Recuperandas
a figurarem como fiadoras na debênture a ser emitida nos termos da Escritura;
(H) a Parnaíba Participações S. A. alienar fiduciariamente as ações de emissão da
Parnaíba III de sua titularidade, em garantia das obrigações decorrentes da
referida debênture, desde que as notas promissórias emitidas sejam recolhidas
pela devedora, a fim de evitar a sua circulação e eventual cobrança de terceiros
que venham a possuí-Ias sem ter conhecimento acerca da emissão das
debêntures. Ao presente alvará praticar-se-ão os atos nele mencionados, após
cumpridas as formalidades legais. Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro ,
Estado do Rio de Janeiro, em 07 de abril de 2015 .Eu,
~ Eduardo Andre
o Cunha Bou-issa - écnico de Atividade Judiciária - Matr. 1125190 ' digitei e conferi. E
eu,~ C.d-LVU^Carmelina de Oliveira - Responsável pelo Expediente Mati. 0119151, o subscrevo.
,

Rio de Janeiro, 07 de abril de 2015

Paulo Assed Estefan - Juiz Titular
Código para Consulta do Documentoltexto no portal do TJERJ:: 41K7.MLHX.L3UM.P3ZF
Este código pode ser verificado em: http://www4.tj_ri.jus.br/CertidaoCNJ/validacao.do
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7535-651-0291

Galdino r Coelho , Mendes , Carneiro \jz ~
/ Advogados
Flavio Galdino
Sergio Coelho
João Mendes de Oliveira Castro
Bernardo Carneiro

Rodrigo Candido de Oliveira

Marta Alves

Filipe Guimarães
Fabrizio Pires Pereira
Cláudia Maziteli Trindade

Eduardo TakemiKataoka

Gabriel Rocha Barreto
Miguel Mana

Cristina Biancastelli

Felipe Brandão

1

Danilo Palinkas Anzelotti
Roberto Tebar Neto
Vanessa Fernandes Rodrigues
Milene Pimentel Moreno
Julianne Zanconato

Gustavo Salgueiro
Rafael Pimenta
Isabel Picot França
Marcelo Atherino

Rodrigo Garcia
Lia Stephanie Saldanha Pompili
Wallace de Almeida Corbo
Carlos Brantes
Isabela Rampini Esteves
Renato Alves
Gabriel Jacarandá
Pedro Mota _

Alexandre G. M. Faro
Carolina Santos Martinez
Caio Augusto Alves Evangelista

Laura Mine Nagai

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 4á VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA
CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
imo
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Processo n2 0474961-48.2014.8.19.0001
C

ENEVA S.A., em recuperação judicial e ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A., em
recuperação judicial, já qualificadas nos autos de sua Recuperação Judicial vêm a

V.Exa. apresentar a versão atualizada - e em consonância com o que vem sendo
negociado com os seus credores - do seu Plano de Recuperação Judicial ( Doc. 01 ).

Rio de Janeiro
Av. Rio Branco 138 111 2 andar
20040 002 / Centro
Rio de Janeiro / Rr
r+55 213195 0240

São Paulo

Brasilia

Av. Brig. Faria Lima 3900 111 9 andar
04538132/ Itaim Bibi
São Paulo / sP
T +55 11 3041 1500

sAus Sul / quadra 05
bloco K / mg 17 / salas 501-50",
70070 050 / Brasilia / oP
r+55 613323 3865

GCMC

~I ~q

Advogados

As Recuperandas informam, ainda, que a versão do Plano ora
apresentada está disponível na sua sede social, bem como para consulta no seu
sítio na internet: ri.eneva.com.br .
Nestes termos,
Pedem deferimento.
Rio de Janeiro, 10 de abril de 2015.

M

F AVIO '
GALDINO
OAB/RJ N° 94.605

j

?STAVO SALG IRO

OAB/RJ N° 135.064

7I FII
OAB/RJ N° 153.005

FELIP B NDÃ
OAB/RJ N° 163.343
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PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
DA ENEVA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
E
ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Q

ENEVA S.A. - em Recuperação Judicial, sociedade por ações com sede na Praia do
Flamengo, n° 66, 6 2 andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP n° 22.210-903,
inscrita no CNPJ sob o n° 04.423.567/0001-21, e ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A. em Recuperação Judicial, sociedade por ações com sede na Praia do Flamengo, n°
66, sala 901 parte, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.210-903, inscrita no CNPJ
sob o n° 15.379.168/0001-27, adiante referidas individual e respectivamente
como "Eneva" e "Eneva Participações", ou em conjunto como "Recuperandas",
apresentam, nos autos do processo de recuperação judicial autuado sob n°
0474961-48.2014.8.19.0001, em curso perante a 4 2 Vara Empresarial da Comarca
da Capital do Estado do Rio de Janeiro, o seguinte plano de recuperação judicial,
em cumprimento ao disposto no artigo 53 da LRJ.
1. INTRODUÇÃO
1.1. Histórico. A Eneva foi constituída em 2001, sob a denominação MPX
Energia S.A., para atuar com foco na geração e na comercialização de energia,
possuindo negócios complementares em mineração de carvão e exploração e
produção de gás natural no Brasil e em outros países da América do Sul.

©

A companhia era o braço operacional do Grupo EBX no segmento de geração e
comercialização de energia, sendo atualmente a maior geradora privada de energia
térmica do Brasil.
Em meio a um cenário econômico amplamente favorável, como meio de se
capitalizar para desenvolver seus projetos e obter novas fontes de financiamento, a
Eneva realizou em dezembro de 2007 uma oferta pública de ações (IPO) no
segmento do Novo Mercado da BM&F BOVESPA, dando início a uma nova fase de
relacionamento com seus acionistas e investidores. Cerca de um mês depois, foi
exercida a opção para a subscrição de um lote suplementar de ações ordinárias
outorgada aos bancos coordenadores. Como resultado destas duas operações
houve uma captação de recursos com novos acionistas no valor aproximado de
R$2 bilhões.
Impulsionada por novos investimentos, a Eneva não só deu continuidade aos
projetos em curso, como iniciou a execução de outros projetos no setor energético,
1

Z

14-59
dentro e fora do País — como o projeto Usina Termelétrica Pecém II (Ceará), a
instalação de Usinas Termelétricas na Bacia do Parnaíba (Maranhão), o maior
projeto de geração de energia térmica do Chile (Termoelectrica Castilla) e a
extração de carvão mineral na Colômbia.
A fim de obter novas fontes de financiamento, a partir de 2009 o Grupo Eneva
contraiu empréstimos de curto, médio e longo prazos junto a instituições
financeiras e bancos de fomento, para desenvolvimento dos novos projetos e
expansão daqueles empreendimentos existentes.
Em 2011, por meio de emissão de debêntures conversíveis em ações ordinárias, a
Eneva também angariou recursos junto ao BNDES Participações S.A. - BNDESPar, à
Gávea Investimentos e a seu então controlador, Sr. Eike Batista, no valor total de
. aproximadamente R$1,4 bilhão, prioritariamente utilizados para incrementar a
exploração de gás natural na Bacia do Parnaíba, no Estado do Maranhão, iniciada
no ano seguinte, e a extração de carvão mineral na Colômbia. Em maio de 2012,
99,9% dessas debêntures foram convertidas em ações da Eneva e as operações de
carvão na Colômbia foram cindidas para uma nova empresa denominada CCX
Carvão da Colômbia S.A., na qual a Eneva não possui participação.
É relevante ressaltar que estes financiamentos e aqueles que os sucederam nos
anos seguintes foram tomados em condições absolutamente normais de mercado e
em níveis de alavancagem compatíveis com a avaliação de cada projeto pelos
financiadores.
Em agosto de 2011, a ANEEL aprovou a transferência das autorizações da UTE
• Parnaíba I da Bertin Energia e Participações S.A. para a Eneva, relacionadas a
projetos com energia contratada no leilão A-5 de 2008, totalizando 450 MW
médios. A quarta e última turbina desta UTE recebeu autorização para iniciar a
operação comercial em 12.04.2013, passando a gerar 676 MW, tendo o projeto
sido financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES no valor aproximado de R$671 milhões.
Também em 2011, a UTE Parnaíba II, com capacidade de 517 MW, sagrou-se
vitoriosa no leilão de energia nova A-3 e, em abril de 2013, a Eneva informou ao
mercado que concluiu a aquisição da totalidade do capital social da Parnaíba 111
(antiga UTE MC2 Nova Venécia), consolidando o Complexo do Parnaíba como o
maior projeto "gas to wire" do Brasil, onde as termelétricas estão estrategicamente
localizadas sobre os campos de gás e abaixo das linhas de transmissão. e
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No início de 2012, a Eneva anunciou sua intenção de formar uma joint venture com
o Grupo E.ON, um dos maiores grupos privados de energia e gás no mundo. 0
objetivo era simples e claro: as empresas poderiam se valer de suas atividades e
características complementares para acelerar o crescimento e desenvolver um
projeto de energia abrangente no Brasil.
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Assim, em abril de 2012, foram celebrados os documentos definitivos desta
operação, por meio da qual Eneva levantou R$1 bilhão por meio de um aumento de
capital subscrito pela DD Brazil Holdings S.à.r.l., veículo de investimento
controlado pela sociedade alemã E.ON SE e que detém as participações societárias
nas sociedades do Grupo Eneva objeto do investimento. Após este aumento, a E.ON
alcançou uma participação de 11,7% na Eneva. Em 17.04.2012, a Eneva assinou os
acordos definitivos para a formação de uma joint venture com a E.ON, a qual foi
concluída em 25.05.2012, na forma da sociedade Eneva Participações, também
recuperanda.

A estrutura da Eneva Participações foi concebida com o objetivo de otimizar as
complementaridades dos dois grupos. Segundo expectativas compartilhadas por
ambos, essa parceria poderá levar ao desenvolvimento, execução e operação
eficientes de projetos de geração de energia com uma capacidade total de 20 GW,
entre geração térmica e renovável. A administração da Eneva Participações reúne
destacados e experientes executivos internacionais da E.ON e um grupo de
executivos da Eneva com profundo conhecimento do setor elétrico brasileiro.
Em maio de 2013, após a verificação ou dispensa de todas as condições
precedentes previstas em um acordo de investimento celebrados meses antes, a
• E.ON adquiriu 141.544.637 ações de emissão da Eneva detidas pelo Sr. Eike Batista
e por determinados acionistas, detentores de opções de compra de ações de
emissão, representativas de 24,47% do seu capital social. Com esta operação, a
E.ON passou a deter aproximadamente 38% do capital da Eneva, tendo celebrado
um Acordo de Acionistas com o Sr. Eike Batista para exercício de controle
compartilhado. Ademais, em 12 de maio de 2014, foi anunciada a realização de um
aumento de capital privado, no âmbito da Eneva, no montante de até
R$1.500.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais). 0 preço por ação no
contexto deste aumento foi fixado em R$1,27 (um real e vinte sete centavos),
conforme a aprovação pelo Conselho de Administração da Eneva. A E.ON se
comprometeu a subscrever parte de tais ações, no limite de R$120.000.000,00
(cento e vinte milhões de reais). Em virtude da subscrição de ações por parte da
E.ON, a mesma passou a deter aproximadamente 42% do capital da Eneva,
compartilhando, ainda, o controle com o Sr. Eike Batista.
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A Eneva sempre procurou realizar projetos economicamente viáveis, mirando os
mais altos padrões de eficiência — de forma criativa, inovadora e apoiada em
tecnologia de ponta — sem descuidar de seus compromissos socioambientais.
Ademais, conta com equipe de colaboradores altamente preparada e tem sua
atuação destacada pela capacidade de integrar as atividades eliminando custos de
produção, firmar e respeitar as parcerias e identificar boas oportunidades de
negócio.
A Eneva opera sob elevados padrões de governança corporativa, estando listada no
Novo Mercado da BM&F BOVESPA, o que por si só induz a presunção de que sua
atividade está pautada por níveis de gestão realmente diferenciados. Cada passo da
empresa é — e sempre foi — profunda e amplamente divulgado ao mercado com o
máximo de transparência.

o

Foi dessa forma que, em pouco tempo, o Grupo Eneva despontou no mercado como
um dos mais importantes do setor energético, principalmente por ser a maior
empresa privada no segmento de geração térmica, cuja expansão é tão crítica para
o País dentro de uma matriz energética segura, como tornado evidente pelos
acontecimentos recentes. Se por um lado, os acontecimentos recentes, referentes
aos atipicamente baixos índices pluviométricos, ressaltaram a importância da
Eneva, bem como da geração de energia térmica em geral, por outro, foi elevada a
pressão sobre a Eneva, notadamente por conta da alta cobrança de
indisponibilidade imposta à Eneva por meio da alta do PLD (Preço de Liquidação
das Diferenças), resultando em efeitos materiais negativos para o Grupo Eneva.
No entanto, fatores externos e imprevisíveis indicados na cláusula 1.3 fizeram
com que alguns projetos em curso tivessem sua conclusão atrasada, alterando-se
os prognósticos sobre o momento inicial de geração de energia, assim como o
programa de rentabilidade da operação. Esses fatores geraram impactos negativos
nas sociedades operacionais controladas direta ou indiretamente pelas
Recuperandas, o que ao final veio a afetar adversamente seu fluxo de caixa,
impossibilitando-as de honrar pontualmente pagamentos a seus fornecedores e às
instituições financeiras. Com a combinação de tais adiamentos e dos
excepcionalmente altos preços do PLD, as Recuperandas ficaram expostas a
severas perdas e impactos no caixa, que, conjuntamente, resultaram em um efeito
negativo para as companhias.
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Mesmo sendo holdings puras
e, portanto sem capacidade de geração de receita
com atividades próprias
a dívida da Eneva e da Eneva Participações junto aos
Credores atinge uma importância superior a 11$2,3 bilhões que se tornou
impossível de ser paga nas condições originariamente contratadas diante das
razões que serão apontadas a seguir.
—

,

—,
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Diante da crise econômico financeira que as Recuperandas enfrentam tornou-se
necessária a adoção de medidas imprescindíveis para a manutenção das atividades
da Eneva e da Eneva Participações, dentre elas a renegociação do seu passivo com
os Credores na forma deste Plano.
-

,

,

1.2. Estrutura societária e operacional A estrutura societária e operacional
do Grupo Eneva encontra se representada no organograma societário anexo a este
Plano como Anexo 1.2. 0 Grupo Eneva estrutura se a partir da holding Eneva,
companhia aberta com ações negociadas em bolsa cujo objeto social é a geração e
comercialização de energia elétrica e a participação como sócia sócia quotista ou
acionista, no capital de outras sociedades no país e no exterior.
.

-

-

,

,

,

-

,

0 Grupo Eneva possui atuação diversificada nos setores de geração e
comercialização de energia elétrica, com negócios complementares em exploração
e produção de gás natural Sua base de geração de energia está concentrada em
fontes térmicas carvão mineral gás natural e óleo diesel desenvolvendo-se
também fontes complementares como a energia solar e projetos de geração eólica.
.
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No Brasil, as atividades desenvolvidas pelas sociedades operacionais controladas
direta ou indiretamente pela Eneva estão espalhadas por vários Estados
brasileiros.
A figura a seguir revela os focos de atuação e a posição geográfica dos
empreendimentos e projetos
os pontos em vermelho indicam os
empreendimentos em atividade e os pontos em azul os projetos):
(
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fias Natural-MA
Natural6as
ProduÇão Contratada de 6,4MM mll dia
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_
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Açu - RI
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3.300 MW (gás natural) natural gas

EA PamalDa Complex
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Pamaiba Complex (expansion)
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Usina termelétrica

Carvão mineral

Reservas de gás natural

Thermoe)ectric pmverplant

Mineral coai

Natural9as reserves

Energia solar
Solar energy

II
II

Energia eólica
Windenergy

1.3. Razões da crise. As razões que culminaram na crise experimentada pelas
Recuperandas são eventos que impactaram diretamente seu fluxo de caixa.
Um dos fatores que afetou drasticamente o caixa das Recuperandas foi a crise
financeira do Maire Tecnimont Group, ao qual pertencia o Consórcio MABE Brasil,
que firmou com a Eneva Contrato de EPC para montagem das Usinas Termelétricas
Pecém I, Pecém II e Itaqui. A crise do grupo italiano impediu o Consórcio MABE de
executar os contratos satisfatoriamente, razão pela qual se tornou inadimplente
em relação às obrigações contraídas com seus subcontratados e com a própria
Eneva gerando um atraso acumulado de 529 dias na UTE Pecém I e 650 dias na
UTE Itaqui. Os atrasos geraram consequências prejudiciais às Recuperandas, na
medida em que foi aumentado o tempo de exposição daquelas sociedades a custos
fixos e variáveis e foi postergado o momento de geração de resultados, impedindo
o regular e pontual adimplemento de obrigações assumidas junto a fornecedores e
bancos.
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Por outro lado, também causou severo impacto no caixa das Recuperandas a
enorme exposição financeira das sociedades operacionais em decorrência da
necessidade de compra de lastro. Uma vez postergado o momento de geração de
energia, como forma de cumprir os contratos regulados pela ANEEL, as sociedades
operacionais em que as Recuperandas possuem participação foram obrigadas a
adquirir energia no mercado à vista (spot) justamente quando seu preço (PLD)
atingiu os níveis mais elevados dos últimos 13 anos. Os níveis atuais do preço da
energia resultam principalmente dos atipicamente baixos índices pluviométricos
durante um longo período de tempo, e, consequentemente, dos níveis críticos dos
reservatórios que sobrecarregaram as plantas térmicas no Brasil e, em
consequência, atingiram o maior preço de energia dos últimos 13 anos. Enquanto
tal cenário revela uma necessidade geral de geração de energia despachável, e,
portanto, de companhias com o portfólio de usinas como a Eneva, o mesmo combinado com a regulação e a sua interpretação equivocada, conforme será
explicado adiante - expôs as Recuperandas a perdas severas e necessidade de

caixa.
Algumas das sociedades operacionais sofreram pesadas sanções por parte da
ANEEL, por meio da aplicação de métodos equivocados de medição dos chamados
períodos de indisponibilidade das plantas (ADOMP). 0 novo método de cálculo
empregado, diferente daquele previsto nos contratos que compõem os editais de
convocação e também do que prevê a Resolução ANEEL n° 169/2005, acabou por
impor sanções na ordem de centenas de milhões de reais, fazendo com que essas
sociedades operacionais não gerassem resultados satisfatórios, frustrando o
recebimento de valores pelas Recuperandas. Essa questão encontra-se

0

judicializada nesse momento por meio dos processos de n°s 18482.2014.4.01.3400 (demanda ajuizada por Itaqui e Pecém I, em curso perante o
Juízo da 15 4 Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal) e 004314538.2014.4.01.3400 (demanda ajuizada por Pecém II, Parnaíba I e Parnaíba III, em
curso perante o Juízo da 7 4 Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal),
com pronunciamentos iniciais do Poder Judiciário favoráveis às sociedades
controladas pelas Recuperandas. Nesse sentido, é importante destacar que Itaqui e
Pecém 1 já receberam de volta valores pagos a maior indevidamente
(aproximadamente 11$108.000.000,00 e R$260.000.000,00, respectivamente) em
novembro de 2014.
Também é digno de registro o fato de que, em 25.08.2014, a Usina Termelétrica
Pecém I registrou um curto-circuito trifásico em uma de suas turbinas, o que
determinou o desligamento de todos os geradores. A usina operou com apenas
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metade da sua capacidade até o início de dezembro de 2014, por um período de 87
dias. Isso a impediu de gerar a energia contratada (fazendo com que fosse obrigada
a comprar lastro a preços altíssimos) e ainda a pode sujeitar a novas contingências
pelo ressarcimento por indisponibilidade a partir de janeiro de 2016 por um
período de 60 meses, sendo que tal ressarcimento será coberto por seguro de lucro
cessante do 61 2 dia até o 87° dia.
Além disso, as Recuperandas foram afetadas pela crise do Grupo OGX, uma vez que
todas as usinas a gás do Complexo Termelétrico Parnaíba são abastecidas pela
Parnaíba Gás Natural (antiga OGX Maranhão Petróleo e Gás S.A.). A falta de
investimentos na Parnaíba Gás Natural resultou em atrasos adicionais da Usina
Termelétrica Parnaíba II e em problemas no âmbito regulatório, o que obrigou as
Recuperandas a arcarem com elevadas despesas não programadas.
E
Além dos fatores acima, completamente alheios ao controle das Recuperandas, que
fizeram com que momentos de geração de receitas fossem adiados, as
Recuperandas celebraram diversos contratos com instituições financeiras para
financiarem seus projetos de geração e venda de energia, e que hoje totalizam
aproximadamente 11$2,3 bilhões. A dívida integral do Grupo, consideradas também
as dívidas contraídas pelas empresas operacionais, alcança a casa dos R$10
bilhões.
1.4. Medidas prévias adotadas. Como forma de recuperar sua saúde
financeira, nos últimos meses as Recuperandas iniciaram projeto de reorganização
interna, implantando práticas de gestão mais adequadas e adotando medidas
destinadas a reequilibrar seu fluxo de caixa.

Er

Para reduzir seu custo fixo, promoveram a redução de sua estrutura
administrativa e enxugaram seu quadro de funcionários. Paralelamente, iniciaram
processo de renegociação de dívidas e contratos junto aos seus credores

financeiros e fornecedores, redimensionaram seus planos de negócios inicialmente
traçados e passaram a adotar uma série de práticas de gestão voltadas ao controle
de caixa.
Veja-se, por exemplo, que em decorrência de problemas operacionais e no âmbito
regulatório que afetaram os caixas das sociedades operacionais, a Eneva viu seu
endividamento crescer substancialmente entre 2013 e 2014. Foram então
colocadas em prática medidas para obter novos financiamentos, como forma de
alongar a dívida e permitir o processo de desalavancagem nos anos de 2014 e
2015. Isso foi possível graças a um trabalho árduo de negociação junto aos
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principais credores, cujo objetivo era reduzir o seu nível de endividamento. No que
respeita à dívida junto a fornecedores, as Recuperandas já lograram êxito em
renegociar o pagamento de aproximadamente R$460 milhões.

©

Paralelamente, foram questionados os critérios de aplicação de sanções por parte
da ANEEL, já tendo sido obtidas sentenças judiciais (ainda não transitadas em
julgado) em favor das sociedades Itaqui, Pecém I, Pecém II, Parnaíba I e Parnaíba
III para que as penalidades regulatórias sejam aplicadas considerando os critérios
contratados e não a nova e inadequada metodologia de cálculo colocada em prática
pela ANEEL. Estas sentenças favoráveis representam um ressarcimento para o
Grupo Eneva de aproximadamente R$340 milhões, sem considerar a possibilidade
de serem posteriormente cobrados valores já pagos em cumprimento às
determinações da ANEEL baseadas nos critérios cuja inadequação o Poder
Judiciário já reconheceu.
Além disso, desde março de 2014, as Recuperandas vêm adotando outras medidas
para equilibrar seu caixa, por meio da busca de investidores, processo que ainda
está em curso. Também, vêm envidando esforços na busca de interessados em
adquirir certos ativos, tendo implementado rigorosos processos de escolha da
melhor proposta.

Q

Inclusive, a fim de aumentar a disponibilidade de caixa e fortalecer sua estrutura
de capital e balanço, a Eneva firmou, em maio de 2014, acordo com a E-ON e um
grupo de credores financeiros que previa (i) aumento de capital privado em até
11$1,5 bilhão, a ser realizado em 2 fases; (ii) venda de 50% a 100% da participação
de Pecém II por meio da abertura de um processo competitivo e aberto para
investidores interessados; (iii) concessão de um empréstimo-ponte no valor de
R$100 milhões; (iv) concessão de um empréstimo de longo prazo no valor de
R$150 milhões para Pecém II, bem como (v) prorrogação em 5 anos do prazo de
vencimento de determinados empréstimos.
Ao longo dos últimos meses, no âmbito dos esforços empreendidos pela
administração das Recuperandas com o objetivo de concretizar sua estabilização
financeira, foram obtidos relevantes avanços, especialmente (1) o aumento de
capital privado da Eneva, no valor de aproximadamente R$175 milhões; (ii) a
venda de 50% das ações de emissão da Pecém II e mútuos no total de R$408
milhões; (iii) a alteração da forma de verificação e pagamento de indisponibilidade
(ADOMP) das usinas e o ressarcimento dos valores pagos a maior pelas usinas
termelétricas Pecém I e Itaqui, totalizando mais de R$360 milhões; (iv) a
celebração do termo de compromisso com a ANEEL para adequação das
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obrigações de fornecimento de energia pela usina termelétrica Parnaíba II,
juntamente com a conclusão das obras e o início das operações em teste da
referida usina; (v) celebração de contrato para venda da participação da Eneva em
Pecém I para a EDP - Energias do Brasil S.A. ("EDP") por R$300 milhões; (vi)
melhorias significativas na disponibilidade das operações das usinas controladas
das Recuperandas; (vii) redução significativa das despesas operacionais das
Recuperandas, entre outras medidas.

0

É importante dizer que, desde que os primeiros sinais de crise começaram a se
apresentar, as Recuperandas — por meio de seus executivos e, mais recentemente,
com o auxílio de reputada consultoria especializada em reestruturação de
empresas em crise — envidaram todos os esforços possíveis para estabilizar seu
caixa. Como se viu acima, de lá pra cá alguns importantes resultados foram obtidos,
o que evitou que o Grupo Eneva sofresse perdas adicionais.
1.5. Viabilidade econômica e operacional. A crise financeira atualmente
experimentada pelas Recuperandas é fruto de uma conjunção de fatores ocorridos
nos últimos anos e que afetaram adversamente seu fluxo de caixa, impossibilitando
a continuidade do pagamento pontual de todas as suas obrigações junto a
fornecedores e instituições financeiras.

Em que pese estarem atravessando um indesejado momento de dificuldades
financeiras, as Recuperandas são empresas viáveis, lucrativas e com muito valor
agregado em seus ativos e sua tecnologia. Além disso, são inquestionavelmente
fontes de geração de milhares de empregos diretos e indiretos e recolhimento de
tributos em valores mais do que expressivos. As Recuperandas são as principais
© investidoras privadas do País na importante atividade de geração de energia
térmica — sem a qual a grave situação atual do setor energético brasileiro decerto
atingiria níveis ainda mais críticos —, atuando em locais que sofrem expressiva
assimetria regional.
As Recuperandas detêm participações (integrais ou por meio de parceiras) em
usinas termelétricas nos Estados do Amapá, Ceará e Maranhão com alta
capacidade de produção. Cada UTE está equipada com turbinas e outros bens
muito valiosos, o que faz com que essas unidades operacionais em que as
Recuperandas possuem participações significativas possuam um valor agregado
igualmente relevante.
~N E

Para adquirir o direito de vender a energia produzida por cada uma dessas UTEs,
as sociedades que as controlam tornaram-se vitoriosas em Leilões de Energia Nova
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promovidos pela CCEE desde o ano de 2007 , o que lhes permitiu celebrar contratos
com prazos de duração de 15 ou 20 anos, com garantia de receitas em valores
muito expressivos . Os contratos celebrados são de longa duração e viabilizam o
recebimento de uma receita fixa anual e de uma receita variável. Esses recursos
são substanciosos e compatíveis com a relevância e a extensão dos projetos
levados a efeito por tais sociedades , sendo estimada uma receita fixa para o ano de
2015 de R $ 2,3 bilhões para as UTEs controladas pelo Grupo Eneva.
Como consequência , as Recuperandas deverão se beneficiar dos resultados de cada
uma dessas operações superavitárias , na medida em que passarem a receber os
dividendos devidos por sua condição de acionistas diretas ou indiretas.
Ademais, como resultado do Plano e da operação de Aumento de Capital , espera-se
0 que os Ativos passarão a integrar o patrimônio das Recuperandas . Os Ativos são
relevantes para cumprimento deste Plano e para estabilização das Recuperandas,
observado o disposto na cláusula 4.3.4.1 caso os Ativos Petra não sejam
capitalizados na forma deste Plano.
2. DEFINIÇÕES E REGRAS DE INTERPRETAÇÃO
2.1. Definições. Os termos e expressões utilizados em letras maiúsculas , sempre
que mencionados no Plano , terão os significados que lhes são atribuídos nesta
cláusula 211 . Tais termos definidos serão utilizados , conforme apropriado, na sua
forma singular ou plural , no gênero masculino ou feminino , sem que , com isso,
percam o significado que lhes é atribuído.
O

2.1.1.

"Acionista BPMB": é o BTG , atual titular dos Ativos BPMB.

2.1.2.

"Acionistas Controladores ": são, em conjunto , Eike Batista e a E.ON.

2.1.3.

"Administradora Judicial ': é a Deloitte Touche Tohmatsu Consultores
Ltda ., nomeada pelo Juízo da Recuperação , nos termos do Capítulo II,
Seção III , da LRJ , ou quem venha a substituí - Ia de tempos em tempos.

2.1.4.

"ANEEL ": Agência Nacional de Energia Elétrica.

2.1.5.

"ANP ": Agência Nacional do Petróleo , Gás Natural e Biocombustíveis.
N~ Vq

2.1.6.

"Aporte em Espécie
montante equivalente à subscrição e
integralização em espécie de ações no âmbito do Aumento de Capital .
":
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Para fins deste Plano, estima-se o valor de R$600.000.000,00
(seiscentos milhões de reais) como referência para a integralização
em espécie no âmbito do Aumento de Capital, em conformidade com
as demais disposições legais aplicáveis. Este valor de referência
poderá variar dependendo, dentre outras razões, (i) do número de
acionistas da Eneva que exercerem seu respectivo direito de
preferência e/ou prioridade, conforme o caso, na subscrição do
Aumento de Capital e respectiva forma de subscrição adotada; (ii) do
volume de Capitalização dos Créditos; (iii) da aprovação pela
assembleia geral de acionistas do laudo de avaliação de cada um dos
Ativos que forem efetivamente contribuídos; e (iv) do interesse
demonstrado por Investidores no Aumento de Capital. 0 Aporte em
Espécie não está sujeito a valor mínimo. Os recursos obtidos pela
Eneva por meio do Aporte em Espécie serão destinados à
recomposição de caixa para fazer frente ao desenvolvimento de
projetos relacionados ao objeto social da Eneva.

r_,

0

2.1.7.

"Aprovação do Plano": é a aprovação do Plano na Assembleia de
Credores. Para os efeitos deste Plano, considera-se que a Aprovação
do Plano ocorre na data da Assembleia de Credores em que ocorrer a
votação do Plano, ainda que o Plano não seja aprovado por todas as
classes de Credores nesta ocasião, sendo posteriormente
homologado judicialmente nos termos dos artigos 45 ou 58 da LRJ.

2.1.8.

"Assembleia de Credores": é qualquer Assembleia Geral de Credores,
realizada nos termos do Capítulo II, Seção IV, da LRJ.

2.1.9.

"Aios": conjunto de ativos formado pelos Ativos BPMB, Ativos
E.ON, Ativo Parnaíba III e Ativos Petra, globalmente avaliados
preliminarmente em R$1.305.459.220,00 (um bilhão, trezentos e
cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, duzentos e vinte
reais).

2.1.10. "Ativos BPMB": correspondem às 305.960.227 (trezentas e cinco
milhões, novecentas e sessenta mil, duzentas e vinte e sete) ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, representativas da
integralidade do capital social da BPMB, atualmente detidas
exclusivamente pelo Acionista BPMB, avaliadas preliminarmente em
R$688.000.000,00 (seiscentos e oitenta e oito milhões de Reais),
conforme laudo de avaliação que será apresentado anteriormente à
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realização da Assembleia de Credores em que for deliberada a
Aprovação do Plano, passando a ser parte integrante do Plano como
Anexo 2.1.10. Este valor preliminar poderá eventualmente ser
reduzido por (i) quaisquer reduções do capital social, (ii) qualquer
variação da dívida líquida decorrente de financiamentos cujos
recursos não sejam utilizados para realização de novos
investimentos relacionados a este ativo ou para pagamento de
fornecedores, e/ou (iii) qualquer distribuição de valores aos
acionistas, incluindo dividendos (exceto dividendos declarados e não
pagos conforme balancete de 31.12.2014), juros sobre o capital
próprio, resgate e recompra de ações desde 31.12.2014, todos com
base em quaisquer diferenças/alterações entre as posições
existentes nesta data e a data de convocação da reunião do conselho
0 de administração da Eneva que terá por finalidade deliberar sobre a
contribuição dos Ativos BPMB para o capital social da Eneva (exceto
em relação ao item (iii), em que a data base será 31.12.2014). Para
fins do Aumento de Capital, este valor deverá ser confirmado por
meio de laudo de avaliação elaborado por empresa de avaliação de
primeira linha, de modo a atender ao disposto no artigo 8° da Lei das
S.A. e nas normas da CVM.

v

2.1.11. "Ativos E.ON": correspondem à integralidade das participações
societárias detidas atualmente pela E.ON nas sociedades Parnaíba Gás
Natural e Eneva Participações, conjuntamente avaliadas
preliminarmente em 11$240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões
de reais, conforme laudo de avaliação que será apresentado
anteriormente à realização da Assembleia de Credores em que for
deliberada a Aprovação do Plano, passando a ser parte integrante do
Plano como Anexo 2.1.11. Este valor preliminar poderá
eventualmente ser reduzido por (i) quaisquer reduções do capital
social, (ii) qualquer variação da dívida líquida decorrente de
financiamentos cujos recursos não sejam utilizados para realização de
novos investimento relacionados a este ativo ou para pagamento de
fornecedores, e/ou (iii) qualquer distribuição de valores aos
acionistas, incluindo dividendos (exceto dividendos declarados e não
pagos conforme balancete de 31.12.2014), juros sobre o capital
próprio, resgate e recompra de ações desde 31.12.2014, todos com
base em quaisquer diferenças/alterações entre as posições existentes
nesta data e a data de convocação da reunião do conselho de
administração da Eneva que terá por finalidade deliberar sobre a
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contribuição dos Ativos E.ON para o capital social da Eneva (exceto em
relação ao item (iii), em que a data base será 31.12.2014). Para fins do
Aumento de Capital, este valor deverá ser confirmado por meio de
laudo de avaliação elaborado por empresa de avaliação de primeira
linha, de modo a atender ao disposto no artigo 8 ° da Lei das S.A. e nas
normas da CVM. Para que não pairem dúvidas, o valor preliminar
acima considera os efeitos das debêntures conversíveis emitidas pela
sociedade Parnaíba Gás Natural e ainda não pagas ou convertidas
nesta data.
2.1.12 . "Ativo Parnaíba III": corresponde à integralidade da participação

societária detida atualmente pela Petra na sociedade Parnaíba III,
avaliada preliminarmente em R$94.609.732,51 (noventa e quatro
0 milhões, seiscentos e nove mil, setecentos e trinta e dois reais e
cinquenta e um centavos), conforme laudo de avaliação que será
apresentado anteriormente à realização da Assembleia de Credores
em que for deliberada a Aprovação do Plano, passando a ser parte
integrante do Plano como Anexo 2.1.12. Este valor preliminar
poderá eventualmente ser reduzido por (i) quaisquer reduções do
capital social, (ii) qualquer variação da dívida líquida decorrente de
financiamentos cujos recursos não sejam utilizados para realização
de novos investimento relacionados a este ativo ou para pagamento
de fornecedores, e/ou (iii) qualquer distribuição de valores aos
acionistas, incluindo dividendos, juros sobre o capital próprio,
resgate e recompra de ações desde 31.12.2014, todos com base em
quaisquer diferenças/alterações entre as posições existentes nesta

data e a data de convocação da reunião do conselho de
administração da Eneva que terá por finalidade deliberar sobre a
contribuição do Ativo Parnaíba III para o capital social da Eneva
(exceto em relação ao item (iii), em que a data base será 31.12.2014).
Para fins do Aumento de Capital, este valor deverá ser confirmado
por meio de laudo de avaliação elaborado por empresa de avaliação
de primeira linha, de modo a atender ao disposto no artigo 8° da Lei
das S.A. e nas normas da CVM.
2.1.13. "Ativos Petra": correspondem à integralidade das participações
societárias detidas atualmente pela Petra nas sociedades Parnaíba
Geração e Comercialização, Parnaíba I e Parnaíba IV, conjuntamente
avaliadas preliminarmente em R$282.849.487,49 (duzentos e
oitenta e dois milhões, oitocentos e quarenta e nove mil,
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quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos),
conforme laudo de avaliação que será apresentado anteriormente à
realização da Assembleia de Credores em que for deliberada a
Aprovação do Plano, passando a ser parte integrante do Plano como
do Anexo 2 . 1.13. Este valor preliminar poderá eventualmente ser
reduzido por ( i) quaisquer reduções do capital social , ( ii) qualquer
variação da dívida líquida decorrente de financiamentos cujos
recursos não sejam utilizados para realização de novos investimento
relacionados a este ativo ou para pagamento de fornecedores, e/ou
(iii) qualquer distribuição de valores aos acionistas , incluindo
dividendos , juros sobre o capital próprio , resgate e recompra de
ações desde 31.12 . 2014, todos com base em quaisquer
diferenças / alterações entre as posições existentes nesta data e a data

+
❑

de convocação da reunião do conselho de administração da Eneva
que terá por finalidade deliberar sobre a contribuição dos Ativos
Petra para o capital social da Eneva (exceto em relação ao item (iii),
em que a data base será 31.12 . 2014 ). Para fins do Aumento de
Capital, este valor deverá ser confirmado por meio de laudo de
avaliação elaborado por empresa de avaliação de primeira linha, de
modo a atender ao disposto no artigo 8° da Lei das S.A. e nas normas
da CVM.

LJ

2.1.14 . " Aumento de Capital ": é a operação de aumento do capital social da
Eneva , observado o disposto neste Plano e seus anexos , no montante
equivalente à soma (i) da quantia que vier a integrar o Aporte em
Espécie (que poderá ser zero ); ( ii) da integralidade dos Créditos
Capitalizados ; e (iii) da quantia correspondente ao valor de parte ou
totalidade dos Ativos ., sendo que tal operação deve necessariamente
contemplar a capitalização do Ativo BPMB . Para fins deste Plano,
(i) estimamos que o valor final efetivo do Aumento de Capital será de
aproximadamente R$3.000 . 000.000,00 (três bilhões de reais), mas
em qualquer hipótese , não superior a R$ 3.600 . 000.000 , 00 (três
bilhões e seiscentos milhões de reais ); ( ii) o valor de emissão das
Novas Ações será obrigatoriamente de 11$0 , 15 (quinze centavos) por
ação , fixado nos termos do artigo 170 da Lei das S.A.; (iii) o Aumento
de Capital poderá ser subscrito e integralizado pelos acionistas,
Credores Quirografários , Acionista BPMB , Petra (e/ou os sucessores
da Petra no Ativo Parnaíba III ou nos Ativos Petra) e eventuais
Investidores, observando - se os seguintes valores de referência por
modalidade , que poderão variar , para cima ou para baixo,
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1 145dependendo (a) do número de acionistas da Eneva que exercerem
seu respectivo direito de preferência e/ou prioridade, conforme o
caso, na subscrição do Aumento de Capital e respectiva forma de
subscrição adotada; (b) do volume de Capitalização dos Créditos
pelos Credores Quirografários; (c) de quais Ativos forem
contribuídos através da Subscrição com os Ativos, conforme previsto
na cláusula 4.3 e seus subitens; e (d) da aprovação pela assembleia
geral de acionistas dos laudos de avaliação de cada um dos Ativos
que forem efetivamente contribuídos, conforme previsto na cláusula
4.3 e seus subitens:

M

Forma de participação
no Aumento de Capital
Aporte em Espécie
Capitalização dos
Créditos
Subscrição com os Ativos
Total

©

Valores de Referência Estimados
para fins de participação no
Aumento de Capital
(em milhões de R$)
600
1.100

—-

-

1.300
3.000

-

2.1.15. "BPMB": é a BPMB Parnaíba S.A., sociedade por ações com sede na
Av. Engenheiro Antônio Góes, n° 60, 18 andar, sala 1801, Pina,
Recife/PE, CEP 51.010-000, inscrita no CNPJ sob o n°
14.165.334/0001-20, detentora de 30% dos direitos de participação
nos blocos da bacia do Parnaíba, como não operadora, decorrentes
dos seguintes blocos e seus respectivos contratos de concessão: PNT-48/48610.001414/2008-60; PN-T-49/48610.001415/2008-12;

PN-T-50/48610.001416/2008-59; PN-T-67/48610.001417/200801; PN-T-68/48610.001418/2008-48; PN-T84/48610.001419/2008-92; e PN-T-85/48610.001420/2008-17.

2.1.16. BTG": é o Banco BTG Pactua] S.A., instituição financeira com sede na
Praia de Botafogo, n° 501, 5 2 andar, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22250911, inscrita no CNPJ sob o n. 4 30.306.294/0001-45.
2.1.17. "CADE": Conselho Administrativo de Defesa Econômica.

2.1.18 . "Capitalização dos Créditos": é o procedimento, em relação a cada
Credor Quirografário, por meio do qual 40% (quarenta por cento) ou
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55% (cinquenta e cinco por cento) dos Créditos Quirografários (após
a dedução dos R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) pagos
na forma prevista na cláusulas 5.3.1 ou 5.4.1 por Credor
Quirografário) serão convertidos no âmbito do Aumento de Capital,
na forma prevista na cláusulas 5.3.3 ou 5.4.3 deste Plano e em
conformidade com o artigo 171, § 2 2, da Lei das S.A. e demais
disposições legais aplicáveis.
2.1.19 . "CDI": é a taxa média referencial dos Depósitos Interfinanceiros (CDI

Extragrupo) apurada e divulgada pela CETIP em sua página na
Internet (www.cetip.com.br ), com base em 252 (duzentos e
cinquenta e dois) Dias Úteis, expressa na forma percentual ao ano.

lJ

2.1.20 . "Comissário": é a Eneva ou terceiro que venha a ser oportunamente

indicado por ela para que, nos termos dos artigos 693 e seguintes do
Código Civil, atue em nome próprio, mas em benefício dos
beneficiários das Novas Ações, para fins exclusivos de
implementação das disposições deste Plano.
2.1.21 . "Condições Precedentes": são as condições suspensivas, nos termos

do artigo 125 do Código Civil, para realização do Aumento de Capital
e para implementação das demais disposições contidas neste Plano
previstas na cláusula 4.1.
2.1.22 . "Créditos": são os créditos e obrigações detidos pelos Credores

C

contra a Eneva ou contra a Eneva Participações, sejam vencidos ou
vincendos, materializados ou contingentes, líquidos ou ilíquidos,
objeto ou não de disputa judicial ou procedimento arbitral,
existentes na Data do Pedido ou cujo fato gerador seja anterior ou
coincidente com a Data do Pedido, ou que decorram de contratos,
instrumentos ou obrigações existentes na Data do Pedido, estejam ou
não sujeitos aos efeitos do Plano.
2.1.23 . "Créditos Capitalizados": correspondem à fração dos Créditos

Quirografários objeto da Capitalização dos Créditos conforme
descrito na cláusula 2.1.18.
2.1.24. "Créditos com Garantia Real": são os Créditos assegurados por
direitos reais de garantia (tal como um penhor ou uma hipoteca)
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~ I4 4outorgados por uma das Recuperandas até o limite do valor do
respectivo bem, nos termos do artigo 41 inciso II, da LRJ.
,

,

2.1.25

2.1.26

2.1.27

2.1.28

Créditos Concursais
Concursais.

.

"

.

"

.

"

.

"

":

são os Créditos detidos pelos Credores

Créditos de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte são os
Créditos detidos pelos Credores Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte.
":

Créditos Extraconcursais
Extraconcursais.

":

são os Créditos detidos pelos Credores

Créditos por Fianca Aval ou Obrieacão Solidária são os Créditos
decorrentes de operações contraídas diretamente pelas subsidiárias
.

":

das Recuperandas sediadas no Brasil , por meio de operações nas

quais as Recuperandas figuram como fiadoras, avalistas devedoras
solidárias ou de qualquer outra forma coobrigadas ao pagamento da
dívida contraída diretamente por uma de suas subsidiárias sediadas
no Brasil.
,

2.1.29

.

Créditos Quirografários são os Créditos quirografários conforme
previstos nos artigos 41, inciso III e 83 inciso VI da LRJ.

"

":

,

,

2.1.30

Créditos Trabalhistas são os créditos e direitos derivados da
legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho, nos
® termos do Artigo 41, inciso 1 da LRJ e os créditos e direitos
consistentes em honorários advocatícios reconhecidos pelas
Recuperandas ou fixados por sentença judicial transitada em julgado
até a Data do Pedido.
.

"

":

,

2.1.31.

2.1.32

2.1.33

,

redores são as pessoas físicas ou jurídicas detentoras de Créditos,
estejam ou não relacionadas na Lista de Credores.
":

Credores com Garantia Real ": são os Credores Concursais titulares
de Créditos com Garantia Real.

.

"

.

"

Credores Concursais são os Credores titulares de Créditos e
direitos que podem ser alterados por este Plano nos termos da LRJ.
":

,
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2.1.34. "Credores Extraconcursais": São os Credores titulares de Créditos
que não se sujeitam à Recuperação Judicial, nos termos dos artigos
49, §§ 3 2 e 42, e 67 da LRJ.
2.1.35. "Credores Microempresas e Empresas de Pequeno Porte": são os
Credores constituídos sob a forma de microempresas e empresas de
pequeno porte, conforme definidas pela Lei Complementar No. 123,
de 14 de dezembro de 2006.
2.1.36. "Credores por Fiança. Aval ou Obrigação Solidária": são os detentores
de Créditos por Fiança, Aval ou Obrigação Solidária.
2.1.37. "Credores Quirografários": são os Credores Concursais detentores de
Créditos Quirografários.
2.1.38. "Credores Retardatários": são os Credores que, em razão da
apresentação de habilitações retardatárias em sede administrativa
ou judicial, forem incluídos pela Administradora Judicial na Lista de
Credores após sua publicação na imprensa oficial na forma do
disposto no artigo 7 2, § 2 2 da LRJ.
,

2.1.39. "Credores Trabalhistas": são os Credores Concursais detentores de
Créditos Trabalhistas.

Q

2.1.40. "Curso Normal de Negócios": quando usada em relação à
administração dos negócios das Recuperandas e suas controladas,
significa qualquer ato, operação ou atividade que constitua uma
atividade comercial usual, regular e cotidiana, conduzida de maneira
comercialmente razoável e profissional, consistente com as práticas
de mercado e procedimentos passados das Recuperandas e suas
controladas.
2.1.41. "CVM": significa a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
2.1.42. "Data de Homologação Judicial do Plano": Data em que ocorrer a
publicação na imprensa oficial da decisão de Homologação Judicial
do Plano proferida pelo Juízo da Recuperação.
2.1.43. "Data de Homologação do Aumento de Capital": Data em que ocorrer
a Homologação do Aumento de Capital.
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2.1.44. "Data do Pedido": 09/12/2014, data em que o pedido de
Recuperação Judicial foi ajuizado pelas Recuperandas.
2.1.45 . "Dia Útil": para fins deste Plano, Dia Útil será qualquer dia que não

seja sábado, domingo, feriado nacional ou feriado municipal nas
Cidades de São Paulo ou Rio de Janeiro ou que, por qualquer motivo,
não haja expediente bancário nas Cidades de São Paulo ou Rio de
janeiro.
2.1.46 . "Eike Batista": é o Sr. Eike Fuhrken Batista, inscrito no CPF/MF sob

n° 664.976.807-30 e portador da carteira de identidade n°
05.541.921-2 IFP/RJ, residente e domiciliado na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praia do
Flamengo, n2 154, 10 2 andar, por si e por suas sociedades
controladas que detenham participação direta ou indireta na Eneva.
2.1.47. "Eneva": é a Eneva S.A. - em Recuperação Judicial, sociedade por
ações com sede na Praia do Flamengo, n° 66, 6 2 andar, Flamengo, Rio
de Janeiro/RJ, CEP n° 22.210-903, inscrita no CNPJ sob o n°
04.423.567/0001-21.
2.1.48 . "Eneva Participações": é a Eneva Participações S.A. - em

Recuperação Judicial, sociedade por ações com sede na Praia do
Flamengo, n° 66, sala 901 parte, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP
22.210-030, inscrita no CNPJ sob o n 2 15.379.168/0001-27,
O resultante da joint venture formada entre a E.ON e a Eneva, que
detém participação societária indireta corresponde a 35% (trinta e
cinco por cento) nos projetos da Parnaíba III, Parnaíba IV e Parnaíba
Geração e Comercialização, bem como em outros projetos de energia
(renováveis e não renováveis) no Brasil.
2.1.49 . "E.ON": é a DD Brazil Holdings S.àR.L., sociedade constituída sob as

leis de Luxemburgo, com sede na Boulevard Prince Henri, n° 17,
1.724, Luxemburgo, veículo de investimento controlado pela
sociedade alemã E.ON SE, que detém as participações societárias nas
sociedades do Grupo Eneva objeto do investimento.
~NEVq
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2.1.50 . "Grupo Eneva": grupo composto pelas sociedades que são direta ou

indiretamente controladas pela Eneva, conforme organograma
societário anexo a este Plano como Anexo 1.2.
2.1.51 . "Homologação do Aumento de Capital": ato pelo qual a Eneva, por

meio de assembleia geral de acionistas ou de seu conselho de
administração, ratifica os termos do Aumento de Capital, nos termos
do artigo 170 da Lei das S.A.
2.1.52 . "Homologação Judicial do Plano": é a decisão judicial proferida pelo

Juízo da Recuperação que concede a Recuperação Judicial, nos
termos do artigo 58, caput, e/ou artigo 58, §1 2, da LRJ.
O

2.1.53 . "ICVM 476109": é a Instrução n. 4 476 da Comissão de Valores

Mobiliários, de 16 de janeiro de 2009.
2.1.54 . "Investidor": é qualquer pessoa física, jurídica ou fundo de

investimento que decidir participar do Aumento de Capital mediante
Aporte em Espécie, na forma prevista neste Plano e em
conformidade com as demais disposições legais aplicáveis.
2.1.55 . "Ita ui": é a Itaqui Geração de Energia S.A., sociedade por ações com

sede na Avenida dos Portugueses s/n, módulo G BR 135, São
Luís/MA, CEP n° 65.085-582, inscrita no CNPJ sob o n°
08.219.477/0001-74, usina termelétrica com capacidade instalada
de 360 MW tendo vendido 315 MW no leilão da ANEEL A-5 de 2007.

0
2.1.56 . "Juízo da Recuperação": é Juízo da 4 2 Vara Empresarial da Comarca

da Capital do Estado do Rio de Janeiro.
2.1.57. "Laudos": são os laudos econômico-financeiros que demonstram a
viabilidade econômica das Recuperandas e de avaliação de seus bens
e ativos, nos termos do artigo 53, III, da LRJ, anexos a este Plano
como Anexo 2.1.57.
2.1.58 . "Lei das S.A.": é a Lei Federal n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
NEV

2.1.59. "LRJ": é a Lei Federal n° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005.
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2.1.60. "LIBO R": é a Intercontinental Exchange LIBOR (ou ICE LIBOR), taxa
de juros interbancária praticada no mercado financeiro de Londres,
apurada e divulgada pela ICE Benchmark Administration (IBA) em
sua página na Internet (https://www.theice.com/iba/libor) . Para
fins deste Plano, será considerada a variação da ICE LIBOR para
operações em dólares norte-americanos em um período de 6 (seis)
meses.

2.1.61. " Lista de Credores ": Relação consolidada de credores das

"1
`

Recuperandas elaborada pela Administradora Judicial e aditada de
tempos em tempos pelo trânsito em julgado de decisões judiciais ou
arbitrais que reconhecerem novos Créditos Concursais ou alterarem
a legitimidade, classificação ou o valor de Créditos Concursais já
reconhecidos.

2.1.62 . "Maioria Simples dos Créditos": é o equivalente a 50% (cinquenta
por cento) mais 1 (um) dos Créditos Concursais, a ser manifestado
pelos Credores Concursais mediante petição a ser apresentada nos
autos da Recuperação Judicial.
2.1.63. "Novas Ações": são as ações ordinárias, nominativas, escriturais e
sem valor nominal que serão emitidas pela Eneva no âmbito do
Aumento de Capital e entregues ao respectivo subscritor livres e
desembaraçadas de quaisquer ônus. 0 preço de emissão de cada
Nova Ação será de R$0,15 (quinze centavos) nos termos do artigo
170 da Lei das S.A..
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2.1.64. "Parnaíba Geração e Comercialização": é a Parnaíba Geração e
Comercialização de Energia S.A., sociedade por ações com sede na
Av. Coronel Colares Moreira, n 2 1, Office Tower, coluna 25, sala 1225,
quadra 02, loja: 01 a 07, Jardim Renascença, São Luís, Maranhão/MA,
CEP 65.075-441, inscrita no CNPJ sob o n° 15.743.303/0001-71,
projeto integrante do complexo de usinas termelétricas do Parnaíba,
especificamente da estrutura de autoprodução do projeto Parnaíba

Iv.

2.1.65 . "Parnaíba Gás Natural": é a Parnaíba Gás Natural S.A. (antiga OGX
Maranhão Petróleo e Gás S.A.), sociedade por ações com sede na
Praia de Botafogo, n° 228, Ala A, 13° andar, Botafogo, Rio de
Janeiro/RJ, CEP 22.250-906, inscrita no CNPJ sob o n°
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11.230.122/0001-90, detentora de (i) 70% dos direitos de
participação e exploração nos blocos da bacia do Parnaíba, como
operadora, decorrentes dos seguintes blocos e seus respectivos

contratos de concessão: PN-T-48/48610.001414/2008-60; PN-T49/48610.001415/2008-12; PN-T-50/48610.001416/2008-59; PNT-67/48610.001417/2008-01; PN-T-68/48610.001418/2008-48;
PN-T-84/48610.001419/2008-92; e PN-T-85/48610.001420/200817; e (ii) 50% dos direitos de participação e exploração no bloco da
bacia do rio São Francisco decorrente do seguinte bloco e contrato de
concessão PN-T-102/48610.001413/2008-15, como operadora.
2.1.66. "Parnaíba I": é a Parnaíba 1 Geração de Energia S.A., sociedade por
ações com sede na Estrada de Acesso a BR 135/Km 277, Santo
Antônio dos Lopes/MA, CEP n 4 65.730-000, inscrita no CNPJ sob o n°
11.744.699/0001-10, projeto integrante do complexo de usinas
termelétricas do Parnaíba com capacidade instalada de 676 MW
tendo vendido 450 MW no leilão da ANEEL A-5 de 2008.
2.1.67. "Parnaíba II": é a Parnaíba II Geração de Energia S.A., sociedade por
ações com sede na Estrada de Acesso a BR 135/Km 277, Santo
Antônio dos Lopes/MA, CEP n 2 65.730-000, inscrita no CNPJ sob o n°
14.578.002/0001-77, projeto integrante do complexo de usinas
termelétricas do Parnaíba com capacidade instalada de 518 MW
tendo vendido 450 MW no leilão da ANEEL A-3 de 2011.
2.1.68 . "Parnaíba III": é a Parnaíba III Geração de Energia S.A., sociedade por

ações com sede na Estrada de Acesso a BR 135/Km 277, Santo
Antônio dos Lopes/MA, CEP n° 65.730-000, inscrita no CNPJ sob o n°
10.536.701/0001-01, projeto integrante do complexo de usinas
termelétricas do Parnaíba com capacidade instalada de 178 MW
tendo vendido 98MW no leilão da ANEEL A-5 de 2008.
2.1.69

"Parnaíba IV": é a Parnaíba IV Geração de Energia S.A., sociedade por
ações com sede na Estrada de Acesso a BR 135/Km 277, Santo
Antônio dos Lopes/MA, CEP n 4 65.730-000, inscrita no CNPJ sob o n°
15.842.091/0001-80, projeto integrante do complexo de usinas
termelétricas do Parnaíba com capacidade instalada de 56 MW tendo
vendido 46 MW no mercado livre por meio da estrutura de

autoprodução.
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2.1.70. "plano": É este plano de recuperação judicial, conforme aditado,
modificado ou alterado.
2.1.71. "Pecém I": é a Porto do Pecém Geração de Energia S.A., sociedade por
ações com sede na Rodovia CE-085, KM 37,5, Complexo Industrial e
Portuário de Pecém, Caixa Postal 11, São Gonçalo do Amarante/CE,
CEP 62.670-000, inscrita no CNPJ sob o ns 08.976.495/0001-09,
projeto integrante do complexo do Pecém com capacidade instalada
de 720 MW tendo vendido 615 MW no leilão da ANEEL A-5 de 2007.
2.1.72. "Pecém II": é a Pecém II Geração de Energia S.A., sociedade por ações
com sede na Rua Marcos Macedo, n° 1.333, sala 2.118, Aldeota,
Fortaleza/CE, CEP 60.150-190, inscrita no CNPJ sob o n°
10.471.487/0001-44, projeto integrante do complexo do Pecém com
capacidade instalada de 365 MW tendo vendido 276 MW no leilão da
ANEEL A-5 de 2008.
2.1.73. "Petra": é a Petra Energia S.A., sociedade por ações com sede na Rua
Piaui, n° 874, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01241-000, inscrita no
CNPJ sob o n 2 07.243.291/0001-98.
2.1.74. "Recuperação Judicial": processo de recuperação judicial ajuizado
por Eneva e Eneva Participações em 09/12/2014, autuado sob o n°
0474961-48.2014.8.19.0001 e distribuído para o Juizo da 451 Vara
Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.

0

2.1.75 . "Recuperandas": são a Eneva e a Eneva Participações.

2.1.76. "Saldo Remanescente dos Créditos Quirografários": corresponde, em
relação a cada Credor Quirografário, ao eventual saldo dos valores
dos Créditos Quirografários após (i) o abatimento da quantia de
R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), a ser paga na forma
das cláusulas 5.3.1 ou 5.4.1 por Credor Quirografário, (li) a redução
obrigatória do valor de 20% (vinte por cento) ou 15% (quinze por
cento) dos Créditos Quirografários, mediante aplicação de deságio
(isto é, cancelamento) sobre o valor de cada Crédito Quirografário no
montante que superar o valor de R$250.000,00 (duzentos e
cinquenta mil reais) pagos anteriormente, conforme descrito nas
cláusulas 5.3.2 ou 5.4.2; e (iii) redução obrigatória de 40%
(quarenta por cento) ou 55% (cinquenta e cinco por cento) do valor
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dos Créditos Quirografários no montante que superar o valor de
R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) pagos anteriormente,
o que ocorrerá por meio de Capitalização dos Créditos, conforme
descrito nas cláusulas 5.3.3 ou 5.4.3.
2.1.77. " Subscrição com os Ativos ": procedimento por meio do qual parte
das Novas Ações serão integralizadas mediante subscrição com todos
ou somente parte dos Ativos, na forma prevista neste Plano e seus
anexos e em conformidade com o artigo 171, § 2 2, da Lei das S.A., as
normas da CVM e demais disposições legais aplicáveis.

©

2.2. Cláusulas e Anexos. Exceto se especificado de forma diversa, todas as
cláusulas e Anexos mencionados neste Plano referem-se a cláusulas e Anexos deste
Plano, assim como as referências a cláusulas ou itens deste Plano referem-se
também às respectivas subcláusulas e subitens.
2.3. Títulos. Os títulos dos capítulos e das cláusulas deste Plano foram incluídos
exclusivamente para referência e não devem afetar sua interpretação ou o
conteúdo de suas previsões.
2.4. Termos. Os termos "incluem", "incluindo" e termos similares devem ser
interpretados como se estivessem acompanhados da expressão "mas não se
limitando a".

®

2.5. Referências. As referências a quaisquer documentos ou instrumentos
incluem todos os respectivos aditivos, consolidações e complementações, exceto se
de outra forma expressamente previsto.
2.6. Disposições Legais. As referências a disposições legais e leis devem ser
interpretadas como referências a essas disposições tais como vigentes nesta data
ou em data que seja especificamente determinada pelo contexto.
2.7. Prazos. Todos os prazos previstos neste Plano serão contados na forma
determinada no artigo 132 do Código Civil, desprezando-se o dia do começo e
incluindo-se o dia do vencimento. Quaisquer prazos deste Plano (sejam contados
em Dias Úteis ou não) cujo termo final caia em um dia que não seja um Dia útil
serão automaticamente prorrogados para o primeiro Dia Útil subsequente.
ENE vq

3. VISÃO GERAL DAS MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO
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3.1. Objetivo do Plano. 0 Plano visa a permitir que a Eneva e a Eneva
Participações superem sua crise econômico-financeira, adotem as medidas
adicionais necessárias para sua reorganização operacional e preservem a
manutenção de empregos diretos e indiretos e os direitos de seus Credores e
acionistas.

4

3.2. Reestruturação dos Créditos. Para que as Recuperandas possam alcançar
seu almejado soerguimento financeiro e operacional, é indispensável a
reestruturação dos Créditos, que ocorrerá essencialmente por meio (i) o
abatimento da quantia de 11$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), a ser
paga na forma das cláusulas 5.3.1 ou 5.4.1 por Credor Quirografário; (ii) a
redução obrigatória do valor de 20% (vinte por cento) ou 15% (quinze por cento)
dos Créditos Quirografários, mediante aplicação de deságio (isto é, cancelamento)
sobre o valor de cada Crédito Quirografário no montante que superar o valor de
R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) pagos anteriormente, conforme
descrito nas cláusulas 5.3.2 ou 5.4.2; (iii) redução obrigatória de 40% (quarenta
por cento) ou 55% (cinquenta e cinco por cento) do valor dos Créditos
Quirografários no montante que superar o valor de R$250.000,00 (duzentos e
cinquenta mil reais) pagos anteriormente, o que ocorrerá por meio de
Capitalização dos Créditos, conforme descrito nas cláusulas 5.3.3 ou 5.43; e (iv)
reperfilamento da dívida para pagamento do Saldo Remanescente dos Créditos
Quirografários, na forma das cláusulas 5.3.4 ou 5.4.4, entre outras medidas
previstas neste Plano.
3.3. Reperfilamento do passivo das sociedades operacionais do Grupo
Eneva. Em paralelo a este Plano, as Recuperandas envidarão seus melhores
esforços para renegociar novas condições e prazos com os credores das sociedades
operacionais do Grupo Eneva que não integram a Recuperação judicial, de modo a
adequar o pagamento do passivo de cada sociedade à geração de caixa obtida com
a operação do respectivo empreendimento.
3.4. Fortalecimento da estrutura de capital e balanço da Eneva mediante
Aumento de Capital. A fim de fortalecer sua estrutura de capital e balanço,
reduzir seu endividamento e receber ativos capazes de contribuir com sua geração
de caixa e/ou com seu posicionamento estratégico, a Eneva promoverá o Aumento
de Capital, mediante emissão das Novas Ações, a serem subscritas pelos acionistas,
Credores Quirografários, Acionista BPMB, Petra (e/ou os sucessores da Petra no
Ativo Parnaíba III ou nos Ativos Petra) e eventuais Investidores, e integralizadas
mediante (i) Aporte em Espécie, (ii) Capitalização dos Créditos e (iii) Subscrição
com os Ativos, na forma prevista neste Plano.

o
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3.4.1. Manifestação de Interesse em participar do Aumento de Capital,
mediante Subscrição com os Ativos. Após a apresentação, em
12/02/2015, da primeira versão do plano ao juízo da Recuperação
judicial, as Recuperandas receberam cartas da E.ON, do Acionista
BPMB e da Petra, por meio das quais foram oferecidos às
Recuperandas, em caráter não-vinculante, respectivamente os Ativos
E.ON, os Ativos BPMB, o Ativo Parnaíba III e os Ativos Petra, para fins
de participação no Aumento de Capital, nas condições previstas
naquela primeira versão do Plano. Por considerar que os ativos então
oferecidos são relevantes e podem, efetivamente, contribuir com sua
geração de caixa e reforçar seu posicionamento estratégico, as
Recuperandas prosseguem com as negociações pertinentes com as
~

.I

partes envolvidas. Foram contratados laudos de avaliação dos Ativos
com empresas de avaliação de primeira linha, conforme Anexos
2.1.10, 2.1.11, 2.1.12 e 2.1.13 (que serão apresentados
anteriormente à realização da Assembleia de Credores em que for
deliberada a Aprovação do Plano), e, sujeito à confirmação dos valores
estimados preliminarmente neste Plano e à manutenção das demais
condições previstas neste Plano, a E.ON, o Acionista BPMB e a Petra
(e/ou os sucessores da Petra nos Ativos Petra e/ou no Ativo Parnaíba
III), deverão confirmar a oferta dos Ativos E.ON, dos Ativos BPMB, do
Ativo Parnaíba III e dos Ativos Petra para fins de subscrição e
integralização no âmbito do Aumento de Capital. Tão logo as
Recuperandas recebam estas confirmações por parte da E.ON, do

Acionista BPMB e da Petra (e/ou os sucessores da Petra nos Ativos
® Petra e/ou no Ativo Parnaíba III), tais documentos serão anexados a
este Plano, com o objetivo de obrigar as Recuperandas, a E.ON, o
Acionista BPMB e a Petra (e/ou os sucessores da Petra nos Ativos
Petra e/ou no Ativo Parnaíba III), ao cumprimento das disposições
contidas neste Plano, conforme aplicável.
3.5. Reestruturação Societária. As Recuperandas poderão promover a
reestruturação societária do Grupo Eneva, de forma a obter a estrutura societária
mais eficiente e adequada para a realização do Aumento de Capital e o
cumprimento das disposições deste Plano. Tendo em vista que a referida
reestruturação societária se dará no âmbito do Aumento de Capital, do
cumprimento deste Plano e sempre no melhor interesse das Recuperandas, dos
Credores e do sucesso da Recuperação judicial, poderá ser realizada sem
necessidade de prévia autorização de qualquer Credor, desde que sejam
o
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observadas todas as disposições legais, regulamentares e contratuais aplicáveis.
No entanto, até que ocorra a Homologação do Aumento de Capital, quaisquer
reestruturações societárias com outra finalidade que não a realização do Aumento
de Capital dependerão de anuência da Maioria Simples dos Créditos.
3.6. Alienação e/ou oneração de bens do ativo permanente. Após a
Homologação do Aumento de Capital, as Recuperandas poderão promover a
alienação e/ou a oneração de quaisquer bens do ativo permanente e de
participações societárias detidas de forma direta ou indireta pelas Recuperandas
que estejam livres e desembaraçados (ou mediante anuência do credor titular de
eventual garantia que recaia sobre o bem) independentemente de autorização
judicial, observados os limites do art. 50, § 1 2 da LRJ e deste Plano. No entanto, até
que ocorra a Homologação do Aumento de Capital, a alienação ou oneração dos
ativos permanentes que integram as sociedades do Grupo Eneva dependerá da
anuência da Maioria Simples dos Créditos, exceto quando a oneração representar a
ratificação ou renovação de garantias previamente outorgadas, para fins de
reperfilamento do passivo das sociedades operacionais do Grupo Eneva.
3.7. Obrigações de Não Fazer até a Data de Homologação do Aumento de
Capital. No período compreendido entre a Aprovação do Plano e 10 (dez) Dias
Úteis contados da Data de Homologação do Aumento de Capital ou até a efetiva
entrega das Novas Ações, o que ocorrer primeiro, as Recuperandas comprometemse a não realizar os seguintes atos, exceto se autorizado previamente pela Maioria
Simples dos Créditos:

®

(i) redução ou aumento do capital social das Recuperandas, exceto
conforme previsto no Plano, bem como a aprovação de emissão, pelas
Recuperandas, de quaisquer valores mobiliários;
aquisição de ativos permanentes pelas Recuperandas em valores
individuais ou agregados superiores a R$ 3.000.000,00 (três milhões de
Reais), bem como de quaisquer participações societárias, de forma
direta ou indireta, pelas Recuperandas;
(iii)solicitação voluntária de deslistagem no segmento do Novo Mercado na
BM&F Bovespa ou cancelamento do registro de companhia aberta;
(iv)celebração, rescisão ou aditamento de contratos, acordos ou arranjos em
que resultem em assunção de obrigações pelas Recuperandas por si ou
pelas suas controladas, exceto se no Curso Normal de Negócios;
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(v) aprovação de incorporação, incorporação de ações, fusão, cisão (parcial
ou total), transformação ou qualquer outra forma de reorganização ou
reestruturação envolvendo as Recuperandas e/ou suas controladas em
desacordo com o estabelecido na Cláusula 3.5;
(vi)declaração e/ou distribuição de dividendos ou juros sobre o capital
próprio, aprovação de resgate ou amortização de ações pelas
Recuperandas ou, por qualquer outra forma, extração de recursos
disponíveis no caixa das Recuperandas em benefício dos acionistas;
(vii) celebrar ou prometer celebrar quaisquer contratos com, de um lado,
as Recuperandas e/ou suas controladas e, de outro lado, os Acionistas
Controladores e suas sociedades coligadas não integrantes do Grupo
Eneva, com exceção de (i) operações, em condições de mercado — arms'
length e em quantidade adequada e compatível —, com E.ON Global
Commodities SE, sociedade fornecedora de carvão para as usinas do
Grupo Eneva e (ii) contratos de cooperação e/ou de compartilhamento
de ativos envolvendo Pecém I e Pecém II;
(viii) aprovação de contratação e realização de operações que resultem em
endividamento novo das Recuperandas ou suas controladas (assim
entendidos como novos mútuos, novos contratos ou emissão de títulos
de crédito), cujo valor individual ou agregado seja superior a R$
3.000.000,00 (três milhões de Reais), ficando autorizados o
reperfilamento, o aditamento e/ou a novação de contratos de mútuos e
outros instrumentos relativos a dívidas preexistentes no âmbito do
Grupo Eneva e/ou a celebração de contratos de mútuos entre as
Recuperandas e suas controladas;
(ix)concessão de empréstimos, financiamentos ou qualquer forma de dívida
pelas Recuperandas e/ou suas controladas em favor de terceiros, assim
como concessão de qualquer garantia, real ou fidejussória, incluindo
fianças e avais, ou assunção de obrigação de indenizar em benefício de
terceiros, com exceção de (a) garantias relacionadas ao processo de
aquisição de insumos e comercialização de energia (a.1) nos contratos
vigentes, ou (a.2) para reestruturar operações existentes e proteger o
valor econômico do portfólio, desde que sejam contratos de até 25 MW
médios por mês e com prazo de duração de até 12 meses, sendo certo
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que tais posições não serão de trading proprietário; ou (b) celebração de
contratos de mútuos entre as Recuperandas e suas controladas;
(x) renúncia de qualquer direito, ou atos que desobriguem terceiros
(inclusive por dividas e/ou recebiveis) perante as Recuperandas e/ou
suas controladas, cujo valor individual ou cumulativo seja superior a
R$ 3.000.000,00 (três milhões de Reais);
(xi)celebração pelas Recuperandas ou pelas suas controladas de acordo em
qualquer ação judicial, administrativa ou arbitral envolvendo um valor,
individual ou cumulativo, superior a R$ 3.000.000,00 (três milhões de
Reais);
❑
♦

(xii) aprovação de alteração na remuneração global total dos
administradores (diretores e conselheiros) das Recuperandas e suas
controladas conforme proposta da administração submetida aos
acionistas para aprovação na assembleia geral ordinária a ser realizada
referente ao exercício de 2015, bem como aprovação ou alteração dos
planos de participação, ou distribuição de lucros, ou ainda oferta ou
plano de opção de compra de ações a seus empregados e/ou
administradores, inclusive degolden parachute; e
(xiii) qualquer promessa ou compromisso de praticar qualquer dos atos
listados nos itens precedentes.
4. AUMENTO DE CAPITAL

C
4.1.

Condições Precedentes. As seguintes condições precedentes deverão
ser cumulativamente verificadas e/ou dispensadas pela Maioria Simples
dos Créditos (conforme solicitação dos administradores das
Recuperandas), para realização da Subscrição com os Ativos e
Capitalização dos Créditos pelos Credores Quirografários, Acionista
BPMB, E.ON, Petra (e/ou os sucessores da Petra nos Ativos Petra e/ou
no Ativo Parnaiba III) e demais Investidores no âmbito do Aumento de
Capital: (i) Homologação judicial do Plano; (ii) inexistência de recurso
interposto contra a Homologação judicial do Plano para o qual tenha
sido atribuído efeito suspensivo e/ou de qualquer decisão
administrativa, judicial ou arbitral que impeça o cumprimento das
disposições contidas neste Plano, incluindo decisões que retirem
eficácia de atos societários, cessões ou renúncia de direitos das
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Recuperandas, e/ou Acionistas Controladores e/ou de Investidores
relacionados a este Plano; (iii) confirmação pelos Acionistas
Controladores, em caráter irrevogável e irretratável, do compromisso de
ceder gratuitamente seus respectivos direitos de preferência e/ou
renunciar aos seus respectivos direitos de prioridade, conforme o caso,
no todo ou em parte, em favor dos Credores Quirografários e/ou
Investidores que desejarem participar do Aumento de Capital por meio
da Subscrição com os Ativos, a fim de que o Aumento de Capital possa
ocorrer na forma prevista neste Plano e seus anexos, em conformidade
com as cartas de cada um dos Acionistas Controladores já apresentadas
às Recuperandas , por meio das quais manifestaram sua intenção, em
caráter não-vinculante, de ceder gratuitamente seus respectivos direitos
de preferência e/ou renunciar aos seus respectivos direitos de
prioridade nesse sentido, observado que, em relação a E.ON, tal cessão
não poderá prejudicar os direitos e obrigações da E.ON relacionados
com a realização do Aumento de Capital, conforme previstos neste
Plano; (iv) obtenção de aprovação sem restrição deste Plano pelo CADE;
(v) efetivação (closing) da alienação de Pecém I e a inexistência de
violação com relação à utilização dos recursos dela decorrentes em
desacordo com as disposições da Cláusula 3.7; (vi) nenhuma autoridade
governamental (órgão, agência, autarquia, departamento, secretaria,
banco central, tribunal (incluindo tribunal arbitra]) ou outra entidade
governamental, quer seja federal, estadual ou municipal vinculados,
direta ou indiretamente, aos poderes Judiciário, Legislativo ou
Executivo) deverá ter emitido, promulgado, aplicado ou despachado
qualquer lei, decisão ou ordem que proíba, impeça ou suspenda a
consumação das operações previstas no presente Plano, mesmo que em
caráter provisório; (vii) não ocorrência de qualquer descumprimento
das obrigações constantes da Cláusula 3.7; (viii) compromisso
irrevogável e irretratável dos credores financeiros e fiadores da
Parnaíba II de prorrogação do vencimento das respectivas dívidas, com
novo vencimento ao menos em 30.06.2017 e taxas de juros
remuneratórios não superiores às vigentes; (ix) liquidação financeira
por Parnaíba III da emissão de debêntures descrita às fls. 643/648 dos
autos da Recuperação Judicial, nos termos deferidos por decisão
constante das fls. 1717; e (x) obtenção, junto às contrapartes em
contratos financeiros celebrados com as subsidiárias das Recuperandas,
em caráter irrevogável e irretratável, de consentimento, autorização,
aprovação e/ou renúncia de direito para o fim de não exigir ou exercer
quaisquer direitos ou obrigações de declarar o vencimento antecipado
0
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de dívidas ou de cobrar quaisquer valores de tais sociedades,
independentemente se oriundos de cláusula penal ou de obrigações de
pagamento de juros, principal ou prêmios, em decorrência de quaisquer
atos, fatos ou eventos (a) previstos neste Plano (incluindo, sem
limitação, o Aumento de Capital e a Subscrição com os Ativos); e/ou
(b) anteriores à data em que for assinado o documento, ainda que de
ocorrência continuada, devendo referido consentimento, autorização,
aprovação e/ou renúncia ser obtido entre a Data de Homologação
Judicial do Plano e a data da assembleia geral extraordinária que
deliberará sobre o Aumento de Capital.
4.2. Compromisso de realizar o Aumento de Capital. A Eneva, em caráter
irrevogável e irretratável, obriga-se por este Plano a fazer com que seja convocada
assembleia geral extraordinária de acionistas da Eneva, em até 15 (quinze) dias da
data em que as Condições Precedentes forem verificadas e/ou dispensadas pela
Maioria Simples dos Créditos (conforme solicitação dos administradores das
Recuperandas), para fins de deliberação do Aumento de Capital, mediante a
emissão das Novas Ações, a serem integralizadas por meio do Aporte em Espécie,
da Capitalização dos Créditos e da Subscrição com os Ativos, na forma prevista
neste Plano. A assembleia geral extraordinária de acionistas deverá ser realizada
no prazo mínimo estabelecido por lei ou nos documentos societários da Eneva,
após a realização de reunião do conselho de administração da Eneva com o fim de
convocação de referida assembleia geral.
4.2.1. Não verificação ou dispensa das Condições Precedentes ou da
Homologação do Aumento de Capital. Na hipótese de (i) as
Q

Condições Precedentes não serem verificadas ou dispensadas pela

Maioria Simples dos Créditos (conforme solicitação dos
administradores das Recuperandas), conforme o caso, até o dia
15/10/2015, ou (ii) a Homologação do Aumento de Capital não
ocorrer até o dia 30/11/2015, as Recuperandas deverão requerer, em
até 5 (cinco) dias corridos, a convocação de nova Assembleia de
Credores, a fim de que um aditivo a este Plano ou um novo Plano,
aprovado por seus administradores, seja apresentado pelas
Recuperandas para deliberação pelos Credores. Nesse caso, os

Créditos retornarão à sua condição original e os Credores votarão na
referida Assembleia de Credores pelo valor de seus respectivos
Créditos constantes da Lista de Credores, substraídos apenas os
pagamentos porventura realizados nos termos das cláusulas 5.3.1 ou
5.4.1. Em qualquer cenário, serão preservadas a validade e a eficácia
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da aprovação pelos Credores da alienação da participação acionária
detida pela Eneva na Pecém I para a EDP que continuará sendo tida
como válida eficaz, de boa-fé e realizada em caráter irrevogável e
irretratável.
,

,

4.3. Valor do Aumento de Capital 0 valor total do Aumento de Capital será
igual à soma (i) da quantia que vier a integrar o Aporte em Espécie (que poderá ser
zero
ii) da integralidade dos Créditos Capitalizados e (iii) da quantia
correspondente ao valor global dos ativos que serão subscritos , conforme os
seguintes subitens.
.

);

(

4.3.1. Subscrição com os Ativos BPMB Confirmado o interesse pelo
Acionista BPMB conforme previsto na cláusula 3 4.1, de participar
do Aumento de Capital mediante subscrição com os Ativos BPMB,
tantas Novas Ações serão entregues ao Acionista BPMB em
contrapartida à subscrição com os Ativos BPMB no âmbito do
Aumento de Capital considerando o valor dos Ativos BMPB aprovado
em assembleia geral de acionistas da Eneva que deliberar o Aumento
de Capital e observado o disposto no artigo 8° da Lei das S.A. e nas
normas da CVM.
.

,

.

,

,

4.3.2. Subscrição com os Ativos E.ON. Confirmado o interesse pela E.ON,
conforme previsto na cláusula 3 4.1, de participar do Aumento de
Capital mediante subscrição com os Ativos E.ON, tantas Novas Ações
serão entregues à E.ON em contrapartida à subscrição com os Ativos
E.ON no âmbito do Aumento de Capital, considerando o valor dos
Ativos E ON aprovado em assembleia geral de acionistas da Eneva que
deliberar o Aumento de Capital, e observado o disposto no artigo 8° da
Lei das S A. e nas normas da CVM Na hipótese da assembleia geral de
acionistas da Eneva que deliberar sobre o Aumento de Capital não
aprovar a contribuição dos Ativos E.ON, tal fato não comprometerá a
eficácia deste Plano. Sem prejuízo e considerando que os Ativos E.ON
têm importância para os negócios das Recuperandas e sua
estabilização as Recuperandas avaliarão e procurarão implementar as
razoáveis medidas que lhes sejam pertinentes para que seja efetivada
a contribuição dos Ativos EON no contexto da implementação deste
Plano ou posteriormente.
.

.

.

.

,

,

4.3.3. Subscrição com o Ativo Parnaiba III. Confirmado o interesse pela
Petra ou os sucessores da Petra no Ativo Parnaiba III), conforme
(
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previsto na cláusula 3.4.1, de participar do Aumento de Capital
mediante subscrição com o Ativo Parnaíba III, tantas Novas Ações
serão entregues à Petra (ou os sucessores da Petra no Ativo Parnaíba
III) em contrapartida à subscrição com o Ativo Parnaíba III no âmbito
do Aumento de Capital, considerando o valor do Ativo Parnaíba III
aprovado em assembleia geral de acionistas da Eneva que deliberar o
Aumento de Capital, e observado o disposto no artigo 8° da Lei das S.A.
e nas normas da CVM.
4.3.4. Subscrição com os Ativos Petra. Confirmado o interesse pela Petra
(ou os sucessores da Petra nos Ativos Petra), conforme previsto na
cláusula 3.4.1, de participar do Aumento de Capital mediante
subscrição com os Ativos Petra, tantas Novas Ações serão entregues à
Petra (ou os sucessores da Petra nos Ativos Petra) em contrapartida à
subscrição com os Ativos Petra no âmbito do Aumento de Capital,
considerando o valor dos Ativos Petra aprovado em assembleia geral
de acionistas da Eneva que deliberar o Aumento de Capital, e
observado o disposto no artigo 8° da Lei das S.A. e nas normas da CVM.
4.3.4.1. Desinteresse na Subscrição dos Ativos Petra . Na hipótese de a
Petra (ou sucessores da Petra nos Ativos Petra) não manifestar seu
interesse de forma vinculante e irretratável em participar do Aumento
de Capital mediante subscrição com os Ativos Petra em até 5 (cinco)
dias antes da realização da Assembleia de Credores em que o Plano
será deliberado, (i) o valor do Aumento de Capital será
proporcionalmente reduzido de modo a espelhar a ausência de
subscrição dos Ativos Petra e (ii) os Créditos Quirografários serão
pagos nas condições previstas na Cláusula 5.4 deste Plano.
4.4. Mesmos direitos das Novas Ações. As Novas Ações emitidas pela Eneva no
âmbito do Aumento de Capital conferirão aos seus titulares os mesmos direitos
atribuídos às demais ações emitidas até hoje pela Eneva, inclusive a dividendos e
juros sobre o capital próprio que vierem a ser declarados pela Eneva após a Data
de Homologação do Aumento de Capital.
4.5. Bonificações, desdobramentos ou grupamentos de ações. 0 número de
Novas Ações a serem entregues em cumprimento a este Plano será simultânea e
proporcionalmente ajustado aos aumentos de capital por bonificação,
desdobramentos ou grupamentos de ações que vierem a ocorrer a partir desta
data, sem qualquer ônus para o beneficiário e na mesma proporção estabelecida
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para tais eventos. Assim apenas à guisa de exemplo, (i) em caso de grupamento de
ações o número de Novas Ações a serem entregues deverá ser dividido pela
mesma razão referente ao grupamento das ações e (ii) em caso de desdobramento
de ações ou bonificações o número de Novas Ações a serem entregues deverá ser
multiplicado pela mesma razão referente ao desdobramento das ações ou pela
mesma razão utilizada para a bonificação.
,

,

;

,

4.6. Cessão do direito de preferência e/ou renúncia ao direito de
prioridade A Eneva, caso ainda não o tenha obtido compromete se a envidar seus
melhores esforços para obter dos Acionistas Controladores compromisso, em
caráter irrevogável e irretratável no sentido de cederem gratuitamente seu
respectivo direito de preferência aos Investidores e/ou Credores Quirografários,
no todo ou em parte a fim de que o Aumento de Capital possa ocorrer na forma
prevista neste Plano Igualmente caso o Aumento de Capital venha a ser realizado
por oferta pública com esforços restritos de colocação nos termos da ICVM
476/09, a Eneva se compromete a envidar seus melhores esforços para obter dos
Acionistas Controladores compromisso em caráter irrevogável e irretratável, no
sentido de cederem gratuitamente seu respectivo direito de preferência e/ou
renunciarem a seu respectivo direito de prioridade em favor dos Investidores e/ou
Credores Quirografários no todo ou em parte, a fim de que o Aumento de Capital
possa ser implementado conforme previsto neste Plano.
.

,

-

,

,

,

.

,

,

,

,

4.7. Novas Ações em virtude da Capitalização dos Créditos e respectiva
quitação A efetiva entrega das Novas Ações em decorrência da Capitalização dos
Créditos representa o pagamento dos Créditos Capitalizados, ficando outorgada, de
pleno direito ampla geral e irrestrita quitação entre as Recuperandas de um lado,
e o respectivo Credor Quirografário de outro, quanto a esta fração do Crédito, para
todos os fins e efeitos legais.
.

,

,

,

,

4.8. Mandato Na hipótese de omissão pelos beneficiários das Novas Ações, a
Eneva e o Comissário, conforme aplicável, ficam desde já mandatados e
autorizados em caráter irrevogável e irretratável por força deste Plano, nos
termos do artigo 684 do Código Civil, a representar em conjunto ou isoladamente,
os beneficiários das Novas Ações na assinatura de todos os documentos que sejam
necessários para implementar e efetivar a entrega das Novas Ações, incluindo, mas
sem se limitar ao boletim de subscrição perante a instituição custodiante das ações
de emissão da Eneva Para fins de clareza, as Recuperandas esclarecem que a
representação prevista na forma desta cláusula ocorrerá sempre em caráter
subsidiário, isto é, apenas na hipótese de o beneficiário das Novas Ações deixar de
.

,

,

,

.
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assinar os documentos que sejam necessários para implementar e efetivar a
entrega das Novas Ações.

.

4.9. Comissário Os Credores que não desejarem se tornar acionistas da Eneva
mediante o recebimento das Novas Ações poderão optar por nomear e outorgar os
poderes competentes ao Comissário o qual receberá as Novas Ações a que tais
Credores teriam direito realizará a venda de tais Novas Ações de acordo com sua
cotação no momento do pregão em que a venda for realizada e entregará os

,

,

,

recursos líquidos provenientes da venda nos prazos indicados na subcláusula

.

,

abaixo 0 Comissário atuará exclusivamente para vender as Novas Ações e
entregar os valores obtidos com a venda ao respectivo Credor que optar por sua
nomeação não tendo a obrigação de buscar a maximização do preço de venda das
Novas Ações para além da cotação verificada no momento do pregão em que a
venda for realizada Nenhuma remuneração ao trabalho exercido pelo Comissário
será exigida do Credor que optar por sua nomeação.

,

C -]

.

.

4.9.1. Formalização da Indicação 0 Credor que preferir delegar ao
Comissário os poderes necessários à alienação das Novas Ações a que
fizer jus deverá manifestar sua intenção no prazo de até 10 dez) dias
após a Data de Homologação Judicial do Plano, mediante o
preenchimento de formulário cujo modelo integra o Anexo 4.9.1
deste Plano indicando os dados da conta bancária na qual deverá ser
realizado o oportuno pagamento do produto da alienação das Novas
Ações 0 Comissário deverá i) iniciar a venda das Novas Ações em até
3 (três) Dias Úteis a contar da Homologação do Aumento de Capital e
(ii) entregar o produto da alienação das Novas Ações ao respectivo
Credor, na conta corrente por ele indicada líquido de todos e
quaisquer custos e taxas operacionais e tributos em até 3 três) Dias
Úteis após a realização da venda das Novas Ações.

(

,

.

o

(

,

,

(

.

4.9.2. Quitação Os Credores que preferirem delegar ao Comissário os
poderes necessários à alienação das Novas Ações a que fizerem jus na
forma da cláusula 4.9 conferirão em caráter irrevogável e
irretratável a mais ampla plena e rasa quitação pela venda das Novas
Ações no momento em que receberem os recursos provenientes da
alienação das Novas Ações pelo Comissário.

,

,

.

,

4.10. Outros procedimentos Os demais prazos e procedimentos relacionados
ao Aumento de Capital além dos já previstos neste Plano serão oportunamente
divulgados na forma da Lei das S.A. e da LRJ, conforme aplicável e se necessário

,

,

.
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S. REESTRUTURAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DAS DÍVIDAS
5.1. Pagamento dos Credores Trabalhistas. Os Créditos Trabalhistas serão
pagos integralmente — sem deságio — por meio de 2 (duas) parcelas, sem a
incidência de correção monetária e juros, conforme segue: (i) 50% (cinquenta por
cento) do valor do Crédito Trabalhista será pago no 30 4 (trigésimo) dia após a Data
de Homologação Judicial do Plano e (ii) 50% (cinquenta por cento) do valor do
Crédito Trabalhista será pago no 30 4 (trigésimo) dia após a Data de Homologação
do Aumento de Capital.
5.2. Pagamento dos Credores com Garantia Real. As Recuperandas não
reconhecem a existência de Credores com Garantia Real na Data do Pedido e, até o
momento, nenhum Credor com Garantia Real foi incluído na Lista de Credores pela
Administradora Judicial. Na eventualidade de sobrevir a inclusão de Credores com
Garantia Real na Lista de Credores por decisão judicial, arbitral ou acordo entre as
partes, os referidos Credores com Garantia Real receberão seus Créditos com
Garantia Real segundo as mesmas condições dos Créditos Quirografários detidos
pelos Credores Quirografários, nos termos da cláusula 5.3 (caso a Petra ou seus
sucessores nos Ativos Petra manifestem seu interesse de forma vinculante e
irretratável em participar do Aumento de Capital subscrevendo os Ativos Petra) ou
da cláusula 5.4 (caso a Petra ou seus sucessores nos Ativos Petra não manifestem
seu interesse de forma vinculante e irretratável em participar do Aumento de
Capital subscrevendo os Ativos Petra).
5.3. Primeiro Cenário de Pagamento dos Credores Quirografários. Na
hipótese de a Petra (ou seus sucessores nos Ativos Petra) manifestar seu interesse
vinculante e irretratável em participar do Aumento de Capital mediante subscrição
com os Ativos Petra, na forma prevista na cláusula 4.14, o pagamento dos
Créditos Quirografários observará o disposto nas cláusulas abaixo:
5.3.1. Pagamento Linear de até R$250 mil a todos os Credores
Quirografários. 0 montante de até R$250.000,00 (duzentos e
cinquenta mil reais) será pago integralmente — sem deságio — a cada
um dos Credores Quirografários, limitado ao valor do respectivo
Crédito Quirografário, em 2 (duas) parcelas, sem a incidência de
correção monetária e juros, conforme segue: (i) 50% (cinquenta por
cento) será pago no 30 4 (trigésimo) dia após a Data de Homologação
Judicial do Plano e (ii) 50% (cinquenta por cento) será pago no 30 4
(trigésimo) dia após a Data de Homologação do Aumento de Capital. EN E ~q
o
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5.3.2. Redução Obrigatória de 20 % (vinte por cento ) do Valor dos
Créditos Quirografários , mediante deságio parcial do crédito. A
aprovação do Plano implica necessariamente a redução, em relação a
cada Credor Quirografário, de 20% (vinte por cento) do valor do
Crédito Quirografário no montante que superar o valor de
R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) pagos na forma da
cláusula 5.3.1 acima, o que ocorrerá por meio de deságio (isto é,
cancelamento) parcial do Crédito Quirografário.

o

5.3.3. Redução Obrigatória de 40 % ( quarenta por cento ) do Valor dos
Créditos Quirografários , mediante capitalização do Crédito
Quirografário. Concomitantemente à aplicação do deságio previsto
na cláusula 5.3.2 acima, o montante correspondente a 40% (quarenta
por cento) do valor do Crédito Quirografário que superar o valor de
R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) pagos na forma da
cláusula 5.3.1 acima será capitalizado no âmbito do Aumento de
Capital, através do procedimento de Capitalização dos Créditos.

5.3.3.1 . Para fins de Capitalização dos Créditos denominados em

`J

moeda estrangeira, tais Créditos serão convertidos em reais
com base (i) na cotação de fechamento da taxa de venda de
câmbio de reais pela respectiva moeda estrangeira na Data
do Pedido, caso o Credor Quirografário opte pela conversão
de seu Crédito denominado em moeda estrangeira para
reais, na forma prevista na cláusula 8.7.1, ou (ii) na cotação
de fechamento da taxa de venda de câmbio de reais pela
respectiva moeda estrangeira na Data de Homologação
Judicial do Plano, caso o Credor Quirografário opte pela
manutenção de seu crédito na moeda estrangeira de origem;
em ambos os casos considerando a cotação divulgada pelo
Banco Central do Brasil por meio do sistema PTAX Venda ou
outro meio pelo qual o Banco Central passe a divulgar tal
taxa de câmbio, em substituição ao sistema PTAX e da
transação PTAX 800, na forma prevista no Comunicado BCB
25.940/2014, conforme alterado ou substituído. Na ausência
de manifestação pelo Credor Quirografário, seu respectivo
Crédito Quirografário será mantido em moeda estrangeira,
aplicando-se o disposto no item (ii) acima desta cláusula.
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5.3.4. Pagamento do Saldo Remanescente dos Créditos Quirografários. 0
Saldo Remanescente dos Créditos Quirografários será pago nas seguintes
condições:

a

E

juros: 100% (cem por cento) do CDI acrescido de juros de
2,75% (dois vírgula setenta e cinco por cento) ao ano,
incidentes a partir da Data de Homologação judicial do Plano,
para os Créditos Quirografários em reais (e para os convertidos
para reais, por opção do Credor Quirografário); ou 100% (cem
por cento) do LIBOR, incidentes a partir da Data de
Homologação judicial do Plano, para os Créditos Quirografários
denominados em moeda estrangeira.
Carência: Período de carência de amortização de principal de 8
(oito) anos e de pagamento de juros de 4 (quatro) anos,
contados da Data de Homologação judicial do Plano.
Pagamento de juros: A cada mês decorrido no período
compreendido entre o 5 2 (quinto) e o 82 (oitavo) anos após a
Data de Homologação judicial do Plano, será realizado o
pagamento dos juros previstos neste Plano.
Amortização de principal e pagamento de juros: A cada mês
decorrido no período compreendido entre o 9 2 (nono) e o 13 2
(décimo-terceiro) anos após a Data de Homologação judicial do
Plano, serão realizados amortizações de principal e pagamento
de juros, observando-se o seguinte cronograma de pagamento:
92 Ano

102 Ano

11 2 Ano

12 2 Ano

132 Ano

15%

15%

20%

25%

25%

5.3.4.1. Para fins de pagamento do Saldo Remanescente dos Créditos
Quirografários denominados em moeda estrangeira, (i) caso o
Credor Quirografário opte pela conversão de seu crédito
denominado em moeda estrangeira para reais, na forma prevista na
cláusula 8.71, seu Crédito será convertido em reais com base na
cotação de fechamento da taxa de venda de câmbio de reais pela
respectiva moeda estrangeira na Data do Pedido e,
consequentemente, o respectivo Saldo Remanescente do Crédito
Quirografário sofrerá a incidência de 100% (cem por cento) do CDI
acrescido de juros de 2,75% (dois vírgula setenta e cinco por cento)
ao ano, óu (ii) caso o Credor Quirografário opte pela manutenção de
seu crédito na moeda estrangeira de origem, seu Crédito será
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convertido em reais com base na cotação verificada na data que seja
2 (dois) Dias Úteis imediatamente anterior à data em que cada
parcela do pagamento for devida e, consequentemente, o respectivo
Saldo Remanescente do Crédito Quirografário sofrerá a incidência de
100% (cem por cento) do LIBOR. Em ambos os casos, será
considerada a cotação divulgada pelo Banco Central do Brasil por
meio do sistema PTAX Venda ou outro meio pelo qual o Banco
Central passe a divulgar tal taxa de câmbio, em substituição ao
sistema PTAX e da transação PTAX 800, na forma prevista no
Comunicado BCB 25.940/2014, conforme alterado ou substituído.
Na ausência de manifestação pelo Credor Quirografário, seu
respectivo Saldo Remanescente do Crédito Quirografário será
mantido em moeda estrangeira, aplicando-se o disposto no item (ii)
acima desta cláusula.

5.4. Segundo Cenário de Pagamento dos Credores Quirografários. Caso os
Ativos Petra não integrem o Aumento de Capital em decorrência do quanto
previsto na cláusula 4.3.41, o pagamento dos Créditos Quirografários observará o
disposto nas cláusulas abaixo:
5.4.1. Pagamento Linear de até R$250 mil a todos os Credores
Quirografários. 0 montante de até R$250.000,00 (duzentos e
cinquenta mil reais) será pago integralmente — sem deságio — a cada
um dos Credores Quirografários, limitado ao valor do respectivo
Crédito Quirografário, em 2 (duas) parcelas, sem a incidência de
correção monetária e juros, conforme segue: (i) 50% (cinquenta por
cento) será pago no 30 4 (trigésimo) dia após a Data de Homologação
Judicial do Plano e (ii) 50% (cinquenta por cento) será pago no 30 4
(trigésimo) dia após a Data de Homologação do Aumento de Capital.

5.4.2. Redução Obrigatória de 15% (quinze por cento) do Valor dos
Créditos Quirografários, mediante deságio parcial do crédito. A
aprovação do Plano implica necessariamente a redução, em relação a
cada Credor Quirografário, de 15% (quinze por cento) do valor do
Crédito Quirografário no montante que superar o valor de
R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) pagos na forma da
cláusula 5.4.1 acima, o que ocorrerá por meio de deságio (isto é,
cancelamento) parcial do Crédito Quirografário.
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5.4.3. Redução Obrigatória de 55 % ( cinquenta e cinco por cento) do
Valor dos Créditos Quirografários , mediante capitalização do
Crédito Quirografário. Concomitantemente à aplicação do deságio
previsto na cláusula 5.4.2 acima, o montante correspondente a 55%
(cinquenta e cinco por cento) do valor do Crédito Quirografário que
superar o valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
pagos na forma da cláusula 5.4.1 acima será capitalizado no âmbito
do Aumento de Capital, através do procedimento de Capitalização dos
Créditos.
5.4.3.1 . Para fins de Capitalização dos Créditos denominados em

moeda estrangeira, tais Créditos serão convertidos em reais
com base (i) na cotação de fechamento da taxa de venda de
câmbio de reais pela respectiva moeda estrangeira na Data
do Pedido, caso o Credor Quirografário opte pela conversão
de seu crédito denominado em moeda estrangeira para
reais, na forma prevista na cláusula 8.7.1, óu (ii) na cotação
de fechamento da taxa de venda de câmbio de reais pela
respectiva moeda estrangeira na Data de Homologação
Judicial do Plano, caso o Credor Quirografário opte pela
manutenção de seu crédito na moeda estrangeira de origem;
em ambos os casos considerando a cotação divulgada pelo
Banco Central do Brasil por meio do sistema PTAX Venda ou
outro meio pelo qual o Banco Central passe a divulgar tal
taxa de câmbio, em substituição ao sistema PTAX e da
transação PTAX 800, na forma prevista no Comunicado BCB
25.940 /2014, conforme alterado ou substituído. Na ausência
de manifestação pelo Credor Quirografário, seu respectivo
Crédito Quirografário será mantido em moeda estrangeira,
aplicando-se o disposto no item (ii) acima desta cláusula.
5.4.4. Pagamento do Saldo Remanescente dos Créditos Quirografários. 0
Saldo Remanescente dos Créditos Quirografários será pago nas seguintes
condições:
Juros: 100% (cem por cento) do CDI acrescido de juros de
2,75% (dois vírgula setenta e cinco por cento) ao ano,
incidentes a partir da Data de Homologação Judicial do Plano,
para os Créditos Quirografários em reais (e para os convertidos
para reais, por opção do Credor Quirografário); ou 100% (cem
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por cento) do LIBOR, incidentes a partir da Data de
Homologação judicial do Plano, para os Créditos Quirografários
denominados em moeda estrangeira.
Carência: Período de carência de amortização de principal de 8
(oito) anos e de pagamento de juros de 4 (quatro) anos,
contados da Data de Homologação judicial do Plano.
Pagamento de juros: A cada mês decorrido no período
compreendido entre o 5 4 (quinto) e o 8° (oitavo) anos após a
Data de Homologação judicial do Plano, será realizado o
pagamento dos juros previstos neste Plano.
Amortização de principal e pagamento de juros: A cada mês
decorrido no período compreendido entre o 9 2 (nono) e o 13°
(décimo-terceiro) anos após a Data de Homologação judicial do
Plano, serão realizados amortizações de principal e pagamento
de juros, observando-se o seguinte cronograma de pagamento:
92 Ano

102 Ano

112 Ano

12 2 Ano

132 Ano

15%

15%

20%

25%

25%

5.4.4.1. Para fins de pagamento do Saldo Remanescente dos Créditos
Quirografários denominados em moeda estrangeira, (i) caso o
Credor Quirografário opte pela conversão de seu crédito
denominado em moeda estrangeira para reais, na forma prevista na
cláusula 8.7.1, seu Crédito será convertido em reais com base na
cotação de fechamento da taxa de venda de câmbio de reais pela
respectiva moeda estrangeira na Data do Pedido e,
consequentemente, o respectivo Saldo Remanescente do Crédito
Quirografário sofrerá a incidência de 100% (cem por cento) do CDI
acrescido de juros de 2,75% (dois virgula setenta e cinco por cento)
ao ano, qu (ii) caso o Credor Quirografário opte pela manutenção de
seu crédito na moeda estrangeira de origem, seu Crédito será
convertido em reais com base na cotação verificada na data que seja
2 (dois) Dias Úteis imediatamente anterior à data em que cada
parcela do pagamento for devida e, consequentemente, o respectivo
Saldo Remanescente do Crédito Quirografário sofrerá a incidência de
100% (cem por cento) do LIBOR. Em ambos os casos, será
considerada a cotação divulgada pelo Banco Central do Brasil por
meio do sistema PTAX Venda ou outro meio pelo qual o Banco
Central passe a divulgar tal taxa de câmbio, em substituição ao
sistema PTAX e da transação PTAX 800, na forma prevista no
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Comunicado BCB 25 . 940/2014 , conforme alterado ou substituído.
Na ausência de manifestação pelo Credor Quirografário, seu
respectivo Saldo Remanescente do Crédito Quirografário será
mantido em moeda estrangeira , aplicando - se o disposto no item (ii)
acima desta cláusula.
5.5. Pagamento dos Credores Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte . Os Créditos detidos pelos Credores Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte serão pagos integralmente — sem deságio — por meio de 2 (duas) parcelas,
sem a incidência de correção monetária e juros , conforme segue : ( i) 50%
(cinquenta por cento) será pago no 30 2 ( trigésimo ) dia após a Data de
Homologação judicial do Plano e ( ii) 50% ( cinquenta por cento ) será pago no 30°
(trigésimo ) dia após a Data de Homologação do Aumento de Capital.
5.6. Pagamento dos Credores Retardatários . Os Créditos detidos pelos
Credores Retardatários serão pagos em 120 (cento e vinte) parcelas mensais, sem
incidência e capitalização de juros , sendo a primeira parcela devida após o
primeiro mês subsequente à quitação integral de todos os demais Créditos
Concursais e Créditos Extraconcursais . Para os fins desta cláusula , não serão
tratados como retardatários ( i) os Créditos Trabalhistas e os Créditos de
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte; e / ou (ii) os Créditos reconhecidos
pelas Recuperandas e/ou que vierem a ser incluídos na Lista de Credores até a
Assembleia de Credores em que ocorrer a Aprovação do Plano , ainda que sem
direito a voto , na medida em que tais Créditos terão sido considerados nas
premissas e projeções econômicas que subsidiam as condições de pagamento
propostas neste Plano , de modo que estes Créditos serão pagos na forma prevista
nas Cláusulas 5.2, 5.3 ou 5 . 4 acima, conforme aplicável.
5.7. Forma de Pagamento . Os Créditos serão pagos aos Credores por meio da
transferência direta de recursos à conta bancária do respectivo Credor , por meio
de documento de ordem de crédito ( DOC) ou de transferência eletrônica disponível
(TED), sendo que a Eneva poderá contratar agente de pagamento para a efetivação
de tais pagamentos aos Credores . 0 comprovante de depósito do valor creditado a
cada Credor servirá de prova de quitação do respectivo pagamento.
5.8. Contas bancárias dos Credores . Os Credores devem informar suas
respectivas contas bancárias para esse fim, mediante comunicação por escrito
endereçada à Eneva, nos termos da cláusula 8.4. Os pagamentos que não forem
realizados em razão de os Credores não terem informado suas contas bancárias
com no mínimo 30 (trinta ) dias de antecedência da data de pagamento previsto

~N

EXq

✓° tos°
43

q -41 3
não serão considerados como um evento de descumprimento do Plano . Neste caso,
a critério das Recuperandas, os pagamentos devidos aos Credores que não tiverem
informado suas contas bancárias poderão ser realizados em juízo , às expensas do
Credor, que responderá por quaisquer custos agregados em razão da utilização da
via judicial para depósito . Não haverá a incidência de juros , multas , encargos
moratórios ou descumprimento deste Plano se os pagamentos não tiverem sido
realizados em razão de os Credores não terem informado tempestivamente suas
contas bancárias.
5.9. Majorações nos valores dos Créditos . Na hipótese de se verificar eventual
majoração no valor de qualquer Crédito decorrente de decisão judicial transitada
em julgado ou acordo entre as partes , o valor majorado do Crédito será pago na
forma prevista neste Plano, a partir do trânsito em julgado da decisão judicial ou
da celebração do acordo entre as partes . Neste caso , as regras de pagamento do
valor majorado de tais Créditos, notadamente quanto à incidência de juros,
passarão a ser aplicáveis apenas a partir do referido trânsito em julgado ou da data
da celebração do acordo entre as partes.
6. ALIENAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA ENEVA NA PECÉM I
6.1. Alienação da Pecém I para a EDP. Conforme divulgado ao mercado por
meio de Fato Relevante datado de 09/12 / 2014, a fim de fazer frente à sua
necessidade imediata de caixa , a Eneva celebrou contrato de compra e venda da
totalidade de sua participação na sua subsidiária Pecém I com a EDP , cuja cópia
integra o Anexo 6 . 1 deste Plano . Nos termos do referido contrato , o negócio
compreende o pagamento de R$300.000.000 , 00 (trezentos milhões de reais) pela
participação em Pecém I , a ser efetivada no fechamento do negócio.
6.2. Aprovação pelos Credores . A aprovação deste Plano acarretará , de pleno
direito , em caráter irrevogável e irretratável e independentemente de outras
formalidades ou da ocorrência de quaisquer eventos supervenientes, (i) a
aprovação pelos Credores da alienação da participação acionária detida pela Eneva
na Pecém I para a EDP , na forma do contrato cuja cópia integra o Anexo 6 . 1 deste
Plano, para todos os fins e efeitos jurídicos , caso a matéria ainda não tenha sido
aprovada pelos Credores ; ou (ii) a ratificação de eventual aprovação anterior, na
hipótese prevista na subcláusula 6.2.1 abaixo.
6.2.1. Aprovação da alienação de forma independente à votação do Plano.
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Caso necessário para fazer frente às suas necessidades de caixa, as

Recuperandas poderão requerer durante a Assembleia de Credores que
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a aprovação da alienação da participação acionária detida pela Eneva na
Pecém I para a EDP seja votada pelos Credores de forma separada à
votação do Plano, conforme autorizado pelo artigo 35, inciso I, letra f, da
LRJ. Nesta hipótese, enquanto não ocorrer a Homologação do Aumento
de Capital, o uso dos recursos obtidos com esta alienação deverá
respeitar os termos da cláusula 3.7 e o Curso Normal de Negócios. Uma
vez aprovada a alienação aqui referida pela Assembleia de Credores e
concluída a respectiva venda para a EDP, esta alienação será tida como
válida, eficaz, de boa-fé e realizada em caráter irrevogável e irretratável,
independentemente da Aprovação do Plano, Homologação Judicial do
Plano e/ou implementação das disposições aqui previstas, ainda que
sobrevenha a convolação da Recuperação Judicial em falência.

d

7.

EFEITOS DO PLANO

7.1. Vinculação do Plano. As disposições do Plano vinculam as Recuperandas e
os Credores a partir da Homologação Judicial do Plano, nos termos do artigo 59 da
LRJ, e os seus respectivos cessionários e sucessores.
7.2. Novação. Este Plano implica a novação dos Créditos, que serão pagos na
forma estabelecida neste Plano. Por força da referida novação, todas as obrigações,
covenants, índices financeiros, hipóteses de vencimento antecipado, bem como
outras obrigações e garantias que sejam incompatíveis com as condições deste
Plano deixarão de ser aplicáveis, sendo substituídas pelas previsões contidas neste
Plano.

0

7.3. Reconstituição de Direitos. Na hipótese de convolação da Recuperação
Judicial em falência, no prazo de supervisão estabelecido no artigo 61 da LRJ, os
Credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições
originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e
ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da Recuperação Judicial,
observado o disposto nos artigos 61, § 2% e 74 da LRJ.
7.4. Ratificação de Atos. A Aprovação do Plano representará a concordância e
ratificação das Recuperandas, Acionistas Controladores e dos Credores de todos os
atos praticados e obrigações contraídas no curso da Recuperação Judicial,
incluindo, mas não se limitando (i) à aprovação da alienação da participação
acionária detida pela Eneva na Pecém I para a EDP; (ii) ao Aumento de Capital; e
(iii) aos demais atos e ações necessárias para integral implementação e
consumação deste Plano e da Recuperação Judicial, cujos atos ficam
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expressamente autorizados, validados e ratificados para todos os fins de direito,
inclusive e especialmente dos artigos 66, 74 e 131 da LRj.
7.5. Ausência de reestruturação dos Créditos por Fiança Aval ou Obrigação
Solidária. Conforme exposto na petição inicial da Recuperação judicial, as
Recuperandas não pretendem reestruturar, no âmbito de sua Recuperação judicial,
,

os Créditos decorrentes de operações contraídas diretamente pelas subsidiárias
das Recuperandas sediadas no Brasil, por meio de operações nas quais as
Recuperandas figuram como fiadoras, avalistas, devedoras solidárias ou de
qualquer outra forma coobrigadas ao pagamento da dívida contraída diretamente
por uma de suas subsidiárias sediadas no Brasil. Consequentemente, os Créditos
por Fiança, Aval ou Obrigação Solidária que venham a ser eventualmente incluídos
pela Administradora judicial na Lista de Credores serão pagos nas condições
originariamente contratadas ou naquelas que eventualmente venham a ser
acordadas com o respectivo Credor por Fiança, Aval ou Obrigação Solidária.
7.6. Extinção de Ações. Os Credores não mais poderão, a partir da
Homologação judicial do Plano, (i) ajuizar ou prosseguir toda e qualquer ação
judicial ou processo de qualquer tipo relacionado a qualquer Crédito contra as
Recuperandas; (ii) executar qualquer sentença, decisão judicial ou sentença
arbitral relacionada a qualquer Crédito contra as Recuperandas; (iii) penhorar

quaisquer bens das as Recuperandas para satisfazer seus Créditos ou praticar
qualquer outro ato constritivo contra tais bens; (iv) criar, aperfeiçoar ou executar
qualquer garantia real sobre bens e direitos das Recuperandas para assegurar o
pagamento de seus Créditos; (v) reclamar qualquer direito de compensação contra
qualquer crédito devido às Recuperandas; e (vi) buscar a satisfação de seus
® Créditos por quaisquer outros meios. Todas as eventuais execuções judiciais em
curso contra as Recuperandas relativas aos Créditos serão extintas, e as penhoras e
constrições existentes serão liberadas.
7.7. Quitação. Os pagamentos realizados na forma estabelecida neste Plano
acarretarão, de forma automática e independentemente de qualquer formalidade
adicional, a quitação plena, irrevogável e irretratável, de todos os Créditos de

qualquer tipo e natureza contra as Recuperandas e seus controladores e
garantidores, inclusive juros, correção monetária, penalidades, multas e
indenizações. Com a ocorrência da quitação, os Credores serão considerados como
tendo quitado, liberado e/ou renunciado integralmente todos e quaisquer
Créditos, e não mais poderão reclamá-los, contra as Recuperandas, controladas,
subsidiárias, afiliadas e coligadas e outras sociedades pertencentes ao mesmo
grupo societário e econômico, e seus diretores, conselheiros, acionistas, sócios,
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agentes, funcionários, representantes, fiadores, avalistas, garantidores, sucessores
e cessionários a qualquer título.
7.8. Formalização de documentos e outras providências. As Recuperandas
obrigam-se a realizar todos os atos e firmar todos os contratos e outros
documentos que, na forma e na substância, sejam necessários ou adequados ao
cumprimento e implementação deste Plano e obrigações correlatas.
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7.9. Descumprimento do Plano. Para fins deste Plano, estará efetivamente
caracterizado seu descumprimento caso a Eneva, após o recebimento de
notificação enviada por parte prejudicada em decorrência de descumprimento de
alguma obrigação do Plano, não sane referido descumprimento no prazo de até 60
(sessenta) dias contado do recebimento da notificação. Nesse caso de não
saneamento, as Recuperandas deverão requerer ao Juízo, no prazo de 3 (três) Dias
Úteis, a convocação de Assembleia de Credores no prazo de 15 dias, com a
finalidade de deliberar acerca da medida mais adequada para sanar o
descumprimento. Esta cláusula não poderá ser invocada pelas Recuperandas para
permitir a extensão dos prazos previstos nas cláusulas 4.2 e 4.2.1.
7.10. Aditamentos, alterações ou modificações do Plano. Aditamentos,
alterações ou modificações ao Plano podem ser propostas a qualquer tempo após a
Homologação Judicial do Plano, desde que tais aditamentos, alterações ou
modificações sejam aceitas pelas Recuperandas e aprovadas pela Assembleia de
Credores, nos termos da LRJ. Aditamentos posteriores ao Plano, desde que
aprovados nos termos da LRJ, obrigam todos os credores a ele sujeitos,
independentemente da expressa concordância destes com aditamentos
posteriores. Para fins de cômputo, os Créditos deverão ser atualizados na forma
deste Plano e descontados dos valores já pagos a qualquer título em favor dos
Credores, inclusive mediante Capitalização dos Créditos.
8. DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. Contratos existentes e conflitos. Na hipótese de conflito entre as
disposições deste Plano e as obrigações previstas nos contratos celebrados com
qualquer Credor anteriormente à data de assinatura deste Plano, o Plano
prevalecerá.
8.2. Aprovação da ANEEL, ANP e CADE. Todas as disposições deste Plano ou
decorrentes do aqui previsto que dependam de aprovação pela ANEEL, ANP e/ou
CADE deverão ser aprovadas pelos referidos órgãos para que surtam seus
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regulares efeitos. As disposições deste Plano poderão ser adaptadas para cumprir
a eventuais exigências da ANEEL, ANP e/ou CADE, aplicando-se, no que for cabível,
o disposto na cláusula 7.8.
8.3. Anexos. Todos os Anexos a este Plano são a ele incorporados e constituem
parte integrante do Plano. Na hipótese de haver qualquer inconsistência entre este
Plano e qualquer Anexo, o Plano prevalecerá. Para que não pairem dúvidas, as
obrigações estabelecidas no Plano e/ou Anexos, conforme o caso, poderão ser
demandadas contra as Recuperandas ou demais partes contratantes nos Anexos,
na forma da lei, em caso de descumprimento.
8.4. Comunicações. Todas as notificações, requerimentos, pedidos e outras
comunicações às Recuperandas, requeridas ou permitidas por este Plano, para
serem eficazes, devem ser feitas por escrito e serão consideradas realizadas
quando (i) enviadas por correspondência registrada, com aviso de recebimento, ou
por courier, e efetivamente entregues ou (ii) enviadas por fac-símile, e-mail ou
outros meios, quando efetivamente entregues e confirmadas por telefone. Todas as
comunicações devem ser endereçadas da seguinte forma, exceto se de outra forma
expressamente prevista neste Plano, ou, ainda, de outra forma que venha a ser
informada pela Eneva aos Credores:
Eneva S A. - em Recuperação Judicial
Praia do Flamengo, n° 66,6Q andar, Flamengo
Rio de Janeiro/RJ, CEP n 4 22.210-903
A/C: Diretor Presidente
Telefone/fax: +55 213721-3265
E-mail: secretariacorporativa@eneva.com.br
.

Eneva Participações S.A. - em Recuperação Judicial
Praia do Flamengo, n° 66, sala 901 parte, Flamengo
Rio de Janeiro/RJ, CEP nQ 22.210-903
A/C: Diretor Co-Presidente
Telefone/fax: +55 213721-3265
E-mail: secretariacorporativa@eneva.com.br
Com cópia para:
Galdino Coelho Mendes Carneiro Advogados
Av. Rio Branco, n.° 138,11° andar
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro
,

,

,

~NEVq

0

✓~ I o~°

48

A~ -Ig
A/C: Flavio Galdino
Telefone/fax: +55 213195-0240
E-mail: galdino.eneva@gcmc.com.br
8.5. Data do Pagamento. Na hipótese de qualquer pagamento ou obrigação
prevista no Plano estar prevista para ser realizada ou satisfeita em um dia que não
seja um Dia Útil, o referido pagamento ou obrigação poderá ser realizado ou
satisfeita, conforme o caso, no Dia Útil seguinte.

•

8.6. Encargos Financeiros. Salvo nos casos expressamente previstos no Plano,
não incidirão juros e nem correção monetária sobre o valor dos Créditos a partir
da Data do Pedido.
8.7. Créditos em moeda estrangeira. Salvo manifestação positiva do Credor
pela conversão de seu crédito, os Créditos denominados em moeda estrangeira
serão mantidos na moeda original para todos os fins de direito, em conformidade
com o disposto no artigo 50, § 2°, da LRJ, e serão liquidados em conformidade com
as disposições deste Plano.
8.7.1. Opção do Credor pela conversão de seu Crédito em moeda
estrangeira para reais. Durante a Assembleia de Credores em que
ocorrer a votação do Plano, o Credor titular de Créditos denominados
em moeda estrangeira poderá ou não, segundo sua conveniência, optar
pela conversão de seu crédito em moeda estrangeira para reais,
mediante o preenchimento de formulário cujo modelo integra o Anexo
8.7.1 deste Plano. Na hipótese de o Credor manifestar seu interesse pela
conversão de seu Crédito denominado em moeda estrangeira para reais,
seu Crédito será convertido em reais tanto (i) para fins de Capitalização
dos Créditos, quanto (ii) para fins de pagamento do Saldo Remanescente
dos Créditos Quirografários denominados em moeda estrangeira, com
base na cotação de fechamento da taxa de venda de câmbio de reais pela
respectiva moeda estrangeira na Data do Pedido e, consequentemente, o
respectivo Saldo Remanescente do Crédito Quirografário sofrerá a
incidência de 100% (cem por cento) do CDI acrescido de juros de 2,75%
(dois vírgula setenta e cinco por cento) ao ano, nos termos das cláusulas
5.3.4 ou 5.4.4, conforme aplicável. Na hipótese de o Credor não
manifestar seu interesse pela conversão de seu Crédito denominado em
moeda estrangeira para reais, (i) para fins de Capitalização dos Créditos,
seu Crédito será convertido em reais com base na cotação de fechamento
da taxa de venda de câmbio de reais pela respectiva moeda estrangeira
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na Data de Homologação judicial do Plano e (ii) para fins de pagamento
do Saldo Remanescente dos Créditos Quirografários denominados em
moeda estrangeira, seu Crédito será convertido em reais com base na
cotação verificada na data que seja 2 (dois) Dias Úteis imediatamente
anterior à data em que cada parcela do pagamento for devida e,
consequentemente, o respectivo Saldo Remanescente do Crédito
Quirografário sofrerá a incidência de 100% (cem por cento) do LIBOR,
nos termos das cláusulas 5.3.4 ou 5.4.4, conforme aplicável. Em
qualquer dos cenários acima, será considerada a cotação divulgada pelo
Banco Central do Brasil por meio do sistema PTAX Venda ou outro meio
pelo qual o Banco Central passe a divulgar tal taxa de câmbio, em
substituição ao sistema PTAX e da transação PTAX 800, na forma
prevista no Comunicado BCB 25.940/2014, conforme alterado ou
substituído. Na ausência de entrega pelo Credor, durante a Assembleia
de Credores em que ocorrer a votação do Plano, do formulário cujo
modelo integra o Anexo 8.7.1 deste Plano indicando sua intenção pela
conversão de seu Crédito para reais, o referido Crédito será mantido em
moeda estrangeira, para os fins previstos neste Plano.

o

8.8. Divisibilidade das previsões do plano. Na hipótese de qualquer termo ou
disposição do Plano ser considerada inválida, nula ou ineficaz pelo Juízo da
Recuperação, o restante dos termos e disposições do Plano devem permanecer
válidos e eficazes, salvo se, a critério dos Credores reunidos em assembleia geral
de credores for deliberado que tal invalidade parcial do Plano compromete a
capacidade de seu cumprimento, caso em que, por simples declaração, poderão
restituir as Partes ao estado anterior.
8.9. Manutenção do direito de petição, voz e voto em Assembleia de
Credores. Para fins deste Plano, e enquanto não verificado o encerramento da
Recuperação judicial, os Credores preservarão o exercício do direito de petição,
voz e voto referente ao Crédito remanescente em toda e qualquer Assembleia de
Credores posterior à Homologação Judicial do Plano, independentemente da
conversão de parte dos Créditos em participação acionária de Eneva e respectiva
quitação.
8.10. Lei Aplicável. Os direitos, deveres e obrigações decorrentes deste Plano
deverão ser regidos, interpretados e executados de acordo com as leis vigentes na
República Federativa do Brasil.
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8.11. Eleição de Foro. Todas as controvérsias ou disputas que surgirem ou
estiverem relacionadas a este Plano serão resolvidas pelo Juizo da Recuperação.
Rio de Janeiro, 10 de abril de 2015.
ENEVA S.A. - EM RECUPERAÇÃO

No : Alexandre Ameri no
Carg : Diretor Presidente

a

Nome: Ricardo Levy
Cargo: Diretor Vice-Presidente

ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO

N e: Alexandre Americ o
Cargo: Diretor sem designação específica

Nome: Ricardo Levy
Cargo: Diretor Co-Presidente

ENE V,y
vG

51

(DAG

M
Anexo 1.2
Estrutura societária e operacional do Grupo Eneva
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Anexo 2.1.10
Laudo de Avaliação dos Ativos BPMB
(a ser incluído)
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Anexo 2.1.11

Laudo de Avaliação dosAtivos E.ON
(a ser incluído)
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Anexo 2.1.12
Laudo de Avaliação do Ativo ParnafTia 111
(a ser incluído)
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Anexo 2.1.13

Laudo de Avaliação dos Ativos Petra
(a ser incluído)
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Anexo 2.1.57
Laudos Econômico-Financeiros da Eneva
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Laudo de Avaliação
AP-0234/15-02
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LAUDO:

SOLICITANTE:

AP-0234115-02

DATA-BASE:

ki ~ q

31 de dezembro de 2014

ENEVA S.A., doravante denominada ENEVA S.A.
Sociedade anônima aberta, com sede à Praia do Flamengo, n° 66, 9 1
Andar, Flamengo, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 04.423.567/0001-21.

0
0
0

ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A., doravante denominada ENEVA
PARTICIPAÇÕES.

Sociedade anônima fechada, com sede à Praia do Flamengo , n° 66, 90
Andar, Flamengo, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no

oP

CNPJ/MF sob o n° 15.379.16810001-27.

■

d
a

Doravante denominadas, em conjunto, ENEVA ou Companhias.

OBJETO:

BENS E ATIVOS DETIDOS PELA ENEVA, demonstrados pormenorizadamente
no Capítulo 4.

OBJETIVO:

Elaboração de laudo de avaliação econômico-financeiro e de avaliação dos
bens e ativos de ENEVA, para fins de atender o disposto no Inciso III do art.
53 da Lei n° 11.101 /05.

0

■
0

n
0
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0
0
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SUMÁRIO EXECUTIVO
A APSIS foi nomeada pela ENEVA para a elaboração de laudo de avaliação econômico - financeiro e de
avaliação dos seus bens e ativos, para fins de atender o disposto no Inciso III do art. 53 da Lei n°

11.101/05.
Conforme fato relevante divulgado, a ENEVA S.A. e a ENEVA PARTICIPAÇÕES deram entrada com seu

p

pedido de Recuperação Judicial no dia 9 de dezembro de 2014, visando a ultrapassar o momento de
crise e retomar sua capacidade de pagamento das dívidas contraídas junto a credores públicos e
privados. De acordo com o mesmo documento, as sociedades direta ou indiretamente controladas
pela ENEVA encontram-se saudáveis e não integram o Pedido de Recuperação Judicial.
Conforme o Inciso III do art. 53 da Lei n° 11.101 /05, as Companhias devem apresentar aos credores

Q

EP

laudo econômico - financeiro e de avaliação dos seus bens e ativos subscrito por profissional
legalmente habilitado ou empresa especializada.

Para fins de atendimento ao artigo disposto acima , realizou-se laudo econômico - financeiro e
avaliação dos bens e ativos das Companhias.
Com relação à avaliação dos bens e ativos das Companhias, identificou-se que os principais ativos

Q

são representados por suas participações em usinas geradoras de energia e projetos

Green Field.

Estas usinas são concessionárias de energia e possuem dívidas próprias (não integrantes do Pedido

de Recuperação Judicial ), e seus ativos ( máquinas e equipamentos ) encontram-se alienados aos
bancos detentores desses créditos. Pelas características desses ativos, em um eventual cenário de
estresse, a melhor alternativa de realização seria a venda das usinas em funcionamento, tendo em
vista que os bens tangíveis não possuem mercado líquido. Considerando esses fatos, no melhor
julgamento do avaliador, além da elaboração de laudo econômico-financeiro dos ativos da
companhia, entenderam os peritos que a melhor estimativa para uma venda neste cenário seria o
valor econômico das usinas, deduzidos do desconto de 30% (trinta por cento), padrão de mercado
para liquidação forçada, admitindo que operações de venda dessa natureza demandam um prazo

longo . Quanto aos demais ativos , devido ao grau de incerteza quanto à sua realização, não

A

atribuímos nenhum valor para os mesmos.
Assim, realizou-se avaliação dos ativos de ENEVA, objetos deste laudo, pelo valor econômico

©

(abordagem da renda). 0 valor provável de liquidação pode ser inferido com aplicação do desconto
apurado de acordo com as práticas de mercado.

a

ESTIMATIVAS
Para estimativa do valor econômico dos ativos operacionais de ENEVA, considerou-se a abordagem
da renda. As Holdings que controlam usinas operacionais (Parnaíba Participações Holding e Pecém

n

Holding) foram avaliadas pela abordagem de custo (valor patrimonial), ajustando-se seus
investimentos nas usinas operacionais a valor justo.
Para os demais ativos detidos pela Companhia, pela grau de incerteza de realização envolvido, não
atribuímos valor algum.

ia
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Para a avaliação dos bens e ativos da Companhia em uma situação de estresse, definiu-se um

0

liquidação.

a

li 9,

deságio do valor econômico-financeiro de 30% (trinta por cento), como melhor estimativa de

VALOR FINAL ENCONTRADO
0 quadro a seguir apresenta o resumo do valor econômico de cada ativo de ENEVA, na data-base de
31 de dezembro de 2014:

0

(R$ milhões)

a

11 AQUI

0

PECÉM 1

19
e
a

PARNAÍBA 11
PARNAÍBA PARTICIPAÇÕES HOLDING

O

Q

a

3

PARNAÍBA I

100%

Equivalência Patrimonial

100%

Total
Equivalência Patrimonial

100%
50%
100%

600
300
754

50%

377
1.460
1.022
73z

Total
Equivalência Patrimonial
ofa
Equivalência Patrimonial

70%
100%
100%
100%
100%

Total
Equivalência Patrimonial
Total
Equi valência Patrimonial
Total
—--- 100%
Equivalência Patrimonial

18%

73 2
429

—

----

429
926

----

168

VALOR TOTAL

5.492

VALOR TOTAL DETIDO POR ENEVA

3.620

`

p

Z

PECÉM II PARTICIPAÇ6ES

PGN

Q

Total

VALOR ECONOMICO FINANCEIRO
591
591

PARTICIPAÇÃO ENEVA

ATIVOS AVALIADOS

Em uma situação de estresse, definiu-se um deságio de 30% sobre o valor econômico financeiro como
melhor estimativa para a liquidação dos ativos. 0 valor da tabela acima ainda não reflete este
deságio.
z Foi considerado o valor negociado pela usina, ainda a ser aprovado, conforme detalhado no Capítulo

7. 0 valuotion interno da ENEVA possui um VPL superior que o valor de venda da companhia, assim
entende-se que o desconto referente ao valor de liquidação já está implícito no valor negociado.
3 0 Patrimônio Líquido da companhia encontra-se dentro do intervalo de valor econômico encontrado.
Assim, conclui-se que a melhor estimativa de valor econômico para Pecém II Participações seja igual

ao seu valor Patrimonial.
4

O valor de Parnaíba Participações Holding foi calculado pelo seu património líquido ajustado a

mercado pelos valores econômicos de Parnaíba III e Parnaíba IV.

Q
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1. INTRODUÇÃO
A APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL Ltda., doravante denominada APSIS, com sede à Rua da
Assembleia, n° 35, 120 andar, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF
sob o n° 27.281.92210001-70, foi nomeada pela ENEVA para a elaboração de laudo de avaliação
econômico-financeiro e de avaliação dos seus bens e ativos, para fins de atender o disposto no
Inciso III do art. 53 da Lei n° 11.101 /05.

p

Na elaboração deste trabalho, foram utilizados dados e informações fornecidos por terceiros, na
forma de documentos e entrevistas verbais com o cliente. As estimativas utilizadas neste processo
estão baseadas nos documentos e informações, os quais incluem, entre outros, os seguintes:
■

❑
w

Demonstrações Financeiras de todas as companhias do grupo ENEVA e suas controladas em
31 de dezembro de 2014, não auditadas;

■

Fluxo de Caixa das Companhias (Holdings e operacionais) elaborado pela equipe de

valuation da ENEVA;
■

e
o

Fluxo de Caixa das Companhias (Holdings e operacionais) elaborado pelos assessores
financeiros da ENEVA;

■

Contrato de Compra e Venda de Pecém I;

■

Pedido de Recuperação Judicial das Companhias elaborado pelo escritório de advocacia
Galdino Coelho Mendes Carneiro Advogados; e

■

Informações públicas das Companhias.

Também utilizamos bancos de dados selecionados de terceiros para a obtenção de informações

Q

financeiras, incluindo:
■

Bloomberg LP; e

• Relatórios do setor de energia elétrica.

W
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a
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2. PRINCÍPIOS E RESSALVAS
As informações a seguir são importantes e devem ser cuidadosamente lidas.

Q

0 Relatório objeto do trabalho enumerado, calculado e particularizado obedece criteriosamente os
princípios fundamentais descritos a seguir:
■

Os consultores não têm interesse, direto ou indireto, nas companhias envolvidas ou na
operação, bem como não há qualquer outra circunstância relevante que possa caracterizar
conflito de interesses.

■

Os honorários profissionais da APSIS não estão, de forma alguma, sujeitos às conclusões
deste Relatório.

■

Q

No melhor conhecimento e crédito dos consultores, as análises, opiniões e conclusões

expressas no presente Relatório são baseadas em dados, diligências, pesquisas e

w

levantamentos verdadeiros e corretos.
■

Assumem-se como corretas as informações recebidas de terceiros, sendo que as fontes das

mesmas estão contidas e citadas no referido Relatório.
■

Q

Para efeito de projeção, partimos do pressuposto da inexistência de ônus ou gravames de
qualquer natureza, judicial ou extrajudicial, atingindo as empresas em questão, que não os

n

listados no presente Relatório.
• 0 Relatório apresenta todas as condições limitativas impostas pelas metodologias adotadas,
quando houver, que possam afetar as análises, opiniões e conclusões contidas no mesmo.

• 0 Relatório foi elaborado pela APSIS e ninguém, a não ser os seus próprios consultores,
preparou as análises e correspondentes conclusões.

• A APSIS assume total responsabilidade sobre a matéria de Avaliações, incluindo as
implícitas, para o exercício de suas honrosas funções, precipuamente estabelecidas em leis,
códigos ou regulamentos próprios.
• 0 presente Relatório atende a recomendações e critérios estabelecidos pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Uniform Standards of Professional Appraisal Practice
(USPAP) e International Valuation Standards Council (IVSC), além das exigências impostas
por diferentes órgãos, como Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), Ministério da
Fazenda, Banco Central, Banco do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários (UM),
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), Regulamento do Imposto de Renda (RIR),
Comitê Brasileiro de Avaliadores de Negócios (CBAN) etc.
• 0 controlador e os administradores das companhias envolvidas não direcionaram, limitaram,
dificultaram ou praticaram quaisquer atos que tenham ou possam ter comprometido o
acesso, a utilização ou o conhecimento de informações, bens, documentos ou metodologias
de trabalho relevantes para a qualidade das conclusões contidas neste trabalho.

r

~
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3. LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE
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Para elaboração deste Relatório, a APSIS utilizou informações e dados de históricos auditados
por terceiros ou não auditados, fornecidos por escrito pela administração da empresa ou obtidos
das fontes mencionadas. Sendo assim, a APSIS assumiu como verdadeiros e coerentes os dados e

Q

informações obtidos para este Relatório e não tem qualquer responsabilidade com relação a sua

veracidade.

13
12
q

■

0 escopo deste trabalho não incluiu auditoria das demonstrações financeiras ou revisão dos
trabalhos realizados por seus auditores. Sendo assim, a APSIS não está expressando opinião
sobre as demonstrações financeiras da Solicitante.

■

Não nos responsabilizamos por perdas ocasionais à Solicitante e suas controladas, a seus sócios,
diretores, credores ou a outras partes como consequência da utilização dos dados e informações
fornecidos pela empresa e constantes neste Relatório.

A

■

Nosso trabalho foi desenvolvido unicamente para o uso dos Solicitantes e seus sócios, visando ao

objetivo já descrito. Portanto, este Relatório não deverá ser publicado, circulado, reproduzido,

divulgado ou utilizado para outra finalidade que não a já mencionada, sem aprovação prévia e
por escrito da APSIS.
■

113

13
13

As análises e as conclusões contidas neste Relatório baseiam-se em diversas premissas,

realizadas na presente data, de projeções operacionais futuras, tais como: preços, volumes,
participações de mercado, receitas, impostos, investimentos, margens operacionais etc. Assim,
os resultados operacionais futuros da empresa podem vir a ser diferentes de qualquer previsão
ou estimativa contida neste Relatório, especialmente caso venha a ter conhecimento posterior
de informações não disponíveis na ocasião da emissão do Laudo.
■

Esta avaliação não reflete eventos e seus impactos ocorridos após a data de emissão deste
Laudo.

■

13

A APSIS não se responsabiliza por perdas diretas ou indiretas nem por lucros cessantes
eventualmente decorrentes do uso indevido deste Laudo.

■

Destacamos que a compreensão da conclusão deste Relatório ocorrerá mediante a sua leitura
integral e de seus anexos, não devendo, portanto, serem extraídas conclusões de sua leitura
parcial, que podem ser incorretas ou equivocadas.

❑
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4. DESCRIÇÃO DE ENEVA
A ENEVA é uma holding do setor de geração de energia termelétrica no Brasil. A ENEVA é detentora
de quatro grupos de ativos principais: Geração, Recursos Naturais, Recursos Renováveis e Projetos

Térmicos. Sua principal atividade econômica é a geração e comercialização de energia elétrica, com
negócios complementares em exploração e produção de gás natural. Abaixo, um quadro com os
principais ativos das Companhias e um breve detalhamento sobre cada um deles:
Q
En eva Participações

t7

S!A

D
Recursos
Naturais

Geração

O

Portfótio de
projetos
ermicos

Renováveis ' Geraç

ÂMw

O
Gãs natural

O

+Blocos

Exploratórios

1 (MA)

O

Total de B
blocos
7 blocos
70% Parnaiba
i Gás Natural

O

30% BPMB

D

lbloeo
50% Parnaiba

Natural

a
0
a
a

50% Consórcio
50%
i Carvão Mineral

Projetos em
desenvolvimento :

Projetos de
enerlilas

Projetos com
PPAS

parMIU o)

renováveis

Assegurados

Ventos
600 MW

176 MW

(
MW
2

100% Eneva

35% ENEVA

Prk
tipeções

35% Eneva
Participações
30% potra

;
1

3S% ENEVA

i

pornalba IV
56 M

7O°d
1 MW
100% ENEVA

Participações

sul
727 M

~

50% ENEVA

dez nvolvlmento

50% Eneva
Participações
Seival

35% Enes
Participações
30% Potra

35% ENEVA

35% Eneva

Taud (Expansão)
49 MW

Participações
30% potra

1009 ENEVA

600MW
Mina de Seiva!
30% ENEVA
70%Compeimi

_ ba 111

Participações
---

50% ENEVA
W% Eneva
Participações

í

A+

5.400MW

50% ENEVA
EletronorteJ

Par

~e~

rtkipsções

ti7
1

Em dez/2014 a ENEVA realizou a venda de sua participaçáo á EDP, o que está sujeao a aprovações.

n

s 1/ 3 ENEVA e 2 /3 PGN

Y

3

OPF

Inetane, DELP e ortang

Laudo AP-0234115-02

8

p
p

AJ:)sis
GERAÇÃO
■

p
13

A4C0

ITAQUI

Localizada no Distrito Industrial de São Luís e movida a carvão mineral, a usina está em
operação comercial desde fevereiro de 2013. A ENEVA S.A. tem 100% de participação no
empreendimento, que tem capacidade para gerar 360 MW de energia.
No leilão A-5 em outubro de 2007, foram contratados 315 MWm por um período de 15 anos,

12
Ê3

0

iniciando-se em fevereiro de 2013. No leilão, foi garantida a receita fixa de R$ 115/MWm,
reajustada anualmente pelo IPCA.
■

PECÉM 1

A Usina Termelétrica de Pecém I, localizada no município de São Gonçalo do Amarante (CE), produz
energia à base de carvão mineral pulverizado. A usina possui dois módulos de 360 MW, totalizando
720 MW. A ENEVA detinha 50% de participação no projeto e 50% pertencia à EDP. Em dez/2014 a
ENEVA realizou a venda de sua participação à EDP, o que está sujeito a aprovações.
No leilão de energia nova A-5, realizado em outubro de 2007, a usina contratou 615 MW médios,
garantindo uma receita fixa e indexada ao índice de inflação IPCA de cerca de R$ 111,00/MWh (base
dez/2013), durante 15 anos, a partir de janeira de 2013.

a

■

PECÉM 11

A termelétrica Pecém II está localizada no município de São Gonçalo do Amarante (CE) e produz
energia à base de carvão mineral pulverizado. Pecém 11, um empreendimento 50% ENEVA S.A. e 50%
E.ON, possui capacidade instalada de 365 MW.
Ao comercializar 276 MW médios no leilão de energia nova A-5 de setembro de 2008, a usina
A
ii

garantiu aproximadamente R$ 117,00/MWh (base dez/2013) de receita fixa indexada ao IPCA,
durante 15 anos, a partir de junho de 2013. Nesta data, Pecém II se sincronizou com o Sistema
Interligado Nacional (SIN) e concluiu todos os testes elétricos requeridos pelo ONS. Em outubro, a
usina recebeu autorização da ANEEL para iniciar operação comercial.
■

©

PARNAÍBA 1

A Usina de Parnaíba 1 está localizada dentro do Complexo de Parnaíba, em Santo Antônio dos Lopes
(MA). A usina utiliza gás natural, está em operação desde fevereiro de 2013 e possui capacidade
instalada de 676 MW. 0 fornecimento de gás para o Complexo de Parnaíba é feito pela Parnaíba Gás

a

Natural (PGN), cuja operação está detalhada mais adiante. A Usina de Parnaíba 1 é controlada pela
ENEVA S.A., que detém 70% das ações. A detentora dos 30% restantes é a Petra Energia.
No leilão de energia A-5 ocorrido em 2008, a Parnaíba 1 contratou 450 MWm por uma receita fixa de
R$ 112,50/MWh (base dez/13), reajustada anualmente pelo IPCA.
■

PARNAÍBA 11

A Usina de Parnaíba II está localizada dentro do Complexo de Parnaíba, em Santo Antônio dos Lopes
L.i

(MA). A usina utiliza gás natural, está em fase pré-operacional e possuirá capacidade instalada de

1É

ãá
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518 MW. A ENEVA conseguiu junto à ANEEL um Termo de Ajuste de Conduta (TAC), que garantiu a

&-A 0XÇ~

postergação do início de sua operação comercial para julho de 2016. No período de dez/2014 a

D

jun/2016, as turbinas de Parnaíba II estarão arrendadas à Parnaíba I. A ENEVA S.A. é detentora de

~{

No leitão de energia A-3 ocorrido em 2011, a Parnaíba II contratou 400 MWm pra entrega até março

s.r

100% das ações de Parnaíba II.

de 2014 e 450 MWm para entrega de janeiro de 2015 por 20 anos. A receita fixa acordada para o
primeiro contrato foi de R$ 79/MWh (base dez/ 13), enquanto a receita fixa do segundo contrato foi
de R$ 94,82 MWh (base dez/ 13), ambas reajustadas anualmente pelo IPCA.
■

PARNAÍBA 111

A Usina de Parnaíba III está localizada dentro do Complexo de Parnaíba, em Santo Antônio dos Lopes

p

(MA). A usina utiliza gás natural, está em operação desde outubro de 2013 e possui capacidade
instalada de 178 MW. A ENEVA S.A. é detentora de 35% das ações de Parnaíba III, enquanto a ENEVA
PARTICIPAÇÔES detém 35% e a Petra 30%.
No leilão de energia A-5 em 2008, a usina contratou 98 MWm por uma receita fixa de R$ 115/MWh

(base dez /13), reajustada anualmente pelo IPCA.

a
13

■

PARNAÍBA IV

A Usina de Parnaíba IV está localizada dentro do Complexo de Parnaíba, em Santo Antônio dos Lopes

(MA). A usina utiliza gás natural, está em operação desde janeiro de 2014 e possui capacidade
instalada de 56 MW. A ENEVA S.A. é detentora de 35% das ações de Parnaíba III, enquanto a ENEVA
PARTICIPAÇÔES detém 35% e a Petra 30%.
A usina de Parnaíba IV tem contrato firmado com a Kinross, por um prazo de cinco anos, para
fornecer 20 MWm de dezembro de 2013 a maio de 2014 e 46 MWm de junho de 2014 a dezembro de
2018. A energia restante será vendida no mercado livre.
■

AMAPARI

Em operação desde junho de 2008, a Amapari é uma usina termelétrica a óleo diesel, localizada no

Q
II

município de Serra do Navio (AP), com capacidade de geração de energia elétrica de 23 MW, sendo
51% de propriedade da ENEVA S.A. e 49% da Eletronorte.
Em julho de 2009, a Licença de Operação da unidade foi renovada pela Secretaria de Estado do Meio
Ambiente do Amapá (Sema). A Usina Amapari tem autorização da ANEEL para atuar como Produtor

0

Independente de Energia (PIE) e possui contrato de fornecimento direto de energia elétrica para a
Anglo Ferrous Amapá Mineração até 2015.

lu

13
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QUADRO RESUMO DOS ATIVOS OPERACIONAIS DA ENEVA
M
I
M,
Iltaqui
Pecém I
Pecém II
Parnaíbal
Pamaíba II
Pamaíba III
Pamaíba IV
Amapari

Carvão
Carvão
Carvão
Gás Natural
Gás Natural
Gás Natural
Gás Natural
Oleo Diesel

360
720
365
675
517
176
56
23

jan/13
jun/13
fev/13
juVió
out/13
jan/14
jun/08

15 anos
15 anos
15 anos
15 anos
20 anos
15 anos
5 anos
-

114,53
110,%
117,25
112,5
94,82
114,71
-

95,1%
90,1%
95,1%
97,0%
%,6%
97,0%
95,9%

100%
50% 2
50%
70%
100%
70% 3
70%3

-

51%

Base - novertoro cie [ul3
' Em dez/2014 a ENEVA realizou a venda de sua participação à EDP, o que está sujeito a aprovações.
3

A participação da Eneva está dividida entre Eneva S.A. (35%) e E~ Participações S.A. (35%)

RECURSOS NATURAIS
■

BLOCOS EXPLORATÓRIOS DE GÁS NATURAL

MP

A Parnaíba Gás Natural (PGN) - sociedade de propósito específico dividida entre Cambuhy (36%),

r

blocos exploratórios terrestres na Bacia do Parnaíba (MA). Os blocos terrestres têm recursos

Q

OGPar (36%), ENEVA S.A. (18%) e E.ON (9%) - possui participação majoritária na concessão de oito
riscados estimados em mais de 11 trilhões de pés cúbicos (TCF) e estão localizados em uma área
total de 24.500 km 2 , alcançando mais de 50 municípios.

A PGN tem um percentual de 70% na concessão de 7 blocos exploratórios na Bacia do Parnaíba,

a

sendo os 30% restantes de posse da BPMB. Além disso, a PGN opera outro bloco exploratório na

a

Equipamentos, com 50% de participação.

Bacia do Parnaíba em parceria com o consórcio formado por Imetrame Energia, Delp e Ortang

■

MINAS DE CARVÃO MINERAL - SEIVAL

Localizada no município de Candiota (RS), as reservas da Mina de Seiva[ chegam a 152 milhões de
toneladas, quantidade superior à necessária para a operação das usinas térmicas a carvão do grupo.
Já os recursos totais certificados da mina chegam a 610 milhões de toneladas de carvão.
Fruto de parceria entre a ENEVA S.A. (com 30% do empreendimento) e a Copelmi (70%), a Mina de

Seiva[ poderá ter sua produção comercializada para o mercado local, além de atender ao Complexo
Sul e Seiva[. A previsão é que o empreendimento alcance uma produção de 10 milhões de toneladas

D

anuais.
PROJETOS TÉRMICOS EM DESENVOLVIMENTO
■

SUL ENERGIA

D

A Usina Termelétrica Sul Energia será abastecida pelo carvão mineral da Mina de Seiva[. Localizada

m
LJ

geradoras de 363,5 MW cada.

no município de Candiota (RS), a planta terá 727 MW de potência instalada, com duas unidades

A Licença Prévia (LP) do projeto foi concedida em novembro de 2009 para uma capacidade de 600

Q

MW e retificada para os atuais 727 MW pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

t!
❑

um-
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Naturais Renováveis (IBAMA). A UTE Sul Energia é fruto da joint venture entre ENEVA S.A. e ENEVA
PARTICIPAÇÕES.
■

USINA DE SEIVAL

A Usina Termelétrica (UTE) de Seiva[, localizada no município de Candiota (RS), possui Licença de
Instalação (LI) de 600 MW, em terreno localizado dentro da área de concessão da ENEVA S.A. A UTE
Seiva[ é fruto da joint venture entre ENEVA S.A. e ENEVA PARTICIPAÇÕES.

~i
■

COMPLEXO AÇU

O
O

A joint venture entre a ENEVA S.A. e a ENEVA PARTICIPAÇÕES irá construir um projeto dividido em

1P

usina será abastecida com gás natural e terá capacidade de 3.300 MW, com dez turbinas a gás e

■
D

duas fases, num total de 5.400 MW, em São João da Barra, região Norte Fluminense do Rio de
Janeiro. A Usina Termelétrica Açu, em sua primeira fase, utilizará o carvão como insumo para
produzir 2.100 MW por meio de quatro unidades geradoras de 525 MW cada. Já a segunda fase da

cinco a vapor.

PROJETOS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
■

PROJETO VENTOS

0 Projeto Eólico Ventos está localizado no Rio Grande do Norte, nas cidades de Jandaíra e João

Câmara. Com capacidade instalada total de 600 MW e planejamento de expansão para 600 MW

O

a
•

adicionais, a ENEVA PARTICIPAÇÕES tem um percentual de 100% sobre o projeto.
•

TAUÁ

Em operação comercial desde agosto de 2011, a Usina Solar Tauá conta com 4.680 painéis

fotovoltaicos para converter a energia solar em elétrica, numa área de aproximadamente 12 mil
metros quadrados. Cerca de R$10 milhões foram investidos na unidade, cuja capacidade inicial é de
1 MW - o bastante para suprir 1.500 residências. 0 projeto possui licença para ampliar sua
capacidade gradualmente para até 50 MW.
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5. ANÁLISE DO SETOR
Segundo o IPL (Instituto Politécnico de Leiria), o setor de energia elétrica brasileiro tem atravessado
diversas mudanças estruturas nas últimas décadas. Entre as principais, estão a criação da Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) em 1996 e a introdução do Novo Modelo do Setor Elétrico em

13

2004. De modo geral, a comercialização de energia passou a ocorrer em dois ambientes separados,

M

Ambiente de Contratação Livre (ACL), no qual podem pa rt icipar geradoras, comercializadoras,

iai

q

o Ambiente de Contratação Regulada (ACR), onde participam geradoras e distribuidoras, e o

importadores, exportadores e consumidores livres.
Este processo

fez com que a estrutura do setor se tornasse menos estritamente regulamentada e

verticalizada. No modelo atual, as companhias do setor são divididas em geradoras, transmissoras e

M

distribuidoras. Enquanto a transmissão e a distribuição continuam inteiramente regulamentadas, a

~1

produção das geradoras é hoje negociada em mercado livre.

Também foram criadas, nesse ínterim, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), a Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e a Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Esta última
tem o objetivo de desenvolver estudos para o planejamento da expansão do sistema, enquanto o
ONS coordena as usinas de rede e transmissão do Sistema Interligado Nacional (SIN) e a CCEE tem a
função de viabilizar um ambiente de negociação de energia seguro e competitivo.
A EPE (Empresa de Pesquisa Energética) afirma que a geração de energia elétrica no Brasil em

centrais de serviço público e autoprodutores foi de cerca de 570 TWh (Terawatt-hora, equivalente a
1 milhão de MWh) em 2013, o que configura um aumento de 3,2% em relação ao ano anterior. A

oferta interna de energia elétrica como um todo foi majoritariamente oriunda de energia
hidráulica, que teve cerca de 70,6% de participação em sua composição, seguida por fontes
derivadas do gás natural, com 11,3%, e de fontes de biomassa, com 7,6%. 0 quadro a seguir oferece
um breve resumo da composição da oferta interna de energia:
Composição da Oferta Interna de Energia Elétrica em
2013 (por fonte)

a

Gás Natural

ú

ti

eDerivados de Petróleo

■ Carvão e Derivados
■ Nudear
■ Eólica

Fonte: Balanço Nacional Energético 2014 -EPE

0 Balanço Nacional Energético publicado em maio de 2014 pela EPE, indica uma redução de 5,4% na
oferta interna de energia hidráulica em 2013 em relação ao ano interior, e a participação de
energias renováveis na composição da matriz energética nacional decresceu de 84,5% em 2012 para

II
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79,3% em 2013. A geração derivada de energia eólica aumentou em 30,2% no mesmo período, mas o
aumento do consumo de eletricidade no país, da ordem de 3,6% em 2013 foi sustentado por geração

II

térmica, principalmente da derivada de carvão mineral, gás natural e bagaço da cana. As mudanças

®

Variação % na Participação das Fontes na Matriz
Energética (2012-2013)

percentuais na participação de cada tipo de energia foram da seguinte ordem:

p

Outras

22,29%

Eólica

1 30,28%

Carvão a Vapor

75,74%

Nuclear

`_

-8,72%

1`'-7i
Derivados do Petróleo

ap

36,24%

Biomassa

14,47%

Gás Natural

47,60%

Hidrelétrica

-20,00%

D

-5,86%

0,00%

20,00%

4Ok00% Balanço 60 00%n
e reéoco80 ÓO %E

De acordo com a ANEEL, a ordem de despacho das usinas, determinada pelo ONS, é definida pela
preferência a energias de menor custo. De modo geral, começa com a geração de energia pelas

13

hidrelétricas e, em seguida, é acionada a geração petas térmicas por ordem de menor custo.
um estudo sobre a competitividade da geração termelétrica a gás natural no Brasil, publicado na Rio

Oii Et Gas Expo and Conference 2014, afirma que o setor elétrico brasileiro se encontra em um
ponto de inflexão, pois a demanda vem apresentando um aumento constante enquanto a

capacidade de regularização dos reservatórios hídricos se reduz nesse processo. Desta forma, a
fonte termelétrica se apresenta como fonte de backup e alternativa para a geração na base.
Adicionalmente, o Balanço Nacional Energético mostra que a participação da energia termelétrica
em 2013 chegou a 30,3% da oferta de energia total, contra 23,9% em 2012, o que configura um
aumento de 31% no período. A energia termelétrica teve a seguinte composição em 2013:

Composição do Total de Energia Termelétrica
(2013)
Carvão e Derivados

Derivados de Petróleo

26,90%

—1 S

Nudear

40,r 0' .
~

Gás Natural

Q
Fonte: Balanço NadonalEnergético 2014- EPE

a

a
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Já o Plano de Operação Energética, publicado pelo ONS em 2013, apresenta um resumo do
panorama do setor e estima a seguinte evolução das participações das diferentes fontes de energia
na composição da matriz energética entre 2013 e 2017:

Estimativa de Evolução das Participações das
Diferente Fontes (2013-2017)

a
d
O

Eólica

381,1%

óleo/Diesel
Outros

19,1%
0,0%

18,7%

Biomassa
Carvão

51,1%

Gás/GNL
Nuclear

IP

33,1%
0,0%

Hidráulica
0,0%

M

20,1%
100,0%

200,0%

300,0%

400,0%

Fonte: Plano de Operação Energética - ONS 2013

D

p
O
t

O
O
O
D
Q
Ll
O
11

d~]
r-

Laudo AP-0234115-02

15

t~ ob

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER JUDICIÁRIO

Meu-ta iatá encerrei V ~PY
presentes autos às fls.
0 referido é verdade.
o ~ 1 21:11-55
Ri.) ~ o

vol ume

22(21-,

RESP. P/ EXPEDIENTE JÁ!

7535-651-0291

dos

Avaliado em
Destinaçáo Final:

• Guarda permanente

CÓDIGO DE BARRAS

• Amostragem
• Eliminar em

°hi oy

neieo

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

~
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

+

EfibUETA DE LEITURA ÓTICA

COLE AQUI

0911212014-17:59

0474961-48.2014.8.19.0001

1 ° Ofício Reg

Cartório da 4a Vara Empresarial - Empresarial

Sort.

Recuperação Judlci.
-N-Recuperação Judicial
Repte:
ENEVASA
ENEVA PARTICIPAÇOES S A
Reqte:

Y

FlávioAntrmio Esterves Galdino (RJ094605)

Adv:
t

G

JUIZ .................. Dr...

r

.
TJERJ - 27/072Ó17 12 19:58 - Volume 10 de 32
Guia: 2017009475 - Protocolo: 201700403197

0320100820309.01-67
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

AUTUAÇÃO
DATA DA AUTUAÇÃO
REG, DE SENT.: LIVRC
JUSTIÇA GRATUITA

7535-651-1503

........................................ FLS...

-

NÃO

Ir

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PODER JUDICIÁRIO

é
a
Nesta filat,3
5 autos às fls.
verdade.
o rei ,
O 10Y 1 21 .315

Ire

RESP.. F11

-10

7535-651-0291

volume

APSIS
I O
q

6. ABORDAGENS DE AVALIAÇÃO
Três tipos de abordagens podem ser utilizados para a determinação de valor de um ativo, seja ele
tangível ou intangível. São elas:
Abordagem de Mercado - o valor justo do ativo é estimado através da comparação com ativos

■

semelhantes ou comparáveis, que tenham sido vendidos ou listados para venda no mercado primário
ou secundário. No caso de ativos intangíveis, os preços de venda ou de mercado são raramente

C

disponíveis, devido a normalmente serem transferidos apenas como parte de um negócio, e não em
uma transação isolada, o que resulta em esta abordagem ser raramente utilizada na avaliação de

■

intangíveis.

■
Abordagem de Custo - mede o investimento necessário para reproduzir um ativo semelhante, que
s

apresente uma capacidade idêntica de geração de benefícios. Esta abordagem parte do princípio da
substituição, onde um investidor prudente não pagaria mais por um ativo do que o custo para
substituir o mesmo por um substituto pronto/feito comparável.

■

Abordagem da Renda - define o valor do ativo como sendo o valor atual dos benefícios futuros que
resultam do seu direito de propriedade. O valor justo dos fluxos de caixa futuros que o ativo irá
gerar durante a sua vida útil é projetado com base em atuais expectativas e suposições sobre
condições futuras. Vale ressaltar, entretanto, que os efeitos sinérgicos ou estratégicos diferentes

AI

daqueles realizados por participantes do mercado não devem ser incluídos nos fluxos de caixa
projetados.

Para fins de projeção de fluxo de caixa das Companhias a ser considerado no presente relatório,
optou-se por utilizar a abordagem da renda para os ativos operacionais das Companhias. A
abordagem de renda foi considerada apropriada, uma vez que o valor inerente a esses ativos é
melhor mensurado através da sua capacidade de gerar renda futura.

■

As Holdings que controlam usinas operacionais (Parnaíba Participações Holding e Pecém Holding)
foram avaliadas pela abordagem de custo (valor Patrimonial), ajustando-se seus investimentos nas
usinas operacionais a valor justo.
Da mesma forma, considerando a hipótese de uma situação de estresse das Companhias para os

■

mesmos ativos avaliados pelo Fluxo de Caixa descontado, atribuímos um deságio 30% (trinta por
cento) como melhor estimativa de valor de liquidação.

■
■
■
■

o
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Estrutura atual

NOS

■
ENEVA
■
■

100%

Itaqui

■
50%

■

Pecém II
Participações

100%
Pecém II

■
70%
Parnaíba)

100%
i

Parnaíba II
70%

i

100%

Parnaíba
Participações

18,2%

Parnaíba III

PGN

F
70%: FParnaíba IV
70%

B [ocos de Gás

r~

■
■
■
■

r,
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7. LAUDO ECONÔMICO-FINANCEIRO

i$06

7.1 METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO (ATIVOS OPERACIONAIS)
i

ABORDAGEM DA RENDA: FLUXO DE CAIXA
E

Esta metodologia define a rentabilidade da empresa como sendo o seu valor operacional,
equivalente ao valor descontado do fluxo de caixa líquido futuro. Este fluxo é composto pelo lucro

4

líquido após impostos, acrescidos dos itens não caixa (amortizações e depreciações) e deduzidos
investimentos em ativos operacionais (capital de giro, plantas, capacidade instalada etc.).

i

0 período projetivo do fluxo de caixa líquido é determinado levando-se em consideração o tempo

a

que a empresa levará para apresentar uma atividade operacional estável, ou seja, sem variações
operacionais julgadas relevantes. 0 fluxo é então trazido a valor presente, utilizando-se uma taxa
de desconto, que irá refletir o risco associado ao mercado, empresa e estrutura de capital.

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO
Para o cálculo do fluxo de caixa líquido, utilizamos como medida de renda o Capital Investido,
conforme o quadro a seguir, baseado nas teorias e práticas econômicas mais comumente aceitas no
mercado, especialmente das obras:
i

• DAMODARAN, Aswath. Avaliação: Princípios e Prática. In:
(Autor) Finanças
Corporativas: teoria e prática. 2° Edição. Porto Alegre: Bookman, 2004. p. 611-642.
• PRATT, Shannon P. Income Approach: Discounted Economic Income Methods. In:
(Autor) Valuing a Business: The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies. 3 3 Edição.
EUA: Irwin Professional Publishing, 1996. p. 149-202.
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DO CAPITAL INVESTIDO
Lucro antes de itens não caixa, juros e impostos (EBITDA)
( ) Itens não caixa (depreciação e amortização)
(_) Lucro líquido antes dos impostos (EBIT)
( ) Imposto de Renda e Contribuição Social (IR/CSSL)
(_) Lucro líquido depois dos impostos
( +) Itens não caixa (depreciação e amortização)
(_) Fluxo de caixa bruto
( ) Investimentos de capital (CAPEX)
( +) Outras entradas
( ) Outras saídas
( ) Variação do capital de giro
(_) Fluxo de caixa líquido

A

TAXA DE DESCONTO

A taxa de desconto a ser utilizada para calcular o valor presente dos rendimentos determinados no
fluxo de caixa projetado representa a rentabilidade mínima exigida pelos investidores, considerando
que a empresa será financiada parte por capital próprio, o que exigirá uma rentabilidade maior que
a obtida em uma aplicação de risco padrão, e parte por capital de terceiros.

à
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Esta taxa é calculada pela metodologia WACC - Weighted Average Cost of Capital, modelo no qual o
custo de capital é determinado pela média ponderada do valor econômico dos componentes da

©

estrutura decapita[ (próprio e de terceiros), descrito nos quadros a seguir.
As taxas livres de risco normalmente são baseadas nas taxas de bônus do Tesouro Americano. Para o

Q

custo do capital próprio, utilizam-se os títulos com prazo de 20 anos, por ser um prazo que reflete

a

terceiros, consideram-se os títulos com prazo de 10 anos, por refletirem mais adequadamente o

ti
e

VALOR DA EMPRESA

mais proximamente o conceito de continuidade de uma empresa. Para o custo do capital de

prazo que uma empresa pode captar recursos no mercado internacional.

0 fluxo de caixa líquido do Capital Investido é gerado pela operação global da empresa, disponível
para todos os financiadores de capital, acionistas e demais investidores. Sendo assim, para a
determinação do valor dos acionistas, é necessária a dedução do endividamento geral com
terceiros.
Outro ajuste necessário é a inclusão dos ativos não operacionais, ou seja, aqueles que não estão
consolidados nas atividades de operação da empresa, sendo acrescidos ao valor operacional
encontrado.

■

■

Custo do capital
próprio

Re = Rf + beta•(Rm - Rf) + Rp + Rs

Rf

Taxa livre de risco - baseado na taxa de juros anual do Tesouro
Americano para títulos de 20 anos, considerando a inflação
americana de longo prazo.

Rm

Risco de mercado - mede a valorização de uma carteira
totalmente diversificada de ações para um período de 20 anos.

Rp

Risco País - representa o risco de se investir num ativo no país em
questão em comparação a um investimento similar em um país
considerado seguro.

Rs

Prêmio de risco pelo tamanho - mede o quanto o tamanho da
empresa a toma mais arriscada.

beta

Ajusta o risco de mercado para o risco de um setor específico.

beta atavancado

Ajusta o beta do setor para o risco da empresa.

Custo do capital
de terceiros

■

Rd = Rf (•) + alfa + Rp

Rf (')

Taxa livre de risco - baseado na taxa de juros anual do Tesouro
Americano para títulos de 10 anos, considerando a inflação
americana.

■

Alfa

Risco Específico - representa o risco de se investir na empresa em
análise.

■

Taxa de
desconto

V

■

UM

WACC = (Re x We) + Rd (1 -t) x Wd

Re =

Custo do capital próprio.

Rd =

Custo do capital de terceiros.

We =

Percentual do capital próprio na estrutura de capital.

Wd =

Percentual do capital de terceiros na estrutura de capital.

T=

Taxa efetiva de imposto de renda e contribuição social da cia.
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7.2 MODELAGEM ECONOMICO-FINANCEIRA
❑

No presente relatório, utilizamos a metodologia de rentabilidade futura para a determinação do
valor econômico das usinas operacionais.

Q
Q

A modelagem econômico-financeira das usinas foi conduzida de forma a demonstrar sua capacidade
de geração de caixa no período de tempo considerado, tendo sido utilizadas, basicamente, as
informações já citadas anteriormente.

❑

As projeções foram realizadas para o período julgado necessário , sob plenas condições operacionais
e administrativas, com as seguintes premissas:
A metodologia está baseada na geração de Fluxo de Caixa Livre Descontado;

❑
■

E

P

Para a determinação do valor de cada usina, foi considerado o período da data-base até o
encerramento do período de outorga de cada usina;

■

Foi considerado que os contratos de venda de energia serão renovados até o fim do período
de outorga pelos mesmos termos atualmente existentes, com preços reajustados pela
inflação;

©
■

Para o período anual , foi considerado o ano fiscal de 1 0 de janeiro até 31 de dezembro;
Para o cálculo do valor presente, foi considerada a convenção de meio ano (mid-gear
convention);

❑

0 fluxo foi projetado em termos nominais, considerando o efeito da inflação, e o valor
presente calculado com taxa de desconto variável nominal;

Q

A taxa de desconto utilizada foi o WACC variável, que reflete a diferente estrutura de
capital projetada para cada usina em cada período;

~+■~

irrl

■

A não ser quando indicado, os valores foram expressos em milhões de reais; e

■

Para a realização da previsão dos resultados nos exercícios futuros das empresas, utilizou-se
os Balanços Patrimoniais de 31 de dezembro de 2014, não auditados, como balanços de
partida.

0

No Anexo 1, apresentamos detalhadamente a modelagem econômico - financeira , cujas projeções

^

elaboradas pela administração e assessores financeiros da ENEVA.

operacionais foram baseadas no desempenho histórico da empresa e projeções plurianuais

❑

❑

um-
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7.3 PREMISSAS OPERACIONAIS DAS USINAS TERMELÉTRICAS

l (, 0q
b

RECEITAS

Q

Usinas termelétricas podem operar no Ambiente de Contratação Regulada (ACR) ou no Ambiente de
Contratação Livre (ACL). No ACR, os contratos de fornecimento de energia

(Purchase Price

Agreement - PPA) são divididos entre uma receita fixa e uma receita variável e têm prazo médio de
15 anos. No ACL, os contratos de PPA determinam um valor por MWh fornecido.
®

Os Contratos de Comercialização de Energia em Ambiente Regulado (CCEAR) para as termelétricas

Q

são realizados na modalidade intitulada "contratos por disponibilidade de energia". Nesta
modalidade de contratação, os agentes geradores de energia são pagos de acordo com sua
quantidade de energia assegurada e não com base na energia efetivamente gerada.
A energia assegurada leva em consideração a potência total da usina, as taxas de indisponibi[idade

MO

forçada e programada declaradas pelo empreendedor, o custo variável unitário do empreendimento
declarado também pelo empreendedor, dentre outros fatores. Quanto maior o custo variável da
usina, menor será a energia assegurada atribuída à usina, dado que quanto maior seu custo variável,
menor a probabilidade de ser despachada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

12
IM
Q

Em contrapartida à energia assegurada que estará adicionando ao sistema, o empreendedor recebe
uma receita fixa, reajustada anualmente pelo IPCA. Esta receita é destinada a cobrir todos os custos
fixos da usina, incluindo despesas de depreciação, e a remunerar o capital investido.
Além da receita fixa, o empreendedor é ressarcido pelos custos variáveis decorrentes de sua
operação quando a usina é despachada pelo ONS. Esta modalidade de receita é chamada de "receita
variável" e cobre os custos com combustível e os custos de OEM incorridos a mais pela geração de
energia da usina.
A projeção de receita variável para as usinas está atrelada ao despacho esperado nos anos de
projeção. Considera-se que haja despacho sempre que o PLD (Preço de Liquidação das Diferenças)
seja superior ao CVU (Custo Variável Unitário).

O

As Companhias contrataram uma consultoria especializada para projeção de diversos cenários
mensais para o PLD. Caso mais de 50% destes cenários aponte o PLD acima do CVU em um
determinado período, considera-se que há despacho de 100% da capacidade da usina. Caso menos
de 50% das séries aponte para um PLD superior ao CVU, considera-se que a usina não é despachada

13

a

naquele período. Por este motivo, no fluxo de caixa projetado pelas Companhias, quando o PLD é
muito próximo ao CVU há grande volatilidade do despacho esperado.

TRIBUTOS
Foi considerada uma alíquota de PIS/COFINS de 9,3% sobre a ROB pelo período projetado. Além

Q

disso, uma parcela dos custos com O&M e compra de combustível é dedutível do pagamento de

Q

montante a ser pago pela receita bruta.

PIS/COFINS, por isso a projeção dos tributos totais desconta o crédito criado por estes custos do

a
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CUSTOS OPERACIONAIS
M J0
Os custos envolvidos na operação de usinas Termelétricas dividem-se entre fixos e variáveis,

Q

segundo a descrição abaixo:

• CUSTOS FIXOS

Q

o

Custos com Pessoal

Tal linha de custos refere-se ao pessoal de ENEVA alocado na operação das usinas termelétricas.

o Serviços Prestados por Terceiros
Parte do pessoal alocado nas usinas de ENEVA é terceirizada, e esta linha reflete os custos
envolvidos com a contratação deste pessoal.

p

o

Taxa ANEEL

A TFSEE (Taxa de Fiscalização de Serviço de Energia Elétrica) é destinada a prover os recursos
necessários ao funcionamento da ANEEL, e seu valor é estabelecido anualmente. 0 cálculo do valor

devido é feito sobre a Potência Instalada da usina.
o Taxa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST)

Q

0 transporte de energia elétrica no Brasil é realizado por meio de linhas de transmissão e
subestações que compõem a chamada Rede Básica. A Taxa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST)

.. tem como objetivo a manutenção desta infraestrutura de transmissão e é definida anualmente pela
ANEEL. Os reajustes ocorrem anualmente e a tarifa é definida pela ANEEL para cada agente do setor
elétrico.

o Taxa da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE)
Os agentes da CCEE têm obrigação de efetuar o recolhimento das contribuições relativas ao
funcionamento da CCEE a fim de cobrir seus custos e investimentos. A taxa foi considerada como R$
0,11 em 2014 e seu reajuste é realizado anualmente pelo IPCA.

o Despesa com seguros
As usinas possuem seguro sobre sua receita fixa e variável, cobrindo 100% das duas mediante
pagamento anual com reajuste pelo IPCA.
■

CUSTOS VARIÁVEIS
o O&M variável

Considera-se em cada usina um valor de OE M calculado sobre a energia despachada bruta. 0 valor

Q
O

considerado por MWh inclui gastos com insumos de produção, como diesel, tratamento das cinzas,
água, químicos, cal, consumo interno de energia e outros.
o Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)
É considerado que as usinas investem 1% de sua receita líquida de PIS/COFINS em Pesquisa e

Q

Desenvolvimento. 0 cálculo deste valor para a rubrica de custos variáveis foi feito sobre a receita
variável líquida de PIS/COFINS.

Q

a

J
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Custo com compra de combustíveis

Caso a usina seja despachada é necessária a aquisição de combustível para alimentá-las. 0 preço de
mercado por tonelada de carvão foi baseado nas previsões de preço da CIF-ARA e foram

®

consideradas as taxas de degradação por aquecimento de cada usina, assim como os tributos
envolvidos na compra da matéria-prima.
Já o preço por metro cúbico de gás foi baseado na cotação do Henry Hub e nos valores acordados
entre as usinas do Complexo de Parnaíba e a PGN pela compra do gás.

GASTOS POR INDISPONIBILIDADE

12

Caso a indisponibilidade efetiva da usina seja superior à indisponibilidade declarada no ato de
contratação do PPA, a usina deve pagar, pelo critério ADOMP, uma multa equivalente a esta
diferença vezes o spread entre o preço spot da energia e o custo variável da usina. Vale ressaltar

® que as Companhias pleitearam a alteração desta metodologia de cálculo junto à ANEEL, de modo
que o cálculo seja realizado com base na média móvel histórica da disponibilidade da planta. A
projeção de despesas por indisponibilidade considerou o cálculo baseado na média móvel histórica
da disponibilidade das plantas.

OVERHAULING
As usinas termelétricas reconhecem os gastos com manutenção sob a rubrica de Overhauling, dentro
de custos. Os custos até 2019 foram estimados de acordo com o MTP (Medium Term Plon) elaborado
pelas Companhias e os valores considerados para os anos seguintes foram reajustados pelo IPCA.

Q
U

Q
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7.4 PREMISSAS OPERACIONAIS DA PRODUTORA DE GÁS NATURAL
RECEITAS
o RECEITAS POR VENDAS DE GÁS

As receitas por venda de gás da PGN são provenientes das vendas de gás da companhia por prazos e
preços pré-estabelecidos sob contrato. 0 volume considerado varia segundo a demanda dos
compradores.
o RECEITAS DE ARRENDAMENTO

ti

9

3

MO

As Companhias possuem receitas provenientes de arrendamento pagos pelas plantas termelétricas
do Complexo Parnaíba. Tais receitas são determinadas por contrato e dividem-se entre uma parcela
fixa e outra variável.
A receita fixa é reajustada pela inflação e anualmente de modo que a Taxa Interna de Retorno (TIR)
de cada planta termelétrica seja igual a 15%. As receitas variáveis são determinadas pela diferença
entre receitas e custos variáveis, quando positiva, conforme estabelecido por contrato.
TRIBUTOS
Os tributos devidos pela PGN são o ICMS, com alíquota de 4,6% incidente sobre a receita bruta e o
PIS/COFINS, com alíquota de 9,25% incidente sobre a receita bruta. Há geração de créditos fiscais
derivados dos custos operacionais, que são abatidos dos tributos totais a pagar. Os valores
projetados consideram tanto as alíquotas destacadas quanto os créditos citados.
CUSTOS OPERACIONAIS
o O&M

As despesas de Operação e Manutenção referem-se aos gastos envolvidos na produção de gás, tais
como salários dos funcionários, manutenção dos poços e equipamentos, custo de operação dos poços
de gás e dos insumos necessários à sua exploração. Tais custos dividem-se entre fixos e variáveis,
sendo os fixos reajustados pela inflação e os variáveis seguindo o volume de gás extraído.
o PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

Q
Q
Q

a
Lk:

G

A ANP define que exploradores de gás natural são obrigados a destinar recursos para Pesquisa e
Desenvolvimento em montante equivalente a 1% da Receita Bruta da Produção do campo. Tal valor
é destinado majoritariamente a Universidades e Institutos de Pesquisa e Desenvolvimentos
credenciadas pela ANP.
o PARTICIPAÇÃO ESPECIAL

Exploradores de petróleo e gás natural em campos de alta rentabilidade estão sujeitos, segundo o
Decreto n° 2.705, de 1998, ao pagamento da chamada Participação Especial. Seu cálculo incide
sobre a receita líquida da produção trimestral de cada campo, consideradas as deduções previstas
por lei, de acordo com a localização da lavra, o número de anos de produção e o respectivo volume
de produção trimestral fiscalizada. Os valores considerados foram estimados pela companhia.

àr-i
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ROYALTIES

Trata-se de compensação financeira devida aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem
como a órgãos da administração direta da Usina, em função da produção de gás natural sob o
regime de concessão.
f

■

i í

o CUSTOS DE EXPLORAÇÃO
Trata-se dos custos envolvidos nos estudos de geologia e geofísica e na procura por novos campos de
gás natural a serem explorados pela companhia.

i
■

■
■
f

■
■
■
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7.5 PROJEÇÕES DAS USINAS
7.5.1 UTE ITAQUI
RECEITA BRUTA

n

As receitas foram projetadas segundo os termos do PPA contratado em leilão A-5 em outubro de
2007, considerando uma receita fixa com reajustes anuais pelo IPCA. As receitas variáveis

acompanham a evolução dos custos variáveis. Os dados projetados para receita, percentual de
despacho esperado e disponibilidade estão resumidos no gráfico abaixo:
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Entre 2014 e 2026, o PLD projetado situa-se muito próximo do CVU da usina, o que explica,

13

conforme apontado na página 22, a volatilidade no despacho esperado para Itaqui. A variação do

C3

abaixo.

despacho esperado é refletida na receita, no custo e na margem EBITDA, conforme destacado

CUSTOS
Os custos de Itaqui foram projetados de acordo com as expectativas da companhia e considerando
sua natureza fixa e variável, segundo o gráfico abaixo:
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❑

Percebe-se um movimento da queda da participação dos custos sobre a ROL no período entre 2014 e
2021, em grande parte devido à diminuição do despacho esperado. Isto ocorre pois a margem

❑

variável da companhia é inferior à margem fixa. Conforme a participação da receita variável na
receita total aumenta, há uma tendência à diminuição da margem bruta operacional.
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EBITDA
Considerando todas as receitas, despesas e tributos, a evolução considerada para o EBITDA de Itaqui
está demonstrada abaixo:
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Conforme destacado acima, a variação da margem EBITDA de Itaqui entre 2021 e 2026 é explicada
pela variação do despacho esperado pela companhia. Pode-se perceber que, quando o despacho
esperado é igual a zero, a margem aproxima-se de 55% (como observado em 2020 e 2021), e quando
o despacho é igual a 100%, a margem aproxima-se de 20% (como observado em 2015 e 2016).

CAPEX
A evolução do CAPEX considerado para a usina está detalhada abaixo:
Capex Itaqui (R$ milhões)

0
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2018

2019

O
D
O
D
O

à r_3

Laudo AP-0234/15-02

27

Q
Apsis

Af !c

7.5.2 UTE PECÉM 1
Em 9 de dezembro de 2014, a ENEVA S.A. vendeu sua participação de 50% em Pecém 1 para a EDP ENERGIAS DO BRASIL S.A. por um montante de R$ 300 milhões. Como a ENEVA S.A. encontra-se em
Recuperação Judicial, a eficácia desta operação está sujeita às seguintes condições: i) os credores
da empresa devem aprovar o plano de reorganização das Companhias; ii) A Corte responsável pela

Recuperação Judicial deve homologar o Plano de Recuperação; e iii) A operação necessita da

13
L•~

auto ri zação dos bancos IDB, BNDES e quaisquer outras instituições financeiras que possuam

p

2015 e o caixa deverá ser utilizado para financiar a holding até o início da entrada de caixa gerada

contratos com Pecém I. A entrada de caixa referente à venda deste ativo deve ocorrer em junho de

pelos ativos operacionais.
❑

Assim, como existe uma oferta firme de compra para esta usina, considera-se como melhor
estimativa para o valor de mercado desta usina o valor já negociado entre as partes de R$ 300
milhões por 50% da usina (R$ 600 milhões por 100% da usina).
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7.5.3 UTE PECÉM 11
RECEITA BRUTA

As receitas foram projetadas segundo os termos do PPA contratado em leilão A-5 em 2008

considerando uma receita fixa com reajustes anuais pelo IPCA. As receitas variáveis acompanham a
evolução dos custos variáveis. Os dados projetados para receita, percentual de despacho esperado e
disponibilidade estão resumidos no gráfico abaixo:
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CUSTOS
Os custos de Pecém II foram projetados de acordo com as expectativas da companhia e
~y

Y

4

considerando sua natureza fixa e variável, segundo o gráfico abaixo:
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Percebe-se um movimento da queda da participação dos custos sobre a ROL no período entre 2014 e

Q

2021, em grande parte devido à diminuição do despacho esperado. Isto ocorre pois a margem de
receita e custos variáveis da companhia é inferior à margem de receita e custos fixos. Conforme a
participação da receita variável na receita total aumenta, há uma tendência à diminuição da

margem bruta operacional.
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EBITDA
Considerando todas as receitas, despesas e tributos, a evolução considerada para o EBITDA de
Pecém II está demonstrada abaixo:
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CAPEX
A evolução do CAPEX considerado para a usina está detalhada abaixo:
Cspex Pecém II (R$ milhões)
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7.5.4 UTE PARNAÍBA 1
RECEITA BRUTA
As receitas foram projetadas segundo os termos do PPA contratado em leilão A-5 em 2008,
considerando uma receita fixa com reajustes anuais pelo IPCA. As receitas variáveis acompanham a
evolução dos custos variáveis. Os dados projetados para receita, percentual de despacho esperado e
disponibilidade estão resumidos no gráfico abaixo:
PARIWBA1

1.ea0
1.60D

~~~

120%

♦

1.451

1.100

1.533

1.461 100%

1.1571.229 M

♦4.005
5
817

aa 1.200 1.132

1.000
600

789

738 751

` ♦♦
E. ♦

800

i

808

039

60%

r

624

,~

E 400

i

♦♦

200

rI§P

%e

10b 1d1 100

~awita F6a

BR1{

n I

ala

1oY

16♦

1010

1P1 1P 1w 1P

20%

4 1 1~ -ve 1?

Receita varl t e outras ---Despad» Espiado -Dlspo0lbitidade Esperada

~

CUSTOS

i

Os custos de Parnaíba 1 foram projetados de acordo com as expectativas da companhia e
considerando sua natureza fixa e variável, segundo o gráfico abaixo:
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EBITDA
Considerando todas as receitas, despesas e tributos, a evolução considerada para o EBITDA de

■

Parnaíba 1 está demonstrada abaixo:
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CAPEX
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A evolução do CAPEX considerado para a usina está detalhada abaixo:

i
Capex Parnaíba 1 (R$ milhões)
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UTE PARNÁBA 11

RECEITA BRUTA

o

As receitas foram projetadas segundo os termos do PPA contratado em leilão A-3 em 2011,
considerando uma receita fixa com reajustes anuais pelo IPCA. As receitas variáveis acompanham a

0

evolução dos custos variáveis . Os dados projetados para receita , percentual de despacho esperado e
disponibilidade estão resumidos no gráfico abaixo:
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Cabe ressaltar que em 2016, ano de início da operação da usina, ela opera somente 6 meses, por
isso há um descaramento entre o percentual de despacho esperado e a receita bruta neste ano.

CUSTOS
Os custos de Parnaíba II foram projetados de acordo com as expectativas da companhia e
considerando sua natureza fixa e variável, segundo o gráfico abaixo:
PARNAÍBA II
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Como descrito acima, em 2016, a usina opera somente 6 meses, por isso há um descaramento entre

0

o percentual de despacho esperado e os custos operacionais neste ano.
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EBITDA
Considerando todas as receitas, despesas e tributos, a evolução considerada para o EBITDA de

Parnaíba II está demonstrada abaixo:
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CAPEX
A evolução do CAPEX considerado para a usina está detalhada abaixo:

Capex Parnaíba II (R$ milhões)
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7.5.6 UTE PARNAÍBA 111
RECEITA BRUTA

❑

As receitas foram projetadas segundo os termos do PPA contratado em leilão A-5 em 2008,

considerando uma receita fixa com reajustes anuais pelo IPCA. As receitas variáveis acompanham a
❑

evolução dos custos variáveis. Os dados projetados para receita, percentual de despacho esperado e
disponibilidade estão resumidos no gráfico abaixo:
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Pode-se observar uma forte queda das receitas projetadas entre 2016 e 2017, devido à forte queda

esperada para o percentual despachado.

CUSTOS
Os custos de Parnaíba III foram projetados de acordo com as expectativas da companhia e
considerando sua natureza fixa e variável , segundo o gráfico abaixo:
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EBITDA
Considerando todas as receitas, despesas e tributos, a evolução considerada para o EBITDA de

■

Parnaíba III está demonstrada abaixo. Pode-se observar que a queda da receita é acompanhada de
um aumento da margem, uma vez que a margem de receita e custos fixos da companhia é superior

■

à margem de receita e custos variáveis.
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CAPEX
Foi considerado um CAPEX de R$ 6 milhões em 2015 e de R$ 400 mil em 2016.
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7.5.7 UTE PARNAÍBA IV

j~~)6

RECEITA BRUTA

■

As receitas foram projetadas segundo os termos do PPA com a Kinross, considerando uma linha de

receita proveniente da venda de gás no mercado Spot e no PPA e outra referente às receitas de
íZ

produção própria. Os dados projetados para receita, percentual de despacho esperado e
disponibilidade estão resumidos no gráfico abaixo:
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CUSTOS
Os custos de Parnaíba IV foram projetados de acordo com as expectativas da companhia e
considerando sua natureza fixa e variável, segundo o gráfico abaixo:
i
PARNAÍBA 1V
85,0%

200

77,8%
.a
1

150

vv
d 100
r
É

■

80,0%

x `.72,8%

73,1%

72,9%

72,6%

----

49

51

50

53

54

58

62

67

70

73,7%

73,5%

73,6%

----------- -----83

88

93

99

104

75.0%
70 , 0%

65,0% X

50

60,
60,0%
'
55,0%

0

50,0%
O~Q̀
tiOỳ O`
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Considerando todas as receitas, despesas e tributos, a evolução considerada para o EBITDA de

■

Parnaíba IV está demonstrada abaixo:
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CAPEX
Foi considerado um CAPEX de R$ 2 milhões em 2015.
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7.5.8 PARNAÍBA GÁS NATURAL (PGN)
([
O

RECEITA BRUTA

Q

As receitas foram projetadas segundo as vendas de gás e as receitas de arrendamento da
companhia. Os dados projetados para receita, abertos por vendas de gás e receita de
arrendamento, estão detalhados abaixo:
PARNAÍBA GÁS NATURAL
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■ Receita de Arrendamento

eVe ndas de Gás

Dado que nem toda a receita da companhia é fixa , há variação do valor de vendas de gás e receitas
de arrendamento segundo a demanda por gás considerada . Por este motivo , a curva de receitas tem
um movimento não linear.
`i

CUSTOS
Os custos de PGN foram projetados de acordo com as expectativas da companhia e considerando sua
natureza fixa e variável, segundo o gráfico abaixo:
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EBITDA
Considerando todas as receitas, despesas e tributos, a evolução considerada para o EBITDA de PGN

i

está demonstrada abaixo.
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CAPEX
A evolução do CAPEX considerado para a usina está detalhada abaixo:
533

Capex PGN (R$ milhões)
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As Companhias estimam a evolução do CAPEX de PGN, segundo a utilização do potencial de
exploração de cada bloco. Não é previsto um CAPEX inicial visando disponibilizar a totalidade do
potencial de exploração dos Blocos. Ao invés disso, projetam-se investimentos conforme a
capacidade torna-se incapaz de suprir a demanda. Por este motivo, verifica-se certa inconstância
nos valores considerados.
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S. CONCLUSÃO
Com base nos estudos apresentados pela APSIS com data base em 31 de dezembro de 2014,

i

concluíram os peritos que o valor econômico financeiro dos ativos detidos por ENEVA para fins de
atender o inciso III, do artigo 53, da Lei n° 11.101 /2005, se dá conforme tabela abaixo.
L,

VALOR ECONÔMICO — FINANCEIRO — ---

- (R$ milhões)
—.
—.

VALOR DOS BENS E ATIVOS DA ENEVA

o

3.620

De acordo com premissa descrita no sumário executivo, consideram os peritos como melhor

estimativa de avaliação dos bens e ativos das Companhias um deságio de 30% (trinta por cento)
sobre o valor da avaliação econômico-financeira. A tabela acima ainda não reflete a aplicação deste
deságio.
'1

r'

0 laudo de avaliação AP-0234 115-02 foi elaborado sob a forma de Laudo Digital (documento
eletrônico em Portable Document Format - PDF), com a certificação digital dos responsáveis

r

técnicos e impresso pela APSIS, composto por 42 (quarenta e duas) folhas digitadas de um lado e 04
(quatro) anexos. A APSIS Consultoria Empresarial Ltda., CREA/RJ 1982200620 e CORECON/RJ
RF/02052, empresa especializada em avaliação de bens, abaixo representada legalmente pelos seus
diretores, coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos que, porventura, se façam
necessários.

Q

Rio de Janeiro, 09 de abril de 2015.
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9. RELAÇÃO DE ANEXOS
1. CÁLCULOS AVALIATÔRIOS DOS ATIVOS OPERACIONAIS
2. TAXA DE DESCONTO

t

3. PREMISSAS MACROECONÔMICAS
4. DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE
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ANEXO 1A - DADOS - ITAQUI

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

DADOS ITAQUI

2015

(R$ milhões)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)

673

(% crescimento)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022', 2023
iY
+'

1

'"
2024

602

604

530

520

708

648

823

-7,7%

-10,3%

0,4%

X12,2%

-1,9%

36,2%

-8,5%

27,001,

727

671

8,1%

Receitas Fixas
Receitas Variáveis
Outras Receitas

340
267
65

362
304
61

383
216
72

403
102
97

421
105
78

448
0
82

474
0
46

502
170
36

532
89
27

566
234
24

Receita Fixa (R$IMWh)
Horas em operação
Capacidade Vendida no ACR (MWh)

123,29
8.760
315

130,84
8.784
315

138,97
8.760
315

146,06
8.760
315

152,67
8.760
315

161,94
8.784
315

171,66
8.760
315

181,96
8.760
315

192,88
8.760
315

204,45
8.784
315

IMPOSTOS E DEDUÇOES

-10,1%

-10,1%

-10,1%

-10,0%

-10,0%

-6,8%

-7,4%

-5,7%

-6,7%

-5,6%

CUSTOS OPERACIONAIS
(% ROL)

(479)

(539)

(442)

(354)

(334)

(244)

(216)

(398)

(311)

(473)

-79,1%

-82,4%

-73,2%

-65,4%

-61,5%

-49,4%

-44,8%

-59,6%

-51,3%

-60,9%

(40)
(278)

(41)
(301)

(42)
(214)

(45)
(102)

(47)
(109)

(52)
(14)
(39)
(55)

(64)
(14)
(50)
(69)

(77)
(15)
(34)
(60)

(104)
(14)
(26)
(64)

(85)
(17)
(20)
(56)

(32)
(4)
(65)
(88)
(26)

(34)
(4)
(69)
(50)
(27)

(37)
(186)
(73)
(39)
(29)
(1)
(33)

(39)
(100)
(78)
(29)
(31)
(0)
(35)

(41)
(254)
(82)
(25)
(32)
(0)
(36)

Pessoal e Administração
0&M Variável e Combustível
Serviços de Terceiros
Compra de Energia
Encargos de Transmissão
Compensação por tempo parado
Overhauling

-

(30)

-

(31)

3
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ANEXO 1A - DADOS - ITAQUI

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

DADOS ITAQUI

2025

2026

2027

2028

2029

(R$ milhões)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)

767

968

1.027

1.082

(% crescimento)

-6,8%

26,1%

6,1%

5,4%

5,4%

Receitas Fixas
Receitas Variáveis
Outras Receitas

598
147
23

634
311
23

672
324
30

714
337
31

755
351
35

Receito Fixa (R$/MWh)
Horas em operação
Capacidade Vendida no ACR (MWh)

216,72
8.760
315

IMPOSTOS E DEDUÇOES

CUSTOS OPERACIONAIS
(% ROL)
Pessoal e Administração
OEtM Variável e Combustível
Serviços de Terceiros

Compra de Energia
Encargos de Transmissão
Compensação por tempo parado
Overhauling

1.141

2030

2031

j

2033

2032!,

2034;

1.266

1.334

1.406

1.482

5,4%

5,4%

5,4%

5,4%

5,4%

800
366
35

848
382
36

899
398
37

953
415
38

1.010
433
39

1.202

229,72

243,50

258,12

273,60

290,02

307,42

8.760
315

8.760
315

8.784

8.760
315

8.760

315

8.760
315

315

325,86
8.760
315

345,42

366,14

8.760
315

8.760

-6,3%

-5,3%

-5,3%

-5,3%

-5,4%

-5,4%

-5,4%

-5,4%

-5,4%

-5,4%

(390)

(579)

(614)

(642)

(676)

(708)

(746)

(786)

(828)

(873)

-54,3%

-63,2%

-63,2%

-62,7%

-62,6%

-62,3%

-62,3%

-62,3%

-62,3%

-62,3%

(67)

(71)

(75)

(440)
(129)

(464)

(489)

(136)

(144)

315

(44)

(48)

(51)

(54)

(57)

(162)

(337)

(365)

(380)

(61)
(397)

(87)

(92)

(104)

(110)

(117)

(64)
(418)
(123)

(24)
(34)
-

(25)
(37)
-

(351)
(98)
(33)

(33)

(37)

(38)

(40)

(42)

(45)

(47)

(39)
-

(41)
-

(51)

(54)

(57)

(40)

(43)

(45)

(46)
(50)

(49)

(38)

(44)
(47)

(52)

(55)

(61)

(58)

m9 uiw.>
~

2/10

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
Ç_P

o Q a o 4 1a
ANEXO 1A - DADOS - ITAQUI

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

DADOS ITAQUI

2035

2037

2036

2038

2039

2040

1 1

~~

2042

2041

2043

i(R$ milhões)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)

1.562

1.647

1.736

1.830

1.930

2.035

2.146,

~I
2.263

2.386

(% crescimento)

5,4%

5,4%

5,4%

5,4%

5,4%

5,4%

5,4%

5,5%

5,5%

Receitas Fixas

1.071

1.135

1.203

1.276

1.352

1.433

1.519

1.610

1.707

Receitas Variáveis

451

470

490

511

533

556

579

604

630

Outras Receitas

40

41

42

44

45

46

47

48

50

Receita Fixa (R$/MWh)
Horas em operação
Capacidade Vendida no ACR (MWh)

388,11
8.760

411,40

315

8.760
315

436,08
8.760
315

IMPOSTOS E DEDUÇÕES

-5,4%

-5,4%

(

462,24

489,98
8.760

519,38

550,54

583,57

618,59

8.760

8.760

315

315

315

8.760
315

8.760
315

8.760
315

-5,4%

-5,4%

-5,4%

-5,4%

-5,4%

-5,4%

-5,4%

CUSTOS OPERACIONAIS

(920)

(970)

(1.023)

(1.078)

(1.137)

(1.198)

(1.264)

(1.333)

(1.405)

(% ROL)

-62,3%

-62,3%

-62,3%

-62,3%

-62,3%

-62,3%

-62,3%

-62,3%

-62,3%

Pessoal e Administração

(79)
(516)

(83)
(544)

(87)

(92)

(97)

(102)

(108)

(114)

(120)

(573)

(604)

(637)

(672)

(708)

(747)

(788)

(152)

(160)

(168)

(178)

(187)

(197)

(208)

(219)

(131)

(50)

(52)

(55)

(58)

(61)

(68)

(60)

(63)

(67)
(72)

(70)
(76)

(74)
(80)

(65)
(78)

(72)
(87)
-

(76)
(92)
-

(94)

(99)

0&M Variável e Combustível
Serviços de Terceiros
Compra de Energia
Encargos de Transmissão
Compensação por tempo parado
Overhauling

(65)

(68)

(82)

(84)

(89)

~
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ANEXO 1A - CAPITAL DE GIRO - ITAQUI

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

CAPITAL DE GIRO ITAQUI

3111212014

(R$ milhões)

1

2015

2017

2016

2018

2020

2019

2021

'2022

1
Q

2023

184

175

193

154

111

111

63

62

134

103

166

Créditos Diversos
Estoques

92
80

79
76

85
83

79
59

70
28

71
30

62
1

61
1

83
51

76
28

96
70

Despesas Antecipadas

11

20

25

17

13

10

-

-

0

0

0

FONTES

63

40

51

40

28

28

10

11

32

25

43

Fornecedores
Folha de pagamento

47
3

31
3

41
3

30
4

18
4

18
4

4
3

4
3

24
3

15
3

32
4

Impostos, taxas e contribuições

13

6

6

6

5

6

4

4

4

7

8

121

135

142

115

84

83

53

51

103

78

123

14

8

(28)

(31)

51

(25)

45

USOS

CAPITAL DE GIRO
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
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ANEXO 1A - CAPITAL DE GIRO - ITAQUI

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

CAPITAL DE GIRO ITAQUI
R$ milhões

I.
2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

3
2033

2032

I

2034
,

134

206

217

227

238

250

263

277

292

308

90
44

113
92

120
97

127
100

134
104

141
109

148
115

156
121

165
127

174
134

-

-

-

-

-

-

-

FONTES

34

55

57

60

64

69

73

77

81

86

Fornecedores

22

42

44

46

48

50

52

55

58

61

4
8

4
9

4
9

5
10

5
12

5
14

5
15

6
16

6
17

6
18

CAPITAL DE GIRO

100

151

159

167

174

181

190

200

211

222

VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO

(23)

51

8

8

7

7

10

10

11

11

USOS
Créditos Diversos
Estoques

Despesas Antecipadas

Folha de pagamento
Impostos, taxas e contribuições

aC
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ANEXO 1A - CAPITAL DE GIRO - ITAQUI

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

CAPITAL DE GIRO ITAQUI
(R$ milhões)

` 2035

2037

2036

2038

2039

2040

2041

~

2042

2043 ,: J
1

USOS

324

342

361

380

401

423

446

470

496

Créditos Diversos
Estoques

183
142

193
149

203
157

214
166

226
175

238
184

251
194

265
205

279
216

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FONTES

91

96

101

107

113

119

126

133

140

Fornecedores
Folha de pagamento
Impostos, taxas e contribuições

64
7
20

68
7
21

72
7
22

76
8
24

80
8
25

84
9
26

89
9
28

93
9
30

98
10
32

234

246

259

273

288

304

320

337

355

12

12

13

14

15

15

16

17

18

Despesas Antecipadas

CAPITAL DE GIRO
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO

rn1~
6110
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ANEXO 1A - FLUXO - ITAQUI

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

FLUXO ITAQUI

2015

()

(% crescimento)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)
DEDUÇÕES/ IMPOSTOS

(_)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (ROL)
LAJIDA/EBITDA

LAIR/EBIT

(_)

CUSTOS OPERACIONAIS (

)

margem Ebitda (Ebitda/ROL)
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO (

)

2017

2016

673
(68)

2018

8,1%

-7,7.06

727

671

(73)

(68)

w

202311

2024

0,4%

.12,2%

-1,9%

36,2%

-8,5%

27,0%

602

604

530

520

708

648

823

(60)

(61)

(36)

(39)

(40)

(43)

(46)

605

654

604

542

544

494

(479)
126

(539)
115

(442)

(354)

(334)

162

187

210

(244)
250

(216)
266

(398)
270

(311)
294

(473)
304

20,91%

17,6%

38,5%
(114)

55,2%

40,4%

48,7'9

39,1%

(114)

34,6%
(114)

50,6%

(114)

26,8%
(114)

(114)

(114)

(114)

(114)

(114)

95
(6)

136
(9)

152

156
(10)

180
(43)

190

-6,3%
89

-6,3%
127

-6,3%
142

16,4%

25,8%

19,5%

-6,3%
146
21,8%

-23,8%
137
22,7%

-13,8%
145
18,6%

1

48

73

(1)

(0)

(3)

(5)

Taxa de IRCS Efetiva (IRCS/EBIT)

-6,3%
11
1,9%

-6,3%
1
0,1%

-6,3%
45
7,4%

-6,3%
69
12,7%

ENTRADAS

2022

-10,3%

IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB. SOCIAL (-)

margem líquida (LL/ROL)
FLUXO DE CAIXA LIVRE

S

2021

482

12

LUCRO LÍQUIDO (=)

2020

2019

2016

2015
125

2017

115

2018

159

2019

183

2020

(10)

242

605

777

20221

2021

204

668

256

260

20238

(45)

2024

252

259

-- -- -- - --

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

11

1

45

69

89

127

142

146

137

145

()

114

114

114

114

114

114

114

114

114

114

(38)

(23)

(15)

(5)

(1)

(38)

(23)

87

92

260

252

259

VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO (-)

(14)

DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO
SAÍDAS
INVESTIMENTOS IMOBILIZADO E INTANGÍVEIS
SALDO SIMPLES

SALDO DO PERÍODO

73

(8)

84

(15)

(5)

(1)

144

178

202

242

256

28

31

1

30

2

171

209

203

271

258

(51)

209

25

276

(45)

214

7110
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ANEXO 1A - FLUXO - ITAQUI

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234/15-02

FLUXO ITAQUI

2026

2025

2029

2028

2027

h 1,

(% crescimento)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)
DEDUÇÕES/ IMPOSTOS ( - )
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (ROL)
CUSTOS OPERACIONAIS ( - )
LAJIDA/EBITDA ( _ )
margem Ebitda (Ebitda/ROL)

DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO (-)

-6,8%
767

26,1%

6,1%

968

(49)

(51)

1.027
(54)

719

917

973

(390)

(579)

(614)

(58)
1.024

(61)
1.080

5,4%

5,4%

5,47o

1.202

1.266

1.334

(65)
1.137
(708)
429

(68)
1.198

(72)
1.262

11

i

5,47o

1.406

5,4%

1.482

(76)

(80)
1.402

1.331
(828)

(873)

452

(786)
477

502

529

(746)

329

338

358

382

45,7%
(114)

36,8%

36,855,
(114)

37,3%

37,4%

37,7%

37,7%

37,71
-,

37,7%

0o
37,71

(114)

(114)

(114)

(114)

(114)

(114)

(114)

268

290

315

338

362

388

415

(114)
223

244

(642)

5,41-6

1.141

1.

li

(676)
404

215

LAIR/EBIT ( _ )

5,4%
1.082

¡2034

21

2032

2031

2030

(R$ miftes)

IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB. SOCIAL (-)

(51)

(53)

(58)

(64)

(78)

(107)

(115)

(123)

(132)

(141)

Taxa de1RCS Efetiva (IRCS/EBIT)

-23,8%

-23,8%

-23,8%

-23,89.'

-27,1%

-34,0%

170
18,6%

186
19,1%

204

211

208

-34,0%
223

-34,0%
239

-34,OSG
256

-34,0%
274

margem líquida (LL/ROL)

164
22,8%

19,9%

19,6%

18,3%

18,6%

18,9%

19,1%

19,5%

LUCRO LÍQUIDO (=)
FLUXO DE CAIXA LIVRE
(R$ mil)

2025

2027

2026

2028

2030

2029

2032

2031

1

203 3N

388

239

370
256

114

114

114

-

-

-

-

-

353

370

388

278

284

300

318

326

322

337

353

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

164

170

186

204

211

208

223

DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO

114

114

114

114

114

114

114

-

-

-

-

-

-

-

ENTRADAS

SAÍDAS
INVESTIMENTOS IMOBILIZADO E INTANGÍVEIS ( - )

SALDO SIMPLES
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO (-)

SALDO DO PERÍODO

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

-

-

-

-

-

-

-

278

284

300

318

326

322

337

23

301

(51)

233

(8)

292

(8)

311

(7)

318

(7)

316

(10)

328

2034

(10)

343

274

(11)

360

(11)

377
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ANEXO 1A - FLUXO - ITAQUI

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

FLU 0v ITAQUI
(RS milhões)

2035
(% crescimento)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)
DEDUÇÕES/ IMPOSTOS (-)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA (ROL)

CUSTOS OPERACIONAIS (-)
LAJIDA/EBITDA ( _ )
margem Ebitda (Ebitda/ROL)
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO (-)

2037

2036

5,4%
1.562
(84)
1.478

5,4%
1.647
(89)
1.558

2038

5,4%
1.736
(94)

2039

2041')

2040

2042

5,4%
1.830

5,4%
1.930

5,4%
2.035

5,4%
2.146

(99)

(104)

(110)

(116)

5,5%
2.263
(122)

+20431 '1
Jr
5,5%
2.386
( 129)

1.642

1.732

1.82 6

1.925

2.030

2.141

2.258

(1.023)

(1.078)

(1.137)

(1.198)

(1.264)

(1.333)

(1.405)

(920)

(970)

558

588

620

654

689

727

766

808

852

37,7%
(114)

37,7%
(114)

37,7%
(114)

37,7%
(114)

37,7%
(114)

37,7%
(114)

37,7%

37,7%

(114)

37,7%
(114)

444

474

506

539

575

612

652

(114)
694

738

LAIR/EBIT ( _ )
IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB. SOCIAL (-)

(151)

(161)

(172)

(183)

(195)

(208)

(222)

(236)

(251)

Taxa de IRCS Efetiva (IR01E81T)

-34,0%

-34,00

-34,0%

-34,0%

-34,01
0o

-34,0%

-34,0%

-34,0%

-34,0%

293

313

334

356

379

404

430

458

487

20,8%

21,0%

11,2%

21,4%

21,6%

LUCRO LIQUIDO (=)
margem liquida (LL/ROL)
FLUXO DELIVRE
(R CA

19,8%
2035

20,1%
2036

20,3%
2037

20,6%
2038

2039

20411

2040

':2042

04
kk

~

407

427

448

470

494

518

545

572

601

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

293

313

334

356

379

404

430

458

487

DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO

114

114

114

114

114

114

114

114

114

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

407

427

448

470

494

518

545

572

ENTRADAS

SAÍDAS
INVESTIMENTOS IMOBILIZADO E INTANGÍVEIS ( - )

SALDO SIMPLES
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO (-)

SALDO DO PERIODO

(12)

395

(12)

414

(13)

435

(14)

456

(15)

479

(15)

503

(16)

528

601

(17)

(18)

555

583

y

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
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ANEXO 1A - VALOR ECONÔMICO - ITAQUI

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

taxa de retorno esperado

WACC

WACC - 0,5%

WACC + 0,5%
1

VALOR ECONÔMICO DE ITAQUI (R$ milhões)
FLUXO DE CAIXA DESCONTADO
VALOR RESIDUAL DESCONTADO
ALOR OPERACIONAL DE ITAQUI (R$ milhões)
ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO
ATIVO NÃO OPERACIONAL
ALOR ECONÔMICO DE ITAQUI (R$ milhões)

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

2.251 1

2.139

2.371

2.251

2.139

(1.659)'

(1.659)

(1.659)

2.371
-

-

712

4
591

480,
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ANEXO 113 - DADOS PC II

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

DADOS PECEM II
(R$ milhões)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)

2015

2016

626

(% crescimento)

2017

2018

2019

2020

'1;
2022,,

2021

1,

2023

''
202141

704

576

506

448

432

437

598

579

612

12,5%

-18,1%

-12,1%

-11,4%

-3,7%

1,3%

36,8%

-3,1%

5,6%

Receitas Fixas
Receitas Variáveis
Outras Receitas

307
304
15

327
364
13

346
212
18

364
114
29

380
38
30

402
0
30

425
0
12

450
142
6

477
100
2

507
103
1

Receita Fixa (R$/MWh)
Horas em operação
Capacidade Vendida no ACR (MWh)

126,95
8.760
276

134,72
8.784

143,10
8.760

150,40
8.760

157,20
8.760

165,79
8.784

175,74
8.760

186,28
8.760

197,46
8.760

209,31
8.784

276

276

276

276

276

276

276

276

276

IMPOSTOS E DEDUÇÕES

-10,2%

-10,1%

-10,1%

-10,1%

-10,1%

-7,1%

-7,5%

-5,9%

-6,5%

-6,5%

CUSTOS OPERACIONAIS
(% ROL)

(386)

(442)

(336)

(252)

(215)

(187)

(178)

(318)

(283)

(296)

-68,6%

-69,9%

-64,8%

-55,4%

-53,3%

-46,8%

-43,9%

-56,5%

-52,2%

-51,7%

(15)
(267)
(36)

(15)
(313)
(39)
(12)
(27)
(9)
(27)

(16)
(182)
(41)
(19)
(30)
(7)
(40)

(17)
(100)
(43)
(31)
(32)
(8)
(21)

(18)
(40)
(46)
(32)
(35)
(3)
(41)

(24)

(26)

(49)
(33)
(36)

(51)
(14)
(38)

(29)
(137)
(55)
(7)
(41)
(0)
(50)

(30)
(96)
(58)
(3)
(43)
(0)
(53)

(32)
(99)
(61)
(2)
(46)

Pessoal e Administração
0&M Variável e Combustível
Serviços de Terceiros
Compra de Energia
Encargos de Transmissão
Compensação por tempo parado
Overhauling

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
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(27)

(41)

-

(45)

(48)

(56)
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ANEXO 16 - DADOS PC II

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

DADOS PECÉM II
(R$ milhões)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)

#

1

648

802

787

896

943

996

1.052

1.110

1.172

(2034
1
1.238

(% crescimento)

5,9%

23,7%

-1,9%

13,8%

5,3%

5,6%

5,6%

5,6%

5,6%

5,6%

Receitas Fixas
Receitas Variáveis
Outras Receitas

536
110
2

569
231
2

603
180
4

641
252
4

677
262
4

718
273
5

761
285
6

807
297
7

855
310
8

906
323
9

Receita Fixa (R$/MWh)

221,87

2025

2026

235,18

2027

2028

164,25

2029

2030

280,10

296,91

2031

2032

2033

314,72

333,60

353,62

8.760

8.760

8.760

276

8.760
276

8.760

276

276

276

276

374,84
8.760
276

-5,7%

-5,7%

-5,8%

-5,8%

-5,8%

-5,8%

-5,8%

Horas em operação
Capacidade Vendida no ACR (MWh)

8.760

8.760

276

276

249,29
8.760
276

IMPOSTOS E DEDUÇbES

-6,5%

-5,7%

-6,1%

CUSTOS OPERACIONAIS
(% ROL)

(314)

(444)

(409)

(490)

(515)

(541)

(572)

(604)

(637)

(673)

-51,8%

-58,7%

.55,3%

.58,1%

.57,9%

-57,7%

-57,7%

.57,7%

-57,7%

-57,7%

Pessoal e Administração
0&M Variável e Combustível

(34)

(37)

(38)

(106)

(223)

(173)

(41)
(242)

(44)
(251)

(46)
(262)

(58)
(325)

Terceiros

(65)

(69)

(73)

(77)

(82)

(108)

(2)
(51)
-

(4)
(54)
-

(4)
(58)

(5)

(87)
(6)

(102)

(2)
(48)
(59)

(52)
(292)
(97)
(7)

(54)
(308)

Compra de Energia
Encargos de Transmissão
Compensação por tempo parado
Overhauling

(7)

(8)

(76)

(81)

(65)

(68)

(65)
(75)

(72)
-

(62)

(61)
(72)

(49)
(276)
(92)
(6)
(69)

(84)

(89)

(94)

Serviços de

8.784

(80)

2111
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ANEXO 16 - DADOS PC II

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

DADOS PECÉM II
(R$ milhões)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)

1.308

1.382

1.460

1.542

1.630

1.722

1.820

1.924

2.035

; ~l2044
( ,
2.152

(% crescimento)

5,6%

5,6%

5,6%

5,7%

5,7%

5,7%

5,7%

5,71%

5,7%

5,7%

Receitas Fixas
Receitas Variáveis
Outras Receitas

961
337
10

1.018
352
11

1.079
367
13

1.144
383
15

1.213
399
18

1.286
416
20

1.363
434
23

1.444
453
27

1.531
473
31

1.623
493
36

Receita Fixa (R$/MWh)
Horas em operação
Capacidade Vendida no ACR (MWh)

397,33
8.760
276

421,17
8.760

446,44
8.760

473,21
8.760

501,62
8.760

531,71
8.760

276

276

. 276

276

276

563,62
8.760
276

597,43
8.760
276

IMPOSTOS E DEDUÇÕES

-5,8%

-5,8%

-5,8%

-5,8%

-5,8%

-5,8%

-5,8%

CUSTOS OPERACIONAIS

(711)

(751)

(793)

(838)

(886)

(936)

(% ROL)

-57,7%

-57,7%

-57,7%

-57,7%

-57,7%

Pessoal e Administração
0&M Variável e Combustível

(61)
(344)

(64)
(363)

(68)
(383)

(71)
(405)

Serviços de Terceiros
Compra de Energia
Encargos de Transmissão

(114)

(121)

(127)

(135)

Compensação por tempo parado
Overhauling

2035

2037

2036

2038

2039

2040

2042,

2041

2043
1

8.760

671,28
8.760

276

276

-5,8%

-5,8%

-5,8%

(989)

(1.046)

(1.106)

(1.170)

-57,7%

.57,7%

-57,7%

-57,7%

-57,7%

(76)
(428)

(80)
(452)

(85)
(478)

(89)
(505)

(95)
(534)

(100)
(565)

(150)
(11)
(112)

(159)
(11)
(119)

(168)
(12)

(178)
(12)

(125)

(133)

(188)
(13)
(140)

(131)

(138)

(154)

(163)

(8)

(8)

(9)

(9)

(85)

(90)

(95)

(101)

(142)
(10)
(106)

(105)

(111)

(117)

(124)

(99)

-

(146)

633,28
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ANEXO 113 - CAPITAL DE GIRO PC II

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

CAPITAL DE GIRO PECÉM II
(R$ milhões)

3111212014

2015

2017

2016

2019

2018

1 2022!
,
I

2021

2020

2023`
~1

12024

107

114

131

95

75

58

50

51

90

82

86

80
24

73
41

82
48

67
28

59
15

52
6

50
-

51
-

69
21

67
15

71
15

3

-

1

1

1

0

-

-

0

0

-

FONTES

46

99

116

71

44

23

11

12

59

46

48

Fornecedores
Folha de pagamento
Impostos, taxas e contribuições

33
1
12

85
2
12

100
2
14

58
2
11

32
2
10

13
2
9

3
9

3
9

44
3
12

31
3
12

32
3
13

CAPITAL DE GIRO

61

15

15

24

31

35

39

39

31

36

39

(46)

0

9

7

4

4

0

5

2

USOS
Créditos Diversos
Estoques

Despesas Antecipadas

VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
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ANEXO 113 - CAPITAL DE GIRO PC II

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

CAPITAL DE GIRO PECÉM II
(R$ milhões)

2025

2027

2026

2029

2028

2030

2031

2032

2034

2031
a.

USOS

91

127

118

141

148

156

164

174

183

194

Créditos Diversos
Estoques

75
16

93
34

91
27

104
37

109
39

116
40

122
42

129
45

136
47

144
50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FONTES

51

92

76

100

104

109

115

121

128

135

Fornecedores
Folha de pagamento
Impostos, taxas e contribuições

34
4
13

71
4
17

55
4
16

77
4
18

80
5
19

84
5
21

88
5
22

93
5
23

98
6
24

104
6
26

CAPITAL DE GIRO

41

36

42

41

44

47

49

52

55

58

3

3

3

3

3

3

Despesas Antecipadas

VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO

2

(5)

7

(1)

oG
APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
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ANEXO 16 - CAPITAL DE GIRO PC II

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

t

CAPITAL DE GIRO PECÉM 11
(R$ milhões)

i 2035

2036

2037

2038

2039

2041

2040

fli

1 20431

2042

2044

1

USOS

205

216

228

241

255

269

285

301

318

337

Créditos Diversos

152
53

160
56

169
59

179
62

189
66

200
70

211
73

223
78

236
82

250
87

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Estoques
Despesas Antecipadas
FONTES

143

151

160

169

178

188

199

210

223

235

Fornecedores
Folha de pagamento
Impostos, taxas e contribuições

110
6
27

116
7
28

122
7
30

129
7
32

137
8
34

145
8
35

153
9
38

161
9
40

171
10
42

181
10
44

62

65

69

73

77

81

86

91

96

101

3

3

4

4

4

4

5

5

5

6

CAPITAL DE GIRO
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO

OL

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
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ANEXO 1B - FLUXO PC II

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

FLUXO PECÉM 11

2016

2015

(R$ milh&%)
(% crescimento)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA(ROB)

(_

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA (ROL)
LAJIDA/EBITDA

CUSTOS OPERACIONAIS
)

626

(-

)

margem Ebitda (Ebitda/ROL)
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO

( - )

LAIR/EBIT(=)

2018

2020

12,5%

.18,1%

-11,1%

.11,4%

-3,7%

1,3%

36,8%

2023 1
;
-3,1%

704

576

506

448

432

437

598

579

2019

2021

2022

2024
5,6%
612

562

632

518

455

403

401

405

563

542

572

(386)

(442)

(336)

(252)

(215)

(187)

(178)

(318)

(283)

(296)

176
31,4%

190
30,1%

182
35,2%

44,6%

188
46,7%

214
53,1%

227
56,1%

244
43,5%

259
47,8%

276
48,3%

(80)
96

IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB. SOCIAL

2017

(80)
110

(80)
101

203
(80)
123

(80)
108

(80)
133

(80)
147

(80)
164

(80)
179

(80)
196

(10)

(12)

(11)

(13)

(12)

(15)

(22)

(25)

(61)

(67)

Taxa de1RCS Efetiva (IRCSIEBIT)

-10,7%

-10,7%

.10,7%

-34,0%

.34,0%

118

-15,2%
124

.15,2%

98

-10,7%
96

.11,6%

86

-10,7%
110

139

118

130

margem liauida (LL/ROL)

15.3%

15.5%

24.1%

23.9%

19.4%

30.7%

24.7%

11.8%

12.6%

( - )

LUCRO LÍQUIDO (=)
DE CAIXA LIVRE

2015

ENTRADAS
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO
SAÍDAS
INVESTIMENTOS IMOBILIZADO E INTANGIVEIS
SALDO SIMPLES
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO
SALDO DO PERÍODO

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

((-

)

2016

2017

2018

2019

2021

2020

2022

166

178

171

190

177

198

205

219

198

210

86
80

98
80

91
80

110
80

96
80

118
80

124

139
80

118
80

130
80

(52)

(21)

(17)

(7)

(13)

(3)

(3)

(3)

(3)

(52)

(21)

(17)

(7)

(13)

(3)

(3)

(3)

(3)

115
)

91
17.6%

46
161

158
(0)
157

154
(9)
145

183
(7)
177

164
(4)
160

196
(4)
192

80

202
(0)
202

217
8
224

195
(5)
191

(3)
(3)
207
(2)
204

d

esc.
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ANEXO 111 - FLUXO PC II

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

FLUXO PEC
'

11

2025

(R$ milh6es)

(% crescimento)

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2033 "

2031

2034
777
5,6%

5,9%

23,7%

-1,9%

13,8%

5,3%

5,6%

5,6%

5,6%

5,6%

RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)

648

802

787

896

943

996

1.052

1.110

1.172

1.238

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (ROL)
CUSTOS OPERACIONAIS (-)
LAJIDA/EBITDA (_)

606
(314)
292

757
(444)
313

739
(409)
330

844
(490)
354

889

938
(541)
397

991
(572)
419
41,3%

1.046
(604)
443
42,3%

1.105
(637)
468
42,3%

1.167

(515)
374

(673)
494
42,3%

margem Ebitda (Ebitda/ROL)

48,2%

41,3%

44,7%

41,9%

42,1%

41,3%

DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO (- )

(80)

(80)

(80)

(80)

(80)

(80)

(80)

(80)

(80)

(80)

LAIR/EBIT(=)
IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL(-)

212
(72)
-34,0%
140
23,1%

232
(79)
-34,0%
153
20,3%

250
(85)

274
(93)

414
(141)

-34,0%

-34,0%

.34,0%

-34,0%

181
21,4%

339
(115)
.34,0%
224
22,6%

387
(132)

165
22,3%

317
(108)
-34,0%
209
22,3%

362
(123)

-34,0%

294
(100)
-34,0%
194
21,8%

239
22,9%

256
23,1%

273
23,4%

Taxa de IRCS Efetiva (IRCSIEBIT)

LUCRO LÍQUIDO (=)
margem liquida (LLIROL)
FLUXO DE CAIXA LIVRE

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033 I

2034

(R$ mil)

ENTRADAS

220

234

245

261

274

289

304

320

336

353

LUCRO L QUIDO DO EXERCÍCIO
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO

140
80
(3)

153
80
(3)

165
80
(4)

181
80
(4)

194
80
(4)

209
80
(4)

224
80
-

239
80
-

256
80

273
80

-

-

INVESTIMENTOS IMOBILIZADO E INTANGÍVEIS (- )

(3)

(3)

(4)

(4)

(4)

(4)

-

-

-

320

336

353

SAÍDAS
SALDO SIMPLES

217
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO (- )

SALDO DO PERÍODO

(2)

215

230
5

235

242
(7)

235

257
1

258

270
(3)

268

285
(3)

282

304
(3)

301

(3)

317

(3)

333

(3)

350

r-

x

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

-~

m4~
8/11

so ❑ o ■ ecoo a a a a a
ANEXO 113 - FLUXO PC II

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

FLUXO PECÉM II
(R$ milhóes)

2035
(% crescimento)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA(ROB)

(_

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA (ROL)
LAJIDA/EBITDA

2036

2038

2037

2040

2039

5,6%

5,6%

5,7%

5,7%

5,7%

5,7%

5,7%

5,7%

1.308

1.382

1.460

1.542

1.630

1.722

1.820

1.924

2.035

1.232

1.302

1.375

1.453

1.536

1.623

1.715

(711)
522

551

582

615

650

margem Ebitda (EbitdaIROL)

41,3%

42,3%

41,3%

42,3%

42,3%

DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO

(- )

LAIR/EBIT(_)

2043,

5,6%

CUSTOS OPERACIONAIS (•)
)

2042

2041

(80)
441

(751)

(80)
471

(793)

(80)
502

(838)

(80)
535

(886)

(80)
570

2044
11
5,7%
2.152

1.813

1.917

2.027

(1.046)
767

(1.106)

(1.170)

687

(989)
726

811

858

41,3%

41,3%

42,3%

42,3%

42,3%

(936)

(80)
607

(80)
646

(80)
687

(80)
731

(80)
778

(150)

(160)

(171)

(182)

(194)

(206)

(219)

(234)

(249)

(264)

Taxa de IRCS Efetivo (IRCSIEBIT)

-34,0%

-34,0%

.34,0%

-34,0%

-34,0%

-34,0%

-34,0%

.34,0%

.34,0%

.34,0%

291

311

331

353

376

400

426

454

483

513

margem liquida (LL/ROL)

13,6%

23,9%

24,1%

24,3%

24,5%

14,7%

24,8%

25,0%

25,2%

25,3%

IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB. SOCIAL

(- )

LUCRO LIQUIDO (=)
FLUXO DE CADA LIVRE

2035

ENTRADAS
LUCRO L QUIDO DO EXERC CIO
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO
SALDAS

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

372

391

411

433

456

481

506

534

563

594

291

311

331

353

454

80

80

80

400
80

426

80

376
80

80

80

483
80

513
80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

433

456

506

534

563

594

INVESTIMENTOS IMOBILIZADO E INTANGIVEIS

-

SALDO SIMPLES

372
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO (•

SALDO DO PERIODO

)

(3)
368

391
(3)
387

411
(4)
408

(4)
429

(4)
452

481
(4)
476

(5)
502

(5)
529

(5)
558

(6)
588

VC

9111
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ANEXO 16 - VALOR ECONÔMICO PC II

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

taxa de retomo esperado

I

WACC - 0,5%

WACC

VALOR ECONÔMICO DE PECÉM II (R$ milhões)

FLUXO DE CAIXA DESCONTADO

2.203

2.093

VALOR RESIDUAL DESCONTADO
LLOR OPERACIONAL DE PECÉM II (R$ mil)
CAIXA LÍQUIDO
ATIVO NÃO OPERACIONAL

r

WACC + 0,5%

LOR ECONÔMICO DE PECÉM II (R$ mil)

l

1.991
-

2.203

2.093

1.991

(1.432)

(1.432)

(1.432)

771

661

5591

•
APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
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ANEXO 16 - BALANÇO PECÉM PART

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

PECÉM II PARTICIPAÇOES S.A.

DEMONSTRAÇOES CONTÁBEIS PRÓ-FORMA

SALDOS
BALANÇO PATRIMONIAL (R$ milhões)

CONTÁBEIS EM
3111212014

AJUSTES A

SALDOS A

MERCADO

MERCADO

ATIVO CIRCULANTE
Disponibilidades

2,42
0,01

-

2,42
0,01

Créditos Diversos

2,41

-

2,41

ATIVO NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Créditos Diversos
INVESTIMENTOS

753,92
155,70

62,34
-

816,26
155,70

155,70

-

155,70

598,22

62,34

660,56

Participações em controladas

598,22

62,34

660,56

TOTAL DO ATIVO
PASSIVO CIRCULANTE
Impostos, Taxas e Contribuições
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
PATRIMONIO LIQUIDO
Capital social Realizado

756,34
2,73
2,73
753,60
780,43

62,34
-

818,68
2,73
2,73
815,94
780,43

Reserva de capital

Ajuste a Mercado
Resultado do Exercício
1 TOTAL DO PASSIVO

62,34

17,78

-

17,78

(44,61)

62,34

62,34
(44,61)

756,34

62,34

818,68

-rr1~ a
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ANEXO 1C - DADOS PARNA 1

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

DADOS PARNAfBA I

2015

(R$ ilhóes )
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

+'
1.132

(% crescimento)
Receitas Fixas
Receitas Variáveis
Outras Receitas

2016

478
646
8

1.233

1.005

817

624

8,9%

-18,5%

.18,7%

509
698
27

539
438
29

566
214
37

2024

È

I

738

751

874

789

808

-23,6%

18,2%

1,8%

16,3%

-9,7'06

2,4%

592
0
33

629
0
109

665
0
86

705
103
66

747
0
42

794
0
15

Receita Fixa (R$/MWh)

80,79

85,74

91,07

95,71

100,04

106,02

112,39

119,13

126,28

Horas em operação

8.760
675

8.784

8.760

8.760

8.760

8.784

8.760

8.760

Capacidade Vendida no ACR (MWh)

675

675

675

675

675

675

675

8.760
675

133,85
8.784
675

IMPOSTOS E DEDUÇÕES

-10,2%

-10,1%

-10,1%

-10,1%

-10,1%

-8,6%

-8,6%

-8,1%

-8,5%

-8,5%

CUSTOS OPERACIONAIS

(792)

(876)

(678)

(575)

(406)

(444)

(440)

(534)

(438)

(433)

(% ROL)

-77,9%

-79,0%

-75,0%

-78,2%

-72,3%

.65,8%

-64,1%

-66,5%

-60,7%

-58,6%

Pessoal e Administração
OEtM Variável e Combustível

(39)
(336)

(38)
(358)

(41)
(207)

(44)

(46)

(25)

(32)

18

(230)

(29)
(349)

(30)

(85)

(26)
(243)

(273)

(290)

Serviços de Terceiros

(10)

(10)

(10)

(11)

(11)

(12)

(13)

(14)

(16)

(17)

Compra de Energia
Encargos de Transmissão
Compensação por tempo parado
Overhauling

(380)

(23)
(407)

(29)
(355)

(38)
(305)

(35)
(243)

(113)

(89)

(37)

(39)

(27)

(18)
(22)

(13)
(23)

(10)

(68)
(42)
(2)

(44)
(44)
-

(15)
(47)
-

(30)

(32)

(33)

(83)

(89)

(27)

(28)

oC
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ANEXO 1C - DADOS PARNA 1

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

DADOS PARNAÍBAI

2025

2027

2026

2028

2029

20321

ç

2034
p

2033

i

(R$ milhões)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)

839

1.157

1.229

(% crescimento)

3,8%

37,9%

6,2%

18,0%

5,7%

Receitas Fixas
Receitas Variáveis
Outras Receitas

839
0
0

890
267
1

943
286
1

1.002
447
1

Receita Fixa (RS/MWh)
Horas em operação
Capacidade Vendida no ACR (MWh)

141,88
8.760
675

150,40
8.760
675

159,41
8.760
675

IMPOSTOS E DEDUÇÕES

-8,5%

-7,6%

CUSTOS OPERACIONAIS
(% ROL)

(444)
-57,8%

(33)
(307)
(19)

(38)
(562)
(21)

Pessoal e Administração
0&M Variável e Combustível
Serviços de Terceiros
Compra de Energia
Encargos de Transmissão
Compensação por tempo parado
Overhauling

2031

2030

-

(49)
-

(35)

1.548

1.639

1.736

1.839

-4,7%

5,9%

5,9%

5,9%

5,9%

1.059
472
1

1.123
337
1

1.190
357
1

1.262
377
1

1.338
398
1

1.418
420
1

168,99
8.784
675

179,13
8.760
675

189,87
8.760
675

201,27
8.760

113,34
8.760

226,14
8.760

239,71
8.760

675

675

675

675

-7,0%

-6,8%

-7,3%

-7,6%

-7,6%

-7,6%

-7,6%

-7,6%

(711)

(838)

(1.019)

(991)

(906)

(960)

(1.017)

(1.077)

(1.140)

-66,5%

-73,3%

-75,3%

-69,7%

-67,1%

-67,1%

-67,1%

-67,1%

-67,1%

(40)
(599)
(24)

(44)
(763)
(27)

(47)
(807)
(30)

(48)
(711)
(35)

(51)
(753)
(37)

(54)
(797)
(39)

(57)
(844)
(41)

(60)
(894)
(44)

-

(53)
-

(37)

-

(56)
-

(119)

1.451

1.533

-

(59)
-

(126)

1.461

-

(63)

(66)

-

(70)

-

(44)

-

(75)
-

(47)

(50)

(52)

-

(79)

(84)

-

(56)

-

(59)

rn
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ANEXO 1C - DADOS PARNA 1

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

DADOS PttARNA(BA1

2036

2035

2037

2038

2040

2039

2041

2042

2044

2043

(R$ milhões)
RWFITA ~RACIANAI_ RRIITA (RORI

1.948

2.063

2.185

2.314

2.451

o

2.596

2.750

2.913

3.085

3.267

(% crescimento)

5,9%

5,9%

5,9%

5,9%

5,9%

5,91
0

5,9%

5,9%

5,9%

5,91
-,

Receitas Fixas
Receitas Variáveis
Outras Receitas

1.503
1

1.593
469
1

1.689
495
1

1.790
523
1

1.897
553
1

2.011
584
1

2.132
617
1

2.260
652
1

2.395
689
1

2.539
727
1

Receita Fixa (R$/MWh)
Horas em operação
Capacidade Vendida no ACR (MWh)

254,09
8.760

269,34
8.760

285,50
8.760

302,63
8.760

320,79
8.760

340,04
8.760

360,44
8.760

382,06
8.760

404,99
8.760

429,29
8.760

675

675

675

675

675

675

675

675

675

675

IMPOSTOS E DEDUÇÕES

-7,6%

-7,6%

-7,6%

-7,6%

-7,6%

-7,6%

-7,6%

-7,6%

-7,6%

-7,6%

CUSTOS OPERACIONAIS

(1.208)

(1.279)

(1.355)

(1.435)

(1.520)

(1.610)

(1.705)

(1.806)

(1.913)

(2.026)

(% ROL)

-67,1%

-67,1%

-67,1%

-67,1%

-67,1%

-67,1%

-67,1%

.67,1%

-67,1%

-67,1%

Pessoal e Administração
0&M Variável e Combustível
Serviços de Terceiros
Compra de Energia
Encargos de Transmissão
Compensação por tempo parado

(64)
(947)
(46)

(68)
(1.003)
(49)

(72)
(1.062)
(51)

(76)
(1.125)
(55)

(80)
(1.192)
(58)

(85)
(1.262)
(61)

(90)
(1.337)
(65)

(95)
(1.416)
(69)

(101)
(1.500)
(73)

(107)
(1.589)
(77)

Overhauling

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

444

-

-

-

-

-

-

-

-

(89)

(94)

(99)

(105)

(111)

(118)

(125)

(132)

(140)

(149)

(62)

(66)

(70)

(74)

(78)

(83)

(88)

(93)

(99)

(105)
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ANEXO 1C - CAPITAL DE GIRO PARNA 1

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

CAPITAL DE GIRO PARNAÍBA I
(R$ milhões
)

C2

3111212014

2016

2015

2017

2019

2018

2020

20221
!

2021

2023

2 024
0

~.~
1"

USOS

168

177

192

156

127

97

115

118

137

124

127

Créditos Diversos

156

169

184

150

122

93

110

112

130

118

120

7
5

5
3

5
3

3
3

1
4

3
2

3
2

5
2

4
2

4
3

FONTES

39

39

41

27

16

7

26

28

37

31

32

Fornecedores

30

28

30

17

7

(2)

19

20

29

23

24

Folha de pagamento

2

4

4

4

4

4

2

2

3

3

3

Impostos, taxas e contribuições

7

7

8

6

5

4

5

5

6

5

5

129

138

151

129

110

90

89

90

100

93

95

9

13

(22)

(18)

(20)

1

10

Estoques
Despesas Antecipadas

CAPITAL DE GIRO
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
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LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

CAPITAL DE GIRO PARNAfBA1
R$ milhões

uma a D
ANEXO 1C - CAPITAL DE GIRO PARNA 1

2026

2025

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

1

2034

USOS

132

183

195

231

244

232

245

260

275

292

Créditos Diversos
Estoques

125
4

172
8

183
8

216
11

228
11

218
10

231
11

244
11

259
12

274
13

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

FONTES

34

58

62

77

81

73

77

82

87

92

Fornecedores

26

47

50

64

67

59

63

66

70

75

Folha de pagamento

3

4

4

4

4

4

5

5

5

6

Impostos, taxas e contribuições

5

7

8

9

10

9

10

11

11

12

98

126

133

153

162

159

168

178

189

200

3

28

8

20

9

9

10

11

11

Despesas Antecipadas

CAPITAL DE GIRO
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO

(4)

~ 4wav
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ANEXO 1C - CAPITAL DE GIRO PARNA 1

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

CAPITAL DE GIRO PARNA(BA I
(R$ milhões)

2035

2036

2037

2039

2038

2040

2042

2041

2043 '

~

2044

USOS

309

327

346

367

389

412

436

462

489

518

Créditos Diversos
Estoques

290
13

307
14

326
15

345
16

365
17

387
18

410
19

434
20

460
21

487
22

5

6

6

6

7

7

7

8

8

9

FONTES

97

103

109

116

123

130

137

146

154

163

Fornecedores

79

84

89

94

99

105

111

118

125

132

6

6

7

7

7

8

8

9

9

10

13

13

14

15

16

17

18

19

20

21

211

224

237

251

266

282

299

316

335

355

12

13

13

14

15

16

17

18

19

20

Despesas Antecipadas

Folha de pagamento
Impostos, taxas e contribuições

CAPITAL DE GIRO
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO

`ri9~cw~
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ANEXO 1C - FLUXO PARNA 1

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

FLUXO PARNAÍBA1

2016

2015

(R$ milhões)

2017

2018

2019

2020

2021

202A'

2023 (p~ 2024
1

(% crescimento)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)
DEDUÇÕES/ IMPOSTOS (-)

1.132
(115)

8,9%

-18,5%

-18,7%

.23,6%

18,2%

1,8%

16,3%

-9,7%

2,4%

1.233

1.005

817

624

738

751

874

789

808

(125)

(102)

(83)

(63)

(63)

(64)

(71)

(67)

(69)

903

734

561

675

687

803

722

740

(792)

(876)

(678)

(575)

(406)

(444)

(440)

(534)

(438)

(433)

225

232

226

160

155

231

247

269

284

306

margem Ebitda (Ebitda/ROL)

22,1%

21,0%

25,0%

21,8%

27,7%

34,2%

35,9%

33,5%

39,3%

41,4%

DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO (-)

(49)

(49)

(49)

(49)

(49)

(49)

(49)

(49)

(49)

(49)

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA (ROL)

CUSTOS OPERACIONAIS(-)
LAJIDA/EBITDA ( = )

1.017

176

LAIR/EBIT ( = )

1.108

183

177

111

106

181

198

220

235

257

IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB. SOCIAL (-)

(24)

(28)

(27)

(17)

(16)

(28)

(30)

(34)

(36)

(87)

Taxa de IRCS Efetiva (IRCS/EBIT)

-13,8%
152

.15,2%
155

-15,2%
150

-15,2%
94

-15,2%
90

-15,2%

154

-15,2%
168

-15,2%
186

-15,2%
199

-34,01
9.
170

14,9%

14,0%

16,6%

12,8%

16,0%

22,8%

24,4%

23,2%

27,6%

22,9%
i

LUCRO LÍQUIDO (=)
margem líquida (LL/ROL)
FLUXO DE CAIXA LIVRE

(R$ mil)
ENTRADAS
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO
SAÍDAS
INVESTIMENTOS IMOBILIZADO E INTANGÍVEIS (-)

SALDO SIMPLES

2015

2016

SALDO DO PERÍODO

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

2018

2019

2020

E 20221

2021

2023

2«24

201

204

199

143

139

203

217

236

248

219

152
49

155
49

150
49

94
49

90
49

154
49

168
49

186
49

199
49

170
49

-

-

(37)

(2)

(1)

(0)

(0)

-

-

-

(37)

(2)

(1)

(0)

(0)

-

-

-

217

236

164
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO (-)

2017

(9)

156

203
(13)

190

198

143

139

203

22

18

20

1

220

161

159

204

(1)

216

(10)

225

-

248

219

7

255

(2)

217

oC
C ~7
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ANEXO 1C - FLUXO PARNA 1

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

FLUXO

2025

2026

2027

(% crescimento)

3,8%

37,90Á

RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)
DEDUÇOES/IMPOSTOS (- )

839

1.157

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA (ROL)
CUSTOS OPERACIONAIS (-)
LAJIDA/EBITDA ( = )
margem Ebitda (Ebitda/ROL)
LAIR/EBIT ( = )

(71)
768

(88)
1.069

2028

6,2%
1.229
(86)
1.143

2029

18,0%
1.451
(99)
1.352

2030

5,7%
1.533
(113)
1.421

2032

2031

-4,7%
1.461
(112)
1.350

2033

5,9%

5,9%

5,91
0o

5,9%

1.548

1.639

1.736

1.839

(118)
1.430

(125)

(133)

(140)

1.514

1.604

1.699

(1.017)

(1.077)

(1.140)

(991)

(906)

(960)

333

430

444

470

498

527

558

26,701,

24,7%

30,3%

32,95v,

32,90

32,9%

32,90

-,
32,91

256

284

381

395

421

449

478

509

(162)

(173)

(444)

(711)

(838)

324

358

305

42,2%

33,5%

275

309

(1.019)

IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB. SOCIAL ( - )

(93)

(105)

(87)

(97)

(129)

(134)

(143)

(152)

Taxa de IRCS Efetiva (IRCS/EBIT)

0o
-34,01

-34,006

0o
-34,01

-34,06

-34,0%

-34,0%

-34,0'.6

-34,01
0o

-34,0%

-34,00%

181

204

169

188

251

260

278

296

315

336

23,6%

19,1%

14,8%

13,901,

17,7••6

19,3%

19,4%

19,6%

19,7%

19,8%

LUCRO LÍQUIDO (=)

margem líquida (LL/ROL)
FLUXO DE CAIXA LIVRE
(R$ mil)
ENTRADAS

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

c st

203

u

230

253

218

237

301

310

327

345

365

385

LUCRO LÍQUIDO DO EXERC(CIO
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO

181
49

204
49

169
49

188
49

251
49

260
49

278
49

296
49

315
49

336
49

-

-

-

INVESTIMENTOS IMOBILIZADO E INTANGÍVEIS ( - )

-

-

-

-

-

-

-

230

253

218

237

301

310

327

345

365

385

SA(DAS
SALDO SIMPLES
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO (-)
SALDO DO PER(ODO

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

(3)
227

(28)
225

(8)
211

(20)
217

(9)
292

4
313

(9)
317

(10)
335

(11)
354

(11)
374
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ANEXO 1C - FLUXO PARNA 1

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

FLUXO PARNA(BA1
(RS milhões)

2035
(% crescimento)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)

2037

2038

2040

2039

5, 91/5

5,9%

5,9%

5,9.6

1.948

2.063

2.185

2.314

5,9%
2.451

2042

2041

1

2043

204

jÉ

1

5,9%

5,9%

5,9%

5,9%

5,9%

2.596

2.750

2.913

3.085

3.267

( )

(149)
1.799

1.906

2.018

2.138

2.264

2.398

2.540

2.690

2.849

3.018

CUSTOS OPERACIONAIS (-)

(1.208)

(1.279)

(1.355)

(1.435)

(1.520)

(1.610)

(1.705)

(1.806)

(1.913)

(2.026)

DEDUÇÕES/ IMPOSTOS
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA (ROL)
LAJIDA/EBITDA ( = )

margem Ebitda (Ebitda/ROL)
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO
LAIR/EBIT

2036

( )

(=)
IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB. SOCIAL

( )

Taxa de IRCS Efetiva (IRCS/EBIT)
LUCRO LIQUIDO (=)
margem líquida ILL/ROL)
FLUXO¡DE CAIXA LIVRE
(R$ mil)

(157)

(167)

(177)

(187)

(198)

(222)

(210)

(235)

(249)

591

626

663

703

744

788

835

884

936

992

32,9%
(49)

32,9.04
(49)

32,9%
(49)

32,9%
(49)

32,906
(49)

32,9%

32,9%
(49)

32,9%
(49)

32,9%
(49)

32,9%

542

577

614

653

695

739

(49)

(49)

786

835

887

943

(302)

(320)

-34,04

-34,0%

(184)

(196)

(209)

(222)

(236)

(251)

(267)

(284)

-34,0%

-34,076

-34,0%

-34,0%

-34,0%

-34,0%

-34,0%

-34,0%

358

381

405

431

459

488

519

551

586

622

19,9%

20,0%

20,1%

20,2%

20,3%

20,3%

20,4%

20,5%

20,6%

20,6%

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2042

2041

2043

1

12041

1

ENTRADAS

407

430

454

480

508

537

568

600

635

671

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO

358
49

381
49

405
49

431
49

459
49

488
49

519
49

551
49

586
49

622
49

-

-

-

-

-

-

-

-

-

)

407

430

454

480

508

537

568

600

635

671

SA(DAS
INVESTIMENTOS IMOBILIZADO E INTANGÍVEIS

(-

SALDO SIMPLES
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO
SALDO DO PERÍODO

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

( )

(12)
395

(13)
418

(13)
441

(14)
466

(15)
493

(16)
521

(17)
551

(18)
583

(19)
616

(20)
652
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ANEXO 1C - VALOR ECONÔMICO PARNA 1

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

taxa de retorno esperado

1

■

WACC - 0,5%

WACC

WACC + 0,5%

VALOR ECONÔMICO DE PARNA(BA 1 (R$ milhões)

FLUXO DE CAIXA DESCONTADO

2.373 1

2.2571

2.150

2.373

2.257

2.150

VALOR RESIDUAL DESCONTADO

k

CALOR OPERACIONAL DE PARNA(BA 1 (R$ mil)
CAIXA LÍQUIDO

(797);

(797

(797)

ATIVO NÃO OPERACIONAL
I1/ALOR ECONÔMICO DE PARNA(BA 1 (R$ mil)

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

1.576

1.460

1.353

1

c 10/10
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ANEXO 1 D - DADOS - PARNA 11

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

DADOS PARNAÍBAII
(R$ milhões)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)

2015

2016

2017

285

-

(% crescimento)

2019

2018

2020

2021

2022

2024

.2023,

2025

555

556

552

640

807

847

814

924

771

95,1%

0,1%

-0,7%

16,0%

26,1%

5,0%

-3,9%

13,6%

-16,6%

Receitas Fixas

0

216

454

477

499

530

560

594

630

669

707

Receitas Variáveis

0

61

90

68

43

40

199

211

154

238

54

47

42

30

18

9

7

11

11

100,24

105,35

110,12

116,71

123,71

131,13

139,00

147,34

156,18

Horas em operação
Capacidade Vendida no ACR (MWh)

94,80
4.416
517

8.760
517

8.760
517

8.760
517

8.784

8.760
517

8.760

8.760

8.784

8.760

517

517

517

517

517

IMPOSTOS E DEDUÇOES

-10,2%

-10,2%

-10,2%

-10,2%

-4,9%

-4,5%

-4,4%

-3,8%

-4,2%

-4,9%

(170)

(278)

(273)

(261)

(365)

(497)

(525)

(553)

(579)

(445)

-66,5%

-55,8%

-54,6%

-52,6%

-59,9%

-64,5%

-64,8%

-70,7%

-65,4%

-60,7%

(22)
(90)

(23)
(166)

(25)
(156)

(26)
(146)

(44)

(49)
(329)

(54)

(58)
(320)

(64)

(69)

(417)

(276)

Outras Receitas

0

Receito Fixa (R$ IMWh)

CUSTOS OPERACIONAIS
(% ROL)

(37)

Pessoal e Administração

(20)
(0)

0&M Variável e Combustível
Serviços de Terceiros
Compra de Energia
Encargos de Transmissão
Compensação por tempo parado
Overhauling

(16)

(37)
(21)

(67)
(23)

(66)
(16)

10

(1)
(63)
(25)

69

(175)

-

-

(354)

-

-

-

(70)
(51)

(38)

(54)

(32)
(57)

(21)
(61)

(64)

(25)

(26)

(28)

(94)

(31)

-

(3)

(68)

-

(33)

11~

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

oC
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ANEXO 1D - DADOS - PARNA II

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

DADOS PARNA(BA II

2026

2027

2029

2028

2030

2031

2032

2034

2033

2035 l

2036

R$ milhões
861

868

973

924

981

(% crescimento)

11,7%

0,8%

0,6%

5,8%

Receitas Fixas
Receitas Variáveis
Outras Receitas

750
99
12

795
61
12

845
17
11

Receita Fixa (R$/MWh)
Horas em operação
Capacidade Vendida no ACR (MWh)

165,55
8.760
517

175,48
8.760
517

IMPOSTOS E DEDUÇbES

-4,5%

CUSTOS OPERACIONAIS
(% ROL)

RFr'FITA ~RArInMAI RRIITA ~R1

Pessoal e Administração
08M Variável e Combustível
Serviços de Terceiros
Compra de Energia
Encargos de Transmissão
Compensação por tempo parado
Overhauling

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

1.042

1.107

1.176

1.250

1.328

1.412

6,2%

6,2%

6,2%

6,2%

6,3%

6,3%

6,3%

893
18
13

947

1.003
21
17

1.064
23
20

1.127
24
24

1.195
26
28

1.267

20
15

28
33

1.343
31
39

186,01
8.784
517

197,17
8.760
517

209,00
8.760
517

221,54
8.760
517

234,83
8.760
517

248,92
8.760
517

263,86
8.760
517

279,69
8.760
517

296,47
8.760
517

-3,3%

-4,5%

-4,1%

-3,7%

-3,7%

-3,7%

-3,7%

-3,7%

-3,7%

-3,7%

(534)

(652)

(557)

(623)

(714)

(711)

(755)

(803)

(853)

(907)

(964)

-65,0%

-77,7%

-66,7%

-70,4%

-75,6%

-70,9%

-70,9%

-70,9%

-70,9%

.70,9%

-70,9%

(76)
(351)

(85)
(349)

(95)
(343)

(107)
(390)

(122)
(459)

(121)
(457)

(129)
(485)

(137)
(516)

(145)
(548)

(155)
(583)

(164)
(620)

-

-

(72)
-

(35)

-

-

(76)
-

(141)

-

-

(81)
-

(38)

-

-

(85)

-

-

-

(91)

(90)

(43)

(43)

-

(41)

-

-

(96)
-

(45)

-

-

(102)
-

(48)

-

(108)
-

(51)

-

(115)

-

(122)

-

(54)

(58)
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ANEXO 1D - DADOS - PARNA II

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

DADOS PARNAÍBA II

oan

d

2037

2038

2039

2040

2042

2041

2043

2044

2045

(R$ milhões)

(

1.502

1.598

(% crescimento)

6,4%

6,4%

6,4%

Receitas Fixas
Receitas Variáveis
Outras Receitas

1.423
33
46

1.509
35
54

Receita Fixa (R$/MWh)
Horas em operação
Capacidade Vendida no ACR (MWh)

314,26
8.760

2.055

2.192

2.338

2.496

2.666

2.850

6,5%

6,5%

6,6%

6,6%

6,7%

6,7%

6,8%

6,9%

1.599
38
63

1.695
41
75

1.797
44
88

1.905
48
103

2.019
52
121

2.140
56
142

2.268
60
167

2.405
64
197

2.549
69
231

374,29

396,75

530,94

8.760
517

445,79
,8.760

500,89

8.760
517

420,55
8.760
517

472,53

8.760
517

353,10
8.760
517

8.760

517

517

8.760
517

8.760
517

562,79
8.760
517

517

IMPOSTOS E DEDUÇOES

-3,7%

-3,7%

-3,7%

-3,7%

-3,7%

-3,7%

-3,7%

-3,7%

-3,7%

-3,7%

-3,7%

CUSTOS OPERACIONAIS
(% ROL)

(1.025)

(1.091)

(1.161)

(1.236)

(1.317)

(1.403)

(1.496)

(1.596)

(1.704)

(1.820)

(1.945)

-70,9%

-70,9%

-70,9%

-70,9%

-70,9%

.70,9%

-70,9%

-70,9%

-70,9%

-70,9%

-70,9%

Pessoal e Administração
0 &M Variável e Combustível
Serviços de Terceiros
Compra de Energia
Encargos de Transmissão
Compensação por tempo parado
Overhauling

(175)

(186)
(701)

(198)

(211)
(794)

(224)
(846)

(239)
(902)

(255)
(961)

(271)
(1.026)

(290)

(1.095)

(310)
(1.170)

(331)
(1.250)

(203)

(216)

(231)

(659)
-

-

(130)
-

(61)

333,12

-

-

(139)
-

(65)

(746)
-

-

(147)
-

(70)

1.811

1

1.929

RFCFITA ~RACIONAL RRUTA (RARI

1.701

2047

2046

-

-

(157)

-

-

-

-

(167)

(178)

(79)

(84)

-

(74)

-

-

-

(190)
-

(90)

-

(96)

-

(102)

-

(109)

-

(247)
-

(117)

m9.Cr^'
APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
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ANEXO 11) - CAPITAL DE GIRO - PARNA II

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

CAPITAL DE GIRO PARNAÍBA II
(R$ milhões)

3111212014

2016

2015

2017

2018

2019

2020

2021

2023
?

2022

2024

2025
111

112

10

83

150

148

145

177

251

267

254

303

240

Créditos Diversos
Estoques
Despesas Antecipadas

83
4
26

0
10

46
26
11

90
48
12

90
46
13

89
43
13

104
51
22

131
96
25

137
103
27

132
93
29

150
122
32

125
81
34

FONTES

43

5

45

82

82

81

102

136

144

139

162

132

Fornecedores

37

0

8

14

13

12

15

27

30

27

35

23

2
5

5
-

5
32

6
62

6
62

7
62

11
76

13
96

14
101

15
98

16
111

18
92

69

5

38

68

66

64

75

115

123

115

142

108

33

29

(1)

(2)

11

40

8

USOS

Folha de pagamento
Impostos, taxas e contribuições

CAPITAL DE GIRO
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

(64)

(8)

27

(34)

4110
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ANEXO 1D - CAPITAL DE GIRO - PARNA II

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

I
k

CAPITAL DE GIRO PARNAIBA 11
(R$ miÌhSes)

2026

2027

2029

2028

2030

2031

2032

2033

2034

2035

`'
206

USOS

280

285

289

317

354

363

385

409

435

462

492

Créditos Diversos
Estoques
Despesas Antecipadas

139
103
38

140
102
42

141
100
47

149
114
53

159
134
61

169
133
61

179
142
64

190
151
68

202
160
73

215
170
77

229
181
82

FONTES

152

156

157

170

187

194

206

219

233

248

264

Fornecedores
Folha de pagamento
Impostos, taxas e contribuições

29
20
103

29
22
105

29
24
104

33
27
111

38
31
118

38
31
125

40
33
133

43
35
142

46
37
150

49
39
160

52
42
170

CAPITAL DE GIRO

129

129

132

146

166

168

179

190

202

215

228

21

1

3

15

20

2

10

11

12

13

14

VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO

4~

1
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ANEXO 1 D - CAPITAL DE GIRO - PARNA II

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

CAPITAL DE GIRO PARNA(BA II
r
(R$ milhões)

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

1.

2046

M'

2047
M

1

USOS

523

556

592

631

672

716

763

814

869

928

992

Créditos Diversos
Estoques
Despesas Antecipadas

243
192
87

259
205
93

275
218
99

293
232
105

312
247
112

333
263
120

355
281
128

378
300
136

404
320
145

431
342
155

461
365
166

FONTES

280

298

317

338

360

384

409

436

466

497

532

Fornecedores
Folha de pagamento
Impostos, taxas e contribuições

55
45
181

58
47
192

62
50
205

66
54
218

71
57
232

75
61
247

80
65
264

85
69
281

91
74
300

97
79
321

104
85
343

CAPITAL DE GIRO

243

258

275

293

312

332

354

378

403

431

460

15

16

17

18

19

20

22

24

25

27

30

VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO

oC
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ANEXO 11) - FLUXO - PARNA II

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

FLUXO PARNAIBA11

2015

(R$ miihões)

i

2016

2017

(% crescimento)

2018

2019

2020

2022

2021

2023

2025

2024

95,1%

0,1%

-0,7%

16,0%

26,1%

5,0%

-3,9%

13,6%

(_ _
-16,6%

RECEITA OPERACIONAL BRUTA(ROBI

-

285

555

556

552

640

807

847

814

924

771

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA (ROL)
CUSTOS OPERACIONAIS( -

-

256

499

499

496

609

770

810

783

885

733

LAJIDA/EBITDA (_ )

(37)

86

220

227

235

244
1%

273
35,5%

285
35,2%

230
29,3%

306

288

LAIR/EBf1( =)
IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB. SOCIAL (-)

(83)

40

175

181
(21)

189
(29)

198

227

239

184

260

242

(30)

(35)

(36)

(28)

(40)

(82)

Taxa de/RCS Efetivo (IRCSIEBIT)

0,0%
(83)

-15,2%
160

-15,2%
168

-15,2%

-15,2%

193

203

-15,2%
156

-15,2%
221

-34,0%
160

31,3%

27,6%

25,0%

25,0%

19,9%

24,9%

21,8%

LUCRO LIQUIDO (=)

-

margem líquida (LLIROL)

FLUXO DE CADA LIVRE

(11)

-6,3%

-6,3%

37

164

-11,8%
160

14,5%

32,8%

32,0%

2016

2017

2018

2020

2019

2021

2022

2023

2024

2025

(37)

83

209

206

206

249

202

37

164

160

160

193

203

156

266
221

206

(83)

214
168

238

LUCRO L QUIDO DO EXERC CIO
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46
-

ENTRADAS

SAÍDAS
INVESTIMENTOS IMOBILIZADO E INTANGÍVEIS ( - )
SALDO SIMPLES
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO ( - )

SALDO DO PERÍODO

2015

(2)

160

(143)

(12)

(1)

(1)

(1)

-

-

-

-

-

(143)

(12)

(1)

(1)

(1)

-

-

-

-

-

-

(180)

71

214

238

249

202

266

206

208

64

(33)

(29)

(116)

38

179

205

205

1

2

206

207

(11)

(40)

203

198

(8)

241

8

210

(27)

240

34

240

m ko--i
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ANEXO 1 D - FLUXO - PARNA II

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

►

1

2026
(% crescimento)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA(ROB)

2027

11,7%
861

2028

0,8%
868

2029

(46)
1.203

(49)
1.279

(52)
1.360

(755)
310
29,1%

(803)
329
29,1%

(853)
350
19,1%

(907)
372
29,1%

(964)
396

(46)

(46)

(46)

(46)

(36)
944

(39)
1.003

1.066

(623)
262
19,6%

(714)
231
24,4%

(711)
292
29,1%

(46)
216

(46)

(46)

margem Ebitda (Ebitda/ROL)

278
33,3%

DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO (-)

(46)

(46)

(46)

141

232

242

1.132

(38)
885

187
21,3%

LAIR/EBIT ( = )

6,3%
1.412

185

246

(41)

264

6,2%
1.176
(44)

284

6,3%

304

IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB. SOCIAL (-)

(82)

(48)

(79)

(73)

(63)

(84)

(90)

(96)

(103)

Taxa deIRCS Efetiva (IRCSIEBIT)

-34,0%
160

•34,0%
93

-34,0%
153

•34,0%
143

-34,0%
122

.34,0%
162

-34,0%

-34,0%

19,4%

11,1%

18,3%

16,1%

12,9%

16,1%

174
16,4%

187
16,5%

-34,0%
201

LUCRO LÍQUIDO (=)
margem liquida (LL/ROL)

FLUXO DE CADA LIVRE
(R$ mil)
ENTRADAS
LUCRO L QUIDO DO EXERCÍCIO
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO
SALDAS
INVESTIMENTOS IMOBILIZADO E INTANGÍVEIS ( . )

SALDO SIMPLES
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO (-)

SALDO DO PERÍODO

2026

2027

2028

2029

2030

2031

E

2036

6,3%
1.328

6,2%
1.107

(534)
288
35,0%

20351

2034

1.250

6,2%
1.042

(39)

CUSTOS OPERACIONAIS (-)

2033

6,2%
981

834
(557)

LAJIDA/EBRDA ( = )

2032

5,8%
924

(29)

(38)
822

2031

0,6%
873

839
(652)

DEDUÇÕES/IMPOSTOS (-)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (ROL)

2030

2032

2033

16,7%

2034

29,1%
(46)

326

350
(119)

(111)
-34,0%

-34,0%

215

231

16,8%

17,0%

{2036

2035

1

206

139

199

189

168

208

220

233

160
46

93
46

153
46

143
46

122
46

162
46

174
46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

206

139

199

189

168

208

(21)

185

(1)

138

(3)

196

(15)

174

(20)

148

(2)

206

261

277

187
46

247
201
46

215
46

231
46

-

-

-

-

-

-

-

-

220

233

247

261

277

(10)

210

(11)

222

(12)

235

(13)

249

(14)

263

oL
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ANEXO 1D - FLUXO - PARNA II

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

FL UXO

U

2038

2037

(R$ mA besl)A

2040

2039

2041

2043

2042

2044

2045

12047

2046
1

6,4%

6,4%

6,5%

6,6%

6,6%

6,7%

6,7%

6,8%

6,9%

RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)

1.502

1.598

1.701

1.811

1.929

2.055

2.192

2.338

2.496

2.666

2.850

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA (ROL)
CUSTOS OPERACIONAIS (-)
LAJIDA/EBITDA(=)

1.446
(1.025)
421

1.539
(1.091)
448

1.638
(1.161)
477

1.744
(1.236)
.507

1.857
(1.317)
540

1.979
(1.403)
576

2.110
(1.496)
614

2.251
(1.596)
655

2.403
(1.704)
699

2.567
(1.820)
747

2.744
(1.945)
798

margem Ebitda(Ebitda/ROL)

29,1%

29,1%

29,1%

29,1%

29,1%

29,1%

29,1%

29,1%

29,1%

29,1%

19,1%

LAIR/EBIT ( = )
IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB. SOCIAL (-)

375

402
(137)

431
(146)

461

495

701

753

(168)

(193)

609
(207)

653

(157)

530
(180)

568

(127)

(222)

(238)

(256)

Taxa deIRCS Efetiva (IRCSIEBIT)

.34,0%
247

-34,0%
265

-34,0%
284

-34,0%
305

-34,0%
326

-34,0%
350

-34,0%
375

-34,0%
402

-34,0%
431

-34,0%
463

-34,0%
497

margem liquida (LL/ROL)
AIXA LIVRE

17,1%

17,2%

17,4%

17,5%

17,6%

17,7%

17,8%

17,9%

17,9%

18,0%

18,1%

(% crescimento)

LUCRO LIQUIDO (=)
FLUXO
DES

C

2037

2038

2040

2041

1042

2044

2043

2045

2046

(2047

293

311

330

351

372

396

421

448

477

509

543

247

265

284

305

326

350

375

402

431

463

497

DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

-

-

372

396

421

448

477

509

543

SAÍDAS
INVESTIMENTOS IMOBILIZADO E INTANGÍVEIS (- )

SALDO SIMPLES

-

293
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO (-)

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

2039

6,5%

LUCRO L QUIDO DO EXERC(CIO

ENTRADAS

SALDO DO PERÍODO

6,4%

(15)
279

-

311
(16)
296

330

351

(17)

(18)

314

333

(19)
353

(20)
375

(22)
399

(24)
424

(25)
452

(27)
481

(30)
513

G
o
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ANEXO 1D - VALOR ECONÔMICO -PARNA II

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

taxa de retorno esperado

1

WACC - 0,5%

WACC

WACC + 0,5%

VALOR ECONÔMICO DE PARNAÍBA II (R$ milhões)

FLUXO DE CAIXA DESCONTADO

1.671

1.578

1.671

1.578

VALOR RESID UAL DESCONTADO

~

ALOR OPERACIONAL DE PARNA(BA II (R$ milhões)

ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO

(846)

(846

825

732

I

1.493

-

1.493

~I

(846)

,ATIVO NÃO OPERACIONAL
►

!VALOR ECONÔMICO DE PARNA(BA II (R$ milhões)

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
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ANEXO 1 E - DADOS - PARNA III

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

DADOS PARNA(BA 111

2016

2015

2017

2018

2019

2021

2020

~

2022,

2024

2023

(R$ milhões)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA(ROBI

344

(% crescimento)

374

128

136

140

173

167

170

172

176

8,6%

-65,6%

6,3%

2,7%

23,6%

-3,4%

1,6%

1,3%

2,4%

Receitas Fixas

106

113

120

126

131

140

148

156

166

176

Receitas Variáveis
Outras Receitas

234
4

250
11

0
9

0
11

0
9

0
34

0
20

0
14

0
6

0
0

90,31
8.784
176

95,73

8.760
176

101,48
8.760
176

107,57
8.760
176

114,02
8.784
176

Receita Fixa (R$/MWh)
Horas em operação
Capacidade Vendida no ACR (M Wh)

68,82

73,03

8.784
176

77,57
8.760
176

81,53

8.760
176

176

85,22
8.760
176

IMPOSTOS E DEDUÇÕES

-10,2%

-10,1%

-10,1%

-10,1%

-10,1%

-6,3%

-7,0%

-7,3%

-7,7%

-8,0%

CUSTOS OPERACIONAIS
(% ROL)

(250)

(272)

(63)

(67)

(68)

(105)

(95)

(94)

(91)

(90)

.80,7%

-81,0%

-54,4%

-54,4%

-53,7%

-65,0%

-61,3%

-59,4%

-57,3%

-55,4%

Pessoal e Administração
0&M Variável e Combustível

(2)
(86)

(2)
(90)

(2)
3

(2)
3

(2)
3

(3)
(41)

(3)
(44)

(3)

(47)

(3)
(50)

(4)
(53)

Serviços de Terceiros
Compra de Energia
Encargos de Transmissão

(3)
(146)

(3)
(8)
(155)

(3)
(9)
(44)

(4)
(10)
(48)

(4)
(35)
(13)

(4)
(20)
(14)

(4)
(14)
(15)

(5)
(7)
(16)

(5)
(17)

(11)

(12)

Compensação por tempo parado

Overhauling

-

(14)

8.760

(3)
(11)
(46)

(6)

-

-

-

(7)

(7)

(7)

(7)

-

(10)

-

(10)

-

(11)

2,=
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ANEXO 1 E - DADOS - PARNA III

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

DADOS PARNA(BA III

2025

2026

2027

2029

2028

2030

2032'1

2031

2033
i

2034
' i

(R$ milhões)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)
(% crescimento)

186

198

209

265

282

249

315

336

358

382

5,7%

6,0%

6,0%

16,7%

6,3%

-11,5%

26,4%

6,6%

6,6%

6,6%

Receitas Fixas
Receitas Variáveis
Outras Receitas

186
0
0

198
0
0

209
0
0

223
42
0

235
46
0

249
0
0

264
51
0

280
56
0

297
61
0

315
67
0

Receita Fixa (RS/MWh)
Horas em operação
Capacidade Vendida no ACR (M Wh)

120,86
8.760
176

176

135,80
8.760
176

143,95
8.784
176

152,59
8.760
176

161,74
8.760
176

171,44
8.760
176

176

192,64
8.760
176

204,19
8.760
176

IMPOSTOS E DEDUÇÕES

-8,0%

-8,0%

-8,0%

-6,9%

-6,8%

-8,0%

-6,8%

-6,8%

-6,8%

-6,8%

CUSTOS OPERACIONAIS
(% ROL)

(95)

(101)

(107)

(152)

(163)

(128)

(182)

(194)

(207)

(220)

-55,6%

.55,6%

-55,7%

-61,6%

-62,0%

-55,9%

-62,0%

-62,0%

-62,0%

-62,0%

Pessoal e Administração
0&M Variável e Combustível

(4)
(56)

(4)
(60)

(4)
(64)

(5)
(106)

(5)
(113)

(5)
(76)

(7)

(8)

(8)

(9)

(109)

(116)

(123)

(131)

Serviços de Terceiros

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(7)

Compra de Energia
Encargos de Transmissão
Compensação por tempo parado

(18)
-

(19)
-

(20)
-

(21)

(22)

Overhauling

(12)

(13)

(14)

(15)

(15)

128,11
8.760

181,73
8.760

(10)

(10)

(11)

(12)

(24)

(34)

(36)

(38)
-

(41)
-

(16)

(23)

(24)

(26)

(28)

É-ATUT
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ANEXO 1E - DADOS - PARNA III

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

DADOS PARNAÍBA III
i
(R$ milhões)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)

2035

2037

2036

2038

2039

2040

2041

2042

1
2043

)
2 044
`

407

434

463

493

526

562

600

640

683

730

(% crescimento)

6,6%

6,6%

6,7%

6,7%

6,7%

6,7%

6,7%

6,7%

6,8%

6,8%

Receitas Fixas
Receitas Variáveis
Outras Receitas

334
73
0

354
80
0

375
88
0

397
96
0

421
105
0

447

473
126
0

502
138
0

532
151
0

564
166
0

365,68
8.760
176

Receita Fixo (R$/MWh)
Horas em operação
Capacidade Vendida no ACR (MWh)

216,44

115
0

229,43
8.760

243,20

257,79

8.760

8.760

8.760

273,26
8.760

176

176

176

176

176

8.760
176

307,03
8.760

325,45

176

176

344,98
8.760
176

IMPOSTOS E DEDUÇbES

-6,8%

-6,8%

-6,8%

-6,8%

-6,8%

-6,8%

-6,8%

-6,8%

-6,8%

-6,8%

CUSTOS OPERACIONAIS

(235)

(250)

(267)

(285)

(304)

(324)

(346)

(369)

(394)

(421)

(% ROL)

-62,0%

-62,0%

-62,0%

-62,0%

-62,0%

.62,0%

-62,0%

-62,0%

-62,0%

-62,0%

289,65

8.760

Pessoal e Administração

(9)

(10)

(11)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

0&M Variável e Combustível

(140)

(149)

(159)

(170)

(181)

(193)

(206)

(220)

(235)

(251)

Serviços de Terceiros

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(20)

(21)

(22)

(64)
(43)

(68)
(46)

(73)
(50)

(78)
-

Compra de Energia
Encargos de Transmissão
Compensação por tempo parado
Overhauling

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

(43)

(30)

(46)

(31)

(49)

(34)

(53)
-

(56)
-

(36)

(38)

(60)
(41)

(53)
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3110

no 0000009 500 n a lho ©a= v ®a n o
ANEXO 1E - CAPITAL DE GIRO - PARNA III

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

CAPITAL DE GIRO PARNAÍBA III
(R$ milhões)

31/12/2014

P

2015

2016

2017

2018

2019

2021

2020

2022 2023

204

USOS

56

31

34

11

11

12

16

16

16

16

17

Tributos a recuperar
Outros créditos provisionados
Estoques

52
0
4

29
0
3

31
0
3

11
0
(0)

11
0
(0)

12
0
(0)

15
0
1

14
0
1

15
0
1

15
0
1

15

FONTES

34

22

23

(1)

(1)

(1)

11

11

12

13

14

Fornecedores

34

22

23

(1)

(1)

(1)

11

11

12

13

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

9

11

11

12

12

6

4

4

3

3

1

1

1

0

(7)

(1)

(0)

(1)

(0)

Tributos e contribuições a pagar
CAPITAL DE GIRO
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

(13)

0
2
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ANEXO 1 E - CAPITAL DE GIRO - PARNA III

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

L

CAPITAL DE GIRO PARNAÍBA III
(R$ milhões)

2025

2026

2027

2028

2029

2031

2030

2032

2033 j

I

2034

USOS

18

19

20

26

28

23

30

32

34

37

Tributos a recuperar
Outros créditos provisionados
Estoques

16
0
2

17
0
2

18
0
2

23
0
3

24
0
3

21
0
2

27
0
3

29
0
3

31
0
4

33
0
4

FONTES

14

15

16

27

29

20

28

30

32

34

Fornecedores
Tributos e contribuições a pagar

14
0

15
0

16
0

27
0

29
0

20
0

28
0

30
0

32
0

34
0

CAPITAL DE GIRO

3

3

3

(1)

(1)

4

3

3

3

3

VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO

0

0

0

(4)

(0)

5

(1)

0

0

0

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
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ANEXO 1 E - CAPITAL DE GIRO - PARNA III

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

CAPITAL DE GIRO PARNAÍBA 111
(R$ milhões)

2035

2036

2037

2039

2038

2040

2041

2042

2044

2043

USOS

39

42

45

47

51

54

58

62

66

70

Tributos recuperar
Outros créditos provisionados
Estoques

35
0
4

37
0
4

40
0
5

42
0
5

45
0
5

48
0
6

52
0
6

55
0
6

59
0
7

63
0
7

FONTES

36

38

41

44

46

50

53

56

60

64

Fornecedores
Tributos e contribuições a pagar

36
0

38
0

41
0

44
0

46
0

50
0

53
0

56
0

60
0

64
1

CAPITAL DE GIRO

3

3

4

4

4

4

5

5

5

6

VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
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ANEXO 1 E - FLUXO - PARNA III

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

FLUXO PARNA(BA111
(R$ milhões)

2015

(-)
(-)
()
()

2017

2016

(% crescimento)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)
DEDUÇÕES/ IMPOSTOS

(_)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (ROL)
LAJIDA/EBITDA

LAIR/EBIT

(_)

CUSTOS OPERACIONAIS

344
(35)

IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB. SOCIAL

Taxa de IRCS Efetiva (IRCS/EBIT)
LUCRO LÍQUIDO (_)

margem líquida (LL/ROL)
FLUXO DE CAIXA LIVRE
ENTRADAS
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO
SAÍDAS

()

INVESTIMENTOS IMOBILIZADO E INTANGÍVEIS (-)
SALDO SIMPLES
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO
SALDO DO PERÍODO

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

2021

-65,6%

6,3%

2,71
0o

23,6%

-3,4%

1,6%

1,3%

2,4%

128

136

140

173

167

170

172

176

(13)
(63)

(67)

(68)

(105)

(95)

53

56

58

57

60

19,0%

45,6%

45,6%

46,3%

35,001,

38,7%

(3)

(7)
46

(4)

-6,3%

-6,3%

50

54

16,0%

16,0%
2016

(7)

49

(4)

-9,3%
42
36,1%
2017

162

(12)

64
(7)

126

(11)

(272)

57

123

(14)

60
(7)

115

(14)

(250)

53

2 24

2022 ` 2023

336

2015

(R$ mil)

(38)

2020

309

margem Ebitda (Ebitda/ROL)
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO

374

2019

2018

(7)
52

(8)

156

(7)
50

(8)

(7)
54

(8)

(8)

(12)
158
(94)

64
40,6%

(13)
159

162

(91)

(90)

68

72

42,7%

44,6%

(7)
57

(14)

(7)
61

(7)
66

(9)

(9)

(10)

-15,2%

-15,2%

-15,2%

-15,2%

-15,2%

-15,2%

-15,2%

42

44

42

45

49

52

56

34,1%

34,8%

26,2%

29,2%

30,8%

32,6%

34,4%

2019

2018

2020
49

2022'

52

55

1024

2023
59

62

56

60

48

48

50
7

54
7

42
7

42
7

44
7

42
7

45
7

49
7

52
7

56
7

(6)

(0)

(0)

(6)

(0)

(0)

48

51

49

52

55

59

62

7

1

0

1

0

56

53

56

59

63

50
13
64

60
(1)
58

48
(1)
48

51

2021

-- -- -- -- -- -- --

(1)
48

(0)
50
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ANEXO 1 E - FLUXO - PARNA III

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

I

n ovo

FLUXO PARNAIBA III
(R$ milhões)

2025
(% crescimento)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA(ROB)
DEDUÇÕES/ IMPOSTOS (

)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (ROL)

2026

CUSTOS OPERACIONAIS ( )

margem Ebitda (Ebitda/ROL)
LAIR/EBIT ( = )

2029

2028

5,704

6,0%

6,0%

26,701,

186

198

209

265

(15)
171

LAJIDA/EBITDA ( = )

2027

(16)
182

(17)
193

(18)
247

2030

2031

6,3%
282

-11,5%

26,4%

249

315

(19)

(20)

263

(22)

2033 ;
2032
1
° (
6,6%
6,6%

336

~

2034
1
6,6%

358

382

(24)

(26)

229

294

(23)
313

333

355

(194)

(207)

(220)

(95)

(101)

(107)

(152)

(163)

(128)

(182)

76

81

85

95

100

101

112

119

127

135

44,4%

44,4%

44,3%

38,4%

38,0%

44,1%

38,0%

38,05vo

38,056

38,0%

70

74

79

88

93

95

105

112

120

129

IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB. SOCIAL (-)

(24)

(25)

(27)

(30)

(32)

(32)

(36)

(38)

(41)

(44)

Taxa de IRCS Efetiva (IRCS/EBIT)

-34,0%

-34,0%

-34,0%

-34,0%

-34,006

-34,0%

-34,0%

-34,0%

-34,0%

-34,0%

46

49

52

58

62

62

69

74

79

85

27,0%

23,6%

23,4%

27,2%

23,6%

23,70

23,8%

23,91,

LUCRO LIQUIDO (=)
margem líquida (LL/ROL)

26,8%

FLUXO DE CAIXA LIVRE

2025

mi

ENTRADAS
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO
SAIDAS
INVESTIMENTOS IMOBILIZADO E INTANG(VEIS ( - )

SALDO SIMPLES

2026

SALDO DO PERIODO

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

)

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

53

55

59

65

68

69

76

81

86

92

46
7

49
7

52
7

58
7

62
7

62
7

69
7

74
7

79
7

85
7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

59

65

68

69

76

81

86

92

4

0

69

69

-

53
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO (

26,9%

(0)
52

55
(0)
55

(0)
58

(5)
64

1
77

(0)
81

(0)

(0)

86

91

1
oG
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ANEXO 1 E - FLUXO - PARNA III

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

FLUXO PA RNA(BAIII

2035

``

!De milhA^CI

(% crescimento)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)
DEDUÇÕES/ IMPOSTOS (

)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (ROL)
CUSTOS OPERACIONAIS (-)
LAJIDA/EBITDA ( _ )
margem Ebitda (Ebitda/ROL)
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO (- )
LAIR/EBIT ( _ )

2038

2040

2039

2041

2043

2042

6,6%

6,6%

6,704

6,7%

6,7%

6,7%

6,7%

6,7%

407

434

463

493

526

562

600

640

(30)

(32)

(34)

(36)

(38)

(28)
379

404

431

460

490

523

(235)

(250)

(267)

(285)

(304)

(324)

(41)

(44)

C

2044
1

6,8%

6,8%

683

730

(47)

(50)

559

596

637

680

(346)

(369)

(394)

(421)

144

154

164

175

187

199

242

259

38,0%
(7)

38,0%

38,0%

38,0%

38,0%

212
38,0%

227

38,0%

38,0%

38,0%

38,0%

(7)

(7)

(7)

(7)

(7)

(7)

(7)

(7)

(7)

137

147

157

168

180

192

206

220

235

252

(47)

(50)

(53)

(57)

(61)

(65)

(70)

(75)

(80)

(86)

-34,004
97
24,0%

-34,0%
104
14,1%

-34,0%

-34,0%

-34,0%

-34,0%

-34,0%

-34,0%

-34,0%

111
24,1%

119
24,2%

127
24,3%

136

145

155

166

margem líquida (LL/ROL)

-34,0%
91
23,9%

24,3%

24,4%

24,4%

24,5%

Taxa de IRCS Efetiva (IRCS/EBIT)
LUCRO LÍQUIDO (=)
FLUXO DE CAIXA LIVRE

1
ENTRADAS

2037

)

IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB. SOCIAL (

{
!

2036

2036

2035

(R$ mil)

97
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO

SAÍDAS
INVESTIMENTOS IMOBILIZADO E INTANGÍVEIS ( - )

SALDO SIMPLES
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO (

SALDO DO PERÍODO

)

2037

104

2038

110

2039

118

2041

2040

125

134

2043 ~

2042

142

152

162

173

155
7

166
7

-

-

91
7

97
7

104
7

111
7

119
7

127
7

136
7

145
7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

97

104

110

118

125

134

142

152

162

173

(0)

97

(0)

104

(0)

110

(0)

117

(0)

125

(0)

133

(0)

142

(0)

152

(0)

162

~

C~
APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

2044

v-

(0)
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ANEXO 1E - VALOR ECONÔMICO -PARNA III

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

taxa de retomo esperado

WACC - 0,5%

WACC + 0,5%

WACC

I
¡

VALOR ECONÔMICO DE PARNA(BA III (R$ milhões)
586

560 1

536

VALOR OPERACIONAL DE PARNAÍBA III (R$ milhões)

586

560

536

ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO

(85)1

(85)1

(85)

502

475

451

FLUXO DE CAIXA DESCONTADO
VALOR RESIDUAL DESCONTADO

ATIVO NÃO OPERACIONAL
VALOR ECONÔMICO DE PARNAÍBA III (R$ milhões)

W1~
APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
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ANEXO 1 F - DADOS - PARNA IV

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

1l

DADOS PARNAÍBA IV

2015

(R$ milhões)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)
(% crescimento)
Receitas PPA e Spot
Receitas de produção própria

Preço ACL (R$/MWh)
Preço Spot(R$/MWh)

2017

2016

2018

2019

2020

2022

2021

d 2023
a

64

60
4

2024

68

72

75

79

85

90

95

101

1'
106

6,1%

6,7%

4,7%

4,9%

6,8%

6,2%

5,9%

5,9%

5,5%

63
4

68
4

71
5

74
5

79
5

84
6

89
6

94
6

100
7

148,20

157,09

52,18

55,32

IMPOSTOS E DEDUÇÕES

-3,0%

-3,0%

-4,3%

-4,9%

-5,7%

-5,7%

-5,2%

-4,8%

-5,0%

-4,9%

CUSTOS OPERACIONAIS

(49)

(51)

(50)

(53)

(54)

(58)

(62)

(67)

(70)

(74)

(% ROL)

-78,9%

-77,8%

-72,8%

-73,4%

-72,6%

-72,5%

-72,9%

-73,5%

-73,1%

-73,5%

Pessoal e Administração
0&M Variável e Combustível
Serviços de Terceiros
Compra de Energia
Encargos de Transmissão
Compensação por tempo parado
Overhauling

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(7)

(7)

(31)

(33)

(29)

(25)

(20)

(21)

(27)

(32)

(5)
-

(5)
-

(7)
(32)
(5)
-

(8)
(35)
(6)
-

(24)

(22)

(25)

(26)

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

xa

166,21
58,52

175,76
61,89

186,31
65,60

197,49
69,54

-

-

-

(3)

(4)

(4)

(4)

(4)

(5)

(9)

(9)

(12)

(18)

(24)

(26)

209,34

73,71

221,90
78,13

235,21
82,82

249,32

87,79
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ANEXO 11` - DADOS - PARNA IV

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

DADOS PARNA(BA IV

1 2025

2026

2027

2028

2029

2030

1

l

2032 12033
1 !
Í1
168
178

~

2031

2034
1
189

(R$ milhões)
'
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)
(% crescimento)

112

119

126

133

141

149

158

5,8%

5,8%

5,6%

5,8%

6,2%

5,8%

6,0%

6,3%

5,9%

5,9%

Receitas PPA e Spot
Receitas de produção própria

105
7

111
7

118
8

124
8

132
9

140
9

148
10

158
11

167
11

177
12

Preço ACL (R$IMWh)

280,14

296,95

314,76

333,65

98,64

104,56

110,83

117,48

397,38

421,23

446,50

132,01

139,93

148,32

157,22

264,28
93,06

IMPOSTOS E DEDUÇÕES

-4,8%

-4,9%

-4,7%

-4,8%

-4,9%

-5,0%

-5,0%

-5,0%

-5,0%

-5,0%

CUSTOS OPERACIONAIS
(% ROL)

(79)

(83)

(88)

(93)

(99)

(104)

(111)

(117)

(124)

(132)

-73,5%

-73,3%

-73,7%

-73,7%

-73,6%

-73,6%

-73,6%

-73,5%

-73,5%

-73,6%

Pessoal e Administração

(8)

(9)

(9)

(10)

(10)

(11)

(12)

(12)

(13)

(14)

0&M Variável e Combustível

(38)

(39)

(43)

(44)

(46)

(48)

(54)

(57)

(60)

(9)

Serviços de Terceiros
Compra de Energia

de Transmissão

Compensação por tempo parado
Overhauling

353,67
124,53

374,89

Preço Spot(RS/MWh)

Encargos

■

-

-

-

-

-

-

(50)
-

(6)

(6)

(7)

(7)

(8)

(8)

(9)

(29)

(29)

(32)

(34)

(37)

(27)

-

(40)

-

-

-

(10)

(10)

(45)

(47)

(42)
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ANEXO 1 F - DADOS - PARNA IV

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

DADOS PARNAfBA IV

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2042

2041

2043

(R$ milhões)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)

200

212

224

237

252

267

283

299

317

(% crescimento)

5,9%

5,9%

5,9%

5,9%

6,0%

6,0%

6,0%

6,0%

6,0%

Receitas PPA e Spot
Receitas de produção própria

187
13

198
13

210
14

222
15

236
16

250
17

265
18

281
19

297
20

597,52

633,37

210,40

223,02

671,37
236,40

Preço ACL (R$/MWh)

501,69

531,79

Preço Spot(R$/MWh)

473,29
166,65

176,65

187,25

IMPOSTOS E DEDUÇOES

-5,0%

-5,0%

-5,0%

-5,0%

-5,0%

-5,0%

-5,0%

-5,0%

-8,2%

CUSTOS OPERACIONAIS

(140)

(148)

(157)

(166)

(176)

(187)

(198)

(210)

(178)

(% ROL)

-73,6%

-73,6%

-73,6%

-73,7%

-73,7%

-73,7%

-73,7%

-73,7%

-61,2%

(14)

563,70
198,49

711,65
250,59

Pessoal e Administração

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

0&M Variável e Combustível
Serviços de Terceiros
Compra de Energia
Encargos de Transmissão
Compensação por tempo parado

(64)

(67)

(71)

(76)

(80)

(85)

(90)

(96)

Overhauling

(50)

-

(11)
-

-

(12)
(53)

-

(12)
-

(56)

-

(13)
-

(60)

-

(14)

-

-

(63)

-

(15)
-

(67)

265,62

-

-

-

(15)

754,35

(71)

(16)
-

(75)

-

(17)
-

(137)
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ANEXO 11` - CAPITAL DE GIRO - PARNA IV

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

E CAPITAL DE GIRO PARNA(BAIV

o

3111212014

2015

(R$ milhões) ;

2016

2017

2018

2019

2021

2020

20231

2022
g

024

P

USOS

13

17

18

19

20

21

22

24

25

27

28

Tributos a recuperar
Estoques

13
0

16
1

17
1

18
1

19
1

20
1

21
1

22
2

24
2

25
2

26
2

FONTES

6

5

7

7

7

7

7

8

9

9

10

Fornecedores
Folha de pagamento
Tributos e Contribuições a pagar

2
0
4

1
0
5

2
0
5

2
0
5

2
0
5

2
0
6

1
0
6

1
0
6

2
0
7

2
0
7

2
0
8

CAPITAL DE GIRO

8

12

11

12

13

14

15

16

17

17

18

0

1

1

1

1

1

1

1

VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO

4

(1)

Mt0
~
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ANEXO 1 F - CAPITAL DE GIRO - PARNA IV

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

CAPITAL DE
RE GIRO PARNAÍBA IV

(R$ milhões)

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

?;1
i

:2033

2032

2034

USOS

30

32

33

35

38

40

42

45

47

50

Tributos a recuperar

28

30

31

33

35

37

39

42

44

47

Estoques

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

FONTES

10

11

12

12

13

14

15

16

16

17

Fornecedores
Folha de pagamento

2
0

2
0

2
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

4

Tributos e Contribuições a pagar

8

9

9

10

10

11

11

12

13

14

20

21

27

23

24

26

27

29

31

33

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

CAPITAL DE GIRO
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO

0

1tiw,N
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(R$ milhões)

C1 Q 12

ï

2035

2037

2036

2038

2039

2041

2040

2042:

LZ

2043
I

USOS

53

56

60

63

67

71

75

80

81

Tributos a recuperar
Estoques

50
3

53
4

56
4

59
4

63
4

66
5

70
5

75
5

76
4

FONTES

18

20

21

22

23

25

26

28

29

5
0
18

5
0
19

5
0
21

6
0
22

6
0
22

Fornecedores
Folha de pagamento
Tributos e Contribuições a pagar

4

4

4

0
14

0
15

0
16

4
0
17

CAPITAL DE GIRO

35

37

39

41

44

46

49

52

52

2

2

2

2

2

3

3

3

0

VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO

!e

ANEXO 11` - CAPITAL DE GIRO - PARNA IV

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

CAPITAL DE GIRO PARNA(BA IV
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ANEXO 1 F - FLUXO - PARNA IV

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

FLUXO PARNA(BAIV
(R$ milhões )

2015

2016

(% crescimento)
64

RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)
DEDUÇÕES /IMPOSTOS (

)

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA (ROL)
CUSTOS OPERACIONAIS (-)
LAJIDA/EBITDA ( _ )

2017

2019

2018

2020

2021

d 2023

2022

'202

Im

11

si

6,1%

6,7%

4,704

4,9%

6,8%

6,2%

5,9%

5,9%

5,5%

68

72

75

79

85

90

95

101

106

62

65

69

72

75

(5)
80

85

90

96

(5)
101

(49)

(51)

(50)

(53)

(54)

(58)

(62)

(67)

(70)

(74)

15

19

19

20

22

23

24

26

27

(2)

13

(2)

(3)

(4)

(4)

(5)

(5)

(5)

22,2%

27,2%

26,6%

27,4%

27,5%

27,1%

26,5%

26,9%

26,5%

(16)

(16)

(16)

(16)

(16)

(16)

(16)

(16)

(16)

(16)

(3)

(2)

2

3

4

6

7

8

9

10

)

-

-

(0)

(0)

(0)

(0)

(1)

(1)

(1)

(4)

Taxa de IRCS Efetiva (IRCS/EBIT)

0,0%

0,0.4

-6,3%

-6,3%

-6,3%

-6,3%

-12,1%

-15,2%

-15,2%

-33,8.0

(3)

(2)

2

3

4

5

6

6

8

7

-5,3%

-2,7%

3,3%

5,1%

6,6%

6,9%

7,1%

8,3%

6,8%

margem Ebitda (Ebitda/ROL)
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO (

)

LAIR/EBIT (_)
IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB. SOCIAL (
LUCRO LIQUIDO (_)

margem líquida (LL/ROL)
FLUXO DE CAIXA LIVRE

2015

( (R$ mil)

ENTRADAS

2016

13

2017

15

3,6%
2018

2019

2020

2021

2022
.1

~~ 2024

2023

1

19

19

20

22

22

23

24

23

LUCRO LIQUIDO DO EXERC(CIO

(3)

(2)

2

3

4

5

6

6

8

7

DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

(2)

(0)

(0)

-

-

-

-

-

-

-

(2)

(0)

(0)

-

-

-

-

-

19

20

22

23

24

SALDAS
INVESTIMENTOS IMOBILIZADO E INTANG(VEIS (

)

SALDO SIMPLES

11
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO (-)

SALDO DO PERIODO

15

(4)

1

6

15

19
(0)
18

(1)
18

(1)
19

22
(1)
20

(1)
21

(1)
22

(1)
24

23
(1)
22

1L~ tw.r
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ANEXO 1 F - FLUXO - PARNA IV

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

FLUXO PARNA(BAIV

2025

(R$ milhões)
(% crescimento)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)
DEDUÇbES/IMPOSTOS (

)

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA (ROL)
CUSTOS OPERACIONAIS (
margem Ebitda (Ebitda/ROL)
)

LAIR/EBIT ( _ )
)

Taxa deIRCS Efetiva (IRCS/EBIT)
LUCRO LIQUIDO (=)
margem líquida ILL/ROL)
FLUXO DE CAIXA LIVRE

i(RS miU
ENTRADAS
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO
SA(DAS

2028

2030

2029

2031

2032

5,8%

5,6%

5,8%

6,2%

5,8%

6,0%

6,3%

5,9%

5,9%

119

126

133

141

149

158

168

178

189

(5)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(8)

SALDO DO PER(ODO

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

(8)

(9)

(9)

142

150

160

169

179

(79)

(83)

(88)

(93)

(99)

(104)

(111)

(117)

(124)

(132)

28

30

31

33

35

37

40

42

45

47

26,5%

26,70.6

26,3%

26,3%

26,4%

26,49-,

26,4%

26,5%

26,5%

26,4%

(0)

-

-

-

-

-

-

-

-

30

31

33

35

37

40

42

45

113

120

126

134

47

(10)

(10)

(11)

(11)

(12)

(13)

(13)

(14)

(15)

(16)

-33,9%

-33,9%
20
17,6%

-33,9%
21
17,3%

-33,9%
22
17,4%

-33,9%
23
17,4%

-33,91
-,
25
17,5%

-33,9%
26
17,5%

-33,9%
28
17,5%

-33,9%
30
17,5%

-33,9%
31
17,5%

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033203

19
17,5%
2025

,

IL

11

19

20

21

22

23

25

26

28

30

31

19
0

20
-

21

22

23
-

25
-

26

28

30

31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

31

-

19
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO (-)

203
k

INVESTIMENTOS IMOBILIZADO E INTANG(VEIS

SALDO SIMPLES

2033

112

28

IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB. SOCIAL (

2027

5,8%

107
)

LAJIDA/EBITDA (= 1
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO (

2026

20

21

(1)

(1)

(1)

18

19

19

22
(1)
21

23
(1)
22

25
(1)
23

26
(2)
25

28
(2)
26

(2)

(2)

28

29

4-

o
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ANEXO 1 F - FLUXO - PARNA IV

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

FLUXO PARNAÍBA IV
(R$ milhSes)

2035
(% crescimento)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)

LAJIDA/EBITDA

(_)

LAIR/EBIT

(_)

CUSTOS OPERACIONAIS

margem Ebitda (Ebitda/ROL)

IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB. SOCIAL

Taxa de IRCS Efetiva (IRCS/EBIT)
LUCRO LÍQUIDO (=)

margem líquida (LL/ROL)
FLUXO DE CAIXA LIVRE
(

R$ mil

2038

2039

2040

2041

5,9%

5,9%

5,9%

6,0%

6,0%

6,0%

6,0%

6,0%

200

212

224

237

252

267

283

299

317

(10)

(11)

(11)

(12)

(13)

(13)

(14)

(15)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO
SAÍDAS

201

213

226

239

253

268

284

291

(140)

(148)

(157)

(166)

(176)

(187)

(198)

(210)

(178)

71

75

113

26,3%

38,8%
113

26,4%

53

26,4%

56

59

63

67

26,4%

26,3%

26,3%

26,3%

26,3%

50

53

56

59

63

67

71

75

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(23)

(24)

(25)

(38)

-34,0%

-34,0%

0o
-34,01

-34,0%

-34,016

-34,0%

-34,0%

-34,0%

-34,0%

33

35

37

39

42

44

47

49

75

17,4%

17,4%

17,4%

17,4%

17,4%

17,4%

25,6%

17,4%
2035

17,4%
2036

2037

2038

2039

2040

I l'

2041

2042

2043;
41

33

35

37

39

42

44

47

49

75

33
-

35
-

37

39
-

42
-

44

47
-

49
-

75
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

INVESTIMENTOS IMOBILIZADO E INTANGÍVEIS
SALDO SIMPLES

33

VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO ( )
SALDO DO PERÍODO

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

(26)

190

)

ENTRADAS

fi

204

42042
6

5,9%

50

DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO

2037

()
(-) - - - - - - - (-)

DEDUÇOES/IMPOSTOS ( - )
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (ROL)

2036

(2)
31

35
(2)
33

37
(2)
35

39
(2)
37

42
(2)
39

44
(3)
41

47
(3)
44

49
(3)
46

75
(0)
75

S
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ANEXO 1 F - VALOR ECONÔMICO -PARNA IV

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

taxa de retorno esperado

1

WACC - 0,5%

WACC

WACC + 0,5%

VALOR ECONÔMICO DE PARNA(BA IV (R$ milhões)

FLUXO DE CAIXA DESCONTADO

193

184

176

193

184

176

(171)

(171)

(171)

VALOR RESIDUAL DESCONTADO
(VALOR OPERACIONAL DE PARNA(BA IV (R$ milhões)
'

ENDIVIDAMENTO LIQUIDO
ATIVO NÃO OPERACIONAL
`VALOR ECONÔMICO DE PARNA(BA IV (R$ milhões)

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

23

14

5

S,
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ANEXO 1(3 - BALANÇO PARNA PART

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

PARNA(BA PARTICIPAÇOES S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL (R$ milhaes)

DEMONSTRAÇOES CONTÁBEIS PRÓ-FORMA

SALDOS
CONTÁBEIS EM
31/12/2014

ATIVO CIRCULANTE

1,67

1,67

Disponibilidades

0,25

0,25

Tributos e contrib. Sociais recuperáveis
ATIVO NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Tributos e contrib. Sociais compensáveis
Controladora, Coligada e Interligada
AFAC

1,41

1,41

189,86

239,42

37,15

429,29
37,15

-

0,10

0,10

29,85

29,85

7,20

7,20

INVESTIMENTO

94,02

239,42

333,44

70%Pamaiba111

90,91

241,85

332,77

70% Parnaíba IV

12,02

Pamaíba Comercialização

(8,92)

IMOBILIZADO
TOTAL DO ATIVO
PASSIVO CIRCULANTE

(2,43)

9,59
(8,92)

58,69

58,69

191,53

239,42

430,95

1,52

1,52

Fornecedores

0,17

0,17

Tributos e contribuições sociais

1,35

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
PATRIMÔNIO LIQUIDO
Capital subscrito ordinário
Prejuízo acumulado
Resultado do exercido

1,35

-

-

190,01

-

239,42

429,43'

193,08

193,08

13,70

13,70

(16,78)

(16,78)

Ajustes a mercado
TOTAL DO PASSIVO

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

SALDOS A
MERCADO

AJUSTES A
MERCADO

239,42
191,53

1

239,42

239,42

1

430,95

oC
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ANEXO 1 H - DADOS - PGN

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234/15-02

Ir

DADOS PGN
(R$ milhões)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)

2015

2016

697

(% crescimento)

2017

2018

876

744

641

25,8%

-15,1%

-13,9%

2019

2020

2021

2022

x2023

571

684

;,
820

-19,5%

10,7%

19,704

20,0%

-0,8%

516

1

814

Vendas de Gás
Receita de Arrendamento

335
362

466
410

474
270

391
250

290
226

328
244

412
272

505
315

497
316

IMPOSTOS E DEDUÇÕES

-9,6%

-9,3%

-8,9%

-8,6%

-8,0%

-7,5%

-7,5%

-7,6%

-7,6%

CUSTOS OPERACIONAIS

(169)

(212)

(231)

(200)

(182)

(216)

(244)

(282)

(289)

(% ROL)

-26,8%

-26,6%

-34,0%

-34,1%

-38,4%

-40,9%

-38,6%

-37,1%

-38,5%

0&M
P&D
Participação Especial
Royalties
Custos de Exploração

(62)

(46)

(65)
(4)
(13)
(64)

(73)
(3)
(15)
(54)

(77)
(2)
(5)
(40)

(55)

(58)

(107)
(3)
(12)
(57)
(65)

(128)
(4)
(16)
(69)

(65)

(101)
(2)
(6)
(45)
(61)

(121)
(4)
(18)
(70)

(61)

(69)
(4)
(23)
(66)
(69)

(69)

(73)

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
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ANEXO 1H - DADOS - PGN

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

2024

(R$ milhões)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)

894

(% crescimento)

2025

2026

9,8%

968
8,3%

994
2,6%

Vendas de Gás
Receita de Arrendamento

547
347

599
369

IMPOSTOS E DEDUÇÕES

-7,8%

-8,0%

2027

1.085

2028

1.121

2029

2030

2031

2032

203311]

1.221
4,4%

1.271
4,1%

1.340
5,4%

3
1.450
8,2%

9,2%

3,2%

1.169
4,4%

613
381

670
415

693
427

715
455

747
475

776
495

818
522

889
561

-8,0%

-4,8%

-8,9%

-10,3%

-10,3%

-10,3%

-10,3%

-8,6%

CUSTOS OPERACIONAIS

(311)

(335)

(357)

(384)

(400)

(417)

(438)

(458)

(484)

(521)

(% ROL)

-37,8%

-37,6%

-39,1%

-37,1%

-39,2%

-39,8%

-40,0%

-40,2%

-40,3%

-39,3%

O&M
P&D
Participação Especial

(136)

(144)

(161)

(170)

(4)

(5)

(191)
(5)

(203)
(5)

(115)
(5)

(241)

(4)

(6)

(6)

(19)

(21)

(21)

(24)

(180)
(5)
(24)

(228)

(4)

(76)
(77)

(83)

(85)

(93)

(96)

(23)
(99)

(82)

(87)

(92)

(95)

(98)

Royalties

Custos de Exploração

(24)

(24)

(25)

(18)

(103)
(103)

(107)
(107)

(113)
(112)

(123)
(122)

nl`Dut2110
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ANEXO 1H - DADOS - PGN

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

DADOS PGN
(R$ milhões)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)
(% crescimento)

1.698

1.823

1.898

2.029

2.168

2.213

2.436

522

553

4,8%

4,4%

7,1%

7,4%

4,1%

6,9%

6,8%

1,1%

10,1%

-78,6%

6,0%

6,0%

-64,7%

Vendas de Gás
Receita de Arrendamento

930
589

966
619

1.037
660

1.121
702

1.163
736

1.244
785

1.334
833

1.344
869

1.500
936

513
9

544
9

576
10

204
4

IMPOSTOS E DEDUÇÕES

-8,9%

-8,8%

-8,8%

-8,9%

-8,8%

-8,8%

-8,9%

-8,8%

-10,1%

-8,5%

-8,5% -10,5%

-11,5%

CUSTOS OPERACIONAIS

(548)

(574)

(613)

(633)

(655)

(701)

(753)

(755)

(847)

(276)

(293)

(311)

(110)

(% ROL)

-39,6%

-39,7%

-39,6%

-38,1%

-37,9%

-37,9%

-38,2%

-37,4%

-38,7%

-57,9% -57,9%

-59,2%

-59,8%

0&M
P&D
Participação Especial
Royalties
Custos de Exploração

(256)

(271)

(288)

(278)

(289)

(309)

(331)

(333)

(372)

(147)

(52)

(9)
(40)
(172)
(171)

(10)
(44)
(185)
(183)

( 10)
(41)
(186)
(185)

(11)
(50)
(208)

(73)

(206)

(73)

1.519

2035
1.585

2036

2037

2038

(7)

(7)

(7)

(29)

(29)

(32)

(8)
(37)

(9)
(37)

(129)
(128)

(134)
(133)

(144)
(143)

(155)
(154)

(161)
(160)

2039

2040

2041

2042

2043

'

(131)

2044

1

2045
w
586

2034

(139)

-

-

-

-

(77)
(77)

-

i

207

-

-

(81)
(81)

oC
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ANEXO 1H - CAPITAL DE GIRO - PGN

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023
1

186

235

200

173

140

156

187

224

222

117

148

126

109

89

98

118

141

140

69

87

74

64

52

57

69

83

82

141

177

179

155

137

160

183

213

217

Fornecedores

73

91

99

86

79

93

105

121

125

Impostos, contriuições e participações a recolher
Salários e encargos trabalhistas
Outras contas a pagar

47
15
6

59
19
7

50
21
8

44
18
7

35
17
6

39
20
8

47
22
9

56
26
10

56
26
10

CAPITAL DE GIRO

45

58

21

18

3

(4)

4

10

5

VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO

20

12 (36)

(7)

8

7

(6)

(R$ milhões)

USOS
Contas

■

!

receber

Impostos e contribuições a recuperar

FONTES

(3) (15)

1

4110

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
-t~

c

o

o 0 0 0 ~ ■ a i a ■ % m o 0 0 o v a o
ANEXO 1H - CAPITAL DE GIRO - PGN

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

CAPITAL DE GIRO PGN

(R$ milhões)

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033]

í

i

USOS

243 263 270 305 302 310 324 337 355 392

Contas

receber
Impostos e contribuições a recuperar

154

166

90

FONTES
Fornecedores
Impostos, contriuições e participações a recolher
Salários e encargos trabalhistas

97

170
99

193
112

190
111

196
114

204
119

213
124

224
131

247
144

235

253

267

291

299

311

326

341

360

389

134
61
28

144
66
31

154
68
33

166
77
35

173
76
37

180
78
38

189
81
40

198
85
42

209
89
44

225
99
48

11

12

13

13

14

15

15

16

17

18

CAPITAL DE GIRO

8

10

3

14

2

(1)

(2)

(4)

(4)

2

VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO

4

2

(7)

12

(3)

(1)

(1)

(1)

6

Outras contas a pagar

(12)

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
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ANEXO 11-1 - CAPITAL DE GIRO - PGN

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

CAPITAL DE GIRO PGN
(R$ milhões)

i

2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046
1
k

USOS

409

427

457

491

511

546

583

596

647

141

150

155

54

Contas areceber
Impostos e contribuições a recuperar

258
151

270
157

289
169

310
181

323
188

345
201

368
215

377
220

409
238

89
52

94
55

98
57

34
20

FONTES

409

428

457

476

494

529

567

571

635

190

201

212

75

Fornecedores
Impostos, contriuições e participações a recolher
Salários e encargos trabalhistas

236
103
50

248
107
52

264
115
56

273
124
58

283
129
60

302
138
64

325
147
69

326
150
69

365
163
77

119
36
25

126
38
27

134
39
28

47
14
10

19

20

21

22

23

25

26

26

30

10

10

11

4

0

(1)

0

14

17

18

16

25

12

(49)

(52)

(57)

(21)

(2)

(1)

1

14

3

1

(2)

9

(13) (60)

(3)

(6)

37

Outras contas a pagar
CAPITAL DE GIRO
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
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ANIXO 1 H - FLUXO - PGN

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

FLUXO PGN

2015

(R$ milhões)

(% crescimento)
697

RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)

2016

2017

2019

2018

2020

2022

2021

2023

-13,9%

-19,5%

1

o
2024
'

~.

I

10,7%

19,7%

20,0%

-0,8%

1
9,8%

571

684

820

814

894

25,8%

-15,1%

876

744

641
586

475

528

633

758

752

824

(200)

(182)

(216)

(244)

(282)

(289)

(311)

516

1

IMPOSTOS(630

795

678

(169)

(212)

(231)

461

583

447

386

513

73,4%

66,0%

65,9%

59,1%

389
61,45v.

463

73,2%

293
61,6%

476

margem Ebitda (Ebitda/ROL)

62,9%

61,59.'

62,2%

DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO (-)

(111)
350

(195)
388

(231)
216

(203)
184

(172)
121

(202)
110

(265)
124

(352)
125

(274)
189

(284)
228

IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB. SOCIAL (-)

(22)

(24)

(15)

(28)

(18)

(17)

(19)

(19)

(29)

(78)

Taxa de IRCS Efetiva (IRCS/EBIT)

-6,3%

margem líquida ILL/ROL)

-6,3%
363
45,7%

-6,8%

328
52,1%

-15,2%
156
26,5%

-15,2%
102
21,5%

-15,2%
93
17,7%

.15,2%
105
16,6%

.15,2%
106
14,0%

-15,2%
160
21,3%

.34,0%
151
18,3%

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (ROL)
CUSTOS OPERACIONAIS (-)

LAJIDA/EBITDA ( _ )

LAIR/EBIT(=)

LUCRO LIQUIDO (_)

1

FLUXO E CAIXA LIVRE

ENTRADAS

2015

2016

202
29,7%

2017

2018

2019

312

2020

2021

LUCRO LIQUIDO DO EXERC(CIO
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO

439
328
111
(533)

559
363
195
(339)

433
202
231
(140)

358
156
203
(229)

274
102
172
(211)

295
93
202
(246)

INVESTIMENTOS IMOBILIZADO E INTANG(VEIS (-)

(533)

(339)

(140)

(229)

(211)

(246)

(94)

219

293

129

64

49

36

3

15

7

330

132

79

56

SAÍDAS
SALDO SIMPLES
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO ( - )

SALDO DO PER(ODO

(20)

(114)

(12)

207

370
105
265
(92)
(92)

278
(8)

271

1

k 2023

2022
457
106
352
(60)

20 4

434
160
274
-

435
151
284
-

434

435

(60)

397
(7)

391

6

440

(4)

431

0
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ANEXO 1 H - FLUXO - PGN

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

FLUXO PGN
(R$ milhb'es)

2025
(% crescimento)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)
DEDUÇÕES/ IMPOSTOS ( - )

2026

2027

2028

8,3%

2,6%

9,2%

968

994

1.085

(77)

(80)

(52)

1.121
(100)

4,45v.
1.169
(121)
1.049

4,4%
1.221
(126)
1.095

2032

4,1%
1.271
(131)
1.140

5,4%

!2033
t
8,2%

1.340

1.450

(137)
1.203

(124)
1.325

203{4
tr._

2035
_,

4,8%

4,47,

1.519

1.585

(135)

(140)

1.384

1.445

891

914

CUSTOS OPERACIONAIS ( - )

(357)

(384)

(400)

(417)

(438)

(458)

(484)

(521)

(548)

557

649

621

62,9%

60,87,

(224)

718
59,7%
(581

804
60,7%
(334)

60,3%

(699)

682
59,8%
(48)

60,4%

(2901

657
60,0%
(491

871

60,9%

632
60,2%
(491

836

margem Ebitda (Ebitda/ROL)
DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO (-1

556
62,4%
(2941

(290)

(311)

262

266

(50)

LAJIDA/EBITDA(=1

1.021

2031

2030

(335)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (ROL)

1.033

3,2%

2029

(574)

396

583

609

634

661

470

545

560

IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB. SOCIAL (-)

(89)

(91)

-

(118)

(198)

(207)

(216)

(225)

(160)

(185)

(190)

Taxa de IRCS Efetiva (IRCS/EBIT)

-34,0%
173

-34,0%
176

0,0%

-29,7%

-34,0%

-34,0%

-34,0%

-34,0%

-34,0%

-34,0%

-34,0%

(50)

279

385

402

419

436

310

360

370

19,4%

19,2%

-4,8%

27,3%

36,75vo

36,7%

36,77o

36,3%

23,4%

26,0%

25,6%

LAIR/EBIT(=)

LUCRO LIQUIDO (_)
margem liquida (LL/ROL)
FLUXO DE CAIXA LIVRE
ENTRADAS

2025

2026

2027

467

466

LUCRO LIQUIDO DO EXERC(CIO

173

176

DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO

294

290

(13)

(419)

(13)

(419)

(224)

(238)

46

425

SAÍDAS
INVESTIMENTOS IMOBILIZADO E INTANG(VEIS ( - )
SALDO SIMPLES

454
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO ( - )

SALDO DO PERfODO

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

(2)

452

7

54

649

2028

2029

2030

R'

2032 { 2033

2031

2034

2035

503

434

450

466

494

644

650

681

279

385

402

419

436

310

360

370

699

224

49

49

(224)

(238)

-

-

265

434

450

446

12

3

1

1

1

277

437

452

448

215

(50)

(12)

414

-

334

290

311

(20)

48

(279)

58

(290)

(311)

(337)

(20)

(279)

(290)

(311)

(337)

215

354

339

344

2

1

341

345

(6)

347

S
O
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ANEXO 1H - FLUXO - PGN

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

1

FLUXO PGN
(RS milhões)

1

2036

2037

2039

2038

2040

2041

2042

(% crescimento)

7,1%
1.698

7,4%
1.823

4,1%
1.898

6,9%
2.029

6,6%
2.168

2,1%
2.213

10,1%
2.436

1.661
(633)
1.028
61,9%
(349)

748
(254)
-34,0%
494

1.974
(753)
1.221
61,8%
(403)
817
(278)
-34,0%
539

margem liquida (LL/ROL)

25,5%

1.730
(655)
1.075
62,1%
(373)
702
(239)
-34,0%
463
26,81%

1.850
(701)
1.149
62,1%
(401)

IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB. SOCIAL ( - )
Taxa deIRCS Efetiva (IRCS/EBIT)
LUCRO LÍQUIDO (=)

1.548
(613)
935
60,4%
(337)
598
(203)
-34,0%
395

26,71
-,

27,31%

2.019
(755)
1.263
62,6%
(451)
813
(276)
-34,0%
536
26,6%

I
2.191
(847)
1.344
61,3%
(158)
1.185
(403)
.34,0%
782
35,71%

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (ROL)
CUSTOS OPERACIONAIS (-)
LAJIDA/EBITDA ( = )
margem Ebitda(Ebitda/ROL)
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ( - )
LAIR/EBIT ( = )

FLUXO DE CAIXA LIVRE
I
)
(R$ mil
ENTRADAS
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO
SAÍDAS
INVESTIMENTOS IMOBILIZADO E INTANGÍVEIS (-)
SALDO SIMPLES
VARIAÇÃO CAPITAL DE GIRO (-)

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

f

+
2044

1 2036

679
(231)
-34,0%
448

27,0%
2037

2038

2039

2040

2041

2042

-78,6%
522
(44)
477
(276)
201
42,1%
(168)
33
(11)
-33,9%
22
4,6%
2043

0,
2045

'
046

!i

N

RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)

SALDO DO PERÍODO

2043

6,0%
553
(47)
506
(293)
213
42,1%
(178)
35
(12)
-33,901,
23
4,6%
2044

6,0% -64,77.
586
207
(61)
(24)
525
183
(311)
(110)
214
74
40,85v,
40,2%
(63)
(0)
151
74
(51)
(25)
-34,0% -34,0%
100
49
19,0%
26,5%
2045, 2046

!

731

797

837

894

943

987

941

190

201

163

49

395
337

448
349

463
373

494
401

539
403

536
451

782
158

22
168

23
178

100
63

49
0

(349)

(373)

(401)

(403)

(451)

(158)

(168)

(178)

(63)

-

-

(349)

(373)

(401)

(403)

(451)

(158)

(168)

(178)

(63)

382

424

436

491

492

829

773

12

138

163

13

60

3

6

786

72

141

168

(1)
381

(14)
410

(3)
433

(1)
490

2
494

(9)
820

49
(37)
12
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ANEXO 1 H - VALOR ECONÔMICO -PGN

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

taxa de retomo esperado

WACC - 1%

WACC + 1%

WACC

VALOR ECONÔMICO DE PGN (R$ milhões)
FLUXO DE CAIXA DESCONTADO

1.545

1.420

VALOR RESIDUAL DESCONTADO

-

-

1.545

1.420

(VALOR OPERACIONAL DE PGN (R$ milhões)
ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO

(495)

1.310

1.310

(4951

(495)

926

815

ATIVO NÃO OPERACIONAL
;VALOR ECONÔMICO DE PGN (R$ milhões)

1.051

~~AMN
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TAXA DE DESCONTO
DETERMINAÇÃO DA TAXA DE DESCONTO

El

A taxa de desconto foi calculada pela metodologia WACC - Weighted Averoge Cost of Capital,
modelo no qual o custo de capital é determinado pela média ponderada do valor de mercado dos
componentes da estrutura de capital (próprio e de terceiros).

®

A taxa de desconto utilizada foi o WACC variável, que reflete a diferente estrutura de capital
projetada para cada usina em cada período. Os valores e fontes dos parâmetros utilizados para o
cálculo da taxa de desconto seguem abaixo.

O

■

Q

Taxa livre de Risco (custo do patrimônio líquido): Corresponde à rentabilidade (yield), do US

T-Bond

10, anos

(Federal Reserve),

site http://www.treas.gov/offices/domestic-

fi nance/debt-management /interest-rate/yield_historical. shtml;
■

Beta d: equivalente ao Beta médio da área, pesquisado no banco de dados Bloomberg,
programa fornecido pela empresa de mesmo nome, com dados do mercado de ações e

informações financeiras. Os dados fornecidos pelo Bloomberg são os betas alavancados de
empresas diferentes, com estruturas de capital relativas às mesmas. Desalavancamos os
betas relativos a cada uma das empresas, considerando as respectivas estruturas de capital.
Assim, achamos os respectivos betas brutos. Calculamos a média dos betas brutos
encontrados, para daí alavancarmos a mesma com a estrutura de capital da empresa sendo

analisada . Este cálculo é necessário para corrigir as possíveis distorções no cálculo do beta
geradas pela diferença na estrutura de capital de cada empresa;

~ ..i

Prêmio de Risco: corresponde ao Spreod entre 5P500 e US T-Bond 20 anos, conforme o 2014

n
i.Y

Valuation Handbook, publicado pela Duff Et Phelps. Fonte: 2014 Voluation Handbook: Guide
to Cost of Capital. Chicago, IL: Duff Et Phelps, LLC, 2014. Print;
■

Prêmio pelo Tamanho: corresponde ao prêmio de risco pelo tamanho da empresa,
considerando o mercado de ações norte-americano. Fonte: 2014 Valuation Handbook: Guide
to Cost of Capital. Chicago, IL: Duff Et Phelps, LLC, 2014. Print;

■

Q

Risco Brasil: Portal Brasil, site http://www.portalbrasil.net/indices_dotar.htm;
Taxa livre de Risco (custo da dívida): Corresponde à rentabilidade (yield), na data base, do

US T-Bond 10 anos (Federal Reserve),

site http://www.treas.gov/offices/domestic-

finance/debt-management/interest-rate/yield_historical.shtml;
■

®

Custo de captação: 0 custo de captação de cada empresa foi retirado das Demonstrações
Financeiras de cada usina.

■

Utilizada uma inflação americana conforme premissas macroeconômicas fornecidas pela

ENEVA;

Q
■

Utilizada uma inflação brasileira conforme premissas macroeconômicas fornecidas pela

ENEVA.
■

Q

Risco Específico: Não foi considerado risco específico para as usinas termelétricas. Foi
considerada uma alíquota de 3% para PGN referente aos seguintes riscos:
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1

APsis

At

Aq0

o Materialidade e risco de realização do CAPEX projetado e do consequente aumento

®

da capacidade;

n

o Alta dependência do resultado das companhias do Complexo Parnaíba; e

o Alta dependência das receitas da companhia quanto ao preço internacional do gás

Q

natural.
■

Intervalo de valores para o WACC: Foi considerado um intervalo de 50 pontos-base para mais

® e para menos em todas as usinas termelétricas. Para PGN, dados os riscos detalhados acima
e o consequente grau de imprevisibilidade de seus resultados, foi considerado um intervalo
de 100 pontos-base para mais e para menos.
Abaixo um quadro com os principais parâmetros utilizados:

TAXA DE DESCONTO

USINAS
OPERACIONAIS

PGN

(3111212014) (3111212014)
Taxa livre de risco

2,5%

2,5%

BETA d
BETA r

0,50
Variável

0,83
Variável

Prêmio de risco (Rm-Rf)
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6,2%

Risco Específico

0,0%

3,0%

Risco Brasil
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2,6%
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ANEXO 3

LAUDO DE AVALIAÇÃO AP-0234115-02

ANEXO 3 - PREMISSAS MACROECONÔMICAS

PREMISSAS MACROECONÔMICAS
Taxa de câmbio (R$/US$)
IPCA (% a.a.)
IGPM (% a.a.)
EUA CPI (% a.a.)
Câmbio NDFs - Capex
Câmbio NDFs - Dívida
TJLP (% a.a.)
CDI(% a.a.)
LIBOR (% a.a.)
CIF ARA (coai) -6300 Kcal/kg GAR
Coal Fuei Index (Custos)
Gas Fuellndex (Receitas ACR)
Gas Fuellndex (Custos)

2015

2016

2,70
6,0%
5,1%
3,6%
2,57
2,65
4,8%
12,8%
1,7%
80,80

2,78
5,8%
5,0%
3,9%
2,68
2,76
4,8%
12,8%
2,2%
82,85

86,50
4,28
6,54

93,78
4,47
6,94

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2,77
5,8%
5,0%
3,9%
2,77
2,86
4,8%
12,8%
2,2%
85,85
111,70
4,64
7,29

2,89
6,0%
5,0%
3,8%
2,89
2,98
4,8%
12,8%
2,2%
85,85
112,50
4,85
7,71

2,95
6,0%
5,0%
3,8%
2,95
3,05
4,8%
12,8%
2,2%
85,85
114,10
5,03
8,17

3,02
6,0%
5,0%
3,7%
3,02
3,11
4,8%
11,8%
4,0%
106,47

3,09
6,0%
5,0%
3,5%
3,09
3,19
4,8%
11,8%
4,0%
103,36
121,60
5,92
9,18

3,16
6,0%
5,0%
3,5%
3,16
3,26
4,8%
11,8%
4,0%
105,83
124,50
6,20
9,73

3,24
6,0%
5,0%
3,5%
3,24
3,34
4,8%
11,8%
4,0%
108,29
127,40
6,38
10,32

3,32
6,0%
5,0%
3,5%
3,32
3,42
4,8%
11,8%
4,0%
111,10

3,40
6,0%
5,0%
3,5%
3,40
3,51
4,8%
11,8%
4,0%
113,56

130,70
6,65
10,94

133,60
6,99
11,59

3,48
6,0%
5,0%
3,5%
3,48
3,59
4,8%
11,8%
4,0%
116,54
137,10
7,19
12,29

118,30
5,64
8,66

;2027
3,57
6,0%
5,0%
3,5%
3,57
3,68
4,8%
11,8%
4,0%
118,49
139,40
7,52
13,03

2028

2029

,2030

3,65
6,0%
5,0%
3,5%
3,65
3,77
4,8%
11,8%
4,0%
119,85

3,74
6,0%
5,0%
3,5%
3,74
3,86
4,8%
11,8%
4,0%
121,38

3,83
6,0%
5,0%
3,5%
3,83
3,95
4,8%
11,8%
4,0%
123,17

141,00
7,69
13,81

142,80
7,93
14,64

144,90
8,25
15,51
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Ec~~~ L__ 1
1.01
1.01.01

DESCR! ('AO

._____._

O ATIVO TOTAL
GATIVCCIROULIINTE
a Dlspon0118dades

1.01.01.01

11 Gin

1.01.01.02

UBencoa

1.01.01.03

o Fundos de caba

1.01.01.04

a Fundo mualmeroad0 MPX63

1.01.01.05

a Aparações Snancitmos

1.01.02

~~

lT.1QUf

A ~A~ AR!

PARNA/JB

aw w

\ PARNA/BA /!

TERMUPANL2 DA

OPµ

~1I

~A~

/ ~ 1~~

MPx2•~ vA o
ar
~ wl ~

3.739.971.663

2666.941.515

26.090.608

1.383.389.668

1.380.823.506

409.335

7473.673

485.197

386.513.220

212.966.766

25.647735

- - - _206754271

113.192.015

9.406

9.806

7.965

72.502.223

29.105.085

16.652221

38.120.812

905.336

7.617

9.800

7.965

3.000

a Créditos diversos

3.983.775

1.096.475

78.559

38.054.154

71.482

3.017

4.260

8.000

-

16.569404

58659

8.732

-

-

68.446.967
313.966.626

1.01.02.01

a C§enlea

1.01.02.02

o Adiantamentos a empregados

1.01.02.03

O lmpostos a recupera

1.01.02.04

o Adiantamentos a ronwcedere&

1.01.02.05

a Come& a Receber. Panes relacionadas

-

1.01.02.05.01

a Com controladas

1.01.02.05.02

a Com outras pessoas §gado&

1.01.02.05.03

a Com controladora

1.01.02.05

0AFAC

1.01.02.07

a AOVos Mentidos paro Venda

a Outros

1.01.04.04

a Taulcs e Vabres ~gados

-

1.789

81 X76.164

-

-

-

34.722.178

289.701

1.789

1.632.997

2.123.563

5.971

4.309.283

561,059

-

300.000.000

80.386.881

-

-

82.727.849

1.259639

-

-

136.676.723

3.826291

-

7.965

-

135.794311

12.254.503

-

o Ganhos em opera

1766.412

923

a Outros UMA09

1.01.04.03

86.294.911

6.806

-

86.127

1.01.04

1.01.04.02

92324.955

-

800

-

a Beneficio CCC

28.005.593

7617

80.1%

0Etitoque

1.01.04.01

-

896604

79.125

1.01.03

-

-

5t
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.603.451

7.479.646
-

-

-

-

-

-

-

3.712.993
-

-

-

-

-

-

-

_
p com dedvatnros
-

-

-

-

-

1.01.05

a Depósitos vinwlados

41.288

1.01.06

o Despesaa antecipadas

3.082

1.01.06.01

a v m a ❑

11.349.It45

123.169

-

o AUenciamentos e aluguéis

1.01.05.03

0 ~os de aaguros

1.01.05.04

o Ca~o de empréat§noa

1.01.06.05

a Custo capitação de Dabentuma

+

4959.502

a Encargca Flnancetros

1.01.06.02

-

23.845.838

'q:

-

24.181.787
3.082

3.600
3.248.124

119.569

4.959.502

1.664.031

-

-

-

r~

c~

■

o
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I

Cdl38P

ENEMA

I7AQU!

T 100.00%

_

66,47%

1.02.01
1.02.01.01

-

443353

1.179.033397

1.267.631.491

399.928

7.463.867

O Reali~1 a longo paro

863204.310

238.257.720

443.353

40.679.118

27.911841

399.928

7.463.867

O Credito* deeraos

841.293.668

4.519.926

142

2.666432

12.336.148

399.928

7.463.867

33.237.335

2049.312

142

1.322.883

565.719

399.928

808.036.333

2.470.614

-

1.341519

11.770.42

691.286939

2.078.186

-

0 Impostos a rewperaf

1.02.01.01.02

0 Parles ~nadas

1.02.01.01.02.01

OMutuo - Com controladas

1.02.01.01.0202

0 Cornes a Receber- Com outras pessoas ligadas

72.626.810

1.02.01.01.02.03

O Comas a Receber - Com controladas

44.142.385

1.02.02.08

o AFAC

1.02.01.02

0Outros créditos

1.02.01.02.01

0 Ganhos com derBMhros

1.02.01.02.02

OBenefcio CCC

.0

C1 Valor Justo -Debentures

1.02.01.02.05

11Outros

1.02.01.03

O Depósito* vinculados

1.02.01.04

O Impostos ~ridos

1.02.01.05

0 Despem antecipadas

1.02.01.05.01

O Prêmios de seguros

1.02.01.05.02

G Custo de caplaçáo

1.02.01.05.03

0 Gasloa P&D

1.02.01.05.04

O Parada Programes

1.02.02.01

01nve*IBnarnus

1.02.02.01.01

0 PadkApaÇóes em coligadas e equiparadas

1.02.02.01.02

0 ParlkAp~a em controladas

1.02.02.01.03

0 Adiantamento p/ Mure aumento de capital

1.02.02.01.04

0 Premio de subsr4lÇ8o

1.02.02.01,05

OOutros irtves6memo*

1.02.02.02

-

GImoDWdo

-

392.428

-

47723
70
70
70

-

-

-

1.343.549

7.463.867

-

7.463.867

-

-

11.770.42

-

-

248.000.000

-

21.124.393
21.122.283
-

-

-

-

24.616.814

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(24 616.814)

0 PCLD Beneficio CCC

1.02.01.02.04

/

2451974.750

1.02.01.01.01

MPX T.41
IOO.oO
~
i ÌÌ

100,00%

,

-

3.353.438.445

11 ATIVO WAOCIRCULRNTE

I

70.OUX __ ' i

-

LDA

1

_

0 Divaendos a receber

.02

0

PARNA/EA l!
_

100.00•A~ m7 ~~~3~~ ~~
7.176.613

G P~ proPeratle

1.01.07

PARNA/BI

_

~~¡~¡~~~
1.01.06.06

ANAFAR/

DESCRICÁO

-

-

-

2.110
37.422.353
192.127294
796.248

4.187.996

-

-

-

-

24.647.659
-

12.009823

15376.692

443-211

1356.205

-

443.211

1356.205

-

-

786.248

-

-

-

4.187.~

-

2226.139.336
97.483.092

-

-

-

-

-

_
-

-

-

-

-

-

2.068.560.819

62.000.000

-

95.424

11.23&423

2203.457236

(114.805)

971.709370

1.234.534323

-

477.162

1.02.02.0201

0 T~8

-

-

-

1.02.02.02.02

0 Benfo orlas em bana de tanoeiros

3.441008

1.215.809398

(51.471.508)

515.642384

567.241430

-

-

-

1.02.02.02.03

0 Máquinas e equipamentos

57993370

1.115.438367

70.883.151

487.290.314

666.993.415

-

-

1.02.02.02.04

0 Veículos

350.274

96.810

1.020.095

125.000

-

-

1.02.02.02.05

0 Móvel, a ~Filo,

4.036 434

2.336.804

274.341

1.677.024

676.316

-

1.02.02.02.06

O DepredaÇBo acumulada

(4.923.728)

(166.188.147)

(69.427.785)

(4.021.912)

1.02.02.02.07

O Imobilizado em curso

3.591.369

32958.776

3.629.230

32.194.663

3.519.877

2.876.377

10.259.743

114.805

I66.W6.909

3.184.325

1.02.02.02.08
1.0202.01

-

4.531.765

-

(23.516.829)

3.312675

-

477.162

(2Desmantelamamo
oImanglWl

1.02.02.03.01

GAglo

1.02.02.03.02

GDIWM$

1.02.02.03.03

OAmorlhaçáo a cu mu la da

1.02.02.03.04

O lntanglvei em curso

1.02.02.04

-

-

GDIfedCo

-

-

-

5.519.216

11.611.965

871.624

184.277.618

(2.642.839)

(1.352.221)

(]36.819)

(17.630.739)

-

-

5.218.837
(34.512)

-

-

-

-

-

-

-

-

(0)

-

-

-

-

-

-
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DESCRIçdU

_

_ -

_ ...

l MPX

~cú LDO
■~

~~~

`_

COMBINADO

[

NSOLlDADO POR
EQO/VdLENClA

ELIMINAÇOES

P W coco

(

rm
1

DATIVO TOTAL
.Ot

1.01.01

O ATIVO CIRCULANTE
0 Dlsporllbakades

1.01.01.01

O Cahta

1.01.01.02

O Bancos

1.01.01.03

0 Fundos de catem

1.01.01.04

O Fundo muilimercaeo MPX83

1.01.01.05
1.01.02

172.130

9.207.758981

1.685

5.646

944.708.034

-

944.708.0

1.685

5.646

157.318398

-

157.318.3%

1.685

O Aplicações financeiras
0 Cródãoa diversos
11Cherltes

-

0 Adiantamentos a empregados

-

1.01.02.03

❑ Impostas a recuperar

1.01.02.04

0 Adiantamentos a femecedores

1.01.02.05

0 Contas a Receber- Partes relacionadas

1A1.02.05.01

0 Com controladas

1.01.02.05.02

❑ Com outrea pessoas Nadas

1.01.02.07

0 Com con soledore

5.646

-

1.01.02.02

1.01.02.06

■

1111

(2.153.340.787)

PECEM fl PARTlC

,~

,~,

~

7.054418.193

4.595.875.745

2.297.937.873

129.124.041

335.429.7%

267.714.897

22.008.943

151.690.055

75.845.027

5.887

50

1929.146

35.246.419

17.623.209

1.000

5.000

0.000

6.500

18074.797

116.430.536

58.215.268

2.413.746

°,80.400.731

223.014.680

111.507.340

75.030806

206.565.301

103.282.650

86.759

86.739

85.083.762

85.083.762

-

28005.593
646.081.942

-

30180..47

30480, A7

-

247.166

247.166

-

32.354.105

32.354.105

-

-

100
4.887

-

28.005.593
646.081.942

8632874
-

-

N

2.142.300378

44.139.285

8632.874

PE

2.419.632

44.139.285

-

I

756.336.217

-

-

PECÉM/f

t

3.000

-

59.231

29.626

3.662.130

2.737.837

1368.918

-

1707.795

13.652.291

6.826.146

-

".23.652.832

89.333.458

-

-

-

65.442.756

-

65.442.736

2.413.746

-

-

0 AFAC
-

30(1.000.000

1)Estoque

-

99.184.970

1.01.04

❑ Outros credites

-

O Ativos Mantidos para Venda

1.01.04.01

0 Beneficio CCC

1.01.04.02

Li Ganhas em operações com dldvalivo*

1.01.04.03

❑ Outros

-

O Titulo* e Valores MobMãd00

-

-

300.100000

99.184.970
-

-

-

-

-

-

-

-

41.288

41.288

42081.433

42.081.433

0 Encargos Financeiros

-

-

24.181.787

24.181.787

1.01.06.02

O Anendamemos e alugueis

-

-

1.01.06.03

0 PrBmlos de seguros

1.01.08.04

0 Captação de ~sumos

-

-

1.01.06.05

0 COMO capeaçio de Debêntures

-

-

1.01.05

0 Depósitos, vinculados

1.01.05

O ~Mia ="adua

1.01.06.01

■

3.000

1.01.03

1.01.04.04

■

m

1.685

1.01.02.01

1.01.02.05.03

■

Balanço Patrimonial Ativo Consolidado

eneva
r

■

44.666.729
4

32.721.378

32721.378

-

1600

3.600

9.994.328

9.994.328

725.108

725.108

3.061.534

5.948.844

3.061334

5.948.844

4

2.974.422

2.974.422

o

eneva

Balanço Patrimonial Ativo Consolidado

1.01.08.08
1.01.07
1,02
1.02.01
1.02.01.01

DESC)2tC10

O ursas

Preparara,

~ 4LD0

~ ® COMBINADO
MPXOPSENV

MPX/NVES7'

Cdl3go
CVM

sus

E41f4do PoreguiV,.~,

.
-

8.263.030907

(2.133.340.787)

109. 03 5907

619.028.784

309.514.392

5.695.430

3.012.480

7.443.054

3.721.527

32575.399

106

27

4.359.554

2.179.777

155.695.324

3.012.453

3.083.500

1.541.750

155695.324

3.012.453

3.083.S00

1.511.730

1.426361262

(673.618368)

752742.894

5

868.680.186

(451.868368)

416.811.818

5

37575.3%

0 Pedes relacionadas

-

-

&71.104.792

(451.868368)

379236.424

-

-

700.828.992

(416.054.662)

284.774.329

-

-

O Cartas a Receber-Com outras pasmas toda,
0Comas a Receber-Com contoladas

1.02.02.06

O APAC

1.02.01.02

D Outros ambos

73.970358

-

-

(35.813.706)

20.491.736

248.000.000

(221750.000)

262507900

-

0 Gamos com de~vos

1.02.01,02.02

0 Beneficio CCC

-

-

24.616.814

24.616.814

❑ PCLD Beneficio CCC

-

-

(24.616814)

(24.616.814)

1.02.01.02.04

0 Valor Justo- Debemures

-

-

-

-

1.02.01.02.05

11 outros

-

2.110

2.110

0 Depósitos vinculados

1.02.01.04

O Impostos diferidos

1.02.01.05

0 Despesas adeclpades

1.02.01.05.01

11 Prêmios de seguros

21.122283

-

-

1.02.01.05.02

0 Custo de aptaçao

-

1.02.01.05.03

UGestos PBD

-

1.02.01.05.04

Gvarada Programda

1.02.02.01

0 Padkipaçóea em coligadas e equiparadas

1.02.02.01.02

0 PaNcipeçóes em controladas

1.02.02.01.03

0 Adiantamento p/ Muro aumento de capital

1.02.02.01.04

0 Pmmb de subscdçao

1.02.02.01.05

OOutro, l~sbmemas

62.070.214

-

19.243.996

60.867.460

30.433.730

219712809

-

86.064.859

550.176.072

275.088.036

-

6.773.660

6.773.660

714.571

542.199

271.099

-

786.248

786.248

714.571

542.199

271.099

1.799.416

1.799.416

4.187.996

4.187996

2228.139336

(1,494.212.635)

97A83.092
2.068.560.819
-

01mobB7ado

21.122.283

62.070.214

-

-

166.479

97.483.092
(1.494.212.635)

-

574.348.184

62.000.000

93.424

4.423.468.191

4.423.468.191

7.8/4.440

7.8447940

D Benfeitorias em bens de terceiros

-

-

2.250.662.712

2.250.662.712

1.02.02.02.03

0 Máquinas e equipamentos

-

-

2.345.69&616

2.345.698.616

1.02.02.02.04

uVeialos

-

-

1.582.178

1.582.178

1.02.02.02.05

U Mó~ e utenslgos

-

-

9.221.38

9.221.138

1.02.02.02.06

O Depreciaçfo acumulada

-

-

(268.078A50)

(268.078.450)

1.02.02.02.07

D Imobiltudo em amo

-

76.537557

76.537.557

1.02.02.02.08

UDeamemelamento

-

-

185.082.158

DAgio

-

-

1.02.02.03.02

D Diversos

-

-

207.499289

1.02.02.03.03

O Amomzaçso acumulada

-

-

(22.41].131)

1.02.02.03.04

D Imangivel em curso

-

-

UDBarido

-

-

-

598221.131

1.903.866241

-

-

-

1.02.02.03.01

1.02.02.04

€

598.221.154
PGN

62.000.000

95.424

1.02.02.02.02

Dlrltangivel

1I

-

0 Terrenos

166.479

'i

733.926.700

1.02.02.02.01

1.02.02.03

M

219712809

oInvesünentos

1.02.02.01.01

1.02.02.02

-

2.030222976

21.124.393

1.02.01.02.01

1.02.01.03

r

4

73.970.358

36.305012

21.124.393

-

5.693.430

$
-

1.02.01.01.02

1.02.01.01.02.03

1

4.060.445.952

-

1.02.01.01.02.02

A-

2.013.176237

O Impostos a recuperar

❑ Mutuo - Com controladas

753.916.584

6.109710.1

1.02.01.01.01

1.02.01.01.02.01

_

-

166484

O R"Wvel a longo pW0
O Créditos diverso,

~ uwl
S ~
2r ~ sY VIYIeC~lYfaaY ~~i~J.°YLirï,ai ~ú~:~rw~%

-

PECÉM II
4eaaaee `

7.176.613

7.176.613

O Dividendas a receber
O ATIVO NÃO CIRCUL/WTÉ

PECEM ❑ PAR77C

NSOLIDAW PUA
FQUNALENCIA

FLIM7NA(Y9FS

-

14.490.227

199.572.375

15.470.071

15.470.071

(979.854)

-

3.439.603.500

4

1057.009.809

1.716.099.482

858.049.741

906.987.658

1.746.484.895

873.242.448

63.000

1.053.684

526.842

212325

1.161.627

582.314

(81.982.247)

(255.610.419)

(127.805.209)

19496 321

230,411,230

115.205.615

2.079.175
-

274.089

1.562612

2.124.155

207.499.289

-

400.444

(23.396.985)

-

(126.355)

4

(562.103)
560

(o)

0

1.719.801.750

251.056 4

781.306

1.062.078
(281.052)
280
125.528

Y

U\

■

o
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~
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nn

ENRVA

ITAQN

ANAFAR!

PARNA/BA ❑

PARNAI&5

_=_11

DESCRI('.IO
DLÇ
(]PAHSNO TOTAL

2

2.01.01 )

O Fomaoedores

®® =

©
3.719.9'11.665

2.666.%1.515

26.090.608

IJ85389.668

1.380.821.506

11336.%3

46.773.372

24.650351

30.027.527

36.5%.587

2 9 01 9 01 0 01

O Supdmenu de energia e~

2.01.01A2

O Mate rtas o aani ~a5

11.7M.%3

11.739375

24.650.251

26.257.001

M.5%.587

2 9 01 9 01.02.01

O Mate~ e sarvl5os Namonabs

11.6%921

40.007.254

24.S54.%3

21.80a975

5669]25

201.01.02.02

O Mate~ e saMços

40.042

4]32 021

95.268

2.48.027

30926.862

Estrangeiros

-

O Com pra de ene rg ia !!!bica

2.01.01.03

O Falira de paginamo

2.01.02.01
2.01.02.01.01

0 Foau Npulda

2.01.02.01.02

O Trbmos a comrWulçOes na toma

2.01.02.01.03

(]Contribui

2.01.0201.04

0 Provisão de fartas

2.01.02.01.05

O pr03i9ãa 13• salário

201.03

uJuros

2.01.03.02

O Impostos, taxas o anmoulçóes

2.01.x.02

0 Deeemuros

2.01.04.02.01

(]Rinuipai

2.01.04.02.02

(]Juros
11Emv somos e financiamentos

2.01.08

(]Guri! dl9erWe

2.01.00.01

0 amas a Pagar- Pertos Relacbnsdss

2.01.06.01.01

(]Com anroWas

2.01.06.01.02

0 Com antro~

2.01.06.01.03

0 Credoresdlversa

2.01.07

3.770325
-

4397.526

1.640 630

190.392

1.161912

1.140.543

-

2.830

732

1916

138

1769.646

305.143

1086106

891,550

214.429997

8.869.199

210429.997

9950.076

1.602310

13.019.105

-

(1.080.877)

1.984.719,151

1098]29

-

92.319.592

-

81.068.9%

25.184

4.714.752

38.702.897

6.41327

42.593.14

(1.726.476)

(3.890350)

6603.189

4.800.337

-

137.122.812

2.01.07.01

0

81068936
11379.454

1.904.513

8.798.955

6.3%,038

é1'

2338.01

1665.842

7.087355

238.671

1.7116%

2.01.08

OOUtras PMVMN
0

2.01.08.02

0 Pema em opera0óea aro derivalMS
W conta~

2.01.11

o A11ws MamNOe para V~

02

(] PASSIVO NAO CIRCULANTE
0 EW91M e longo prazo
0 Fomecedores
(]Compredeenergiaeletrla

2.02.02.01
1

•-

-

-

2349.409

-

-

tas fbala

¡

0 Dividendos a pagar

2.0202

-

dera, provbbes

2.01.08.01

I.02.01,03

16.795918
14.546.508

2.643.016

2.02.01.02

-

807.716.247

9,192.273

91.142

2.02.01

-

-

9.749.112

.01.10

1190

-

Outras Obrigações

(] Prs

881

-

0 Pamcipagbes na lucros

2.02.02,02

-

_
-

9.192.273

2.01.02.01.08

2.01.09

-

25.184

a Reun~Conratuau

2.01.07.02

-

-

25.181

-

-

2.032.231

9.840.254

(]Outros

-

2351964

2444,648

7073.677

-

0 Com outras pessoas ligadas

2.01.06.02

409.333

494320

-

201.05

C

3.413.107

(]Custo de apleçâo

2.01.04

'

6,142.174

asIndkal,

(] Encargos de dívidas

2.01.03.01

2,034099

IERNOPANLTDA

~

-

-

357.06.706

1.511.097.015

1.165255

7153730%

11.911.612

2126AM

9.730.64

)31.06.7%

1.511091.015

1.165253

715.3730%

11.911.612

2.726.86

9.730611

-

-

-

0 En carg os de dívidas

9.781.837

0 Jur93

9.781 837

(]Custo de cspuçW

-

-

-

(14077.161)

(14.077.I61)

-

-

-

(37.094A27)

(17.094.427)

-

-

-

l"1

o
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AAUPARZ

PARNAIBI

_

ncscwFto

~~~51,0054
%

ÈMW%

70.00%

_

~P.IR77ClP

PAANAIBAR

~

12RM0̀ PAN
JL7D

66,67%

J
~~
JJ
■■

C1 Deeemmea
10101.02.01

0 P~Pa1

2.02.01.02.02

12~

-

2.02.01.02.03

-

OValor justo

-

2.02.03

11 Impostos álydda

-

2.0204

O Fmprecumos e Bnendamentos

2.02.04.01

O Moeda Nacional

2.02.04.02

O BNDES

2.02.04.03

Doutros emprós~

-

-

-

-

-

618.814

1.163.255

7.116.639

172.967.000

1.127.818.360

615.075.915

172.962000

1.127.818.360

615.075.915

929.616.320

613.073.915

2.N7.489

7
-

172.%7.000

198.232.041 1

-

-

-

171.595.173

426.677.001

130.274.963

11.911.612

468.228

7.683.152

171595.173

476.677.001

130.274.963

11.911.612

468.228

7.683.152

D Moeda Estran0eira

2.02.04.04

D Credores diversas

2.02.05

0 O1~ com pessoas Nadas

2.02.05.01
2.02.05.01.01

O mútuo -Com controlador

2.02.05A1.02

OComes a Pagar-Com coffiro

405.825.096
ore

D mútuo- Com omra5 pessoas ligadas

2.02.05.01.03

O Ajusta a valor presas

A Definir

D ProNaBas

.02.08
2.0108.01

D PassHO a descobedo

202.06.02

D Perdes em opera~ com dadva0vos

2.02.00.03

D Perdas desmantelamento

2.02.08.04

D Outras provbbes

15.956.189

13%9.110

95.638.981

6.902.791

-

-

130.274.953

5.143.572
6.768.039

-

3.540.6%

10.750

-

-

-

-

-

7.683.152

457.478
2158.258

t

2.258.258

3.510.696
-

-

-

-

-

2.04.01

D Peara II

2.04.02

DAmaperl

2.04.03

O UTE Pamelba

2.04.04

O 7ermoperdanai Pank.

2.04.05

D Temlopanlanel Lida

2.04.06

D SSM

-

2.04.07

D 177E PamaNa N

-

2.04.08

O Comadaa8adora de ErMrgla

2.04.09

oCom~Ruxiorde Combustivel

2.04.10

D UM

2.04.11

❑ Chile

2.04.11

DAmtda

2.04.11

O selva) Pamclpaç8o

2.04.11

0 Pamaiba Pari.

2.04.11

D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pamalbe Comerciaixaç8o

.13 .016.208
4.707.087.777

.101.

!

2.05.01

0 Capital Sodal Realtrado

1.757.359.593

2.05.02

0 Reserva de ap891

2.05.03

D Rasem de ajuste de ~o petrhronlal

(36.861.076)

-

2.05.04

O Reserva de lucro

350 771.211

113 199 1

2.05.05

D Adianta' par (muro aurronto de aplW

2.05.08

O Ajustas de convers5o

-

-

-

-

0128014)

470.705.108

162

(2.31 .03)

(2.2

84.761451

263.618.607

445.715.715

12.026.125

12.671A48

2

6.528.795

-

10.000.000

11076101
-

-

45.512

651.658

188.071426

47.250.000

0

-

2.05.07

1

11 Lucros ou prejuízos acumulados

(2.360.799.952)

(478.756.677)

0.618.7371

2.05.08

1

D Resuhado do ezerddo

(IN7A91.752)

(419.614Sa%

(102.87).162)

-

(16.994.630)

(17352.990)

(14.339.200)

35.961.192

(13.7%.70d)

(4.957)

(14.929.406)

J

T

■

0 0 0 o a a e o Q

o

0
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001300000
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~
cvu
~~

C) VFiO
y

M)x r.4vAn

~ ~

a~xoesenv I

M)xwvEST

i COMB NADO EuaunA Brs
®®® (edleu/o por apoie)

PECENlfPMflC

~QUrvA2PNCUR

485.197

OPAS8IVOTOTAL

1.683

ma CIRCULAM
2.01.01

0

0

7.054.418.195

172.130

9.207.758.981

(2.153.340.787)

9.864

5.619.931.675

05.1114)

149.78.7.700

O Forneadoraa

2.01.01.01

O Supdmemo de energia e~

2.01.01.02

O Matodu e serviços

-

-

7.619.909.13

143.980.078

~

a0'
~~

i

756.336.217

2.142.300.278

4.595.875.745

1734.781

164.351.787

694.723245

33.191.T73

193.829.103

2.297.937.873

%.914.552

30.973.149

147.915663

73957833
37.500.088

347.361.

2,218,624

-

- ----

0)

149.754.700

143.980.075

-

'

~

~ •--y—
~~-,-

e9fW

2

PecéMn

-

-

2.01.01.02.01

O Matados e serviços Nadonais

-

-

105.737.857

105.737.857

30.926.620

8.000.176

2.01.01.02.02

O Matadas e serviços Estrangeiros

-

-

38.242.221

38.242.221

46.528

72.915.489

36,451.745

2.01.01.03

CO Compra de energia ~co

5.804 623

5.854.623

45.913.438

22.9.56.719

14.934.1%1

14.934.196

2.01.02.01

O Folhe de pagamento

2.01.02.01.01

O Falta liquida

2.01.02.01.02

O Tdbmos e.n~içdes na fome

2.01.02.01.03

O ConMbuições sindkak

2.01.02.01.04

J Pmvisão de f4das

2.01A2.01.05
2.01.03
2.01.03.01
2.01.03.02

OPro

-

013- selado

OEncargos de df~
O Juros

2.01.04.02

OOeb"m

O Juros

-

2.01.05

O Cr~ divenoa

O Com controladas

2.01.08.01.02

O Com comroladom

2.01.05.01.03

O Com o^ pessoas padas

2.01.07

o Creaor.s diversos
12Outros

2.01.07.01

O

Re rmÇ5C8 Contratuais

2.01,07.02

O

Outras Obrigações

2.01.02.01.05

O ParOdpe(4es nos lucros

2.01.00

O Outras )8ovbões

2.01.08.01

O Outras pro~s

2.01.08.02

O Pemas em opera~ com dedvallws

2.01.09

O Pre~ comapbrdas escais

2.01.10

O ONIOentlos e pagar

2.01.11

O A~ Mentidos para Vende

.02

O PAMMO NAO CIRCULANTE

2.02.01
2.02.01.02
2.02.01.03
2.02.02

-

-

8.432.903

5.647

5.647

6.497.193

6497.193

266.716.844

266.716.844

O ódgivel a" prazo

273,414."7

28.411"7

(6.60,603)

(6697.603)

27.115.605 1

27.115.605

O F1lcorgos de dividas

2.02.02.01

O Juros

2.02.02.02

O Custo de captação

2.347.388

-

438240

1.922.817

%1.408

9.888

4 944

471980

2.762.072

1.381036

•

2.506.357

3.079.737

1.539.868

3.201.711

7.687067

3843533

(695.354)
2.734.781

12.348107

-

3.022.477.802
(25.184)

25.10

(25.184)

-

-

Y

-

90.261.208

77.032.688

176.435.780

10201.997

222.023.339

88.237.890

á

111.011679

25.184

-

1•

-

-

-

(2.303.665)
11.310.343

-

3.022.477.802
9D286.392

(4.657.330)
22.620.6%

-

-

-

-

-

%.z61.w5

9o.2e1.M

48.619.094

48.619.091

20.944.516

20.944.5"

11.082.611

11.082.641

16.591.908

16.591.%8

-

-

10201.997

222.021.359

111,011679

28.158.5"

34.235.865

17.117.933

23.132.081

19.013.559

9.506.779

4.141.127

12.000.786

6.400.393

885.335

3.221.521

1,

-

37.678.011

-

37,678.011

1.610.761

•

18.839.005

-

-

-

-

-

-

105.927

-

-

-

18.839.005

T

52.%4

-

41603

10.535

302378

2.640.HS.321

(433 . 648.514 )

43,603

10.535

502378

2.6.70."5.321

(433.648.514)

-

-

OFoniecedoree
O Compra de energb elótrira

4.694.7?7

-

-

Ocomas a Pegar-Petos Rebdonadas

2.01.06.01.01

912120

ai -

O Empréstimos e financiamentos

2.01.05.02

-

9.864

O Principal

2.01,05

2.01.08.01

-

OCusta"capMçao
Olmpostos. Mtms e contribuições

2.01.04.02.02

8.432.%3

i

2.01.04

2.01.04.02.01

-

-

(1.346)

(1.546)

2.206.7%.806

1.379.595.349

2.942302.3811

LJel.lil.l

1.379.595.349

2.%2.302.380

- 1.481.151.190

-

-

-

(41.389.751)

-

(41.389.751)

9781.837

9.781837

(51.171.588)

(51.171388)

-

(10.839155)

01.460.464)

•

(10.839]58)

(21.460.484)

.

(10.730.242

(10.730.242)
s~
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0 o a o 0 o a o Q e o 0 a

o

eneva
[

%0 v o 0 0 0 0 0
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D Debanluros
2.02.01.02.01

D Pdnciyel

2.02.01.02.02

O Juros

2.0201.02.03

11 Valor justa

-

2.02.03

O lrrlposlos dlfeddoa

-

2.02.04

0 EmprASlarps e ftn~ amos

2.02.04.01
2.02.04.02

0 Moeda Nacional
. BNDES

1

2.02.04.03

D Outros emprós ~

2.02.04.04
2.0205

-

D Moeda Estrangeira
OCmd~dNemos

2.02.05.01

0 Dividas com pessoas Ngedas

2.02.05.01.01

O mútuo -Com con0oladora

2.02.05.01.02

11 Contas e Pagar-Com controladas

2.02.05.01.03

2.02.06

D Ajuste a valor presente
OproNSOes

O Passivo a desco0edo

2.02.08.02

O Perdes em opera~ com derivativas

2.02.08.03

D Perdas desmantelamento

2.02.08.04

0Outras provirdes

2.04.01

1.909.821.532

954.910.766

1.027.581.932

1.243.954.401

621.977.200

792.425.799

1.243.954.401

621.977.200

663.867.131

332.933.563

-

1.544.692.235

1.54.692.235

371.199.011

371.199.041

-

-

43.603

10.535

$02.778

749.166.645

(428.291.134)

320.875.491

260.382.907

975.551312

487.777156

43.603

10.535

302.3]8

749.166.645

(428191.154)

320.875.491

360.382.907

975.554.512

487.777.256

405.835.846

(105.835.816)

194.067.737

362.462.565

181.231.283

-

-

-

356.093

233.874.695

(46.026.734)

187.847.961

10.613.645

370.3%.960

195.195.480

-

146.285

109.436.103

23.571.426

113.027.529

155.701.525

242.700.987

121.350A4

2.470.268

98.386.821

-

-

-

-

5.798.954

(5.357.361)

411.593

3.798.954

(5.357.361)

41.593

-

-

•

-

-

2.470.268

!

49.193.410

93.446.285

46.723.143

0910.536

2470268

-

0 Pecdm 11
DAmapad

(1.581.742)

(1.581.742)

204.03

RUTE Pamalba

81.809.727

84.809.727

2.04.04

0 Tem3opantanal Padk.

2.04.05

O Te~pantanal Ltda

2.04.08

0 SSN1

2.04.07

D UTE Pamalba IV

2.01.08

D Comercklbedore de Energia

2.04.09

D Comercializados de Combustível

-

-

2.04.10

D SSM

-

-

2.04.11

O Chile

2.04.11

DAusma

2.4.11

O Sanei Padbipaçao

2.04.11

D Pamalba par

2.04.11

235.156.134

10335

2.04.02

Ror,

-

-

1

2.02.05.01

.'' 1.027.581.932

1.915.891.276

1.915.891.276

-

D mútuo - Com outras pessoas ligadae

A Definir

10.978.198
1.915.891.276

-

43.603

-

10.978.198
1.915.891.276

D

PamBíbe Comerclalizaçao

SFAMEMUIRIM

-

-

-

-

-

-

-

(772.600)

(772.600)

(226)

(226)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4411.94

t8195 1 )

~111)

911.%0

4000

321.000

2.05.01

O Capitel Social Realizado

2.05.02

D Reserva de capital

2.05.03

0 Reserve de ajuste de avaNaçóo palrlmOnlal

-

-

2.05.04

OResarva de lucro

-

2.05.05

D Adiantamento para futuro eumento de capital

2.05.%

0 P4ustes de anversóo

2.05.07

D Lucros ou prejuims ecuntuladoa

(230.410)

2.05.08

D Resultado do e~icio

(238.996)

-

2.942

0

(1,802.122.248)

1.113.2%.

7.24.476.416

(2.577.388.639)

4.707 087.777

6.528.795

(6.528.795)

(36.861.076)

-

-1
-

363.%2.1% 1

-

-

245.321.426

-

(245.321.426)j

0
(12.851)

-

33.601433

598133A41

790.431.528

799.181.001

939.830.120 469.125
1.886.872.262

17.7&.236

(36.861.076)

-

350,771.211

-

943.436.131
-

(73722.150)

(6.861.075)

71.311.885

35.655.94

(168.046.BM)

(709_161.40

(354.680.731)

(3.046.250)

(236150.4]6)

(118.1E5.2f)8)

265.236

0

(509.778)

(2.907.74.632)

539.185.250

(2.368.559.382)

(151.333)

(2.007.904.093)

300.722.341

(1.507.181.752)

(4.614.329)

i
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Balancete Parnaiba III - Dezembro 2014
Deacricao
Conta
ATIVO
1
ATIVO CIRCULANTE
1.1
DISPONIBILIDADES
1.1.1
NUMERARIO DISPONIVEL
1.1.10.1
CONTAS BANCARIAS A VISTA
1.1.10.12

0 0

Saldo anterior
324.780.767,41
54.468.031, fio
6.818.166,26
571.943,69
571.943,69

■ %o

Débito

0

o

D

Saldo atual
339.184.277,71
11.319.638,24
14.103.544,11
5.992.212,25
5.992.212,25

D
D
D
D
D

158.129.207,81
145.783.642,84
89.541.292,39
73.168.473,02
73.168.473,02

Crédito
143.725.697,51
128.932.036,20
82.255.914,54
67.748.204,46
67.748.204,46

87.382,56 D

26.786.841,35

26.680.535,50

193.688,41 D
0,03 D

D
D
D
D
D

1.1.10.12.1010102

C.CORRENTE A VISTA-BANCO ITAU BBA S.A.

1.1.10.12.1010103

C.CORRENTE A VISTA-ITAU 0911 01126-0 ADM

0,03 D

0,00

0,00

1.1.10.12.10101OB

C.CORRENTE A VISTA-BNP PARIBAS CC 034309

370.253,58 D

0,00

370.253,58

0,00

1.1.10.12.3030114

C.CORRENTE - CCEE - BANCO BRADESCO S.A.

744,12 D

391.066,40

391.088,45

722,07 D

1.1.10.12.1010116

C.CORRENTE A VISTA-BANCO BRADESCO S.A

0,01 D

0,00

0,00

0,01 D

1.1.10.12.1010201

C.CORRENTE AG.2373 CC.00453-7 BRADESCO

113.562,34 D

21.444.627,53

15.760.389,19

5.797.800,68 D

1.1.10.12.1010202
1.1.10.2

C.CORRENTE AG.2373 CC.36122-4 BRADESCO
APLICACOES NO MERCARDO ABERTO

1,05 D
6.246.222,57 D

24.545.937,74
16.372.819,37

24.545.937,74
14.507.710,08

1,05 D
8.111.331,86 D

1.1.10.21.1010104
1.1.30.21.1010123
1.1.2
1.1.20.1
1.1.20.11
1.1.20.11.1
1.1.20.11.1010101
1.1.21.1
1.1.21.11
1.1.21.11.1

APLIC.M.ABERTO-MULTIFONDO EXCLUSIVO-UBB
APLICACAO AUTOKATICA BRADESCO
CREDITOS, VALORES E BENS
CONSUMIDORES
FORNECIMENTO
MOEDA NACIONAL
MOEDA NACIONAL-CLIENTES
CONCESSIONARIAS E PERMISSIONARIAS
SUPRIMENTO
MOEDA NACIONAL

6.241.230,97
4.991,60
46.316.090,63
1.124.591,51
1.124.591,51
1.124.591,51
1.124.591,51
29.994.791,76
29.994.791,76
29.994.791,76

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

6.622.040,66
9.750.778,71
56.208.547,07
1.467.228,72
1.467.228,72
1.467.228,72
1.467.228,72
46.359.164,23
46.359.164,23
46.359.164,23

10.418.513,91
4.089.196,17
46.465.284,67
1.211.961,22
1.211.961,22
1.211.961,22
1.211.961,22
38.694.733,89
38.694.733,89
38.694.733,89

2.444.757,72
5.666.574,14
56.059.353,03
1.379.859,01
1.379.859,01
1.379.859,01
1.379.859,01
37.659.222,10
37.659.222,10
37.659.222,10

1.1.21.11.1010101
1.1.24.1

CONCESSIONARIAS-MOEDA NACIONAL-CLIENTE
DEVEDORES DIVERSOS

29.994.791,76 D
13.094.355,43 D

46.359.164,23
4.561.717,35

38.694.733,89
4.592.603,99

37.659.222,10 D
13.063.468,79 D

1.1.24.12
1.1.24.12.1010101

TRIBUTOS E CONTRIB.SOCIAIS COMPENSAVEIS
COMPENSAVEIS-IRPONTE ANO CORRENTE

9.903.736,92 D
166,78 D

4.561.717,35
0,00

4.592.603,99
0,00

9.872.850,28 D
166,78 D

1.1.24.12.1010103

COMPENSAVEIS-CSL FONTE ANO CORRENTE

138,50 D

0,00

0,00

138,50 D

1.1.24.12.1010104

COMPENSAVEIS-ANTECIP. IRPJ ANO CORRENTE

2.104.311,41 D

0,00

0,00

2.104.311,41 D

1.1.24.12.1010105

COMPENSAVEIS-ANTECIP.CSL ANO CORRENTE

763.762,26 D

0,00

0,00

763.762,26 D

1.1.24.12.1010109

COMPENSAVEIS-ANTECIP.IRPJ ANO ANTERIOR

395.114,60 D

0,00

0,00

395.114,60 D

1.1.24.12.1010110

COMPENSAVEIS-ANTECIP. CSL ANO ANTERIOR

272.280,44 D

0,00

0,00

272.2B0,44 D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

1.1.24.12.1010111

COMPENSAVEIS-CREDITOS PIS V CUMULATIVO

539.016,91 D

756.623,27

767.536,70

528.103,48 D

1.1.24.12.1010112
1.1.24.12.1010113

COMPENSAVEIS-CREDITOS COFINS N CUMULAT.
COMPENSÁVEIS-CREDITO ICMS INSUMOS

3.092.710,60 D
213.534,76 D

3.488.314,90
0,00

3.535.320,89
213.358,20

3.045.704,61 D
176,56 D

1.1.24.12.1010115
1.1.24.12.1010118
1.1.24.12.1010124

COMPENSAVEIS-OUTROS TRIB. E CONTRIB.
COMPENSAVEIS-IRF FONTE SIMUTUOS
COMPENSAVEIS-IRFONTE PROVISÃO

1.220369,75 D
1.296.861,66 D
4.969,25 D

112.408,52
126.612,92
6.015,11

71.418,95
0,00
4.969,25

1.261.859,32 D
1.423.474,58 D
6.015,17 D

1.1.24.12.1010128
1.1.24.14
1.1.24.14.1010103
1.1.25.1
1.1.25.19
1.1.25.19.3030103

COMPENSAVEIS-CREDITO DE ICMS ANTECIPADO
FORNECEDORES
FORNECEDORES-DIVERSOS
OUTROS CRÉDITOS
OUTROS
OUTROS CREDITOS-PROVISAO DE MEDGE

0,00
3.190.618,51
3.190.618,51
103.361,18
103.361,18
103.361,18

71.742,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

D
D
D
D
D

71.742,57
3.190.618,51
3.190.618,51
303.361,18
103.361,18
103.361,18

o ou

D
D
D
D
D
D

`:
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Balancete Parnaíba III - Dezembro 2014
Conta
Deacricao
ESTOQUE
1.1.27.1
MATERIAL
1.1.27.12
ANOXARIFADO
1.1.27.12.1
PECAS ELÉTRICAS E SUB-ESTAMO
1.1.27.12.1010103

Saldo anterior
1.998.990,75 D
0,00
0,00
0,00

Crédito
3.819.677,25
3.819.677,25
3.819.677,25
77.654,80

1.965.735,40
1.965.735,40
1.965.735,40
39.981,52

Saldo atual
3.852.932,60
1.853.941,85
1.853.941,85
37.673,28

D
D
D
D

203.437,18
1.570.394,87
42.436,52
1.998.990,75

D
D
D
D

Débito

1.1.27.12.1010104
1.1.27.12.1010105
1.1.27.12.1010106
1.1.27.14

PECAS ELETRONICAS, INSTRUMENTACAO E DC63
PECAS MECANICAS
FILTROS
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

0,00
0,00
0,00
1.998.990,75 D

418.473,15
3.236.171,88
67.377,42
0,00

215.035,97
1.665.777,01
44.940,90
0,00

1.1.27.14.1010101
1.1.28.3

ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR ESTOQUE
FUNDOS VINCULADOS

1.998.990,75 D
0,00

0,00
759,52

0,00
250,17

1.1.28.30.0000002
Conta
1.1.3
1.1.30.1
1.1.30.13
1.1.30.13.1010103
1.2
1.2.1
1.2.14.1

DEPOSITO VINCULADO BRADESCO TRIANON
Ueecricao
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
PAGAMENTOS ANTECIPADOS
PREMIO$ DE SEGUROS
PREMIOS DE SEGUROS-OUTROS
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
CRÉDITOS, VALORES E BENS
DEVEDORES DIVERSOS

1.2.14.12
1.2.14.12.1010101

TRIBUTOS E CONTRIB.SOCIAIS COMPENSÁVEIS
COMPENSAVEIS-IRFONTE ANO CORRENTE

1.2.14.16
1.2.14.16.1030127
1.2.14.16.1030152
1.2.19.9
1.2.19.96

CONTROLADORA, COLIGADA E INTERLIGADA
RELACIONADAS - PARNAIBA II
RELACIONADAS - PARNAIBA IV MUT00
CREDITOS FISCAIS
CREDITO$ FISCAIS RECUPERAVEIS

68.472.480,75
1.255.048,24
67.217.432,51
17.889.985,19
17.889.985,19

1.2.19.98.0

PROVISOES ATIVAS - CREDITOS FISCAIS

1.2.19.98.0010101
1.2.19.98.2
1.2.19.98.2010101
1.3
1.3.2
1.3.20.1
1.3.20.11
1.3.20.11.1

PROVISOES ATIVAS - CREDITOS FISCAIS
DIFERENCAS TEMPORARIAS
DIFERENCAS TEMPORARIAS
ATIVO PERMANENTE
ATIVO IMOBILIZADO
GERACAO
USINAS
IMOBILIZADO EM SERVICO

1.3.20.11.104

0,00
Saldo anterior
1.333.774,71
1.333.774,71
1.333.774,71
1.333.774,71
86.466.388,32
86.466.388,32
68.576.403,13

Danou

250,11

759,52
Débito

Crédito

1.998.990,75 D
509,35 D
509,35
Saldo atual
1.156.741,10
1.156.741,10
1.156.741,10
1.156.741,10
86.329.243,91
86.329.243,91
68.148.609,19

D

D
D
D
D
D
D
D

33.803,38
33.803,38
33.803,38
33.803,38
B.844.212,95
8.844.212,95
953.867,22

210.836,99
210.B36,99
210.836,99
210.836,99
8.981.357,36
8.981.357,36
1.381.661,16

103.922,38 D
103.922,38 D

6.681,49
6.681,49

0,00
0,00

D
D
D
D
D

947.185,73
0,00
947.185,73
7.890.345,73
7.890.345,73

1.381.661,16
1.255.048,24
126.612,92
7.599.696,20
7.599.696,20

68.038.005,32
0,00
66.038.005,32
18.180.634,72
18.160.634,72

17.456.067,67 D

7.456.428,21

1.165.778,68

17.746.717,20 D

D
D
D
D
D
D
D
D

7.456.428,21
433.917,52
433.917,52
3.501.352,02
3.501.352,02
3.501.352,02
3.501.352,02
192.159,82

7.165.778,68
433.917,52
433.917,52
5.812.303,95
5.812.303,95
5.812.303,95
5.812.303,95
1.148.696,34

EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS

83.217.541,28 D

37.958,72

542.815,55

82.712.684,45 D

1.3.20.11.1040101
1.3.20.11.105

USINAS-IMOB. EM SERV.-EDIF,OB CIV E BENF
MAQUINAS E EQUIPAMENTO$

83.217.541,28 D
92.768.313,69 D

37.958,72
154.201,10

542.815,55
605.880,79

82.712.684,45 D
92.316.634,00 D

1.3.20.11.1050101
1.3.20.11.5

USINAS-IMOB.EM SERV.MAQUINAS E EQUIPAM.
(-) REINTEGRACAO ACUMULADA

92.768.313,69 D
7.148.865,03 C

154.201,10
0,00

605.880,79
537.376,35

92.316.634,00 D
7.686.241,38 C

1.3.20.11.504

EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS

3.021.011,11 C

0,00

229.489,01

3.250.500,12 C

1.3.20.11.5040301
1.3.20.11.505

REINTEGRACAO ACUN.-EDIF,OB CIV E BENF
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

3.021.011,11 C
4.127.853,92 C

0,00
0,00

229.489,01
307.887,34

3.250.500,12 C
4.435.141,26 C

1.3.20.11.5050101
1.3.20.11.9

REINTEGRACAO ACUM.-MAQUINAS E EQUIPAMEN.
IMOBILIZADO EM CURSO

4.127.853,92 C
15.009.357,55 D

0,00
3.309.192,20

307.887,34
4.126.231,26

4.435.741,26 C
14.192.318,49 D

1.3.20.11.904

EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS

34.460,36

34.460,36

1.3.20.11.9040101
1.3.20.11.905

USINAS-IMOB.EM CURSO-ED.OBR.CIV.E BENF.
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

34.460,36
126.546,29

34.460,36
126.546,29

17.456.067,67
433.917,52
433.917,52
183.846.347,49
183.846.347,49
183.846.347,49
183.846.347,49
175.985.854,97

0,00
0,00
5.493.845,17 D

D
D
D
D
D
D
D

110.603,87 D
130.603,B7 D

17.746.717,20
433.917,52
433.917,52
181.535.395,56
181.535.395,56
181.535.395,56
181.535.395,56
175.029.318,45

D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D

0,00
0,00
5.493.845,17 D

L~
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Conta
Deacricao
USINAS-IMOB.EN CURSO-MAQ.E EQUIP.
1.3.20.11.9050101

Saldo anterior

Crédito

Débito

Saldo atual

126.546,29

126.546,29

5.493.845,17 D
0,00
3.632.435,09 D

0,00
33.347,81
31.052,16

0,00
33.347,81
23.648,99

5.493.845,17 D
0,00
3.639.838,26 D

0,00

0,00

1.3.20.11.9050103
1.3.20.11.919
1.3.20.11.9190101

USINAS IMOB. Em CUR9Q91Q/EQUIP-RESERVA
A RATEAR
USINAS-IMOB.EM CURSO-A RATEAR

1.3.20.11.9190103

USINAS-IMOB.EM CURSO- ~.CAMBIAL NEGATI

21.932,80 D

2.295,65

2.295,65

21.932,80 D

1.3.20.11.9190104

USINAS-IMOB.EM CURSO- ~.CAMBIAL POSITI

2.058,40 C

0,00

0,00

2.058,40 C

1.3.20.11.9190105

USINAS-IMOB.EM CURSO- MEIO AMBIENTE

1.646.633,06 D

0,00

0,00

1.646.633,06 D

1.3.20.11.9190111

USINAS-LMOB. EM CURSO-PESSOAL, ENCARGOS

5.337.696,05 D

0,00

0,00

5.337.696,05 D

1.3.20.11.9199999
1.3.20.11.991

USINAS-RECLASS A RATEAR P/IMOB EM SERV
ESTUDOS E PROJETOS

10.636.638,60 C
0,00

0,00
406,00

7.403,17
406,00

10.644.041,77 C
0,00

1.3.20.11.9910101

USINAS-IMOS EM CURSO-ESTUDOS DE PROJETOS

52.000,00 D

406,00

406,00

52.000,00 D

1.3.20.11.9919999
Conta
1.3.20.11.995

USINAS-RECLASS EST E PROJ P/IMOS EM SERV
52.000,00 C
Deacrìcao
Saldo anterior
COMPRAS EM ANDAMENTO
9.515.512,38 D

0,00

1.3.20.11.9950101
1.3.20.11.997

USINAS-IMOB EM CURSO-COMPRA EM ANDAMENTO
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

1.3.20.11.9970101
1.3.20.11.9910124

1.965.735,40

2.762.774,46

52.000,00 C
Saldo atual
8.698.473,32 D

9.515.512,38 D
0,00

1.965.735,40
1.148.696,34

2.782.774,46
1.148.696,34

8.698.473,32 D
0,00

USINAS-IMOB EM CURSO-ADIANT.A FORNECEU.

40.885.113,07 D

0,00

880.049,07

40.005.064,00 D

USINAS -IMOB EM CURSO - DURO FELGUERA BR

48.123.261,64 D

0,00

0,00

48.123.261,64 D

1.3.20.11.9970127

USINAS-IMOS EM CURSO

62.878.027,00 D

0,00

268.647,27

62.609.379,73 D

1.3.20.11.9979999
Conta
2
2.1
2.1.1
2.1.10.1
2.1.10.13

(-) USINAS RECLAS IMOB EM CURSO P/ SERV
151.886.401,71 C
Deacricao
Saldo anterior
PASSIVO
333.158.778,95 C
PASSIVO CIRCULANTE
155.343.186,06 C
OBRIGACOES
155.343.186,06 C
FORNECEDORES
27.030.517,65 C
MATERIAIS E SERVICOS
15.042.103,45 C

2.1.30.13.1010101

MATERIAIS E

2.1.10.13.1010102
2.1.30.13.3010103
2.1.10.14

GENERAL ELECTRIC

0,00
Débito

Crédito

1.148.696,34
Débito

0,00
Crédito

150.737.705,37
Saldo atual
349.347.633,13
164.106.294,21
164.106.294,21
33.716.085,82
16.308.931,79

C

49.510.538,25
15.663.131,72
15.663.131,72
10.549.871,02
30.471.784,53

65.699.392,43
24.426.239,87
24.426.239,87
17.235.439,19
11.738.612,87

1.893.213,16 C

3.040.628,72

1.883.871,83

728.456,27 C

MATERIAIS E

SERVICOS-MOEDA ESTRANGEIRA
MATERIAIS E SERVICOS-PROVISOES
COMPRA DE ENERGIA ELETRICA

5.151.321,98 C
7.997.568,31 C
11.988.414,20 C

0,00
7.423.155,81
78.O96,49

0,00
9.854.741,04
5.496.826,32

5.151.321,98 C
10.429.153,54 C
17.407.154,03 C

2.1.10.14.1010102
2.1.12.1
2.1.12.11

COMPRA DE ENERGIA ELETRICA-DIVBRSOS
ENCARGOS DE DIVIDAS
MOEDA NACIONAL

11.988.414,20 C
63.673,07 D
63.673,07 D

78.086,49
0,00
0,00

5.496.826,32
1.632.060,80
1.632.060,B0

17.407.154,03 C
1.568.387,73 C
1.568.387,73 C

2.1.12.11.1010104
2.1.12.11.3010107
2.1.13.1
2.1.13.11
2.1.13.11.1010102
2.1.13.11.1010103
2.1.13.11.1010105
2.1.13.11.1010109
2.1.13.14
2.1.13.14.1010101
2.1.13.14.1010106
2.1.13.14.1010111

ENCARGOS DIVIDA- CUSTO CAPTACAO EMPREST
MOEDA NACIONAL-JUROS BRADESCO
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS

0,00
0,00
4.780.604,09
341.991,85
6.140,92
0,00
333.310,90
2.540,03
4.438.612,24
784.610,16
3.613.962,31
4.650,07

171.106,28
1.460.954,52
4.679.440,42
256.617,29
2.878,24
129.225,54
119.952,70
4.560,81
4.422.823,13
784.610,16
3.613.962,31
3.428,54

149.468,46
1.717.856,19
437.675,96
383.876,98
2.909,11
373.115,90
0,00
7.851,97
53.798,98
0,00
0,00
1.009,96

SERVICOS-MOEDA NACIONAL

IMPOSTOS

IMPOSTOS - IRRF FONTE TERCEIROS
IMPOSTOS - IOF SOBRE MUTUO
IMPOSTOS - ICHS
IMPOSTOS - ISSFONTE TERCEIROS
CONTRIBUICOES SOCIAIS
CONTRIBUICOES SOCIAIS - PIS
CONTRIBUICOES SOCIAIS - COFINS
CONTRIBUICOES SOCIAIS - INSS 118

320.574,74
256.901,67
538.839,63
469.251,54
6.171,79
243.890,36
213.358,20
5.831,19
69.588,09
0,00
0,00
2.231,49

D
C
C
C
C
C
C
C
C

C

C
C
C
C
C

D
C
C
C
C
C
C
C

C

no

000000

3

800 Q
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Conta
Descrita.

Saldo anterior

2.1.13.14.1010113

CONTRIBUICOES SOCIAIS - CSL FONTE TERC.

2.1.13.14.1010114
2.1.16.1
2.1.16.11
2.1.16.11.1010107
2.1.17.1
2.1.17.11
2.1.17.11.1010101

CONTRIBUICOES SOC.PIS/COFINS/CSL (4,658)
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
MOEDA NACIONAL
MOEDA NACIONAL-BRADESCO
CREDORES DIVERSOS
CONSUMIDORES
CREDORES DIVERSOS-CONSUMIDORES

66.097,72
120.000.000,00
120.000.000,00
120.000.000,00
6.562.077,39
1.692.922,40
1.692.922,40

2.1.17.13
2.1.17.13.1010101
2.1.19.1
2.1.19.17
2.1.19.17.1
2.1.19.17.1010101
2.1.19.17.2
2.1.19.17.2010101
2.1.19.17.3

CONCESS.PERMISSIONARIAS DE ENERGIA ELETR
CONCESSIONARIA-MDA NAC CLIENTES
OUTRAS OBRIGACOES
PESQUISA 4 DESENVOLVIMENTO

2.1.19.17.3010101
2.2
2.2.1
2.2.17.1

m qo o
Crédito

Débito

mamo o

Saldo atual
796,79 C

806,69

344,60

C
C
C
C
C
C
C

34.583,01
D,00
0,00
0,00
249.589,67
228.954,77
228.954,77

20.477,52
0,00
0,00
0,00
609.895,74
609.895,74
609.895,74

51.992,23
120.000.000,00
120.000.000,00
120.000.000,00
6.922.383,46
2.073.863,37
2.073.863,37

C
C
C
C
C
C
C

4.869.154,99
4.869.154,99
1.275.424,46
1.275.424,46
115.248,15
115.248,15
57.624,08
57.624,08
1.102.552,23

C
C
C
C
C
C
C
C
C

20.634,90
20.634,90
83.066,94
83.066,94
52.890,87
52.890,87
26.445,44
26.445,44
3.730,63

0,00
0,00
269.403,72
269.403,72
104.006,25
104.006,25
52.003,12
52.003,12
113.394,35

4.848.520,09
4.848.520,09
1.461.761,24
1.461.761,24
166.363,53
166.363,53
83.181,16
83.181,76
1.212.215,95

C
C
C
C
C
C
C
C

PESQ DESENV-RECURSOS EM PODER DA EMPRESA
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO
OBRIGACOES
CREDORES DIVERSOS

1.102.552,23
30.575.141,02
30.575.141,02
26.695.994,49

C
C
C
C

3.730,63
33.847.406,53
33.847.406,53
30.437.320,32

113.394,35
41.273.152,56
41.273.152,56
38.492.139,44

1.212.215,95
38.000.887,05
36.000.887,05
34.750.813,61

C
C
C
C

2.2.17.16
2.2.17.16.1010106

COLIGADAS E CONTROLADAS OU CONTROLADORAS
PARTES RELACION-ENEVA S.A

26.695.994,49 C
306.937,87 C

30.437.320,32
22.087,80

38.492.139,44
79.806,56

34.750.813,61 C
364.656,63 C

2.2.17.16.1010114
2.2.17.16.1030130

PARTES RELACIONADAS- PETRA ENERGIA
RELACIONADAS - MPX E.ON (JV)

8.187.562,29 C
729.651,22 C

9.314.493,47
44.840,76

11.717.985,51
30.303,09

10.591.054,33 C
715.113,55 C

2.2.17.16.1010132
Conta

PARTES RELACIONADAS - DD BRASIL (EON)
Descrícao

0,00

332.753,36 C
Saldo atual

2.2.17.16.1010135
2.2.19.9

PARTES RELACIONADAS - OGX MARANHAO
PROVISOES PASSIVAS

21.055.898,29
3.410.086,21

26.664.044,28
2.781.013,12

22.747.235,74 C
3.250.073,44 C

2.2.19.98
2.2.19.98.1010101
2.2.19.98.1010102
2.4
2.4.1
2.4.10.1
2.4.30.11.1030101

PROVISAO PARA CONTINGENCIAS
PASSIVO DIFERIDO - IRPJ
PASSIVO DIFERIDO - CSLL
PATRIMONIO LIQUIDO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUBSCRITO
CAPITAL SUBSCRITO-ORDINARIO

C
C
C
C
C
C
C

3.410.086,21
2.507.416,33
902.669,88
0,00
0,00
0,00
0,00

2.781.013,12
2.044.862,59
736.150,53
0,00
0,00
0,00
0,00

2.4.5
2.4.50.1

ADIANTAMENTOS

7.200.000,00 C
7.200.000,00 C

0,00
0,00

0,00
0,00

7.200.000,00 C
7.200.000,00 C

7.200.000,00 C
20.230.328,76 D
20.230.328,76 D
20.230.328,76 D
Saldo anterior

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

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

7.200.000,00 C
20.230.328,76 D
20.230.328,76 D
20.230.328,76 D
Saldo atual

F.N.D.C.T

PESO E DESENVOLV - F.N.D.C.T.
M.H.E.
PESQ E DESENVOLV - M.N.E.
INSTITUICOES DE PESQUISAS

FISCAIS

RECURSOS DESTINADOS A AUMENTO DE CAPITAL

CAPITAL

1.258,88 C

0 0

332.753,36 C
Saldo anterior

0,00
Débito

17.139.089,75 C
3.879.146,53 C
3.879.146,53
2.852.313,62
1.026.832,91
147.240.451,87
160.270.780,63
160.270.780,63
160.270.780,63

Crédito

3.250.073,44
2.389.759,88
860.313,56
147.240.451,87
160.270.780,63
160.270.780,63
160.270.780,63

C

C
C
C
C
C
C
C

2.4.50.11.1010101
2.4.8
2.4.85.1
2.4.85.11.1010101
Conta

ADIANTAMENT.P /FUTURO AUMENTO DE

6
6.1
6.1.1
6.1.10.1
6.1.10.11

RESULTADO EXERCICIO ANTES DA CSL E IRPJ
RESULTADO OPERACIONAL
RECEITA LIQUIDA
GERACAO
USINAS

12.567.621,53
320.251,42
219.221.091,58
208.779.940,05
232.336.082,55

D
D
C
C
C

83.488.224,64
74.843.102,11
23.954.059,41
21.985.305,52
17.435.688,72

80.783.158,14
78.588.041,90
49.594.019,87
47.986.867,88
46.374.066, fiz

15.272.688,03
3.424.688,37
244.861.052,04
234.781.502,41
261.274.460,50

6.1.10.11.1
6.1.10.11.102

RECEITA DE OPERACOES COM ENERGIA ELETRIC
SUPRIMENTO

232.336.082,55 C
232.336.082,55 C

17.435.688,72
17.435.688,72

46.374.066,67
46.374.066,61

261.274.460,50 C
261.274.460,50 C

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS
Descrita.

Débito

Crédito

D
C
C
C
C

y

V-
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■
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Conta
Deecrícao
ENER ELET-SUPRIMENTO
6.1.10.11.1020101

OP.INTERNA

6.1.10.11.3020102

ENER ELET-SUPRIMENTO OP.INTERESTADUAIS

6.1.10.11.1020130

ENER ELET SUPRIM OP. INTERNA - VARIAVEL

6.1.10.11.1020111
6.1.10.16
6.1.10.16.1
6.1.10.16.121

ENER ELET SUPRIM OP. INTEREST- VARIAVEL
(-) TRIB E CONTRIB.S/ RECEITA
USINAS
FEDERAIS

6.1.10.16.1210101
6.1.10.16.1210102
6.1.10.17
6.1.10.17.1
6.1.10.17.135
6.1.10.17.1350101
6.1.10.5

A r

lM

■

*

0,00

141.907,97

Saldo atual
1.652.280,12 C

90.245.917,72 C

8.563.896,39

17.166.018,18

98.848.039,51 C

2.440.835,39 C

0,00

147.252,80

2.588.088,19 C

Saldo anterior
1.510.372,15 C

Débito

Crédito

138.138.957,29
21.491.087,75
21.491.087,75
21.491.087,75

C
D
D
D

6.871.792,33
4.289.601,18
4.289.601,18
4.289.601,18

28.918.887,72
1.612.801,21
1.612.801,21
1.612.801,21

158.186.052,66
24.167.897,72
24.167.887,72
24.167.887,72

C
D
D
D

TRIB E CONTRIB REC-FEDERAIS-COFINS
TRIB E CONTRIB REC-FEDERAIS-PIS
(-) ENCARGOS DO CONSUMIDOR
USINAS
ENC DO CONSUMIDOR-USINA-P&D
ESC DO CONSUMIDOR-USINAS-P4D
COMERCIALIZACAO

11.657.542,24
3.833.545,51
2.065.054,75
2.065.054,75
2.065.054,75
2.065.054,75
10.441.151,53

D
D
D
D
D
D
C

3.524.429,14
765.172,04
260.015,62
260.015,62
260.015,62
260.015,62
1.968.753,89

1.325.112,34
287.688,87
0,00
0,00
0,00
0,00
1.607.151,99

19.856.859,04
4.311.028,68
2.325.070,37
2.325.010,37
2.325.070,37
2.325.070,37
10.079.549,63

D
D
D
D
D
D
C

6.1.10.51

COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELÉTRICA

11.767.320,89 C

1.811.577,58

1.178.012,74

6.1.10.51.1
6.1.10.51.102
6.1.10.51.1020308
6.1.10.51.3020110
6.1.10.51.9

RECEITA DE OPERACOES COM ENERGIA ELETRIC
SUPRIMENTO
ENERGIA ELETRICA OUTROS
ENERGIA ELÉTRICA - CCEE
OUTRAS RECEITAS E RENDAS

10.077.546,52
10.077.546,52
564.544,91
9.513.001,61
1.689.774,37

C
C
C
C
C

272.940,33
272.940,33
0,00
272.940,33
1.538.637,25

894.423,73
894.423,73
0,00
894.423,73
283.589,01

6.1.10.51.9110106

OUTRAS REC RENO -PARTES RELAC.ITAQUI

291.587,84 C

0,00

0,00

291.587,84 C

6.1.10.51.9110107
6.1.10.56

OUTRAS REC REND-PARTES RELAC.PARNAIBA II
(-) TRIB E CONTRIB.S/ RECEITA

1.398.186,53 C
1.326.169,36 D

1.538.637,25
157.176,31

283.589,01
429.139,25

143.138,29 C
1.054.206,42 D

6.1.10.56.1
6.1.10.56.121

COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA
FEDERAIS

1.326.169,36 D
1.088.477,65 D

157.176,31
108.966,18

429.139,25
167.570,92

1.054.206,42 D
1.029.872,91 D

6.1.10.56.1210101
6.1.10.56.1210102
6.1.10.56.122
6.1.10.56.1220101
6.1.5
6.1.50.1
6.1.50.11
6.1.50.11.1
6.1.50.11.101

TRIB E CONTRIB REC-FEDERAIS-COFINS
TRIB E CONTRIB REC-FEDERAIS-PIS
ESTADUAIS
TRIB E CONTRIS REC-ICMS
(-) GASTOS OPERACIONAIS
GERACAO
USINAS
CUSTO DE OPERACAO
PESSOAL

894.316,66
194.160,99
237.691,71
237.691,71
219.541.343,00
215.289.327,75
215.289.327,75
174.966.331,99
5.253,00

D
D
D
D
D
D
D
D
D

89.528,97
19.437,21
48.210,13
48.210,13
50.889.042,70
50.467.436,57
50.467.436,57
50.435.805,39
1.131,80

137.679,89
29.891,03
261.568,33
261.568,33
28.994.022,03
28.972.646,77
28.972.646,77
28.972.646,77
0,00

846.165,74
183.707,17
24.333,51
24.333,51
241.436.363,67
236.784.117,55
236.784.117,55
196.429.490,61
6.384,80

D
D
D
D
D
D
D
D
D

6.1.50.11.1010126
6.1.50.11.111
6.1.50.11.1110101
6.1.50.11.1119999

PESSOAL- ASSIST MEDICA OCUPACIONAL
MATERIAL
MAT. CUSTO OPER.-COMBUSTIVEL
MATERIAL -CUSTO OPER.-OUTROS

5.253,00
20.246,00
4.130,00
16.116,00

D
D
D
D

1.131,80
0,00
0,00
0,00

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

6.384,80
20.246,00
4.130,00
16.116,00

D
D
D
D

6.1.50.11.112
6.1.50.11.1120109
6.1.50.11.121
Conta
6.1.50.11.1210105
6.1.50.11.1210109
6.1.50.11.1210111
6.1.50.11.1210115
6.1.50.11.1210116
6.1.50.11.1210121
6.1.50.11.1210124
6.1.50.11.1210127
6.1.50.11.1210133

MAT.-PRIMA INSUMOS P/ PROD.ENERGIA
MAT PRIMA INSUMO-GAS NATURAL
SERVICO DE TERCEIROS
Deecrícao
ST -CURSOU. OUTROS
ST -SUPORTE DE INFORMATICA
ST -TRANSPORTE OUTROS
ST -DEU EM VIAGENS
ST -VIGILANCIA E SEGURANCA
ST -REP E CONE MAQ.E EQUIP.
ST -CORREIOS E TELEGRAEOS
ST -TRANSP. PESSOAL (TAXI/ONIBUS)
ST- CONSULTORIA TECNICA

63.636.978,08
63.636.978,08
5.948.800,67
Saldo anterior
8.555,25
27.911,43
24.148,02
5.454,82
20.485,23
1.166.860,66
80,80
257,00
50.192,10

D
D
D

25.499.550,36
25.499.550,36
1.529.463,76

18.415.336,92
18.415.336,92
400.124,34

70.721.191,52
70.721.191,52
1.078.140,09
Saldo atual
10.351,68
30.973,63
24.148,02
5.454,82
22.127,27
1.705.671,12
80,80
257,00
53.107,71

D
D
D

Débito
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Crédito
1.796,43
5.402,83
0,00
0,00
3.242,04
538.810,46
0,00
0,00
9.497,65

0,00
2.340,63
0,00
0,00
1.600,00
0,00
0,00
0,00
6.582,04

■

Yt

11.133.756,05 C
10.699.029,92
10.699.029,92
564.544,91
10.134.485,01
434.726,13

C
C
C
C
C

D
D
D
D
D
D
D
D
D
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Conta
Descrícao
ST-SERV MANUT LIMPEZA IND
6.1.50.11.1210155
ET-0PER E MANUT-PO4M
6.1.50.11.1210160
6.1.50.11.1210161
ST- RETIRADA DE RESIDUO
ST-SERVICO COMPARTILHADO ENEVA
6.1.50.11.1210163
ST -OUTROS
6.1.50.11.1219999
ENCARGOS DE USO DA REDE
6.1.50.11.142
ENCARGOS DE USO DA REDE-TUST
6.1.50.11.1420101
ENCARGOS DE USO DE REDE - CUST
6.1.50.11.3420102
6.1.50.11.1420103
ENCARGOS DE CONEXAO DE REDE - CCT
6.1.50.11.153
DEPRECIACAO
DEPREC. -EDIF,OBRAS CIVIS E BENF
6.1.50.11.1530101

Saldo anterior
12.873,65
4.613.265,04
971,26
14.692,11
3.053,30
1.865.416,94
7.853.677,13
0,00
11.539,81
5.838.971,45
2.472.166,95

D
D
D

1.134,15
961.992,82
0,00
2.063,60
5.523,78
1.881.335,95
1.815.680,98
64.592,17
1.062,80
537.376,35
229.489,01

0,00
3B3.706,91
0,00
1.214,76
4.680,00
1.041.768,63
977.176,46
64.592,17
0,00
0,00
0,00

Saldo atual
14.007,80
5.191.550,95
971,26
15.540,95
3.B97,08
8.704.984,26
8.692.381,65
0,00
12.602,61
6.376.347,80
2.701.655,96
3.674.691,84
100.133.608,14
100.133.608,14
3.220.129,41
3.220.129,47
8.000,62
8.000,62
160.457,91
26.048,80
227,00
390,41
133.791,70

Débito
D
D
D
D
D
D
D

Crédito

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

6.1.50.11.1530102
6.1.50.11.191
6.1.50.11.1910104
6.1.50.11.192
6.1.50.11.1920102
6.1.50.11.193
6.1.50.11.1930107
6.1.50.11.199
6.1.50.11.1990102
6.1.50.11.1990110
6.1.50.11.1990111
6.1.50.11.1990125

DEPREC. -MAQUINAS E EQUIPAMAMENTOS
ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
ARREND E ALUGUEIS-EQUIP. PESADOS
SEGUROS
SEGUROS-INSTALACOES
TRIBUTOS
TRIBUTOS- MULTAS FISCAIS
OUTROS
OUTROS-DIVERSOS
OUTROS-DESP COM VEICULOS
OUTROS-LANCHES E REFEICOES
OUTROS - TAXA ONS

3.366.804,50
88.480.714,08
88.480.714,08
3.009.292,48
3.009.292,48
8.000,62
8.000,62
152.658,67
26.048,80
227,00
390,41
125.992,46

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

301.887,34
20.768.310,94
20.768.310,94
210.836,99
210.836,99
0,00
0,00
7.799,24
0,00
0,00
0,00
7.799,24

0,00
9.115.416,88
9.115.416,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6.1.50.11.5

USINAS-OPERACOES COM ENERGIA ELETRICA

39.374.083,38 D

0,00

0,00

6.1.50.11.501
6.1.50.11.5010101
6.1.50.11.9
6.1.50.11.938
6.1.50.11.9380103
6.1.50.11.939
6.1.50.11.9390101
6.1.50.4
6.1.50.41
6.1.50.41.1
6.1.50.41.111
6.1.50.41.1110106
6.1.50.41.1110109
6.1.50.41.1110112
6.1.50.41.121
6.1.50.41.1210104
6.1.50.41.1210105
6.1.50.41.1210106

USINAS-OPERACOES COM ENERGIA ELETRICA
OUTROS-RESSARC.
OUTRAS DESPESAS
TAXA DE FISCALIZADO
TAXA DE FISCALIZADO ANEEL
PENALIDADE-CCEE
PENALIDADE CCEE
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO CENTRAL
DESPESAS DE ADMINISTRACAO CENTRAL
MATERIAL
MAT. CONS.-MAT.EXPEDIENTE
MAT. CONS.-MAT.INFORMATICA
MAT. CONS.-MAT. LIMPEZA
SERVICO DE TERCEIROS
ST -CONSULTORIA SURIDICA
ST -CONSULTORIA OUTROS
ST -AUDITORIA

39.374.083,38
39.374.083,38
948.912,38
325.249,41
325.249,41
623.662,97
623.662,97
1.687.630,96
1.687.630,98
1.683.402,07
5.499,17
5.196,30
264,50
38,37
1.502.900,90
1.092.288,02
0,00
34.483,00

D

0,00
0,00
31.631,18
31.631,18
31.631,18
0,00
0,00
366.382,97
366.382,97
366.382,97
0,00
0,00
0,00
0,00
184.362,73
102.916,62
208,62
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.873,33
20.873,33
20.873,33
0,00
0,00
0,00
0,00
20.873,33
0,00
0,00
0,00

6.1.50.41.1210111
6.1.50.41.1210114

ST -SERVICO TERC-TRANSPORTE OUTROS
ST -SERVICO TERC-TELEFONE

23.047,14 D
1.067,74 D

0,00
0,00

0,00
0,00

23.047,14 D
1.067,74 D

6.1.50.41.1210115
6.1.50.41.1210117

ST -SERVICO TERC-DESLOC E24 VIAGENS
ST -SERVICO TERC-COMUNICACOES

22.391,15 D
3.6B3,00 D

0,00
368,30

0,00
0,29

22.391,15 D
4.051,01 D

6.1.50.41.1210124
6.1.50.41.1210127
6.1.50.41.1210129
Conta
6.1.50.41.1210131
6.1.50.41.1210144
6.1.50.41.1210145
6.1.50.41.1210150
6.1.50.41.1219999
6.1.50.41.193
6.1.50.41.1930403

ST -SERVICO TERC-CORREIOS E TELEGRAFOS
ST -TRANSP. PESSOAL )TAXI/ONIBUS)
ST -REZAR E COLAS EDIFICIOS
Descricao
ST-SERVICO DE TERC-REPOGRAFIA
ST -CONSULT. CONT/FISCAL
ST -CONSULT. FINANC.
ST-SERVICO COMPARTILHADO ENEVA
ST -OUTROS
TRIBUTOS
TRIBUTOS-IMPOSTOS-OUTROS

0,00
2.093,80
858,43

0,00
0,00
0,00

3.692,52
16.429,55
6.950,03
Saldo anterior
2.400,00
36.539,18
11.068,06
241.421,59
7.439,92
47.198,60
47.198,60

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
Dóbíto
D
D
D
D
D
D
D

Crédito
0,00
0,00
0,00
77.742,96
114,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
20.873,04
0,00
0,00
0,00

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

39.374.083,38 D
39.374.083,36
39.374.083,38
980.543,56
356.880,59
356.880,59
623.662,97
623.662,97
2.033.140,62
2.033.140,62
2.028.911,71
5.499,17
5.196,30
264,50
38,37
1.666.390,30
1.195.204,64
208,62
34.483,00

3.692,52
18.523,35
7.808,46
Saldo atual
2.400,00
36.539,18
11.068,06
298.291,51
7.613,92
47.198,60
47.198,60

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
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Balancete Parnaiba III - Dezembro 2014
Conta
Deecrlcao
OUTROS
6.1.50.41.199
OUTROS-DIVERSOS
6.1.50.41.1990102
OUTROS-DESPESAS LEGAIS
6.1.50.41.1990104
OUTROS-PUBLICIDADE E PROPAGANDA
6.1.50.41.1990306
OUTROS-ASSINAT E PUBLICACOES
6.1.50.41.1990308
OUTROS-DESP COM VEICULOS
6.1.50.41.1990110
OUTROS-LANCHES E REFEICOES
6.1.50.41.1990111
OUTRAS DESPESAS
6.1.50.41.9

Saldo anterior
127.803,40
892,89
28.258,48
32.822,00
11.054,00
477,50
54.298,53
4.228,91

Crédito

Débito
D
D
D
D
D
D
D
D

182.020,24
0,00
175.500,00
0,00
0,00
0,00
6.520,24
0,00

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

Saldo atual
309.823,64
892,89
203.758,48
32.822,00
11.054,00
477,50
60.818,77
4.228,91

D
D
D
D
D
D
D
D

6.1.50.41.994

OUACOES, CONTRIBUICOES E SUBVENCOES

4.228,91 D

0,00

0,00

4.228,91 D

6.1.50.41.9940102
6.1.50.5

OUACOES,CONTRIBUICOES-ENTIDADES DE CLASS
COMERCIALIZACAO

4.228,91 D
2.564.384,27 D

0,00
55.223,16

0,00
501,93

4.228,91 D
2.619.105,50 D

6.1.50.51

COMERCIALIZACAO DE EMERGIA ELETRICA

2.564.384,27 D

55.223,16

501,93

2.619.105,50 D

6.1.50.51.1
6.1.50.51.193
6.1.50.51.1930503

COMERC. ENERGIA ELETRICA CUSTO OPERACAO
TRIBUTOS
TRIBUTOS-IMPOSTOS-OUTROS

49.796,61
49.796,81
49.796,81

0,00
0,00
0,00

49.196,81 D
49.796,81 D
49.796,81 D

6.1.50.51.5

COMERC.ENERGIA ELETRICA OPERRC.ENERGIA E

2.564.384,21 D

5.426,35

501,93

2.569.308,69 D

6.1.50.51.540

COMERC.ENER.ELETRICA - COMPRA P/REVEN-CP

140.739,11 D

5.426,35

501,93

145.663,53 D

6.1.50.51.5400001

COMERC.ENER.ELETR-COMPRA /REVEN CCEE -CP

140.139,11 D

5.426,35

501,93

145.663,53 D

6.1.50.51.541

COMERC.ENER.ELETRICA - COMPRA P/REVENDA

2.423.645,16 D

0,00

0,00

2.423.645,16 D

6.1.50.51.5410001

COMERC.ENER.ELETRICA-COMPRA P/REVENDA

167.649,91 D

0,00

0,00

161.649,91 D

6.1.50.51.5410012
6.3
6.3.1
6.3.10.1
6.3.10.14
6.3.10.14.9
6.3.10.14.9010102
6.3.10.4
6.3.10.41
6.3.10.41.1
6.3.10.41.1010102
6.3.10.41.1010103
6.3.10.41.3
6.3.10.41.3010101
6.3.10.41.9

COM ENER ELETRICA - MPX COM. DE ENERGIA
RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO
RECEITA FINANCEIRA
GERACAO
ADMINISTRACAO CENTRAL
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS
REC FINANC-JUROS E MULTA CLIENTES
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO CENTRAL
RENDAS
APLICACOES FINANCEIRAS
PARTES RELACIONADAS / JUROS MUTUO
VARIACOES MONETARIAS
VAR MONET-DIF. DE CAMBIO POSITIVA
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS

2.255.995,25
9.176.854,71
8.717.881,54
25.909,77
25.909,77
25.909,77
25.909,77
8.691.971,77
8.691.971,77
8.113.356,83
1.629.048,53
6.484.308,30
214,09
214,09
578.400,85

C
C
C

0,00
2.920.952,41
1.134.395,34
0,00
0,00
0,00
0,00
1.134.395,34
1.134.395,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.134.395,34

0,00
1.437.838,25
1.437.192,96
0,00
0,00
0,00
0,00
1.437.192,96
1.437.192,96
865.213,13
47.252,94
817.960,19
0,00
0,00
571.979,83

6.3.10.41.9010101
6.3.10.41.9010107

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS- OUTROS
OUTRAS REC FINANC- SNAP/HEDGE

630.233,52 C
1.276.227,99 D

1.134.395,34
0,00

571.979,83
0,00

6.3.10.41.9030110
6.3.5
6.3.50.1
6.3.50.14
6.3.50.14.3
6.3.50.14.3010101
Conta
6.3.50.4
6.3.50.41
6.3.50.41.1
6.3.50.41.3010302

OUTRAS REC FIRANC - HEDGE LIQUIDACAO
(-) DESPESA FINANCEIRA
GERACAO
ADMINISTRACAO CENTRAL
VARIACOES MONETARIAS
VAR MONET-DIF CAMBIO NEGATIVA
Deacrícao
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO CENTRAL
ENCARGOS DE DIVIDAS
ENCARGOS DE DIVIDAS-MDA NACIONAL

0,00
1.786.557,07
2.295,65
2.295,65
2.295,65
2.295,65

0,00
645,29
0,00
0,00
0,00
0,00

6.3.50.41.3030304
6.3.50.41.9

AMORT. CUSTO DE CAPTACAO-MDA NACIONAL
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS

0,00
0,00
0,00

1.224.395,32
17.894.736,25
81.175,08
81.175,08
81.175,08
61.175,08
Saldo anterior
17.813.561,17
17.813.561,17
15.730.880,34
14.391.244,78

0
D
C
C
C

C
C
C
C
C
C
C

C
D
D
D
D
D
Débíto

Crédito

D
D
D
D

1.784.261,42
1.784.261,42
1.632.060,80
1.460.954,52

645,29
645,29
0,00
0,00

1.339.635,56 D
2.082.680,83 D

171.106,28
152.200,62

0,00
645,29

2.255.995,25
10.659.968,87
9.020.679,16
25.909,77
25.909,77
25.909,77
25.909,77
8.994.769,39
8.994.769,39
8.978.569,96
1.676.301,47
7.302.268,49
214,09
214,09
15.985,34

D
D
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

67.818,01 C
1.276.227,99 D
1.224.395,32
19.680.648,03
63.470,73
83.470,73
83.470,73
83.470,73
Saldo atual
19.597.177,30
19.597.177,30
17.362.941,14
15.852.199,30

C
D
D
D
D
D
D
D
D
D

1.510.741,84 D
2.234.236,16 D
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Balancete Parnaiba III - Dezembro 2014
Descrícao
Conta

saldo anterior

Dábíto

Saldo atual

Crédito
0,00
0,00
0,00
22,05
623,24
0,00
0,00
757.277,99
228.954,77
228.954,77
228.954,77
228.954,77
228.954,77
528.323,22
528.323,22
528.323,22
528.323,22
0,00
528.323,22

172.348,37
691.662,05
446.347,37
147.376,61
62.399,60
686.079,15
28.023,01
8.037.407,53
54.996,37
54.996,37
54.996,31
54.996,37
54.996,37
7.982.411,16
7.982.411,16
7.982.411,16
7.982.411,16
245.239,20
7.737.171,96
Saldo atual

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

10.380.709,32
10.380.709,32
10.380.709,32
10.380.709,32

11.300.431,94
11.300.431,94
11.300.431,94
11.300.431,94

5.109.332,61
5.109.332,61
5.109.332,61
5.109.332,61

C
C
C
C

4.189.609,99 C

10.380.709,32

11.300.431,94

5.109.332,61 C

PROVISOES SOBRE 0 RESULTADO DO EXERCICIO
(t) IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR

4.189.609,99 C
4.189.609,99 C

10.380.109,32
10.380.709,32

11.300.431,94
11.300.431,94

5.109.332,61 C
5.109.332,61 C

1.1.00.11.2040101

PROV RESULT.EX-IR A COMPENSAR-CSL DI FER.

2.011.684,29 C

2.011.684,29

2.088.620,93

2.088.620,93 C

7.1.00.11.2040102

PROV RESULT.EX-IR A COMPENSAR-IRPJ DIFER

5.588.011,91 C

5.588.011,91

5.801.724,80

5.801.724,80 C

7.1.00.11.2040103

PROV. RESULT. EX - CEM DIFERIDO PASSIVO

902.669,88 D

736.150,53

902.669,88

736.150,53 D

7.1.00.11.2040104

PROV. RESULT. EX - IR DIFERDO PASSIVO

2.044.862,59

2.507.416,33

2.044362,59 D

6.3.50.41.9030105
6.3.50.41.9010106
6.3.50.41.9010110
6.3.50.41.9010113
6.3.50.41.9999999
6.7
6.7.1
6.7.10.1
6.7.10.11
6.7.10.11.9
6.7.10.11.9010101
6.7.5
6.7.50.4
6.7.50.41
6.7.50.41.9
6.7.50.41.9010114
6.7.50.41.9019999
Conta

OUTRAS DESP FINANC-GOMIS E DESP C.CORREN
OUTRAS DESP F1 ANC-MULTAS
OUTRAS DESP FINANC-IOF E IOC
OUTRAS DESP FINANC-TARIFAS BANC
OUTRAS DESP FINANC- P&D
OUTRAS DESP FINANC- JUROS
OUTRAS DESP FINANC-OUTRAS
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
GERACAO
USINAS
OUTRAS RECEITAS
GERACAO-USINAS-OUTRAS RECEITAS
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
ADMINISTRACA0
ADMINISTRACAO CENTRAL
OUTRAS DESPESAS
EXTRAORD - DOACOES INDEDUTIVEIS
EXTRAORD. - OUTRAS
Descrita.
Saldo

172.348,37
575.556,72
431.489,34
136.059,50
53.634,74
686.079,15
27.513,01
3.070.515,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.070.515,40
3.070.515,40
3.070.515,40
3.070.515,40
245.239,20
2.825.276,20
anterior

D
D
D
D
D
D
D
D

7
7.1
7.1.0
7.1.00.1

LUCRO OU PREJUIEO LIQUIDO DO EXERCICIO
RESULTADO DO EXERCICIO
RESULTADO DO EXERCICIO
GERACAO

4.189.609,99
4.189.609,99
4.189.609,99
4.189.609,99

C
C
C
C

7.1.00.11

RESULTADO

7.1.00.11.2
7.1.00.11.204

6.3.50.41.9010101
90
6.3.50 .41.

10102

EXERC.DEPOIS DA CONTRIBUICAO

0,00
116.105,33
14.858,03
11.339,16
9.388,10
0,00
510,00
5.724.170,12
283.951,14
283.951,14
283.951,14
283.951,14
283.951,14
5.440.218,98
5.440.218,98
5.440.218,98
5.440.218,98
0,00
5.440.218,98

D
D
D
D
D
D
Débito

2.507.416,33 D

0

Crédito

i

~
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Balanço Parnaiba IV - Dezembro 2014
Conta
Deacríeao
ATIVO
1
ATIVO CIRCULANTE
1.1
DISPONIBILIDADES
1.1.1
NUMERÁRIO DISPONIVEL
1.1.10.1
CONTAS BANCARIAS A VISTA
1.1.10.12

Saldo anterior
195.871.179,09
14.899.995,06
621.201,28
34.439,22
34.439,22

Débito

Crédito

Saldo atoei
197.713.070,92
14.270.486,91
330.808,60
291.614,34
291.614,34

D
D
D
D
D

D
D
D
D
D

14.357.476,43
7.283.410,54
6.749.519,44
6.696.145,26
6.696.145,26

12.515.584,60
7.912.918,69
7.039.912,12
6.438.970,14
6.438.970,14

34.219,69 D

6.696.110,79

6.438.904,20

291.426,28 D

219,53 D
586.762,06 D

34,47
53.374,18

65,94
600.941,98

188,06 D
39.194,26 D

1.1.10.12.1010102

C.CORRENTE A VISTA-BANCO ITAU BBA S.A.

1.1.10.12.1010203
1.1.10.2

C.CORRENTE AG.0895 CC.0117667-6 BRADESCO
APLICACOES NO MERCARDO ABERTO

1.1.10.21.3030104
1.1.10.21.1010123
1.1.2
1.1.20.1
1.1.20.11
1.1.20.11.1
1.1.20.11.1030101
1.1.24.1
1.1.24.11
1.1.24.11.1010103

APLIC.M.ABERTO-MULTIFUNDO EXCLUSIVO-UBB
APLICACAO AUTOMATICA BRADESCO
CREDITOS, VALORES E BENS
CONSUMIDORES
FORNECIMENTO
MOEDA NACIONAL
MOEDA NACIONAL-CLIENTES
DEVEDORES DIVERSOS
EMPREGADOS
EMPREGADOS ADIANT.DE 135 SALÁRIO

550.783,36
35.978,70
13.571.061,41
1.376.970,44
1.376.970,44
1.376.970,44
1.376.970,44
11.985.556,23
10.530,00
10.530,00

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

53.374,18
0,00
523.172,96
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
4.469,93
0,00
0,00

600.941,98
0,00
766.391,40
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
256.809,31
10.530,00
10.530,00

3.215,56
35.978,70
13.327.842,97
1.316.970,44
1.376.970,44
1.376.970,44
1.376.970,44
11.733.216,85
0,00
0,00

1.1.24.12
1.1.24.12.1010101

TRIBUTOS E CONTRIB.SOCIAIS COMPENSAVEIS
COMPENSAVEIS-IRFONTE ANO CORRENTE

10.943.343,17 D
18,37 D

469,93
0,00

246.279,31
0,00

10.697.533,79 D
18,37 D

1.1.24.12.1010104

COMPENSAVEIS-ANTECIP. IRPJ ANO CORRENTE

709.051,53 D

0,00

0,00

709.051,53 D

1.1.24.12.1010105

COMPENSAVEIS-ANTECIP.CSL ANO CORRENTE

367.851,88 D

0,00

0,00

367.851,88 D

1.1.24.12.1010111

COMPENSAVEIS-CREDITOS PIS V CUMULATIVO

1.631.278,92 D

82,26

43.688,21

1.587.672,97 D

1.1.24.12.1010112
1.1.24.12.1010113
1.1.24.12.1010118
1.1.24.12.1010123
1.1.24.12.1010124
1.1.24.12.1010126
1.1.24.14
1.1.24.14.1010103
1.1.27.1

COMPENSAVEIS-CREDITOS COFINS N CUMULAT.
COMPENSAVEIS-CREDITO ICMS INSUMOS
COMPENSAVEIS-IRF FONTE S/MÚTUOS
COMPENSAVEIS-IOF
COMPENSAVEIS-IRFONTE PROVISAO
COMPENSAVEIS-INSS RETIDO
FORNECEDORES
FORNECEDORES-DIVERSOS
ESTOQUE

7.991.875,04
19,06
16.983,54
8.914,71
1.360,55
313.929,57
1.031.663,06
1.031.683,06
208.534,74

378,89
0,00
0,00
0,00
6,78
0,00
4.000,00
4.000,00
18.703,03

201.230,55
0,00
0,00
0,00
1.360,55
0,00
0,00
0,00
9.582,09

7.691.023,38
19,06
18.983,54
8.974,71
8,78
313.929,57
1.035.683,06
1.035.683,06
217.655,68

1.1.27.11

M.PRIMA/INSUMOS P/PROD.ENERGIA ELETRICA

0,00

1.040,00

1.040,00

0,00

1.1.21.11.1010102
1.1.27.12
1.1.27.12.1
1.1.27.12.1010103

MAT.PRIMA INS.PROD.ENER.ELET.LUBRIFICANT
MATERIAL
AMOXARIFADO
PECAS ELETRICAS E SUB-ESTACAO

1.040,00
17.663,03
17.663,03
0,00

1.040,00
8.542,09
8.542,09
0,00

1.1.27.12.1010104
1.1.27.12.1010105
1.1.27.12.1010107
1.1.27.12.1010108
1.1.27.12.1010112
1.1.3
1.1.30.1
1.1.30.13
1.1.30.13.1010103
1.2
1.2.1
1.2.14.1

PECAS ELETRONICAS, INSTRUMENTACAO E DC43
PECAS MECANICAS
PRODUTOS QUINICOS
MATERIAL DE SEGURANCA
MATERIAL - OLEO E LUBRIFICANTES
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
PAGAMENTOS ANTECIPADOS
PREMIO$ DE SEGUROS
PREMIOS DE SEGUROS-OUTROS
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
CREDITOS, VALORES E BENS
DEVEDORES DIVERSOS

D
D
D
D
D
D
D

0,00
0,00
16.623,03
0,00
1.040,00
10.718,14
10.718,14
10.718,14
10.718,14
5.971.359,29
5.971.359,29
2.648.642,61

0,00
0,00
8.542,09
0,00
0,00
106.615,17
106.615,17
106.615,17
106.615,17
3.607.335,07
3.607.335,07
500.000,00

1.2.14.12
1.2.14.12.1010101

TRIBUTOS E CONTRIB.SOCIAIS COMPENSAVEIS
COMPENSAVEIS-IRFONTE ANO CORRENTE

162.141,97 D
162.141,97 D

872,16
872,16

0,00
0,00

D
D
D
D
D
D
D
D
D

0,00
208.534,74 D
208.534,74 D
21.600,00 D
141.204,27
41.186,15
544,32
4.000,00
0,00
707.732,37
707.732,37
707.732,31
707.732,37
19.835.587,13
19.835.581,13
16.136.100,21

D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
0
D
D
D
D

0,00
217.655,68 D
217.655,68 D
21.600,00 D
141.204,27
41.186,15
8.625,26
4.000,00
1.040,00
611.835,34
611.835,34
611.835,34
611335,34
22.199.611,35
22.199.611,35
18.884.742,82

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

163.014,13 D
163.014,13 D
ay
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Balanço Parnaiba IV - Dezembro 2014
Deacrícao
Conta

Saldo anterior

1.2.14.16
Conta
1.2.14.16.1010157
1.2.19.9
1.2.19.98

CONTROLADORA, COLIGADA E INTERLIGADA
Deacricao
RELACIONADAS - PARNAIBA COMERC
CREDITOS FISCAI9
CREDITOS FISCAI9 RECUPERAVEIS

16.573.958,24
Saldo anterior
16.573.958,24
3.099.486,92
3.099.486,92

1.2.19.98.0

PROVISOES ATIVAS - CREDITOS FISCAIS

1.2.19.98.0010101

PROVISOES ATIVAS - CREDITOS FISCAIS

1.2.19.98.1

PREJ.FISCAIS BABES DE CALC.NEG.C.SOCIAL

1.2.19.98.1010101
1.2.19.98.2
1.2.19.98.2010101
1.3
1.3.2
1.3.20.1
1.3.20.11
1.3.20.11.1

PREJ.FISCAIS BABES DE CALC. NEG.C.SOCIAL
DIFERENCAS TEMPORARIAS
DIFERENCAS TEMPORARIAS
ATIVO PERMANENTE
ATIVO IMOBILIZADO
GERACAO
USINAS
IMOBILIZADO EM SERVICO

2.043.836,30
1.055.650,62
1.055.650,62
161.135.596,90
161.135.596,90
161.121.337,48
161.121.337,48
148.613.789,17

D
D
D
D
D
D
D
D

1.3.20.11.104

EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS

1.3.20.11.1040101
1.3.20.11.105

USINAS-IMOS. EM SERV.-EDIF,OB CIV E BENF
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

1.3.20.11.1050101
1.3.20.11.5

Débito
2.647.770,45

Saldo atual

2.647.770,45
3.322.716,68
3.322.716,68

500.000,00
3.107.335,07
3.101.335,07

18.721.728,69
Saldo atual
18.721.728,69
3.314.868,53
3.314.868,53

0,00

7.848,15

7.848,15

0,00

0,00

7.848,15

7.848,15

2.235.481,99

2.043.836,30

2.235.481,99
1.079.386,54
1.079.386,54
1.102.706,60
1.102.706,60
1.102.706,60
1.102.706,60
539.729,09

2.043.836,30
1.055.650,62
1.055.650,62
995.330,84
995.330,84
995.081,60
995.081,60
0,00

132.473.209,25 D

536.303,88

0,00

133.009.513,13 D

132.473.209,25 D
16.140.579,92 D

536.303,88
3.425,21

0,00
0,00

133.009.513,13 D
16.144.005,13 D

USINAS-IMOB.EM SERV.MAQUINAS E EQUIPAM.
(-) REINTEGRACAO ACUMULADA

16.140.579,92 D
4.931.679,71 C

3.425,21
0,00

0,00
426.818,37

16.144.005,13 D
5.358.498,08 C

1.3.20.11.504

EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS

4.384.384,75 C

0,00

382.699,62

4.767.084,37 C

1.3.20.11.5040101
1.3.20.11.505

REINTEGRACAO ACUM.-EDIF,OB CIV E BENF
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

4.384.384,75 C
547.294,96 C

0,00
0,00

382.699,62
44.118,75

4.767.OB4,37 C
591.413,71 C

1.3.20.11.5050101
1.3.20.11.9

REINTEGRACAO ACUM.-MAQUINAS E EQUIPAMEN.
IMOBILIZADO EM CURSO

547.294,96 C
17.439.228,02 D

0,00
562.977,51

44.118,75
568.263,23

591.413,71 C
17.433.942,30 D

1.3.20.11.904

EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS

501.097,01

501.097,01

1.3.20.11.9040101
1.3.20.11.905

USINAS-INOB.EM CURSO-ED.OBR.CIV.E BENF.
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

0,00
2.967.168,57 D

501.097,01
0,00

501.097,01
0,00

0,00
2.961.168,57 D

1.3.20.11.9050103
1.3.20.11.919
1.3.20.11.9190101

USINAS IMOO. E4 CURS~Q/EQUIP-RESERVA
A RATEAR
USINAS-IMOB.EN CURSO-A RATEAR

2.967.168,57 D
0,00
7.371.336,62 D

0,00
50.082,04
50.082,04

0,00
50.082,04
11.449,96

2.967.168,57 D
0,00
7.409.968,70 D

1.3.20.11.9190103

USINAS-INOB.EN CURSO- VAR.CANBIAL NEGATI

2.175,77 D

0,00

0,00

2.175,71 D

1.3.20.11.9190104

USINAS-IMOB.EM CORSO- VAR.CAMBIAL POSITI

7.859,87 C

0,00

0,00

7.859,87 C

1.3.20.11.9190105

USINAS-IMOB.EM CURSO- MEIO AMBIENTE

435.200,30 D

0,00

0,00

435.200,30 D

1.3.20.11.9190109

USINABIMOB. EM CURSO RENDIMENTO APLIC

697.844,47 C

0,00

0,00

697.844,47 C

1.3.20.11.9190110

USINAS

1.520.108,88 D

0,00

0,00

1.520.108,88 D

1.3.20.11.9190114

USINAS-IMOB EM CURSO-CUSTO/REC.COMISSION

1.162.591,88 D

0,00

0,00

1.162.591,88 D

1.3.20.11.9190115

USINAS-IMOB EM CURSO- JUROS EMP TERC

5.866.656,00 D

0,00

0,00

5.866.656,00 D

1.3.20.11.9190117

USINAS-IMOS EM CURSO-JUROS SOBRE MUTUO

4.050,43 D

0,00

0,00

4.050,43 D

CUSTO DE CAPTACAO DE EMPRESTIMO

D

Crédito

Débito
D
D
D

2.043.836,30 D

0,00

lei

500.000,00
Crédito

D
D
D
D

0,00
2.235.481,99 D
2.235.481,99
1.079.386,54
1.079.386,54
161.242.972,66
161.242.972,66
161.228.962,48
161.228.962,48
149.153.518,26

D
D
D
D
D
D
D
D

0,00

~
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Balanço Parnaiba IV - Dezembro 2014
Conta
Deecrícao

Saldo anterior

Crédito

Débito

Saldo atual

15.656.415,54 C
0,00

0,00
0,00

38.632,08
0,00

15.695.047,62 C
0,00

USINAS-IMOB EM CORSO-ESTUDOS DE PROJETOS

2.033.348,58 D

0,00

0,00

2.033.348,58 D

1.3.20.11.9919999
1.3.20.11.995

USINAS-RECLASS EST E PROJ P/IMOS EM SERV
COMPRAS EM ANDAMENTO

2.033.348,58 C
14.472.059,45 D

0,00
11.198,46

0,00
17.084,18

2.033.348,58 C
14.466.773,73 D

1.3.20.11.9950101
1.3.20.11.997

USINAS-IMOB EM CURSO-COMPRA E4 ANDAMENTO
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

14.472.059,45 D
0,00

11.798,46
0,00

17.084,18
0,00

14.466.173,73 D
0,00

1.3.20.11.9970101

USINAS-IMOS EM CURSO-ADIANT.A FORNECEU.

90.208.316,68 D

0,00

0,00

90.208.316,68 D

1.3.20.11.9979999
1.3.20.4
1.3.20.41
Conta
1.3.20.41.1
1.3.20.41.105

(-) USINAS RECLAS IMOB EM CURSO P/ SERV
90.208.316,68
ADMINISTRACAO
14.259,42
ADMINISTRACAO CENTRAL
14.259,42
Deecricao
Saldo anterior
IMOBILIZADO EM SERVICO
19.075,04
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
17.807,59

0,00
0,00
0,00

0,00
249,24
249,24

1.3.20.41.1050101
1.3.20.41.107

ADM.CENTRAL-IMOB.EM SERV.-MAQ.E EQUIP.
MOVEIS E UTENSILIOS

1.3.20.41.1070101
1.3.20.41.5
1.3.20.41.505
1.3.20.41.5050101
1.3.20.41.507

ADM.CENTRAL-IMOB.EM SERV.-MOVEIS E UTENS
(-) REINTEGRACAO ACUMULADA
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
REINTEGRACAO ACUM.-MAQ.E EQUIP.
MOVEIS E UTENSILIOS

1.3.20.41.5070101
Conta
2
2.1
2.1.1
2.1.10.1
2.1.10.13

REINTEGRACAO ACUM.-MOVEIS E UTENSILIOS
Deecrícao
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGACOES
FORNECEDORES
MATERIAIS E SERVICOS

2.1.30.13.1010301

MATERIAIS E SERVICOS-MOEDA NACIONAL

2.1.30.13.1030302
2.1.30.13.1010303

MATERIAIS E SERVICOS-MOEDA ESTRANGEIRA
MATERIAIS E SERVICOS-PROVISOES

2.1.10.13.3030305
2.1.11.1
2.1.11.11
2.1.11.11.3010301
2.1.11.12
2.1.11.12.1010101

MATERIAIS E SERVICOS- CARTAO CORPORATIVO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA
13 SALARIO
13 SALARIO

2.1.11.14
2.1.11.14.1010101
2.1.11.14.1010102
2.1.13.1
2.1.13.11
2.1.13.11.1010101
2.1.13.11.1010102
2.1.13.11.1010103
2.1.13.11.3030107
2.1.13.11.1010109
2.1.13.11.1010110

TRIBUTOS E CONTRIB. SOC. RETIDOS NA FONTE
INSS (EMPREGADOS, EMPRESAS E RPA)
IRFONTE EMPREGADOS
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS
IMPOSTOS
IMPOSTOS - IRPJ
IMPOSTOS - IRRF FONTE TERCEIROS
IMPOSTOS - IOF SOBRE MUTUO
IMPOSTOS - ICM3 DIFAL
IMPOSTOS - ISSFONTE TERCEIROS
IMPOSTOS - ISS IMPORTACAO

2.1.13.11.1010111

IMPOSTOS - IMPOSTOS-IPI IMPORTACAO

1.3.20 .11. 991

USINAS-NECLASS A RATEAR VIMOS EM SERV
ESTUDOS E PROJETOS

1.3.20.11.9910101

1.3.20.11.9199999

C
D
D
Débito

Crédito

90.208.316,68
14.010,18
14.010,18
Saldo atual
19.075,04
17.807,59

C
D
D

D
D

0,00
0,00

0,00
0,00

11.807,59 D
1.267,45 D

0,00
0,00

0,00
0,00

1.267,45
4.815,62
4.669,18
4.669,18
146,44

D
C
C
C
C

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

0,00
249,24
238,67
238,67
10,57

1.267,45
5.064,86
4.907,85
4.907,85
157,01

D
C
C
C
C

146,44
Saldo anterior
197.788.365,36
5.221.680,94
5.221.680,94
1.804.309,50
1.804.309,50

C

10,57

157,01
Saldo atual
200.048.350,87
5.657.585,94
5.657.585,94
1.796.463,35
1.796.463,35

C

0,00
Débito

Crédito

D
D

17.807,59 D
1.267,45 D

C
C
C
C
C

8.804.839,43
1.211.456,31
1.211.456,31
663.097,17
663.097,17

11.064.824,94
1.647.361,31
1.647.361,31
655.251,02
655.251,02

86.842,49 C

642.308,51

637.888,35

62.422,33 C

119,62 C
1.716.690,26 C

0,00
20.788,66

0,00
17.362,67

119,62 C
1.713.264,27 C

657,13 C
11.380,97 C
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
42.570,91
18.474,01
18.474,01
5.896,90
5.896,90

0,00
70.700,81
18.474,01
18.474,01
5.896,90
5.896,90

657,13 C
39.510,87 C
0,00
0,00
0,00
0,00

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

18.200,00
13.367,45
4.832,55
415.690,58
224.531,09
0,00
870,63
0,00
133,77
189.363,82
0,00

46.329,90
35.370,65
10.959,25
843.277,83
530.243,94
0,00
443,82
0,00
0,00
123.064,09
0,00

8.583,20 C

0,00

294,14

11.380,97
6.548,42
4.832,55
3.350.771,15
3.265.029,30
175.962,19
755,68
5.004,09
354,29
68.062,33
19,58

39.510,87
28.551,62
10.959,25
3.718.358,40
3.570.742,15
175.962,19
328,87
5.004,09
220,52
1.762,60
19,58

C
C
C
C
C

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

8.877,34 C

1
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a a II
Balanpo Parnaiba IV - Dezembro 2014
Descrícao
Conta
IMPOSTOS - IMPOSTO DE IMPORTACAO
2.1.13.11.1010112
IMPOSTOS- IOF SOBRE IMPORTACAO
2.1.13.11.1010113
IMPOSTOS - IR SOBRE MUTUO
2.1.13.11.1010115
ICMS S/ IMPORTACAO
2.1.13.11.1010116
CONTRIBUICOES SOCIAIS
2.1.13.14
CONTRIBUICOES SOCIAIS - PIS
2.1.13.14.1010101

Saldo anterior
11.838,90
72,00
2.994.377,04
0,00
85.74185
0,00

Crédito

Débito

Saldo atual
12.736,29
72,00
3.364.154,99
1.603,68
147.616,25
0,00

0,00
0,00
34.162,87
0,00
251.159,49
43.688,21

897,39
0,00
403.940,82
1.603,68
313.033,89
43.689,21

1.715,64 C
0,00

0,00
201.230,55

82,26
201.230,55

1.798,10 C
0,00

8.943,15 C
2.527,18 C
1.166,58 C
65.506,39 C

0,00
2.527,20
1.657,91
0,00

378,90
8.488,60
58.443,10
0,00

9.322,05 C
8.488,58 C
57.951,77 C
65.506,39 C
4.549,36
69.811,50
69.811,50
69.811,50
33.441,82
33.441,82

C
C
C
C

C
C
C
C
C

2.1.13.14.1010103
2.1.13.14.1010106

CONTRIBUICOES SOCIAIS - PIS IMPORTACAO
CONTRIBUICOES SOCIAIS - COFINS

2.1.13.14.1010108
2.1.13.14.1010110
2.1.13.14.1010111
2.1.13.14.1010112

CONTRIBUICOES
CONTRIBUICOES
CONTRIBUICOES
CONTRIBUICOES

2.1.13.14.1010114
2.1.14.1
2.1.14.12
2.1.14.12.1010101
2.1.18.1
2.1.18.12

CONTRIBUICOES SOC.PIS/COFINS/CSL (4,651)
PARTICIPACOES NOS LUCROS
EMPREGADOS
PART. LUCROS-EMPREGADOS
OBRIGACOES ESTIMADAS
FOLHA DE PAGAMENTO

5.882,71 C
0,00
0,00
0,00
55.219,32 C
55.219,32 C

2.055,62
0,00
0,00
0,00
30.097,65
30.097,65

722,27
69.811,50
69.811,50
69.811,50
8.320,15
8.320,15

2.1.18.12.1030101
2.1.18.12.1010102

FOLHA DE PAGAMENTO-PROVISA0 DE FERIAS
FOLHA DE PAGAMENTO-135 SALÁRIO

21.060,00 C
19.305,00 C

0,00
22.001,20

3.385,78
2.696,20

24.445,78 C
0,00

2.1.18.12.1010103

FOLHA DE PAGAMENTO-PROV.ENCARG.S/FERIAS

7.750,08 C

0,00

1.245,96

8.996,04 C

2.1.18.12.1030304
2.2
2.2.1
2.2.17.1

FOLHA DE PAGAMENTO-PRM.ENCARG.S/135 SAL
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO
OBRIGACOES
CREDORES DIVERSOS

7.104,24
173.053.143,18
173.053.143,18
171.473.584,86

C
C
C
C

8.096,45
7.593.383,12
7.593.383,12
6.013.824,80

992,21
9.417.463,63
9.417.463,63
7.837.905,31

0,00
174.877.223,69 C
174.877.223,69 C
173.297.665,37 C

2.2.17.16
2.2.17.16.1010106

COLIGADAS E CONTROLADAS OU CONTROLADORAS
PARTES RELACION-ENEVA S.A

171.473.584,86 C
272.511,69 C

6.013.824,80
16.818,12

7.837.905,31
38.959,34

173.297.665,37 C
294.652,91 C

2.2.17.16.1010114
2.2.17.16.1010121
2.2.11.16.1010130

PARTES RELACIONADAS- PETRA ENERGIA
PARTES RELACIONADAS-EM S.A
RELACIONADAS - MPX E.M (")

4.322.170,23 C
295,28 C
19.502.505,82 C

13.452,53
0,00
170.485,47

47.327,12
0,00
293.907,35

4.356.044,82 C
295,28 C
19.625.927,70 C

2.2.17.16.1010132

PARTES RELACIONADAS - DO BRASIL (EM)

4.709.084,70 C

0,00

0,00

4.709.084,70 C

2.2.17.16.1010135
Conta

PARTES RELACIONADAS - OGX HARANMAU
Descrita*

125.679,70 C
Saldo anterior

0,00

17.163,22

142.842,92 C
Saldo atual

2.2.17.16.1010138
2.2.17.16.1010142

PARTES RELACIONADAS - ENEVA S.A =O
PARTES RELACIONADAS - PARNAIBA 3

75.323.904,93 C
67.217.432,51 C

186.455,76
126.612,92

993.362,55
947.185,73

76.130.811,72 C
68.038.005,32 C

2.2.17.16.1010144
2.2.19.9

PARTES RELACIONADAS - PARNAIRA COMERC
PROVISOES PASSIVAS

0,00
1.579.558,32 C

5.500.000,00
1.579.558,32

5.500.000,00
1.579.558,32

0,00
1.579.558,32 C

2.2.19.98
2.2.19.98.1010101
2.2.19.98.1010102
2.4
2.4.1
2.4.10.1
2.4.10.11.1010101
2.4.4
2.4.40.1
2.4.40.11.1010101

PRMISAO PARA CONTINGENCIM FISCAIS
PASSIVO DIFERIDO - IRPJ
PASSIVO DIFERIDO - C31,1,
PATRMONIO LIQUIDO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUBSCRITO
CAPITAL SUBSCRITO-ORDINARIO
RESERVAS DE LUCRO
RESERVA LEGAL
RESERVA LEGAL

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

1.579.558,32
1.218.163,68
361.394,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.579.558,32
1.218.163,68
361.394,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

214.45.1

RESERVA OBRIG.DO DIVIDENDO NAO DISTRIB.

3.386.677,00 C

0,00

0,00

SOCIAIS-COFINS IMPORTACAO
SOCIAIS - FGTS
SOCIAIS - INSS 114
SOCIAIS - CSLL

1.579.558,32
1.216.163,68
361.394,64
19.513.541,24
15.935.120,00
15.935.720,00
15.935.120,00
3.564.923,07
178.246,07
178.246,07

Débito

Crédito

1.579.558,32
1.218.163,68
361.394,64
19.513.541,24
15.935.720,00
15.935.720,00
15.935.720,00
3.564.923,07
178.246,07
178.246,07

C
C
C
C
C
C

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

3.386.677,00 C

cp
k?
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Conta
Deacrícao

Saldo anterior

Débito

2.4.45.11.1010101
2.4.8
2.4.80.1
2.4.80.11.1010101
Conta

RESERVA OBRIG.DO DIVIDENDO NAO DISTRIB.
LUCROS OU PREJUIEOS ACUMULADOS
LUCROS ACUMULADOS
LUCROS ACUMULADOS
Deacrícao

3.386.677,00
12.898,17
12.898,17
12.898,17
Saldo anterior

C
C
C
C

6
6.1
6.1.1
6.1.10.1
6.1.10.11

RESULTADO EXERCICIO ANTES DA CSL E IRPJ
RESULTADO OPERACIONAL
RECEITA LIQUIDA
GERACAO
USINAS

4.484.917,34
14.439.748,85
47.619.097,11
41.191.170,45
45.389.719,45

D
C
C
C
C

6.1.10.11.1
6.1.10.11.102

RECEITA DE OPERACOES COM ENERGIA ELETRIC
SUPRIMENTO

28.648.977,25 C
28.648.977,25 C

6.1.10.11.1020108
6.1.10.11.1020122
6.1.10.11.1020123
6.1.10.11.1020124
6.1.10.11.1020125
6.1.10.11.9
6.1.10.11.912
6.1.10.11.9120301
6.1.10.16
6.1.10.16.1
6.1.10.16.121

ENER ELET-SUPRIM PART RELAC-COMERC ENERG
ENERG ELET SUPRM - RINROSS BRASIL
ENERG ELET SUPRM - PECFM I
ENERG ELET SUPRM - ITAQUI
ENERG ELET SUPPM - PARNAIBA II
OUTRAS RECEITAS E RENDAS
ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
(-) TRIB E CONTRIB.51 RECEITA
USINAS
FEDERAIS

12.532.727,21
7.602.959,00
5.514.844,94
2.832.541,82
165.904,28
16.740.742,20
16.740.742,20
16.740.742,20
4.198.549,00
4.198.549,00
4.198.549,00

6.1.10.16.1210101
6.1.10.16.1210102
6.1.10.5

Saldo atual

Crédito
0,00
0,00
0,00
0,00

3.386.677,00
12.898,17
12.898,17
12.898,17
Saldo atual

C
C
C
C

4.100.993,10
1.378.231,12
244.918,76
244.918,76
0,00

3.467.517,81
2.879.992,27
2.647.770,45
2.647.770,45
2.647.770,45

5.118.392,63
15.941.510,00
50.021.948,80
43.594.022,14
48.037.489,90

D
C
C
C
C

0,00
0,00

0,00
0,00

C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
244.918,76
244.918,76
244.918,76

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.647.770,45
2.647.770,45
2.647.770,45
0,00
0,00
0,00

TRIB E CONTRIB REC-FEDERAIS-COFINS
TRIB E CONTRIB REC-FEDERAIS-PIS
COMERCIALIZACAO

3.449.618,65 D
748.930,35 D
6.427.926,66 C

201.230,55
43.688,21
0,00

0,00
0,00
0,00

3.650.849,20 D
792.618,56 D
6.427.926,66 C

6.1.10.51

COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELÉTRICA

7.083.114,79 C

0,00

0,00

7.083.114,79 C

6.1.10.51.1
6.1.10.51.102

RECEITA DE OPERACOES COM ENERGIA ELETRIC
SUPRIMENTO

7.083.114,19 C
7.083.114,79 C

0,00
0,00

0,00
0,00

7.083.114,79 C
7.083.114,19 C

6.1.10.51.1020109
6.1.10.51.1020110
6.1.10.56

ENERGIA ELETRICA - MPX COMERCIALIZADORA
ENERGIA ELÉTRICA - CCEE
(-) TRIB E CONTRIB.SI RECEITA

3.094.668,00 C
3.988.446,79 C
655.188,13 D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

3.094.668,00 C
3.988.446,79 C
655.188,13 D

6.1.10.56.1
6.1.10.56.121

COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA
FEDERAIS

655.188,13 D
655.188,13 D

0,00
0,00

0,00
0,00

655.188,13 D
655.188,13 D

6.1.10.56.1210101
6.1.10.56.1210102
6.1.5
6.1.50.1
6.1.50.11
6.1.50.11.1
6.1.50.11.101
6.1.50.11.1010105
6.1.50.11.1010117
6.1.50.11.1010119
6.1.50.11.1010121
6.1.50.11.111
6.1.50.11.1110101

TRIB E CONTRIB REC-FEDERAIS-COFINS
TRIB E CONTRIB REC-FEDERAIS-PIS
(-) GASTOS OPERACIONAIS
GERACAO
USINAS
CUSTO DE OPERACAO
PESSOAL
PESSOAL -GRATIFICACOES E PAI
PESSOAL -SEGURANC.NO TRABALHO
PESSOAL -CONTRIS.PREV. SOCIAL
PESSOAL -CONTRIBUICAO FGTS
MATERIAL
MAT. CUSTO OPER.-COMBUSTIVEL

0,00
0,00
232.221,62
185.458,95
185.458,95
185.458,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

538.316,74
116.871,39
34.080.438,80
17.939.572,36
17.939.572,36
17.833.820,32
102.684,13
69.811,50
7.182,00
20.105,71
5.584,92
991.439,14
76.560,49

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

6.1.50.11.1110102
6.1.50.11.1110103
6.1.50.11.1110104
6.1.50.11.1130106
6.1.50.11.1130110

MAT.
MAT.
MAT.
MAT.
MAT.

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

873.291,32
1.162,77
1.727,00
220,00
11.097,39

D
D
D
D
D

CUSTO OPER.-LUBRIFIC. E GRAXAS
CUSTO OPER.-ELÉTRICO
CUSTO OPER.-ACESSORIOS
CUSTO OPER.-MAT.EXPEDIENTE
CONS.-MA7. REPOSICAO

0,00
0,00
0,00
0,00
Débito

Cródíto

538.316,74
116.871,39
33.179.348,26
17.129.877,08
17.129.677,08
17.032.937,71
6.384,00
0,00
6.384,00
0,00
0,00
847.597,27
76.560,49

D
D
D
D
D
D
D

D
D

0,00
0,00
1.133.312,36
995.154,23
995.154,23
986.341,56
96.300,13
69.811,50
798,00
20.105,71
5.584,92
143.841,87
0,00

730.636,95
1.162,77
1.727,00
220,00
11.091,39

D
D
D
D
D

142.654,37
0,00
0,00
0,00
0,00

D

28.648.977,25 C
28.648.977,25 C
12.532.727,21
7.602.959,00
5.514.844,94
2.832.541,82
165.904,28
19.388.512,65
19.388.512,65
19.388.512,65
4.443.467,76
4.443.467,76
4.443.467,76

C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D

y
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Conta
Descrícao

Débíto

Saldo anterior

6.1.50.11.1110117
6.1.50.11.1110120

MAT. CUSTO OPER.-~T. EQUIPAMENTO
MAT. CUSTO OPER.-PECAS DE ESTOQUE

6.1.50.11.1110121
6.1.50.11.1110123
6.1.50.11.1119999

MAT.CUSTO OPER.-PECA ELETR E SUB-ESTACAO
MAT.CUSTO OPER- PECAS NECANICAS
MATERIAL -CUSTO OPOR.-OUTROS

6.1.50.11.112
Conta

MAT.-PRIMA
Descrícao

6.1.50.11.1120104
6.1.50.11.1120109
6.1.50.11.121
6.1.50.11.1210105
6.1.50.11.1210109
6.1.50.11.1210111
6.1.50.11.1210114
6.1.50.11.1210115
6.1.50.11.1210116
6.1.50.11.1210117
6.1.50.11.1210121
6.1.50.11.1210121
6.1.50.11.1210133
6.1.50.11.1210146
6.1.50.11.1210150
6.1.50.11.1210155
6.1.50.11.1210160
6.1.50.11.1210163
6.1.50.11.1219999
6.1.50.11.142
6.1.50.11.1420101
6.1.50.11.153
6.1.50.11.1530101

MAT.-PRIMA INSUNOS - LUBRIFICANTE
MAT PRIMA INSUNO-GAS NATURAL
SERVICO DE TERCEIROS
ST -CONSULT. OUTROS
ST -SUPORTE DE INFORMATICA
ST -TRANSPORTE OUTROS
ST -TELEFONE
ST -DESP EM VIAGENS
ST -VIGILANCIA E SEGURANCA
ST -COMUNICACOES
ST -REP E CONS MAQ.E EQUIP.
ST -TRANSP. PESSOAL (TAXI/ONIBUS)
ST- CONSULTORIA TECNICA
ST -SERVICO DE ANALISE QUINICA
ST-SERV. MANUT. ELETROMEC
ST-SERV MANOT LIMPEZA IND
ST-OPER E MANOT-P06M
ST-SERVICO COMPARTILHADO ENEVA
ST -OUTROS
ENCARGOS DE USO DA REDE
ENCARGOS DE USO DA REDE-TOST
DEPRECIACAO
DEPREC. -EDIF,OBRAS CIVIS E BENF

0,00
7.894.657,12
926.150,74
5.645,02
35.391,82
4.050,98
2.259,89
52.185,35
40.219,68
295,28
68.427,52
22.509,24
118.189,83
936,18
1.614,60
35.347,05
516.812,91
16.695,BB
5.569,51
1.753.395,86
1.753.395,86
4.590.679,11
4.090.954,00

6.1.50.11.1530102
6.1.50.11.191
6.1.50.11.1910103
6.1.50.11.192
6.1.50.11.1920102
6.1.50.11.1929999
6.1.50.11.199
6.1.50.11.1990102
6.1.50.11.1990106
6.1.50.11.1990111
6.1.50.11.1990125
6.1.50.11.9
6.1.50.11.938
6.1.50.11.9380103
6.1.50.4
6.1.50.41
6.1.50.41.1
6.1.50.41.101
6.1.50.41.1010101
6.1.50.41.1010102
6.1.50.41.1010103
6.1.50.41.1010105

DEPREC. -MAQUINAS E EQUIPAMAMENTOS
ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
ARREND E ALUGUEIS-VELCOLOS
SEGUROS
SEGUROS-INSTALACOES
SEGUROS -SEGUROS OUTROS
OUTROS
OUTROS-DIVERSOS
OUTROS-PUBLICIDADE E PROPAGANDA
OUTROS-LANCHES E ROFEICOES
OUTROS - TAXA ONS
OUTRAS DESPESAS
TAXA DE FISCALIZACAO
TAXA DE FISCALIZACAO ANEEL
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO CENTRAL
DESPESAS DE ADNINISTRACAO CENTRAL
PESSOAL
PESSOAL -FOLHA DE PAGAMENTO
PESSOAL -FERIAS
PESSOAL -13 5~10
PESSOAL -GRATIFICAMOS E PRL

499.125,11
380,00
380,00
977.616,23
977.616,23
0,00
36.077,38
4.501,81
566,00
28.618,57
2.391,00
96.939,37
96.939,37
96.939,37
1.443.909,26
1.443.909,26
1.436.925,32
693.227,84
295.187,54
33.538,76
19.305,00
103.402,73

6.1.50.41.1010106
6.1.50.41.1010107
6.1.50.41.1010109
6.1.50.41.1010114
6.1.50.41.1010119

PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL

50.282,71
7.540,24
1.456,42
14.087,90
115.507,83

INSUMOS P/ PROD.ENERGIA

-INSALUBRIDAD.PERIC.ADIC.NCTURNO
-ASSIST.MED./ODONTOLOGICA
-SEG DE VIDA
-VALE REFEICAO
-CONTRIB.PREV.SOCIAL

Crédito

Saldo atual

777,70 D
0,00

0,00
1.187,50

0,00
0,00

777,70 D
1.187,50 D

785,91 D
1.692,54 D
22.936,52 D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

785,91 D
1.692,54 D
22.936,52 D

159.817,59

7.894.657,12 D
Saldo atual

7.894.657,12 D
Saldo anterior

159.817,59
Dábíto

Crédito
142.654,37
17.163,22
52.948,43
0,00
6.230,26
0,00
744,41
0,00
6.327,49
0,00
15.532,70
0,00
18.535,74
0,00
0,00
2.582,99
0,00
2.994,84
0,00
0,00
0,00
426.818,37
382.699,62

142.654,37
17.163,22
25.641,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.100,00
0,00
8.238,66
0,00
12.677,49
0,00
0,00
0,00
0,00
1.625,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
7.894.657,12
953.457,81
5.645,02
41.622,08
4.050,98
3.004,30
52.185,35
43.447,17
295,28
75.121,56
22.509,24
124.048,08
936,18
1.614,60
37.930,04
516.812,91
18.065,51
5.569,51
1.753.395,86
1.753.395,86
5.017.497,48
4.473.653,62

D
D
D
D
D
D
D
0
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

44.118,75
0,00
0,00
106.615,17
103.003,30
3.611,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.812,67
8.812,67
8.812,67
133.896,27
133.896,27
133.896,27
74383,46
19.096,00
3.385,78
24.697,40
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.762,87
46.762,87
46.762,87
30.097,65
0,00
0,00
22.001,20
0,00

543.843,86
380,00
380,00
1.084.231,40
1.080.619,53
3.611,87
36.077,38
4.501,81
566,00
28.618,57
2.391,00
105.752,04
105.752,04
105.752,04
1.531.042,66
1.531.042,66
1.524.058,72
738.013,65
314.283,54
36.924,54
22.001,20
103.402,73

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D

5.728,80
119,96
0,00
988,00
15.274,20

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

56.011,51
7.660,20
1.456,42
15.075,90
130.782,03

D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

L
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Balanço Parnaíba IV - Dezembro 2014
Saldo anterior

Débito

saldo atual

Crédito

Conta

Descrícao

6.1.50. 1 1.1010120
6.1.50.41.1010121

PESSOAL -CONTRIB.PREV.SOCIAL 9/13 SAL.
PESSOAL -CONTRIBUICAO FGTS

6.1.50.41.1010122
6.1.50.41.1010123
6.1.50.41.1010125

PESSOAL -CONTRIBUICAO FGTS 5113 SAL.
PESSOAL -OUTROS GASTOS
PESSOAL -INDENIZACOES

6.1.50.41.1010126
6.1.50.41.111
6.1.50.41.1110101
6.1.50.41.1110106
6.1.50.41.1110112
6.1.50.41.1119999
6.1.50.41.121

PESSOAL- ASSIST MEDICA OCUPACIONAL
MATERIAL
MAT. CONS.-COMBUSTIVEL
MAT. CONS.-MAT.EXPEDIENTE
MAT. CONE.-MAT. LIMPEZA
MAT. CONS.-OUTROS
SERVICO DE TERCEIROS

Canta

Descricao

6.1.50.41.1210104
6.1.50.41.1210105
6.1.50.41.1210114

ST -CONSULTORIA JURIDICA
ST -CONSULTORIA OUTROS
ST -SERVICO TERC-TELEFONE

15.433,40 0
15.054,59 D
17.213,01 D

760,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

6.1.50.41.1210115
6.1.50.41.1210117

ST -SERVICO TERC-DESLOC EM VIAGENS
ST -SERVICO TERC-COMONICACOES

47.009,22 D
42.929,00 D

462,93
723,90

0,00
0,00

6.1.50.41.1210124
6.1.50.41.1210127
6.1.50.41.1210129
6.1.50.41.1210131
6.1.50.41.1210133
6.1.50.41.1210144
6.1.50.41.1210150
6.1.50.41.1219999
6.1.50.41.153

ST -SERVICO TERC-CORREIOS E TELEGRAFO$
ST -TRANSP. PESSOAL (TAXI/ONIBUS)
ST -REPAR E COLAS EDIFICIOS
ST-SERVICO DE TERC-REPOGRAFIA
ST- CONSULTORIA TECNICA
ST -CONSULT. CONT/FISCAL
ST-SERVICO COMPARTILHADO ENEVA
ST -OUTROS
DEPRECIACAO

630,10
26.858,21
4.788,10
4.736,77
0,00
41.617,11
254.201,21
21.597,53
2.741,64

0,00
0,00
0,00
0,00
1.472,31
0,00
15.192,91
0,00
0,00

630,10
31.211,77
6.475,36
4.736,77
0,00
41.617,11
274.972,80
21.939,53
2.990,88

D
D
D
D

D
D
D
D

0,00
4.353,56
1.687,26
0,00
1.472,31
0,00
35.964,50
342,00
249,24

6.1.50.41.1530102
6.1.50.41.1530104
6.1.50.41.191
6.1.50.41.1910101
6.1.50.41.1910103
6.1.50.41.1919999
6.1.50.41.193
6.1.50.41.1930403
6.1.50.41.1930404
6.1.50.41.199
6.1.50.41.1990302
6.1.50.41.1990104
6.1.50.41.1990106
6.1.50.41.1990108
6.1.50.41.1990111
6.1.50.41.9

DEPRECIACAO -MAQUINAS E EQUIPAMAMENTOS
DEPRECIACAO -MOVEIS E UTENSILIOS
ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
ARRENDAMENTO E ALUGUEIS-IMOVEIS
ARRENDAMENTO E ALUGUEIS-VEICULOS
ARREND E ALUGUEIS-OUTROS
TRIBUTOS
TRIBUTOS-IMPOSTOS-OUTROS
TRIBUTOS-ICHS OUTROS
OUTROS
OUTROS-DIVERSOS
OUTROS-DESPESAS LEGAIS
OUTROS-PUBLICIDADE E PROPAGANDA
OUTROS-ASSINAT E PUBLICACOES
OUTROS-LANCHES E REFEICOES
OUTRAS DESPESAS

2.625,37
116,27
48.801,21
15.531,27
32.500,00
769,94
34.842,34
6.638,42
28.203,92
159.490,13
49.108,44
7.000,00
48.755,27
3.355,00
65.271,42
6.983,94

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
D
D
D
D

238,67
10,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.991,11
0,00
181,46
0,00
0,00
12.815,65
0,00

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

2.864,04
126,84
48.801,21
15.531,27
32.500,00
769,94
34.842,34
6.638,42
28.203,92
172.487,24
49.108,44
6.818,54
48.755,27
3.355,00
78.067,07
6.983,94

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
D
D
D
D

6.1.50.41.994

DOACOES, CONTRIBUICOES E SUBVENCOES

6.983,94 D

0,00

0,00

6.983,94 D

6.1.50.41.9940102
6.1.50.5

DOACOES,CONTRIBUICOES-ENTIDADES DE CLASS
COMERCIALIZACAO

6.983,94 D
14.605.561,92 D

0,00
4.261,86

0,00
0,00

6.983,94 D
14.609.823,76 D

6.1.50.51

COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA

14.605.561,92 D

4.261,86

0,00

14.609.823,78 D

6.1.50.51.1
6.1.50.51.193
6.1.50.51.1930503

COMERC.ENERGIA ELETRICA CUSTO OPERACAO
TRIBUTOS
TRIBUTOS-IMPOSTOS-OUTROS

4.261,86
4.261,86
4.261,86

0,00
0,00
0,00

4.261,86 D
4.261,86 D
4.261,86 D

6.1.50.51.5

COMERC. EMERGIA ELETRICA OPERAC.ENERGIA E

0,00

0,00

14.605.561,92 D

5.559,83 D
34.334,69 D

776,51
2.256,84

6.336,35
0,00

0,01 C
36.591,53 D

2.386,61 D
580,00 D
2.924,53 D

1.133,40
0,00
0,00

1.760,10
0,00
0,00

1.760,11 D
580,00 D
2.924,53 D

1.426,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.766,46

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.665,22

7.132,85
5.753,85
3.758,85
1.485,00
405,00
105,00
492.068,31

D
D
D
D
D
D
D

Saldo anterior

Débito

D
D
D
D

0,00
0,00
0,00
14.605.561,92 D

Crédito

8.559,42
5.753,85
3.758,85
1.485,00
405,00
105,00
521.169,55
Saldo atual
16.193,40
15.054,59
17.213,07

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

47.472,15 D
43.652,90 D

D
D
D
D

1
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Balanço Parnaiba IV - Dezembro 2014
Conta
Oeacrícao

tl
{

Saldo anterior

Crédito

Débito

i*

11

Saldo atual

0,00

0,00

D
D
C
C
C
C
C
C
D

0,00
2.205.598,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
46.546,52
2.065,98
2.065,98
2.065,98
2.065,98
2.065,98
0,00
0,00

146,17 C
3.104.654,14 D

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
2.205.598,76
129.225,54
129.225,54
0,00

0,00
44.480,54
0,00
0,00
0,00

6.1.50.51.540

COMERC.ENER.ELETRICA - COMPRA P/REVELA-CP

14.605.561,92 D

6.1.50.51.5400001
6.3
6.3.1
6.3.10.4
6.3.10.41
6.3.10.41.1
6.3.10.41.1010102
6.3.10.41.1010103
6.3.10.41.9

COMERC. ENER.ELETR-COMPRA /REVEN CCEE -CP
RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO
RECEITA FINANCEIRA
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO CENTRAL
RENDAS
APLICACOES FINANCEIRAS
PARTES RELACIONADAS / JUROS MUTUO
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS

14.605.561,92
19.120.943,76
322.522,37
322.522,37
322.522,37
576.928,77
496.026,22
80.902,55
254.406,40

6.3.10.41.9010101
6.3.10.41.9010107

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS-OUTROS
OUTRAS REC FINANC-SWAP/HEDGE

6.3.10.41.9010110
6.3.5
6.3.50.1
6.3.50.11.9010105
6.3.50.14
Conta
6.3.50.14.3
6.3.50.14.3030101
6.3.50.4
6.3.50.41
6.3.50.41.9

OUTRAS REC FINANC - MEDGE LIQUIDACAO
(-) DESPESA FINANCEIRA
GERACAO
OUTRAS DESP FINANCEIOF E IOC
ADMINISTRAM CENTRAL
Deacrícao
VARIACOES MONETARIAS
VAR MONET-DIF CAMBIO NEGATIVA
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO CENTRAL
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS

2.850.302,17
19.443.466,13
44.396,93
0,00
44.396,93
Saldo anterior
44.396,93
44.396,93
19.399.069,20
19.399.069,20
19.399.069,20

C
D
D

D
D
D
D
D

0,00
0,00
2.076.373,22
2.076.373,22
2.076.373,22

0,00
0,00
44.480,54
44.480,54
44.480,54

6.3.50.41.9010101
6.3.50.41.9010102
6.3.50.41.9010105
6.3.50.41.9010106
6.3.50.41.9010108
6.3.50.41.9010113
6.7
6.7.1
6.7.10.1
6.1.10.11
6.7.10.11.9
6.7.10.11.9010101
6.7.5
6.7.50.4
6.7.50.41
6.7.50.41.9
6.7.50.41.9010114
6.7.50.41.9019999
Conta

OUTRAS DESP FINANC-COMIS E DESP C.CORREN
353.325,46
OUTRAS DESP FINANC-MULTAS
177.554,47
OUTRAS DESP FINANCEIOF E IOC
2.399.756,44
OUTRAS DESP FINANC-TARIFAS BANC
343,86
OUTRAS DESP FINANC-JUROS S/MUTUO
16.449.006,61
OUTRAS DESP FINANC- JUROS
19.082,36
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS
196.277,57
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
0,00
GERACAO
0,00
USINAS
0,00
OUTRAS RECEITAS
0,00
GERACAO-USINAS-OUTRAS RECEITAS
0,00
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
196.277,57
ADMINISTRACAO
196.271,57
ADMINISTRACAO CENTRAL
196.277,57
OUTRAS DESPESAS
196.277,57
EXTRAORD - DOACOES INDEDUTIVEIS
37.621,92
EXTRAORD. - OUTRAS
233.899,49
Deecrícao
Saldo anterior

D
D
D
D
D
D
C

0,00
3.840,58
76.820,73
65,94
1.991.590,79
4.055,18
517.163,22
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
17.163,22
17.163,22
17.163,22
17.163,22
0,00
17.163,22

7
7.1
7.1.0
7.1.00.1

LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO =CICIO
RESULTADO DO EXERCICIO
RESULTADO DO EXERCICIO
GERACAO

C
C
C
D

7.1.00.11

RESULTADO

7.1.00.11.2
7.1.00.11.204

14.605.561,92 D
14.605.561,92
21.279.996,00
324.588,35
324.588,35
324.SBB,35
578.994,75
498.092,20
80.902,55
254.406,40

D
D
C
C
C
C
C
C
D

146,17 C
3.104.854,74 D
2.650.302,17
21.604.584,35
173.622,47
129.225,54
44.396,93
Saldo atual
44.396,93
44.396,93
21.430.961,88
21.430.961,88
21.430.961,88

C
D
D
D
D

0,00
3.809,19
40.636,88
34,47
0,00
0,00
540.979,02
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
40.979,02
40.979,02
40.979,02
40.979,02
0,00
40.979,02

353.325,46
177.585,86
2.435.940,29
375,33
18.440.597,40
23.137,54
220.093,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220.093,37
220.093,37
220.093,37
220.093,37
37.621,92
257.715,29
Saldo atual

D
D
D
D
D
D
C

4.686.893,39
4.686.893,39
4.686.893,39
1.579.558,32

4.902.275,00
4.902.275,00
4.902.275,00
1.579.558,32

2.783.112,68
2.783.112,68
2.783.112,68
523.907,70

C
C
C
D

523.907,70 D

1.579.558,32

1.579.558,32

523.907,70 D

PROVISOES SOBRE O RESULTADO DO EXERCICIO
(t) IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR

523.907,70 D
523.907,70 D

1.579.558,32
1.579.558,32

1.579.558,32
1.579.558,32

523.907,70 D
523.907,70 D

7.1.00.11.2040103

PROV. RESULT. EX - CSLL DIFERIDO PASSIVO

81.957,71 D

361.394,64

361.394,64

81.957,71 D

7.1.00.11.2040104
7.1.00.5

PROV. RESULT. EX - IR DIFERDO PASSIVO
COMERCIALIEACAO

441.949,99 D
3.091.638,71 C

1.218.163,68
3.107.335,01

1.218.163,68
3.322.716,68

441.949,99 D
3.307.020,38 C

EXERC.DEPOIS DA CONTRIBUICAO

2.567.731,07
2.567.731,01
2.567.731,07
523.907,70

D
Débito

C
C
C
C
D
C

Crédito

Débito

Crédito

D
D
D
D
D

C
C
C
C
D
C

L
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Balanço Parnaíba IV - Dezembro 2014
Descrícao
Conta
7.1.00.51

RESULTADO

Saldo anterior
EXERC.DEPOIS DA CONTRIBUICAO

Saldo atual

Crédito

Débito

3.091.638,77 C

3.107.335,07

3.322.716,68

3.307.020,38 C

3.322.716,68
3.322.716,68

3.307.020,38 C
3.307.020,38 C

7.1.00.51.2
7.1.00.51.204

PROVISOES SOBRE O RESULTADO DO EXERCICIO
(+) IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR

3.091.638,77 C
3.091.638,77 C

3.107.335,07
3.107.335,07

7.1.00.51.2040101

PROV RESULT.EX-IR A COMPENSAR-CSL DIFER.

761.651,23 C

765.806,13

822.818,91

818.664,01 C

7.1.00.51.2040102

PROV RESULT.EX-IR A COMPENSAR-IRPJ DIFER

2.329.987,54 C

2.341.528,94

2.499.897,77

2.488.356,37 C
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Balanço Parnaíba Partícípaç0ea - Dezembro 2014
Conta
Dascrícao
ATIVO
1
ATIVO CIRCULANTE
1.1
DISPONIBILIDADES
1.1.1
NUMERARIO DISPONIVEL
1.1.10.1
CONTAS BANCARIAS A VISTA
1.1.10.12

%fl

a n o ta o a a

Sal0o anterí.r
209.556.332,04
9.679.058,96
8.446.274,76
58.721,33
58.450 0 78

D
D
D
D
D

157.081.557,33
23.187.582,91
20.471.713,58
17.697.530,23
17.697.530,23

Cré0íto
175.108.584,54
31.200.150,64
28.665.255,79
17.738.928,14
17.738.928,14

Saldo atual
191.529.304,83
1.666.491,23
252.732,55
17.323,42
17.052,87

D
D
D
D
D
D
D
D
D

Débíto

1.1.10.12.1010102
1.1.10.14
1.1.10.14.1010101
1.1.10.2

C.CORRENTE A VISTA-BANCO ITAU BBA S.A.
FUNDOS DE CAIXA
FUNDO DE CAIXA-MOEDA NACIONAL
APLICACOES NO MERCARDO ABERTO

58.450,78
270,55
270,55
8.387.553,43

D
D
D
D

17.697.530,23
0,00
0,00
2.774.183,35

17.738.928,14
0,00
0,00
10.926.327,65

17.052,87
270,55
270,55
235.409,13

1.1.10.21.1010104
1.1.2
1.1.24.1

APLIC.M.ABERTO-MULTIFUNDO EXCLUSIVO-UBB
CREDITOS, VALORES E BENS
DEVEDORES DIVERSOS

8.387.553,43 D
1.232.184,20 D
1.232.784,20 D

2.774.183,35
2.715.869,33
2.715.869,33

10.926.327,65
2.534.894,85
2.534.894,85

235.409,13 D
1.413.758,68 D
1.413.758,68 D

1.1.24.12
1.1.24.12.1010101

TRIBUTOS E CONTRIB.SOCIAIS COMPENSAVEIS
CONPENSAVEIS-IRFONTE ANO CORRENTE

1.232.184,20 D
5,43 D

2.715.869,33
0,00

2.534.894,85
0,00

1.413.756,68 D
5,43 D

1.1.24.12.1010104

COMPENSAVEIS-ANTECIP. IRPJ ANO CORRENTE

457.394,96 D

475.706,76

714.138,46

218.963,26 D

1.1.24.12.1010105

COMPENSAVEIS-ANTECIP.CSL ANO CORRENTE

174.991,59 D

357.110,59

206.565,80

325.536,38 D

1.1.24.12.1010109

COMPENSAVEIS-ANTECIP.IRPJ ANO ANTERIOR

0,00

876.563,95

843.756,83

32.807,12 D

1.1.24.12.1010110
1.1.24.12.1010118
1.1.24.12.1010124
1.1.24.12.1010125
1.2
1.2.1
1.2.14.1

COMPENSAVEIS-ANTECIP. CSL ANO ANTERIOR
COMPENSAVEIS-IRF FONTE SIMUTUOS
COMPENSAVEIS-IRFONTE PROVISAO
COMPENSAVEIS-IOF PROVISAO
ATIVO REALIEAVEL A LONGA PRA20
CREDITOS, VALORES E BENS
DEVEDORES DIVERSOS

0,00
582.546,36
16.009,71
1.834,13
27.487.927,26
27.487.927,26
27.372.963,99

D
D
D
D
D
D

18.394,36
833.582,78
154.510,89
0,00
21.875.515,87
11.675.515,87
11.522.931,16

18.394,36
582.548,38
169.491,02
0,00
12.215.643,56
9.215.643.56
8.948.115,58

1.2.14.12
1.2.14.12.1010101

TRIBUTOS E CONTRIB.SOCIAIS COMPENSAVEIS
COMPENSAVEIS-IRFONTE ANO CORRENTE

18.086,31 D
11.393,57 D

1.298.327,32
77.253,93

1.221.073,39
0,00

95.340,24 D
88.647.50 D

1.2.14.12.1010104

CONPENSAVEIS-ANTECIPACOES IRPJ ANO COM.

6.692,74 D

6.692,74

6.692,74

6.692,74 D

1.045.175,44

1.045.175.44

1.2.14.12.1010109

COMPENSAVEIS-ANTECIPACOES IRPJ ANO ANT.

1.2.14.12.1010110

COMPENSAVEIS-ANTECIPACOES CSL ANO ANT.

1.2.14.16
1.2.14.16.1010101
1.2.19.9
1.2.19.98

CONTROLADORA, COLIGADA E INTERLIGADA
RELACIONADAS-ENEVA S.A.
CREDITOS FISCAIS
CREDITO$ FISCAIS RECUPERAVEIS

1.2.19.98.0

0,00
0,00

0,00
833.582,78
1.029,58
1.834,13
37.147.799,57
29.947.799,57
29.947.799,57

D
D
D
D
D
D

0,00

169.205,21

169.205,21

D
D
D
D

10.224.603,84
10.224.603,84
152.584,71
152.584,71

7.727.042,19
7.727.042,19
267.527,98
267.521,98

PROVISOBS ATIVAS - CREDITOS FISCAIS

114.943,27 D

152.584,11

267.527,98

0,00

1.2.19.98.0010101
1.2.4
1.2.40.1
1.2.40.11
1.2.40.11.1010120
1.2.40.11.1010129
1.3
1.3.1

PROVISOES ATIVAS - CREDITOS FISCAIS
AFAC
AFAC
AFAC
AFAC - ACU III
AFAC - PARNAIBA III
ATIVO PERMANENTE
INVESTIMENTOS

114.943,27 D
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
172.389.345,82 D
111.717.936,28 D

152.584,71
10.200.000,00
10.200.000,00
10.200.000,00
3.000.000,00
7.200.000,00
112.018.458,55
112.018.458,55

267.527.98
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0.00
131.692.790,34
129.715.790,46

0,00
7.200.000,00
7.200.000,00
1.200.000,00
0,00
7.200.000,00
152.715.014,03
94.020.604,37

1.3.10.6

ATIV. NAO VINC.CONC.SERV.PUBL.BNER.ELET.

111.717.936,28 D

112.018.458,55

129.715.790,46

94.020.604,37 D

1.3.10.61

PARTICIPACOES SOCIETARIAS PERMANENTES

111.717.936,28 D

112.018.458.55

129.715.790,46

94.020.604,37 D

1.3.10.61.1
1.3.10.61.101

AVALIADAS PELA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL
VALOR PATRIMONIAL

111.717.936,28 D
111.717.936,28 D

112.018.458,55
112.018.458,55

129.715.790,46
129.715.790,46

94.020.604,37 D
94.020.604,37 D

27.354397,68
27.354.897,68
114.943,27
114.943,27

0,00
29.852.459,33 D
29.852.459,33 D
0,00
0,00

D
D
D
D
D
D
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Descrícao
Conta

C
D
D
D
D
D
D
0
D
C
C
C

12.152.569,79
8.952.569,79
6.952.569,79
220.514,04
220.514,04

8.918.146,03
12.024.782,89
90.913.967,51
58.694.409,66
58.694.409,66
58.694.409,66
62.154.170,99
62.154.170,99
62.154.170,99
3.459.761,33
3.459.761,33
3.459.761,33
Saldo atual
208.312.157,80
1.523.840,15
1.523.840,15
169.624,71
169.824,71

220.408,04
7.851.335,99
5.968.692,00
5.067.577,84
375.000,00
526.114,16
0,00
1.882.643,99
1.882.643,99
5.125.000,00
5.125.000,00
5.125.000,00

220.514,04
8.732.055,75
6.497.813,05
6.030.235,33
0,00
467.577,72
0,00
2.234.242,70
2.234.242,70
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00

169.824,71
1.354.015,44
993.421,76
977.649,11
0,00
14.300,72
1.471,93
360.593,68
360.593,68
0,00
0,00
0,00

C
C
C
C

5.125.000,00
4.062.500,00
1.062.500,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00

3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
O,OD
206.788.317,65
193.084.314,13
193.084.314,13
193.084.314,13

200.000,00
200.000,00

200.000,00
200.000,00

0,00
0,00

200.000,00
0,00
0,00
0,00

200.000,00
0,00
0,00
0,00

30.141,12
13.659.478,86
98.028.316,30
60.671.409,54
60.671.409,54
60.671.409,54
62.154.170,99
62.154.170,99
62.154.170,99
1.482.761,45
1.482.761,45
1.482.761,45
Saldo anterior
209.556.332,04
643.014,39
643.014,39
169.718,71
169.718,71

D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
C
C
C
C
C
c
C

13.396.744,03
8.071.744,03
8.071.744,03
220.408,04
220.408,04

169.718,71
473.295,68
464.300,71
14.991,62
375.000,00
72.837,16
1.471,93
8.994,97
8.994,97
2.125.000,00
2.125.000,00
2.125.000,00

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

COLIGADAS E CONTROLADAS OU CONTROLADORAS
PARTES RELACION-ENEVA S.A
RELACIONADAS - MPX E.ON (JV)
PATRIMONIO LIQUIDO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUBSCRITO
CAPITAL SUBSCRITO-ORDINARIO

2.125.000,00
1.062.500,00
1.062.500,00
206.788.317,65
193.084.314,13
193.084.314,13
193.084.314,13

C
C
C
C
C
C
C

2.4.5
2.4.50.1

RECURSOS DESTINADOS A AUMENTO DE CAPITAL
ADIANTAMENTOS

0,00
0,00

2.4.50.11.1010101
2.4.8
2.4.85.1
2.4.85.11.1010101

ADIANTANENT.P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS

1.3.10 61 1010 134
1.3.10.61.1010135
1.3.10.61.1010165
1.3.2
1.3.20.1
1.3.20.11
1.3.20.11.1
1.3.20.11.101
1.3.20.11.1010101
1.3.20.11.5
1.3.20.11.501
1.3.20.11.5010101
Conta
2
2.1
2.1.1
2.1.10.1
2.1.10.13

EQUIV PAT-PARNAIBA COMERCIALIZACAO
EQUIV PAT-PARNAIBA IV
EQUIV PAT - PARNAIBA III
ATIVO IMOBILIZADO
GERACAO
USINAS
IMOBILIZADO EM SERVIDO
INTANGIVEIS
USINAS-IMOB.EM SERV.-INTANGIVEIS
(-) REINTEGRACAO ACUMULADA
INTANGIVEIS
USINAS-REINT.ACUM.-INTANGIVEIS
Descri...
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGACOES
FORNECEDORES
MATERIAIS E SERVIDOS

2.1.10.13.1010101
2.1.13.1
2.1.13.11
2.1.13.11.1010101
2.1.13.11.1010102
2.1.13.11.1030303
2.1.13.11.1010115
2.1.13.14
2.1.13.14.1010112
2.2
2.2.1
2.2.17.1

MATERIAIS E SERVICOS-MOEDA NACIONAL
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS
IMPOSTOS
IMPOSTOS - IRPJ
IMPOSTOS - IRRF FONTE TERCEIROS
IMPOSTOS - IOF SOBRE MUTUO
IMPOSTOS - IR SOBRE MUTUO
CONTRIBUICOES SOCIAIS
CONTRIBUICOES SOCIAIS - DELL
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO
OBRIGACOES
CREDORES DIVERSOS

2.2.17.16
2.2.17.16.1010106
2.2.17.16.1010130
2.4
2.4.1
2.4.10.1
2.4.10.11.1010101

50.243.198,94
21.909.102,44
57.563.489,08
1.976.999,88
1.976.999,88
1.976.999,88
0,00
0,00
0,00
1.976.999,88
1.976.999,88
1.976.999,88

41.294.911,79
20.274.406,47
50.449.140,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Débito

0,00
13.704.003,52 C
13.704.003,52 C
13.704.003,52 C

Saldo atual

Crédito

Débito

Saldo anterior

Crédito

C
C
C
C
C

C
C
C
C

C
C
C
C

0,00
13.704.003,52 C
13.704.003,52 C
13.704.003,52 C

aada
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Conta
Deacrieao
Deacricao
Conta

Saldo anterior
Saldo anterior

Débito
Débito

Saldo atual
Saldo atual

Crédito
Crédito

6
6.1
6.1.5
6.1.50.1
6.1.50.11
6.1.50.11.1
6.1.50.11.155
6.1.50.11.1550101
6.1.50.11.199
6.1.50.11.1990102
6.1.50.4
6.1.50.41
6.1.50.41.1
6.1.50.41.121
6.1.50.41.1210104
6.1.50.41.193
6.1.50.41.1930103
6.1.50.41.1930403
6.1.50.41.199
6.1.50.41.1990104
6.3
6.3.1
6.3.10.4
6.3.10.41
6.3.10.41.1
6.3.10.41.1010102
6.3.10.41.1010103
6.3.10.41.2
6.3.10.41.2010101
6.3.10.41.9

RESULTADO EXERCICIO ANTES DA CSL E IRPJ
RESULTADO OPERACIONAL
(-) GASTOS OPERACIONAIS
GERACAO
USINAS
CUSTO DE OPERADO
AMORTIZACAO
ANORTIZACAO
OUTROS
OUTROS-DIVERSOS
ADMINISTRADO
ADMINISTRACO CENTRAL
DESPESAS DE ADMINISTRADO CENTRAL
SERVICO DE TERCEIROS
ST -OONSULTORIA JURIDID
TRIBUTOS
TRIBUTOS - IMPOSTOS - OUTROS
TRIBUTOS-IMPOSTOS-OUTROS
OUTROS
OUTROS-DESPESAS LEGAIS
RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO
RECEITA FINANCEIRA
ADMINISTRADO
ADMINISTRADO CENTRAL
RENDAS
APLIDCOES FINANCEIRAS
PARTES RELACIONADAS / JUROS MUTUO
GANHO DE EQUIVALERCIA PATRIMONIAL
GANHO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS

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

131.802.380,53
2.083.178,85
2.083.178,85
1.971.498,15
1.977.498,15
1.977.498,15
1.976.999,88
1.976.999,88
498,27
498,27
105.680,70
105.680,70
105.680,70
800,00
800,00
99.877,36
0,00
99.877,36
5.003,34
5.003,34
129.719.201,68
20.565.561,43
20.565.561,43
20.565.561,43
829,02
0,00
829,02
20.562.177,16
20.562.177,16
2.555,25

116.472.713,62
918,01
918,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
918,01
918,01
918,01
0,00
0,00
518,01
9,06
508,95
400,00
400,00
116.411.795,61
34.362.643,60
34.362.643,60
34.362.643,60
4.407.478,53
281.822,51
4.125.656,02
29.909.306,54
29.909.306,54
45.858,53

15.329.666,91
2.082.260,84
2.082.260,84
1.977.498,15
1.977.498,15
1.977.498,15
1.976.999,88
1.976.999,88
498,27
498,27
104.762,69
104.762,69
104.762,69
800,00
800,00
99.359,35
9,06
99.368,41
4.603,34
4.603,34
13.247.406,07
13.797.082,17
13.197.082,17
13.797.082,17
4.406.649,51
281.822,51
4.124.827,00
9.347.129,38
9.347.129,38
43.303,28

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
D
D
D
D
C
C
C
C
C
C
C
C
C

6.3.10.41.9010101
6.3.5
6.3.50.4
6.3.50.41
6.3.50.41.2
6.3.50.41.2010101
6.3.50.41.9
6.3.50.41.9010105
Conta

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS-OUTROS
(-) DESPESA FINANCEIRA
ADMINISTRACO
ADMINISTRADO CENTRAL
PERDA DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL
PERDA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS
OUTRAS DESP FINANC-IOF E IOC
Deacrícao

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

2.555,25
109.153.640,25
109.153.640,25
109.153.640,25
109.153.613,30
109.153.613,30
26,95
26,95

45.858,53
82.109.152,01
82.109.152,01
82.109.152,01
82.109.152,01
82.109.152,01
0,00
0,00

43.303,28
27.044.488,24
27.044.488,24
27.044.488,24
27.044.461,29
27.044.461,29
26,95
26,95
Saldo atual

C
D
D
D
D
D
D
D

7
7.1
7.1.0
7.1.00.1

LUCRO OU PREJUIEO LIQUIDO DO EXERCICIO
RESULTADO DO EXERCICIO
RESULTADO DO EXERCICIO
GERADO

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

8.508.019,42
8.508.019,42
8.508.019,42
8.508.019,42

7.054.833,36
7.054.833,36
7.054.833,36
7.054.833,36

1.453.186,06
1.453.186,06
1.453.186,06
1.453.186,06

D
D
D
D

7.1.00.11

RESULTADO

0,00

8.508.019,42

7.054.833,36

1.453.186,06 D

7.1.00.11.2
7.1.00.11.201

PROVISOES SOBRE O RESULTADO DO EXERCICIO
(-) CONTRIBUIDO SOCIAL

0,00
0,00

8.508.019,42
2.225.247,73

7.054.833,36
1.864.654,05

1.453.186,06 D
360.593,68 D

7.1.00.11.2010101
7.1.00.11.202

PROV RESULTADO EXERCICIO-CONTRIB SOCIAL
(-) IMPOSTO DE RENDA

0,00
0,00

2.225.247,73
6.015.243,71

1.864.654,05
5.037.594,60

360.593,68 D
977.649,11 D

7.1.00.11.2020101
7.1.00.11.204

PROV RESULTADO DO EXERCICIO-IMPOST RENDA
(+) IMPOSTO DE REMOA A COMPENSAR

0,00
0,00

6.015.243,71
267.527,98

5.037.594,60
152.584,11

977.649,11 D
114.943,27 D

7.1.00.11.2040101

PROV RESULT.EX-IR A COMPENSAR-CSL DIFER.

0,00

70.808,29

40.382,13

30.426,16 D

7.1.00.11.2040102

PROV RESULT.EX-IR A COMPENSAR-IRPJ DIFER

0,00

196.719,69

112.202,58

84.517,11 0

EXERC.DEPOIS DA CONTRIBUIDO

Saldo anterior

Crédito

Débito
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1. INTRODUÇÃO

d

0 presente Estudo Técnico econômico-financeiro do plano de recuperação judicial ("Estudo
Técnico") da ENEVA S.A., sociedade por ações inscrita sob o CNPJ n° 04.423.56710001-21, e ENEVA
PARTICIPAÇÕES, sociedade por ações inscrita sob o CNPJ n° 15.379.16810001-27, ambas com sede na
Rua Praia do Flamengo, n° 66, 9° Andar, Flamengo, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, é
apresentado para auxiliar as companhias em seu processo de recuperação judicial. Daqui em diante,

Q

para fins de simplificação, as duas empresas serão denominadas em conjunto como "ENEVA" ou
"Companhias".

a

Este Estudo Técnico foi preparado pela APSIS Consultoria Empresarial Ltda. ("APSIS") com base em
informações fornecidas pela ENEVA e seus assessores, visando fornecer um maior entendimento

Q

sobre o modelo de negócios da ENEVA e subsídios que atestem a sua viabilidade econômicofinanceira para auxiliar as Companhias em seu processo de recuperação judicial.
0 presente Estudo Técnico não constitui, no todo ou em parte, material de marketing ou uma

r

solicitação ou oferta para a compra de quaisquer valores mobiliários, e não deve ser considerado
como um guia de investimentos, tendo sido elaborado unicamente com a finalidade de ser um
material complementar para auxílio à ENEVA em seu processo de recuperação judicial.
As premissas e declarações futuras aqui contidas têm por embasamento, em grande parte, as
expectativas atuais e as tendências que afetam, ou que potencialmente venham a afetar, os

Q

negócios operacionais das Companhias. Consideramos que estas premissas e declarações futuras
baseiam-se em expectativas razoáveis e são feitas com base nas informações de que atualmente
dispomos, muito embora estejam sujeitas a diversos riscos, incertezas e suposições. Tais premissas
e

declarações

futuras

podem

ser

influenciadas

por

diversos

fatores,

incluindo,

exemplificativamente:
■

ambiente regutatório no Brasil;

®
■

Q

ín
0

Intervenções governamentais, resultando em alteração na economia, tributos, tarifas ou

Alterações nas condições gerais da economia, incluindo, exemplificativamente, inflação,
taxas de juros, nível de emprego, crescimento populacional e confiança do consumidor;

■

Fatores ou tendências que possam afetar os negócios, participação no mercado, condição
financeira, liquidez ou resultados das operações da Companhia;

■

Eventual dificuldade das Companhias em implementar seus projetos, tempestivamente e
sem incorrer em custos não previstos, o que pode retardar ou impedir a implementação do
plano de negócios das mesmas;

■

Eventual dificuldade das Companhias em realizar os investimentos previstos, devido à
dificuldade de obtenção de financiamentos e/ou acesso ao mercado de capitais;

■

Q

A extinção das concessões,

reversão permanente dos ativos

de controladas das

Companhias, bem como a intervenção do Poder Concedente com o fim de assegurar a
adequação na prestação dos serviços, que possam afetar adversamente as condições

ii

financeiras e resultados operacionais das Companhias;

0
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Decisões desfavoráveis em processos judiciais ou administrativos que possam causar

1

efeitos adversos para as Companhias;
• Deterioração das condições hidrológicas existentes, potencial falta de eletricidade e o

d

consequente racionamento de energia elétrica que possam ter um efeito adverso sobre as
Companhias; e
■

0

As operações das Companhias dependem de sua capacidade de manter, aperfeiçoar e
operar, eficientemente, sua contabilidade, cobrança e serviços ao cliente.

Alguns dos indicadores e dados referentes ao setor de energia apresentados neste Estudo Técnico
foram obtidos perante as seguintes entidades: Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), Banco
Mundial, BNDES e Câmara de Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Tais indicadores financeiros

Q

não foram verificados de forma independente. As informações contidas neste Estudo Técnico em

p

relação ao Brasil e à economia brasileira são baseadas em dados publicados pelo Banco Central do

r®

Brasil, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),

Instituto de Pesquisa Econômica

Aplicada (IPEA), por outros órgãos públicos e outras fontes. Todos os indicadores do setor de energia
e dados demográficos utilizados neste Estudo Técnico foram extraídos de fontes consideradas
confiáveis. Apesar de acreditarmos que essas informações provêm de fontes confiáveis, estes dados
macroeconômicos,

comerciais

e estatísticos

não foram

objeto

de verificação

de

forma

independente.

0

Desta forma, quaisquer informações financeiras incluídas nesse Estudo Técnico não são, e não
devem ser consideradas, demonstrações contábeis das Companhias.

Os potenciais impactos

financeiros mencionados neste Estudo Técnico têm como base, exclusivamente, informações
disponibilizadas pelas Companhias até a data deste Estudo Técnico.
0 presente Estudo Técnico baseia-se em informações públicas no que tange ao entendimento e

.

conhecimento do setor por parte dos consultores da APSIS e por informações fornecidas pelas
Companhias.

®
Q
0

Ao prepararmos o Estudo Técnico, observando a legislação e regulamentação aplicável, nós, da
APSIS, não levamos em conta o impacto de quaisquer comissões e despesas que possam resultar da
consumação da recuperação judicial. Ademais, os cálculos financeiros contidos no Estudo Técnico
podem não resultar sempre em soma precisa em razão de arredondamento.
Este documento não é, e não deve ser utilizado como, uma recomendação ou opinião para os

[]

credores das Companhias sobre se a transação é aconselhável para qualquer credor ou sobre a
justeza da transação (fairness opinion) do ponto de vista financeiro. Não estamos aconselhando tais

a

credores em relação à recuperação judicial. Todos os credores devem conduzir suas próprias
análises sobre a recuperação judicial e, ao avaliar o processo, devem se basear nos seus próprios
assessores financeiros, fiscais e legais e não no Estudo Técnico.

0

A elaboração de análises econômico-financeiras, como as realizadas no presente Estudo Técnico, é
um processo complexo que envolve julgamentos subjetivos e não é suscetível a uma análise parcial
ou descrição resumida. Desse modo, a APSIS acredita que o Estudo Técnico deve ser analisado como

O

um todo, e a análise de partes selecionadas e outros fatores considerados na elaboração podem

I J
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resultar num entendimento incompleto e incorreto das conclusões. Os resultados aqui apresentados

se inserem exclusivamente no contexto do Plano de Recuperação Judicial e não se estendem a

'l

vl

quaisquer outras questões ou transações, presentes ou futuras, relativas às Companhias ou ao setor
[~

em que atuam.

0

0 Estudo Técnico é exclusivamente destinado às Companhias e não avalia a decisão comercial

Q

inerente a estas de realizar a transação, tampouco constitui uma recomendação para as Companhias
e/ou seus credores (inclusive, sem limitações, quanto à maneira pela qual eles devem exercer seu
direito a voto ou quaisquer outros direitos no que tange à recuperação judicial).
No presente Estudo Técnico, foram adotadas algumas premissas-chave, essenciais para o sucesso do

Plano de Recuperação Judicial, informadas pela administração das Companhias. Caso as mesmas não

Q

se realizem, impactos relevantes no Plano de Recuperação Judicial podem vir a ocorrer. Tais

®

premissas são descritas em detalhes no Capítulo 6.

®®

Apresentamos a seguir o currículo das pessoas físicas e jurídicas que foram envolvidas na elaboração
e/ou revisão do presente Estudo Técnico:

®

APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. — Há mais de 35 anos, a APSIS presta consultoria a

companhias do Brasil, América Latina e Europa em avaliação de empresas, marcas e outros
Q

intangíveis, além de realizar avaliação patrimonial de ativos, consultoria e negócios imobiliários,
gestão de ativo imobilizado e sustentabi[idade corporativa. Seguimos o padrão internacional da ASA
- American Society of Appraisers (Washington, DC), através das normas do USPAP -

Uniform

Standards of Professional Appraisal Practice, bem como os padrões da ética. Somos membro do

ca

IBAPE - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, órgão de classe formado por

engenheiros, arquitetos e empresas habilitadas que atuam na área das avaliações e perícias, cujas
normas foram desenvolvidas de acordo com os princípios básicos das normas internacionais do IVSC International Valuation Standards Committee e UPAV - União Pan-Americana de Associações de
®

Avaliação, o comitê internacional de normas de avaliação do IVSC, integrado por entidades
®

nacionais do continente americano que se dedicam à área de avaliação.
RICARDO DUARTE CARNEIRO MONTEIRO - Sócio-fundador e Conselheiro da APSIS, é diretor do
Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF) desde 2001, perito judicial das varas cível e de

fazenda e professor da cadeira de Construção Civil da Pontifícia Universidade Católica do Rio de
0

Janeiro (PUC-RIO).
Formação: Graduação em Engenharia Civil pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
(PUC-RIO). Pós-Graduação em Engenharia Econômica também pela mesma.

0

ANA CRISTINA FRANÇA DE SOUZA, ICVS - Conselheira da APSIS, atua há mais de 25 anos em avaliação
de empresas, incluindo ativos tangíveis e intangíveis e consultoria imobiliária. Diretora executiva e
fundadora do Comitê Brasileiro de Avaliadores de Negócios (CBAN) da ANEFAC. É diretora e

Q

professora do Instituto Brasileiro de Executivos Financeiros (IBEF). Lecionou no MBA de Avaliação de
Marcas da FGV e no Instituto de Engenharia Legal (IEL). Palestrante em diversas entidades, como a
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o International Business Communication (IBC), Licensing

0
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APSIS
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Executives Society International (LESI), o Instituto Brasileiro de Economia (IBRE), a Universidade do

D

Estado do Rio de Janeiro (UERJ), o Ame ri can Chamber (AMCHAM), entre outros. Responsável técnica

Q

internacionalmente

©

Valuation Analyst".

d

Formação: Graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal Fluminense (UFF-RJ), com pós-

~

no Brasil do International Association of Consultants, Valuators and Analysts (IACVA), por onde é

certificada como avaliadora com a credencial ICVS - `7nternational Certified

graduação em Avaliação de Empresas e Projetos e em Ciências Contábeis, ambas pela Escola de PósGraduação da Fundação Getúlio Vargas (EPGE - FGV). Cursou BV 201 e BV 202, do programa de
Business Valuation da ASA (American Society of Appraisers). Cursou o BV 301 - Avaliação de Ativos

Q

Intangíveis pelo Institute of International Business Valuers (IIBV), joint venture da ASA com o CICBV
©

(Canadian Institute of Chartered Business Valuators).

©

LUIZ PAULO CÉSAR SILVEIRA, ICVS - Vice-presidente Técnico da APSIS, atua há mais de 14 anos em

Q A

avaliação de empresas, incluindo ativos tangíveis e intangíveis. Diretor executivo e fundador do
Comité Brasileiro de Avaliadores de Negócios (CBAN) da ANEFAC. Responsável técnico no Brasil do
International Association of Consultants, Valuators and Analysts (IACVA), por onde é
internacionalmente certificado como avaliador com a credencial ICVS -

e

"International Certified

Valuation Analyst".

Q
Formação: Graduação em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal Fluminense (UFF-RJ) em
1989 e mestrado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro
(COPPEAD-UFRJ) em 1991. Auditor líder ambiental certificado pelo Inmetro (15014001). Cursou BV
201 e BV 202, do programa de Business Valuation da ASA (American Society of Appraisers). Cursou o
BV 301 - Avaliação de Ativos Intangíveis pelo Institute of International Business Valuers (IIBV), joint
Q

venture da ASA com o CICBV (Canadian Institute of Chartered Business Valuators).

®

RENATA POZZATO CARNEIRO MONTEIRO - Presidente da APSIS, atua no mercado de consultoria em
Avaliações e MEtA há mais de 10 anos. Experiência na coordenação de projetos, em especial

Q
®

avaliação de ações judiciais e passivos, e negociações de fusões e aquisições. Já atuou na
coordenação de projetos na área de sustentabi[idade, dentre os quais se destaca o desenvolvimento
de projetos pioneiros de créditos de carbono junto à ONU e dimensionamento de passivos

d
0

(~

ambientais.
Formação : Graduação em Direito. Pós-Graduação lato sensu em Direito da Propriedade Industrial
pela Faculdade de Direito da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). Fez MBA em Gestão de
Negócios pelo Instituto Brasileiro de Mercados e Capitais (IBMEC).

Ìi
SÉRGIO FREITAS DE SOUZA - Vice-presidente de Novos Negócios da APSIS, possui experiência de mais
de 23 anos na área de Avaliações, Gestão de Ativo Imobilizado e Sistemas de Gestão Integrada ERPs

á~

(Enterprise Resource Planninq) e, também, Consultor de Projetos da FGV.

Q

Formação: Graduação em Economia pela Universidade Gama Filho.

Q
n
~/
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ANTONIO NICOLAU - Diretor da área de Business Valuation da Apsis. Atuou como auditor externo em
uma das Big Four durante 10 anos e foi diretor de controlado ri a de instituição financeira de grande

1diG
t

porte durante 9 anos.
Formação: Graduação em Direito.
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2. DOCUMENTOS RECEBIDOS

i~

0 presente Estudo Técnico foi elaborado com base em informações recebidas pela ENEVA e seus

M

assessores, na forma de documentos e entrevistas verbais com o cliente. As estimativas utilizadas

neste processo estão baseadas nos documentos e informações, os quais incluem, entre outros, os
seguintes:

Q

• Demonstrações financeiras de todas as companhias do Grupo ENEVA em 31 de dezembro de

2014, não auditadas;
• Fluxo de Caixa da Companhia (Holdings e operacionais) elaborado pela equipe de voluation

Q

da ENEVA;
• Fluxo de Caixa da Companhia (Holdings e operacionais) elaborado pelos assessores
financeiros da ENEVA (base para o plano de Recuperação Judicial);
• Apresentações internas do Board of Directors da companhia contemplando as operações de

DO

ativos propostas no Plano de Recuperação Judicial;
• Contrato de Compra e Venda de Pecém I;
• Pedido de Recuperação Judicial das Companhias elaborado pelo escritório de advocacia
Galdino Coelho Mendes Carneiro Advogados; e
• Informações públicas das Companhias.

0

Também utilizamos bancos de dados selecionados de terceiros para a obtenção de informações
financeiras, incluindo:
• Bloomberg LP; e

p

• Relatórios do setor de energia elétrica.

4

Q

e
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3. DESCRIÇÃO DA ENEVA

e

A ENEVA S.A. é uma holding do setor de geração de energia termelétrica no Brasil. A companhia é
detentora de quatro grupos de ativos principais: Geração, Recursos Naturais, Recursos Renováveis e

Q

Projetos Térmicos. Sua principal atividade econômica é a geração e comercialização de energia

elétrica, com negócios complementares em exploração e produção de gás natural. Abaixo, um
Q

quadro com os principais ativos da Companhia e um breve detalhamento sobre cada um deles:

Eneva Participações
S!A.

Q

oO
a

Port(ólio de
projetos
Térmicos

Recursos

Geração

Nëtuu ais

a

Renováveis

ffi

l KGerã-ção2

Q
Q

PPAs
Assegurados
Parnaíba 1
676 MW
70% ENEVA
30% Petra

e

Blocos
Exploratórios
(MA)

Q

Pecém1
720MW
50% ENEVA
50% EDP
Pecém 11
365 MW
50% ENEVA
50% E.ON

a

Itaqui

0
M
0

PPAs

renováveis

Assegurados

Ventos
600 MW

Pamaiba 111
176 MW

Total de 8

blocos
70% Parnaíba
Gás Natural
30% BPMB
1 bloco
50% Parnaba
Gás Natural
50% Consórcio 3
Carvão Mineral
Mina de Seiva[
30% ENEVA
70%Competrm

360 MW

100% ENEVA

~

~r

23 MW

Projetos de
energias

Parna(ba
(Expansão)
872 MW

35% ENEVA
35% Eneva

7 blocos
Pamaiba 11
517MW
100% ENEVA

Projetos em
desenvolvimento

51% ENEVA

49%Eletronorte

1

Participações

100% Eneva
Participações

35% ENEVA
35% Eneva
Participações
30% Petra

Tau

30% Petra

Projetos com

f MW

100% ENEVA

I

Participações

sul
717 MW

Projetos em

50% ENEVA

desenvolvimento

50% Eneva
Participações

Tauá (Expansão)
49 MW

Seiva(
600M W

Parnaíba IV
56 MW

35% ENEVA
35% Eneva
Participações
30% Petra

r

100% ENEVA
Participações

50% ENEVA
50% Eneva
Participações

u
Açu
5
50% ENEVA —°

ì
Pa ticip
ações

f

0
Em dez /2014 a ENEVA realizou a venda de sua participação à EDP, o que está sujeito a aprovações.

D

em
a
12

3 113 ENEVA e 213 PGN
3

ir-

1 matame, DELP e Ortang
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ITAQUI

Localizada no Distrito Industrial de São Luís e movida a carvão mineral , a usina está em
ii

operação comercial desde fevereiro de 2013. A ENEVA S.A.

tem 100% de participação no

empreendimento, que tem capacidade para gerar 360 MW de energia.
No leilão A-5 em outubro de 2007, foram contratados 315 MWm por um período de 15 anos,

LÌ

iniciando-se em fevereiro de 2013. No leilão, foi garantida a receita fixa de R$ 115/MWm,
Ia

reajustada anualmente pelo IPCA.

em

■

ma

PECÉM 1

A usina termelétrica de Pecém I, localizada no município de São Gonçalo do Amarante (CE), produz
energia à base de carvão mineral pulverizado. A usina possui dois módulos de 360 MW, totalizando

t%
®

720 MW. A ENEVA detinha 50% de participação no projeto e 50% pertencia à EDP. Em dez/2014 a
ENEVA realizou a venda de sua participação à EDP, o que está sujeito a aprovações.

■
■

No leilão de energia nova A-5, realizado em outubro de 2007, a usina contratou 615 MW médios,
garantindo uma receita fixa e indexada ao índice de inflação IPCA de cerca de R$ 111,00/MWh (base
dez/2013), durante 15 anos, a partir de janeiro de 2013.

•

PECÉM 11

Q
A termelétrica Pecém II está localizada no município de São Gonçalo do Amarante (CE) e produz
Q
d

energia à base de carvão mineral pulverizado. Pecém II, um empreendimento 50% ENEVA S.A. e 50%
E.ON, possui capacidade instalada de 365 MW.
Ao comercializar 276 MW médios no leilão de energia nova A-5 de setembro de 2008, a usina
garantiu aproximadamente R$ 117,00/MWh (base: dez/2013) de receita fixa indexada ao IPCA,
durante 15 anos, a partir de junho de 2013. Nesta data, Pecém II se sincronizou com o Sistema
Interligado Nacional (SIN) e concluiu todos os testes elétricos requeridos pelo ONS. Em outubro, a
usina recebeu autorização da ANEEL para iniciar operação comercial.
■

PARNAÍBA 1

Q
A Usina de Parnaíba 1 está localizada dentro do Complexo de Parnaíba, em Santo Antônio dos Lopes
0

(MA). A usina utiliza gás natural, está em operação desde fevereiro de 2013 e possui capacidade

a

instalada de 676 MW. 0 fornecimento de gás para o Complexo de Parnaíba é feito pela Parnaíba Gás

Natural ( PGN), cuja operação está detalhada mais adiante . A Usina de Parnaíba 1 é controlada pela
Q

ENEVA S.A., que detém 70% das ações. A detentora dos 30% restantes é a Petra Energia.

0

No leilão de energia A-5 ocorrido em 2008, a Parnaíba 1 contratou 450 MWm por uma receita fixa de

0

R$ 112,50/MWh (base dez/13), reajustada anualmente pelo IPCA.

■

PARNAÍBA 11

A Usina de Parnaíba II está localizada dentro do Complexo de Parnaíba, em Santo Antônio dos Lopes
(MA). A usina utiliza gás natural, está em fase pré-operacional e possuirá capacidade instalada de

I~

0

ti
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Jun/2016, as turbinas de Parnaíba II estarão arrendadas à Parnaíba I. A ENEVA S.A. é detentora de

15

100% das ações de Parnaíba II.

ta

No leilão de energia A-3 ocorrido em 2011, a Parnaíba II contratou 400 MWm pra entrega até março

0
p

e
p

Q

aO

518 MW. A ENEVA conseguiu junto à ANEEL um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) que garantiu a
postergação do início de sua operação comercial para julho de 2016. No período de Dez/2014 a

de 2014 e 450 MWm para entrega de janeiro de 2015 por 20 anos. A receita fixa acordada para o
primeiro contrato foi de R$ 79/MWh (base dez/13), enquanto a receita fixa do segundo contrato foi
de R$ 94,82 MWh (base dez/13), ambas reajustadas anualmente pelo IPCA.
■

PARNÁBA 111

A Usina de Parnaíba III está localizada dentro do Complexo de Parnaíba, em Santo Antônio dos Lopes
(MA). A usina utiliza gás natural, está em operação desde outubro de 2013 e possui capacidade
instalada de 178 MW. A ENEVA S.A. é detentora de 35% das ações de Parnaíba III, enquanto a ENEVA
PARTICIPAÇÔES detém 35% e a Petra 30%.
No leilão de energia A-5 em 2008, a usina contratou 98 MWm por uma receita fixa de R$ 115/MWh
(base dez/13), reajustada anualmente pelo IPCA.
■

PARNAÍBA IV

A Usina de Parnaíba IV está localizada dentro do Complexo de Parnaíba, em Santo Antônio dos Lopes

a

(MA). A usina utiliza gás natural, está em operação desde janeiro de 2014 e possui capacidade
instalada de 56 MW. A ENEVA S.A. é detentora de 35% das ações de Parnaíba III, enquanto a ENEVA
PARTICIPAÇÔES detém 35% e a Petra 30%.

p
A usina de Parnaíba IV tem contrato firmado com a Kinross, por um prazo de cinco anos, para
fornecer 20 MWm de dezembro de 2013 a maio de 2014 e 46 MWm de junho de 2014 a dezembro de
2018. A energia restante será vendida no mercado livre.

■o

■

AMAPARI

Em operação desde junho de 2008, a Amapari é uma usina termelétrica a óleo diesel, localizada no
município de Serra do Navio (AP), com capacidade de geração de energia elétrica de 23 MW, sendo
51% de propriedade da ENEVA S.A. e 49% da Eletronorte.

ai
C1

a
e
v

Em julho de 2009, a Licença de Operação da unidade foi renovada pela Secretaria de Estado do Meio
Ambiente do Amapá (Sema). A Usina Amapari tem autorização da ANEEL para atuar como Produtor
Independente de Energia (PIE) e possui contrato de fornecimento direto de energia elétrica para a
Anglo Ferrous Amapá Mineração até 2015.

d
0

e
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QUADRO RESUMO DOS ATIVOS OPERCIONAIS DA ENEVA

d

Itaqui

Carvão -

360

- fev/13

15 anos

114,53

95,1%

100%

Pecém 1

Carvão

720

jan/13

15 anos

110,96

90,1%

50 % 2

Pecém II

Carvão

365

jun/13

15 anos

117,25

95,1%

50%

Pamaíba1

Gás Natural

675

fev/13

15 anos

112,5

97,0%

70%

Parnaíba II

Gás Natural

517

jul/16

20 anos

94,82

96,6%

100%

Parnaíba III

Gás Natural

176

out/13

15 anos

114,71

97,0%

70% 3

Parnaíba IV

Gás Natural

56

jan/14

5anos

-

95,9%

70% 3

leo Diesel

23

jun/08

-

-

51%

Amapari
' Base - nove~o de 2013

a
LÌ
a ®

3

Em dez/2014 a ENEVA realizou a venda de sua participação i EDP, o que está sujeito a aprovações.

3

A participação da Eneva está Elvidida entre Eneva S.A. (35%) e Eneva Participações S.A. (35%)

RECURSOS NATURAIS
■

BLOCOS EXPLORATÓRIOS DE GÁS NATURAL

A Parnaíba Gás Natural (PGN) - sociedade de propósito específico dividida entre Cambuhy (36%),
OGPar (36%), ENEVA S.A. (18%) e E.ON (9%) - possui participação majoritária na concessão de oito

A

blocos exploratórios terrestres na Bacia do Parnaíba (MA).

r

riscados estimados em mais de 11 trilhões de pés cúbicos (TCF) e estão localizados em uma área

a

total de 24.500 km 2 , alcançando mais de 50 municípios.

Os blocos terrestres têm recursos

A PGN tem um percentual de 70% na concessão de 7 blocos exploratórios na Bacia do Parnaíba,
sendo os 30% restantes de posse da BPMB. Além disso, a PGN opera outro bloco exploratório na
Bacia do Parnaíba em parceria com o consórcio formado por Imetrame Energia, Delp e Ortang
Equipamentos, com 50% de participação.

a
■

MINAS DE CARVÃO MINERAL - SEIVAL

Localizada no município de Candiota (RS), as reservas da Mina de Seiva( chegam a 152 milhões de
toneladas, quantidade superior à necessária para a operação das usinas térmicas a carvão do grupo.
0
p

Já os recursos totais certificados da mina chegam a 610 milhões de toneladas de carvão.
Fruto de parceria entre a ENEVA S.A. (com 30% do empreendimento) e a Copelmi (70%), a Mina de
Seiva( poderá ter sua produção comercializada para o mercado local, além de atender ao Complexo
Sul e Seival. A previsão é que o empreendimento alcance uma produção de 10 milhões de toneladas

®
Q

anuais.
PROJETOS TÉRMICOS EM DESENVOLVIMENTO
■

SUL ENERGIA

A Usina Termelétrica Sul Energia será abastecida pelo carvão mineral da Mina de Seiva(. Localizada
d
Q
Q

no município de Candiota ( RS), a planta terá 727 MW de potência instalada , com duas unidades
geradoras de 363,5 MW cada.
A Licença Prévia (LP) do projeto foi concedida em novembro de 2009 para uma capacidade de 600
MW e retificada para os atuais 727 MW pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

Q

Naturais Renováveis (MAMA). A UTE Sul Energia é fruto da joint venture entre ENEVA S.A. e ENEVA

p

PARTICIPAÇÕES.

~

~
Q
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USINA DE SEIVAL

A Usina Termelétrica (UTE) de Seiva[, localizada no município de Candiota (RS), possui Licença de
Instalação (LI) de 600 MW, em terreno localizado dentro da área de concessão da ENEVA S.A. A UTE
Seiva[ é fruto da joint venture entre ENEVA S.A. e ENEVA PARTICIPAÇÕES.
■

a
A
Q

a©

COMPLEXO AÇU

A joint venture entre a ENEVA S.A. e a ENEVA PARTICIPAÇÕES irá construir um projeto dividido em
duas fases, num total de 5.400 MW, em São João da Barra, região Norte Fluminense do Rio de
Janeiro. A Usina Termelétrica Açu, em sua primeira fase, utilizará o carvão como insumo para
produzir 2.100 MW por meio de quatro unidades geradoras de 525 MW cada. Já a segunda fase da
usina será abastecida com gás natural e terá capacidade de 3.300 MW, com dez turbinas a gás e
cinco a vapor.
PROJETOS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
■

PROJETO VENTOS

0 Projeto Eólico Ventos está localizado no Rio Grande do Norte, nas cidades de Jandaíra e João

a
O
0

a
Q

Câmara. Com capacidade instalada total de 600 MW e planejamento de expansão para 600 MW
adicionais, a ENEVA PARTICIPAÇÕES tem um percentual de 100% sobre o projeto.

• TAUÁ
Em operação comercial desde agosto de 2011, a Usina Solar Tauá conta com 4.680 painéis
fotovoltaicos para converter a energia solar em elétrica, numa área de aproximadamente 12 mil
metros quadrados. Cerca de R$ 10 milhões foram investidos na unidade, cuja capacidade inicial é de
1 MW - o bastante para suprir 1.500 residências. O projeto possui licença para ampliar sua
capacidade gradualmente para até 50 MW.

°®
a
Q
Q

a
a
D
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4. RAZÕES PARA A CRISE

©

Uma das maiores geradoras privadas de energia do país, a ENEVA deu entrada com seu pedido de
Recuperação Judicial no dia 9 de dezembro de 2014, visando ultrapassar o momento de crise e

0

retomar sua capacidade de pagamento das dívidas contraídas junto a credores públicos e privados.

®

Esta sessão destina-se a explicitar as principais causas da crise na qual a companhia atualmente se

encontra.

0

Constituída em 2001 sob a denominação de MPX Energia, a ENEVA S.A. foi criada com o propósito de
investir em companhias e usinas do setor de geração de energia termelétrica, e abriu capital em

2007 , em meio a um cenário promissor tanto da economia nacional quanto do setor de energia em
geral.

0

Já a ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A. é resultado da

joint venture entre a ENEVA S.A. e a E.ON SE

("E.ON"), e busca investir em projetos de geração de energia das mais diversas naturezas, incluindo
®

plantas térmicas, eólicas e solares.

{~

Dentro do contexto de construção, aquisição, expansão e alavancagem de seus projetos, a ENEVA

a

recorreu a credores públicos e privados objetivando o financiamento destes projetos por via de
operações comumente referidas como Project Finance. Este tipo de operação, comum às Sociedades
de Propósito Específico ("SPEs"), tem por característica principal o suporte contratual do valor

Q

emprestado pelo fluxo de caixa do projeto, servindo como garantia os ativos e recebíveis desse
mesmo projeto.

d

Por motivos que fogem ao escopo deste trabalho, o início da operação de determinados projetos
0

teve sua data adiada, alterando-se os prognósticos a respeito do momento inicial de geração de
energia, assim como o programa de rentabilidade da operação. Além disso, determinados projetos
incorreram em custos não previstos pelas Companhias, o que dificultou ainda mais a geração de
resultados favoráveis às SPEs e à ENEVA.

aO

Dado que a ENEVA tem por atividade principal o investimento nos referidos projetos, a postergação
dos recebíveis sem a equivalente postergação das despesas financeiras gerou forte impacto em seu

fluxo de caixa , pressionando cada vez mais sua capacidade de pagamento das dívidas . Vale ressaltar
que , apesar de não operacional , a ENEVA possuía , na data de seu pedido de Recuperação Judicial,
dívidas da ordem de R$ 2,3 bilhões, valor bastante superior ao fluxo de caixa gerado pelas SPEs.

Vale ressaltar ainda, que o valor acima referido restringe - se às dívidas diretas de ENEVA S.A. e
ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A., não estando nele inclusos os valores devidos pelas SPEs.
Dado o alto nível de endividamento e os imprevistos operacionais, a ENEVA deu início, em 2014, a
a

um Plano de Estabilização visando à renegociação das dívidas e a adequação da estrutura de capital

a

da companhia a uma operação de longo prazo no setor energético . Tal plano previa o alongamento
de prazos das dívidas das SPEs e das holdings, assim como um aumento de capital da ENEVA na

e
Q

ordem de R$ 3,5 bilhões, especialmente a partir de conversão de créditos detidos por seus credores
e de novos aportes da E.ON.

0
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Embora o início do plano tenha mostrado resultados satisfatórios, eventualmente os credores e as

Q

Companhias entraram em desacordo a respeito dos termos de renegociação das dívidas, impedindo a
concretização dos objetivos finais e mais relevantes do Plano de Estabilização. Diante da falha em

0

w

articular uma renegociação da dívida que viabilizasse a operação de longo prazo das Companhias, a
ENEVA optou pelo pedido de Recuperação Judicial como alternativa mais viável à recuperação de
sua capacidade de geração de caixa e de pagamento de suas dívidas, sem comprometimento de seu

potencial em longo prazo.
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5. ANÁLISE DO SETOR
Segundo o IPL (Instituto Politécnico de Leiria), o setor de energia elétrica brasileiro tem atravessado

0 diversas mudanças estruturas nas últimas décadas. Entre as principais, estão a criação da Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) em 1996 e a introdução do Novo Modelo do Setor Elétrico em
2004. De modo geral, a comercialização de energia passou a ocorrer em dois ambientes separados,
o Ambiente de Contratação Regulada (ACR), onde participam geradoras e distribuidoras, e o
Ambiente de Contratação Livre (ACL), no qual podem participar geradoras, comercializadoras,
Q

importadores, exportadores e consumidores livres.

o

Este processo fez com que a estrutura do setor se tornasse menos estritamente regulamentada e
verticalizada. No modelo atual, as companhias do setor são divididas em geradoras, transmissoras e
distribuidoras. Enquanto a transmissão e a distribuição continuam inteiramente regulamentadas, a
produção das geradoras é hoje negociada em mercado livre.
®

.

Também foram criadas, nesse ínterim, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), a Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e a Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Esta última
tem o objetivo de desenvolver estudos para o planejamento da expansão do sistema, enquanto o
ONS coordena as usinas de rede e transmissão do Sistema Interligado Nacional (SIN) e a CCEE tem a

função de viabilizar um ambiente de negociação de energia seguro e competitivo.
A EPE (Empresa de Pesquisa Energética) afirma que a geração de energia elétrica no Brasil em

® centrais de serviço público e autoprodutores foi de cerca de 570 TWh (Terawatt-hora, equivalente a
1 milhão de MWh) em 2013, o que configura um aumento de 3,2% em relação ao ano anterior. A
oferta interna de energia elétrica como um todo foi majoritariamente oriunda de energia

hidráulica, que teve cerca de 70,6% de participação em sua composição, seguida por fontes
derivadas do gás natural, com 11,3%, e de fontes de biomassa, com 7,6%. 0 quadro a seguir oferece

i~

um breve resumo da composição da oferta interna de energia:
Composição da Oferta Interna de Energia Elétrica em
2013 (por fonte)

Gás Natural
Q

■ Derivados de Petróleo
■ Carvão e Derivados

0

a Nudear

■ Eólica
d

Fonte: Balanço Nacional EnoMático2014-EPE

0 Balanço Nacional Energético publicado em maio de 2014 pela EPE, indica uma redução de 5,4% na
oferta interna de energia hidráulica em 2013 em relação ao ano interior, e a participação de
D

energias renováveis na composição da matriz energética nacional decresceu de 84,5% em 2012 para
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79,3% em 2013. A geração derivada de energia eólica aumentou em 30,2% no mesmo período, mas o
aumento do consumo de eletricidade no país, da ordem de 3,6% em 2013 foi sustentado por geração

d

térmica, principalmente da derivada de carvão mineral, gás natural e bagaço da cana. As mudanças
percentuais na participação de cada tipo de energia foram da seguinte ordem:

Q

Variação % na Participação das Fontes na Matriz
Energética (2012-2013)

Ü

a

Outras

22,29%

Eólica

= 30,28%
75,74%

Carvão a Vapor
Nuclear = -8,72%

36,24%

Derivados do Petróleo

Biomassa

wa

14,47%
47,60%

Gás Natural

Hidrelétrica5,86%
-20.00%

0,00%

20,00%

40.00%

60 2 00%

80,00%

Fonte: Balanço Namonal Energético 2014 - EPE
Q

0

De acordo com a ANEEL, a ordem de despacho das usinas, determinada pelo ONS, é definida pela

preferência a energias de menor custo. De modo geral, começa com a geração de energia pelas
hidrelétricas e, em seguida, é acionada a geração pelas térmicas por ordem de menor custo.

a

Um estudo sobre a competitividade da geração termelétrica a gás natural no Brasil, publicado na Rio
0i1 Et Gas Expo and Conference 2014, afirma que o setor elétrico brasileiro se encontra em um
ponto de inflexão, pois a demanda vem apresentando um aumento constante enquanto a

q

Im o
ci

capacidade de regularização dos reservatórios hídricos se reduz nesse processo. Desta forma, a

fonte termelétrica se apresenta como fonte de backup e alternativa para a geração na base.
Adicionalmente, o Balanço Nacional Energético mostra que a participação da energia termelétrica
em 2013 chegou a 30,3% da oferta de energia total, contra 23,9% em 2012, o que configura um
aumento de 31% no período. A energia termelétrica teve a seguinte composição em 2013:

0
a

Composição do Total de Energia Termelétrica
(2013)
Carvão e Derivados _

_.

n
Derivados de Petróleo

D

ci

Nudear

—f y

,

1 26,90%

18,50%
4

0
13

d
0

0

O

Gás Natural
Fonte: Balanço NadonalEnergétko 2014. EPE
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Já o Plano de Operação Energética, publicado pelo ONS em 2013, apresenta um resumo do
panorama do setor e estima a seguinte evolução das participações das diferentes fontes de energia
na composição da matriz energética entre 2013 e 2017:

d
p
0

Estimativa de Evolução das Participações das
Diferente Fontes (2013-2017)
Eólica

381,1%

Óleo/Diesel
Outros

19,1%
o,o%

Biomassa

18,7%

carvão

51,1%

Gás/GNL
IJuclear

33,1%
0,0%

Hidráulica
0,0%

20,1%
100,0%

200,0%

300,0%

400,0%

Fonte: Plano de Operação Energética - ONS 2013
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6. PREMISSAS-CHAVE DO PLANO DE NEGÓCIOS DA COMPANHIA
Como mencionado na Introdução do presente Estudo Técnico, o plano de recuperação da ENEVA
depende da confirmação de algumas premissas-chave. Caso as mesmas não se realizem, a
implementação do plano pode vir a ser comprometida. São estas:
■

Consolidação das dívidas da ENEVA S.A. e ENEVA PARTICIPAÇÕES: As Companhias deram

ti

entrada em conjunto com o pedido de Recuperação Judicial. Assim, para efeitos de

p

renegociação das dívidas com os credores e para fins de fluxo de caixa projetado, foi
considerada a dívida consolidada dessas duas empresas, atingindo conjuntamente um valor

0

total de R$ 2,3 bilhões.

Renegociação das dívidas das usinas: Atualmente as dívidas detidas pelas usinas estão

Q

sendo renegociadas entre a administração da ENEVA e os respectivos bancos de cada
empresa. Para fins de fluxo de caixa, considerou-se um cenário contemplando a
renegociação dessas dívidas (prazos e taxas). Este é o cenário que a administração da ENEVA
entende ser o mais provável.
■

Funding para CAPEX: 0 fluxo de pagamento da dívida considerada neste Estudo Técnico
para fins de estudo de viabilidade, prevê que parte da dívida será convertida em ação pelos

0

credores, em troca de um aumento de capital na ENEVA. 0 percentual de dívida convertida
a

em ações e consequentemente o valor que será aportado na Companhia está baseado em
estimativas passadas pela ENEVA, com base em seu plano de Recuperação Judicial, não
tendo a APSIS validado os valores considerados.

D
■

Contrato Bilateral de Fornecimento de Energia com a MMX: Em 2009, a ENEVA assinou um
contrato bilateral de fornecimento de energia com a MMX, com o objetivo de viabilizar a
construção de Parnaíba IV e atender à futura demanda de energia da MMX. Por motivos
diversos que incluíram a redução significativa na demanda de energia da MMX e a restrição
no volume de gás do Complexo Parnaíba, as partes estão avaliando a possibilidade de

Q o rescindir o contrato de forma antecipada. A ENEVA fez uma proposta de pagamento à MMX
no valor total de R$ 45 milhões, a ser pago em meados de 2015 (valor considerado no fluxo
de caixa projetado do Plano de Recuperação). A administração da ENEVA acredita que esta
proposta será aceita pela MMX.
■

Contratos de PPA das Usinas: As projeções de preço de venda de energia considerado no

fluxo das usinas foram baseadas nos contratos de PPA existentes para cada usina
Q

operacional, sendo corrigido pela inflação projetada por todo o período projetivo. Para a

renovação dos PPA's foi utilizada a premissa de que os preços da energia serão reajustados

0

somente pela inflação projetada. Como os PPA's em vigor possuem contratos de longo
Q

prazo, esta premissa tem pouco impacto no modelo.
■

Curva de despacho considerada: As projeções de despacho esperado foram baseadas nas
premissas da ENEVA e de seus assessores financeiros de modo a refletir suas expectativas na

0

data de elaboração do plano.

d
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PROPOSTA DE REESTRUTURAÇÃO DE ATIVOS - CENÁRIO BASE

d

■
O

Pecém I: Em 9 de dezembro de 2014, a ENEVA S.A. vendeu sua participação de 50% em
Pecém 1 para a EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. por um montante de R$ 300 milhões. Como a
ENEVA S.A. encontra-se em Recuperação Judicial, a eficácia desta operação está sujeita às
seguintes condições: i) os credores da empresa devem aprovar o plano de reorganização das

,u

Companhias; ii) A Corte responsável pela Recuperação Judicial deve homologar o Plano de
Recuperação; e iii) A operação necessita da autorização dos bancos IDB, BNDES e quaisquer

íQ

outras instituições financeiras que possuam contratos com Pecém I. A entrada de caixa

©

referente à venda deste ativo deve ocorrer em junho de 2015 e o caixa deverá ser utilizado
para financiar a holding até o início da entrada de caixa gerado petos ativos operacionais.

Q

Parnaiba I, III e IV: É considerada no Plano de recuperação Judicial a incorporação dos 30%
de participação nas usinas de Parnaíba I, III e IV detidas pela Petra. Considera-se também

4

que as ações dessas SPE's detidas pela ENEVA PARTICIPAÇÕES sejam incorporadas pela
Q

ENEVA S.A.
Parnaíba Gás Natural (PGN): 0 plano considera um cenário base, no qual a E.ON contribui

.

com seus 9% de participação na PGN junto à ENEVA. Desta forma, a participação final da
ENEVA na PGN considerada no plano é de 27,3%.

Q

BPMB: É considerada no Plano de Recuperação Judicial a incorporação dos 100% de
participação em BPMB detidos atualmente pelo BTG Pactuai. Desta forma, a ENEVA passaria

Q

a deter aproximadamente 50% dos blocos de gás, uma vez que sua participação seria de

®

27,3% na PGN e 100% na BPMB, que possuem 70 e 30% dos campos de gás, respectivamente.

Ca
Q

PROPOSTA DE REESTRUTURAÇÃO DE ATIVOS - CENÁRIOS ALTERNATIVOS
Ausência de contribuição dos Ativos Petra (Parnaiba 1 e Parnaíba IV): 0 cenário base
contempla a contribuição da totalidade dos Ativos Petra (Parnaíba 1 e Parnaíba IV). Na

0

hipótese de a Petra não manifestar seu interesse em participar do Aumento de Capital
A

mediante subscrição com os ativos supracitados, a ENEVA manterá sua participação de 70%
em ambas as usinas e deixará de assumir uma dívida referente à compra dos Ativos Petra no
valor de R$ 42 milhões. As premissas operacionais das usinas remanescentes não se alteram

®

neste caso, mas a proposta de reestruturação financeira se ajusta a esta possibilidade, de

®

modo a conservar a viabilidade econômico-financeira do Plano de Recuperação frente à
dívida adicionada. Maiores detalhes acerca das possíveis alterações na proposta de

Q

reestruturação financeira podem ser encontrados na sessão 10 deste relatório.

Q

Ausência de contribuição dos Ativos E.ON: Também existe a hipótese de a E.ON não
manifestar seu interesse em participar do Aumento de Capital com os ativos PGN, Parnaíba
111 e Parnaíba IV. Neste caso, não haveria alteração no montante total da dívida a ser

U
Q

renegociada, mas sim na participação total de ENEVA nos ativos operacionais. No entanto, a
viabilidade econômico-financeira do plano não será prejudicada.

n
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Estrutura considerada no Plano de Recuperação:
Cenário Base

e
a

ENEVA
D
D

Itaqui

a
D

50%

■

100

r

100%

Pecém II

%
Parnaíba II

Q
100%

Parnaíba III

D
R~

100%

Parnaíba IV

Q
Q

27,3%

al ©
100%
Q

PGN

BPMB

é~
0

D
G
D
0
r~
D
0
D
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ATIVOS CONTRIBUTMOS CONSIDERADOS NO PLANO DE REESTRUTURAÇÃO DA COMPANHIA
Ativos Contributórios Considerados: Para fins de fluxo de caixa utilizado no plano de

d

Recuperação Judicial das Companhias, foram consideradas as seguintes unidades geradoras

0

de caixa , já refletindo a reestruturação proposta : Pecém II (50% de participação), PGN

a

(27,3% de participação) e Parnaíba I,

II, III, IV, Itaqui e BPMB (todas com 100% de

participação), assim como a holding ENEVA S.A., que carrega as despesas de pessoal
-

administrativo do grupo.

~]

Ativos Operacionais não Considerados: Os ativos Amapari e Tauá não foram considerados

para fins de fluxo de caixa do plano de reestruturação. Estes ativos não possuem dívida e
seu fluxo de caixa é pouco significativo comparado aos demais ativos da ENEVA. Assim,
optou-se por não projetar seus fluxos.
■

Ativos que ainda não estão Operacionais: 0 restante dos ativos da companhia que ainda

não estão operacionais (Green Field), citadas no Capítulo 2 , não foi considerado no fluxo de
caixa para fins de pagamento de dívida. Conforme conversas com a administração da

r

ENEVA, a relevância destes ativos sobre o caixa da companhia não é significativa no curto
prazo, tendo pouco ou nenhum efeito sobre a viabilidade do plano de Recuperação Judicial.
Desta forma, o início da operação destes ativos no futuro poderá representar um upside ao

Q

cenário projetado no plano de Recuperação Judicial.

Q
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7. PREMISSAS OPERACIONAIS DAS USINAS TERMELÉTRICAS
RECEITAS
Usinas termelétricas podem operar no Ambiente de Contratação Regulada (ACR) ou no Ambiente de
Contratação Livre (ACL). No ACR, os contratos de fornecimento de energia

b

Agreement

°

15 anos. No ACL, os contratos de PPA determinam um valor por MWh fornecido.

-

(Purchase Price

PPA) são divididos entre uma receita fixa e uma receita variável e têm prazo médio de

Os Contratos de Comercialização de Energia em Ambiente Regulado (CCEAR) para as termelétricas
são realizados na modalidade intitulada "contratos por disponibilidade de energia".

Nesta

modalidade de contratação, os agentes geradores de energia são pagos de acordo com sua
quantidade de energia assegurada e não com base na energia efetivamente gerada.
A energia assegurada leva em consideração a potência total da usina, as taxas de indisponibi[idade
forçada e programada declaradas pelo empreendedor, o custo variável unitário do empreendimento
declarado também pelo empreendedor, dentre outros fatores. Quanto maior o custo variável da
usina, menor será a energia assegurada atribuída à usina, dado que quanto maior seu custo variável,
menor a probabilidade de ser despachada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Q
i:

a

®

Em contrapartida à energia assegurada que estará adicionando ao sistema, o empreendedor recebe
uma receita fixa, reajustada anualmente pelo IPCA. Esta receita é destinada a cobrir todos os custos
fixos da usina, incluindo despesas de depreciação, e a remunerar o capital investido.
Além da receita fixa, o empreendedor é ressarcido pelos custos variáveis decorrentes de sua
operação quando a usina é despachada pelo ONS. Esta modalidade de receita é chamada de "receita
variável" e cobre os custos com combustível e os custos de OB:M incorridos a mais pela geração de

0
QQ

energia da usina.
A projeção de receita variável para as usinas está atrelada ao despacho esperado nos anos de
projeção. Considera-se que haja despacho sempre que o PLD (Preço de Liquidação das Diferenças)
seja superior ao CVU (Custo Variável Unitário).
A companhia contratou uma consultoria especializada para projeção de diversos cenários mensais
para o PLD. Caso mais de 50% destes cenários aponte o PLD acima do CVU em um determinado

Q

período, considera-se que há despacho de 100% da capacidade da usina. Caso menos de 50% das
séries aponte para um PLD superior ao CVU, considera-se que a usina não é despachada naquele
período. Por este motivo, no fluxo de caixa projetado pela Companhia, quando o PLD é muito
próximo ao CVU há grande volatilidade do despacho esperado.

Q

TRIBUTOS

Q

Foi considerada uma alíquota de PIS/COFINS de 9,3% sobre a ROB pelo período projetado. Além

Q

disso, uma parcela dos custos com 0&M e compra de combustível é dedutível do pagamento de
PIS/COFINS, por isso a projeção dos tributos totais desconta o crédito criado por estes custos do

°

montante a ser pago pela receita bruta.

i,
ppr
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CUSTOS OPERACIONAIS
Os custos envolvidos na operação de usinas Termelétricas dividem-se entre fixos e variáveis,
segundo a descrição abaixo:

a

■

CUSTOS FIXOS
o Custos

com Pessoal

Tal linha de custos refere-se ao pessoal da ENEVA alocado na operação das usinas termelétricas.

o Serviços Prestados por Terceiros

0
Q

Parte do pessoal alocado nas usinas da ENEVA é terceirizada, e esta linha reflete os custos
envolvidos com a contratação deste pessoal.

Q

o Taxa ANEEL
A TFSEE (Taxa de Fiscalização de Serviço de Energia Elétrica) é destinada a prover os recursos

d~

necessários ao funcionamento da ANEEL, e seu valor é estabelecido anualmente. 0 cálculo do valor
devido é feito sobre a Potência Instalada da usina.

o Taxa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST)
d

Q
Q
d

0 transporte de energia elétrica no Brasil é realizado por meio de linhas de transmissão e

subestações que compõem a chamada Rede Básica. A Taxa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST)
tem como objetivo a manutenção desta infraestrutura de transmissão e é definida anualmente pela
ANEEL. Os reajustes ocorrem anualmente e a tarifa é definida pela ANEEL para cada agente do setor
elétrico.

d

■

o Taxa da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE)

Os agentes da CCEE têm obrigação de efetuar o recolhimento das contribuições relativas ao
funcionamento da CCEE a fim de cobrir seus custos e investimentos. A taxa foi considerada como R$
0,11 em 2014 e seu reajuste é realizado anualmente pelo IPCA.

Q

o Despesa com seguros

d

As usinas possuem seguro sobre sua receita fixa e variável, cobrindo 100% das duas mediante

Q

pagamento anual com reajuste pelo IPCA.

c~

■

CUSTOS VARIÁVEIS
a 0&M variável

Considera-se em cada usina um valor de OE M calculado sobre a energia despachada bruta. 0 valor
considerado por MWh inclui gastos com insumos de produção, como diesel, tratamento das cinzas,

A

0

água , químicos, cal, consumo interno de energia e outros.
o Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)
É considerado que as usinas investem 1% de sua receita líquida de PIS/COFINS em Pesquisa e

Desenvolvimento. 0 cálculo deste valor para a rubrica de custos variáveis foi feito sobre a receita
13

variável líquida de PIS/COFINS.

ma

i
d
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o Custo com compra de combustíveis

Caso a usina seja despachada é necessária a aquisição de combustível para alimentá-ias. 0 preço de

a

mercado por tonelada de carvão foi baseado nas previsões de preço da CIF-ARA e foram
consideradas as taxas de degradação por aquecimento de cada usina, assim como os tributos
envolvidos na compra da matéria-prima.

Já o preço por metro cúbico de gás foi baseado na cotação do Henry Hub e nos valores acordados

a
Q

a
q

n4
Q

entre as usinas do Complexo de Parnaíba e a Parnaíba Gás Natural (PGN) pela compra do gás.
GASTOS POR INDISPONIBILIDADE

Caso a indisponibi[idade efetiva da usina seja superior à indisponibilidade declarada no ato de

contratação do PPA, a usina deve pagar, pelo critério ADOMP, uma multa equivalente a esta
diferença vezes o spread entre o preço spot da energia e o custo variável da usina. Vale ressaltar
que a companhia pleiteou a alteração desta metodologia de cálculo junto à ANEEL, de modo que o

cálculo seja realizado com base na média móvel histórica da disponibilidade da planta. A projeção
de despesas por indisponibilidade considerou o cálculo baseado na média móvel histórica da
disponibilidade das plantas.

Q

OVERHAULING
As usinas termelétricas reconhecem os gastos com manutenção sob a rubrica de Overhauling, dentro
de custos. Os custos até 2019 foram estimados de acordo com o MTP (Medium Term Plan) elaborado

a

pela companhia e os valores considerados para os anos seguintes foram reajustados pelo IPCA.
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8. PREMISSAS OPERACIONAIS DAS PRODUTORAS DE GÁS NATURAL

p

RECEITAS

e

o

RECEITAS POR VENDAS DE GÁS

As receitas por venda de gás da PGN e BPMB são provenientes das vendas de gás da companhia por

prazos e preços pré-estabelecidos sob contrato. 0 volume considerado varia segundo a demanda dos
compradores.

Q
p

o

RECEITAS DEARRENDAMENTO

As Companhias possuem receitas provenientes de arrendamento pagos pelas plantas termelétricas

Q

do Complexo Parnaíba. Tais receitas são determinadas por contrato e dividem-se entre uma parcela
p

fixa e outra variável.
A receita fixa é reajustada pela inflação e anualmente de modo que a Taxa Interna de Retorno (TIR)

O

de cada planta termelétrica seja igual a 15%. As receitas variáveis são determinadas pela diferença
entre receitas e custos variáveis, quando positiva, conforme estabelecido por contrato.

TRIBUTOS
Os tributos devidos pelas companhias são o ICMS, com alíquota de 4,6% incidente sobre a receita
Q

bruta e o PIS/COFINS, com alíquota de 9,25% incidente sobre a receita bruta. Há geração de
créditos fiscais derivados dos custos operacionais, que são abatidos dos tributos totais a pagar. Os

p

valores projetados consideram tanto as alíquotas destacadas quanto os créditos citados.
CUSTOS OPERACIONAIS
d

o 0&M

d

As despesas de Operação e Manutenção referem-se aos gastos envolvidos na produção de gás, tais

®

como salários dos funcionários, manutenção dos poços e equipamentos, custo de operação dos poços
de gás e dos insumos necessários à sua exploração. Tais custos dividem-se entre fixos e variáveis,
©

A
Q

sendo os fixos reajustados pela inflação e os variáveis seguindo o volume de gás extraído.

o PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
A ANP define que exploradores de gás natural são obrigados a destinar recursos para Pesquisa e
Desenvolvimento em montante equivalente a 1% da Receita Bruta da Produção do campo. Tal valor

Q
Q

A
p

a

é destinado majoritariamente a Universidades e Institutos de Pesquisa e Desenvolvimentos
credenciadas pela ANP.

o PARTICIPAÇÃO ESPECIAL
Exploradores de petróleo e gás natural em campos de alta rentabilidade estão sujeitos, segundo o

Decreto n° 2.705, de 1998, ao pagamento da chamada Participação Especial. Seu cálculo incide
sobre a receita líquida da produção trimestral de cada campo, consideradas as deduções previstas
por lei, de acordo com a localização da lavra, o número de anos de produção e o respectivo volume

Q

de produção trimestral fiscalizada. Os valores considerados foram estimados pela companhia.
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o ROYALTIES
Trata-se de compensação financeira devida aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem

como a órgãos da administração direta da Usina

,

em função da produção de gás natural sob o

regime de concessão.

o CUSTOS DE EXPLORAÇÃO
Trata-se dos custos envolvidos nos estudos de geologia e geofísica e na procura por novos campos de
gás natural a serem explorados pela companhia.
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9. PROJEÇÔES DAS USINAS E CAMPOS DE GÁS

0
4
d

RECEITA BRUTA

0

As receitas foram projetadas segundo os termos do PPA contratado em leilão A-5 em outubro de

9.1 UTE /TAQUI

2007, considerando uma receita fixa com reajustes anuais pelo IPCA. As receitas variáveis
acompanham a evolução dos custos variáveis. Os dados projetados para receita, percentual de
despacho esperado e disponibilidade estão resumidos no gráfico abaixo:
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Entre 2014 e 2026, o PLD projetado situa-se muito próximo do CVU da usina, o que explica,
p

conforme apontado na página 22, a volatilidade no despacho esperado para Itaqui. A variação do

despacho esperado é refletida na receita, no custo e na margem EBITDA, conforme destacado
abaixo.

CUSTOS
Os custos de Itaqui foram projetados de acordo com as expectativas da companhia e considerando

pa

sua natureza fixa e variável , segundo o gráfico abaixo:
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Percebe-se um movimento da queda da participação dos custos sobre a Receita Operacional Líquida
0

0

(ROL) no período entre 2014 e 2021, em grande parte devido à diminuição do despacho esperado.

Isto ocorre pois a margem variável da companhia é inferior à margem fixa. Conforme a participação

P
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da receita variável na receita total aumenta, há uma tendência à diminuição da margem bruta
operacional.

Q
EBITDA
d
Considerando todas as receitas, despesas e tributos, a evolução considerada para o EBITDA de Itaqui
está demonstrada abaixo:
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Conforme destacado acima, a variação da margem EBITDA de Itaqui entre 2021 e 2026 é explicada
pela variação do despacho esperado pela companhia. Pode-se perceber que, quando o despacho
esperado é igual a zero, a margem aproxima-se de 55% (como observado em 2020 e 2021), e quando
o despacho é igual a 100%, a margem aproxima-se de 20% (como observado em 2015 e 2016).
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9.2 UTE PECÉM 11

¿'

RECEITA BRUTA

~a

As receitas foram projetadas segundo os termos do PPA contratado em leilão A-5 em 2008
considerando uma receita fixa com reajustes anuais pelo IPCA. As receitas variáveis acompanham a
0

evolução dos custos variáveis. Os dados projetados para receita, percentual de despacho esperado e

¿~

disponibilidade estão resumidos no gráfico abaixo:
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CUSTOS
de Pecém II foram projetados de acordo com as expectativas da companhia e
considerando sua natureza fixa e variável, segundo o gráfico abaixo:

Os custos
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Percebe-se um movimento da queda da participação dos custos sobre a ROL no período entre 2014 e
2021, em grande parte devido à diminuição do despacho esperado. Isto ocorre pois a margem de
receita e custos variáveis da companhia é inferior à margem de receita e custos fixos. Conforme a
participação da receita variável na receita total aumenta, há uma tendência à diminuição da
margem bruta operacional.
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Considerando todas as receitas, despesas e tributos, a evolução considerada para o EBITDA de

a

Pecém II está demonstrada abaixo:
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9.3 LITE PARNAÍBA 1
RECEITA BRUTA
As receitas foram projetadas segundo os termos do PPA contratado em leilão A-5 em 2008,
considerando uma receita fixa com reajustes anuais pelo IPCA. As receitas variáveis acompanham a
evolução dos custos variáveis. Os dados projetados para receita, percentual de despacho esperado e
disponibilidade estão resumidos no gráfico abaixo:
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CUSTOS
Os custos de Parnaíba 1 foram projetados de acordo com as expectativas da companhia e
considerando sua natureza fixa e variável, segundo o gráfico abaixo:
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Considerando todas as receitas, despesas e tributos, a evolução considerada para o EBITDA de

APSÌS

~l

Parnaíba 1 está demonstrada abaixo:
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9.4 UTE PARNAÍBA 11
RECEITA BRUTA
As receitas foram projetadas segundo os termos do PPA contratado em leilão A-3 em 2011,
considerando uma receita fixa com reajustes anuais pelo IPCA. As receitas variáveis acompanham a

evolução dos custos variáveis. Os dados projetados para receita, percentual de despacho esperado e
disponibilidade estão resumidos no gráfico abaixo:
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Cabe ressaltar que em 2016, ano de início da operação da usina, ela opera somente 6 meses, por

isso há um descaramento entre o percentual de despacho esperado e a receita bruta neste ano.
CUSTOS

Os custos de Parnaíba II foram projetados de acordo com as expectativas da companhia e
considerando sua natureza fixa e variável, segundo o gráfico abaixo:
PARNANA II
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Como descrito acima, em 2016, a usina opera somente 6 meses, por isso há um descasamento entre
o percentual de despacho esperado e os custos operacionais neste ano.
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Considerando todas as receitas, despesas e tributos, a evolução considerada para o EBITDA de

a

Parnaíba II está demonstrada abaixo:
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9.5 UTE PARNAÍBA 111

D
Q

D
Q

RECEITA BRUTA

As receitas foram projetadas segundo os termos do PPA contratado em leilão A-5 em 2008,
considerando uma receita fixa com reajustes anuais pelo IPCA. As receitas variáveis acompanham a

evolução dos custos variáveis. Os dados projetados para receita, percentual de despacho esperado e
disponibilidade estão resumidos no gráfico abaixo:
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Pode-se observar uma forte queda das receitas projetadas entre 2016 e 2017, devido à forte queda

Q

esperada para o percentual despachado.

CUSTOS

e

Os custos de Parnaíba III foram projetados de acordo com as expectativas da companhia e
considerando sua natureza fixa e variável, segundo o gráfico abaixo:
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Considerando todas as receitas, despesas e tributos, a evolução considerada para o EBITDA de

Parnaíba III está demonstrada abaixo. Pode-se observar que a queda da receita é acompanhada de
um aumento da margem, uma vez que a margem de receita e custos fixos da companhia é superior
à margem de receita e custos variáveis.
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9.6 UTE PARNAMA IV
Q

RECEITA BRUTA
As receitas foram projetadas segundo os termos do PPA com a Kinross, considerando uma linha de

0

receita proveniente da venda de gás no mercado Spot e no PPA e outra referente às receitas de
produção própria. Dada a magnitude dos fluxos de caixa de Parnaíba IV, a ausência de
endividamento da usina e a incerteza quanto à renovação do contrato de venda de energia com a
Kinross, o Plano de Recuperação contempla tais fluxos apenas até o fim do contrato existente:
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CUSTOS

0

Os custos de Parnaíba IV foram projetados de acordo com as expectativas da companhia e
considerando sua natureza fixa e variável, segundo o gráfico abaixo:
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Considerando todas as receitas, despesas e tributos, a evolução considerada para o EBITDA de
Parnaíba IV está demonstrada abaixo.
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9.7 PARNAMA GÁS NATURAL (PGN)
RECEITA BRUTA

As receitas foram projetadas segundo as vendas de gás e as receitas de arrendamento da
companhia. Os dados projetados para receita, abertos por vendas de gás e receita de

0

arrendamento , estão detalhados abaixo:
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Dado que nem toda a receita da companhia é fixa, há variação do valor de vendas de gás e receitas
de arrendamento segundo a demanda por gás considerada. Por este motivo, a curva de receitas tem
um movimento não linear.

CUSTOS

D
a

Os custos de PGN foram projetados de acordo com as expectativas da companhia e considerando sua
natureza fixa e variável, segundo o gráfico abaixo:
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Considerando todas as receitas, despesas e tributos, a evolução considerada para o EBITDA de PGN
está demonstrada abaixo:

I q %DV

mttmdo
PoJepdo
7-%
73%
73%
---------------- 66%
66%
------------ 62%
1.600

ó

10)

461

61%

63%

Lí 1

62%

4

~Re~Liq~

!/6

297

62%

61%

312

SUMA

167

517

556

63%

1.033
911

091

61%

1.021

609

1.019

60%

1.095

70%

su
40%

633

57g

n31

62%

824

759

678

630

X 477

a

59%

1200
800

4

PARNA(BAGÁS NATURAL

I

2.000

557

621

632

657

29%

••__ -M9. E81106

0

®O

■

0

e
0
0
4
0
0
0

a
a
e
e
0

a
e

Estudo Técnico AP-0234/15-01

pp
C

)0%

40

Y

i

D
ApSÌS

ma s

0

9.8 BPMB

D

RECEITA BRUTA

As receitas foram projetadas segundo as vendas de gás e as receitas de arrendamento da
companhia. Os dados projetados para receita, abertos por vendas de gás e receita de
arrendamento, estão detalhados abaixo:
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Dado que nem toda a receita da companhia é fixa, há variação do valor de vendas de gás e receitas
de arrendamento segundo a demanda por gás considerada. Por este motivo, a curva de receitas tem
um movimento não linear.
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CUSTOS
Os custos de PGN foram projetados de acordo com as expectativas da companhia e considerando sua
natureza fixa e variável, segundo o gráfico abaixo:
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Considerando todas as receitas, despesas e tributos, a evolução considerada para o EBITDA de BPMB
está demonstrada abaixo:
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9.9 HOLDINGS E RESULTADO CONSOLIDADO
A projeção considera as despesas com o pessoal administrativo alocado nas holdings como despesa
do grupo e, por isso, o resultado consolidado deve incluir estes desembolsos de caixa na verificação
do saldo disponível final. Para fins de projeção, as despesas com pessoal da ENEVA S.A. e da ENEVA
PARTICIPAÇÕES foram consolidadas de modo a facilitar a compreensão.
Os custos com o pessoal foram estimados de acordo com premissas da companhia e segundo o cargo
e salário de seus funcionários. A projeção evolui conforme o gráfico abaixo:
Custos Operacionais - Eneva S.A. e Eneva Participações S.A.
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No final de 2014, como parte da reestruturação das Companhias, a ENEVA iniciou uma reforma em
seu quadro de funcionários, reduzindo os custos com pessoal administrativo alotados na Holding. Os

custos do ano de 2015 são im pactados pelas despesas referentes ao processo de Recuperação
Judicial.

Considerando as receitas , tributos e custos operacionais das usinas citadas acima , bem como as
despesas das holdings referentes aos encargos da administração, o resultado consolidado de receita,
EBITDA e margem EBITDA segue o gráfico abaixo:
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10. ANÁLISE DAS COMPANHIAS COMPARÁVEIS
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Margem EBITDA - Setor Energético
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0 gráfico acima expõe a margem EBITDA histórica de algumas companhias brasileiras do setor de
geração de energia elétrica. Pode-se observar que esta vem mantendo-se relativamente constante e
13

próxima a 55%. A estabilidade das margens é fruto da alta regulação do mercado de energia no

0
a
a

Brasil, conforme exposto no Capítulo 5. Exceção pode ser feita à margem da AES Tietê em 2014, ano

E

DO
a

no qual, segundo a própria companhia, sofreu fortes perdas derivadas do rebaixamento médio do
MRE (Mecanismo de Realocação de Energia).
Vale ressaltar que a margem EBITDA média projetada para ENEVA situa-se em 16% e 19% em 2015 e
2016, respectivamente, bastante abaixo da margem média projetada para as companhias do setor
nestes anos. Primeiramente, vale reiterar que as usinas termelétricas possuem custo marginal

superior às usinas hidrelétricas e, por esta razão, é esperado que as primeiras apresentem margens
inferiores às segundas, o que explicaria parte do gop entre as margens das empresas destacadas
(primordialmente geradoras de energia hidrelétrica) e a ENEVA.

Q
Ademais, a projeção de resultado operacional abaixo da média de mercado é resultado do alto

A
d

D
D
d

despacho esperado para os primeiros anos de projeção e do ramp-up de algumas usinas, como é o
caso de Parnaíba II. Nos anos subsequentes, no entanto, a margem EBITDA média da ENEVA
aproxima-se dos 40%, mais em linha com o restante das empresas do setor e ligeiramente abaixo da
média do setor, conforme o esperado para usinas com custo variável superior às destacadas.
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11. PROPOSTA DE REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA

A elaboração do fluxo de pagamentos da dívida previsto no Plano de Recuperação Judicial levou em
consideração: (i) os valores dos Créditos constantes da Lista de Credores e (ii) a capacidade de

d
Q

geração de caixa das Companhias.
De acordo com Plano de Recuperação Judicial elaborado pelas Companhias e seus assessores, e
conforme o endividamento das mesmas, a proposta de pagamento da dívida dar-se-á da seguinte
forma:
Credores trabalhistas: Os Créditos Trabalhistas serão pagos integralmente

d

—

sem deságio

—

por

meio de 2 (duas) parcelas iguais e sucessivas, sem a incidência de correção monetária e juros, a
serem pagas no 30 0 (trigésimo) dia após a Data de Homologação Judicial do Plano e 30 0 (sexagésimo)

c

Q

dia após a Data de Homologação do Aumento de Capital.
Credores com garantia real: Na presente data, as Companhias não reconhecem a existência de
Credores com Garantia Real na Data do Pedido e, até o momento, nenhum Credor com Garantia
Real foi incluído na Lista de Credores pela Administradora Judicial.
Primeiro cenário de pagamento dos credores quirografários: Na hipótese de a Petra manifestar

d
0

seu interesse em participar do Aumento de Capital mediante subscrição com os Ativos Petra, o
pagamento dos Créditos Quirografários observará o disposto nos pontos abaixo:

0
d

Pagamento Linear de até R$ 250 mil a todos os Credores Quirografários: 0 montante de
até R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) será pago integralmente

—

a cada um dos Credores Quirografários,

— sem deságio

limitado ao valor do respectivo Crédito

Quirografário, em 2 (duas) parcelas, sem a incidência de correção monetária e juros,
conforme segue: (i) 50% (cinquenta por cento) será pago no 30 0 (trigésimo) dia após a Data

®

de Homologação Judicial do Plano e (ii) 50% (cinquenta por cento) será pago no 30 0

Q

(trigésimo) dia após a Data de Homologação do Aumento de Capital.

®

Redução Obrigatória de 20% (vinte por cento) do Valor dos Créditos Quirografários,

a

mediante deságio parcial do crédito: A aprovação do Plano implica necessariamente a

O
0
Q

redução, em relação a cada Credor Quirografário, de 20% (vinte por cento) do valor do
Crédito Quirografário no montante que superar o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e
cinquenta mil reais), o que ocorrerá por meio de deságio (isto é, cancelamento) parcial do
Crédito Quirografário
Redução Obrigatória de 40% (quarenta por cento) do Valor dos Créditos Quirografários,
mediante capitalização do Crédito Quirografário: Concomitantem ente à aplicação do
deságio previsto no ponto acima, o montante correspondente a 40% (quarenta por cento) do

ri

valor do Crédito Quirografário que superar o valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta

ií7

mil reais) será capitalizado no âmbito do Aumento de Capital, através do procedimento de

a

Capitalização dos Créditos.
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Pagamento do Saldo Remanescente dos Créditos Quirografários : 0 Saldo Remanescente
dos Créditos Quirografários será pago nas seguintes condições:

n

• Juros: 100% (cem por cento) do CDI acrescido de juros de 2,75% (dois vírgula

0

setenta e cinco por cento) ao ano, incidentes a partir da Data de Homologação
Judicial do Plano, para os Créditos Quirografários em reais (e para os convertidos
para reais, por opção do Credor Quirografário); ou 100% (cem por cento) do LIBOR,

d

incidentes a partir da Data de Homologação Judicial do Plano, para os Créditos

D
d

Quirografários denominados em moeda estrangeira.

• Carência: Período de carência de amortização de principal de 8 (oito) anos e de
pagamento de juros de 4 (quatro) anos, contados da Data de Homologação Judicial

e

do Plano.
• Pagamento de juros: A cada mês decorrido no período compreendido entre o 5 0
(quinto) e o 8 0 (oitavo) anos após a Data de Homologação Judicial do Plano, será

CIO

realizado o pagamento dos juros previstos neste Plano.
• Amortização de principal e pagamento de juros: A cada mês decorrido no período

compreendido entre o 9 0 (nono) e o 130 (décimo-terceiro) anos após a Data de

w

Homologação Judicial do Plano, serão realizadas amortizações de principal e

pagamento de juros, observando-se o seguinte cronograma de pagamento:
i 90 Ano 100 Ano 11 0 Ano 120 Ano 13 0 Ano

15%

15%

20%

25%

25%

a

Segundo Cenário de Pagamento dos Credores Quirografários : Na hipótese de a Petra não

n

manifestar seu interesse em participar do Aumento de Capital mediante subscrição com os Ativos
Petra, o pagamento dos Créditos Quirografários observará o disposto nas cláusulas abaixo:

Q
• Pagamento Linear de até R$ 250 mil a todos os Credores Quirografários: 0
Q

montante de até R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) será pago

integralmente — sem deságio — a cada um dos Credores Quirografários,
limitado ao valor do respectivo Crédito Quirografário, em 2 (duas) parcelas,
sem a incidência de correção monetária e juros, conforme segue: (i) 50%
0

(cinquenta por cento) será pago no 300 (trigésimo) dia após a Data de

0

Homologação Judicial do Plano e (ii) 50% (cinquenta por cento) será pago no 30 0
(trigésimo) dia após a Data de Homologação do Aumento de Capital.

0

• Redução Obrigatória de 20% (vinte por cento) do Valor dos Créditos

Ct

Quirografários, mediante deságio parcial do crédito: A aprovação do Plano
implica necessariamente a redução, em relação a cada Credor Quirografário, de

D
D

20% (vinte por cento) do valor do Crédito Quirografário no montante que
superar o valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), o que
ocorrerá por meio de deságio (isto é, cancelamento) parcial do Crédito

n

Quirografário.

n

D
p

0

o
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Redução Obrigatória de 50% (cinquenta por cento) do Valor dos Créditos

p

O

Quirografários, mediante capitalização do Crédito Quirografário:
Concomitantemente à aplicação do deságio previsto no ponto acima, o
montante correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor do Crédito
Quirografário que superar o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil
reais) será capitalizado no âmbito do Aumento de Capital, através do
procedimento de Capitalização dos Créditos.
• Pagamento do Saldo Remanescente dos Créditos Quirografários: 0 Saldo
Remanescente dos Créditos Quirografários será pago nas seguintes condições:
o

Juros: 100% (cem por cento) do CDI acrescido de juros de 2,75% (dois vírgula
setenta e cinco por cento) ao ano, incidentes a partir da Data de Homologação

0

Judicial do Plano, para os Créditos Quirografários em reais (e para os convertidos
para reais, por opção do Credor Quirografário); ou 100% (cem por cento) do LIBOR,

e

incidentes a partir da Data de Homologação Judicial do Plano, para os Créditos
Quirografários denominados em moeda estrangeira;
o

0

Carência: Período de carência de amortização de principal de 8 (oito) anos e de
pagamento de juros de 4 (quatro) anos, contados da Data de Homologação Judicial
do Plano.

o Pagamento de juros: A cada mês decorrido no período compreendido entre o 5°
p

(quinto) e o 8° (oitavo) anos após a Data de Homologação Judicial do Plano, será
realizado o pagamento dos juros previstos neste Plano.
o

n

Amortização de principal e pagamento de juros: A cada mês decorrido no período
compreendido entre o 9° (nono) e o 13° (décimo-terceiro) anos após a Data de
Homologação Judicial do Plano, serão realizadas amortizações de principal e

B

pagamento de juros, observando-se o seguinte cronograma de pagamento:

0

90 Ano 10° Ano 11° Ano 120 Ano 13 0 Ano

O

15%

15%

20%

25%

25%

Para efeitos de modelagem da dívida, no fluxo de caixa anexo a este Estudo Técnico, foram
consideradas as seguintes premissas como integrantes do cenário base:

o
Q

■

Credores Trabalhistas: Pagos de acordo com o plano proposto;

■

Credores Quirografários com créditos até R$ 250 mil: Pagos em sua totalidade

■

Credores Quirografários com créditos superiores a R$ 250 mil: Para fins de modelagem
foi considerado que a Petra, a E.ON e a BTG Pactua[ manifestarão seus interesses em
participar do Aumento de Capital mediante subscrição com os seguintes ativos: Parnaíba I,

p

d

III e IV, por parte da Petra, Parnaíba III, IV e PGN, por parte da E.ON e BPMB, por parte do
BTG Pactuai. Desta forma, considerou-se o percentual definitivo de redução do crédito
quirografário como 60%, e foi considerado que os aprox. R$ 738 milhões restantes serão

n

pagos a uma taxa de CDI + 2,75%, com o início de sua capitalização em maio de 2015.

0
0

Estudo Técnico AP-0234/15-01

47
In`

O
D
0
p

APsis

~q~V

Vale ressaltar que o Plano de Recuperação Judicial contemplou as premissas consideradas como
mais prováveis. O fluxo de repagamento da dívida poderá mudar em função da real contribuição dos
ativos operacionais de Petra, E.ON e BTG Pactuai.

e

Ressalva-se que o resumo da forma de repagamento descrita acima não contempla todas as

previsões estabelecidas no Plano. Na hipótese de haver qualquer inconsistência entre a forma de
Q

a

repagamento da dívida aqui descrita e a forma descrita no plano, ao qual este Estudo Técnico está
anexo, o Plano prevalecerá.
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12. ALAVANCAGEM

ia

De posse das premissas operacionais da ENEVA e das premissas-chave consideradas no plano de
Recuperação Judicial, descritas no Capítulo 6 e 7 do presente estudo, e também das propostas de

d

reestruturação da dívida descritas no Capítulo 10, destacamos no gráfico abaixo a dinâmica

D
Q

projetada do endividamento da companhia , assim como o nível de alavancagem calculado sobre o

0

torna-se zero a partir de 2027, após atingir seu ápice entre 2018 e 2022.

EBITDA consolidado, sendo ambos pautados na estrutura operacional esperada. Percebe-se que o
EBITDA consolidado torna-se superior à dívida líquida a partir de 2024, enquanto a dívida bruta

d
Endividamento - Eneva S.A. e Eneva Participações S.A.

e
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13. RESUMO DO ESTUDO TÉCNICO
A Apsis realizou o Estudo Técnico econômico do plano de recuperação judicial da ENEVA S.A. e

a

ENEVA PARTICIPAÇÕES. Este estudo centrou-se na viabilidade econômica do plano de recuperação,
Li

não considerando sua viabilidade sob os aspectos societários, tributários e legais.

0 presente quadro de credores baseia-se em informações fornecidas pelas Companhias e seus

a

assessores legais até a data de elaboração deste estudo, sendo assim, este quadro estará sujeito a
alterações.

a

Após nossa análise da reestruturação dos passivos e ativos , das condições de liquidez das
a

Companhias no médio e longo prazo, e considerando suas origens de recursos, despesas e estrutura

a

de ativos e passivos, acreditamos que o desempenho operacional das Companhias e consequente

e

geração de caixa suportam a viabilidade econômico - financeira das Companhias após a saída do
processo de Recuperação Judicial, bem como possibilitam aos credores a satisfação dos seus

Q

créditos conforme determinado pelo plano de recuperação. Nossa análise assume que todas as

r

premissas macroeconômicas e operacionais contidas nesse relatório, bem como todas as premissas
de reestruturação de créditos, sujeitos ou não ao plano de recuperação, apresentadas no plano de
Recuperação Judicial serão verificadas e atingidas. A não verificação ou atingimento de qualquer

a

uma das premissas adotadas , incluindo , mas não se limitando a , estabilidade econômica do país,

Q

manutenção do atual modelo regulatório e desempenho operacional esperado das Companhias
Q

poderão tornar esta análise inválida.

d

A APSIS entende que o plano de recuperação da ENEVA S.A. e ENEVA PARTICIPAÇÕES deveria ser
revisto na ausência, atraso ou redução de qualquer uma das premissas-chave descritas no Capítulo

n

6, bem como no caso de não verificação ou atingimento de quaisquer premissas apresentadas nesse
a

relatório e no plano de recuperação judicial.

a

Estando o relatório concluído, composto por 51 (cinquenta e uma) folhas digitadas de um lado e 3

a

©

(três) anexos, a APSIS Consultoria Empresarial Ltda., CREA/RJ 82.2.00620-1

e CORECON/RJ

RF/2.052-4, empresa especializada em avaliação, abaixo representada legalmente pelos seus

a

Q

diretores, coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos que, porventura, se façam

necessários.

a
Q

Rio de Janeiro, 09 de abril de 2015.
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14. RELAÇÃO DE ANEXOS
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DRE CONSOLIDADO PROJETADO

2.

FLUXO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA
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PREMISSAS MACROECONÔMICAS
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ANEXO 1

ANEXO 1 - DRE PROJETADO DA EMPRESA
DRE CONSOLIDADO -ENEVA

2015

(% crescimento)
RECErrA OPERACIONAL BRUTA (ROB)
ENEVA
Itaqui
Pecém 11(50%)
Parnaiba 1
Pamoíba11
Pamalba111
Parnaiba IV
PGN (27%)
BPMB
DEDUÇÒES/IMPOSTOS (-)
ENEVA
Itaqui
Pecém 11 (50%)
Pamaíba 1
Parnaiba 11
Pamaíba 111
Pamaíba IV
PGN (27%)
BPMB
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA (ROL)
CUSTOS OPERACIONAIS (-)
ENEVA
Itaqul
Pecém 11(50%)
Pamaíba 1
Parnaiba 11
Pamaíba 111
Pamaíba IV
PGN (27%)
BPMB

3.014
673
313
1.132
344
64
190
299
(298)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

21,2%
3.652

-11,2%
3.242

-10,9%
2.890

-13,3%
2.507

7,6%
2.698

9,1%
2.944

18,0%
3.474

-5,5%
3.284

11,6%
3.665

-2,7%
3.567

20,0%
4.282

4,8%
4.488

9,3%
4.905

5,4%
5.172

1,5%
5.248

727
352
1.233
285
374
68
239
376
(360)

671
288
1.005
555
128
72
203
319
(317)

602
253
817
556
136
75
175
275
(281)

604
124
624
552
140

530
216
738
640
173

520
219
751
807
167

708
299
874
847
170

648
290
789
814
172

823
306
808
924
176

767
324
839
771
186

968
401
1.157
861
198

1.027
393
1.229
868
209

1.082
448
1.451
873
265

1.141
472
1.533
924
182

1.202
498
1.461
981
249

141
221
(246)

156
245
(187)

224
352
(223)

222
349
(217)

244
383

264
415
(248)

271
426
(272)

196
465
(247)

306
480
(309)

(51)
(23)
(88)
(38)
(16)

(54)
(24)
(86)
(29)
(17)

(21)
(33)
3.320
(1.871)
(105)
(390)
(157)
(444)
(445)
(95)

(22)
(34)
4.009
(2.518)
(119)

(91)
(143)

-

(68)
(32)
(115)
(35)
(2)
(18)
(29)
2.716
(2.024)
(105)
(479)
(193)
(792)
(37)
(250)
(51)
(46)
(72)

(73)
(36)
(125)
(29)
(38)
(2)
(22)
(35)
3.292
(2.336)
(56)
(539)
(221)
(876)
(170)
(272)
(54)
(58)
(91)

(68)
(29)
(102)
(56)
(13)
(3)
(18)
(28)
2.925
(1.901)
(58)
(442)
(168)
(678)
(278)
(63)
(53)
(63)
(99)

-

(60)
(26)
(83)
(56)
(14)
(4)
(15)
(24)
2.609
(1.651)
(62)
(354)
(126)
(575)
(273)
(67)
(55)
(54)
(86)

-

-

2

-

187
293
(203)
-

-

-

(61)
(23)
(63)
(56)
(14)

(36)
(15)
(63)
(31)
(11)

(39)
(16)
(64)
(36)
(12)

(40)
(18)
(71)
(37)
(12)

(43)
(19)
(67)
(31)
(13)

(11)
(18)
2.261
(1.376)
(73)
(334)
(107)
(406)
(261)
(68)

(12)
(18)
2.511
(1.481)
(77)
(244)
(94)
(444)
(365)
(105)

(14)
(22)
2.741
(1.590)
(82)
(216)
(89)
(440)
(497)
(95)

(17)
(27)
3.251
(1.994)
(87)
(398)
(159)
(534)
(525)
(94)

(17)
(26)
3.067
(1.829)
(93)
(311)
(141)
(438)
(553)
(91)

(50)
(78)

(59)
(93)

(67)
(105)

(77)
(121)

-

-

-

(79)
(124)

(236)
-

(46)
(20)
(69)
(39)
(14)
-

(19)
(30)
3.429
(2.041)
(98)
(473)
(148)
(433)
(579)
(90)

319
501
(343)

333
523
(350)

(58)
(26)
(99)
(39)
(18)

(61)
(27)
(113)
(38)
(19)

(65)
(29)
(112)
(36)
(20)

(579)
(222)
(711)
(534)
(101)

(14)
(22)
4.241
(2.811)
(127)
(614)
(204)
(838)
(652)
(107)

(27)
(43)
4.596
(3.031)
(135)
(642)
(245)
(1.019)
(557)
(152)

(33)
(52)
4.829
(3.146)
(144)
(676)
(258)
(991)
(623)
(163)

(98)
(153)

(105)
(164)

(109)
(172)

-

(49)
(21)
(71)
(38)
(15)

-

-

-

-

(85)
(133)

-

-

-

(34)
(54)
4.899
(3.188)
(154)
(708)
(271)
(906)
(714)
(128)

-

(114)
(179)

(120)
(188)
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ANEXO 1

ANEXO 1 - DRE PROJETADO DA EMPRESA
DRE CONSOLIDADO - ENEVA

2015

(R$ milhões)
LAJIDAIEBITDA ( = )
margem Ebitda (EbitdaIROL)
ENEVA

2016

692
25,5%
-

2017

957
29,1%
-

2018

1.024
35,0%

2019

~t2028

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

7
2027

1.388
40,5%

1.448
43,6%

1.492
37,2%

1.430
33,7%

1.565
34,1%

958
36,7%

885
39,1%

1.030
41,0%

1.150
42,0%

1.257
38,7%

1.238
40,4%

-

-

-

-

-

-

2029,

2030

1.682
34,8%

1.711
34,9%

-

Itaqui

(94)

(95)

(95)

(96)

(94)

(117)

(117)

(117)

(286)

(286)

(286)

(186)

(186)

(286)

(216)

(3)

Pecém 11 (50%)

(34)

(34)

(35)

(35)

(35)

(44)

(44)

(44)

(104)

(104)

(104)

(104)

(104)

(104)

(104)

(4)

Pamaióa 1

(43)

(44)

(44)

(44)

(44)

(62)

(123)

(123)

(123)

(123)

(123)

(123)

(123)

(52)

(2)

(2)

Parnaiba 11
Parnaiba 111
Pamaíba IV
PGN (27%)
BPMB
RESULTADO FINANCEIRO ( - )
ENEVA

(9)

(34)

(57)

(57)

(57)

(7)

(7)
(7)
(54)
(84)
(432)

(7)
(7)
(46)
(72)
(404)

(7)

(59)
(20)

(59)
(20)

(138)
(20)

(138)
(8)

(138)
(0)

(116)
(0)

(46)
(72)
(369)

(63)
(99)
(318)

(77)
(121)
(265)

(112)
(20)
(78)
(122)
(180)

(138)
(20)

(38)
(59)
(420)

(59)
(20)
(75)
(117)
(221)

(138)
(20)

(7)
(21)
(33)
(441)

(7)
(7)
(44)
(69)
(454)

(59)
(10)

(80)
(126)
(174)

(79)
(124)
(129)

(191)
(300)
(82)

(61)
(96)
(62)

(13)
(21)
(38)

(13)
(11)
(24)

-

-

Itaqui

(123)

(134)

(137)

(134)

(128)

(115)

(102)

(86)

(67)

(45)

(46)

(28)

(13)

(4)

(1)

(2)

Pecém 11 (50%)
Pamaióa 1
Parnaiba II
Pamaióa 111

(70)
(77)
(107)
(13)

(72)
(59)
(132)
(8)

(72)
(41)
(130)
(1)

(58)
(21)
(129)
(11)

(53)
(53)
(120)
(9)

(44)
(41)
(111)
(9)

(37)
(34)
(96)
(9)

(29)
(34)
(76)
(8)

(25)
(36)
(62)
(8)

(23)
(37)
(55)
(8)

(21)
(37)
(64)
(8)

(13)
(30)
(62)
(8)

(3)
(23)
(51)
(8)

1
(20)
(44)
(8)

2
(16)
(43)
(8)

2
(14)
(29)
(7)

(28)
(22)
169
(58)
-34,0%

(27)
(24)
209
(48)
.23,0%

(25)
(27)
191
(31)
-16,2%

(32)
(25)
132
(28)
-21,0%

(29)
(21)
251
(33)
-13,0%

(24)
(17)
308
(39)
-12,6%

(19)
(13)
432
(54)
-12,6%

(14)
(8)
232
(47)
-20,4%

(7)
(4)

2
0
397
(139)
-35,0%

12

16

13

26

27

488
(166)
-34,1%

186
(87)
-46,8%

757
(253)
-33,4%

1.149
(388)
-33,7%

1.527
(482)
-31,5%

(0)
(15)

(0)
1

(1)
(1)
(0)

(2)
(1)
(10)

(4)
(2)
(7)

(5)
(3)
(9)

(10)

(4)
(51)

(3)
(8)
(64)

(9)
(11)
(48)

( 15)
(14)
(82)

(37)
(17)
(132)

(94)
(44)
(136)

Parnaiba IV
PGN (27%)
BPMB
LAIRIEBT(=)
IRICSLL (-)
Taxa delRCS Efetiva (IRCSIEBIT)

ENEVA
Itaqui
Pecém 11 (50%)
Parnaiba 1

-

(31)
(20)
4
(31)
-790,8%

0

(14)

(14)

Parnaiba 11
Parnaiba 111
Parnaiba IV
PGN (27%)
BPMB

46

26

(3)
(25)
(34)

(4)

margem liquida (LLIROL)

LUCRO LIQUIDO (_)

-

-

-

0

363
(120)
-33,0%

(1)
(45)

(1)

(5)

(11)

(6)

(8)

(9)

(6)

(10)

(6)

(7)

(25)

(25)

(24)

(4)
(0)
(12)
(12)

(4)

(3)

(2)

(3)
-

(3)
-

(14)

(15)

(16)

(18)

(25)

(30)

(30)

(4)
(7)
219

(7)
(10)
269

(11)
(14)
377

(13)
(15)
185

(19)
(32)
244

(25)
(38)
258

(29)
(39)
321

99

(41)
(51)
504

(63)
(85)

160

(4)
(7)
104

(1)

(27)

(30)
(36)
112

(2)
(0)
(14)
(15)
161

762

(66)
(89)
1.045

-1,0%

3,4%

5,5%

6,1%

4,6%

8,7%

9,8%

11,6%

6,0%

7,1%

7,8%

8,0%

2,3%

11,0%

15,8%

21,3%
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ANEXO 2 - ANÁLISE DA POSIÇÃO DE CAIXA E ENDIVIDAMENTO
ANÁLISE DE ENDIVIDAMENTO - ENEVA

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

(R$ milhões)
CAIXA BOP
( + ) Resultado Operacional Holdings
( + ) Outras Receitas (Despesas)
( + ) Rendimento do caixa 2

li
238

337

408

740

1.144

1.008

863

982

1.086

1.433

2.291

2.790

3.127

4.307

5.959

(105)

(56)

(58)

(62)

(73)

(77)

(82)

(87)

(93)

(98)

(105)

(119)

(127)

(135)

(144)

(154)

255
19

-

-

-

40

49

84

144

124

114

81

308

585

55

(-) Pagamento de Juros

-

408

DÍVIDA BRUTA BOP

1.026

1.129

1.304

1.506

+) Juros a pagar

103

175

202

233

(•) Pagamento de Juros

-

-

-

(-) Amortização de Principal
DÍVIDA BRUTA EOP

-

-

-

1.304

1.506

-

1.740

(237)
-

-

-

109

119

65

324

(237)

(237)

(221)

(185)

(144)

(261)
1.433

(348)
2.291

-

-

-

-

-

-

142

175

305
839

453

624

829

716

255
1.199

343

536

588

863

1.172

1.277

(91)

(32)

1.008

863

982

(261)
1.086

1.740

1.740

1.740

1.740

1.740

1.479

1.218

870

435

252
(252)

237
(237)

237

237
(237)

221
(221)

185
(185)

144
(144)

91
(91)

32
(32)

(261)
1.479

(261)
1.218

(348)
870

(435)
435

740 1.144

337

1.129

(252)
-

238

(

1

68

( + ) Transferência de caixa das Operacionais

(-) Amortização da Dívida
CAIXA EOP

2030

-

1.740

-

1.740

(237)
-

1.740

-

-

1.740

(435)
(435)
2.790 4 3.127

-

-

4.307 MI 5.959
0

(435)
1,

10

-

0

o

7.9111

0

0

-

-

01

01

Refere-se à venda de Pecém 1 e ao pagamento à MMX referente a um contrato antigo.
2 A empresa aplica o saldo do caixa a uma rentabilidade equivalente ao CDI.
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ANEXO 3

ANEXO 3 - PREMISSAS MACROECONÔMICAS

PREMISSAS MACROECONÔMICAS
axa de câmbio (R$/US$)
IPCA(%a.a.)
IGPM (% a.a.)
EUA CPI (% a.a.)
Câmbio NDF's- Capex
Câmbio NDF's- Dívida
TJLP (% a.a.)
CDI(% a.a.)
LIBOR (% a.a.)
CIF ARA (coai) - 6300 Kcal/kg GAR
Coa[ Fuellndex (Custos)
Gas Fuellndex (Receitas ACR)
Gas Fuellndex (Custos)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026 I, 2027

2028

202 1+

2030

2,70
6,0%
5,1%
3,6%
2,57
2,65
4,8%
12,8%
1,7%
80,80
86,50
4,28
6,54

2,78
5,8%
5,0%
3,9%
2,68
2,76
4,8%
12,8%
2,2%
82,85
93,78
4,47
6,94

2,77
5,8%
5,0%
3,9%
2,77
2,86
4,8%
12,8%
2,2%
85,85
111,70
4,64
7,29

2,89
6,0%
5,0%
3,8%
2,89
2,98
4,8%
12,8%
2,2%
85,85
112,50
4,85
7,71

2,95
6,0%
5,0%
3,8%
2,95
3,05
4,8%
12,8%
2,2%
85,85
114,10
5,03
8,17

3,02
6,0%
5,0%
3,7%
3,02
3,11
4,8%
11,8%
4,0%
106,47
118,30
5,64
8,66

3,09
6,0%
5,0%
3,5%
3,09
3,19
4,8%
11,8%
4,0%
103,36
121,60
5,92
9,18

3,16
6,0%
5,0%
3,5%
3,16
3,26
4,8%
11,8%
4,0%
105,83
124,50
6,20
9,73

3,24
6,0%
5,0%
3,5%
3,24
3,34
4,8%
11,8%
4,0%
108,29
127,40
6,38
10,32

3,32
6,0%
5,0%
3,5%
3,32
3,42
4,8%
11,8%
4,0%
111,10
130,70
6,65
10,94

3,40
6,0%
5,0%
3,5%
3,40
3,51
4,8%
11,8%
4,0%
113,56
133,60
6,99
11,59

3,48
6,0%
5,0%
3,5%
3,48
3,59
4,8%
11,8%
4,0%
116,54
137,10
7,19
12,29

3,65
6,0%
5,0%
3,5%
3,65
3,77
4,8%
11,8%
4,0%
119,85
141,00
7,69
13,81

3,74
6,0%
5,0%
3,5%
3,74
3,86
4,8%
11,8%
4,0%
121,38
142,80
7,93
14,64

3,83
6,0%
5,0%
3,5%
3,83
3,95
4,8%
11,8%
4,0%
123,17
144,90
8,25
15,51

3,57
6,0%
5,0%
3,5%
3,57
3,68
4,8%
11,8%
4,0%
118,49
139,40
7,52
13,03
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Anexo 4.9.1

Formulário para Opção de Nomeação e outorga de Poderes ao Comissário, nos
termos da Cláusula 4.9 do Plano de Recuperação Judicial
Credor (Razão Social):
CNPJ/MF:
Endereço:
Representante legal:
Identificação:
Data de expedição:
Q

CPF/MF:
Órgão Expedidor:

Endereço:

0 Credor acima qualificado manifesta, neste ato, sua intenção de nomear
Comissário, nos termos das cláusulas 4.9, 4.9.1 e 4.9.2 do Plano de Recuperação
Judicial da Eneva S.A. - em Recuperação Judicial e da Eneva Participações S.A. - em
Recuperação Judicial e para os fins ali previstos, outorgando-lhe os poderes
necessários para que possa receber as Novas Ações a que faz jus, realizar a venda
de tais Novas Ações de acordo com sua cotação no momento do pregão em que a
venda for realizada e entregar os recursos líquidos provenientes da venda na conta
bancária de sua titularidade indicada a seguir:

M

Banco
Agência
Conta-corrente

0 Credor declara estar ciente de que o Comissário atuará exclusivamente para
vender as Novas Ações e entregar o produto da alienação das Novas Ações, líquido
de todos e quaisquer custos e taxas operacionais e tributos, nos prazos previstos
na cláusula 4.9.1 do Plano de Recuperação Judicial, sem assumir a obrigação de
buscar a maximização do preço de venda das Novas Ações para além da cotação
verificada no momento do pregão em que a venda for realizada.
[LOCAL], [dia] de [mês] de 2015.

[CREDOR]
~NEVq
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Anexo 6.1
Porto do Pecém (Pecém I) - Contrato de Compra e Venda de Ações
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SHARE PURCHASE AGREEMENT AND OTHER COVENANTS
among

ENEVA S.A.,

0

as Seller

and

EDP — ENERGIAS DO BRASIL S.A.,

as Buyer.

O
December 9, 2014

(3(@

J• e

SHARE PURCHASE AGREEMENT AND OTHER COVENANTS
By this private instrument of Share Purchase Agreement and Other Covenants ("Agreement" ), the
parties:
I.

Eneva S.A, a corporation, headquartered in the City of Rio de Janeiro, state of Rio de
Janeiro, at Praia do Flamengo, 66, enrolled in the CNPJ/MF under n°. 04.423.56710001-21,
herein represented pursuant to its by-laws ("Eneva" or "Seller");

II.

EDP — Energias do Brasil S.A., a corporation, headquartered in the City of São Paulo, state
of São Paulo, at Rua Gomes de Carvalho 1996, 8 1h floor, enrolled in the CNPJ/MF under n".
03.983.431/0001-03, herein represented pursuant to its by-laws ("Buver" and, together with
the Seller, hereinafter referred to as "Parties" and each of Buyer and Seller as a "Parte'); and

Q

As intervening consenting party ("Intervening Consenting Prty"):
III.

Porto do Pecém Geração de Energia S.A., a joint-stock company with principal place of
business located in the City of São Gonçalo do Amarante, State of Ceará, at Rodovia CE085, KM 37,5, Complexo Industrial e Portuário de Pecém, enrolled in the National Register
of Legal Entities (CNPJ/MF) under n°. 08.976.495/0001-09, herein represented pursuant to
its bylaws ("Company");

RECITALS

O

WHEREAS the Seller owns 943,936,131 common voting shares that represent 50% (fifty
percent) of the voting and total capital of the Company;
WHEREAS the Seller wish to sell all of its Shares (as defined below) of the Company to the
Buyer and the Buyer wishes to acquire the totality of the Shares issued by the Company, according
to the terras and conditions set forth herein (the "Transaction");
The Parties agree to execute this Agreement, which shall be governed by the following
clauses and conditions:

CHAPTERI
DEFINITIONS
CLAUSE 1.1. Certain Defined Terms. For the purposes of this Agreement, and. unless
otherwise expressly defined elsewhere in this Agreement, the terms described below shall have the
following meanings:
1
~i0 ►'

O
R~D\G

ÀO b

(a)
"Affiliate" means, in relation to any Person, (i) another Person who, directly or indirectly,
Controls said Person, (ii) another Person who is Controlled, directly or indirectly by said Person, or
(iii) another Person who is, directly or indirectly, under the same Control of said Person.
(b)

"Antitrust Authorities" means the Administrative Council for Economic Defense — CADE.

(c)

"Aneel"means the Agência Nacional de Energia Elétrica.

(d)
"Brazilian Civil Code" means Law number 10.406, of January 10, 2002, as amended from
time to time.
©

(e)
"Business" means the generation of thermal energy of 720 MW of the Company along with
its contractual arrangements.
(f)

`Business Da v" means any day in which financial institutions are not obliged or authorized

to close in the cities of Rio de Janeiro, State of Rio de Janeiro or São Paulo, State of São Paulo,
both in Brazil.
"Control" or "Controlline" means the power of a Person or a group of Person to, directly or
(g)
indirectly, hold shareholder rights that permanently ensure them advantages on corporate
resolutions and the power to elect the majority of the board of directors' members.
(h)
"Government Authority" means any authority, agency, court, arbitrator, chamber or
commission, whether federal, state or municipal, national, foreign or supranational, governmental,
administrative, regulatory or self-regulatory, including any known stock exchange.

®

(i)
"Lien" means any encumbrance, in rem or personal security interest, mortgage, restriction,
easement, usufruct, doubt, burden, fee, pledge, option, right of first refusal or any other right, claim,
restriction or limitation of any nature which might affect free and full ownership related to the asset
at stake or, in any way, might present obstacles to its disposal at any time.
(j)
"Ordinary Course of Business" means, when used in relation to the conduct by the
Company with respect to the Business, any transaction or activity which constitutes an ordinary

day-to-day business activity, conducted in a commercially reasonable and businesslike manner,
having no extraordinary features, and conistent with past procedures and practice.
(1)
"Person" means an individual, company, trust, association, condominium, fund, joint
venture or other entity, or Government Authority.
(m) "Related Parties" has the meaning set forth on Technical Pronouncement CPC No. 5,
approved by Securities and Exchange Commission's Resolution 560/2008.
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(n) _ "Taxes" means any tax, contribution, assessment, tariff, fee, duty or other govemment
assessment, whether federal, state or municipal, including incorre tax, withholding taxes, taxes on
circulation of goods, ad valorem, social and social security contribution, taxes on services or on
financial transactions.
- ---- CLAUSE 1.2. Other Defined Terms. In addition to thé definitions above, other terms listed
below shall have the meanings ascribed to them in the following clauses of this Agreement:
Definition

•

Reference
Preamble
Preamble
Preamble
Preamble
Preamble
Preamble
Preamble
2.1
2.2
4.2
4.3
6.1
6.3
8.1
8.1

Agreement
Seller
Buyer
Party; Parties
Intervening Consenting Party
Company
Transaction
Shares
Purchase Price
Closing Date
Closing
Loss or Losses
Third Party Claim
Dispute
CCBC Regulation

CLAUSE 1.3. Interpretatlon. The headings and titles of this Agreement serve only as a
convenience of reference and shall not limit or affect the meaning of clauses, paragraphs or articles
• to which they apply. The terms "including", "especially" and other similar terras shall be interpreted
as followed by the terra "for example", except when the clause wording explicitly expresses the
contrary. Always when required by the context, definitions herein shall apply both in their singular
and plural forms, and the masculine gender shall include the feminine and vice-versa. References to
any documents or other intruments include all their amendments, replacements and consolidation
and respective supplementations, except if expressly provided differently. References to legal
provisions shall be interpreted as references to the provision respectively amended, extended,
consolidated or reformulated.

CHAPTER11
PURCHASE AND SALE OF THE SHARES

CLAUSE 2.1. Purchase and Sale. On the terras and subject to the conditions set forth in this
Agreement, the Seller hereby sells, assigns, transfers and delivers to the Buyer, and the Buyer
ç RP %

C
_M

3

M

purchases and receives from the Seller, 943,936,131 common voting shares issued by the Company
— and any olher outstanding common voting shares issued by the Company in accordance with Clause
11(v) below ("Shares"), owned by the Seller, representing 50% (fifty percent) of the total issued
and outstanding corporate capital of the Company ("Sale and Purchase").
_
CLAUSE 2.2. Purchase Price. In consideration for the purchase and sale of the Shares,
Buyer shall pay to the Seller on the Closing Date the total aggregate amount of R$ 300,000,000.00
(three hundred thousand million Reais) ("Purchase Príce").
CLAUSE 2.3. Purchase Price Payment. The Purchase Price shall be paid by the Buyer to the
Seller at Closing in Brazilian Reais in one single installment by wire transfer to the bank, branch and
account informed by the Seller in writing at least 5 (five) Business Days prior to lhe Closing Date.
CLAUSE 2.4. Transfer of lhe Shares. On the Closing Date, Seller shall execute the relevant
documenta including the deed of transfer (Termo de Transferência de Ações Nominalivas) on the
share transfer book of the Company (Livro de Transferência de Ações Nominalivas) as may be
necessary to formalize lhe transfer of the Shares to the Buyer.
CHAPTER III
CONDITIONS PRECEDENT AND CLOSING
CLAUSE 3.1. Condilions Precedem for lhe Closing. (a) The Buyer's obligation to buy the
Shares and consummate lhe Transaction contemplated by this Agreement is subject to the
satisfaction or waiver, on or prior to the Closing Date, of each of the following conditions precedent:
(i)

Non-existence of law or regulation that would prevent the Closing to be performed;

(ii)

In the event Seller requests judicial recovery (recuperação judicial), the following
requisites shall cumulative apply: (a) the reorganization plan sha11 reproduce the same
conditions of the Transaction, (b) lhe creditors shall approve the reorganization plan
containing lhe same dispositions of the Transaction during the general creditors
meeting of Seller, and (c) lhe court responsible for the judicial recovery shall ratify
(homologar) the reorganization plan containing the same dispositions of the
Transaction.

(iii)

Ali necessary approvals, consents, authorizations, acceptances or otherwise
("Consents") from IDB, BNDES and from any and ali financial institulions have been
obtained related to the financial agreements of the Company; and

(iv)

The A.ntitrust Authorities have approved the Transaction.

(v)

Aneel has approved lhe Transaction, as applicable;

•

n
~OP

.ENE¡

/10

9

•,

(b)
The Seller's obligation to sell the Shares and cwnsummate the Transaction
— — -- contemplated by -this -Agreement is subject to the satisfaction or waiver, on or priorto the Closing
Date, of each of the following conditions precedent:
(i)

Non-existence of law or regulation that would prevent the Closing to be performed;

(ii)

In the event Seller requests judicial recovery (recuperação judicial), the following
requisites shall cumulative apply: (a) the reorganization plan shall reproduce the same
conditions of the Transaction , ( b) the creditors shall approve the reorganization plan
containing the same dispositions of the Transaction during the general creditors
meeting of Seller, and (c) the court responsible for the judicial recovery shall ratify
the reorganization plan containing the same dispositions of the

09

Transaction;

(iii)

The Antitrust Authorities have approved the Transaction; and

(iv)

Aneel has approved the Transaction, as applicable.

CLAUSE 3.2. Closing Date and Place. Closing of the Transaction shall take pace on the 5t 1
(pfth) Business Day after the last pending condition precedent among those set forth in Clause 3.1
above is satisfied or waived (other than conditions that are intended to be satisfied at Closing)

("Closing Date"), at 11:00 a.m. São Paulo time, at the offices of Buyer's in São Paulo, SP, or such
other date , time and pace mutually agreed among the Parties.
CLAUSE 3.3. Closing Operations. (a) On the Closing Date, the Parties shall take or cause to
be taken the following acts and operations (" Closing'):
(i)

The Seller shall sigo a deed of transfer (Termo de Transferência) on the Company's
share transfer book (Livro de Transferência de Ações Nominativas) transferring the
Shares to the Buyer , and the Company shall make the corresponding records in the
share registry book of the Company (Livro de Registro de Ações Nominativas);

(ii)

Buyer shall pay the Purchase Price to the Seller as set forth in Clause 2.2 above;

(iii)

Seller must deliver to the Buyer letters from all current members of the Board of
Directors and Officers of the Company appointed by lhe Seller resigning froco their
positions as members of the Board of Directors and Officers and releasing the
Company from any liability regarding their duties;

(iv)

The Parties shall terminate the existing Shareholders' Agreement of the Company, as
well as any other agreement executed by the Parties that governs the relationship of
the Parties as shareholders of the Company , including the release of any and all
liabilities and obligation arising therefrom;

•
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(v)

Conversion of any related party agreements between the Sellers and the Company
into equity such as (i) intercompany loan; and (ü) the coai supply agreemenhand (iii)
energy contracta, recorded in the balance sheets of the Company on such conversion
date, which outstanding balances for reference amount to R$178 million, R$208
million and R$23.9 million, respectively, as of October 31 51, 2014;

(vi)— Thã Parties sliall iefléct in the pplicãblc documentation of MABE Construção e
Administração de Projetos Ltda., that Buyer shall be responsible for the matlers related to the
Company; and

(vii) The Parties shall execute ali and any other documenta and instruments required for
the implementation of the Sale and Purchase of Shares contemplated herein.
•

(b)
Ali Closing procedures , as well as ali documenta signed at the Closing , shall be
deemed performed and executed simultaneously , for ali purposes.

CHAPTERIV
REPRESENTATIONS AND WARRANTIES
CLAUSE 4.1. Seller's Represenlalions and Warranlies. The Seller acknowledge that the
representations and warranties below are an essential condition for the Buyer ' s decision to enter into
chis Agreement and consummate the Transaction and, thus represent and warrant , in a true , complete
and accurate manner , to the Buyer that, as of the date of execution of this Agreement and, unless
otherwise stated , on the Closing Date:

(a)

Organization . Except as provided in Clause 3 . 1(a)(ii), the Seller is duly and validly
established and existing under the laws of the Federative Republic of Brazil and have
full authority and power to operate their business and activities , as they have been
operated , and to execute this Agreement,.

(b)

Authoritv . Except as provided in Clause 3.1(a)(ii), lhe Seller has full authority and
power to execute this Agreement , as well as to complete and implement the
operations set forth herein. This Agreement, after signed by ali Parties , constitutes a
valid and binding legal obligation of the Seller , enforceable against them under its

•

terras,.

(c)

No Violation . Except as provided in Clause 3.1(a)(ii), lhe execution of chis
Agreement, as well as the implementation of the acis and operations set forth herein,

by the Seller does not violate any law, rufe, decision or administrative or judicial
order or arbitration award , applicable to the Seller.
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(d)
Litigation . Except as provided in Clause 3 . 1(a)(ii ), there are no pending claims,
— -- - - - - .--- demands, lawsuits, investigation or procedures which may affect the-Seller's ability - to comply with the terms and conditions of the present Agreement.

ARTICLE 4.2.
Buyer Representations and Warranties. The Buyer representa and
warrants to the Se l ler that, on the p resent date and on the Closing Date:
(a)

•

Orpanization and Authority . The Buyer is a corporation duly organized and existing
under the laws of Brazil and has full authority to operate its business and activities as
currently operated , to execute this Agreement , as well as to complete and implement
the operations contemplated hereby. This Agreement, after signed by ali Parties,
constitutes a valid and binding legal obligation of the Buyer, enforceable against it
under its terras.

(b)

No Violation . The execution of this Agreement, as well as the implementation of acts
and operations set forth herein by the Buyer do not violate: (i) the Buyer's articles of
incwrporation ; ( ii) any law , role, decision or administrative or judicial order or
arbitration award , applicable to the Buyer ; or (iii) any Buyer ' s contract obligations
with third parties.

(c)

Litigation . Except as provided in Clause 3 . 1(b)(ii), there is no pending demand, suit,
investigation or procedure which may affect the Buyer's ability to comply with the
terras and conditions of the present Agreement.

ARTICLE 4.3. The Parties recognize and agree that except for the representations and
warranties established herein the Parties do not grant any other representation or warranty to each
other, lhe Company and/or their representatives.
,

•

CHAPTER V
OTHER OBLIGATIONS
CLAUSE 5.1. Joint Efforts. The Parties and the Company hereby agree lha[ they shall take
ali action necessary for the full performance of the obligations set out in this Agreement, and they
shall sign ali instruments , certificates and other documenta required to implement the Transaction
contemplated by this instrument.

CLAUSE 5.2. Notice to lhe Antitrust Authorities and Aneel. The Buyer shall carry out at its
own expenses ali procedures required to submit this Transaction to the Antitrust Authorities and
Aneel. The Seller and the Company hereby undertake to provide the documentation prescribed by
law so that the Buyer can prepare the respective notice to the Antitrust Authorities and Aneel.
CLAUSE 5.3. Conftdentiality. The Parties and the Company undertake to treat as strictly
confidential and not to disclose or make public any aspects related to this Agreement and its
F
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Schedules, without the prior consent of the other Party or Parties, except (i) as required by
applicable law or by the proper government authority, where the Person required to make thedisclosure shall send a written notice to the other Party or Parties on this matter, and the Parties shall
reach a consensus in good faith about the more effective and satisfactory way to make the
disclosure, and (H) for general publicity of the existente of the Transaction, in line with market
practice. Moreover, each Party and the Company undertakes to treat as strictly cwnfidential and not
to disclose to any third parties any and ali information concerning the other Parties or the Company
of which each of them may take knowledge through the transactions set out in this Agreement,
except any information that (i) is or shall become of public domain without violation of lhe
cwnfidentiality obligation dealt with in this Clause; (ii) was already known to the recipient of the
information at the time of such disclosure; or (iii) is lawfully received from third parties that in no
way subject to any confidentiality obligation before the Parties. Each Party and lhe Company shall
require that their officers, employees, consultants, agents and representatives comply with the
confidentiality obligations set out in this Clause.
CLAUSE 5.4. Erpenses. Unless otherwise established in this Agreement, ali costs and
expenses incurred by the Parties with the negotiation, preparation and execution of this Agreement
shall be borne by the Party that incurred them.
CLAUSE S.S. Afrmalive and Negafn e Covenanls. Except upon the prior express and
written approval of the Buyer, from the date of the Antitrust Authorities approval of the Transaction
up to and including the Closing Date, Seller agrees that any and ali day to day activities to be carried
out by the officers (Diretores) of the Company must be previously approved in writing by Buyer or
its appointed representative, including, but not limited to the following: (i) any and ali contacts
with Government Authorities; (ii) operation and maintenance of the Company; (iii) any and ali
payments to be carried out to suppliers, banks or third parties; (iv) signing of any contract and/or
document regardless of its value; and (v) dismissal or hiring of employees.
.

CLAUSE 5.6. Funding of the Company. The Parties agree that any and ali funding required
by the Company after the date hereof shall be provided exclusively by the Buyer through advance
for future capital increases (AFACs) or any other intercompany loans, provided that the credits
arising from such AFACs or intercompany loans cannot be converted into equity prior to the Closing
Date ("Company's Funding"). In case the Transaction is not closed in accordance with Chapter III
above, then the Seller will have the option at its sole discretion to (i) reimburse the Buyer for 50%
(fifty per cent) of any eventual Company's Funding occurred from the execution date of this
Agreement until the termination of the Transaction adjusted by the interest accrued at the CDl rate
plus 1% (one per cent) per year calculated over the Company's Funding, from the date its occurred
to the date of reimbursement; or (H) be diluted in accordance wíth the Shareholders' Agreement,
observed in this case the dilution basis shall be the equity value of R$300,000,000.00 for 50% (fifty
per cent) of the Company's equity.
CHAPTER VI
OBLIGATION TO INDEMNIFY
8
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CLAUSE 6 1. Indemnifrcarion. a) Subjecflo the limitations set forth in this Agreement, the
Seller undertakes to indemnify and keep the Buyer, and its corresponding managers employees,
advisors , representativas and their respective successors harmless from and against any and all
damages, injuries expenses and costs including but not limited to, fees of counsel and procedural
costs suffered or incurred and excluding any loss of profits or indirect damages Lóss'' or Losses")
by the Buyer arising exclusively from:

,

o

,

,

("

"

,

(i)

breach of the representations and warranties under the terms of Clause 4.1; and

(ii)

non-compliance with any material obligation set forth in this Agreement.

The Buyer undertakes to indemnify and hold the Seller and its corresponding
(b)
managers employees advisors representatives and their respective successors harmless from and
against each and every Loss or Losses incurred by the Seller arising exclusively from:

,

,

(i)

,

,

breach of the representations and warranties under the terras of Clause 4.2; and

CLAUSE 6 . 2. Limiralions of Buyer's and Seller's Obligarion io Indemne. Buyer's and
Seller ' s obligation to indemnify shall remain valid until the termination of their relevant statutes of
limitation. In any event , lhe obligation of Seller to indemnify shall remain valid if the Seller
receives , during the original validity period , a written notice from the Buyer or the Company
informing it of a good - faith demand under the terms of this Agreement , when the Seller ' s obligation
(ii)

non compliance with any material obligation set forth in this Agreement.

to indemnify shall remain regarding such demand until it is definitely resolved.
CHAPTER VII
PRE-CLOSING TERMINATION

o

W

.

CLAUSE 7 1. Terminarion. This Agreement may be terminated at any time until the Closing
Date, in the following events:
(i)

by written agreement by the Parties; and

(ii)

by the Buyer or lhe Seller in case the Transaction is not Closed in the event (a) Seller
bankrupts or (b) Seller requests judicial recovery (recuperação judicial) and in this
case the following requisites are not cumulative fulfilled 1) the reorganization plan
reproduces the same conditions of the Transaction, (II) the creditors approve the

:(

reorganization plan containing the same dispositions of the Transaction during the
general creditors meeting of Seller , and (III ) the court responsible for the judicial
recovery ratifies (homologar) the reorganization plan containing the same
dispositions of the Transaction.
~p
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CLAUSE 7.2. Effects ofTermination. (a) In any of the events set out in Clause 7.1 above, -the
termination of this Agreement shall not result in any payment obligation from one Party to the other,
except, if applicable, the obligation set forth in Clause 5.6 above.
-.(b)
In any case, the confidentiality obligation undertaken by the.Parties - in Clause-5.3___
above, the provisions relating to resolution of the Disputes set forth in Chapter IX below and the
general provisions contained in Chapter X below shall remain in effect and enforceable.
CRAPTER VIII
RESOLUTION OF DISPUTES

o

CLAUSE 8.1. Reso/ution of Disputes. Without prejudice to any legal specific provision in
that regard, any litigation or controversies arising out of or related to this Agreement shall be
informed in writing by one Party to the other, and the Parties shall exert their best efforts to settle
them out of court by means of direct negotiations held in good faith, within a period not longer than
ten (10) Business Days counted from lhe date of receipt of the notice mentioned herein. Failing an
agreement, such litigation or dispute ("Dispute") shall be submitted to arbitration pursuant to Law
9307/96, and shall be settled in accordance with the Arbitration Regulations of the Brazil-Canada
Chamber of Commerce ("CCBC Regulation"). The arbitra) tribunal shall be made up of three (3)
Portuguese-speaking and reading arbitrators, one being designated by the Buyer, the other by the
Seller and the third one by the first two arbitrators. The third arbitrator shall preside the arbitral
tribunal. If the first two arbitrators fail to reach a consensus related to the indication of the third
arbitrator, such arbitrator shall be indicated by the Brazil-Canada Chamber of Commerce. The
arbitration shall be conducted in the City of São Paulo, State of São Paulo, Brazil, and shall be
conducted on a confidential basis and in the Portuguese language. To the fuilest extent set forth by
law, the parties waive the right to file any appeals against (including but not limited to) the
arbitration award, as well as to argue any exceptions against execution thereof. The enforcement of
the arbitration award may be pleaded at any proper courts, and the arbitration award shall be issued
within the Brazilian territory and shall have a definitive territory, binding the parties and their
suecessors in any way. For the exclusive purposes of any coercion mensure or precautionary
procedure of a preventive, provisional or permanent nature, the Parties elect the courts of the
Judicial District of the Capital of the State of São Paulo. These provisions regarding settlement of
disputes shall remain in force until completion of ali the matters or lawsuits resulting froco this
document. Except for the fees of the respective attorneys, which are to be paid by each of the Parties
individually, ali other expenses and costs of arbitration shall be borne by any of the Parties or by
both Parties, as the arbitral tribunal may determine.
CHAPTERIX
MISCELLANEOUS
CLAUSE 9.1. Notices. (a) Ali notices, consents, requests and other communications
established in this Agreement sha11 only be valid and effective if made in writing and sent by letter
10
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with notice of receipt or certified letter, fax or email with evidence of receipt , and shall be sent to the
Parties at the addresses below :
- -(i)

If to the Seller:

Mr. Alexandre Americano
Praia do Flamengo 66, 61 floor
Rio de Janeiro - RJ
Brazil
e-mail : alexandre . americano @eneva . com.br

o

(ii)

If to the Buyer:

Mr. Miguel Setas
Rua Gomes de Carvalho 1996 , 81h floor
São Paulo - SP
Brazil
e-mail : miguel . setas@edpbr . com.br
(b)
The change of addressee , address or any of the aforementioned information must be
promptly notified in writing to the other Party as provided for herein ; if such notice is not provided,
any notice or communication delivered to the addressees or at the addressee indicated above shall be
considered as having been duly made and received.
CLAUSE 9.2. Irrevocabifity. Subject to the provisions in Chapter IX above , chis Agreement
is irrevocable and irreversible , and the obligations assumed herein by the Parties are also binding on
their successors in any way.

CLAUSE 9 . 3. Entire Agreement. Any court declaration as to the nullity or inefficacy of any
of the covenants contained in lhis Agreement shall not adversely affect the validity and efficacy of
the other covenants , which shall be fully complied with , and the Parties agree to exert their best
efforts to validly achieve the same effects of the covenant that has been annulled or has become
ineffective.
CLAUSE 9 . 4. Schedales and Amendmenis. This Agreement and its schedules constitute the
full understanding and covenants of lhe Parties in relation to the matters regulated hereunder. This
Agreement and its exhibits may only be amended or changed through a written instrument signed by
the Parties.
CLAUSE 9 .5. Novalion. The lack or delay of any of the Parties to exercise any of the rights
in this Agreement shall not be considered as waiver or novation , and shall not affect the subsequent
exercise of such right . Any waiver shall only produce effects when it is specifically granted in
writing.
çDP
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- CLAUSE 9.6. Assignment. It is prohibited to assign any of the rights and obligations
established in this Agreement, without the prior express written cnsent of each of the Parties,
except (i) as otherwise provided for in this Agreement; or (ii) that the Buyer may assign any rights
pursuant to this Agreement to an Affiliate of the Buyer, remaining the Buyer joint and severally
liable with the respective successor for ali its obligations under Chis Agreement .

•

CLAUSE 9.7. Capability. Each Party signs this Agreement and representa (i) to be aware of
the obligations ensuing from this Agreement and from the laws governing this Agreement; (ii) has
been assisted by attorneys and that, by virtue of its routine activilies of management of its respective
companies, fully understands ali the terms and conditions of this Agreement; and (iii) fully assumes
the charges and risks inherent to this Agreement, including, but not limited to, the obiigation to
indemnify established in Chapter VII of this Agreement.
CLAUSE 9.8. Intervenience and Consent. The Company executes this Agreement in their
capacity as Intervening Consenting Party and acknowledges, cwnsents and agrees with ali its terms
and conditions, especially the Purchase and Sale of Shares, undertaking to comply with such terms
and conditions in their entirety and to ensure the proper and full performance of this Agreement.
CLAUSE 9.9.

Language.

This Agreement is executed in the English languages.

CLAUSE 9.10. Speciffc Performance. The interested Parties shall be entitled to obtain
specific performance of any other Parties' undertakings hereunder, according to articles 461, 462,
466-A et seq. of the Code of Civil Procedure (Law 5869173). For this purpose, the Parties
acknowledge that this Agreement, duly signed by two (2) witnesses, constitutes an extrajudicial
enforcement instrument (título executivo extrajudicial) for ali purposes and effects of article 585, Il
of the Code of Civil Procedure.
CLAUSE 9.11. Applicable Lam This Agreement shall be governed and construed under the
laws of the Federative Republic of Brazil.
(the remainder of this page is intentionally left blank)
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(signature page of the Share Purchase Agreement and Other Covenants between Eneva S.A.
——--and EDP-Energia do Brasil S .A.) - --

- -

IN WITNESS WHEREOF, the Parties sign this Agreement in 3 original copies of identical
form and content , in the presence of the two ( 2) undersigned witnesses.
SAO PAULO, DECEMBER 09, 2014.

Seller:
ENEVA S.A.
J

_ .~1_ .

B . AL9xaugng
Tit e:

51-

By: W(414,&
Title: 4rrP,

Buyer:
EDP - Energias do Brasil S.A.
C DB-- ,JA^^P-~

BY: kIc6fL SE - r,,}
Title: bijextoR P1 ~t /pEArr6

ColUol ANfNr0
n çv
Title: y,IIETDr, V tciT ÊgS ~ YCN
By:

Intervening and Consenting Party:
Porto do Pecém Geração de Energia S.A.

o
ny:
Title:

1~e

Gri~aawre CalHio 4fomes
OiterorAdrnin;edaávo Financeiro
Pano do Parle Ceedn h rim. cr.

Title:

ldarvol ftúrimdodSatta ~OóMho
Diretor de Corotruçio e Ooewçro
Porto do Pedm Ger *de E~ SIA

1Narile
R.G.: 32. 1 c1N. 1 á 4 X

Name: Xc? Ofu c ae ✓yt uo IRAY- *RG.: g',.94 Z. 6S l -C
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Formulário para Opção de Convenção de Crédito para Reais, nos termos da
Cláusula 8.7.1 do Plano de Recuperação Judicial da Eneva S.A. e Eneva
Participações S.A. _
Credor (Razão Social):
— CNPJ/MF:
Endereço:

-

-

-

-

-

-

Representante legal:
Identificação:
Data de expedição:

CPF/MF:
Órgão Expedidor:

Endereço:

0 Credor acima qualificado manifesta, neste ato, sua opção pela conversão de
seu(s) Crédito(s) denominado(s) em moeda(s) estrangeira(s) para a moeda
brasileira (Reais), nos termos da cláusula 8.7.1 do Plano de Recuperação Judicial
da Eneva S.A. - em Recuperação Judicial e da Eneva Participações S.A. - em
Recuperação Judicial e para os fins ali previstos.
[LOCAL], [dia] de [mês] de 2015.

4

[CREDOR]

ENE Vq

[i+i
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER JUDICIÁRIO
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Deloitte.

Administradora Judiclal
FA - Reorganizaç8o

" O

Deloltte Touche Tohmatsu
consultores Ltda.
Rua Hend Dunant, 1.383
Santo Amaro
04709.111 - São Paulo
Brasil

- SP

Tel_+ 55 (11) 5186-1249
+ 55 (21) 3981-0501
ajgeradora@deloitte.com

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA
CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo ne 0474961-48.2014.8.19.0001
r
O

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. (" DELOMÉ ),
N

Administradora Judicial nomeada por esse MM. Juizo nos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de—
ENEVA S.A. E ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A., vem, respeitosamente, à presença de Vossa

Excelência, requerer a juntada do Relatório Mensal de Atividades (RMA) das sociedades'
0

empresárias em recuperação judicial, referente aos meses de dezembro de 2014 a março de 2015.
T

s
Termos em que,
0

W

Pede deferimento.

a

m,

^-

L

Rio de Janeiro, 8 de abril de 2015.

DELOITTE TOUCIMíFP

MFONSULTORESLTDA.

Luis VASCO ELIAS

CARLOS ALBERTO VASCONCELOS
OAB/RJ 140.759

"Deloltte' refere-se 3 sociedade limitada estabelecida no Reino Unido "Deloltte TOeche Tohmatau Llmited' e sua rede de firmas-membro, cada qual
constituindo uma pessoa )uridlca Independente. Acesse www.deloitte.com/about para ume descriçáo detalhada da estrutura turidica da Deloltte
Touche Tohmatsu Limited e de suas firmas-membro.
C Deloltte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados.
1/1

Deloitte.
Relatório Mensal de Atividades
Eneva S. A. e Eneva Participações S.A. em
Recuperação Judicial
Período de dezembro de 2014 a março de 2015

Este Relatório Mensal de Atividades foi elaborado conforme o disposto na alínea V do inciso lido artigo 22 da Lei 11.101 de 9 de fevereiro de
2005. Este Relatório possui comentários entre colchetes (¿ ]") e marcados em itálico, demonstrando questões pendentes de informações por parte
das Recuperandas.
Todas as informações apresentadas neste Relatório, incluindo os comentários pertinentes á situação económica e financeira das Recuperandas,
foram obtidas a partir de informações contábeis, gerenciais e operacionais disponibilizadas pelas Recuperandas, além de representa~ da
Administração das Empresas.

@2015 Deloitte Touche Tohmatsu Ltda. - Todos os direitos reservados

Administração Judicial

cc.

Deiol tte

Deloítte ;Touche Tohmatsu Consultores Ltda.
Av. Pres. Wilson, 231 - 26' andar
20030-905

-

Rio de Janeiro - RJ 1 Brasil

Tel.: + 55 (21) 3981-0501
Rio de Janeiro, 08 de abril de 2015

ajgeradora@deidate.com

MM. Juízo de Direito da 4 6 Vara do Rio de Janeiro - RJ

Juiz Titular Dr. Paulo Assed Estefan
Avenida Erasmo Braga, 115 - Centro
Rio de Janeiro - RJ

Este RMA reúne e sintetiza informações e dados que foram fornecidos à Administradora
Judicial pelas Recuperandas. Tais informações, tanto de caráter quantitativo como
qualitativo, não foram objeto de exame independente nem de quaisquer procedimentos
de auditoria por parte da Administradora Judicial, procedimentos estes regulados e
normatizados pela Comissão de Valores Mobiliários (%VMI, Banco Central do Brasil
("BACEN") e Instituto dos Auditores Independentes do Brasil ("IBRACON"), por
implicarem em trabalhos específicos não contemplados pela LREF. A Administradora
Judicial não garante nem confirma a correção, a precisão ou, ainda, que as informações
prestadas pelas Recuperandas estejam completas e apresentem todos os dados
relevantes. Dessa forma, não podemos expressar, como de fato não expressamos, uma
opinião sobre as demonstrações financeiras das Recuperandas para o período coberto
por esse RMA. i

Em consonância com o disposto na alínea "c", inciso li, do artigo 22 da Lei n°
11.10112005 - Lei de Recuperação de Empresas e Falências (LREF) - a DELOITTE
TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA., Administradora Judicial nomeada,
submete à apreciação de V. Exa. este Relatório Mensal de Atividades ("RMA"), referente
ao período de dezembro de 2014 a de março de 2015, das empresas Eneva S.A. e
Eneva Participações S. A., denominadas em conjunto "Recuperandas" ou "Empresas".
Nossas observações apresentadas neste Relatório são baseadas em informações
contábeis, financeiras e operacionais disponibilizadas nas demonstrações financeiras
publicadas com base em 30 de setembro de 2014 pelas Recuperandas além de
informações divulgadas em comunicados e fatos relevantes até a data desse relatório.

Permanecendo à disposição de V.Exa. para quaisquer esclarecimentos adicionais que
se fizerem necessários, subscrevemo-nos.
Ate c' samente,

` AU'
►J

oe ToucheTohma

Ltda.

Administradora Judicial
Luis Vasco Elias
Sócio
r
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Glossári<

4P

Estado do Amapá

CIPP

Complexo Industrial e Portuário do Pecém

4CR

Ambiente de Contratação Regulada

Comer .

Comércio

4CL
Uministradora
Judici
Judici al
4NEEL

Ambiente de Contratação Livre

Cont .

Continuação

Deloi tte Touche Tohmatsu Consu ltores Ltda .

CVM

Comissão de Valores Mobiliários

Agência Nacional de Energia Elétrica

CVU

4GC

Assembleia Geral de Credores

DIp

Custo variável declarado por MWh
Debt In Possession - Financiamento efetuado

4GE

Assembleia Geral Extraordinária

DJE

Diário de Justiça Eletrônico

4J

Administrador Judicial

EDP

Energias do Brasil S.A.

31

Bilhões

Empreend.

Empreendimentos

30

Banco Interamericano de Desenvolvimento

Grupo ou Grupo

Eneva

Eneva S.A. e empresas controladas

3NDES

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

Ger.

Geração

3M&FBovespa

Companhia que administra mercados organizados de títulos ,
valores mobiliá rios e contratos derivativos

GW

Gigawatt

FADE

Conselho Administrativo de Defesa Econômica

IBMEC

Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais

,CEE

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
Contratos de Compra e Venda de Energia no Ambiente

IBGC

Instituto Brasileiro de Govemança Corporativa
Índice de Custo Benefício de Empreendimentos de Geração

CEAR

apó:

recuperação que será convertido em capital

Regulado

ICB

Estado do Ceará

IPCA

índice de Preços ao Consumidor Amplo

EO

Chief Executive Officer — Diretor Executivo

Itaqui

UTE Termo Maranhão ou, atualmente , UTE Porto do Itaqui

"~ FO

Chief Financial Officer — Diretor Financeiro

IRRF

Imposto de renda retido na fonte

~E
~

Termelétrica

'
I
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Glossári<j
I

t

Milhares

R$, R$k, R$m

_LC

Limited Liability Company

Recuperandas

n

Milhões

RMA

Relatório Mensal de Atividades

VYU

New York University

RJ

Recuperação Judicial

RJ

Estado do Rio de Janeiro
Lei N° 11 . 101 de 9 de fevereiro de 2005, que regula a
Recuperação Judiciai , a Extrajudicial e a Falência do

RS

SIN

Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Estadc
do Maranhão
Sistema Interligado Nacional

SPE

Sociedade de Propósito Específico

TAC

Termo de ajustamento de conduta

TJDFT

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

TJRJ

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

TUSD

Tarifas de uso do sistema de distribuição

TUST

Tarifas de uso do sistema de transmissão

UTE

Usina Termelétricà de Energia

:REF

SEMA

empresário e da sociedade empresária

NA

Estado do Maranhão

UBA

Master of Business Administration

NW

Megawatt

WWh

Megawatt-hora

>articip .

Participações

recém I

UTE Porto do Pecém

:IGN

Pamaíba Gás Natural

>IE

Produtores Independentes de Energia

~

LD

2PA

Reais, milhares de reais e milhões de reais
Empresas do Grupo Eneva que estão em Recuperaçãc
Judicial (Eneva S. A. e Eneva Participaçõs S. A.)

Preço de liquidação das diferenças — preço da energia no
mercado de curto prazo
Em inglês Power Purchase Agreement - Contrato de Compra

i

e Venda de Energia

-IRJ

Plano de Recuperação Judicial

PUC -RJ

Pontifícía Universidade Católica — Rio de Janeiro
i
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Sumário Executivo 1 Destaque:

Informações relevantes sobre o Grupo

Em 1 2 de agosto de 2014, a Eneva S.A concluiu a emissão de 137.581.638 ações ordinárias, a um preço de R$ 1,27 por ação, que
totalizou R$174,7 milhões. As ações foram subscritas pela E.On (R$120m) e pelo Banco Citibank S.A, (R$42,0m), e no caso do
banco, o valor foi utilizado para antecipar o pagamento da dívida da Eneva com o mesmo. Sendo assim, a E.On passou a deter
aproximadamente 42,9% do capital da Eneva, enquanto o Sr. Eike Batista passou a deter aproximadamente 20% (conforme
demonstrado na seção "Recuperandas").

Em 14 de julho de 2014, a Eneva S.A realizou a venda para E.On de 50% das ações emitidas por Pecém II. Foi recebido R$408m,
valor composto .por 50% do valor contábil do ativo e uma parte do mútuo concedido pela Eneva a Pecém II. A Eneva e a E.On se
tomaram acionistas, cada uma com participação de 50%, de uma SPE que detém 100% das ações emitidas por Pecém II. Em função
da redução da sua participação, Pecém II passou a ser reconhecida pela método de equivalência patrimonial e contas como
imobilizado, empréstimos e financiamentos e resultado foram impactados negativamente, reduzindo seus saldos em consequência.
Em contrapartida, o saldo da conta investimentos aumentou.
Em 25 de agosto de 2014, a queima do estator da Unidade Geradora 01 da usina levou a uma indisponibilidade não programada de
geração de 360~ A usina operou com apenas metade da sua capacidade até o início de dezembro de 2014, por um período de 87
dias. Isso a impediu de gerar a energia contratada (recorrendo a compra de lastro), impactando o resultado da empresa para o
período.

A ANEEL aprovou em 5 de setembro de 2014, um acordo para ajustar obrigações de fornecimento de energia elétrica de Parnaíba II
com base nos termos e condições apresentados pela Companhia que, entre outros pontos,, incluíram: adiamento da data de início dos
CCEARs para 1 2 de julho de 2016 ou a data que a usina receber autorização para operação comercial o que ocorrer antes e
suspensão do pagamento da Tarifa de uso do Sistema de Transmissão (TUST) até julho de 2016. Esse acordo evitou que as
penalidades pelo atraso do início da operação da usina incidam na Companhia atualmente.

IMA - Eneva S.A e Eneva Participações S.A. - dezembro de 2014 a março de 2015
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Sumário Executivo 1 Destaque.

.

[nformações relevantes sobre o Grupo

Em 9 de setembro de 2014 , o TJDFT julgou e concedeu liminar para Parnaíba I , Parnaíba III e Pecém III com o objetivo de suspender
os pagamentos por indisponibilidade das usinas com base em apuração horária . A partir de setembro as usinas passaram a apurar a
indisponibilidade pela metodologia de média móvel de 60 meses de disponibilidade efetiva . Adicionalmente , a decisão determinou
que a CCEE realizasse os cálculos retroativos pela metodologia de média móvel . Essa suspensão impactou positivamente o caixa da
empresa uma vez que reduziu as saídas em função da suspensão dos pagamentos , além de impactar positivamente também o

resultado.

1

i

Em 20 de setembro de 2014 , a ANEEL determinou que a CCEE recalculasse os reembolso de indisponibilidade desde o início das
operações de Pecém 1 e de Itaqui utilizando a metodologia de média móvel de 60 meses da disponibilidade efetiva . Como resultado
da decisão , a partir de 10 de novembro de 2014 , as usinas já foram reembolsadas num valor de R$366m . Os impactos no caixa da
empresa serão refletidos no próximo relatório financeiro.

Réaj sEe e custó do
ar en amen os d~~
arnaí a

Dependgncia'do gás d

Parnaib

Em julho de 2014 , o arrendamento fixo da Unidade de Tratamento de Gás que atende Parnaíba 1 aumentou para R$12 , 3m/mês,
conforme os termos previstos em contrato . Adicionalmente , nesse mês foi contabilizado R$23,4m em pagamentos pendentes de
meses anteriores do ano de 2014 . Esse reajuste impactou o resultado da Companhia. ,

Atualmente , o Complexo Termelétrico depende exclusivamente do gás produzido pela PGN . Uma vez que a geração das usinas
Parnaíba 1 e III é relevante para o Grupo , um eventual problema no fornecimento do gás pode se configurar um risco para a Eneva.

1
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As Recuperandas 1 Atuação no seto

3 Grupo Eneva atua nos setores de geração e comercialização de energia e desenvolve atividades por
erários Estados do Brasil
Atuação do Grupo

Mapa de atividades

• O Grupo Eneva possui atuação diversificada nos
setores de geração e comercialização de energia
elétrica, com negócios complementares em exploração
e produção de gás natural.
• Sua base de geração de energia está concentrada em
fontes térmicas (carvão mineral, gás natural e óleo
diesel), desenvolvendo também fontes
complementares. como a energia solar e projetos de
geração eólica.
• No Brasil, as atividades desenvolvidas pelas
sociedades operacionais controladas direta ou
indiretamente pela Eneva estão espalhadas por vários
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A E.ON possui participação societária na Eneva S.A. e na Eneva Participações S.A. por meio de sua
;ubsidiafia DD Brazil Holdings S.A.R.L.
ENEVA S.A. (Recuperanda)

• Constituída em 2001 sob a denominação de MPX Energia , a ENEVA S.A. foi
criada com o propósito de investir em companhias e usinas do setor de
geração de energia termelétrica no Brasil . Tratava - se do braço operacional
do Grupo EBX no segmento de geração e comercialização de energia.
• A ENEVA é detentora de quatro grupos de ativos principais : Geração,

Free float

E.ON

11

Eike Batista
'

42,94%

19,97%

BNDES '
(8,8°.6) 1

Outros
(28,5 °k)~

Recursos Naturais, Recursos Renováveis e Projetos Térmicos, sendo que e
sua principal atividade econômica é a geração e comercialização de energia
elétrica , com negócios complementares em exploração e produção de gás

natural.
• Controlada diretamente pela E.ON por meio da sua subsidiaria DD Brazil
Holdings S.A.R.L . e pelo Sr. Eike Fuhrken Batista ( o qual detém, direta e
indiretamente por meio da Centennial Asset Mining Fund LLC e da
Centennial Asset Equity Fund LLC, 19 ,97% do capital social da Companhia).
• A DD Brazil Holdings S.A.R.L é uma empresa do grupo alemão E.ON

37,10%

constituída conforme as leis de Luxemburgo.
• A Centennial Asset Equity Fund LLC, a Centennial Asset Mining Fund LLC e

a DD Brazil Holdings S.A.R.L possuem como objeto social a participação em
outras sociedades.
ENEVA Participações S.A. (Recuperanda)

• Anteriormente denominada MPX E . ON Participações S.A, a Eneva
Participações S.A foi constituída em 2012 e tem como objeto social a
participação no capital social de outras sociedades empresariais e não
empresariais, no Brasil ou no exterior.
• É resultado da joint venture entre a ENEVA S.A. e a E.ON (por meio de
subsidiária DD Brazil Holdings S.A.R.L) e busca investir em projetos de
geração de energia das mais diversas naturezas , incluindo plantas térmicas,
eólicas e solares . A estrutura da i Eneva Participações foi concebida com o

Fonte: Apresentação Â s/dudonal QaneHd2015)

0 Empresas em RJ
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3 Grupo Eneva estrutura-se a partir da holding Eneva S.A. e desdobra-se em diversas subsidiárias
)peracionais e não operacionais. Somente a Eneva S.A. e Eneva Participações SA. encontram-se em
Recuperação Judicial

j
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As ecuperandas 1 Po
portfólio do Grupo é composto de projetos operacionais em cinco localidades distintas e projetos
3reenfield
Portfólio operacional

Projetos Greenfield

O portfólio operacional do Grupo é composto pelas unidades:
• Itaqui Geração de Energia S.A.: a planta Itaqui , usina termelétrica a carvão
térmico , está localizada nas proximidades do Porto de Itaqui, no Estado do
Maranhão , e sua capacidade de geração de energia é de 360 MW com
contrato de venda de energia firmado a partir de 2012.

Os projetos greenf/eid são aqueles em que ainda são necessários
investimentos na construção da estrutura necessária para a operação.
• Os Projetos Greenfield da Companhia são compostos por:
• UTE Porto do Açu Energia S.A e Açu 111 Geração de Energia Ltda.: Açu é

o complexo de geração greenfield licenciado no Sudeste do Brasil, com 5,4
GW. A Companhia possui licença de instalação, emitida pelo Instituto
Estadual do Ambiente do Estado do Rio de Janeiro (INEA), para 2.100 MW,
utilizando carvão mineral importado como combustível. Além disso, possui
licença prévia para a construção de uma usina térmica a gás natural com
capacidade de 3.330 MW. Os dois projetos estão localizados próximos à
subestação de Campos dos Goytacazes e aos blocos exploratórios de gás
natural da Bacia de Campos.
i
• Seiva[ Sul Mineração Ltda .: a mina de Seival Sul, localizada no Município
de Candiota, Estado do Rio Grande do Sul, possui reservas comprovadas de
152 milhões de toneladas de carvão mineral . Nesta mesma área , está sendo
prevista a construção dos projetos termelétricos de Sul e Seival , usinas com
capacidade instalada projetada de 727 MW e 600 MW, respectivamente,
sendo que, a partir da integração com a mina de Seiva[ Sul, pretendem ser o

• Porto do Pecém Geração de Energia S.A. (em parceria com a EDP —
Energias do Brasil S.A.) e Pecém II Geração de Energia S.A.: as usinas

termelétricas a carvão pulverizado estão localizadas na região do Porto do
Pecém, no Estado do Ceará, possuindo capacidades instaladas de 720 MW
e 360 MW, respectivamente.

• Tauá Geração de Energia Ltda .: ainda na região do Ceará , encontra-se
localizada a Tauá, empresa de geração de energia solar, que possui
licenciamento ambiental aprovado para capacidade de geração de energia
de 5MW , com uma unidade de 1 MW já instalada e operacional.
• Amaparl Energia S.A.: produtor Independente de Energia (PIE) em parceria
com a Eletronorte — Centrais Elétricas do Norte do Brasil S . A., no sistema
isolado , compreende uma usina termelétrica de geração de energia a partir

do óleo diesel, localizada no Município de Serra do Navio, no Estado do
Amapá, com capacidade instalada de 23 MW.

suprimento de combustível garantido por 30 anos.
• Sul Geração de Energia S.A.: os Complexos Eólicos Ventos, com

• Parnaíba 1 Geração de Energia S.A., Parnaíba III Geração de Energia

capacidade projetada de até 600 MW e planejamento de expansão para 600
MW adicionais , totalizando 1 . 200 MW , são localizados no nordeste do Brasil.

S.A. e Parnaíba IV Geração de Energia S.A.: o Complexo Pamafba,
complexo de geração térmica a gás natural , encontra - se localizada
estrategicamente no bloco PN-T-68 da Bacia do Pamaíba, no Estado do
Maranhão . O projeto é composto por 4 (quatro ) usinas de geração térmica,
sendo 3 ( três) já operacionais e todas juntas terão potência total de 3.722

v

MW.
C~
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A administração da Eneva S.A. é composta por um Conselho de Administração que possui um Comitê de
Auditoria não estatutário como órgão de assessoramento e por uma Diretoria
Governança Corporativa

Conselho de Administração

• A govemança corporativa é o sistema pelo qual as sociedades são dírigidas
e monitoradas , envolvendo os relacionamentos entre acionistas , conselho de
administração , diretoria , auditores independentes e conselho fiscal (para

• Segundo a BM&FBovespa , cabe ao conselho de administração - como
representante dos acionistas - fazer com que a empresa aproveite as
oportunidades e cumpra com suas obrigações junto aos seus representados,
clientes , fornecedores , colaboradores e comunidades nas quais atua.
Atualmente o Conselho de Administração da Companhia é composto por:

referência - IBGC)

• A administração da Eneva S . A. é composta por um Conselho de
Administração que possui um Comitê de Auditoria não estatutário como
órgão de assessoramento , e por uma Diretoria . O Conselho Fiscal da
Companhia é um órgão não permanente e não encontra se constituído no

• Fabio Bicudo - Presidente
- Mais recentemente, foi Diretor Presidente e Diretor de Relações com
Investidores da ENEVA S.A. Antes disso, Fabio foi co-diretor do banco de
investimentos do Goldman Sachs no Brasil e membro do comité de
gestão deste mesmo banco no Brasil.

momento.

• As ações ordinárias da Companhia são admitidas à negociação no Novo
Mercado da BM&FBovespa , uma seção destinada à negociação de ações de
empresas que adotam , voluntariamente , práticas de governança corporativa
adicionais às que são exigidas pela legislação brasileira.

• Jorgen Kildahl - Membro do Conselho

- Graduado pela Norwegian School of Economics and Business
Administration, com mestrado em Ciências Econômicas e MBA em
Finanças . Atualmente é membro da Diretoria da E.ON AG, em
DGsseidorf, Alemanha.

t Assembleia de
Acionistas

Conselho Fiscal
-

• Keith Plowman - Membro do Conselho

Conselho de
Administração i

_

-- -À

—~

Graduado pela UWIST em engenharia , com MBA pela Aston University.
Atualmente é Chefe de Operações da E.ON International Energy.

Comités
Consultivos
- - -

Adriano Castello Branco - Membro do Conselho

- Advogado formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro (PUC-RJ ), com pós - graduação em Direito Empresarial pelo
Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais de Capitais - IBMEC, bem

Comitê
Executivo
Comité de
Gest ão

1

como participou de curso de Fusões e Aquisições pela Universidade de
Nova Iorque (NYU). É diretor do Instituto Brasileiro de Direito Empresarial
- IBRADEMP.

!

Fonte. MOO>/ri.enem comb (IevereLd20151
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As Recuperandas j Governança Corporativa

:)s Diretores da Eneva S.A são os seus representantes legais, responsáveis, principalmente, pela
retrizes gerais
administração cotidiana da Companhia e pela implementação das políticas e di
:stabelecidas pelo Conselho de Administração
Diretoria Executiva (cont.)
Roel van der Stok - Diretor de Operações (não estatutário)
— Ex-COO da E.ON Anlagenservice. Atuóu também como gerente da
divisão de usinas de geração da E.ON na Alemanha, além de ter sido
head de gestão de ativos da E.ON Beneiux. Possui Mestrado em
Engenharia e MBA
• Pedro Litsek - Diretor de Assuntos Corporativos (não estatutário)
— Engenheiro Mecânico formado na PUC, possui Doutorado em Engenharia
Mecânica pela Duke University e MBA pela Coppead (Universidade
Federal do Rio de Janeiro). Iniciou no grupo em 2007 como gerente de
projetos e o ocupou cargos como Diretor de Desenvolvimento de
Negócios na Eneva Participações.

Conselho de Administração (cont.)
• Marcos Grodetzky — Membro Independente do Conselho
— Graduou-se em Economia na Universidade Federal do Rio de Janeiro em
1978 e participou do Senior Management Program da INSEAD /FDC em
1993. Com experiência de quase 30 anos na Indústria Financeira,
atualmente é membro independente do Conselho de Administração da
Smiles S.A. (desde 2014) e é Diretor Financeiro da União Israelita
Brasileira do Bem Estar Social - UNIBES, entidade filantrópica sem fins
lucrativos.
Diretoria Executiva
• Os Diretores da Eneva S.A são os seus representantes legais, responsáveis,
principalmente, pela administração cotidiana da Companhia e pela
implementação das políticas e diretrizes gerais estabelecidas pelo Conselho
de Administração. A diretoria é composta por:
• Alexandre Americano - CEO e Diretor Jurídico e Regulatório
(estatutário)
— Trabalhou anteriormente como Gerente Jurídico na Brasil Ecodiesel e no
Grupo BBM (Banco e Holding). Formado em Direito pela PUC-RJ, possui
MBA em Finanças e Mercado de Capitais, além de especialização em
Direito Corporativo, ambos pela FGV.
• Ricardo Levy - Vice-Presidente, Diretor de Relações com Investidores e
Diretor Financeiro (estatutário)
— Ocupou o cargo de CFO na BHG, além de posições executivas na Light.
Formado em Administração pela PUC-RJ, tendo cursado também
Economia. Possui MBA Executivo em Administração pela
Coppead/UFRJ.

IMA Eneva S.A. e Eneva Participações S.A.
-

-

dezembro de 2014 a março de 2015

Remuneração dos acionistas
• A política de remuneração da Administração e da diretoria não estatutária da
Companhia é composta por (i) uma remuneração fixa, cujo montante
máximo é estabelecido pela Assembleia Geral Ordinária (administradores) e
pelo Conselho de Administração (diretoria não estatutária), que poderá,
conforme o caso incluir benefícios diretos ou indiretos; (ii) uma parcela
variável; e (iii) uma parcela baseada em ações - outorga de opções de
compra ou subscrição de ações de emissão da Companhia ("Opções").
• Esses elementos da remuneração têm como objetivo promover o
desempenho das equipes, além de atrair e reter profissionais na
administração da Companhia.
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As Recuperandas 1 Colaboradores

quadro de colaboradores das Recuperandas e sua evolução
Localização dos colaboradores

Colaboradores
Oru
g po Eneva possui atualmente um quadro com 1523 colaboradores, sendo
768 funcionários e 755 terceirizados.
• No Maranhão estão localizados 595 colaboradores, sendo 240 empregados
e 355 terceirizados que atuam nas usinas de Itaqui e no Complexo da
Parnafba (São Luiz e Santo António dos Lopes).
• 753 colaboradores (403 empregados e 350 terceirizados) estão localizados
no Ceará e atendem às usinas de Pecém 1 e Pecém II (Fortaleza e São
Gonçalo do Amarante).
• No Rio de Janeiro estão localizados os funcionários das Recuperandas
Eneva Participações S.A. e Eneva S.A.. Totalizam 175 colaboradores, sendo
125 empregados e 50 terceirizados.
Quadro evolutivo das Recuperandas
Mesmo com a piora na situação financeira das companhias, as Recuperandas
apresentaram pouca redução do seu quadro de colaboradores. Entre 2012
houve uma redução de 61 terceirizados, que não foi totalmente compensada
pela contratação de 25 empregados, ocasionando uma redução no total de
colaboradores.
Entre 2013 e março de 2015, houve uma redução de 46 empregados em função
da política de redução de despesas, porém houve um aumento de 45
terceirizados decorrentes da alteração do prestador de serviço de TI, para que
atenda a empresa de forma remota. O número total de colaboradores se
manteve estável

Maranhão
595 colaboradores
Ceará
753 colaboradores

d

Rio de Janeiro
175 colaboradores

Errpregados

119

146

171

Terceir¢ados

41

66

5

50

160

212

17fi

175

Total

125

Fonte: Recuperandas (4/3/205)
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Setor elétrico j Segmento:

•

D setor energético brasileiro está estruturado pelas atividades de geração, transmissão,, distribuição e
omercialização de energia
1

Transporte (Transmissão e Distribuição — tarifas reguladas)
f

oet

ÃD

• O segmento de transmissão: transporta grandes quantidades de energia
provenientes das usinas geradoras. A interrupção de uma linha de
transmissão pode afetar cidades inteiras ou até mesmo estados.

,

• No Brasil, as concessionárias que operam nesse segmento são
responsáveis pela administração e operação de mais de cem mil quilômetros
de linhas de transmissão espalhadas pelo país, conectando os geradores
aos grandes consumidores ou às empresas distribuidoras.
•

sistema de transmissão e a distribui de forma pulverizada para
consumidores médios e pequenos. Existem também unidades geradoras de
menor porte, normalmente menores do que 30 ~ que injetam sua
produção nas redes do sistema de distribuição.

Porre: Assar/ação &asdeira de Dismbuidores de Energia Elé~ (Abades)

• No Brasil, as concessionárias desse segmento são responsáveis pela
administração e operação principalmente das redes de média e baixa
tensão, como aquelas instaladas nas ruas e avenidas das grandes cidades.
É a empresa distribuidora quem faz com que a energia elétrica chegue às
residências e pequenos comércios e indústrias.

• O setor elétrico brasileiro é composto basicamente por agentes geradores,
tinhas de transmissão e de distribuição de energia, as quais compõem a
chamada `indústria de rede". Todo o sistema é eletricamente conectado,
exigindo o balanço constante e instantâneo entre tudo o que é produzido e
consumido.

• A transmissão e a distribuição de energia, no Brasil, tem seus preços
regulados pela ANEEL, inserindo-se no contexto dos contratos de
concessão, que usualmente contam com mecanismos de revisões e
reajustes tarifários periódicos, operacionalizados pela agência reguladora.

Geração (competição em preços)
• A geração é o segmento responsável por produzir energia elétrica e injetá-la
nos sistemas de transporte (transmissão e distribuição) para que chegue aos
consumidores.

Comercialização (competição em preços)

• Em relação ao número de usinas, a maioria dos empreendimentos do setor
são de usinas termelétricas de médio porte, as quais são movidas por
combustíveis como gás natural, biomassa, óleo diesel, óleo combustível e
carvão mineral. Porém, quando considera-se a capacidade instalada de
geração, praticamente 65% da energia elétrica produzida no país advém de
usinas hidrelétricas.
(MA - Eneva S.A. e Eneva Partiapações S.A. - dezembro de 2014 a março de 2015

O segmento de distribuição: recebe grande quantidade de energia do

• Segmento relativamente novo, tanto no Brasil quanto no mundo. No Brasil, o
primeiro contrato de comercialização de energia elétrica, ocorreu em 1999.
• Desde então, o mercado vem crescendo significativamente, consolidando
suas transações de compra e venda prioritariamente por meio de Contratos
de Compra e Venda de Energia Elétrica, sujeitos a regulação do setor.
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Setor elétrico 1 Segmento,
•

D principal negócio da Eneva é a geração de energia elétrica, embora possua 'também atuação na
comercialização e em setores como mineração e produção de gás natural
Atuação da Eneva em outros setores
• Além dos empreendimentos e projetos de geração de energia, o grupo atua
na gestão dos recursos naturais necessários a tal geração — como carvão
mineral e gás natural.
1
• Segundo as Recuperandas, os investimentos em ativos minerais tem o
objetivo de abastecer as plantas de geração de energia.
Produção de gás natural:
• O grupo detém, em parceria com a OGPar, uma participação em oito blocos
exploratórios com alto potencial de gás natural na Bacia do Pamafba, estado
do Maranhão, Brasil, através da Parnaíba Gás Natural, sendo 1 bloco em
parceria com o consórcio formado por Imetame Energia, DELP Engenharia
Mecânica, Orteng Equipamentos (50 0/5/ 50%), e outros 7 blocos em parceria
com a Petra Energia S.A., nos quais a Parnaba Gás Natural detém 70%.
• As usinas de geração da Companhia serão também as principais
consumidoras do gás natural produzido nos blocos da Parnaíba Gás Natural.
Mineração:
• Adicionalmente, a Companhia investe em ativos de carvão no sul do Brasil.
A Seival Sul Mineração Ltda., localizada no município de Candiota, Estado
do Rio Grande do Sul, com licença de operação já emitida, possui 152
milhões de toneladas de reservas provadas e 459 milhões de toneladas de
recursos totais, de acordo com relatório da John T. Boyd.
• A companhia está localizada próxima às usinas termelétricas Sul e Seivas da
Companhia, caracterizando a integração do combustível com a geração de
energia.
• A empresa encontra-se em fase pré-operacional.

Atuação da Eneva no setor energético
Geração:
• O grupo tem na geração de energia elétrica o seu principal negócio e
atualmente, atua nos submercados Norte e Nordeste e possui projetos em
estudo e desenvolvimento, cuja construção não foi iniciada, nos
submercados Sul e Sudeste.
• Sua base de geração tem predominância de fontes térmicas (carvão mineral,
gás natural e óleo diesel), mas conta também com fontes complementares,
como as energias solar e eólica.
• No segmento de geração, os atuais contratos de venda de energia dos quais
as subsidiárias da Companhia são parte na condição de vendedoras no
ambiente regulado são de longo prazo (15, 20 ou 25 anos), com receita fixa
atualizada pelo IPCA e com garantia de repasse dos custos variáveis.
• Neste segmento a Companhia possui como principais competidores: (i)
Eletrobrás; (H) Grupo GDF Suez; (iii) EDP; (iv) Cemig; (v) Copel; e (vi)
Petrobrás.
Comercialização:
• A empresa do Grupo autorizada a atuar como agente comercializador de
energia no âmbito do SIN é a Eneva Comercializadora de Energia Ltda.
• A receita proveniente da comercialização de energia é resultante da
comercialização de energia elétrica comprada para revenda pela Eneva
Comercializadora de Energia Ltda.
• Em razão da adoção pela Companhia, a partir de 1 ° de janeiro de 2013, de
novas regras contábeis (IFRS 11), a ENEVA Comercializadora passou a ser
registrada por meio de equivalência patrimonial, e sendo assim, não é
possível identificar diretamente seu impacto no resultado do grupo.
• No segmento de comercialização de energia elétrica, a Companhia possui
como principais competidores: (i) CPFL; (ii) EDP; (iii) BTG Pactuai e (iv)
Comerc.
IMA - Eneva S.A e Eneva Participações S.A - dezembro de 2014 a março de 2015
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Setor elétrico 1 Matriz energética Brasileira

•

A matriz energética Brasileira é composta predominantemente por recursos hídricos, suscetíveis a
nudanças do ciclo hidrológico
Fontes de geração de energia elétrica
• Hídrica: historicamente, a principal fonte de geração de energia brasileira
tem sido a hidrelétrica, representando 63% da capacidade instalada total em
operação atualmente.
• O risco de desabastecimento e eventuais quedas no fornecimento de
energia tem estimulado o governo à criação de incentivos a fontes
alternativas de geração de energia. Como consequência, a participação das
hidrelétricas na matriz energética brasileira vem diminuindo gradativamente
desde 2001. Dessa forma, nota-se a participação cada vez mais significativa
de fontes alternativas de geração de energia, renováveis ou não, com
destaque para os combustíveis fósseis.
• Fóssil: a energia proveniente do carvão mineral, gás natural, petróleo e
outros fósseis compõem a matriz de combustível fóssil e tem apresentado
crescimento ao longo dos anos, sendo que hoje representa 18% da matriz
brasileira.
• Biomassa: a biomassa é a matéria de origem vegetal ou animal que pode
virar energia, dentre eles o bagaço de cana e os resíduos florestais. A
biomassa vem ampliando sua participação na matriz energética brasileira e
hoje atinge uma participação de 9% do total de energia gerada.
• Eólica: energia renovável decorrente da transformação da energia do vento
em energia útil, tal como na utilização de aerogeradores para produzir
eletricidade ou moinhos de vento para produzir energia mecânica. A energia
eólica representa hoje, 4% da matriz energética.
• Importação: energia importada do Paraguai, Argentina, Venezuela e
Uruguai.
• Nuclear: energia elétrica gerada¡ por uma fonte nuclear obtida a partir do
calor da reação do urânio. Possui pouca representatividade no Brasil (1%)
• Solar: refere-se à energia proveniente da luz e do calor do Sol. No Brasil é
pouco representativa (0,01%).

Matriz Energética no Brasil (fevereiro de 2015)
1%
• Biomassa
• Eólica
• Fóssil
■ Hidrica
• Nuclear
• solar
• Importação
Fonte: ANEEL (tevereiro12015)

Matriz energética no Brasil
• O Brasil possui 3.629 usinas com capacidade instalada total de 143 GW,
segundo dados da ANEEL (fevereiro de 2015).
• Essa capacidade instalada inclui o Sistema Interligado Nacional (SIN), os
Sistemas isolados, as interligações internacionais já em operação e também
a parcela da geração de energia de Itaipu importada do Paraguai.
• O Sistema Interligado Nacional e Sistemas Isolados abrangem as
instalações de energia elétrica das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste,
Nordeste e parte da região Norte.
• Aproximadamente 3,4% da capacidade de produção de eletricidade do país
encontra-se fora do SIN, ou seja, nos chamados Sistemas Isolados,
compostos por sistemas elétricos de menor porte localizados,
principalmente, na região amazônica.

(MA . Eneva S.A. e Eneva Participações S.A - de~ de 2014 a março de 2015
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Setor elétrico 1 Matriz energética Brasileira

•

A Eneva atua na geração de energia por meio de combustíveis fósseis e energia solar''
I

Principais fontes de geração da Eneva

CAPACIDADE INSTALADA (EM OPERAÇÃO) DOS
MAIORES AGENTES

Combustíveis Fósseis
• Carvão Mineral: o Grupo possui usinas de geração de energia a partir do
Carvão Mineral por meio de suas subsidiárias Porto do Pecém Geração de
Energia S.A. (em parceria com a EDP — Energias do Brasil S.A.), Pecém II
Geração de Energia S.A. e Itaqui Geração de Energia S.A.

t;

s

• Total da potência fiscalizada pela ANEEL: 1.445.411 KW (60,84% da
geração do Grupo)
• Gás Natural: atua na geração de gás natural por meio das subsidiárias,
Parnaíba 1 Geração de Energia Lida., Parnaíba 111 Geração de Energia S.A. e
Parnaíba IV Geração de Energia S.A.

i
4iEg

Fumas

~Morte TraãebeJ

Raipu

Eneva

• Total da potência fiscalizada pela ANEEL: 907.677 KW (38,21% da geração
do Grupo).

Faia ANEH. (fevaeFor20f5)

•

Participação da Eneva no setor energético

Óleo Diesel: Amapari Energia S.A. é a subsidiária responsável pela geração
de energia a partir do óleo diesel.

• Total da potência fiscalizada pela ANEEL: 21.600 KW (0,91 % da geração do
Grupo).

• O setor elétrico é bastante pulverizado, possuindo 3.629 agentes gerando
energia através de diversas fontes. O principal agente do setor, a
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF) possui 7 0/o da
capacidade instalada em operação no Brasil. A empresa AES Tietê, que
ocupa a 10' posição entre os maiores agentes possui 1,9% da capacidade
instalada em operação.

Energia Solar
• O Grupo gera 1.000 KW a partir da energia solar, porém, no total de geração
do grupo, a participação de energia solar é 0,04%.

• A participação da Eneva na matriz energética brasileira é de 2.375.688KW
ou 1,7% da capacidade total instalada, por meio de fonte de combustível
fossil e solar, sendo as principais fontes o Carvão Mineral e o Gás Natural
(99010 da geração total do Grupo).

i
ÇJP
-Sb
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Regulamentação do setor 1 Marco Regulatóri(

:) setor de energia elétrica no Brasil e sua regulamentação
Regulamentação do setor

Principais medidas adotadas pelo Novo Modelo

• O atual marco regulatório do setor elétrico iniciou - se em 2003 a partir da
edição das Medidas Provisórias 464 e 466 , convertidas nas Leis

• Para cumprir tais objetivos , foram tomadas as seguintes medidas , também
previstas na regulamentação:
• Criação de dois ambientes de contratação de energia , o Ambiente de
Contratação Regulada ( ACR) e o Ambiente de Contratação Livre (ACL);
• Modificação no critério das licitações , sendo que o maior uso pelo bem

10.84712004 e 10.84812004 (Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico), esta
última regulamentada pelo Decreto 5.16312004.
• O modelo do setor tem três objetivos principais:
— (i) Garantir a segurança de suprimento de energia elétrica: O modelo
exige que 100 % da demanda por energia no mercado regulado esteja
contratada , além de considerar um cálculo mais realista dos lastros de
energia ( energia assegurada ou garantia física dos empreendimentos);

público foi substituído pelo critério da menor tarifa;

• Obrigatoriedade das distribuidoras estarem 100 % com sua demanda
contratada;
• Desverticalização do setor , ou seja , separação das atividades de
geração , distribuição , comercialização e transmissão de energia;
• Eliminação do self-dealing , ou seja , proibição de contratações bilaterais
no ACR entre partes relacionadas sem licitação ( o self-dealing pode ser
incidental — caso de empresa de geração que vence o leilão promovido

— (ii) Promover a modicidade tarifária, por meio da contratação
eficiente de energia: Os consumidores do mercado regulado adquirem
energia das distribuidoras . A modicidade tarifária consiste em assegurar o

suprimento de energia de forma confiável, isonômica e a geração mais
econômica possível . Para isso , os agentes do mercado regulado serão
obrigados a comprar e vender energia através de licitações; e

pelo Poder Concedente e celebra contratos com distribuidoras do mesmo
grupo econômico);

— (ili) Promover a universalização do atendimento no setor elétrico:

• Criação de novos agentes institucionais , para monitoramento e execução

garantir o fornecimento de energia para a totalidade dos fornecedores.

das políticas do setor;

• Criação de programas de universalização.

V
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• Regulamentação do, setor 1 Agentes Institucional-

•

Foram criados novos agentes institucionais para monitoramento e execução dás políticas do setor
Atuação dos agentes do Sistema

CNPE

• Conselho Nacional de Política Energética (CNPE): criado em 1997, com o
objetivo de desenvolver e criar a política nacional de energia.
• Ministério de Minas e Energia (MME): é o poder concedente em nome do
Governo Federal e tem como principal função o estabelecimento das
políticas e diretrizes da regulamentação do setor.

MME
Políticas
CMSE

EPE

ANEEL

Agentes
Institucionais

• Comitê de Monitoramento do Setor de Energia (CMSE): monitora as
condições de fornecimento do sistema, propondo medidas preventivas para
restaurar as condições adequadas de atendimento.

Regulação e
Fiscalização

• Empresa de Pesquisa Energética (EPE): conduz pesquisas estratégicas
no setor elétrico que são usadas para subsidiar a formulação, o
planejamento e a implementação de ações do MME.
• Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS): coordena e controla as
operações de geração e transmissão do Sistema Interligado.

ONS

CCEE

Agentes ¡

1

• Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL): regula e fiscaliza o setor
elétrico de acordo com a política determinada pelo MME, fiscaliza as
concessões para atividades de comercialização, geração, transmissão e
distribuição de energia elétrica,! promulga regulamentação para o setor
elétrico, implementa e regulamenta a exploração das fontes de energia
elétrica, promove o processo licitatório para novas concessões, define os
critérios e metodologia para a determinação das tarifas de transmissão.

Eletrobrás

Transmissão

Geração

• Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE): viabiliza a
comercialização de energia elétrica no SIN, conduzindo os leilões públicos
de energia elétrica no Ambiente Regulado.

Distribuição

Comercialização

• Eletrobrás: empresa de capital aberto, controlada pelo Governo Brasileiro,
atua nas áreas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.

M ercado

• Agentes: são os agentes que ;,' atuam nas atividades de transmissão,
geração, distribuição e comercialização.

Fonte: Associação Braslieira de Disbibuldores de Energia El~ ¡AGadeeJ

.r
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regulamentação do setor 1 Ambiente de contratação

•

il

3 Ambiente de Contratação Regulada (ACR) e o Ambiente de Contratação Livre (ACL)
~

Contratos de
longo prazo
(15 a 30 anos ) J

Ambiente de Contratação Regúlada (ACR)

Energia Existente j

Energia nova

r
Preços definidos
por leilões
_ publicos

~~~
~

Conforme mencionado anteriormente, o novo modelo do setor elétrico criou

dois ambientes de comercialização de energia , o ACR e o ACL.
• No Ambiente de Contratação Regulada , as empresas de distribuição
compram a energia que esperam comercializar com seus consumidores
cativos, por meio de leilões regulados pela ANEEL e organizados pela
CCEE . As compras de energia elétrica são feitas com as geradoras,
comercializadoras e importadores de energia elétrica.
Os leilões regulados de compra de energia pelas distribuidoras são
separados em leilões de energia existente ( que visam à renovação de
contratos ) e leilões de energia nova ( para contratação de novas usinas).

Preçõs
negociados
livremente

1
ACR

ACL

Os vencedores do leilões de energia nova promovidos pelo Poder
Concedente tem os seguintes direitos e obrigações principais:
Fonte: Eneva

• (a) são autorizados a estabelecer - se como Produtores Independentes de
Energia ( PIE) para a implantação e exploração da central geradora que
permitiu sua participação no leilão;
( b) celebrar Contratos de Compra e Venda de Energia no Ambiente
Regulado ( CCEARs ) com o conjunto de distribuidoras que declararam
demanda no leilão.
relação aos agentes termelétricos que participam s o ACR a venda de
en ergia se dá através dos CCEAR na modalidade por disponibilidade.
energia
• Contrato de Disponibilidade : em tal modalidade contratual , o agente
gerador é remunerado pelo investimento necessário à construção e
manutenção da usina , sendo ressarcido pelos compradores pelos custos de
operação incorridos quando ordenado o despacho para geração de energia
pelo ONS.

Ambiente de Contratação Livre ( ACL)
• No ACL é realizada a venda de energia em termos livremente negociados
entre concessionárias de geração , produtores independentes ,
autoprodutores , comercializadoras de energia elétrica , importadores de
energia e consumidores Livres.

• Todos os consumidores acima de 3 MW e conectados a níveis de tensão
acima de 69 kV, assim como novos consumidores acima de 3 MW , podem
tornar - se consumidores desregulados e negociar seus contratos de
fornecimento de energia diretamente com geradores e atacadistas no
ambiente de contratação livre, sempre respeitando a regra de estar 100 %
contratado .
• A ANEEL é competente para autorizar o exercício das atividades de PIE
para usinas destinadas ao ACL (exceto hidrelétricas) e a atuação como
agente comercializador de energia no SIN.

I
i
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~

Leilões de compra de energia e recomposição do lastro de geração
Mercado de curto prazo (spot)
O mercado de curto prazo serve para a liquidação das sobras e déficits dos
agentes , ou seja , da diferença entre o montante total da energia contratada
através de leilão e da energia efetivamente gerada e consumida. As
diferenças apuradas são liquidadas nesse mercado de curto prazo ao Preço
de Liquidação das Diferenças (PLD). O PLD é estabelecido por modelo
computacional e visa a otimização da operação do Sistema Interligado
nacional . O PLD geralmente aproxima-se do custo marginal unitário da
última usina despachada.

Leilões de compra de energia

Os leilões passaram a ser o principal mecanismo utilizado para contratar o
suprimento de energia elétrica para as distribuidoras . O primeiro leilão de
energia elétrica proveniente de empreendimentos existentes foi realizado em
2004. Já o primeiro leilão de energia elétrica proveniente de novos
empreendimentos ocorreu em dezembro de 2005.
Leilão de Energia Nova

• O leilão de energia nova tem como finalidade atender ao aumento de carga
das distribuidoras . Neste caso são vendidas e contratadas energia de usinas
que ainda serão construídas . Este leilão pode ser de dois tipos:
• A -5 (usinas que entram em operação comercial em até cinco anos) e;
• A -3 (em até três anos).

Câmara de compensação
A CCEE é o órgão responsável por assegurar a correta transferência entre
agentes geradores, distribuidores e consumidores, dos montantes
comercializados via leilão e no mercado de curto prazo . Esta tem a

Leilão de Energia Existente

atribuição de aferir os montantes registrados frente aos montantes medidos
de geração e de consumo, e é responsável pelo cálculo de PLD e a
aplicação das regras de comercialização estabelecidas pela ANEEL.

• O leilão de energia existente foi criado para contratar energia gerada por
usinas já construídas e que estejam em operação. Geralmente os
investimentos dessas usinas já foram amortizados e, portanto , possuem um
custo mais baixo.

Disponibilidades Máximas e Garantias Físicas

Leilão de Ajuste

• Os leilões de ajuste visam adequar a contratação de energia pelas
distribuidoras , tratando eventuais desvios oriundos da diferença entre as

Cada usina do SIN apresenta uma disponibilidade máxima , calculada pela
sua potência deduzida das indisponibilidades declaradas . Também
possuem uma garantia física , equivalente a uma média de despacho de
longo prazo considerando sua disponibilidade máxima e calculada pelos
órgãos reguladores com bases em simulações estatísticas hidrológicas
(séries de chuvas ). Todos os agentes geradores devem zelar em apresentar
capacidade média igual ou superior às suas disponibilidades máximas.

previsões feitas pelas distribuidoras em leilões anteriores e o
comportamento de seu mercado . Como resultado desse leilão, são firmados
contratos de curta duração ( de três meses a dois anos).

f
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As principais penalidades aplicadas pela CCEE aos agentes geradores de energia
I
Penalidades
Existem três principais categorias de penalidades aplicadas pela CCEE aos
agentes geradores de energia:

• Penalidades por déficit de geração ( ADOMP ): tais penalidades são cobradas
dos agentes geradores caso estes não apresentem geração compatível com
suas disponibilidades máximas . Tais penalidades são aplicadas às
geradoras quando estas são despachadas pelo Operador Nacional do
Sistema (ONS).
• Penal idades por déficit de potência (falta de lastro ): tais penalidades são

cobradas dos agentes geradores caso estes apresentem capacidade de
geração de médio prazo , apurado com base em média móvel de 60 meses,
inferior às suas garantias físicas. Para evitar tais penalidades, uma geradora
com déficit de lastro precisa comprar lastro de uma geradora com excedente
de lastro. Diferentemente do ADOMP, o déficit de lastro pode ocorrer mesmo

quando a geradora não é despachada pelo ONS.
• Penalidade por falta de combustível : tais penalidades são cobradas dos
agentes geradores caso estes não apresentem geração compatível com
suas disponibilidades máximas por motivo de falta de combustível. Estas
penalidades podem ser cumulativas ao ADOMP.
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Ds preços da energia no ACR são definidos nos leilões (receita fixa anual) e, no ACL; são influenciados
por fatores como o consumo de energia e níveis dos reservatórios das hidrelétricas
Preço da energia no ACL variam conforme o mercado

Preços da energia no ACR são definidos nos leilões

• O preço da energia elétrica no mercado livre é influenciado por diversos
fatores. No curto prazo, diretamente pelo PLD, que, por sua vez, é
influenciado pelos níveis dos reservatórios das hidrelétricas, condições
hidrológicas futuras e previsão de oferta e demanda do sistema elétrico.
• Como o Brasil está enfrentando o terceiro ano de seca consecutivo, com
índices pluviométricos muito abaixo da média em pleno período de chuvas,
os níveis dos reservatórios estão muito baixos. Somado ao consumo de
energia no país que vem aumentando de forma importante, esses fatores
impactaram sobremaneira o PLD.
• Em fevereiro de 2014, o PLD atingiu R$ 822,83 por MWh, valor mais alto da
história e o teto estipulado pela ANEEL para o período e se manteve alto ao
longo de 2014. Em janeiro de 2015, a ANEEL reduziu o teto para R$ 388 por
MWh.

• Nos termos de um Contrato por Disponibilidade do ACR, o gerador recebe
uma receita fixa anual exatamente igual ao montante total correspondente ao
seu "bid vencedor" no leilão de energia nova.
• Esta receita fixa deve ser suficiente para a remuneração dos investimentos e
cobertura de todos os custos fixos da usina, incluindo custos fixos de
operação e manutenção (O&M), tarifas 'de transmissão/distribuição,
encargos e tributos.
• Já os custos variáveis de geração, denominados nos contratos CCEAR por
disponibilidade de Custo Variável Unitário ("CVU"), são totalmente
repassados às distribuidoras sempre que a usina é despachada pelo ONS.
As distribuidoras por sua vez, repassam os custos variáveis aos
consumidores finais, com autorização do regulador.
• Os custos fixos e variáveis de operação são declarados pelo gerador no
processo realizado pela EPE de habilitação técnica para o leilão.

• No longo prazo, as condições estruturais da oferta e demanda de energia
elétrica no sistema representam a grande influência no preço da energia.

• Com relação à indexação prevista no CCEAR, a receita fixa é indexada pelo
IPCA. Já o CVU é dividido em custo de combustível e custo de O&M
variável. Para o carvão importado, por exemplo, o custo de combustível é
corrigido pela variação do preço internacional do carvão mais a variação do
cãmbio. O O&M variável é corrigido pelo IPCA.

PLD MÉDIO MENSAL
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Embora participe também do ACL, a Eneva tem a maior parte de sua capacidade instalada contratada po>i
ACR

~

Participação Direta
.....

...

Energia recém
[aqui
2 écém II
%rnaba 1
%rnaba li
%rnaitla N
4rrepari
rauá

A-5 (2007)
A-5 (2007)
A-5 (2008)
A-5 (2008)
A-5 (2008)
Mercado livre
Mercado livre
_

720 MV
360 LU
365 MW
675 MW
176 MW
56 MW
22 MVV
1 wV

500/P
100%
50%
70%
35%
35%
51%

35%
359.
-

2.376 I
=orne: Formulário de ReferOncia CVM - Dezembro de 2014 e sitede RIReceita fixa indexada ao IPCA (data base mv114)
total

100%

2012-2026 dezenbro-12
2012-2026 fevere iro-13
2013-2027 outubro-13
2013-2027 abri-13
2013-2027 fevereiro-14
2013-2018 dezerrbro-13
- novenbro-08

319 Carvão
337 Carvão
151 Carvão
331 Gás natural
73 Gás natural
38 Gás natural
- Óleo Diesel
-

Energia Solar

- Julho- 11

1248

-
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Participação da Eneva no ACR e no ACL
• As autorizações das usinas da Companhia participantes do ACR são
referentes as usinas Porto do Pecém , Pecém I , Itaqui, Parnaíba 1 e Parnaba
IV.
• No ACL, as usinas que estão autorizadas e registradas a participar são
Amapari e Pamaíba IV.
• Além das usinas, a Eneva Comercializadora de Energia Ltda.
(comercializadora do Grupo ) encontra-se autorizada a atuar como agente
comercializador de energia no ACL.
• A exploração da usina solar de Tauá não depende de autorização do Poder
Concedente /ANEEL , por se tratar de usina solar com capacidade menor do
que 5 MW.

IMA - Eneva S . A e Eleva Participações S.A - dezembro de 2014 a março de 2015

Parnaíba II
Em agosto de 2011 , a Companhia venceu o leilão de energia nova A-3,
garantindo a contratação da energia da usina termelétrica Parnaíba II,
localizada na Bacia do Parnaíba.
A usina postergou o início das operações comerciais de Parnaíba II para
junho de 2016 e atualmente encontra -se em fase pré -operacional.
O contrato de energia obtido no leilão tem um prazo de 20 anos e garante o
recebimento de receita fixa anual de R$398 ,3 milhões (data-base : novembro
de 2014).
I

i
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Atrasos no início da operação de algumas usinas e a indisponibilidade de energia impactaram o Grupo e
contribuíram para a crise na Companhia
Atrasos no início da operação de algumas usinas

Pagamentos decorrentes de indisponibilidade

• Os atrasos no início da operação de Pecém 1 (529 dias), Pecém II (252 dias)
e Itaqui (650 dias) obrigaram o Grupo a adquirir a energia contratada em
leilão, de outro participante do mercado (compra de lastro).

• Segundo as Recuperandas, os CCEAR preveem utilização de uma média
móvel de 60 meses da disponibilidade efetiva. Essa metodologia apura a
indisponibilidade utilizando uma média móvel dos 60 meses anteriores, que
é então comparada com os índices de indisponibilidade de referência
declarados no leilão. Caso a indisponibilidade medida seja igual ou menor
que os dados de referência, não há ressarcimento ADOMP.

• Devido ao atraso do início das operações de geração de energia de tais
empreendimentos, a Companhia se viu obrigada a comprar energia elétrica
no mercado spot para honrar seus compromissos de fornecimento de
energia elétrica além de arcar com encargos de indisponibilidade (ADOMP).

• Porém, a apuração realizada pela ANEEL considerou a metodologia do
ADOMP horário, no qual a usina deve gerar a cada hora sua Potência
Instalada descontada das taxas de indisponibilidade de referência (valores
originais). A diferença de potência entregue é valorada a (PLD — CVU) e
ressarcida da UTE para a distribuidora.

Termo de ajustamento de conduta (TAC)
• A RJ do Grupo OGX afetou a PGN, e consequentemente todo o Complexo
Termelétrico Pamaba, pois todas as usinas a gás do complexo são
abastecidas pela PGN. Está contratado um fornecimento de 8,41VIM m 31dia
de gás, que tem previsão de ser alcançado em 2016, resultando em atrasos
adicionais da UTE Pamaíba II.

• Todas as UTEs do Grupo tiveram a indisponibilidade calculada por meio da
aplicação da metodologia horária.i
• Após ação judicial, o Grupo obteve sentença judicial atendendo a Pecém I,
Itaqui, Pecém II, Parnaíba 1 e Parnaíba III e determinando o reembolso dos
pagamentos por indisponibilidade. O reembolso foi recebido em novembro
de 2014.

• A Eneva conseguiu junto à ANEEL a assinatura do TAC, permitindo a
postergação do início dos contratos de venda de energia de Pamaíba II para
julho/2016.
• Além do benefício da postergação, o TAC solucionou também a atual falta
de gás para suprimento das usinas já em operação comercial (Parnaíba I, III
e IV), cujos contratos de energia já se encontram vigentes, permitindo que
que Pamaíba 11 gere energia em substituição à Pamaíba I, atendendo assim
integralmente o contrato de Parnaba 1 sem penalidades por
indísponibilidade.

Queima do estator da Unidade Geradora de Pecém 1
• Em de agosto de 2014, a queima do estator da Unidade Geradora 01 da
usina levou a uma indisponibilidade não programada de geração de 360~
A usina operou com apenas metade da sua capacidade até o início de
dezembro de 2014, por um período de 87 dias. Isso a impediu de gerar a
energia contratada (recorrendo a compra de lastro).

• O TAC também prevê que a Companhia invista no fechamento de ciclo de
Parnaíba I, e o pagamento de uma multa através da redução da receita fixa
do contrato.

IMA Eneva S.A. e Eneva Parttcipaçães S.A. dezemhro de 2014 a março de 2015
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A Eneva iniciou suas atividades em abril de 2001, com a constituição da MPX, sociedade destinada a
ituar no setor de geração de energia
1.
A Eneva iniciou suas atividades
em abril de 2001, com a
constituição da MPX, sociedade

destinada a atuar no setor de
geração de energia.

UTE Pecém 1 comercializou no Leilão A5, 615 MW, gerando uma receita de
R$417,4 milhões por ano. UTE Itaqui

(então UTE Termo Maranhão)
comercializou, no mesmo leilão,
315MW gerando receita de R$ 220,7
milhões por ano.

leilão de energia nova A-5
realizado pela CCEE. O PPA,

ao

mercado

captação no valor aproximado de R$

tem prazo de 15 anos e

assegura uma receita fixa anual
de R$ 207,0 milhões.
i

2 bilhões.

operação comercial.

esta participação acabou por
ser alienada para a Petrobras.

subscrição de um lote suplementar de'
118.261 ações ordinárias ao mesmo
preço, outorgada aos bancos
coordenadores. No total, foram
2.022.004 ações, resultando em uma

15 anos, a partir do início de sua

Estado do Ceará. Em 2004,

UTE Pecém li, de 360 MW,
vendeu 276 MW médios no

disponibilizadas

Ambas garantiram receita fixa durante

Até 2004 , o seu principal
investimento
consistiu
na
participação ( 51%) no capital da
Termoceará , operadora da UTE
Senador Carlos Jereissati,
movida a gás natural e situada
no Município de Caucaia ,

Na sequência da oferta de ações, foi
ainda exercida a opção para a

Realização da oferta pública de
ações da Eneva ( ainda sob a
denominação
MPX).
A
companhia emitiu, inicialmente ,
1.903 . 743 ações ordinárias
nominativas, ao preço de R$
1.006,63 por ação , que
começaram a ser negociadas

Iniciaram - se outros projetos no
setor energético , através da
constituição de novas SPEs,
dentro e fora do país, como o
projeto UTE Pecém II, a
instalação de UTEs na Bacia do
Parnaíba ( Maranhão ), o maior
projeto , de geração térmica a

no segmento do Novo Mercado
da BM&F BOVESPA .

carvão do Chile (Termoelectrica
Castilla ) e a extração de carvão

mineral na Colômbia.
U~

O
IMA - E~a S.A. e E~ Participações SA - dezembro de 2014 a março de 2015

33

02015 DelotOe Touche Tohmatsu 4da. - Todos os direitos reservado

•

•

Histórico

3 Grupo contraiu empréstimos com instituições financeiras com o intuito de financiar projetos de
geração de energia elétrica

.
Assinatura
do
memorando
de
entendimento com a
OGX para aquisição
de 33,3%, dos 70% de
participação da OGPar
nos 7 blocos da Bacia
do Parnaíba

O Grupo contraiu empréstimos-ponte
superiores a R$500 milhões junto ao Banco
do Nordeste, destinados a financiar parte
da implementação da UTE Itaqui e da UTE
Pecém li. Em maio, obteve junto ao Banco
Itaú uma linha de crédito de longo prazo de
até R$ 323 milhões, também para financiar
a implementação da UTE Pecém II.

O BNDES e o BID aprovaram
pacotes de financiamento de
longo prazo, que somaram
cerca de R$ 2,1 bilhões,
destinados a cobrir custos
relacionados à implantação da
Pecém 1 e a quitar os
empréstimos-ponte contraídos
pela Eneva (ainda MPX)

A ANP aprovou a
transferência da
participação de 70%
detida pela OGPar a
PGN, sociedade de
propósito específico em
que a ENEVA e a OGPar
detinham à época 33,3%
e 66,7% do capital social,
respectivamente.

i

O BNDES, o BNB, o Banco
Bradesco e o Banco
Votorantim aprovaram
pacotes de financiamento
de longo prazo destinados à
implementação da ' UTE
Itaqui, no. valor de aprox. R$
1,250 bilhão..

1

A ENEVA adquiriu o
projeto da Usina
Termelétrica de Seival
que possui Licença de
Instalação para 600
MW a carvão mineral
no município de
Candiota, estado do
Rio Grande do Sul.

ty
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Através da sua subsidiária DD Brazil Holdings S.A.R.L, a E.ON adquire participação de 11,7% da Eneva
Através de emissão de debêntures
conversíveis em ações ordinárias, a Eneva
também angariou recursos junto ao
BNDESPAR, à Gávea Investimentos e ao
seu então controlador, Eike Fuhrken Batista,
no valor total de aproximadamente R$ 1,4
bilhão, prioritariamente utilizados para
incrementar a exploração de gás natural na
Bacia do Parnaíba, no Estado do Maranhão,
iniciada no ano seguinte, e a extração de
carvão mineral na Colômbia.

Declarada
comercialidade de dois
campos de gás natural
operados pela coligada
PGN na Bacia do
Pamafba.

A Pamaíba II,
com capacidade
de 517 MW,
vence leilão de
energia nova A-3.

A ANEEL aprovou a transferência
das autorizações da Parnaíba I,
relacionadas a projetos com energia
contratada no leilão A-5 de 2008,
totalizando 450 MW médios. A quarta
e última turbina desta UTE recebeu
autorização para iniciar a operação
comercial passando a gerar 676
MW, tendo o projeto sido alavancado
por financiamento de longo prazo
obtido junto ao BNDES no valor
aproximado de R$ 671 milhões.

IMA - Eneva SA e Eneva Participagiies SA - dezembro de 2014 a março de 2015

99,6% das debêntures foram
convertidas em ações da ENEVA.
Em seguida, os ativos de
mineração na Colômbia foram
segregados, com versão da parcela
cindida para uma nova Companhia
listada no Novo Mercado da
BM&FBovespa, a CCX, que
começou a negociar de forma
independente no dia 25 de maio de
2012.

Formação de uma joint
venture com a E.ON, por meio
da qual Eneva levantou
R$lbilhão através de um
aumento de capital subscrito
pela DD Brazil Holdings
S.A.R.L., subsidiária da E.ON.
Assim, a E.ON alcançou uma
participação de 11,7% na
Eneva.

35

Inicio
operação
da
comercial da primeira
unidade geradora de
UTE Pecém 1
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A MPX Energia S.A passa a se chamar Eneva S.A
Em conjunto com a EDP e !
iguais
proporções ,
em
concluiu a aquisição de

Anunciado aumento
de capital de até
R$1,5
bilhão,

geradora da Pecém

100% das ações da MABE

dividido em duas

comercial, atingindo

I, e das UTEs Pecém

Brasil

etapas,

sua capacidade
instalada ( 676~

II, Parnaíba III e
Parnaíba IV.

Entre fevereiro e
abril, as três turbinas

da Pamaíba 1
iniciaram operação

Inicio da operação
comercial
segunda

da
unidade

A
denominação
social
da
companhia foi alterada para Eneva
S.A., substituindo MPX Energia S.A.

Aumento de capital
social da Companhia,

Ltda.,

consórcio

construtor formado pelas
empresas Maire Tecnimont
SpA e Grupo Efacec, 1
referente à gestão e
construção
das UTEs
Pecém I, Itaqui e Pecém II.

no valor de R$800
milhões

e

restruturação
da
dívida da holding.

1

A primeira turbina da
Pamaíba 1 realizou a
primeira sincronização com
o SIN. Em fevereiro,
Parnaíba 1 recebeu

autorização da ANEEL para
iniciar a operação comercial

da primeira turbina (de um

Um Acordo de Investimento foi celebrado
com a E.ON que, por meio de sua
subsidiária DD Brazil Holdings S.A.R.L,
adquiriu 141.544.637 ações. Com essa

total de quatro), no mesmo

operação a E.ON passou a deter
aproximadamente 37,9% do capitai da

mês, a Itaqui recebeu
autorização da ANEEL para
iniciar a operação comercial.

Eneva, tendo celebrado Acordo de
Acionistas com o Sr. Eike Fuhrken Batista
para exercício de controle compartilhado.

Realização de acordo de
MA com a E.ON e a
Cambuhy
para
capitalização da PGN,
assegurando
abastecimento

para os
Parnaíba.

de

gás

ativos

do

Aumento de capital de
R$250 milhões da PGN é
concluído. O controle da

PGN 1 passa

a

ser

exercido por Cambuhy
Investimentos, ENEVA e
E.ON.,
ci\

W
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Atrasos no início de geração de energia de seus principais ativos (carvão e gás), geração abaixo do
-,sperado em função de problemas técnicos e compras de lastro com preços muito elevados estão entre as
;ausas do Pedido de Recuperação Judicial
A UTE Pecém 1 foi desligada
Nesse cenário, ó Grupo tornou-se
Os atrasos no início da operação de
Pecém I, Pecém II e Itaqui, obrigaram
o Grupo a adquirir a energia
contratada em leilão, de outro
participante do mercado (compra de
lastro). Com os preços elevados e
com a geração insuficiente, as SPEs
em que a Eneva possui participação
incorreram em inadimplência perante
a ANEEL.

em agosto de 2014 por
problemas técnicos e até
dezembro de 2014, operou com
metade da sua capacidade.

incapaz de honrar com seus
compromissos assumidos perante
fornecedores e instituições financeiras,
solicitando a Recuperação Judicial da
Eneva S.A e Eneva Participações S.A.

Pedido de Recuperação
Judicial

ÍI
A RJ do Grupo OGX afetou a
PGN, e consequentemente todo
o Complexo Termelétrico
Parnaiba, pois todas as usinas a
gás do complexo são
abastecidas pela PGN. Está
contratado um fornecimento de
8,4MM m31dia de gás, que estão
previstos para serem alcançados
em 2016, resultando em atrasos
adicionais da UTE Pamaíba II.

O pedido de Recuperação
Judicial foi solicitado em 09
de dezembro de 2014 e
deferido pelo Juizo da 0 Vara
Empresarial da Comarca da
Capital do Estado do Rio de
Janeiro no dia 16 de
dezembro.

Algumas das sociedades operacionais
sofreram sanções por parte da
ANEEL, em função da medição dos
chamados períodos de
indisponibilidade das plantas
(ADOMP). Por discordarem do método
aplicado, as empresas ajuizaram a
questão. Os valores em discordância
referentes a Itaqui e Pecém 1 foram
devolvidos (aproximadamente R$108
milhões e R$260 milhões,
respectivamente, em novembro.

IMA - Eneva S.A. e Eneva Partitipações S.0. - dez~ de 2014 a março de 2015

9
cr

9

37

02015 Debine Touche Tohmatsu Ltda. - Todos os direitos reservado'

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

s

•

Seção

Página

Índice

3

Glossário

4

Sumário Executivo

7

As Recuperandas

10

Setor elétrico

18

Regulamentação do setor

23

Histórico

32

Endividamento conforme edital do AJ

38

Eventos subsequentes ao Pedido de Recuperação

40

I

Endividamento conforme edital 20 Ã,

'

Judicial
Informações operacionais

43

Informações financeiras
Plano de Recuperação Judicial
Cronograma processual
Acompanhamento processual

55
67
72
74

~

I

I

i
CS~

CS
]MA - Eneva S.A. e Eneva Participações S.A. - dezembro de 2014 a março de 2015

38

®2015 Debuta Toudte Totxnatsu Uda. - Todos os dkeitos reservado

•

•

Endividamento conorme edital do A.

De acordo com o Edital do AJ publicado em 20 de fevereiro 2015, as Recuperandas apresentaram
:ndividamento consolidado no montante equivalente a R$2,5bi, dividido entre as classes I, III e IV
i

Perfil da dívida

lasse III

0,16

2,70

102,74

lasse IV
Q,]_@

lasse 1
lasse 111

2.70

2,62

Q2~

9,42

lasse IV

1Q1@

2.62

2.129,13

2.425,56

81

0,71

0,71

22

2.130.02

2.426.45

111

0,11
26,00

0,11
61,52

2
22

0,10

0,10

4

26.22

61.74

28

• As tabelas ao lado apresentam o resumo da dívida concursal do Grupo
Eneva de acordo com o edital do AJ.
• Para efeito de análise dos principais credores do Grupo , foi considerada
uma taxa de conversão do Dólar para o Real de USD / BRL 2 , 8701 , do Euro
para o Real EUR/BRL 3 , 2421 e da Coroa Norueguesa para o real NOK/BRL
0,378 , todas referentes a cotação do dia 20 de fevereiro de 2015 , data da
publicação do Edital do Administrador Judicial.
• O total da dívida em reais é de R$2,5 bilhões de acordo com as mesmas
taxas de conversão.

• O quadro das Recuperandas é composto por créditos trabalhistas (Classe 1),
créditos quirografários (Classe III) e créditos detidos por microempresas e
empresas de pequeno porte (Classe IV).

• Não foram declarados credores detentores de garantia real.
• O endividamento consolidado elimina os créditos em que uma Recuperanda
é garantidora da outra Recuperanda , razão pela qual o somatório dos
quadros individuais divergem do total consolidado.
tau Unbanco SA (antigo banco teu BBA SA)
Banco abbank SA
CSlbank NA
C7edit Suisse Brasil (Bahamas) Limited
EON Brasil Energia Ltda
CSRX Energias Renováveis Ltda
EON International
EM Brasil Industria Maquinas e Serviços Ltda
F n Consu ltoria Ltda
Outros
Total

706,9
282,6
124,3
27,0
13,0
12,4
9,0
3,9
1,2

• As diferenças entre o Edital divulgado pela Recuperanda e do Editai
divulgado pelo Administrador Judicial estão resumidas abaixo:

Edital do Administrador Judicial
Total

6,6
2.461.2

2,7

102,7
4,

2.156,2

2.461,2

!91.21

44.2

Fonte: Editai da Recuperanda e Edital do AJ
(cotação do dia 20102/205 -moeda tS$/Real=2,870100; Eur/Rea1--32421W; NOWReal-0,378000)
I

Fonte: Edital do Administrador Judicial
(cotação do dia 2(/02/205 - moeda tS$/Realf 2,!170100; Eur/Real=3,242100; NOW Real=0078000(
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Eve

subsequentes ao Pedido de Recuperação Judicia

gatos relevantes e comunicados publicados pela Eneva, a partir de 09 de dezembro de 2014, quando as
2ecuperandas entraram com o Pedido de RJ
A Eneva S.A. comunicou que, na data de hoje, recebeu ,
correspond8ncia anexa do Banco Clássico S.A. em qà
comunicou à Companhia de que seu fundo exclusivo FW
Dinâmica Energia passou a deter 87.494.400 ações
representativas de 10,41 % do capital social da Companhia.

2014
• A Eneva S.A celebrou contrato de venda da totalidade da
participação da Companhia na sua subsidiária Pecém 1 para a
EDP (Energias do Brasil S.A.).
• A transação compreende o pagamento de R$300m pela
participação de 50% do capital social de Pecém 1 e pela futura
capitalização de créditos concedidos originalmente pela ENEVA à
Pecém 1 no valor total de R$409,9 milhões, a ser efetivada no
fechamento da transação.
• O fechamento da transação está sujeita a condições precedentes
e também à aprovação do CADE.

2015
• A Eneva S.A. comunicou a celebração de aditamento ao Acordt
de Acionistas celebrado entre DD Brazil Holdings S.A R.L. e o Sr
Eike Fuhrken Batista.
• A versão atualmente em vigor do Acordo de Acionistas reflete
dentre outras, as alterações feitas no Estatuto Social dt
Companhia aprovadas na AGE de 30 de dezembro de 2014
incluindo a alteração na composição do Conselho dt
Administração.
• A íntegra do Acordo de Acionistas está disponível no website dt
RI da ENEVA, bem como nos websites da CVM e à BM&FBovespa S.A.

• A companhia comunicou que o Conselho de Administração
elegeu os Srs. Alexandre Americano e Ricardo Levy para os
cargos de Diretor Presidente e de Diretor Vice-Presidente e de
Relações com Investidores, respectivamente, tendo em vista as
renúncias dos diretores da Companhia, Srs. Fabio Bicudo e Frank
Possmeier.
• Foram apresentadas, também nesta data, as renúncias dos Srs.
Luiz do Amaral de França Pereira, Adriano Castello Branco e Luiz
Fernando Vendramini Fleury aos cargos de membros do
Conselho de Administração da Companhia.
• Uma AGE será convocada para eleger novos membros do
Conselho de Administração.

• A Eneva S.A. comunicou que, em AGE realizada na data de hoje
o Sr. Marcos Grodetzky foi eleito membro independente dt
Conselho de Administração da Companhia.
Em conjunto com as eleições dos Srs. Fabio Bicudo e Adriam
Castelo Branco, ocorridas em 30 de dezembro de 2014, 1
Conselho de Administração da ENEVA foi recomposto de forma;
atender o Estatuto da Companhia e o Regulamento do Novt
Mercado da BM&FBovespa S.A.

• O grupo comunicou que o Juízo da 0 Vara Empresarial da
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro decidiu pelo
deferimento do processamento da RJ da Companhia e de sua
subsidiária ENEVA Participações S.A.
• O Juizo decidiu, também, pela nomeação da Deloitte Touche
Tohmatsu como administrador judicial.
IMA -
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EveOs subsequentes ao Pedido de Recuperação Judicia

.

Fatos relevantes e comunicados publicados pela Eneva, a partir de 09 de dezembro de 2014, quando as
Recuperandas entraram com o Pedido de RJ (cont.)
I

• A Eneva S.A comunicou aos seus acionistas e ao mercado en e
geral que, na data ide hoje, por ordem do Juizo da 41 Van1
Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, no ãmbito di
recuperação judicial da Companhia e de sua subsidiária ENEVI
Participações S.A., foi publicado o edital para convocação da AG(
das Recuperandas, a ser realizada em 16 de abril de 2015, ã:
9h00, em primeira convocação, e em 30 de abril de 2015, às 9h00
em segunda convocação, no Auditório Principal do Edifício di
Bolsa de Valores do Rio de Janeiro.
• O Plano de Recuperação Judicial protocolado originariamente 1
as eventuais alterações que sejam apresentadas até a realizaçãi
da AGC, na forma da lei, podem ser obtidos no endereço
eletrônico httpJ/ri.eneva.com.br .

• A Companhia informou que o Conselho de Administração da
Companhia aprovou nesta data a apresentação do PRJ perante o
Juízo da 4e Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, no
âmbito da recuperação judicial da Companhia e de sua
subsidiária ENEVA Participações S.A.
• O Plano tem como premissa a reestruturação do endividamento
financeiro e o equacionamento da estrutura de capital das
Recuperandas, por meio do(a):
• (i) pagamento integral de até R$250k por credor quirografário,
respeitado o valor do respectivo crédito;
• (ii) redução global de 40% (quarenta por cento) a 65% (sessenta
e cinco por cento) do valor total dos créditos quirografários
detidos pelos credores das Recuperandas por meio da
capitalização de créditos e/ou da concessão de perdão de dívida
e consequente reperfilamento do saldo remanescente da dívida
contraída junto aos referidos credores; e
• (iii) realização de aumento de capital da Companhia, a ser
deliberado e aprovado em Assembleia Geral de Acionistas, no
valor estimado de até R$3bi ao preço de emissão de R$0,15 por
ação da Companhia, composto pela(o):
• (a) capitalização de créditos detidos por credores quirografários
das Recuperandas;
aporte de ativos por parte de acionistas, credores e
• (b)
investidores da Companhia, a serem definidos e submetidos à
avaliação e deliberação em Assembleia Geral de Acionistas; e/ou
• (c) contribuição em moeda corrente.
• As etapas do Plano relacionadas ao aumento de capital estão
sujeitas à oportuna deliberação em Assembleia Geral de
Acionistas.
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Entre as subsidiárias operacionais do Grupo, cinco se destacam pela relevância nos resultados gerados
Principais ativos do Grupo

Resultado por Equivalência - % Receita Bruta

• A Eneva S . A. e a Eneva Participações S.A. possuem participação direta ou
indireta em diversas outras sociedades operacionais que atuam na geração
e na comercialização de energia , com negócios complementares em
geração elétrica e exploração e produção de gás natural , conforme
mencionado na seção • Recuperandae.
• Do total das empresas operacionais do Grupo , cinco delas se destacam pela
relevância na participação no resultado . São elas:
1. Itaqui Geração de Energia S.A.;
2.

lu .1%

■

Pecém 1

■ Pecém II
. Parnaíba III

28%

60%

Porto do Pecém Geração de Energia S.A.;

• Parnaíba IV

■ Comercializadora

3. Pecém II Geração de Energia S.A.;
4. Pamaíba 1 Geração de Energia S.A.; e
S. Pamaíba III Geração de Energia S.A.
• Para essas companhias serão apresentadas informações operacionais e
financeiras detalhadas

Fonte: Enevo

Resultado por Consolidação - % Receita Bruta
o%

• Itaqui

■ Amapari
/

Parnaíbal

t

■ Parnaíba II

60%J

fonte: Eneva
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Informações operacionais

Principais ativos em operação — Itaqui (carvão)
Itaquí Geração de Energia S.A. (UTE Itaqui)
A UTE Itaqui é uma usina termelétrica a carvão mineral instalada no Distrito
Industrial de São Luis (MA), nas proximidades do Porto de Itaqui. A usina
possui capacidade instalada de geração de 360 MW, com prazo de 35 (trinta e
cinco) anos. conforme Portaria n°. 177, de 12 de maio de 2008, do Ministério de
Minas e Energia.
No leilão A-5 de 2007. a usina comercializou 315 MW médios por um período
de 15 anos, segundo os termos do CCEAR. A energia comercializada garante
uma receita anual mínima indexada ao IPCA e, adicionalmente, uma receita
variável destinada a cobrir os custos (combustível, operação e manutenção)
incorridos quando a planta for despachada a gerar energia pelo ONS.
Em 05 de fevereiro de 2013, a UTE Itaqui recebeu autorização da ANEEL para
iniciar a operação comercial, passando a ser remunerada de acordo com a sua
capacidade total (360MW) em abril de 2013.

IMA - Eneva S.A. e Eneva Participações S.A. - dezembro de 2014 a março de 2015
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Principais ativos em operação — Itaqui (carvão)
Disponibilidade - Itaqui

ITAQUI - DISPONIBILIDADE (%)

• Em relação ao desempenho operacional da usina em 2014 , a maior
disponibilidade histórica já registrada foi obtida em setembro de 2014,
alcançando 95%.
• Nos dois primeiros trimestres do ano , a usina experimentou uma redução de
sua disponibilidade devido a manutenção dos silos de carvão, equipamentos

Leiliìo:95%
8376

84%

2713

3T13

87%
1

87%

1

de ventilação e sistema de controle de emissões.

• Contudo , a Administração da Itaqui indica que investimentos em melhorias
técnicas e em estoque de peças de reposição , totalizando R $40 milhões
(estimado ) devem permitir a redução do tempo de inatividade da usina,
consequentemente , aumentando seu percentual de disponibilidade futuro.
• O ressarcimento indicado no gráfico ao lado em azul é referente ao impacto
da contabilização do reembolso do custo de indisponibilidade ( valor de
R$100 , 5m). Caso não fosse considerado esse impacto o EBITDA da usina

1T13

4T13

1T14

2T14

3T14

Fona neva

seria de R$11,6m.

ITAQUI - EBITDA (EM R$M)

*E~

■ RessarcinenOo

Fonte: Eneva

i
tMA - Eneva S.A. e Eneva Participações S.A - dezembro de 2014 a março de 2015

46

®2015 Deloitle Touche Tohmatsu Uda. - Todos os direitos reservado

Informações operacionais 1 Pecém

•

Principais ativos em operação — Pecém I (carvão)
Porto do Pecém Geração de Energia S.A. (UTE Pecém 1)

P E C É M 1- GERAÇÃO BRUTA DE ENERGIA

(EM G W )

• A UTE Pecém 1 é uma usina termelétrica com duas unidades geradoras
totalizando uma capacidade instalada de 720 MW, que utiliza carvão

1.186

importado como combustível e foi construída dentro do Complexo Industrial
1.014

e Portuário do Pecém (CIPP) em São Gonçalo do Amarante, no Estado do
Ceará.
• Em 16 de outubro de 2007. no 5 9 Leilão de Energia Nova promovido pela
ANEEL, a usina vendeu para 32 distribuidoras de energia a totalidade de sua
capacidade instalada da primeira fase. 615 MW médios, com o ICB de
R$119,87/MWh (data-base: nov/2014). Isso equivale a um faturamento anual
fixo de R$637m (base: nov/14) para contratos com duração de 15 anos.
garantindo assim um fluxo de caixa estável para o empreendimento.
• O (aturamento anual, ajustado à participação da Eneva no Empreendimetno

693

a

4T13

1T14

2T14

3T14

Fonte: Eneva

é de R$319m.
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Informações operacionais 1 Pecém f

S
Principais ativos em operação — Pecém I (carvão)
Disponibilidade — Pecém 1
• Em 2014, a usina contou com a operação integral de suas duas unidades
geradoras, apresentando disponibilidade média de 76,4%, sendo que a ia
unidade geradora (UG01) apresentou disponibilidade de 62,2% e a 2 8
unidade geradora (UG02) de 90,05%.
• A baixa disponibilidade da UG01 é resultado do desligamento da unidade em
25/0812014 e de diversas outras paradas de manutenção que ocorreram
desde 2013.0 desligamento em questão ocorreu devido à queima do estator
do gerador, promovendo a indisponibilidade não programada de 360 MW.
• Para ganhar agilidade no retomo da unidade geradora, optou-se pela
substituição do gerador por um gerador novo, disponível na fabrica da
Siemens nos Estados Unidos.
• A usina possui seguro com cobertura de dano patrimonial e lucro cessante.
Assim, foi acionada a apólice vigente que prevê a possibilidade de
ressarcimento de custos pela substituição de equipamentos, e também pela
"interrupção de negócios" após o 60° dia.
• A operação da UG01 foi retomada no dia 2011112014. A usina teve duas
paradas programadas para manutenção efetuadas durante o ano de 2014,
sendo a UG01 em janeiro e a UG02 em agosto.
• O ressarcimento indicado no gráfico ao lado em azul é referente ao impacto
da contabilização do reembolso do custo de indisponibilidade (valor de
R$237m líquido). Caso não fosse considerado esse impacto o EBITDA da
usina seria de R$7,1 m.

PECÉM 1 - DISPONIBILIDADE (%)
Leilão: 99%
83%
77%
72%

7a1s

66%
51%
41%

1T13

2T13

Forte: Fneve

3T13

1 4T13

1T14

2T14

3n4

I
i

PECÉM 1 - EBITDA (EM R$M)

■ EBITDq ■ Resa¢inetb

1

Fonte: Eneve
Ì
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Informações operacionaís 1 Pecém 1

'rincipais ativos em operação — Pecém II (carvão)
Pecém 11 Geração de Energia S.A. (UTE Pecém 11)

- GERAÇÃO BRUTA DE

(EM GW)

• A Pecém 11 é uma usina termelétrica que utiliza carvão importado como
combustível e foi construída dentro do CIPP em São Gonçalo do Amarante.
no Estado do Ceará, com capacidade de 360 MW instalados.
• A empresa pertence 50% à Eneva S_A. Em 30 de setembro de 2008, o
projeto sagrou-se vitorioso no leilão A-5, tendo vendido 276 MW médios. O

CCEAR tem início em janeiro de 2013 e prazo de 15 anos, assegurando
uma renda fixa anual de R$ 302,1m (base: nov/14), indexada ao IPCA. O
faturamento anual, ajustado à participação da Eneva no empreendimento é
de R$151 m.
• O CCEAR prevê repasse integral dos custos de combustível, incluindo o

impacto da variação cambial, para o preço da energia. Todos os
equipamentos-chave já foram assegurados e a esteira de carvão que
viabilizará a logística integrada com o Porto de Pecém já se encontra
operacional.
• Em 18 de outubro de 2013. a Companhia recebeu autorização da ANEEL
para iniciar a operação comercial. O empreendimento passa a ser
remunerado de acordo com a sua capacidade total (365MW) em outubro de
2013, segundo os termos do CCEAR assegurado no leilão de energia A-5 de
2008.
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Informações operacionais 1 Pecemil

•

i

Principais ativos em operação — Pecém II (carvão)
Disponibilidade — Pecém II
• Em relação ao desempenho operacional da usina em 2014, no primeiro
trimestre do ano os altos níveis de disponibilidade alcançados e a recorrente
margem positiva no despacho, permitiram um melhor desempenho
operacional.
• Porém, a partir do segundo trimestre, o desempenho operacional foi
impactado por maiores custos com serviços de terceiros e penalidades por
índisponibilidade.
• Já no terceiro trimestre, a usina experimentou uma redução de sua
disponibilidade para geração de energia, devido a problemas nos silos de
carvão e na ventilação forçada. Tal redução da disponibilidade, impactou
negativamente a receita variável e dado o aumento de preços no mercado
spotde energia os custos de indisponibilidade também foram aumentados.
• Apesar disso, a usina atingiu por mais de uma vez o percentual de
disponibilidade declarado em leilão e segundo a Administração da usina, a
melhoria no comissionamento resultou em operação mais estável,
incorporando lições aprendidas de outras usinas.
• O ajuste indicado no gráfico ao lado em azul é referente ao impacto da
contabilização do recálculo da indisponibilidade considerando a metodologia
de média móvel (valor de R$31,1m). Caso não fosse considerado esse
impacto o EBITDA da usina seria de R$14,7m.

PECÉM II - DISPONIBILIDADE (%)
leiloo:%%
97%

411.1

1114

96%

1

2114

3114

Fatie: Fava

PECÉM II - EBITDA (EM R$M )

-lu,/

REMIDA a Ajuste hdspmDtidade
Fonte: Em&
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Informações operacionais 1 Parnaíba

•

S
Principais ativos em operação — Parnaíba I (gás natural)
PARNAíBA

Parnaíba Geração de Energia S.A_ (UTE Parnaíba 1)

1 - GERAÇÃO BRUTA DE ENERGIA
(EM GWH)

• A UTE Paranaíba 1 é composta por quatro turbinas a gás natural de 169 MW
de capacídade cada, totalizando uma capacidade instalada de 676 MW• A usina contratou a venda de 450 MW médios, por um período de 15 anos,
no leilão A-5 de setembro de 2008, o que lhe permitirá receber uma receita
fixa anual de até R$472.6m (data-base: nov114), indexada ao iPCA.
• A Licença de Operação para o empreendimento foi emitida pela Secretaria
de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão - SEMA/MA
em 21 de dezembro de 2012 (LO n° 559/2012), válida até 21 de dezembro

1.370

1.411

1.412

4113

1114

2T14

de 2016.

• A ANEEL aprovou, em 5 de setembro de 2014, um acordo para ajustar as
obrigações da Parnaíba II. Parte desse acordo inclui:
• (i) fechar o ciclo das quatro turbinas a gás de Parnaíba 1 em até 5 anos:
• (ii) com a conclusão da construção do Parnaíba 11, em dezembro de
2014, esta planta substitui temporariamente a geração de Parnaíba 111 e
de duas turbinas Parnaíba I, otimizando, assim. a produção de energia
com uso reduzido de gás natural.

Fonte: Eneva

rw
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Informações operacionais 1 Parnaíba

•

Principais ativos em operação — Parnaíba I (gás natural)
Disponibilidade - Parnaíba 1
• Em relação ao desempenho operacional da usina em 2014, somente no 3 2
trimestre do ano houve problemas de indisponibilidade com impacto na
geração operacional de caixa.
• Nos dois primeiros trimestres a UTE Parnaíba 1 apresentou altos índices de
disponibilidade, sem impactos adversos na sua performance operacional,
apesar de ter sua disponibilidade impactada desde maio pela otimízação da
utilização do gás do Complexo do Parnaiba.
• Segundo a Administração da usina, todas as turbinas a gás já estiveram em
operação contínua por mais de 10.000 horas com alta disponibilidade e as
primeiras inspeções nas turbinas a gás e geradores realizadas pela General
Electric ("GE") não tiveram ocorrências relevantes.
• O ajuste indicado no gráfico ao lado em azul é referente ao impacto da
contabilização do recálculo da indisponibilidade considerando a metodologia
de média móvel (valor de R$17,8m). Caso não fosse considerado esse
impacto o EBITDA da usina seria de R$2,5m.

PARNAíBA 1 - DISPONIBILIDADE (%)
Leilãa99%
99%

zr13

3T13

Farte: E~va

4r13

1T14

2714

3T14

'
I

I
PARNA(BA 1 - EBITDA (EM R$M)

DEBRUA ■ Aftateind~Eidade
Forte: Seve
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Informações operacionais 1 Parnaiiba II

Principais ativos em operação — Parnaíba III (gás natural)
Parnaíba III Geração de Energia S.A. (UTE Parnaíba III)

PARAíBA III - GERAÇÃO BRUTA DE ENERGIA

• Em abril de 2013, a Eneva S.A. concluiu, em parceria com a Petra Energia
S.A. e Eneva Participações S.A.. a aquisição da totalidade do capital social
da UTE MC2 Nova Venécia (atualmente, Parnaíba III Geração de Energia
S.A.).
• A Parnaíba III iniciou as operações comerciais da sua primeira unidade
geradora em outubro de 2013 e de sua segunda e última unidade geradora
em fevereiro de 2014, atingindo. assim, a capacidade instalada de 176 MW.
Parnaíba III suprirá os contratos de Nova Venécia que contratou a venda de
98 MW médios, por um período de 15 anos, no leilão de energia nova A-5 de
setembro de 2008.
O contrato de fornecimento de energia garante o recebimento de receita fixa
anual de R$104,9m (data-base: nov/14), corrigida anualmente pelo IPCA e,
adicionalmente, uma receita variável destinada a cobrir os custos
(combustível, operação e manutenção) incorridos quando a planta for
despachada pelo ONS. O projeto conta com licença de operação emitida
pela SEMA/MA (LO n° 1001972/14) válida até 29 de setembro de 2017.

WA

- Eneva S.A. e Eneva Participações S.A. • dezembro de 2014 a março de 2015

(EM GW)
344

266
233

2T14

1T14

3T14

Fonte: Eneva
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Informações operaciona s ~ é'a rna a

.

Principais ativos em operação — Parnaíba III (gás natural)
I

Disponibilidade - Parnaíba III

PARNAíBA III - DISPONIBILIDADE (%)

• Em relação ao desempenho operacional da usina em 2014 , a capacidade
total de geração de energia da usina foi alcançada em fevereiro, o que
impactou negativamente a margem EBITDA da operação , dado os custos de
aquisição de energia que foram incorridos no 1 2 trimestre.
• Já no 24 e 3° trimestres , a performance operacional foi reduzida devido a
ajustes no despacho visando a otimização da utilização do gás do Complexo

I eilão: M%
WA

Parnalba, desde maio.
• Desta forma , a receita variável foi reduzida pela menor disponibilidade de

geração e os custos operacionais foram aumentados devido aos custos de
indisponibilidade . Segundo a Administração da usina , apesar da redução da
disponibilidade , há um menor efeito financeiro sobre o resultado da UTE
Pamaíba III , já que esta possui o maior CVU dentre as usinas do Complexo
Pamaíba.
• O ajuste indicado no gráfico ao lado em azul é referente ao impacto da
contabilização do recálculo da indisponibilidade considerando a metodologia
de média móvel ( valor de R$18 , 7m). Caso não fosse considerado esse
impacto o EBITDA da usina seria de R$-27,5m. O EBITDA divulgado da

1T14

2T14

'

3T14

Fatie: F~e

PARNA(BA III - EBITDA (EM R$M)

usina foi de R$-8,8m.

■ UMA

■ ylste bld

flidade

Fmle: Enev ■
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•

A variação do caixa e equivalentes de caixa do Grupo foi positiva no período,' impactada principalmente
)or eventos não recorrentes, como as entradas por aumento de Capital e venda de Ativos
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - R$M

81611

E

N

I~

Caixa e Valares Aurnetto de Capital/
Mobiliários (2r14)
Venda de Atiras

Receias

Corós Reservas (-) Qatas e Despesas
(Divida)
Operadonais

() CAPFX

() Mútuos e Aportes (4 Serviço da D"nida
nas Controladas

Cabo e Valores
Mobiliários (3T14)

Fonte: R rrss 3r14

• Custos operacionais: as maiores saídas foram decorrentes de Itaqui

• Aumento de Capital/Venda de Ativos: é o valor líquido efetivamente recebido

da venda da participação de Pecém li e do aumento de capital realizado pela

(R$164m) e Pamaíba 1 (R$191 m).

E.On e pelo Banco Citibank.

• CAPEX : a usina que mais exigiu investimento foi a Pamaíba II - R$46m - (que
ainda não está em operação ) e Parnaíba 1— R$16,2m.
• Mútuos : mútuo com a Comercializadora de Energia e Eneva Participações
• Serviço da dívida : pagamentos de principal e juros principalmente de dívidas

• Receitas operacionais : as maiores entradas de caixa foram decorrentes de
Itaqui (R$125m ) e Pamaíba 1 (R$194m).
• Contas reservas : liberação de uma garantia para o CCEE , depositada no
segundo trimestre de 2014.

iMA - Eneva S.A. e Eneva Participações S.A. - dezembro de 2014 a março de 2015
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3 endividamento do Grupo apresentou crescimento ao longo dos anos. Entre 'os principais credores de
1
setembro de 2014, estão o BNDES, Banco Itaú BBA e BTG Pactual
Evolução do endividamento

Quadro evolutivo dos empréstimos e
financiamentos- R$m

• Conforme apresentado no gráfico ao lado, o saldo de dívida do Grupo
praticamente dobrou entre 2011 e 2013.

• A redução da dívida verificada na comparação entre o saldo no 3 2 trimestre
de 2014 e o saldo de 2013 , decorre do efeito contábil da exclusão da Pecém
II da contabilidade consolidada da Eneva , após a venda de 50% de sua
participação na usina , passando ser contabilizada por equivalência
patrimonial.
Principais credores

• Os principais credores do Grupo são apresentados abaixo e são
representados , principalmente , pelo BNDES , Banco BTG Pactual e Banco
Itaú BBA e os quais , em conjunto , são detentores de cerca de 80% do total
da dívida do Grupo:

E

~

I

— (i) BNDES (créditos diretos e indiretos): R$1.964,71 m
— (li) Banco PTG Pactual: R$ 1.220,50m

Após a compra da dívida do HSBC
— UM Banco Itaú BBA: R$960 ,04m
2011

2012

■ Ajuste Contábã

2013

3T14

I

Fonte: Relesse 3T14

k
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Fm setembro de 2014, o endividamento do Grupo estava concentrado no curto prazo (último trimestre de
2014 e 2015)

!~

Perfil de vencimento da dívida - R$m

E
f

Caixa e Valores Mobiliários

2014

GkiJ

2015

2016

2017

> 2018

■ Capital de Giro cProjectFinance
Fome: Relesse 3714

~

• Conforme apresentado no gráfico , em setembro de 2014 , o caixa existente não foi suficiente para o pagamento de dívidas assumidas pelo Grupo.
• Adicionalmente , percebe - se que a estrutura de vencimento da dívida é concentrada principalmente no curto prazo ( 2014 e 2015).
• O endividamento de curto prazo alotado em projetos (Project Finance) foi destinado a Itaqui , Parnaíba 1 e Parnaíba II (aprox . 35%). O saldo remanescente da dívida
de curto prazo é alotado na Holding, para capital de giro ( aprox . 65%) e refletiu a necessidade de caixa para cobertura dos custos de aquisição de energia e
penalidades de indisponibilidade.

• Segundo as Recuperandas , no final de setembro , o custo médio da dívida foi de 10,47 0/oa . a e o vencimento médio de 3 ,5 anos.
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In ormações financeiras
i

Eventos não recorrentes, como ajustes de indisponibilidade de Itaqui e de Parnaíba I
Msto de TI, na holding, impactaram o EBITDA do 3 0 trimestre de 2014

uçaMoREBRA!

e o aumento do

Evolução do EBITDA

118,3
E

N
K

62,2

I
y

.

-1,5

-7,5

Ì

EBITDA2T14

Variação da Receita
Operacional líquida

Variação dos Custos
Operacionais

Variação das Despesas
Operacionais

EBITDA ajustado 3T14 Ajuste de in disponibilidade EBITDA divulgado 3T14

Fonte: Apresentação Instítuciorrol 3T14

Ajustes de indisponibilidade e Despesas operacionais
• As despesas aumentaram principalmente em função do cancelamento de
contrato de fornecimento de serviços de Ti.
• Os ajustes de indisponibilidade referem-se às decisões da Justiça Federal e
ANEEL a respeito de Itaqui (+R$100,5m) e Parnaíba 1 (+R$17,8m). Por se
tratar de um item não recorrente, foi demonstrado o impacto no EBITDA
caso esse item não tivesse ocorrido (MIMA ajustado 3T14)
t-

Receita e Custo operacionais
• A receita reduziu como efeito da desconsolidação de Pecém II e também
pela redução do consumo do gás do Complexo Parnaba que levou a menor
geração de receita, afetando a receita variável de Parnaíba 1(-R$39,6m) ,
• A desconsolidação de Pecém II e a redução do consumo do gás no
Complexo de Parnaíba impactaram positivamente os custos, que apresentou
redução no período.
IMA Eneva S.A. e Eneva Participações S.A. dezembro de 2014 a março de 2015
-

-
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informações financeiras j Demonstrativos Financeiro:

•

Eneva S.A Consolidado (Balanço Patrimonial)
Ativo

Passivo

a) Disponibilidades : o montante de caixa e equivalente está representado,

f)

Empréstimos e financiamentos: referem-se a empréstimos obtidos com

substancialmente, por conta corrente e fundo de investimento mantido no

instituições financeiras para financiamento dos projetos e de capital de giro

Itaú S.A.
b) Clientes : Os principais clientes da Eneva são a Itaqui Geração de Energia
S.A. (R$179m ) e Parnafba Geração de Energia S . A. (R$106m). Para
mitigar o risco de crédito , os clientes da Companhia têm firmado um
Contrato de Constituição de Garantia de Pagamento e Fiel Cumprimento
das Obrigações.
c) Partes relacionadas : a rúbrica reflete as transações com as partes
relacionadas do grupo . O aumento na conta é decorrente , principalmente do

(conjunto de valores necessários para a empresa conseguir operar o
negócio. Os principais credores em setembro de 2014 eram o BNDES
(R$1,4bi ), Banco Itaú (R$960m ) e Banco BTG Pactual ( R$869m).
• Segundo publicado no www.valor.com.br , em 2610212015, o BTG
Pactual comprou a dívida do HSBC , no valor de R$351 m ) e detém

atualmente aproximadamente R$1,3bi.
Adicionalmente, o total de empréstimos e financiamentos apresentou uma
redução de R$1,2bi decorrente da desconsolidação da Pecém li, que
passou a ser apresentada por equivalência patrimonial.

contrato de mútuo com a Pecém II (R$195m), contrato de mútuo com

Pecém 1 no valor de R$171m e contrato para assunção dos custos de
compra de carvão incorridos pela usina entre setembro e dezembro de
2013 (R$180m ) e contrato com a PGN referente a custos relativos ao
contrato de compra de gás e arrendamento de capacidade de unidade de
tratamento de gás, firmado entre PGN e Pamaíba Geração, no montante de
R$56m.

d) Investimentos : as participações societárias da Companhia incluem as
controladas , controladas em conjunto e as coligadas . Com a venda de 50%
da participação de Pecém II, a empresa deixou de ser consolidada
(resultado ) e passou a ser reconhecida por equivalência patrimonial. Em
setembro de 2014, seu saldo era de R$366m.

e) Imobilizado : com a venda de 50 % da participação de Pecém 11 , a empresa
passou a apresentar a usina por equivalência patrimonial. Sendo assim, o
saldo contábil da conta foi reduzido em R$1,9bi.

ki
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informações financeiras 1 Demonstrativos Financeiro:'

•

I

~

Eneva S.A Consolidado (Balanço Patrimonial)
Passivo - Eneva S.A (consolidado)

Ativo - Eneva S.A (consolidado)

,.

,.

331.216

215.023

16.770
85.300
45.934
112
2.322.842
75.789
100.896
2.978.859

13.527
181.795
27.902
2.964.642
51.934
33.450
3.488.272

Passivo não circulante

(51.384)
5.239
9.591
3.853.762
307.720
11.551
4.136.479

(42.813)
18.877
1.946.132
235.844
(0)
2.158.040

Participação acionistas não controladores
Capital social realizado
Reserva de ajuste de avaliação patrimonial
Reserva de lucro

123.633
4.532.314
(44.046)
350.514

127.114
4.707.088
(38.797)
350.486

Disponibilidades

277.583

207.338

(a)

Fornecedores

Clientes
Contas a Receber - Partes relacionadas
impostos a recuperar
Créditos diversos
Estoque
Outros créditos
Depósitos vinculados
Despesas antecipadas
Dividendos a receber

294.3%
47.651
5.001
78.376
34.972
38
9.825

308.684
29.026
4.197
62.449
16.530
10.323
34.605

(b)

Salários a pagar
Encargo de dívidas
hpostos, taxas e contribuições

Ativo circulante

747.842

673.152

hpostos a recuperar
Partes relacionadas
Outros créditos
~sitos vinculados
impostos diferidos
Despesas antecipadas
AFAC
hvestirnentos
hlobilizado
intangível
Diferido

14.614
528.019
60
118.606
302.327
2.905
150
941.853
6.819.454
213.381

41.464
692.915
20.282
80.225
217.655
2.566
15.938
1.328.344
4.971.071
203.139

Ativo não circulante

8.941.370

7.573.598

AtI vo~
total

Erpréstimos e financiamentos
Credores diversos
Contas a pagar - partes relacionadas
Outros
Passivo circulante

9.689.212

Encargos de dívidas
Debêntures
Itrpostos diferidos
Empréstimos e financiamentos
Credores diversos
Provisões

(c)

(d)
(e)

Ajustes de conversão
Lucros ou prejuízos acumulados

8246.750

(12.823)
(2.377.480)

(942.455)

(155.149)

Patrimônio liquido

2.450.242

2.473.325

Passivo total

9.689.212

8.246.750

Resultado do exercício

Fonte: Recupen~

(9.238)
(1.436.848)

(/)

(/)

(/)

(/)

Fonte: RecuperarWa

oc
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Eneva S.A Consolidado (Resultado)
Demonstrativo de resultado - Eneva S.A (consolida

Principais indicadores
3eceita operacional líquída
mostos operacionais
7espesas operacionais
EBfTDA

Resultado do período
-

317,3
(303,8)
(47,8)
11,0
(178,0)

353,8
(247,6)
(25,6)
116,8
29,1

(g)

Receita operacional bruta

(h)
(1)

(-) Deduções

o nte: RR 3T M

Resultado
g) Receita operacional liquida: a receita líquida registrada no resultado é
decorrente da geração de energia das usinas Itaqui, Parnaíba 1 e Amapari.
O aumento na comparação dos períodos é em sua maior parte atribuível ao
aumento da receita variável de Itaqui, em decorrência da melhora da sua
disponibilidade.
h) Custos operacionais: trata-se de custos com pessoal, administrativos,
insumos, arrendamentos e aluguéis, energia elétrica para revenda, custos
de indisponibilidade e outros. As principais variações foram decorrentes do
aumento dos aluguéis em -R$42,6m referente ao contrato de arrendamento
da Unidade de Tratamento de Gás da Parna(ba I. Porém, os custos foram
impactados positivamente pelas decisões da ANEEL e Justiça Federal a
respeito do reembolso da indisponibilidade da Itaqui (+R$100,5m) e da
aplicação da nova metodologia de cálculo para Pamaíba 1 (+R$17,8m).
i) Despesas operacionals: são despesas com pessoal, serviços,
arrendamentos e outros, excluindo a depreciação e a amortização. A
redução no saldo é decorrente da redução de funcionários em subsidiárias
(-R$3,9m) e ajuste contábil da Eneva S.A (-R$12,6m)

IMA - Eneva S.A e Eneva Participações S.A - dezembro de 2014 a março de 2015

1.010.169,1
(101.670,9)

1.598.175
(168.330)

Receita operacional líquida
Pessoal e administradores
Energia elétrica para revenda
Depreciação e amortização

(25.701,4)
(235.048,4)
(87.896)

Outros custos
Custos operacionais

(686.115)
(1.034.760)

(1.181.9381

(126.262)

247.907

(34.133,1)
(49.262,2)
(1.976)

(23.874),
(41.318)
(2.382)

908.498

Resultado bruto
Pessoal
Serviços
Depreciação e amortização
Outras despesas

(43.446)

Despesas operacionais
Resultado financeiro
Outras receitas e despesas operacionais
Equivalência patrimonial

Resultado antes da

CSLL

CSL/IRPJ

CSURPJ DIFERIDOS

Participações minoritárias
Resultado do período

e IRPJ

1.429.845
(34.799)
(61.128)
(130.314)
(955.697 )

(12.971)

(128.817)

(80.546)

(339.435)
(4.139)
(151.356,8)

(356.487)
79.810
(30.063)

(750.010)

(139.378)

(5.817,5)
92.572,6
1.073,4

944
(13.472)
(3.243)

(662.181)

(155.1491

Fome: Recuperanda
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informações financeiras 1 Demonstrativos Financeiro:

•

Ì

~

Eneva S.A Consolidado (Demonstrativo de Fluxo de Caixa)
Demonstrativo de Fluxo de Caixa - Eneva SA (consolidado) - cont.

Demonstrativo de Fluxo de Caixa - Eneva SA (consolidado)
Caixa líquido atividades operacionais
Caixa gerado nas operações
Lucro/prejuízo líquido antes do R e CSLL
Depreciação e amortização
Resultado da equivalência patrimonial
Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos

Opções de Ações Outorgadas
Perda em Investimento
Provisão para Passivo a Descoberto
Provisão para Desmantelamento

Juros/ Cistos Debêntures
Valor Justo Debêntures
Juros Empréstimos e Partes Relacionadas

Outros
Variações nos Ativos e Passivos
Adiantamentos Diversos

Despesas antecipadas
Contas a receber
Impostos a Recuperar

(103.331,0)
(490.065)
(750.010)
89.871
151.357
(7.541)

34.029

1.635

23
5.121
102

19.108
(1.843)
(2.266)

482

470

426
32.174

155.977

(46.099)

(64.752)

407.051
(3.568)

(125.687)
804

(5.309)

(24.441)

(214.475)
8.792

(14.288)
(8.225)

Estoque

49.357

15.927

Inpostos, Taxas e Contribuições

36.324

(18.032)

Fornecedores

268.935

(116.193)

Provisões e Encargos Trabalhistas
Contas a pagar
Subsídios a receber - CCC
Partes Relacionadas

5.053
136.226
(1.163)
126.879

(3.244)
(22.628)
14.272
50.361

(20.317)

4.285

(20.317)
(1.334.650)

4.285
1.063.898

Outros
Outros Ativos e Passivos
Caixa Liquido Atividades de Investimento

Caixa Liquido Atividades de Investimento

(1.677)
119.725
(139.378)
132.696
30.063
(11.985)

Aquisição Imobilizado e Intangível
Títulos e valores mobiliários
Aporte de Capital/AFAC em Investimentos

Cabra proveniente da venda de ativo Imobilizado e Intangível
M3ttlo com Partes Relacionadas
Retenções Contratuais
Depósitos Vinculados
Efeito no Imobilizado Recém II (Mantido para Venda)
Caixa Liquido Atividades de Financiamento
Instrumentos Financeiros
Aumento de Capital
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC
Amortizações do Principal- Financiamentos
1
Empréstms e Financiamentos Obtidos
Aumento de capital proveniente de participação
de acionistas não controladores
Efeito no Emprestimos Pecém A (Mantido para Venda)
Emissão (pagamento) de Debêntures
Dividendos
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes
Saldo Final de Cana e Equivalentes
Fonte:Recuperanda

( 1.334 .650)
(1.003.004)
3.441
(239.520)
( 3.020)
(51.001)
(24.734)
(16.812)
1.275.256
(117.710)
800.539
(408.121)
996.440
6.398

(330)
(1.960)
(162.725)
519.277
356.552

1 . 063.898
(170.876)
(424.969)

61.269 .
(287.132) ,
(64.283) '
28.096
1.921.793
(1.132.469)
(4.124) .
- i
174.774
(353.898)
180.000

(1.123.401)
(5.820)
(70.248)
277.583
207.335

o~
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i nformações financeiras 1 Demonstrativos Financeiro:
Eneva Participações S.A Individual (Balanço Patrimonial)
Passivo
c) contas a pagar — partes relacionadas : trata - se de custos compartilhados

Ativo

a) partes relacionadas: referem - se a (i) repasses de custos compartilhados

com a E.On (profissionais compartilhados). Em setembro de 2014, o saldo

principalmente com a Eneva S.A e mútuo com Pamaíba III

estava zerado em decorrência de uma transferência do montante devido
para o não circulante.
d) créditos com outras pessoas ligadas : trata - se de custos compartilhados
com a E . On (profissionais compartilhados ). Em setembro de 2014,

b) investimentos : o saldo da conta de investimentos reduziu em função dos
prejuízos , no período , das empresas investidas que tem seu resultado
consolidado por equivalência.

apresentou aumento de R$21,7m em decorrência da transferência do

montante do passivo circulante para o passivo não circulante somados aos
custos incorridos no período.
e) créditos com controladoras (MPX e 'E.On): trata-se de custos

compartilhados com a Eneva S.A e apresentou aumento em função do
acumulo dos custos incorridos no período.

f) adiantamento para futuro aumento de capital : a Eneva Participações
realizou um empréstimo para a Pamaíba IV e, em contra partida, foi
acordado a Parnaba IV realizará um aumento de capital na Eneva
Participações S.A.

O
oe
L~
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informações financeiras 1 Demonstrativos Financeiro!

•

Eneva Participações S.A Individual (Balanço Patrimonial)
)

Ativo - Eneva

Passivo - Eneva Participações (individual)

(individual)
r•rrnF>t -

Disponibilidades
Cãentes
Contas a Receber - Partes relacionadas

~tos arecuperar
Créditos diversos
Depósitos vinculados
Dividendos a receber
Ativo circulante
impostos a recuperar
Partes relacionadas

AFAC
investimentos
~ado

intangNel
Diferido
Ativo não circulante

~ .na:•

~Yarrrctt

9.033
18.193
473
59
-

629
15.681
2.035
104
2.610

27.757

21.058

1.769
12.047
140
240.510
5.287

5
16.968
1.182
206.079
6.528

24.672
-

25.204
-

2!14.425

255.965

Fornecedores
Salários a pagar
impostos, taxas e contribuições
Empréstimos e financiamentos
Contas a pagar - partes relacionadas
Outros
Provisão para contingências fiscais

-

1

Dividendos a pagar
Passivo circulante
Empréstimos e financiamentos
Créditos com outras pessoas ligadas
Créditos com controladoras (LfX e EON)

(a)
(b)

Provisões
Passivo não circulante

`

cn:i.■ Fr

Yauc ■

(1.1]83)
(9.502)
(654)
(14.599)
(1.624)

(877)
(9.598)
(368)
(1.801)

(27.461)

(12.644)

(5.716)

(21.719)
(10.049)

(10.448)
(16.165)

(6.218)
(37.986)

(266.758)
(62.000)

(266.758)
(62.000)

(c)

(d)
(e)

I
Capital social realizado
Reserva de capital
Reserva de ajuste de avaliação patrimonial
Reserva de lucro
Adiantamento para futuro aumento de capital
Ajustes de conversão
lucros ou prejuízos acumulados

ativo total
Fome:Recuperanda

Resultado do exercício
Patrimônio Ifauido

(876)

(15.000)
(34)

2.179

33.674
26.563

60.237
55.825

(268.556)
1312.1821

(226.393)
(277.0231

(0

Fonte: Recuperanda

oC
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•Informações financeiras j Demonstrativos Financeiro-

•

Eneva Participações S.A Individual (Resultado)
Demonstrativo de resultado - Eneva Participações (individual)

Resultado

Ufir-

Receita operacional bruta
(-) Deduções

-

Receita operactonal liquida
Pessoal e administradores
Elergia elétrica para revenda
Depreciação e amortização
Custos operacionais

Resultado bruto
Pessoal
Serviços
Depreciação e amortização
Outras despesas
Despesas operacionais
Resultado fil ero
Outras receitas e despesas operacionais
Equivalência patrìronial
Resultado antes da CSLL e IRP,1
CSLWJ
CSUWJ DIFERIDOS
Resultado do oerF
Fonte: Recuperenda

g) receita operacional líquida: a Eneva Participações S.A tem como objeto
social a participação no capital social de outras sociedades empresariais e
não empresariais, no Brasil ou no exterior e não tem operação que gere
receita.

f9)

-

-

-

h) despesas com pessoal: embora não tenha havido alteração significativa
no número de funcionários da Companhia, houve redução do saldo de
despesas com pessoal dos seguintes eventos:

-

-

(297)
(297)
(26.709)
(6.346)
(11)
(4.937)
(38.003)
2.532
(5.177) w

(31)
(31)
(16.234)
(10.152)
(64)
(4.586)
(31.036)
1.297
(107)

5.252

(25.947)

(35.691)

(55.825)

• ( i) alteração do bónus para os funcionários que em 2013, era
mensalmente (R$6m de janeiro a setembro de 2013) e em
2014, seria provisionado somente em dezembro.

(h)
0)

• (ii) Desligamento dos expatriados (E.On Brasil) e alguns diretores da
Eneva Participações (aproximadamente R$5m).
1) serviços: trata-se de custos compartilhados principalmente com a Eneva
S.A. O aumento do saldo é decorrente da preparação de projetos da Eneva
Participações para inscrição em leilões. A utilização de serviços prestados
pela E.On, representa aproximadamente R$6m.
j) equivalência patrimonial: apresentou resultado negativo em função dos
prejuízos, no período, das empresas investidas que tem seu resultado
consolidado por equivalência. i

1
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D PRJ visa a permitir que a Eneva e a Eneva Participações superem sua crisé econômico-financeira,
idotem as medidas necessárias para sua reorganização operacional e preservem a manutenção de
;mpregos diretos e indiretos e os direitos de seus credores e acionistas
Aumento de capital
• O aumento de capital poderá subscrever por meio de ( i) aporte em espécie,
(li) capitalização dos créditos e, ou (iii) subscrição com ativos.
• O valor total considerado para aumento de capital será o somatório da
quantia que vier a integrar cada um dos tipos de subscrição.
• Para a subscrição de ativos, os credores interessados deverão manifestar
sua intenção na Assembleia de Credores que deliberar a aprovação do Plano
munidos de laudo de avaliação dos ativos , conforme art . 82 da Lei das S.A.
• A subscrição de novas ações não pode resultar em controle acionário da

Principais ações previstas pelo PRJ

A reestruturação dos créditos ocorrerá essencialmente por meio da (i)
capitalização de créditos , ( ii) perdão das dívidas e ( iii) reperfilamento da dívida
e de forma resumida prevê:

• Necessidade de redução mínima de 40 010 do valor total dos créditos
quirografários;

• Em paralelo ao PRJ , as Recuperandas envidarão seus melhores esforços
para renegociar o passivo das sociedades operacionais do Grupo que não
integram a Recuperação Judicial;
• Fortalecimento da estrutura de capital e balanço mediante aumento de
capital.

Eneva. Nesse caso, o valor que potencialmente resultar em controle

consolidado deverá ser automaticamente perdoado.
— Para os efeitos de limitação quanto à consolidação do controle acionário
absoluto da Eneva , serão consideradas exclusivamente as manifestações
firmes recebidas dos Credores Quirografários até a Assembleia de

• Obtenção de novos financiamentos junto aos credores quirografários.
• Credores tinanciadores: Os credores que aportarem novos recursos

serão considerados credores financiadores e obterão condições mais
vantajosas na reestruturação de seus créditos remanescentes.
• Reestruturação societária;

credores.

I

• As novas ações conferirão aos titulares os mesmos direitos atribuídos às
demais ações emitidas até hoje pela Eneva.
• A efetiva entrega das ações em decorrência da capitalização dos créditos,
representa o pagamento dos créditos quirografáriós.

• Alienação e/ou oneração de bens do ativo permanente.

• Lock-up: durante o período de lock-up os credores quirografários estão
proibidos de negociar (oferecer, vender , contratar a venda, prometer e etc) as

novas ações recebidas em função do Aumento de Capital.

o
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Plano de Recuperação Judicial 1 Resumo do PR,I

i
¡

PRJ visa a permitir que a Eneva e a Eneva Participações superem sua crise, econômico-financeira,
idotem as medidas necessárias para sua reorganização operacional e preservem a manutenção de
:mpregos diretos e indiretos e os direitos de seus credores e acionistas
Reestruturação e liquidação das dívidas (cont.)
Credores Quirografários (cont.)
• Caso não haja manifestação: a indicação da forma escolhida ocorrerá
durante a AGC. Caso não haja manifestação, será aplicado deságio de 30%
e concessão de perdão integral do valor correspondente ao percentual de
redução.
• Aferição: após serem informados os percentuais propostos de redução,
será calculada a média ponderada destes percentuais a fim de verificar se a
redução mínima de 40% foi atingida (capitalizado e/ou perdoado).
• Majoração: O não atingimento da redução mínima implicará na majoração
compulsória dos percentuais propostos abaixo da média até que a redução
mínima seja atingida. O percentual adicional de redução obtido com o
processo de majoração será compulsoriamente perdoado pelo credor.

Reestruturação e liquidação das dívidas
As Recuperandas não reconhecem a existência de credores com Garantia
Real.
Credores trabalhistas e Credores Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte:
• Pagamento integral (sem deságio)
• 2 parcelas iguais e sucessivas (30 e 60 dias após a data da
homologação)
• Sem incidência de correção monetária e juros
Credores Quirografários:
• Pagamento linear até Rá250m11 a todos os credores quirografários:
• Pagamento integral (sem deságio)
• Em 2 parcelas iguais e sucessivas (30 e 60 dias após a data da
homologação)
• Sem incidência de correção monetária e juros
• Deságio entre 30% e 45% do crédito remanescente:
Todos os credores quirografários que permanecerem com saldo
remanescente após o pagamento dos R$250k deverão indicar
necessariamente um percentual de deságio entre 30% e 45% assim como a
forma que ocorrerá a redução do saldo:
a) capitalização do valor integral correspondente ao percentual de redução;
b) perdão integral do valor correspondente ao percentual de redução;
c) a combinação das alternativas "a" e "b", com a indicação dos respectivos
percentuais

Ì
i
Redução
de 30%

Não

1
`

Perdão valor
correspondente —o
% da redução

AGC
I
Escolhido

% deságio?

i

sim

Aferição
Atingiu
400/6?

--1 ,

Majoração

Orn
% definitivo de,

redução
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Plano de Recuperação Judicia
i

C

3 PRJ visa a permitir que a Eneva e a Eneva Participações superem sua crise econômico-financeira,
idotem as medidas necessárias para sua reorganização operacional e preservem a manutenção de
:mpregos diretos e indiretos e os direitos de seus credores e acionistas
Reestruturação e liquidação das dívidas (cont.)

Concessão de novo financiamento (cont.)'

O saldo remanescente ( após aplicada a redução definitiva dos créditos
quirografários ) será pago , sem qualquer deságio , por meio dos instrumentos A,
8 e C, conforme indicados na tabela na próxima página.

• Os credores financiadores terão proporcionalmente reservados até

R$100milhões da quantia máxima destinada ao pagamento do instrumento A
• Cada R$1 , 00 do dinheiro novo dará direito a R$1 , 00 reservado
proporcionalmente para o financiador.
• Caso o credor financiador exerça opção de majoração facultativa, a
totalidade do crédito será alocada no instrumento C.
• As condições de pagamento estão descritas na tabela na próxima página.

Credores Retardatários:

• 120 parcelas mensais
• Sem incidência e capitalização de juros
• ta parcela devida após o 1 2 mês subsequente à quitação integral de todos os
demais créditos concursais e créditos extraconcursais.

Outros pontos importantes

Majoração dos créditos:

• Aprovação do PRJ acarretará a aprovação pelos credores da alienação da
totalidade da participação da Eneva na sua subsidiária Pecém 1 para a EDP

Caso ocorra a majoração dos créditos , o valor será pago na forma prevista no
plano a partir do trânsito em julgado da decisão ou da celebração do acordo
entre as partes.

por R$300m.

• Créditos por fiança , aval ou obrigação solidária serão pagos nas condições
originariamente contratadas ou naquelas que venham a ser acordadas com

Concessão de novo financiamento

o respectivo credor.

Montante mínimo de R$1 0m por credor, respeitando o limite global de R$1 00m,

1

• A homologação do PRJ implicará na extinção das ações referentes à
qualquer crédito contra as Recuperandas
• Os pagamentos realizados na forma estabelecida no PRJ acarretarão a
quitação plena de todos os créditos contra as Recuperandas.
• Avais, fianças e outras coobrigações outorgadas aos credores que optarem
pela capitalização dos créditos serão extintas.
• Haverá mora caso as Recuperandas descumpram o PRJ e não sanem tal
descumprimento em até 60 dias do recebimento de notificação enviada pela
parte prejudicada
• As Recuperandas deverão convocar os credores para deliberarem em AGC ,
sobre as medidas a serem tomadas para sanar eventual descumprimento do

observa a proporção da participação do credor no montante total dos créditos.
• Caso algum credor não participe do novo financiamento , os concedentes
poderão aumentar proporcionalmente sua participação , observando-se o
limite global de R$1 00m
• Os concedentes deverão comunicar seu firme propósito no prazo de 30 dias
contados da apresentação do PRJ em juizo , com identificação expressa do
valor a ser concedido

• Após 302 dia da apresentação do PRJ , contar - se-á o prazo de 15 dias para o
credor deposite o valor indicado na conta da Eneva
• O novo financiamento será garantido pelas garantias compartilhadas (parte
dos recebíveis dos R$300m decorrentes da alienação , pela Eneva, da
integralidade de sua participação societária na Pecém I , em favor da EDP).

PRJ.
O

IMA - Eneva S.A. e Eneva Partiàpaçbes SA - dezembro de 2014 a março de 2015

70

®2055 Debitte Touche Toltmatsu Lida -Todos os direitos reservado 'I

•

Plano de Recuperação Judicial 1 Resumo do PR.

3 PRJ visa a permitir que a Eneva e a Eneva Participações superem sua crise' econõmico-financeira,
idotem as medidas necessárias para sua reorganização operacional e preservem a manutenção de
:mpregos diretos e indiretos e os direitos de seus credores e acionistas
exclusivamente aos credores
quirografários cujos percentuais
definitivos de redução for igual ou

() Credores quirografários cujos
percentuais definitivos de redução do

4 quem se aplica?

crédito seja fixado acima do percentual Aos credores quirografarios cujos
acima de 40%.
de 300%
saldos remanescentes não tenham sido >> Essa opção deverá ser informada
(ii) Credores financiadores
alotados como instrumento A
durante a AGC
Para cada credor será alotado 1% do
valor do crédito (após desconto dos
R$2501ç) para cada 1 % do percentual

cxedores que optarem por conceder
novo financiamento à Eneva
>> Deve ser corrunicado no prazo de

30 dias contados da apresentação do
PRI em juizo, com identdicação
expressa do valor a ser concedido

Opção de majorar um adicional de 20 01.
o percentual defin8ivo de redução,
exclusivamente por perdão da divida,

definitivo fixado acima de 30%
>> Unitação máxima global para

Os saldos remanescentes que não
com alocação integral do saldo
tenham sido alotados corro instrumento remanescente ( após o desconto dos
Créditos serão pagos de forma
A serão alotados automaticamente no R$250k e da capitalização elou perdão ) diferenciada em relação aos

característica
nício da contagem dos

alocação: R$460m

instrumento B

no instrumento C.

)razos

Data da homologação do Plano

:~ aréncla

Principal: 7 anos
Juros: 4 anos

Data da homologação do Pano
Principal : 10 anos
Juros: 8 anos
A cada más decorrido entre o 11 4 e o
172 anos, conforme abaixo:
11 2 ano: 10%

Data da homologação do Plano
Principal: 8 anos
Juros: 6 anos

122 ano: 10%

A cada mês decorrido entre o 8 2 e o
4mortização do principal 12 2 anos, emparcelas iguais
-álculo dos juros
1000% do CDI+ 1% a.a, incidentes a
•emuneratórios
partir da data de homologação

A cada mas decorrido no período
2

j
agamento dos juros

132 ano: 102/0
142 ano: 10%
152 ano: 15%
162 ano: 20°/2
172 ano: 25%
r r ..1i?

A cada m@s decorrido no período

1

A cada mas decorrido entre o 9 2 e o
142 anos, conforme abaixo:
92 ano: 10%
102 ano: 150%
11 2 ano: 15%

pagamentos por instrumentos
Data do respectivo reembolso
I

O que ocorrer antes dos seguintes

eventos:
() 360 dias

122 ano: 15%

(l) data do recebimento da alienação da

132 ano: 202/0
142 ano: 25210

participação societária da Eneva na
Pécém 1

100% do CDI + 2,5% a.a.

100% do CDI + 3% a.a.

A cada mas decorrido no período

mpr
com
pr eendido entre o 52 e o 72 anos co mpreendido entre o 29 e o 102 anos compreendido entre o 7 2 e o 82 anos

Parcela única juntamente com o

i

principal

=o nte: Plano de Recuperação Judicia[

oC
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Cronograma processua
I

Eronograma processual
•• Impetração do pedido de Recuperação Judicial

.I

• 2° Convocação da Assembleia Geral de Credores

• Deferimento do Processamento do Pedido de Recuperação
Judicial (Art. 52 , I, ll, III, IV e V e parágrafo 1Q)
•

1 9 Convocação da Assembleia Geral de Credores

Publicação do deferimento do processamento da RJ no D.O.

• Prazo Limite para votação do PRJ em AGC — 150 dias após D
deferimento do processamento da RJ (Art. 56 , parágrafo 1 Q)

• Publicação do 1 9 Edital pelo Devedor ( Art. 52, parágrafo 1Q)

• Fim do prazo de suspensão do curso da prescrição de ações e
execuções contra o devedor — 180 dias após o deferimento dc
processamento da RJ fi

• Fim do Prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ 15 dias da publicação do 1 9 Edital (Art. 7Q, parágrafo 1 Q

• Fim do prazo de RJ, se cumpridas as obrigações previstar nc
PRJ — 2 anos após a concessão da RJ

)

• Fim da extensão do Prazo para apresentar habilitações e
divergências ao AJ - 15 dias da publicação do 1 9 Edital ( Art. 72,
parágrafo 1 2)

• Apresentação do Plano de Recuperação Judicial ao Juízo — 60
dias após a publicação do deferimento do processamento da RJ
(Art. 53)

®
~
r

• Publicação do Edital do AJ — 45 dias após a apresentação de
habilitações e divergências ( Art. 72 , parágrafo 2Q)
• Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juizo — 10 dias
após a publicação do Edital do AJ (Art. 8 2)

Eventos ocorridos

Datas estimadas
6
IMA - Eneva S.A e Eneva Participações S.A. - dezembro de 2014 a março de 2015
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•

Acompanhamento processual
•

®

®

07/01 /15

Distribuição do pedido de recuperação judicial pela Eneva
S.A. e Eneva Participações S.A. As postulantes informam,
ainda, a alienação de sua participação na Pecém 1 concluída
na mesma data do ajuizamento do pedido de recuperação
judicial, e cujo efeito está sujeito a aprovação do Plano de
Recuperação Judicial em Assembleia Geral de Credores.

-a~]
12101%15"

• Promoção do Ministério Público pelo deferimento do
processamento da recuperação judicial
• Foi apresentada, pela Recuperanda, petição com a relação de
credores da Eneva S.A. e Eneva Participações S.A.
• Publicada decisão de deferimento do processamento da
recuperação judicial e (i) determinando que cada uma das
Recuperandas apresente seu próprio Plano de Recuperação
Judicial; (ii) nomeando a Deloitte como Administradora
Judicial, devendo ser intimada para apresentar sua proposta
de honorários e assinar Termo de Compromisso; (iii)
dispensando as Recuperandas da apresentação de certidões
negativas de crédito; (iv) suspendendo todas as ações e
execuções em face das recuperandas; (v) determinando que
as requerentes apresentem suas contas demonstrativas
mensais; (vi) determinando a intimação do Ministério Público;
(vii) determinando a publicação do Edital de deferimento da
recuperação judicial e relação nominal de credores (art. 51,
§1 2 da LRF); (vii) determinando seja oficiada a JUCERJ para
anotação da recuperação judicial no seu cadastro.
• Publicado o Edital para dar ciência do deferimento do
processamento da Recuperação Judicial.

IMA - Eneva S.A e Eneva Partitlpaçbes S.0. - dez~ de 2014 a março de 2015
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Acompanhamento processua

Foram opostos, pelas Recuperandas, Embargos de
Declaração em face da determinação de apresentação de um
Plano de Recuperação Judicial para cada Recuperanda.
1

Foi apresentada manifestação do Ministério Público opinandc
pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração
Foi proferida decisão para (i) não conhecer dos Embargos de l
Declaração opostos pelas Recuperandas; (H) conceder prazc
peremptório aos credores para apresentação de
divergências/habilitações à Deloitte até o dia 26/0112015; (iii)
determinar a intimação da Deloitte para apresentação de
proposta de honorários.
Petição das Recuperandas para requerer autorização judicial
para efetivar operação de rolagem de dívida detida pelc
Bradesco em face da Parnaíba 111 e garantida pelas
Recuperandas por aval e alienação fiduciária de 70% das
ações da Parnaíba 111 de titularidade da Parnaíba
Participações (sociedade subsidiária das Recuperandas) ;
materializada em Notas Promissórias cujo vencimento se
daria em 26/0112015. De acordo com a operação realizada, a
dívida seria rolada por 18 meses e materializada em
debêntures emitidas pela Parnaíba III em favor do Bradesco.
desde que fosse autorizada (i) a concessão de fiança pelas
Recuperandas; (li) a alienação fiduciária dos 70% das ações
da Parnaíba III detidas pela Parnaíba Participações.
Foi apresentada, pelas Recuperandas, petição requerendc
juntada do Terceiro Aditivo ao Contrato de Financiamentc
Mediante Abertura de Crédito firmado entre o BNDES e a
Itaqui Geração de Energia (Sociedade subsidiária da
Recuperanda), pelo qual foram repactuadas as cláusulas de
contrato no qual o Banco concedeu à Itaqui crédito de
R$797.648.000,00, garantido pelo penhor da totalidade de
ações de emissão da Itaqui (fl. 783), de titularidade da Eneva
S.A..
s
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Acompanhamento processua'
I

Acompanhamento processual

I

Foi apresentada petição pelas Recuperandas para informar
da interposição de Agravo de Instrumento em face da decisão
que não conheceu dos seus Embargos de Declaração, no
qual objetiva a apresentação de um único Plano de
Recuperação para as duas Recuperandas.
•

Apresentada , pelo Administrador Judicial, manifestação para
requerer concessão de prazo adicional para apresentação de

í

• Foi apresentada manifestação do Ministério Público para (i)
requerer a assinatura do termo de compromisso pelo
Administrador Judicial ; ( li) opinar pelo deferimento da
promissórias que materializavam a dívida para que não
circulem e sejam eventualmente cobradas por terceiros; (iii)
declarar ciência quanto ao Plano de Recuperação Judicial'

• Apresentada petição das Recuperandas para apresentar seu
único Plano de Recuperação Judicial , tendo em vista a
concessão do efeito suspensivo no Agravo de Instrumento n°
0003950-90.2015.8.19.0000, e requerendo imediata

apresentado.

publicação do Edital.
• Apresentada petição das Recuperandas para dar ciência aos
credores do DIP Finance previsto no Plano de Recuperação
Judicial , bem como convidá - los a formalizar sua eventual

i •~ • Apresentada , pela Administradora Judicial , petição com
procuração , lista de credores e seguintes considerações (i)
exclusão do crédito listado em favor da Deloitte; (li) renúncia

ao crédito apresentada pelo credor Almeida Rotemberg e
Boscoli; ( iii) a apresentação de nova documentação pelas
Recuperandas na ! fase administrativa de apuração dos'
créditos ; ( iv) apresentação de Edital unificado para ambas as
Recuperandas ; ( v) determinadas Cédulas de Crédito
Bancário garantidas por alienação fiduciária ; ( vi) crédito do
Banco Citibank S.A.'e Banco Citibank N.A.
• Foi proferida decisão pelo Des. Carlos Santos de Oliveira, da
2a Câmara Cível, para revogar o efeito suspensivo conferido
ao Agravo de Instrumento interposto pelas Recuperandas e,
assim, determinar a apresentação de um Plano de
Recuperação Judicial para cada Recuperanda

intenção.

• Foi proferida decisão determinando ( i) a intimação dos
credores para se manifestar a respeito da intenção de fazer
parte do DIP Finance apresentado pelas Recupernadas; (ii) a
publicação de Edital com relação nominal de credores
unificado para ambas as Recuperandas , tendo em vista a
obtenção do efeito suspensivo no Agravo de Instrumento; (iii)

seja aguardado o julgamento do agravo relativo a
apresentação de um único Plano de Recuperação.
Ocorreu a publicação do Edital para dar ciência aos credores
acerca da apresentação do Plano de Recuperação Judicial
pelas Recuperandas.

IMA - Eneva S.A e Eneva Participações S.A. - dezembro de 2014 a março de 2015

• Apresentada a manifestação da Administradora Judicial
opinando pela integral autorização , pelo Juizo , acerca da
operação de emissão de debêntures da Parnaíba III em favor
do Bradesco e garantidas pelas Recuperandas.

emissão de debêntures e concessão de garantia pelas
Recuperandas , desde que sejam recolhidas as notas

sua proposta de honorários.

r

r

Foi juntado Edital com relação nominal de credores
elaborado pela Administradora Judicial
>
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Acompanhamento processua y

4companhamento processual

•

apresentada, pelas Recuperandas, petição para juntar
Segundo Aditivo ao Contrato de Abertura de Crédito firmado
entre o BNB (Banco do Nordeste do Brasil) e a Itaqui Geração
de Energia (sociedade subsidiária da Recuperanda), pelo qual
foram repactuadas as cláusulas de contrato no qual o Banco
concedeu à Itaqui crédito de R$202.754.803,50, garantido
pelo penhor da totalidade de ações de emissão da Itaqui, de
titularidade da Eneva S.A.
• Apresentada, pelo Credit Suisse, petição para requerer (i) seja
negada às Recuperandas autorização para ratificação da
operação envolvendo emissão de debêntures da Parnaíba III
em favor do Bradesco; (ií) a inclusão das "empresas
operacionais" (subsidiárias das Recuperandas) no polo ativo
da presente recuperação judicial

•
•

Foi

publicado o Edital de Credores do Administrador Judicial.
Foi publicado o Edital de Convocação da Assembleia Geral de
Credores que ocorrerá em 1' convocação no dia 16 de abril e
em 22 convocação no dia 30 de abril.
Foi

r
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Processo n 4 0474961-48.2014.8.19.0001

S'

ENEVA S.A., em recuperação judicial e ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A.. em

•

recuperação judicial, já qualificadas nos autos de sua Recuperação Judicial, vêm a

V.Exa. expor e requerer o que se segue.
1.

As Recuperandas apresentaram a sua relação de credores às fls.

168/172 destes autos, indicando, dentre os credores integrantes das Classes 111 e
IV, os seguintes:

Rio de Janeiro
Av Rio Bronco 138 1111 andar
20040 002 / centro
Rio de Janeiro / n
r+55 213195 0240

56o Paulo
Av. Brlg Parla Uma 3900 / 11- andar
04538 1321 item Blbi
Sio Paulo / sr
T+55 1130411500

BraeIlla
aAus Sul / quadra OS
bioco a / asa 17 / latas 501-501
70070 050 / Brasilla / Br
T+55 613323 3 865

m-

GCMC
â,oq s
1
Advogada,

CTEE Centro de
Treinamento e Estudos em
Energia Ltda. EPP

Classe IV

R$1.390,00

Interconnections Excelência
em Idiomas Ltda. ME

Classe IV

R$ 589,31

Classe 111

R$ 3.040,99

Classe 111

R$ 1.979,60

-

-

-

Metlife Planos
Odontológicos Ltda.
Supriweb Comércio e
Serviços de Informática
Ltda.

19
2.

A i. Administradora Judicial, ao apresentar a sua relação de credores na

forma do art. 7% § 2 4, da Lei n 2 11.101/2005, manteve o valor desses créditos tais
como foram inicialmente informados pelas Recuperandas.
3.

Ocorre que, após a publicação daquele edital em 31.03.2015, as

Recuperandas compulsaram os seus registros financeiros e contábeis e verificaram
que esses créditos, por não terem sido retirados do sistema informatizado de
pagamentos utilizado pelo departamento de "contas a pagar' das Recuperandas,
acabaram sendo pagos inadvertidamente, conforme demonstram os comprovantes
de pagamento anexos ( Doc. Ol ).
4.

Tais créditos que acabaram sendo pagos por este equívoco operacional

somam R$ 6.999,60 (seis mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta
centavos), que é uma parcela ínfima da totalidade do passivo submetido à
concursalidade de credores.
5.

Especificamente em relação ao valor do crédito atribuído à Metlife

Planos Odontológicos Ltda., as Recuperandas esclarecem que, apesar de o terem
listado em R$ 3.040,99 (três mil e quarenta reais e noventa e nove centavos), tal
credora detém, na realidade, crédito concursal quirografário (Classe 111) no valor

GCMC
1

~~~

Advogado,

de R$ 7.497,50 (sete mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta
centavos). Nesse contexto, as Recuperandas informam que esse crédito foi
integralmente pago, como faz prova o comprovante de pagamento anexo ( D=M).

6.

Dessa forma, as Recuperandas requerem sejam excluídos do seu

Quadro Geral de Credores os créditos quirografários listados em favor dos
seguintes credores; (i) CTEE - Centro de Treinamento e Estudos em Energia Ltda. 40

EPP; (ii) Interconnections Excelência em Idiomas Ltda. - ME; (iii) Medife Planos
Odontológicos Ltda.; e (iv) Supriweb Comércio e Serviços de Informática Ltda.
Nestes termos,

Pedem deferimento.
Rio de Janeiro, 10 de abril de 2015.

10 GJNO

G AVO SALG RO

OAB/RJ N 2 94.605

AB/RJ N 4 13S.064

FILIPE GUIMARÃES

FEI

OAB/RJ N2 153.005

OAB/RJ NQ 163.343

o

3

PA00

GCMC
1
Ad719.d.1

ri

u

DOC. 01

ele de I~M
An 94 em. 139 elP.e0.r
10010001/Ce0k9
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145 11 3195 1140
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eUM
0111110 0 1 914 VoY
Se91eu391I7
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9...We
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usuário: O8.987.3 8 410 0 01-93-NFSe-NOTA CARIOCA- Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

25(11/.4714

Numero de Nota

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

00016531

—

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-O

Date e Hora de Emissão
2 digo d 01417:01:09
C ódigo de VerificaçAo

- NOTA CARIOCA -

FPY4-GSRN

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 06.987.364=0193

Inscrição Estadual: —

Inscrição Municipal: 0.363.234-:

-

--

NomeR2azão Social: CTEE CENTRO DE TREINAMENTO E ESTUDOS EM ENERGIA LTDA
Tel.: 31649406
LG Nome Fantasie: CTEE
AVN EVAPORO LINS E SILVA 840, SAL 1206 1207 1209 1210 1211 1 - BARRA DA TIJUCA Endereço:
CEP: 22631.470
E-mail: faturamordoCctee.tom.br
UF: RJ
Município: R10 DE JANEIRO

TOMADOR DE SERVIÇOS
Inscrição Estadual: 78071632

Inscrição Municipal: 0.303.687-1

CPF/CNPJ: 04.423.66710001,21
Nome/RazAO Social: MPX ENERGIA SIA

Endereço: PRC MAHATMA GANDHI 14, EDIF SERRADOR - CENTRO - CEP: 20031-100

UF: RJ

Municipio : RIO DE JANEIRO

•

Tel.: 2125666664

E-mail: —

DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS
Assinatura 2692 - CanelEnergia Corporativo
Parcele 61
vencimento: 04/1212014

Retenção de COFM
R$ 0,00

Retenção de INSS
RI 0.00

Retenção de CSLL
RI 0,00

Retenção de IRPJ
R$ 10,43

Retençáo de PIS
Rã OAO

Ouaaz Retenções
R$ 0,00

VALOR DA NOTA ■ R$ 695,00
•

Serviço Prestada
10.07.01 - agenciam*Mo de noticies
Deduçães (RS)
0,00

1

Allquota (%)
Desconto incond. (RS) Base de Cálculo (Rá)
695,00
0,00

Valor do ISS (R3)
6,00%

34,76

Crédito Gerado (RI)
0,00

OUTRASINFORMAÇÔES
- Este NFS-e foi emitida com respaldo no Lei rP 5.098 de 15/1012009 e no Decreto rP 32.250 de 11105/2010
- PROCON-RJ: Rue de Ajude, 5 subsolo: vovw.procon. q.gov.br
- Data de vencimento do ISS deste NFS-e: 1011212014.
- Este NFS-e não gere crédito,
- Este NFS-e foi emitida em substituição A NFS-e 00016473, emitida em 21111/2014,
- Valor Líquido e Pagar: R$ 884,57

tapelã ~ alcear ~ tico . No.patr/eabidlntd0o4plrá . aspeThí~ 46531ãlis ~ lofo~ 38~iã76eod • FPYIOBRN6reernrl ~ elbatlMáaoNáaaepodrryrirtir• 1

1/1

4o L
~

Número de Nota

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

fia

134/111201415:46:10
Códi go

- NOTA CARIOCA PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.987.364M014)3

T
!

Deta e Hora de Emissão

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
in193 059117%4000193

®C

00 016242

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

4W1
Y-PJST~

Inscrição Municipal: 0.363.234-2

Inscrição Estadual: —

NomwRazao Sodel: CTEE CENTRO DE TREINAMENTO E ESTUDOS EM ENERGIA LTDA

a

Nome Fantasia: CTEE Tel.: 31649406
Endereço: AVN EVANDRO LI NS E SIL VA 810, SAL 120 6 1207 1209 1210 1211 1_ BARRA DA TIJUCA CEP: 22631470 ——
Munìcipio: RIO DE JANEIRO
E-mail. faturamentotiffictee.com.br
UF: RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 04.423.667N001-21

Inscrição Mureapel: 0.303.687-1

Inscrição Estadual: 78071632

Nome/Razão Social: MPX ENERGIA S/A
Endereço: PRC MAHATMA GANDHI 14, EDIF SERRADOR - CENTRO - CEP: 2W31-100
Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Tel.: 21 26666664

E-meil:-

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
•

Assinatura 2692 - Canal Energia Corporativo
Parcela 60
vencimento: 04/11/2014

Retenção de COFINS
R$ 0,00

Retenção de CSLL
R$ 0,00

Retenção de INSS
R$ 0,00

Retenção de IRPJ
R$ 10,43

Retenção de PIS
R$ 0,00

Outras Retetgães
R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 695,00
a

Serviço Prestado
10.07.01 - agenciamento de notleisa
Deduçóes (R$)
0,00

Desconto Incond. (R$) Base de Cálculo (R$)
Allquota (%)
0,00
696,00

Valor tlo ISS (R$)
6,00%

34, 76

OUTRAS INFORMAÇOES
- Este NFS-e foi emitida com respaldo no Lei rt 5.098 de 1511012009 e no Decreto rP 32.250 de 1110512010
- PROCON-RJ: Rue tlo Ajuda, 5 subsolo; wwv procon.l.gov.br
- Date de vencimento do ISS deste NFS-e: 1011212014.
- Este NFS-e não gere crédito.
- Valor Líquido a Pager: R$ 084,57

Crédito Gerado (R$)
0,00

0105
Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C outra titularidade
—

Nome: ENEVA S A
Agência: 0911

Conta corrente: 07727 - 9

Dados do DOC:
Nome do favorecido: CTEE CENTRO DE TREINAMENTO E E
--

CNPJ:08.987.36W001-93

-

-

Número do banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA
Agência: 1253 BARRA TIJUCA-RIO
Conta corrente: 0000000282785
Valor do DOC: R$ 884,57
Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE
•

Informações fomecidas pelo pagador:
Controle: 224175404000028

DOC solicitado em 03/12/2014 às 00:00:00 via Sispag.
Autenticação:
D074822C913FDCEOBD682EFC3F26259E94890D30

a

u~as, sugaarcea e rawma0oes: na sua agencie. 5e pmenr, apue para o 5AG Iteu: 0500 725 0725 (todo# os dias, 20) ou acene o Fale
se n0o Oar satisfeito com a solução apmsenteda, ligue para a OOVidoda CorponUva ll 0600 570 0011 (em dias úteis, das 9h As 15h) ou
03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 7221722 (todos de dias, 24h),

-__-...._— — 1T - _

~

pi 1 04
Itaú,
Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C — outra titutaridade

Nome: ENEVA S A
Agência: 0911

Conta corrente: 07727 - 9

Dados do DOC:
Nome do favorecido: CTEE CENTRO DE TREINAMENTO E E --C N P J : 06.987.36W001-93
Número do banco: 001- BANCO DO BRASIL SA
Agência: 1253 BARRA TIJUCA-RIO
Conta corrente: 0000000262765
Valor do DOC: R$ 684,57
•

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE
Informações fornecidas pelo pagador:
Controle: 224175404000036

DOC solicitado em 03/122014 às 00:00:00 via Sispag.
Autenticação:

D074822C913FDCEOBD682EFC3F26259E94890D30

17

Dúvidas, sugeat8es e reciamaçbes: na sua agencia. Se preferir, ligue pomo SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 20) ma~ o Fale Convem no ~l au.com.br .
Se não ficar satisfeito com a adução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das gh es 18h) m Caixa Postal 87.800, CEP
03182-971. Deficientes auditivos ou de fale: 0800 722 1722 (todos os dias, 20).

2

9v 10 6
Itaú

g
Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente

Idenfl9cac90 no extrato: SISPAG FORNECEDORES
Dados de conta debitada:
Nome da empresa: ENEVA S A
Agência: 0911

Conta corrente: 07727 - 9

Dados da corda creditada:
Nome: INTERCONNECTIONS EXCELENCIA
Agência: 0093
Conta corrente: 23530 - 7
Valor: R$ 589,31
Informações fornecidas pelo
pagador:
TransfeMnda efetuada em 03112/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 224176411000029.
900A7A36E560BC619B54DD90C67700C34E419263

a

•

DONdae, w9utsee MWM&Çoee: na nua 899n08. se Pretem, u9ue pau a s u nau: v~ rae ~o {mau os aue, s.nl ou ~um o ta* ~em no wwwatau ~or.
9e nu fim sa0sleno com a édu090 ePresemada, O9ue Para • OuWdoda Corpaa0va 989.0900 570 0011 (em das ideln, das Bn M 19n) ou Calca Pantat 87.800, CEP
00182.9r1. OefmlenIm oudnlvos ou de fel&: 0000 722 1722 (lodos a dim, 20).

,

d1

HSBC 4D 1399-91
Local de Pagamento
Pagar preferencialmente ema éncia HSBC
Cedente
METLIFE PLANOS OOONTOLOGICOS LTDA
Wtatlo Documento
N• Documento
Espécie-Doc.
9
01/12/2014
74130
Uso do Banco
Carteira
Espécie
CSB
PD

I ®G

Recibo do Sacado

Aceita
N
Quantidade

Data do Processamento
05/12/2014
Valor

Instruções:
Senhor ain, Mo receber após 55 dias do vencimento originei Em aso de atraso
no Pagamento considerar Multa de 2%e Juros de 1%e.m (• 0,033% ao dia)
Competéncia: 1212014

Vencimento
3111212014
AgénoWCod. Cedente,
045"4540055495
Nosso Número
0454079423-0
(.) Valor do Documento
7497.50
(•) DescontolAbadmento
(.)Outras Deduções
(~ ) Mora Multa
(-) Outros Acréscimos

a

(•) Valor do Documento
Sacado

ENEVA S.A
PR DO FLAMENGO
22210903 - RIO DE JANEIRO - RJ

Instruções

Autentiaçao

Corte na Unha

HSBC W 1399-91 39990.45408 79423.004542 00554.950014 2 62940000749750
~I de Pagamento
Pecar preferencialmente em ri Onda HSBC
Cadente
METLIFE PLANOS ODONTOLCGICOS LTDA
Data do Documento
N' Documento
Eepócia-DOC.
74130
9
011122014
Carteira
Espde
Uso do Banco
PD
CSB

Apue
N
Quantidade

1

Dais do Proc~manto
05112n014
Valor

Instruções:
Senhor caixa, Mo receber após 55 dias do vencimento original Em aso de atraso
no pagamento conslderar Multa de 2% e Juros de 1%8.m (• 0,033% ao dia)
Competência: 1212014

Vencimento
31/12/2014
Agancl&Cod. Cadente
0454-04540055495
Nosso Núman
45407942 -0
(•) Valor do Documann
7497.50
¡•) Daxonlo/Abadmsnto
(•) Outras Deduções

(y mora Muita
(•) Outros Acréscimos

(y valor do Documanto
Sacado

ENEVA S.A
PR DO FLAMENGO
22210903 - RIO DE JANEIRO - RJ

instruçoas

Ï
11111111111111111111111111111111111111111111111111

Autenticaçõo

f

I0I

LO

Banco Itaú -

de Pagamento

Dados da conta debitada:
Nome: ENEVA S A
7laencia: uvll

i,ania:urrc7-n

Dados do pagamento:
Nome do favorecido: METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS L
Código de barras: 39990 45405 79423 004542 00554 950014 2 62940000749750
Valor do documento: R$ 7.497,50
Valor de juros/multa: R$ 0,00
Valor de desconto/abatimento: R$ 0,00
Vaiar do pagamento: RE 7.497,60
Data de vencimento: 3111212014
Informações fornecidas

cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações
or ele inseridas.

Autenticação:
DD37478D6EC4521035D018A19D78DE6010A813CB

•

Dúvidas, sugeel8es • rorAroerBSe: na sua e94nc1e. 8e prsledr, ligue pen o SAC Baú: 0800 728 0728 podoa m dias, 20) eu aceites o FM Conosco no ~Atitu.aom.or
Se não Orar aeihhlto ~ • adução apresentada, fique pare • Ouvidoria sor Mive Baú: 0800 570 0011 tam ~ úteis, du 9a Ba 1811) eu Calxe Posta 87.800, CEP
03182.971. De1 Mes au~os ou de fi,* 0800 7221722 podes M diga, 20).

i
i

Rara i .
ez
Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada
Agêncialconta:0911/07727-9

Dados do pagamento

CNPJ:04.423.567/0001-21

-

Empresa: ENEVAS.A

- - --

0 BANCO DO BMIL
Beneficiário:

SUPRMIEB COMERCIO E SERVIÇOS D

—

— —

--

-

00190 00009 02857 800005 00001 321173 9 83130000197980
CPF/CNPJ do beneficiam:

--

--

Data de vencimento:

19/012015

---

Valor do boleto (R$);

1.979 60
(-)

Desconto (R$):

0,00
(+)MoralMulta (RB):

•

inlormaç5es tornecidas pelo pagador:

000
(•) Valor do pagamento (R$):
1.979 80
Data de pagamento:

191012015

Aut.nucaçb mica:

EtE9F5C97023D85CCF3A1264B2452E1A44E80094
Operaçào efetuada em 191012015 às 00:00:00 Na Sispag, CTRL 024675022000021.

n
U

Dúvidas, sugestões a reciamaç5ec na sua agencia. Se preferir, ligue pala o SAC Itau: 0000 728 0720 (Iodos os dias, 24n) ou ateses o Fale
89 não fiar satisfeito com a aeluçao apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporafiva ltaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h ás 18h) ou
03182.971. Dellelentes audllWos ou de /ala: 0800 722 1722 (toda a dias, 20).
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advogado s
associados

Eduardo 9o«uai
Alfau Alvas Pinto
Rogado Pires de Silva
Marco Fenelre Ortendl
Merda Alyne YoMida
Aline Hurlparo Cunha
Rafael Mathiae Sugal
Brano Euzablo Faie _
Stephan Rlghl BoeMat
Alexandre Wohl 9~
Blanca Paglluao Paladde
Mexlmlllan Kldaden Fraz
15~110 9. Ronel Mantovanl

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 4e VARA
EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
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Ref.: Recuperação Judicial n.e 0474961-48.2014.8.19.0001
INTRALINKS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., já
qualificada nos autos da Recuperação Judicial de ENEVA S/A e ENEVA
PARTICIPAÇÕES S/A (processo em epígrafe), por seus procuradores que esta
subscrevem, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, nos termos do § 4e
do art. 37 da Lei n' 11.101/2005, apresentar o anexo instrumento de procuração, para
fins de sua representação na Assembleia Geral de Credores designada, em primeira
convocação, para o dia 16 de abril de 2015, e, em segunda convocação, para o dia 30 de

Av. Brigadeiro Fada Lima, 2055 10 e andar CEP 01452-001 S90 Paulo SP Brasil
T (55 11) 3039 6399 F (55 11) 3039 6398 baa@boocual.com.br www.boccuzrl.com.br

i

~ ~ tio

BOCCU ZZ I
advogados
associados

,

abril de 2015 servindo também este instrumento para sua representação nas demais
Assembleias de Credores que vierem a se realizar no âmbito desta recuperação judicial.
Termos em que
pede deferimento.
São Paulo, 07 de abril de 2015.

Eduardo Boccuzzi
OAB/SP 105.300

Alineun
H gáro Cunha
OAB/SP 275.420

o

2

2A
PROCURAÇÃO

Por este instrumento particular, INTRALINKS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., sociedade com sede na Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Tenerife, 31, 12° andar, conjunto 121, Edificio Tenerife, Bloco A, CEP 04548-040, Vila
Olímpia, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 11.284.303/0001-08, -nomeia e constitui"seus bastantes procuradores, independentemente da ordem de nomeação, em conjunto ou
separadamente, EDUARDO BOCCUZZI, brasileiro, casado, advogado, inscrito na
OAB/SP sob o n.° 105.300, ALFEU ALVES PINTO, brasileiro, casado, advogado, inscrito
na OAB/SP sob o n.° 35.459, ALINE HUNGARO CUNHA, brasileira, solteira, advogada,
inscrito na OAB/SP sob o n.° 275.420 e BIANCA PAGLIUSO PALECKIS, brasileira,
solteira, advogada, inscrita na OAB/SP sob o n.° 359.170, todos integrantes da sociedade
BOCCUZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS, com sede na Capital do Estado de São
Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2055, 10° andar, inscrita no CNPJIW sob ri.'
01.312.291/0001-16, aos quais confere os mais amplos e gerais poderes para representá-la
como credora nas Assembleias Gerais de Credores a serem inicialmente realizadas em 16 de
abril de 2015 (1° Convocação) e 30 de abril de 2015 (2° Convocação), ou nas datas que
vierem a ser oportunamente determinadas pelo Juízo, com relação á Recuperação Judicial
de Eneva S/A e Eneva Participações S/A, em trâmite perante a 4° Vara Empresarial da
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, sob o n.°0474961-48.2014.8.19.0001,
outorgando-lhes poderes gerais par votar, inclusive, mas não apenas, no sentido de aprovar,
• rejeitar ou modificar o Plano de Recuperação Judicial apresentado pela referida empresa;
lavrar protestos; firmar documentos e listas de presença; declarar seu voto sob qualquer
forma e a respeito de qualquer matéria discutida nas mencionadas Assembleias Gerais de
Credores; praticar, enfim, qualquer outro ato necessário para o fiel cumprimento deste
mandato, podendo, inclusive, substabelecer no todo ou em parte os poderes ora conferidos.
Paulo, 1° de abril de 2015.

SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.

--

—

•

x

•

o

~i v b

INTRALINKS SERVIÇ09'pE INPpRMATICA LTDA.
CNPJ/MF 11.144.3910001-08
NIRE 35223807191

59 ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento particular,

(a) INTRALINKS, INC., sociedade legalmente constituída e existente de acordo com as leis do

• Estado de Delaware, Estados Unidos da América, com sede e m National Registered Agents, Inc.,
160 Greentree Drive, Dover, Delaware USA 19904, inscrita no CNPJ/MF sob o n•. 11.423.637/000107, neste ato representada por seu procurador, o Sr. GEORGE PIKIELNY, brasileiro, casado,
administrador, portador da cédula de identidade RG n.o 2160786 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF
sob o ri.* 004.756.538-15, com escritório na Rua Joaquim Floriano, 243, sala 113, Itaim Bibi, Cidade
e Estado de São Paulo, CEP 04534-010; e
(b) INTRALINKS INTERNATIONAL HOLDINGS LLC, sociedade legalmente constituída e existente de
acordo com as leis do Estado de Delaware, Estados Unidos da América, com sede em National
Registered Agents, Inc., 160 Greentree Drive, Dover, Delaware USA 19904, inscrita no CNPJ/MF
sob o n°.11.423.638/0001-51, neste ato representada por seu procurador o Sr. GEORGE PIKIELNY,
acima qualificado (doravante designada a "INTRALINKS INTL");
únicos e legítimos sócios da sociedade empresária limitada denominada INTRALINKS SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA., regularmente constituída e validamente existente de acordo com a
legislação da República Federativa do Brasil, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
• Paulo, Rua Tenerife, n' 31, cj. 121, 12• andar do Edifício Tenerife, Bloco A, Vila Olímpia; CEP 04548040, inscrita no CNPJ/MF sob o n•. 11.284.30310001-08, devidamente registrada e arquivada na
Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE 35223807191, em 23 de outubro de
2009 ("Sociedade");
RESOLVEM, de comum acordo, alterar o Contrato Social da Sociedade, sendo dispensada a

reunião dos sócios, conforme disposto no Artigo 1.072, § 30, do Código Civil Brasileiro , da seguinte
forma:
1- Da Alteracão do Obieto Social

1.1. Decidem as sócias, por unanimidade e sem
incluir no objeto social as atividades,

SP - 448236v1
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processamento de dados e cón 4é neres,:
~

..

..

.

.

ela boração: de k ogramas de computadores,

assessoria e consultoria e stfdrtê técniei - efi'lnfofi AIU,' a instalação, configuração e
manutenção de programas de computação e bancos de dados, o planejamento, confecção
-manutenção e atualização de páginas eletrônicas¡e por fim, a assessoria ou consultoria de
qualquer natureza, incluindo a análise, exaKte,p%squisa, coleta, compilação e fornecimento
de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. Dessa maneira,
em atenção à deliberação acima apontada , a cláusula 31 do Contrato Social da Sociedade
passará a vigorar coma seguinte nova redação:

"Cláusula 3" - Do Obieto Social
A Sociedade tem por objeto social a prestação de serviços de: (i) esconeomento, leitura ática e
organização de documentos, tornondo-os possíveis de serem manuseados, visualizados e
baixados através do Internet; (li) desenvolvimento de projetos e modelagem de bancos de
dados de terceiros sob encomenda, e o gestão e disponibilização de bancos de dados através
• da Internet para condução de transações e projetos;, (iii) análise-•e desenvolvimento de
sistemas, (iv) processamento de dados e congêneres; (v) elaboração de programas de
computadores, (vi) assessoria e consultoria em informática; (vii) suporte técnico em
informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e
bancos de dados; (viii) planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas
eletrônicas; e (ix) assessoria ou consultoria de qualquer natureza, incluindo a análise, exame,
pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza,
inclusive cadastro e similares."
Todas as demais disposições do Contrato Social não expressamente alteradas por este
instrumento permanecem em vigor e são ratificadas pelas sócias e, em decorrência das
deliberações acima, as sócias decidem consolidar o Contrato Social, que passará a vigorar com a
seguinte nova redação:

'CONTRATO SOCIAL

•

DE
INTRALINKS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.

Cláusula 111— Da Denominacão Social e Do Prazo de Duracão
A Sociedade empresária, constituída por prazo i
INTRALINKS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LIDA.,
outubro de 2009.

tem a denominação social de
9es foram iniciadas em ,t4yie
IELIAODE NOTAS

tens • Te W4100

P~10
03 Pala eonPoime

Cláusula 29 - Da Sede
SP - 448236v I
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A Sociedade tem a sua sede social rné C'krade desão eaulo, E: ta ~ e *de São Paulo, Rua Tenerife, n"
31, ci. 121, 12" andar do Edifício TefVérfê, Bloco'9,*/irif0límON7 CEP"04548-040.
Paragrafo único: A Sociedade poderá, a quálque%tempo, abrir ou fechar filial ou outra
dependência, mediante deliberação de sócios regresgrltando a maioria do capital social.
coa *ou

Cláusula 39 - Do Objeto Social
--- A Sociedade tem por objeto social a prestação de serviços de: (i) escaneamento, leitura ótica e
organização de documentos, tornando-os possíveis de serem manuseados, visualizados e baixados
através da Internet; (ìi) desenvolvimento de projetos e modelagem de bancos de dados de
terceiros sob encomenda, e a gestão e disponibilização de bancos de dados através da internet
para condução de transações e projetos; (iii) análise e desenvolvimento .de sistemas; (iv)
processamento de dados e congéneres; (v) elaboração de programas de computadores; (vi)
assessoria e consultoria em informática; (vii) suporte técnico em informática, inclusive instalação,
• configuração e manutenção de programas de computação e bancos de datfos; (viii) planejamento,
confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas; e (ix) assessoria ou consultoria de
qualquer natureza, incluindo a análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de
dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.
Clausula 42 - Do Capital Social
0 Capital Social e de R$ 813.108,00 (oitocentos e treze mil, cento e oito Reais), dividido em
813.108 (oitocentos e treze mil, cento e oito) quotas, com valor nominal de 11$1,00 (um Real) cada,
totalmente subscrito e integralizado pelos sócios, sendo as quotas distribuídas entre eles na forma
abaixo:

Sócio

o

%

Quotas
Subscritas

Valores em R$

iNTRALINKS, INC.

811.358

99,99%

811.358,00

INTRALINKS
INTERNATIONAL
HOLDINGS LLC
Total

1.750

0,01%

1.750,00

100%1

813.108

813.108,00

Parágrafo- primeiro: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas no capital
social, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, de conformidade
com a Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, art. 1.052,

Parágrafo segundo : As quotas são Indivisíveis em rei ão à 5

Oriãe9ttfH~BI

uan. w% • Tel ~1010
Aawarta a P~Me copla
NTIG
I¢a e leiloa Pala palia, cai
rep,

a um voto nas deliberações dos sócios.

K

.Paub,
Cp

SP•448236v1

2 1 MAIO

Isolas Melo de LI
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1 ESCREVENTEAUTORIZADO
1 O ~ USTAS CONTRB. PI VERBA. R$ 2.80
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Parágrafo terceiro: Nenhuma quotaQodgrá ser ;endiáa, cediáa, t nsferida ou por qualquer outro
meio alienada ou gravada sem o 1 Írti50 conseRfiMe*Ató pof éscM3 de sócios que representem a
maioria do Capital Social, sendo nula, de pleno direito, e sem nenhum valor, qualquer cessão ou
transferência de quotas levada a efeito com infrzão.gdisposto neste parágrafo.
Cláusula SE - Da Administracão
A Sociedade será administrada, por tempo indeterminado, por uma Diretoria composta por um ou
— mais membros, que poderão ser sócios ou não, eleitos em reunião de sócios por votos
representando a maioria do capital social. Os Diretores eleitos e regularmente investidos no cargo
terão totais poderes de administração para praticar, isoladamente

todos os atos sociais
necessários ao regular funcionamento da Sociedade, com o objetivo de cumprir o seu objeto social.

Os Diretores deverão representar a Sociedade, ativa e passivamente, em juizo ou fora dele,
perante quaisquer terceiros, autoridades públicas federais, estaduais e municipais, autarquias,
empresas públicas, instituições financeiras e perante o Bancq Central do Brasil, Instituto Nacional
• de Seguridade Social - INSS e Caixa Econômica Federal, podendo, ainda, "outorgar procurações e
assinar todos os documentos em nome da Sociedade, tais como, cheques, contratos diversos,
escrituras, letras de câmbio, notas promissórias e outros, assumindo obrigações, transmitindo e
transacionando direitos, sendo-lhe vedado o uso da firma em atividades estranhas ao interesse
social, observado o disposto na Clausula 72 abaixo.
Parágrafo primeiro: Os Diretores deverão desenvolver suas atribdições conforme definido abaixo,
e ficam expressamente dispensados da prestação de caução ou fiança pelo exercício de suas

funções.
Parágrafo segundo: Os Administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos
de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal,
ou por se encontrar sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa
•

da concorrência, contra as relações de consumo, a fé publica ou a propriedade.
Parágrafo terceiro: Os Administradores ou os procuradores nomeados conforme o disposto nesta
Cláusula, não poderão usar o nome da Sociedade em negócios ou operações alheios aos interesses
da Sociedade , ficando vedado o uso do nome da Sociedade em qualquer operação que envolva a

prestação de garantias a terceiros de qualquer espécie, ou a assunção de obrigações que não
estejam relacionadas aos objetivos da Sociedade.
Parágrafo quarto: A Sociedade poderá, mediante deliberação do(s) sócio(s) representando, ao
menos, 75% do capital social, fixar uma retirada mensal para os Administradores, a titulo de "
labore", observada a legislação aplicável, importância
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Parágrafo quinto: A Sociedade podérf • por déliberação

dg'

sócios que representem 2/3 (dois
terços) do capital social, nomear ad'riSfni3tradorát nàõ!sóciog ára ó exercício da função.
Parágrafo sexto : São Expressamente vedados, Sendo twlos e inoperantes em relação à Sociedade,
os atos de qualquer dos sócios, Adrriinistrácioréas• ou procuradores que a envolverem em

obrigações relativas a negócios ou operações ésfranhás ao objeto social ou em desacordo com
este contrato social, respondendo o infrator desta cláusula por perdas e danos.
Cláusula 611— Do Exercício Social
O exercício social se inicia em 01 de janeiro e termina em 31'de dezembro de cada ano, quando
será levantado o Balanço Geral do exercício, podendo os sócios que representem a maioria do
Capital Social, decidir sobre a constituição de quaisquer reservas ou fundos de depreciação que
reputem necessários e sobre a distribuição de lucros líquidos proporcionalmente às quotas dos
sócios, depois de constituídas as reservas e fundos de depreciação supra mencionados. Os

o

Administradores ficam obrigados, no entanto, a preparar lìalancetes demonstrativos do estado
financeiro da Sociedade sempre que solicitados por sócios representando a maioria do Capital
Social.
Parágrafo único: A distribuição de lucros será permitida com base em balanço trimestral,
semestral ou com base em balanços extraordinários cobrindo períodos menores ou maiores que 6
(seis) meses sempre que os sócios representando a maioria do Capital Social julgarem oportuno
fazê-lo.
Cláusula 71! — Das Deliberações
As matérias que, por lei, devam ser objeto de deliberação pelos sócios serão aprovadas de acordo
com os quoruns de deliberação previstos no art. 1.076 do Código Civil Brasileiro, exceto se um
quórum de deliberação maior for previsto neste contrato social.
Parágrafo primeiro: Os atos abaixo relacionados somente poderão ser praticados pela Sociedade

•

após prévia aprovação, por escrito, de sócio(s) representando, no mínimo, 75% (setenta e cinco
por cento) do capital social:
(a)

Associação da Sociedade visando formar uma loint Venture, a aquisição de
participação no capital social de outras sociedades, operações de fusão, incorporação,
cisão (total ou parcial), transformação em outro tipo societário, versão de acervo líquido
ou qualquer outra forma de reorganização societária envolvendo a Sociedade;
(b)
a autorização aos diretores para confessar falência e requerer recuperação judicial;
(c)

a cessação e/ou mudança substancial nas atividades da Sociedade;

(d)

a propositura de ações judiciais, processos administrativos ou procedimentos
arbitrais pela Sociedade, de valor igual ou superio
0.
00 (trinta mil Reais), bem
como a celebração de quaisquer acordos ou tr sações el So ledade no âmbito d tal
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(e)

a criação de subsidiárias;
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(f)
(g)

afixação darem un çaçtó dosa rrnini;tradorçs da4ociedade;
a aprovação ou alti?açáo do Plánó ffiegó&51 dá Sociedade (se existente);

(h)

a aquisição, alienação, cessão, transferência ou oneração de ativos da Sociedade
o

com valor igual ou superior a R$ 30.000 9Q0 (ttirtta mil Reais);
a criação de obrigações para aà*pg
i ide ou renúncia de direitos e que envolvam
valores superiores a R$ 30.000,00 (trinta mil Reais)
(i)

(j)

aprovar qualquer tipo de endividamento que envolvam valores superiores a

R$ 30.000,00 (trinta_ mil Reais) junto a quaisquer terceiros; e
(k)

aprovar a concessão de empréstimos' pela Sociedade e/ou a prestação de

garantias pela Sociedade, tais como a prestação de 'fianças, avais, ou quaisquer outras
garantias, reais ou fidejussórias, em favor de terceiros ou em favor dos 56c105.
Parágrafo segundo: Todas as deliberações sociais serão tomadas em Reunião de Sócios,•exceto se
todos os Sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que dela seria objeto ou conforme previsto
•

N

na legislação aplicável.

Parágrafo terceiro: A Reunião dos Sócios poderá ser convocada por qualquer Sócio, a qualquer
tempo, mediante correspondência escrita enviada aos demais Sócios com, no mínimo, 5 (cinco)

dias de antecedência e instalar-se-á com a presença de Sócio ou Sócios representando, pelo
menos, 51% (cinquenta e um por cento) do capital social.
Parágrafo quarto: Os sócios poderão nomear procuradores pará representa-los nas reuniões de
sócios, conforme previsto no Código Civil Brasileiro.
Cláusula 82 — Da Liquidação
No caso de, liquidação, dissolução ou falência das sócias pessoas jurídicas, bem como falecimento
ou declaração de incapacidade dos sócios pessoas físicas, a Sociedade não se liquidará, nem será
dissolvida, revertendo as quotas do falido, falecido ou declarado incapaz, à Sociedade, que as
adquirirá mediante pagamento, aos seus representantes legais, pelo valor calculado de acordo
com o balanço patrimonial especialmente levantado para tal fim.
•

Cláusula 9'--Do Foro
Os sócios elegem o foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como o competente para
dirimir qualquer litígio oriundo deste Contrato Social, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
Cláusula 10 11

a Lei Aplicável

A Sociedade será regida de acordo com as disposições do presente Contrato Social. Em caso de
omissão, aplicar-se-ão as disposições aplicáveis especificamente às sociedades limit
subsidiariamente, as disposições legais aplicáveis às leda or ações."
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E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em 03 (três)
vias de igual teor e forma, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo.

São Paulo, 21 de novembro de 2012.
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER JUDICIÁRIO
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Nesta data i, faço vista destes autos ao (

)Central do Líquidari•(-es(

)Central mio Cálculos
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2 1 20
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

MM. JUIZO DA 4° VARA DA EMPRESARIAL DA COMARCA DA
CAPITAL - RJ

0474961-48.2014.19.0001
Processo:
Recuperação Judicial de Eneva Participações S.A.

PROMOÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO
1.
DE JANEIRO está ciente de túdo o que aos autos foi acrescido
desde a sua última manifestação.
2.

Fis. 4781482 — Pelo deferimento.

3.

Fis. 6411642 — Ciente do r. decisum..

4.

Fis. 906 e 1.717 — Ciente.

Fis. 1.543 — Tendo em vista o julgamento do
5.
recurso, nos termos da apresentação de plano único, nada a
prover.
Por fim, é imperiosa a apresentação da proposta
6.
de honorários do Administrador Judicial.

Rio de Joeiro, 14 de caril de 2015.
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Galdino • Coelho , Mendes
Flavio Galdino
Sergio Coelho
João Mendes de 0. Castro
Rodrigo Candido de Oliveira
Eduardo Takemi Kataoka
Cristina Biãncastèlli
Gustavo Salgueiro
Rafael Pimenta
Isabel Picot França

Marcelo Atherino
Marta Alves
Filipe Gulmarães
Fabrfzio Pires Pereira
Cláudia Maziteli Trindade
Gabriel Rocha Barreto
Miguel Mana
Felipe Brandão
Danilo Palinkas Anzelottl

Vanessa F. Rodrigues
Mllene Pimentel Moreno
Julianne 7anconato
Rodrigo Garcia
Lia Stephanie S. Pompili
Wallace de Almeida Corbo
Carlos Brames
Isabela Rampini Esteves
Renato Alves

2121

Gabriel Jacarandá
Pedro Mota
Laum Mine Nagai
Annita Gurman
Adrian la Chambô Eiger
André Furquim Werneck —
Nabia Salis Klsere

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 4ã VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA
CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

M

C1
Processo n 2 0474961-48.2014.8.19.0001
1M9~. E3M0V01 V.1 Neto§ V.1111(111

em Recuperação Judicial ambas já qualificadas nos autos de sua Recuperação
judicial vêm a V. Exa. requerer a juntada dos laudos de avaliação de ativos e laudos

econômico-financeiros referidos como os Anexos 2.1.10. 2.1.11. 2.1.12 e 2.1.13 do

RIO de lanalro
Av Rlo Branco 138 111- andar
10040 0071 Centro
Rb de lanelro / u
T ♦ 55 213195 0240

São Paulo
Av, Brlg Pana Lima 3900 1119 andar
04538131/ Ralm Bibl
são Paulo / aP
7.551130411500

Bne01a
§Av# Sul / quadra OS
bloco a / Be 17 / falas 501-505
70070 050 / Bruma / 07
T+55 613323 3865
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Plano de Recuperação Judicial, cuja versão contendo modificações foi apresentada
pelas Recuperandas nestes autos em 10.04.2015.
Nestes termos,
Pedem deferimento.
Rio de Janeiro, 14 de abril de 2015.

FLAVIO GALD[NO

G TAVO SALG EIRO

OAB/RJ NQ 94.605

OAB/RJ Ng 135.064
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FELIPE RANDA

OAB/RJ NQ 153.005

OAB/RJ NQ 163.343
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CORPORATE FINANCE

Eneva S.A. em Recuperação Judicial
Laudo de Avaliação Econômico Financeira da
BPMB Parnaíba S.A.

13 de abril de 2015

r:

u
KPMG Corporate Rance Ltda
Av. Almirante Barroso. 52 —4° andar
20031-000 - Rio de Janeiro, RJ- Brasil
C~ Postal 28%
20001+970 - Ra de Janeiro, RJ— Brasd

Telefone
Fax
Internet

55121135159000
55 1211 351 59000
~.kpmg.~br

A
Diretoria da
Eneva S.A. em Recuperação Judicial
Rio de Janeiro - RJ

13 de abril de 2015

Laudo de avaliação econômico-financeira da BPMB Pamaíba S.A.

Prezados Senhores,
Nos termos da nossa proposta para prestação de serviços, datada de 09 de abril de 2015, e de acordo com entendimentos'subsequentes, a KPMG Corporate
Finance Ltda. ('KPMG') efetuou a avaliação econômico-financeira da BPMB Pamalba S.A. ('BPMB' ou 'Empresa"), na data-base 31 de dezembro de 2014.

Permanecemos ao inteiro dispor de V.Sas. para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários e agradecemos por mais esta oportunidade de servir à
V.Sas.

Atenciosamente,

Augusto Sales
Sócio

Paulo Guilherme Coimbra
Sócio

i
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importantes
• No dia 12 de fevereiro de 2015, a Eneva SA em Recuperação Judicial CEneva
RJ7 e a Eneva Participações RJ protocolaram um Plano de Recuperação
Judicial ("PRJ"), de acordo com o Artigo 53 da Lei Brasileira de Recuperação
Judicial. Nesse contexto, a Eneva RJ visa a efetuar uma transação de aumento
de capital. Caso o PRJ obtenha aprovação total para execução, o aumento de
capital será feito por meio das seguintes contribuições: (i) dinheiro; (i)
capitalização de crédito; e (iii) subscrição de ativos.
• Dentro de tal contexto, e para além de eventuais conversões de crédito (ponto li
do aumento de capital no PRJ), a KPMG foi informada pela Eneva RJ que, no
caso de aprovação da RJ, o Banco BTG Pactua] SA. ("BTG") pretende participar
no possível aumento de capital da Eneva RJ por meio de subscrição de 100%
das ações que o BTG detém na BPMB (ponto iii do PRJ) ('Transação.
• O Laudo de avaliação da BPMB, foi elaborado pela KPMG, mediante solicitação
do Conselho de Administração da Eneva RJ, para fins de análise da Transação.
O Laudo, de acordo com o PRJ, será apresentado ao Comité de Credores da
Eneva RJ. Se aprovado, o Laudo será apresentado em Assembleia Geral
Extraordinária de Acionistas.
• Este Laudo não pode ser circulado, copiado, publicado ou de qualquer forma
utilizado, nem poderá ser arquivado, incluído ou referido no todo ou em parte em
qualquer documento sem o prévio consentimento da KPMG, sendo que como 0
Laudo será utilizado no ãmbito da Transação que envolve a Eneva RJ, que é
uma empresa brasileira listada na bolsa de São Paulo ("Bovespa"), e está sujeita
aos requisitos de informação da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), o
Cliente poderá dar acesso ao Laudo á CVM apenas na medida exigida por lei,
ficando totalmente responsável por qualquer dano ou prejuízo resultante ou
decorrente de tal acesso, que pode vir a ser vivenciado pela Eneva RJ, KPMG,
incluindo representantes da KPMG, ou qualquer terceiro.
• Na avaliação económico-financeira da BPMB foi utilizado o critério do fluxo de
caixa descontado CDCn, na data-base de 31 de dezembro de 2014.
• O Cliente e o BTG, por meio de profissionais designados, forneceram
informações referentes à Empresa e aos mercados em que opera, utilizados
neste Laudo. As Empresas serão mencionadas neste Laudo conjuntamente
como "Fornecedores de Informações".

Nosso trabalho se baseou nas seguintes informações fomecidas pelo BTG:
- Informação relativa ás reservas de gás da Bacia de Pamaiba, Estimativas de
Capex, Opex e SG&A da BPMB, "BPMB Pamaibá Info
Memo v 09 01 2015.pdr, "BPMB Pamaiba_Model_KPMGVS.Asx', "PGNBPMB - Budget 2015 and Business Plan - 2014-12-23.pdP;
- Demonstrações Financeiras de 31/Dez/2014 auditadas da BPMB, 'DFs BPMB
Pamaiba 12-2014_ 6_ 04_2015.pdP;
- Budget 2015 e Business Plan de longo prazo da BPMB"PGN-BPMB - Budget
2015 and Business Plan - 2014-12-23.pdr;
- Informação de suporte à avaliação da BPMB, "BPMB Pamaiba_Info
Memo_ v_ 09_ 01_2015.pdr, "PGN-BPMB - Budget 2015 and Business Plan 2014-12-23.pdr;
- Apresentações internas que descrevem a história, negócio e estimativas de
evolução da BPMB, "BPMB Pamaiba_Info Memo v_09 01_2015.pdr, 'BPMB
Pamaíba_Model_ KPMG_v5.xlW; e
- Outras informações relevantes, "BPMB Pamaiba_Info Memo v_ 09_ 01_2015.pdr,
"BPMB Pamaiba_Model_KPMG v5.xlsx", "PGN-BPMB - Budget 2015 and
Business Plan - 2014-12-23.pdr.
i
A KPMG se baseou nas informações supracitadas e em discussões com os
profissionais dos Fornecedores de Informações ou outros representantes destas.

A KPMG não se responsabiliza pela ,verificação de modo independente de
qualquer informação disponível publicamente ou a ela ofertada na preparação do
presente Laudo. A KPMG não expressa parecer sobre a fidedignidade da
apresentação das informações mencionadas, e ressalta que quaisquer erros,
alterações ou modificações nessas informações poderiam afetar
significativamente as análises da KPMG.
I
Durante o curso de nossos trabalhos, desempenhamos procedimentos de análise
sempre que necessário. Entretanto, ressaltamos que nosso trabalho de avaliação
não constituiu uma auditoria das demonstrações financeiras ou quaisquer outras
informações a nós apresentadas pelos Fornecedores de Informações, não
devendo ser considerado como tal.
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Para a elaboração do presente Laudo, a KPMG teve como pressuposto a
confiança, com expressa anuéncla dos Fornecedores de Informações, na
exatidão, conteúdo, veracidade, completude, suficiência e integralidade da
totalidade dos dados que foram fornecidos ou discutidos, de modo que não
assumimos nem procedemos à inspeção física de quaisquer ativos e
propriedades, deixando, outrossim, de preparar ou obter avaliação independente
de ativos e passivos das Empresas, ou de sua solvência, considerando como
consistentes as informações utilizadas neste Laudo, responsabilizando-se os
Fornecedores de Informações, inclusive por seus prepostos, sócios e
colaboradores, por tudo quanto transmitido ou discutido com a KPMG.
Todas as informações, estimativas e projeções aqui contidas, são aquelas
utilizadas elou apresentadas pelos Fornecedores de Informações, ajustadas pela
KPMG, de acordo com seu julgamento, referente à razoabilidade, e são
assumidas como oriundas da melhor avaliação dos Fornecedores de
Informações e de sua Administração com relação à evolução das Empresas e
de seus mercados de operações.
Exceto se expressamente apresentado de outra forma, conforme indicado por
escrito em notas ou referências especificas, todos os dados, informações
anteriores, informações de mercado, estimativas, projeções e premissas,
incluídos, considerados, utilizados ou apresentados neste Laudo são aqueles
apresentados pelos Fornecedores de Informações à KPMG.
As informações aqui contidas, relacionadas à posição contábil e financeira das
Empresas, assim como do mercado, são aquelas disponíveis em 31 de
dezembro de 2014. Qualquer mudança nessas posições pode afetar os
resultados deste Laudo. A KPMG não assume nenhuma obrigação para com a
atualização, revisão ou emenda do Laudo, como resultado da divulgação de
qualquer informação subsequente à data-base de 31 de Dezembro de 2014, ou
como resultado de qualquer evento subsequente.
As estruturas societárias e os percentuais de participação em empresas
coligadas e controladas apresentadas neste Laudo forem informadas pela
Administração das Empresas, e não foram objeto de uma verificação
independente pela KPMG.

• Não h8 garantias de que as premissas, estimativas, projeções, resultados parciais
ou totais ou conclusões utilizados ou apresentados neste Laudo serão
efetivamente alcançados ou verificados', no todo ou em parte. Os resultados
futuros realizados das Empresas podem diferir daqueles nas projeções, e essas
diferenças podem ser significativas, podendo resultar de vários fatores, incluindo,
porém não se limitando a, mudanças nas condições de mercado. A KPMG não
assume qualquer responsabilidade relacionada a essas diferenças.
• Enfatizamos que a identificação e análise do valor econômico das eventuais
contingências do valor de ativos imobilizados e de outros ajustes às
demonstrações financeiras não fizeram parte do escopo desse trabalho. Dessa
forma, com relações a tais itens, baseamo-nos em informações e análises
colocadas à disposição pelo Cliente elou por seus respectivos auditores,
advogados e/ou outros assessores.
• Este Laudo foi gerado consoante as condições econômicas e de mercado, entre
outras, disponíveis na data de sua elaboração, de modo que as conclusões
apresentadas estão sujeitas a variações em virtude de uma gama de fatores sobre
os quais a KPMG não tem qualquer controle.
• A soma dos valores individuais apresentados neste Laudo pode diferir da soma
apresentada, devido ao arredondamento de valores.
• Para a realização dos trabalhos, a KPMG teve como premissa que todas as
aprovações de ordem governamental, regulatória ou de qualquer outra natureza,
bem como dispensa, aditamento ou repactuação de contratos necessários para o
negócio colimado foram ou serão obtidas, e que nenhuma eventual modificação
necessária por conta destes atos causará efeitos patrimoniais adversos para as
Empresas.
• O Laudo não objetiva ser a única base para a avaliação das Empresas, portanto, o
Laudo não contém toda a informação necessária para tal, e, consequentemente,
não representa nem constitui uma proposta, solicitação, sugestão ou
recomendação por parte da KPMG para. os termos da Transação, sendo de total
responsabilidade dos acionistas das Empresas a responsabilidade por qualquer
decisão tomada. A KPMG não pode se responsabilizar pelas decisões dos
Acionistas.
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importantes
• Enfatizamos que uma avaliação estabelece um valor estimado a ser usado em
uma interação teórica entre um comprador e um vendedor, ambos com intenção
de fechar o negócio, com total acesso aos fatos relevantes, sem a necessidade
imediata de comprar ou vender. Uma negociação efetiva nem sempre reflete
esses elementos, e pode incluir outros elementos, e consequentemente, não
necessariamente se realiza no valor estimado conforme resultado de um
exercício de avaliação.
• O Laudo de avaliação não atende a interesses pessoais ou específicos. Portanto,
os resultados de avaliações realizadas por terceiros pode diferir dos resultados
da nossa avaliação, não caracterizando uma deficiência do trabalho realizado.

■

Os serviços ora realizados foram informados e subsidiados por normas legais e
regulamentares, nesse sentido, asseveramos que a, nossa legislação é complexa
e muitas vezes o mesmo dispositivo comporta mais de uma interpretação. A
KPMG busca manter-se atualizada em relação às diversas correntes
interpretativas, de forma que possibilite a ampla avaliação das alternativas e dos
riscos envolvidos. Assim, é certo que poderá haver interpretações da lei de modo
diferente do nosso. Nessas condições, nem a KPMG, nem outra firma, pode dar
as Empresas total segurança de que ele não será questionado por terceiros,
inclusive entes fiscalizadores.

• Os Acionistas devem fazer suas próprias análises com relação à conveniência
da Transação, devendo consultar seus próprios assessores financeiros,
tributários e jurídicos, para definirem suas próprias opiniões sobre a Transação,
de maneira independente. Laudo deve ser lido e interpretado à luz das restrições
e qualificações anteriormente mencionadas. O leitor deve levar em consideração
em sua análise as restrições e características das fontes de informação
utilizadas.
• Este Laudo deve ser utilizado exclusivamente no contexto da Transação,
conforme objetivo descrito neste Laudo. Não garantimos que nossa Laudo
atenderá a outros objetivos. Ademais, enfatizamos que não teremos a obrigação
de efetuar trabalhos adicionaís efou de adaptar nosso Laudo para atender a
outros objetivos.
• O escopo desse trabalho não contempla a obrigação específica e determinada
da KPMG de detectar fraudes das operações, dos processos, dos registros e dos
documentos da Empresa.
• Os trabalhos foram realizados pela KPMG sob orientação técnica. Entretanto, a
análise dos diversos dados considerados para fins de avaliação, por sua
natureza, demandam atuação subjetiva para que os trabalhos possam ser
levados a termo, o que também toma possível que se a mesma análise for
realizada por outros profissionais, estes possam vir a manifestar pontos de vista
divergentes do que os manifestados pela KPMG.
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Executivo

Introdução
• Eneva RJ é uma companhia listada na bolsa de valores de São Paulo e a

Eneva Participações RJ é uma joint venture controlada pela Eneva RJ
(50%) e E.ON (50%).
• No dia 12 de fevereiro de 2015, a Eneva RJ e a Eneva Participações RJ
apresentaram um Plano de Recuperação Judicial ("PRJ") , de acordo com
o Artigo 53 da Lei Brasileira de Recuperação Judicial. Nesse contexto, a
Eneva RJ visa a efetuar uma transação de aumento de capital. Caso o
PRJ obtenha aprovação total para execução, o aumento de capital será
feito por meio das seguintes contribuições: (i) dinheiro; (ii) capitalização de
crédito; e (iii) subscrição de ativos.
• Para além de eventuais conversões de crédito (ponto ii do aumento de
capital no PRJ), a KPMG foi informada pela Eneva RJ que, no caso de
aprovação da RJ, o Banco BTG Pactual S.A. ("BTG) pretende participar
no possível aumento de capital da Eneva RJ por meio de subscrição das
ações que o BTG detém na BPMB (ponto iii do PRJ).
Dado o contexto supramencionado, o objetivo do nosso trabalho, de
acordo com o requerimento do Cliente, baseia-se na preparação de um
Laudo de avaliação económico-financeira da BPMB, a fim de que se
fundamente a possível subscrição de ativos.
Base de informações
O trabalho foi realizado com a seguinte base de informação,
providenciada pelo BTG:
- Informação relativa às reservas de gás da Bacia de Pamalba,
Estimativas de Capex, Opex e SG&A da BPMB, "BPMB
Pamaiba_Info Memó v_09_01_2015.pdf, "BPMB
Pamalba_Model_ KPMG v5.xisx", 'PGN-BPMB - Budget 2015 and
Business Plan - 2014-12-23.pdf;
- Demonstrações Financeiras de 31/Dez/2014 auditadas da BPMB,
'DFs BPMB Pamaiba 12-2014_6_04_2015.pdf;

Budget 2015 e Business Plan de longo prazo da BPMB"PGNBPMB - Budget 2015 and Business Plan - 2014-12-23.pdf;
- Informação de suporte à avaliação da BPMB, "BPMB
Pamaiba_Info Memo_v_09_01_2015.pdP, °PGN-BPMB - Budget
2015 and Business Plan - 2014-12-23.pdf;
- Apresentações internas que descrevem a história, negócio e
estimativas de evolução da BPMB, 'BPMB Pamaiba_Info
Memo_v_09_01_2015.pdf, "BPMB
Pamaiba_Model_KPMG v5.xisx'; e
- Outras informações relevantes, "BPMB Parnaiba_Info
Memo_v_09_01 2015.pdf, "BPMB
Pamaiba_Model_KPMG_v5.xlsx "PGN-BPMB - Budget 2015
and Business Plan - 2014-12-23.pdf.
■ A avaliação econômico-financeira foi substancialmente baseada em

informações e premissas fornecidas pelo Cliente e pelo BTG, as
quais foram discutidas e analisadas com e pela KPMG.
Eventos subsequentes
• Nosso trabalho usou como base a posição de património líquido e
informação obtida em data anterior a de emissão deste Laudo.
• Nós enfatizamos que qualquer fato relevante ocorrido entre
dezembro de 2014 e a data de emissão deste Laudo, não levado ao
conhecimento da KPMG, pode afetar a análise da Empresa.
• É importante apontar que a KPMG não atualizara este Laudo após a
data de emissão.
1
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Executivo

Sumário de Resultados

■ Com base no escopo deste Laudo, e sujeito ás premissas, restrições e limitações descritas aqui, nós estimamos o valor justo da BPMB, em 31 de dezembro de
2014, como presente abaixo:

Valor
econômico
ior ação (R$)

Valor
econômicoI
100%

1,80

655,48

1,88

688,17

1,97

720,86

Intervalo considerado de acordo com a instrução n° 436 da CVM.

s.
O valorde 100% da operação da BPMB, em 31 de dezembro de 2014, está entre R$ 655,5 milhões e R$ 7209 milhões
A metodologia de avaliação aplicada para determinar o valor da BPMB foi a de fluxo de caixa descontado (apresentado na página 37 até 39).
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Informações

avaliador

A Rede KPMG
• A KPMG é uma rede global de firmas independentes que prestam serviços
profissionais de Audit, Tax e Advisory. Estamos presentes em 155 países,
com mais de 155.000 profissionais atuando em firmas-membro mundo
afora. As firmas-membro da rede KPMG são independentes entre si e
afiliadas à KPMG Intemational Cooperativa ('KPMG Intemational'), uma
entidade suíça. Cada firma-membro é uma entidade legal independente e
separada.
• A marca KPMG foi criada, em 1987, mediante a fusão da Peat Marwick
Intemational (PMI) e Klynveld Main Goerdeler (KMG).

■ No Brasil, somos aproximadamente 4.000 profissionais distribuídos em 13
Estados e Distrito Federal, 22 cidades e escritórios situados em São Paulo
(sede), Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Cuiabá, Curitiba,
Florianópolis, Fortaleza, Goiánia, Joinville, Londrina, Manaus, Osasco,
Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Salvador, São Carlos,
São José dos Campos e Liberlãndia.

■ As firmas-membro da 'rede KPMG' que atuam na área de Corporate

Processo interno da aprovação do Laudo
• A avaliação econômico-financeira da Eneva Participações RJ e da PGN foi
realizada por um time de consultores qualificados, monitorados e revisados
pelo sócio do projeto. Adicionalmente, o time também foi composto por um
sócio revisor, um gerente sénior e um gerente.
• A aprovação do Laudo ocorreu somente após ser revisado pelo sócio do
j
projeto e pelo sócio revisor.
Identificação e qualificação dos profissionais envolvidos

■ Augusto Sales, Paulo Guilherme Coimbra (líder do projeto), Claudio
Ramos, Rúben Palminha e Fabiano Delgado coordenaram e participaram

do desenvolvimento da avaliação , apresentada nesse Laudo. Informações
detalhadas sobre os profissionais são apresentadas no Mexo I.
Declaração do Avaliador

■ A KPMG em 12 de Abril de 2015 declara que:

1
Não é detentora de quaisquer ações da Eneva RJ ou da BPMB, bem

Finance possuem aproximadamente 2.100 professionais em mais de 100
escritórios ao redor de 82 países.

como seus sócios, diretores, administradores, controladores ou

■ KPMG Corporate Finance Ltda., uma empresa brasileira criada nos anos

Não existem relações comerciais com as Empresas que possam
impactar a independência sobre o Laudo;

1990, assessora negociações no ámb'do de transações corporativas,
incluindo serviços de fusões e aquisições, alienações, financiamentos
estruturados, projetos de financiamentos, processos de privatização e
avaliações econômico-financeiras.

~
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pessoas ligadas a eles;

Não há conflito de interesses que prejudique a independência
necessária requerida para a execução deste trabalho.
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II. Informações sobre o avaliador (cont.)
• Seguem abaixo algumas das experiências da KPMG no setor de energia e recursos naturais:

1

ffio

1

me

I
Petra Energia e

Vicel

Mitsui CO

TAESA (Grupo Cemig)

KPMG Corporate Finance

KPMG Corporate Finance

de cinco empresas de
transmissão de eletricidade

Avalação referente à aquisição
de participação de 20% de Jirau
HPP (3.750 MW)

A~ Mia~ à
aquisição da Unlsa

2014

2014

2014

AUDIT • TAR • ADVIRORV

AUDIT • TAR • ADVISORT
i

AUDIT • TAR • ADVIaORT

Enel

State Grid

KPMG Corporate Finance

KPMG Corporate Finance

Parnaiba Gás Natural
KPMG Corporate Finance

KPMG Corporate Finance

!
Assessor rilarlceio (Se/-

Atuou oono assessor financai o

sido) na vereda da 11Rsl para

na revisão das; tarifas de GNL

a $DarrerOV

Í
Assessoria de avaãaçãO releãva
à aquisição de diversas PAOlelos
de energia edita da sowitec

2014

2014
AU M • TAR • ADVR ORT

AUDIT • TAR . ADVIaORT

2014
AUDIT . TAR • ADVIaORT

Avalação referente a aquisição

KP.M G■
~

SN Power

L3,rasympq

KPMG Corporate Finance

KPMG Corpuate Finance

Avalação relacionadas

ã

Avalação da Brerympe para fins
de reesWMação da empresa

DresserRend
KPMG Corporate Finance
Avariação relativa à aquisição
do Grupo Guascor

aquisição da Desolvàl

2013
AUDIT • TAA • ADV140IT

2013
AUDIT • TAA • ADVIRORT

2013
AUDIT • TAx • ADVIsORY

Equátgrial Energia

ASSA (Grupo Cemig)

Iberdrola

KPMG Corporata Finance

KPMG Corporate Finance

KPMG Corporate Finance

leimiva à aquL~ da
PA (di_>}tr3ulção)

2013
AUDIT • TAR • ADVIaORY
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Avaliação referente 8
aquis (go do Grupo TBE
(transmissão)

Avariação relacionada à
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Informação sobre o Consórcio
• O consórcio upstream da Bacia de Pamalba ("Consórcio') opera,
atualmente, 3 campos de gás e 7 blocos de exploração com uma área total
aproximada de 21 mil quilómetros quadrados no estado do Maranhão.
• Segue abaixo um diagrama simplificado da operação atual do Consórcio.

A BPMB é proprietária de uma participação de 30% no Consórcio que
detém a concessão de 7 blocos na Bacia da Pamalba (21.000 km 2).
• Produção atual do campo GVR: 5,6 milhões m 3/dia.
• O Consórcio estima reservas dei mais de 1 TCF (aproximadamente
32,3 BCM nos 7 campos próximos da infraestrutura hub de GVR e
GVB). Considerando um período projetivo mais longo, o volume de gás
recuperável pode ultrapassar 70 BCM, apesar de que, no momento,
nenhum estudo de terceiros certificado tenha sido desenvolvido.
• A companhia pretende lançar comercialmente 4 campos em 2015.
Estudos geológicos de terceiros foram contratados e resultados são
esperados para o segundo semestre de 2015.

■ Os blocos operados pela Pamalba Gás Natural (anteriormente OGX
Maranhão) foram adquiridos pelo fundo de capital privado Cambuhy
Investimentos e E.ON.

E.ON

Eneva RJ

Cmtigóy' ¡ BTG Pactua]
Investimentos
00%

Conceito de pi

■ Contratos de longo prazo com termelétricas (UTEs) controlados pela

70%

30%

Eneva RJ e Eneva Participações RJ;

■ UTEs têm contratos de longo prazo de PPA (15-20 anos);
■ Aproximadamente 1 G de capacidade total já em operação;
■ As UTE 1 (675MW), UTE III (178 MM e UTE IV (56MW) já estão em
operação. A UTE II (517 MM será concluida em 2015, porém, o PPA
começará somente em 2016 por conta do Termo de Ajuste de Conduta
(TAC') concedido pela ANEEL. Fonte: BTG
02015~Cff~ínrre UM . ~woa0atls w~ bm7re . Aa razpauaEdiEaCe GmibG, a W~~ da refle WW a
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■ Em 2015, a companhia conduzirá uma campanha de perfuração onshore no
Brasil. Poços descobertos e novos serão perfurados, o que pode permitir á
BPMB aumentar a capacidade de produção em 70%, até julho de 2016,
para 8,4 milhões de metros cúbicos por dia.

2
Demonstração
de Resultado.. Exercício
31112/2013

R$ MM

31/1212014

Receita líquida

139,13

249,64

Custos
Lucro bruto

(68,51)

(119,66)
129,98

70,63

Despesas operacionais
Despesas com exploração

(15,49)

(29,76)

Perdas com poços secos

(13,86)

(3,66)

(0,32)

(7,03)

(1,54)

(0,15)

0,30
39,71

(40,59)
89,39

0,31

4,29

(2,81)

(5,64)

Resultado financeiro

(2,50)

(1,35)

I33T

37,21

88,04

R & CS

(9,62)

Irrpostos diferidos

4,99

1,95

32,59

64,29

SUA

Depreciação/Amortização
Outras receitas/despesas operacionais
Despesas operacionais
EBrr

(30,92)

Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras

Lucro líquido

(25,69)

Fonte: Demonstrações financeiras auditadas da BPMB de 2013 e 2014.
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@*~vrples tra.iet
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IV. Visão Geral do Mercado

Tendências macroeconômicas brasileiras

• O PIB cresceu timidamente em 2014, e dados mais recentes sugerem
uma piora nas perspectivas.
• Em 2014, os consumidores sofreram com a tentativa fracassada do
governo de conter a inflação e promover o crescimento do PIB. Em
março de 2013, a taxa de juros anual foi de 7,25%, a mais baixa da
história do Brasil. Desde então, houve nove aumentos consecutivos, com
a taxa de juros anual atingindo 12,75%.

2,71 2,76 2,79 2 , 86

296
,

2,36
2,14

1.76

1,94
1.67 /

■ De acordo com o BACEN, a variação projetada para o PIB em 2015 e
2016 é de 0,5% e 1,8% respectivamente.

2010 2011 2012 2013 2014;2015 2016 2017 2018 2019
Fonte: BCB, 31/12/2014

6,50
-

: 6,56
6,38 i

450 4.70 4,79
4,21

4,13

3,66
5,50 5,50 5,50
2,50 2,50 2,50

J Projeção

: ~ Projeção
2010 2011 2012 2013 2014 ;2015 2016 2017 2018 2019 2020;
Fonte: BCB, 31/12/2014
------------020151a'MCCO~F~tl'111,~50~5~baaitln,d$

r

2010 2011 2012 2013 2014 !2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fonte: Bloomberg, 31/12/2014
•------------------------
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Visão Geral

setor energético brasileiro:

■ 77% da energia elétrica do Brasil é proveniente de usinas hidrelétricas,
responsáveis por 76,9% da capacidade energética instalada. Atrás das
hidrelétricas, a energia térmica responde por 12,8% da capacidade instalada.

■ Considerando a importància dos recursos hidráulicos para o setor brasileiro de
energia elétrica, o nível dos reservatórios é de grande relevância para a
otimização da geração energética, visto que representa uma forma de
armazenamento de energia.

■ A ilustração abaixo mostra as fontes de energia elétrica brasileira

■ Distribuidoras: responsáveis pelos serviços de distribuição elétrica,
com tarifas determinadas e focadas pela ANEEL Esses agentes são
rigorosamente regulamentados, e todas as condições e exigências
de distribuição elétrica passam pelo crivo dos órgãos reguladores.

■ Comercializadoras: esses agentes têm permissão para adquirir
energia por meio de contratos bilaterais no ambiente de ACL, que
será posteriormente vendida aos consumidores livres, ou a
empresas de distribuição em processos licitatórios.

■ Consumidores:
e)

a%

Matriz de
Geração de
Energia

Livres: consumidores que atendem aos requisitos legislativos
necessários e que têm o direito de escolher o produtor de
energia por meio de negociações bilaterais livres (ou seja, um
player industrial com demanda de energia elétrica acima de 3
MWh).

bl Consumidores cativos: consumidores que não podem
escolher sua fonte de energia e que são rigorosamente
obrigados a adquirir energia elétrica da empresa de
distribuição de energia local (ex.: consumidores residenciais).
Fonte: EPE

■ Geradoras: responsáveis pela geração de energia que é negociada no ACR,

c)

Importadores de energia: agentes que possuem permissões
específicas para importar energia de país estrangeiro, visando
a fornecer energia elétrica no mercado doméstico.

dl Exportadores de energia: agentes que possuem permissão
especifica para exportar energia elétrica para países vizinhos.

no mercado de ACL ou no mercado à vista.
Transmissoras: responsáveis pela operação das linhas de transmissão, que
estão disponíveis para todas as geradoras, desde que as linhas estejam
interconectadas e contanto que as geradoras paguem as tarifas de
020SMWCW~F~~.~antlpds tinp 1 4wieYdMmrpaaeEiOads IniadS e õmwnanbro de rede K~ de 5MWÈ Mio i10eprtbnMese
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IV. Visão Geral do Mercado

Visão geral do setor energético brasileiro: petróleo e gás

Nos prórdmos anos, espera-se que a produção de petróleo cresça graças ao
enorme depósito de petróleo offshore, sob uma grossa camada de sal, descoberto
em 2007. A Petrobrás, principal empresa petrolífera do Brasil, estima que a
produção de petróleo possa alcançar 5 milhões de barris por dia até 2020. No
entanto, de acordo com a Energy /nformaóon Adminisfradon - ELA (Administração
de InformaçSes Energéticas dos EUA), essa estimativa de produção não é precisa
devido a uma série de fatores, tais como os desafios significativos de engenharia e
financiamento - por exemplo, a recente redução no preço do petróleo bruto, no fim
de 2014, que pode reduzir a estimativa para 4 milhões de barris ao dia até 2020
(ou menos, dependendo da revisão em curso do Plano de Negócios da Petrobras).
Prod
4,5

■ As reservas de petróleo comprovadas no Brasil, conforme divulgadas pela
EIA, são de 13,15 bilhões de baris,'enquanto que as reservas de gás são
estimadas em 396 bilhões de metros cúbicos. Além disso, devido ás novas
descobertas, a previsão é que as reservas de petróleo cheguem a
19,2 bilhões de barris e as reservas de gás atinjam 461 bilhões de metros
cúbicos até 2023. 1
Reservas de petróleo comprovadas
8
i
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õ
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m
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Da mesma forra, espera-se que a produção de gás cresça significativamente nos
próximos anos, atingindo 35,9 bilhões de metros cúbicos até 2023. A expectativa é
que a produção venha principalmente das bacias offshore de Campos e Santos.

Reservas de gás natural comprovadas
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V. Metodologia de Avaliação

DCF
Fluxo de Caixa Descontado

Fluxo de Caixa Livre da Firma

■ Essa metodologia estima o valor económico (ou de mercado) do património

■ O fluxo de caixa livre da firma visa a avaliar a companhia como um

líquido de uma empresa mediante o cálculo do valor presente de fluxos de
caixa projetados, assim considerados os ingressos e desembolsos (inclusive
investimentos necessários à manutenção e mesmo expansão das atividades)
previsíveis sob a perspectiva de perpetuidade da entidade. Essas projeçóes
devem levar em consideração o plano de negócios estabelecido pela
administração da empresa, as perspectivas do setor de atuação, além de
aspectos macroeconómicos.

todo, isso inclui a participação de outros donos de direitos na companhia
(proprietários de títulos, acionistas etc.). O Fluxo de caixa livre da firma
pode ser representado pela seguinte fórmula:
I

I

■ A metodologia do Fluxo de Caixa Descontado se presta à avaliação de todo
tipo de empresa, desde que possua um plano de negócios que seja
consistente e factível, sendo especialmente indicado para empresas que
tenham perspectivas razoáveis de expansão de suas atividades e o plano de
negócios possa ser considerado adequado à obtenção desse crescimento,
uma vez que reflete mais adequadamente o valor de mercado (ou
económico) proveniente dos resultados futuros projetados.

Lucro Líquido

■ Essa metodologia também captura o valor dos ativos intangíveis, tais como
marca, carteira de clientes, carteira de produtos, entre outros, na medida em
que todos esses ativos se refletem na capacidade da empresa de gerar
resultados.

Investimentos (Capex)

■ Essa é a metodologia mais utilizada na estimativa do valor de mercado do
património liquido de empresas em marcha, salvo nos casos em que o valor
resultante seja inferior ao valor de liquidação da empresa (património líquido
ajustado).
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V. Metodologia de Avaliação

DCF
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Metodologia de Avaliação

desconto
■ A determinação da taxa de desconto é uma etapa fundamental da avaliação econômico-financeira. Esse único fator reflete aspectos de natureza subjetiva e
variável, que variam de investidor para investidor, tais como o custo de oportunidade e a percepção particular do risco do investimento.
CAPM (Capital Asset Pricing Model

■ O custo do capital prõprio para a empresa pode ser calculado por
meio do modelo CAPM (sigla em inglés para modelo de
precifícação de ativos capitais).

WACC (Weighted Average Cost of Capital
■ Foi utilizada a taxa WACC (sigla em inglés para custo médio ponderado de
capital) como parâmetro apropriado para calcular a taxa de desconto a ser
aplicada aos fluxos de caixa das Empresas. O WACC considera os diversos
componentes de financiamento, incluindo divida, capital próprio e títulos
híbridos, utilizados por uma empresa para financiar suas necessidades e é
calculado de acordo com a seguinte fórmula:

f f _ (1+ia) x It+Ibr)

9* (EIRm) - Rf)

`

CRP

Rs
E/(D+E)'Ke+(D/(D+E)'Kd = WACC
Custo Médio Ponderado de Capita(
RI
ii
EIRml
EIRm1- RI
Rb
Rs
Ia
Ibr

=
=
=

=
=
=
=
=

Retomo mêdio livre de risco
Beta (coeficiente de risco especifico da empresa avaliada)
Retomo médio de longo prazo obtido no mercado acionário norte-americano
Prémio de risco de mercado
Risco associado ao Brasil
Risco associado ao tamanho da empresa
Inflação de longo prazo nos Estados Unidos
Inflação de longo prazo no Brasil

D
E
t
Kd
Ke

=
=
=
=
=

Total do capital de terceiros
Total do capital próprio
Allquota de impostos
Custo do capital de terceiros
Custo do capital próprio
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V. Metodologia de Avaliação

Taxa de desconto (cont.)
Taxa livre de risco

■ A taxa livre de risco foi obtida pela média de rendimento dos títulos do
Tesouro americano de 30 anos (T-Bond), média histórica de dois anos, entre
1° de janeiro de 2013 e 31 de dezembro de 2014, aproximadamente 3,4%
(Fonte: Bloomberg).
Prémio de risco de mercado ("ERP")

■ Para estimar o prémio de risco de mercado de longo prazo (E[Rm] — RO,
baseamo-nos na média de retomo acima do titulo do Tesouro americano ao
investir no mercado americano de ações, ou aproximadamente 4,6% (Fonte:
website do Aswath Damodaran)
Beta

■ O beta é o coeficiente de risco específico da ação de uma empresa em
relação a um índice de mercado que represente de maneira adequada o
mercado acionário como um todo. O beta médio de uma companhia é,
portanto, calculado como a correlação média do retomo diário da ação em
relação ao mercado.

■ Para calcular um beta relevante para uma entidade não listada, o beta de
uma companhia listada de negócio e risco operacional comparável é
desalavancado para remover os efeitos da estrutura de capital (por exemplo,
neutralizar o risco financeiro). O beta desalavancado é, então, realavancado
usando a estrutura de capital da companhia ou ativo avaliado para
reintroduzir os efeitos do risco financeiro correto.

■ Para calcular o beta médio da indústria, consideramos um beta
desalavancado de 0,98.
Risco-país ("CRP ")
• O cálculo do custo de capital próprio até este ponto foi feito com base
no rendimento de ações de empresas americanas e de títulos do
governo americano. Sendo assim, um prémio de risco país 'Country
Risk Premium' ("CRP") é considerado um elemento necessário no custo
do capital, para incorporar riscos adicionais associados ao investimento
no pais, que normalmente não são refletidos nos fluxos de caixa.
• Assumimos um CRP de 2,18% para o Brasil nó nosso cálculo. Isso foi
feito com base na média histórica de 2 anos (entre 1° de Janeiro de
2013 e 31 de dezembro de 2014) do EMBI+. (Fonte: JP Morgan)
Prêmio de risco pelo tamanho da Empresa

■ O prémio de risco pelo tamanho da empresa (Rs) representa o retomo
adicional exigido pelo investidor por incorrer em um nível maior de risco
ao estar investindo em empresas com diferentes níveis de tamanho.

■ Levando em conta o tamanho da Empresa, foi acrescentado 1,98% de
prémio de tamanho ao custo do capital próprio. Esse risco é associado
ao tamanho da empresa, nesse caso "Low Capitalization', mediante
estudos realizados pela DO & Phelps (2014).
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VI. Premissas
Introdução

Visão Geral do Complexo de Parnaíba

Visão geral do Complexo Parnaíba

■ O Complexo de Parnaíba é um parque energético que, considerando a
proximidade entre os campos de gás (upstream) e UTEs (downstream), está
constituido sob um modelo integrado.
Downstream

AMA

■ O Complexo Termelétrico Parnaiba é formado por quatro UTEs (Parnaíba I,
Parnaiba II, Parnaíba III e Parnaíba IV) que devem atingir uma capacidade
instalada total de 1.425~ e localiza-se no estado do Maranhão.
~tream
• De acordo com a administração da Eneva RJ e do BTG, espera-se que o
segmento de upstream gere 32.3 BCM de gás.
• Atualmente, o Complexo de Parnaiba opera 3 campos de gás e 7 blocos de
exploração, com área total aproximada de 21.000 quilômetros quadrados.

Visão Geral do segmento de Downstream

UTE

Capacidade instalada (M W)

Parnaiba 1

675

Parnaba II

517

Parnaiba III

178

Parnaiba N

56

Total

s

1426

Fonte: Site da Eneva RJ
C 2015 WW Corporate Finance Lida, una soaedade senples bra~ de responsabilidade Iveitade, e finna~o de rede KPMG de f miasanembro mdependentes e
afiliadas á KPMG krternal~ Cooperative ('KPMG "ernatronal'). una ~dade viça
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VI. Premissas
Introdução (cont.)

Integração entre Downstream e Upstream

■ Para cumprir as obrigações de geração de energia elétrica, as UTEs devem contar com uma fonte de combustivel confiável.
■ Uma ilustração da integração entre os campos de gás, unidades de tratamento de gás e usinas termoelétricas que integram os segmentos de downstream e
upsfream é apresentada abaixo:
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VI. Premissas
Introdução (cont.)

Reservas comprovadas e estimadas

■ As atuais reservas comprovadas totalizam 8,4 BCM. As

ao,
37.7

70
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reservas se concentram nos poços atuais dos campos de
gás de GVR, GVB e GVA. No entanto, os campos de gás
podem abranger poços adicionais.

70

■ O Consórcio já realizou pesquisas extensas em outros
poços localizados no GVR, GVB, SE Bom Jesus, Fazenda
Isabel, Fazenda Chicote, Fazenda Alencar, Fazenda São
Raimundo, Fazenda Sossego e Fazenda Santa Vitória.
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■ O Consórcio planeja lançar comercialmente 4 campos
(Fazenda Santa Isabel, SE Bom Jesus, Santa Vitória e
Chicote) ao longo de 2015. Estudos geológicos
independentes foram contratados, e estima-se que os
resultados fiquem prontos no 20 semestre de 2015.

40
23,9

GVR
GVB

30

An~

3Z3
¡

~

9E BJ
regia

0~

20

A~
Pá~

10

o

6.1

0.4

1.9

i

BA

8~

r

so
o

~

Qo~eca

• Essas estimativas apontam para outros 23,9 BCM,
totalizando 32,3 BCM de reservas de gás natural.
1
• Conforme mencionado anteriormente, a PGN opera em 7
blocos, que também apresentam outros campos de gás
com potencial de aumento a ser considerado. O Consórcio
realizou estudos sobre esses campos de gás; embora eles
estejam em blocos mais distantes, representam uma
reserva adicional potencial de aproximadamente 37,7
BCM.
• Como os estudos independentes estão em estado
preliminar, a produção considerada neste relatório é
proveniente das reservas dos ciclos dos primeiros
contratos, a saber: 32,3 BCM.
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Vi. Premissas

BPMB
Receita
Os resultados apresentados abaixo representam 30% das receitas totais geradas pelo Consórcio.
• Receita contratual de gás : Com base na demanda de gás das 4 UTEs, essas receitas correspondem aos custos de compra de combustíveis do negócio de
downsfream.
• Receita fixa : As Pamalbas 1 e III UTE possuem um acordo com o Consórcio para o pagamento de um arrendamento fixo, determinado contratualmente pelas
partes.
• Receita variável : As receitas de arrendamento variável, provenientes exclusivamente da Pamalba 1 e III, foram calculadas com base na diferença entre: (i) total
das receitas; e (li) receitas foras; (iii) custos variáveis; e (vi) impostos, taxas regulatórias e seguro.
• Gás condensado : Líquido de baixa densidade presente em campos de gás. Essa linha de receitas foi projetada mediante a multiplicação do volume em milhões
de BOE e do preço do gás condensado (em milhões de reais). Isso representa uma média de 0,5% da receita total até o final dos contratos com as UTEs.
Projeção de Receita Brada da BPMB
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. Contratos de gás

■ Aluguel toro
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•Gás condensado
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Premissas

Deduções

Os resultados apresentados abaixo representam 30% das deduções do Consórcio.

■ Dedução de impostos : As deduções sobre a receita bruta compreendem o PIS e Cofins às allquotas de 1,65% e 7,60%, respectivamente, e o ICMS (que se
refere exclusivamente à venda de gás) a uma allquota de 4,6%. Além disso, foi considerado um crédito de PIS e Cofins de 1,65% + 7,60% sobre 50% das
despesas operacionais (Opex), custos de abandono, despesas de exploração e depreciação.
• Participação especial : Imposto progressivo aplicado à produção de gás excedente a 450 mil metros cúbicos de BOE em cada poço.
• Tarifas da ANEEL Calculado de acordo com as atuais premissas contratuais, ajustado anualmente pelo índice IPCA.

■ Rovatties : Estimado em 10% das receitas brutas totais ao longo de todo o período de projeção.
Custos
Os resultados apresentados abaixo representam 30% dos custos operacionais (Opex) e outros custos do Consórcio.

■ Opex : Com base no orçamento para 2015 e a projeção de produção, ajustada pelo índice IPCA. Urge chamar a atenção para a depleção dos poços de 2032 até
2036.

■ Participação do proprietário das terras : De acordo coma lei brasileira, o proprietário das terras tem direito a receber 1% da receita total.
■ Contrato de servidão : As tubulações de transporte de gás do Consórcio têm muitos quilómetros de comprimento, passando por fazendas e terras de
propriedade de terceiros. Nesse contrato, os proprietários dessas terras concedem o direito de acesso e servidão de passagem para a construção, manutenção
e remoção das tubulações. Em troca desses serviços, o Consórcio deve pagar um seguro e um valor indexado, que é pago periodicamente.

■ Custos de abandono : De acordo com as exigências regulatárias, mediante a depleção do poço de gás, a empresa deve remover os equipamentos, tampar o
poço e remediar a superfície de modo a impedir o vazamento de hidrocarbonos e quaisquer danos ao meio ambiente nas áreas adjacentes. O BTG, considerou
uma premissa de R$1,5 milhão por poço. Os custos de abandono foram mais substanciais em 2040, já que os poços serão fechados no mesmo ano.
Projeção de custos da BPMB
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■ Parcela do proprietário da terra

servidão
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Vi. Premissas

BPMB
Despesas
Os resultados apresentados abaixo representam 30% das despesas do Consórcio.
• Aluguel para ANP: Calculado de acordo com as atuais premissas contratuais, ajustado anualmente pelo índice IPCA.
• P&D: Calculado como 1% das receitas líquidas.
• SG&A Consórcio:: Composto por três fatores : produção , desenvolvimento e infraestrutura e exploração . É importante mencionar que, em 2019, o fim da
exploração de novos campos de gás causa uma redução nas despesas com vendas e despesas gerais e administrativas (SG&A).
• SG&A BPMB: De acordo com a Administração, é composta por despesas com back office, contabilidade e outros. Também de acordo com a Administração,
decresce com o avanço da integração entre as plantas.
I
• Despesas com exploração : Projeção que aglutina despesas de exploração, perfuração e outras despesas de prospecção (sísmicas, poços de injeção, entre

j

outras).
Projeção de despesas da BPMB

45

'

40
35
f 30
f

vi
25
20
15
10
5

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
Fome: BTG

■ Aluguel para a ANP

■ P&D

r SG&A Consórcio

■ SGBA BPMB
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VI, Premissas
BPMB

Depreciação
Os resultados apresentados abaixo representam 30% da depreciação do Consórcio
• A depreciação total da infraestrutura foi estimada em 20 anos (a uma taxa de 5% ao ano).
• A taxa de depreciação do imobilizado foi estimada com base na produção anual e nas reservas comprovadas j8 desenvolvidas.

Capex
Os resultados apresentados abaixo representam 30% das despesas de capital do Consórcio

■ Os principais gastos de capital foram: investimentos em desenvolvimento; e investimentos na infraestrutura necessária para conectar as tubulações.
Projeção de capex da BPMB
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■ Perfuraç0o
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Outros capex de desenvolvimento

02015 KPMG Ca~e F~ Uda. uma saìedtle snp1 aalìeRe, de respaueó7dada M1rrdeOa. e Bme.manao de rada KPMG de fimasanenOro iMeperdaibs a
ef8sdase KPM('YM ~ ari Caprelna Clw.1G 1^r^raarr). rxro anedatlesufça
Taras m ãreilm recaraaos. Yr4reao ro 8~

0

',

^ ,

I

`i../
L~

6S

34

o
Impostos de renda

■ A BPMB é tributada com impostos de renda e contribuição social às allquotas de 25% e 9% respectivamente. Vale mencionar, contudo, que a BPMB detém o
seguinte beneficio fiscal:

r

Lucro da Exploração, concedido pela SUDENE, de 2014 a 2023.

Capital de giro

■ A tabela apresenta a média de dias e impulsionadores para cada conta.

Ativos
Contas a receber
Impostos recuperáveis
Passivos

Dias

Relacionado a

45

Dias de receitas

3

Dias de receitas

Dias

Relacionado a

Frpostos a pagar

30

Dias de custos e capex

Contas a pagar

30

Dias de deduções

Outras contas a pagar

2

Dias de custos
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VII. Avaliação econômico-financeira

Demonstração de Resultado do Exercício

■ Nós apresentamos, abaixo, a DRE projetada da BPMB:
-F
R$ M

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

269.58
(45.97)
223,61

301.41
(52,41)

318.51
(56.18)

336,10
(59,65)

354,67
(70,17)

374,24
(77.65)

416.68
(87.76)

439.56
(91.74)

462.05
(92.87)

249,00
(31,22)

262,33
(32.74)

276.45
(36.91)

284,50
(43.06)

296,59

394,89
(83.23)
311,67

(38.02)

(40.05)

328,91
(42. 20)

347,82
(44. 47)

369.18
(51,42)

Receba bruta

261,09

316,39

Da~
Bacana lgti0a
Qstos

(36,60)
224,50
(19.88)

(58.68)
257,72
(22.47)

339,03
(60.09)
278,94
(23.91)

Lucro bruto

204,62

235,24

255,03

(35.05)
188,56

217,78

229,59

239,54

241,42

258,58

271,61

286,71

303,36

317,75

Despesas
E~

(4 1,69)

162,93

(38,45)
196,79

(29.17)
225,86

(22.82)
165,73

(19.73)
198,05

(14,99)
214,60

(14,17)
225.37

(13.55)
227,87

(14,30)
244,28

(15,09)
256,53

(15.92)
270,80

(16.79)
286,57

(17,71)
300.04

72.58%
(64,37)

76,36%
(61.81)

80,97%
(57,94)

74,12%

79,54%
(46,45)

81,60%

(41,14)

82,36%
(41,18)

82,31%

(44.82)

81,52%
(41.10)

80.09%

(48,59)

(41,21)

62.33%
(45,39)

82,39%
(44,10)

81,27%
(42.66)

Margem E&TDA
Depreciação

98.56

134,98

167,92

117,14

151,60

169,78

184.26

186,73

203,10

215.32

225,40

242,47

257,18

(25.04)

(3125)

(39.32)

(27.97)

(36.12)

(40,47)

(43.92)

(44,50)

(48,40)

(73.21)

(76,64)

-23.15%
103,73

-23,42%
128,60

-23,88%

-23,83%

-23.83%
142,22

-34.00%

-34.00%

115,48

-23.64%
140,34

134,00%

89,17

-23,84%
129,31

-23,83%

Lucro 8 uido

-25,41%
73,52

(82,44)
-34.00%

154,70

142,11

148,77

160,03

169,74

R$ M
Receita bruta
Deduç6es
Receïa OquiQa

2028
421,73
(85,07)
336,66

2029
434,67

2030
458,54

2031
483,82

2033
134,07

2034
141,55

2035
148,23

2036
52,16

(86,08)
348,59

(90,91)
367,63

(96,02)
387,80

2032
510,52
(101,41)
409,11

(41,91)
92,16

(49,09)

(51.57)

(54.35)

(5729)

(6021)

(29.88)

(46.88)
101,35
(30,39)

(23,80)
28,36
(11,20)

-

-

-

Qrstos

(44,46)
97,09
(28,84)

2040
3,14
3,14

-

(67,79)

Lucro brado

287,57

297,02

313,28

330,51

348,90

62,28

6824

70,96

17,16

-

-

-

(64,65)

Despesas

(18,40)

(16,26)

(11.63)

(12,27)

(12,95)

(9,48)

(7.50)

(6,41)

(5.86)

EBT
Re CS
%do EErr

E~

Margem EB17DA

2037
-

269,17

280,76

301,65

318,24

335,96

52,79

60.74

64.55

11,30

79,95%

80,54%

82,05%

82,06%

82,12%

57,29%

62,56%

63,69%

39,84%

I

N.a

NA

-

-

Depreciação

(39,69)

(35,19)

(35,19)

(3520)

(35,21)

(15,37)

(14,16)

(13,40)

(4,47)

1

E33T

229,48

245,58

286,45

283,04

300,75

37,42

46,58

51,15

6,83

1

ReCS

(78.02)

(83,50)

(90,59)

(96,23)

(102.25)

(12.72)

(15,84)

(17,39)

-34,00%
198,49

-34,00%

-34.00%

-34.00%

24,70

30,74

33,76

%doE$T

-34.00%

Luso líq uido

151,45

~

2038
-

-34,00%
162,08

-34.00%
175,86

-34,00%
186,81
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(2,32)
-34.00%
4,51

2039
-

(64,65)
Ma -2062,16%

-

(64.65)

N.a.
-

-

(87.44)

N.a.

N.a

0.00%
64,
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VII. Avaliação econômico-financeira

Fluxo de Caixa

■ O fluxo de caixa projetado da BPMB é apresentado abaixo:
Fluxo

de caixa

projetado ~ 13MES1

UX

IA lwl-q

2017
1280
57,94

2018
89,17
48,59

~

2015

2016

2019
115,48
46,45

2020
129,31
44,82

2021
140,34
41,10

2022
142,22
41,14

2023
154,70
41,18

(2,88)

(1,42)

(1.02)

1,00

(0,80)

(80.05)

(43.48)

(39,50)

88,73

63,10

115,57

15,14%
2,50
62,37

15,14%
3,50
38,52

15,14%
4,50
61,27

Ri M
Lucro lgiido
Oepeciageo

73,52
64,37

103,73
61,81

Veriaçao do capital de giro

11,38

(203.03)

(2,31)
(142,74)

(94,64)

(53,76)

20,49

15,14%
0,50
W,10

15,14%
1,50

Capei
Fluxo de caixa Erre da fine

k:

(3,17)

5,39

_

_

_

133,21

180,43

184,36

195,08

15,14%
5,50

15,14%
6,50

15,14%
8,50

61,34

72,15

15,14%
7,50
64,03

I

2024
142,11
41,21

2025
148,77
45,39

2026
160,03
44.10

2027
169,74
42,86

(1.29)

(1.58)

(1.92)

_

(37,33)

(38.63)

(37,16)

I

182,45

155,53

163,92

173.52

I

14,59%
9.50

14,59%
10,50
37,24

14,59%
11,W

14,59%

2038

2039

(0 1 87)

Fator de desconto
Taxa de desconto
Período de desconto
fluxo de caixa descontado

2028

R$ Y
Lucro Igxido

Depreciação
VarlaÇão do capital de giro
Ca~
Flxodecaixaireda(lrre

151,45

39,69
2.87
(38,45)
155,57

16,58

2029

2030

2031

2032

2034

2035

2036 1

24,70

30,74

33,76

4,51

35,21

15.37

14,16

13,40

4,47

(1,64)

29.04

(0,48)

(0.13)

4.29

162,08

175,86

186,81

198,49

35,19

35,19

35,20

(1,88)

(1,53)

(1.36)

2033

58,84

50,05

2037

34,25

12,50
31,64

2040
(64.65)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,78

-

-

-

-

(1,32)

-

-

-

-

-

-

195,91

209,17

220,47

232,07

69,11

44,42

47,02

13,27

(1,32)

-

14,59%
14,50

14,59%

14,59%

14,59%
18,50

21,42

5,57

14,59%
21,50
0,71

14,59%

23,32

14,59%
19,50
3,12

14,59%

16,50

14,59%
17,50

(59.87)

Fator de desconto
Taxa de descordo
Fèriotlo de descordo
fluxo de c~ descontado

14,59%
13,50
24,76

27,21

15,50
25,35

02015~ Ca~ Feno UM, uns soledade uroiss hrosi9etl de rwppeaErK" óxtlada, e lime
afiedY i xPa1(' Meematiorel CoopralM CxPMG óVenmliuurl. uro enedede viça
Tons osdeaeaareeanadoa k~ M 0~

20,50
2,89

22,50
0,06

14,59%
23,50

14,59%
24,50

14,59%
25,50
1,86
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VII. Avaliação econômico-financeira
BPMB
Avaliação

■ Nós apresentamos abaixo o resultado da avaliação económico-financeira da BPMB:

RS MM
Soma dos fluxos descontados
Ajustes

670,59
17,58

Caixa e equivalentes

21,23

Dividendos a pagar

(6,71)

Impostos diferidos

3,06

Valor econômico

688,17

a reapurmT~ ~ada a~ornba da mM ~ a fmnamrnho iMeperalaNea a
aNiaoasa iwMC wrtv ~ coapsraliva riaMG M+arwoa + erl, una . ream awça
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Sumário de Resultados

■ Com base no escopo deste Laudo, e sujeito ás premissas, restrições e limitações descritas aqui, nós estimamos o valor justo da BPMB, em 31 de dezembro de

i

2014, como presente abaixo:
BPMB
17,58
E
E

Valor da
empresa

Ajustes

Valor
econômico

O valor de 100% da operação da BPMB, em 31 de dezembro de 2014, está entre R$ 655,5 milhões e R$ 720,9 milhões (intervalo considerado de
acordo com a instrução no 436 da CM).
A metodologia de avaliação aplicada para determinar o valor da BPMB toi a de fluxo de caixa descontado (apresentado na página 37 até 39).
I
I
02M5KPMCCM~F~~.umaaoo~
1 anriaFRdoraeparaaZdadaYNeda•hmanenbo 0a rede Ia'MG aefsmasnenóoYidapenderdaae
a~ B KPMG wrntiorul Co~ rWMG Mamr W),~ anlidaófuKt
Todos a dMrloarerrvadoa Y~ ro eaY.
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VII. Avaliação econômico-financeira
Conclusão
i
■ Na prestação dos seus serviços, a KPMG baseou-se em informações fomecidas pela E.ON e discussões com seus funcionários ou outros representantes, e a
KPMG não é responsável pela verificação independente de qualquer informação disponível publicamente ou fornecida a ela na elaboração do presente Laudo. A
KPMG não expressa parecer sobre a confiabilidade das informações mencionadas, e determina que quaisquer erros, alterações ou modificações nessas
informações poderão afetar significativamente as constatações da KPMG . Com base nos termos da nossa proposta , o processamento de dados e informações
não implica a aceitação ou certificação dos mesmos como verdadeiros pela KPMG.

■ Durante o nosso trabalho, a KPMG realizou procedimentos de teste conforme necessário. Entretanto, ressaltamos que o nosso trabalho de avaliação não
constituiu uma auditoria das demonstrações financeiras ou de outras informações a nós apresentadas pela E.ON.
• Nem a KPMG, nem a E.ON e nem a Eneva RJ podem garantir que os resultados futuros atingirão os resultados projetados, em função de fatores externos ou
internos imprevistos.
• Ressaltamos que um entendimento completo do presente Laudo e sua conclusão só são possíveis por meio da sua leitura completa. Assim, não se deve tirar
conclusões lendo apenas uma parte dele.

02MSK MCCm~F.vn ^. ~*oe.e.o.
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Anexo 1
Currículos
._ 1 .... 1

Claudio Roberto de Leoni Ramos

1

.-

-

-

Sócio, Advisory - Corporate Finance

Formado em Engenharia Mecãnica pela Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília. Brasil.
MBA em Finanças. Economia e Negócios Internacionais pela Faculdade de Negócios Leonard N. Stern da Universidade, de Nova
York, e pela Universitá Commerciale Luigi Bocconi, de Milão.
Claudio foi professor de Finanças Corporativas no curso de MBA Executivo da FAAP de São Paulo.
Passou no exame de CFA Nível 1 em 2009.
Claudio é membro do Conselho da Enactus Brazil (http://enactus.org/country/braziv).
Diretor de Transações e Reestruturação (T&R) da KPMG Brasil e América do Sul e líder de Mercados de Alto Crescimento da
Equipe de Liderança Global em T&R da KPMG. Cláudio trabalha na área de finanças corporativas/investment banking desde 1993.
Sua experiência abrange pesquisa de investimentos, colocações privadas internacionais, avaliações de empresas e assessoria em
fusões e aquisições. Ele presta assessoria a clientes sobre fusões e aquisições e avaliações económico-financeiras desde 1994.
Sua experiência no setor abrange empresas industriais, instituições financeiras, alimentos e bebidas, mineração e indústrias

automotivas. Ele é representante do Comitê de Avaliações Globais para a América Latina e um dos sete membros da Equipe de
Liderança de Avaliações Globais da KPMG. É sócio líder do Grupo de Avaliações da KPMG Brasil.
Instituições financeiras, seguradoras, redes de varejo, mineração, serviços, alimentos, bebidas e indústrias. em geral.
Paulo Guilherme de Menezes Coimbra
Sócio, Corporate Finance (M&A), Rio de Janeiro — Brasil.
Formado em Engenharia da Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ (1996)

Especialização em Finanças Corporativas pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (ISMEC - 1997)
Programa Executivo em Gestão de Neqócios — Fundação Dom Cabral, Rio de Janeiro — 2012
Ao longo de seus 15 anos de experiência, participou de ampla gama de atividades, incluindo: assessoria financeira a clientes em
fusões e aquisições, privatizações e ofertas.
Antes de ingressar na KPMG Brasil, trabalhou na Açúcar Guarani (uma das maiores empresas de açúcar e etanol do Brasil) e foi

CFO da Cimentos Liz (um dos maiores grupos de cimento do Brasil).
Energia elétrica. petróleo e gás, açúcar e álcool, agricultura, serviços financeiros e bens de consumo.

.

, ~

C 2015 KPMG Corporate Finence Uda uma soaedade senpks fia. de responsa~ lunitada e fmia
afiliadas à KPMG k~naSwnal Cooperativo (- KPMG IraernationeP), uma eMdede suiça,
Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil
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Currículos
Augusto Sales
Sócio. Advisory – Global Strategy Group
Mestrado em Estudos Futuros
MBA, Escola de Negócios IBMEC. Rio de Janeiro.
Graduado em contabilidade pela Universidade Federal Fluminense (UFF), Rio de Janeiro.
Augusto é responsável por liderar o grupo de Inteligência Estratégica e Comercial — Strategic & Commercial Intelligence (GSG) —

da KPMG no Brasil. Tem mais de 15 anos de experiência em prestação de assessoria financeira a clientes em fusões e aquisições.
prívatizações e ofertas. Forneceu due diligente financeira e comercial para diversas transações transnacionais, para compradores
locaislinternacionais e financeiros/estratégicos em negócios grandes e complexos.
Augusto tem experiência em uma variedade de indústrias, incluindo infraestrutura (logística e transporte), seguros, energia e
recursos naturais, agricultura, serviços financeiros e de bens de consumo. Na KPMG, seus projetos, em grande parte, concentramse em due diligente financeira e comercial, incluindo assistência a entrada no mercado, plano de negócios ajuda a devida
diligência e compromissos de inteligência competitiva.
Geração, transmissão e distribuição de energia, mineração e metais. petróleo e gás.
Rúben Palminha
Gerente Sênior. KPMG Corporate Finance. Rio de Janeiro – Brasil.
Pós-graduado em Finanças, com especialização em Finanças Corporativas – INDEG-IUL, (Lisboa, Portugal)
Especialização em Finanças – INDEG-IUL (Lisboa. Portugal)
Formado Finanças – ISCTE-IUL (Lisboa. Portugal)
Entrou ingressou na prática de Corporate Finance da KPMG em 2006. Desde então, Rúben participa de projetos de energia e
infraestrutura em diversos paises, auxiliando entidades públicas e privadas, acumulando habilidades em Project Finance, projetos
de PPP, MA e Avaliações.
Desde dezembro de 2014, Rúben está alocado no escritório do Rio de Janeiro.
Energia e infraestrutura

C 2015 KPMG Corporate Fuce ~ , urra sobedede simples braMWa . de responsabilidade ( murada , e rem~o da rede KPMG de firmas membro independentes e
afiliadas ã KPMG )Me~ Coo~e (' KPMG kkemabonal ' ), una entidade suíça.
Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil.
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Fabiano Goulart Delgado
Gerente, Corporate Finance, KPMG Curitiba - Brasil
Especialização em Controladoria pela UFPR-PR
Formado em Economia pela UFMS-MS
Ele tem mais de 7 anos de experiência na KPMG, ampla experiência em serviços de fusões e aquisições e preparação de planos
de negócios e avaliações. Além disso ; Fabiano desenvolveu diversos modelos financeiros e avaliou diversos ativos intangíveis nos
exercicios de Alocação de Preços de Compra.

Bancário, imobiliário, elétrico. agronegócios, alimentos e bebidas, varejo e logística.

C 2015 KPMG Co~ F'stance L1da., uma sociedade smp(es órastleva, de responsabdidede limitada, e íttmatne
afiliadas A KPMG ktternetional ~ahve ('KPMG ktteertetlortal"), tina entidade suiça.
Todos os daedos reSBlY^ Impresso no 8rasil
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Anexo II
Balanços Patrimoniais 1 BPMB

3111212013

3111212014 RS MM
Liabilities

t
and cash equivalent
r
SetS

Accounts receivable
Other receivables and prepaid expenses
Taxes receivable

1,53
35,41
0,04

21,23
47,25
0,91
2,62

Deferred taxes
Fored assets

Max payables
Dividends payable
Other accounts payable

31112/2014

70,49
17,04

11,80
8,05

2,15
0,01

6,71
1,65

18,20

25,04

Non-Current

Non-Current
Mutual w ith related party

Current
Accounts payable

3111212013

11,27

-

4,99

3,06

369,22

386,53

Intanglbles

7,44

6,25

Total assets

429,91

467,85

Provision for abandonment of installation
Shareholders' equity

315,12

315,62

Capital reserve
Legal reserve

0,45

49,50
3,67

Profd reserve

6,44

45,81

429,91

467,85

Equity

Accumulated prolKs
Total liabilities and shareholders' equity

02MS MCCm~Fn. Lwa.~.or;. ma.~ v..w.adem«,.
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Anexo III
Taxa de desconto
i

Duramo Sudene

Após Sudene
3.4%

Fonte:

Rf - T-Bond 30 aos - 2 aros

(a)

3,4%

Inflação~caro(•C"

(b)

Z0%

Z0%

• (a)

Taxa livre de risco — Bloomberg

MaçBo brasiWra de lago pruo rMA7

(c)

5,5%

5,5%

• (b)

CPI americano — Economist Intelligence UM

(co = (1+a)/(1+b)•(1+c)-1

6,9%

6,9%

~M de r'sao de

(e)

4,6%

4,6%

• (c)

Inflação brasileira de longo prazo — BACEN

Bete setorial Oesalavar cedo

(0

0.96

0,96

• (e)

Prêmio de risco de mercado— Damodaran

a,E

(9)

42,9%

4Z9%

• (f)

Beta desalavancado (setor) — Bloomberg

Alkluda eleóra de ia~

(h)

23,9%

34,0%

NO

1,31

1.26

(j)

Z18%

2,18%

1,98%

1,98%

• (h) Allquota efetiva de imposto — Allquota efetiva aplicável a
Companhia

Rf ajustado

Bafa realavasado

~Is

() = f • (1 +Ig • 0 -

rQW) - 2 aros

Pr" de tatrenlw

(k)

• (g)

Dívida em relação a capital próprio (setorial) — Bloomberg

Ro=d+(a •i)+j+k

17,1%

16,9%

• 0) Risco-país — J.P Morgan

% Ca~ próprio

(L)

70,0%

70,0%

%D~

(0

• (k) Prêmio de tamanho —DOand Phelps

30,0%

30,0%

Qato de dnida ardes de irpostos

(N

13,9%

13,9%

• (L) % capital próprio (setorial) — Bloomberg

(h)

2$9%

34.0%

• (m)

CAPM nom lnal Ri

Aliquare Retira de imposto
Custo de divida rgrído de irpcatos
WACC n~ anal R$

(0)-- n* (1-1,)
=Ro•L+o•m

106% 9,2%
15,14%

i

• (n)

%

Dívida (setorial) — Bloomberg

custo de dívida — CDI x 120%

14,56%
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® 2015 KPMG Corporate Finance Ltda., uma sociedade de responsabilidade
limitada brasileira e fira-membro da rede KPMG de firas-membro
independentes e afiliadas à KPMG Intemational Cooperativa ('KPMG
Intemationar), uma entidade suiça. Todos os direitos reservados Impresso
no Brasil.
O nome e logo KPMG e'cutting through complexiM são marcas comerciais
ou marcas comerciais registradas da KPMG Intemational Cooperativa
("KPMG Intemational).
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cutting through complexity'

CORPORATE FI

Eneva S.A. em Recuperaçao<
Judicial
Laudo de Avaliação Econômico-Financeira da . }r~`I
Eneva Participações S.A. em Recuperação Judicial. ;
e da Parnaíba Gás Natural S.A. _

;L3 V

13 de abril de 2015

;. L

KPMG Corporato nnence Ltde.
Av. Almirante Barroso, 52 —4r andar
20031-OW-Rio de Janei%Rl - Brasil
Caba Postal 2888
20001-970-Rio de Janeiro. R) — Brasa

Teleror e
Fax
Internet

55 (21) 355159700
55 (21) 3515^
~.kpmg.00m.br

A
Diretoria da
Eneva SA em Recuperação Judicial
Rio de Janeiro - RJ

13 de abril de 2015

i
Laudo de avaliação econômico-financeira da Eneva Participações S.A. em Recuperação Judicial e da Pamaíba Gás Natural S.A.

Prezados Senhores,
Nos termos da nossa proposta para prestação de serviços, datada de 09 de abril de 2015, e de acordo com entendimentos subsequentes, a KPMG Corporate
Finance Ltda. CKPMG') efetuou a avaliação econômico-financeira da Eneva Participações S.A. em Recuperação Judicial ÇEneva Participações RJ") e da
Pamalba Gás Natural S.A CPGN'), na data-base de 31 de dezembro de 2014.
Permanecemos ao inteiro dispor de V.Sas. para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários e agradecemos por essa oportunidade de servir a
V.Sas.

Atenciosamente,

Augusto Sales
Sócio

Paulo Guilherme Coimbra
Sócio

J
U
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o

o
importantes
• Para efeito deste Laudo, Eneva Participações SA. em Recuperação Judicial
('Eneva Participações SA. RJ ) e Pamalba Gás Natural SA . (' PGN, serão
tratadas em conjunto 'Empresas .
• No dia 12 de fevereiro de 2015, a Eneva SA. em Recuperação Judicial ('Eneva
RJ' e a Eneva Participações RJ protocolaram um Plano de Recuperação
Judicial ('PRJI, de acordo com o Artigo 53 da Lei Brasileira de Recuperação
Judicial. Nesse contexto, a Eneva RJ visa a efetuar uma transação de aumento
de capital. Caso o PRJ obtenha aprovação total para execução, o aumento de
capital será feito por meio das seguintes contribuições: (i) dinheiro; (i)
capitalização de crédito; e (iii) subscrição de ativos.

O Cliente e a E.ON, por meio de profissionais designados, forneceram
informações referentes as Empresas e aos mercados em que opera, utilizados
neste Laudo. As Empresas serão mencionadas neste Laudo conjuntamente como
'Fornecedores de Informações'.
■

2014.x1sx', -MPX EON Consolidado MPX Dez-14 (EQ).xtsx",;
Modelo Financeiro do negócio de downstream e da Eneva Participações RJ,
70.1.7 ENEVAValuabonComplete v306_KPMGjdse;

- Estimativas de despacho das termoeléctricas (negócio de downstream),
'Availability MTP v5—completo xls ~ f', "Despachov6-ds)„
_
- Custos de O&M fixos da UTE Pamalba III e N , "Fured O&M breakdown.xls ~ t;
- Custos de overhauling da UTE Pamaíba III e IV, 'Hour dispatching —
OverhaulÁW;
- Custos de seguros da UTE Pamalba 111 e IV, "APÓLICE DE RISCOS
OPERACIONAIS.msg';
- Empréstimos mútuos entre as empresas subsidiárias da Eneva Participações RJ,
'mutuos—Dez14.pdf ; e

• Nesse contexto, a E.ON SE ("E.ON), mediante sua subsidiária DD Brazil
Holdings SA.RL ( principal acionista da Eneva RJ e da Eneva Participações RJ),
está interessada em subscrever ativos na operação referida (ponto iii do aumento
de capital do PRJ). A E.ON está disposta a contribuir com a sua participação de
50% na Eneva Participações RJ e 9,09% de participação na PGN ('Transaçãol.
• O Laudo de avaliação da Eneva Participações RJ e PGN, foi elaborado pela
KPMG, mediante solicitação do Conselho de Administração da Eneva RJ, para
fins de análise da Transação. O Laudo, de acordo com o PRJ, será apresentado
ao Comité de Credores da Eneva RJ. Se aprovado, o Laudo será apresentado
em Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas.
• Este Laudo não pode ser circulado, copiado, publicado ou de qualquer forma
utilizado, nem poderá ser arquivado, incluído ou referido no todo ou em parte em
qualquer documento sem o prévio consentimento da KPMG, sendo que como o
Laudo será utilizado no âmbito da Transação que envolve a Eneva RJ, que é
uma empresa brasileira listada na bolsa de São Paulo ("Bovespa"), e está sujeita
aos requisitos de informação da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), o
Cliente poderá dar acesso ao Laudo á CVM apenas na medida exigida por lei,
ficando totalmente responsável por qualquer dano ou prejuízo resultante ou
decorrente de tal acesso, que pode vir a ser vivenciado pela Eneva RJ, KPMG,
incluindo representantes da KPMG, ou qualquer terceiro.
• Na avaliação económico-financeira da Eneva Participações RJ e PGN foi
utilizado o critério: (i) do fluxo de caixa descontado ("DCn no caso da Pamalba
III Geração de Energia SA., Pamalba IV Geração de Energia SA. e PGN; e (ii)
do valor contábil, o qual se pauta pelo valor do património líquido no caso das
empresas referidas na página 71, na data-base de 31 de dezembro de 2014.

K~

Nosso trabalho se baseou nas seguintes informações fornecidas pela Eneva RJ:
- Demonstrações financeiras de 31/12/2014 não auditadas da Eneva Participações
RJ e suas subsidiárias, 'BAL ENEVA PARTIC —DEZ-2014.)de, 'Bdados—dez

- Detalhe das cordas de capital de giro da UTE Pamalba III e IV, 'WK
breakdown.ldsx'.
■

Nosso trabalho se baseou nas seguintes informações fomecidas pela E.ON:
- Estimativas de Capex e Opex do negócio de upstream, "EON proposal dispatch
2015.03.18.xlsx";
- Resumo da visão da E.ON das atividades da PGN, 'Overvìew of E&P
assumptions 2015.03.13.pdP;
- Outra informação relevante, 'EON proposal dispatch 2015.03.18.x1se;
- Apresentação do negócio da PGN, '1. Untided_2 3 032 01 5 -1 1 21 1 7.pdf" —
Apresentação ANEEL;
- Demonstrações Financeiras de 3111212013 não auditadas da Eneva RJ,

'FS_Eneva_2014_eng.pdf;
- Informação de suporte à premissa de renovação do PPA da UTE Pamalba III e IV
'Final Report Pecém II_extract for KPMG.pdP, 'MPX_FS YE 2012_page 81.pdr;
e
- Análise comparativa das principais premissas da E.ON e BTG relativa a
informação das reservas de Gás da Bacia de Pamalba, estimativas de Capex e
Opex da PGN, 'PGN profile — EON vs BTG 20150318.ppbe.
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importantes
As informações aqui contidas, relacionadas à posição contábil e financeira das
Empresas, assim como do mercado, são aquelas disponíveis em 31 de dezembro
de 2014. Qualquer mudança nessas posições pode afetar os resultados deste
Laudo. A KPMG não assume nenhuma obrigação para com a atualização, revisão
ou emenda do Laudo, como resultado da divulgação de qualquer informação
subsequente à data-base de 31 de dezembro de 2014, ou como resultado de
qualquer evento subsequente.

• A KPMG se baseou nas informações supracitadas e em discussões com os
profissionais dos Fornecedores de Informações ou outros representantes destas.
A KPMG não se responsabiliza pela verificação de modo independente de
qualquer informação disponível pudicamente ou a ela ofertada na preparação do
presente Laudo. A KPMG não expressa parecer sobre a fidedignidade da
apresentação das informações mencionadas, e ressalta que quaisquer erros,
alterações ou modificações nessas informações poderiam afetar
significativamente as análises da KPMG.

As estruturas societárias e os percentuais de participação em empresas coligadas
e controladas apresentadas neste Laudo foram informadas pela Administração
das Empresas, e não foram objeto de uma verificação independente pela KPMG.

• Durante o curso de nossos trabalhos, desempenhamos procedimentos de
análise sempre que necessário. Entretanto, ressaltamos que nosso trabalho de
avaliação não constituiu uma auditoria das demonstrações financeiras ou
quaisquer outras informações a nós apresentadas pelos Fornecedores de
Informações, não devendo ser considerado como tal.
• Para a elaboração do presente Laudo, a KPMG teve como pressuposto a
confiança, com expressa anuência dos Fornecedores de Informações, na
exatidão, conteúdo, veracidade, completude, suficiência e integralidade da
totalidade dos dados que foram fornecidos ou discutidos, de modo que não
assumimos nem procedemos à inspeção física de quaisquer ativos e
propriedades, deixando, outrossim, de preparar ou obter avaliação independente
de ativos e passivos das Empresas, ou de sua solvência, considerando como
consistentes as informações utilizadas neste Laudo, responsabilizando-se os
Fornecedores de Informações, inclusive por seus prepostos, sócios e
colaboradores, por tudo quanto transmitido ou discutido com a KPMG.
• Todas as informações, estimativas e projeções aqui contidas, são aquelas
utilizadas elou apresentadas pelos Fornecedores de Informações, ajustadas pela
KPMG, de acordo com seu julgamento, referente à razoabilidade, e são
assumidas como oriundas da melhor avaliação dos Fornecedores de
Informações e de sua Administração com relação à evolução das Empresas e
de seus mercados de operações.
• Exceto se expressamente apresentado de outra forma, conforme indicado por
escrito em notas ou referências especificas, todos os dados, informações
anteriores, informações de mercado, estimativas, projeções e premissas,
incluídos, considerados, utilizados ou apresentados neste Laudo são aqueles
apresentados pelos Fornecedores de Informações à KPMG.
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Não há garantias de que as premissas, estimativas, projeções, resultados parciais
ou totais ou conclusões utilizados ou apresentados neste Laudo serão
efetivamente alcançados ou verificados, no todo ou em parte. Os resultados
Muros realizados das Empresas podem diferir daqueles nas projeções, e essas
diferenças podem ser significativas, podendo resultar de vários fatores, incluindo,
porém não se limitando a, mudanças nas condições de mercado. A KPMG não
assume qualquer responsabilidade relacionada a essas diferenças.
■

Enfalizamos que a identificação e análise do valor econômico das eventuais
contingências do valor de ativos imobilizados e de outros ajustes às
demonstrações financeiras não fizeram parte do escopo desse trabalho. Dessa
forma, com relações a tais itens, baseam
o nos em informações e analises
.
colocadas à disposição pelo Cliente elou por seus respectivos auditores,
advogados elou outros assessores.
-

• Este Laudo foi gerado consoante as condições econômicas e de mercado, entre
outras, disponíveis na data de sua elaboração, de modo que as conclusões
apresentadas estão sujeitas a variações em virtude de uma gama de fatores sobre
os quais a KPMG não tem qualquer controle.
• A soma dos valores individuais apresentados neste Laudo pode diferir da soma
apresentada, devido ao arredondamento de valores.
• Para a realização dos trabalhos, a KPMG teve como premissa que todas as
aprovações de ordem governamental, regulatória ou de qualquer outra natureza,
bem como dispensa, aditamento ou repactuação de contratos necessários para o
negócio colimado foram ou serão obtidas, e que nenhuma eventual modificação
necessária por conta destes atos causará efeitos patrimoniais adversos para as
Empresas.
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• O Laudo não objetiva ser a única base para a avaliação das Empresas, portanto,
o Laudo não contém toda a informação necessária para tal, e,
consequentemente, não representa nem constitui uma proposta, solicitação,
sugestão ou recomendação por parte da KPMG para os termos da Transação,
sendo de total responsabilidade dos acionistas das Empresas a responsabilidade
por qualquer decisão tomada. A KPMG não pode se responsabilizar pelas
decisões dos Acionistas.

■

Os trabalhos foram realizados pela KPMG sob orientação técnica. Entretanto, a
análise dos diversos dados considerados para fins de avaliação, por sua natureza,
demandam atuação subjetiva para que os trabalhos possam ser levados a termo,
o que também toma possível que se a mesma análise for realizada por outros
profissionais, estes possam vir a manifestar pontos de vista divergentes do que os
manifestados pela KPMG.

■

Os serviços ora realizados foram informados e subsidiados por normas legais e
regulamentares, nesse sentido, asseveramos que a nossa legislação é complexa
e muitas vezes o mesmo dispositivo comporta mais de uma interpretação. A
KPMG busca manter-se atualizada em relação às diversas correntes
interpretativas, de forma que possibilite a ampla avaliação das alternativas e dos
riscos envolvidos. Assim, é certo que poderá haver interpretações da lei de modo
diferente do nosso. Nessas condições, nem a KPMG, nem outra firma, pode dar
as Empresas total segurança de que ele não será questionado por terceiros,
n cl usive entes fi scaliizadores.

• Enfatizamos que uma avaliação estabelece um valor estimado a ser usado em
uma interação teórica entre um comprador e um vendedor, ambos com intenção
de fechar o negócio, com total acesso aos fatos relevantes, sem a necessidade
imediata de comprar ou vender. Uma negociação efetiva nem sempre reflete
esses elementos, e pode incluir outros elementos, e consequentemente, não
necessariamente se realiza no valor estimado conforme resultado de um
exercício de avaliação.
• O Laudo de avaliação
ação não atende a interesses pessoais ou específicos. Portanto,
os resultados de avaliações realizadas por terceiros pode diferir dos resultados
da nossa avaliação, não caracterizando uma deficiência do trabalho realizado.
• Os Acionistas devem fazer suas próprias análises com relação à conveniência
da Transação, devendo consultar seus próprios assessores financeiros,
tributários e jurídicos, para definirem suas próprias opiniões sobre a Transação,
de maneira independente. Laudo deve ser lido e interpretado à luz das restrições
e qualificações anteriormente mencionadas. O leitor deve levar em consideração
em sua análise as restrições e características das fontes de informação
utilizadas.
• Este Laudo deve ser utilizado exclusivamente no contexto da Transação,
conforme objetivo descrito neste Laudo. Não garantimos que nosso Laudo
atenderá a outros objetivos. Ademais, enfatizamos que não teremos a obrigação
de efetuar trabalhos adicionais elou de adaptar nosso Laudo para atender a
outros objetivos.
• O escopo desse trabalho não contempla a obrigação especifica e determinada
da KPMG de detectar fraudes das operações, dos processos, dos registros e dos
documentos da Empresa.
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ACL

Ambiente de Contratação Livre

-ACR

Ãmbienté de Corïhata õ R

AFAC

Adiantamento para Futuros Aumentos de CapRai

ANEEL
ANP

Agência Nacional de Energia Elétrica

BACEN or BCB
.. _- ..._
BCM

-.

ãÌaAõ

-

Agência Nacional do Petróleo, Gês Natural e Biocombustiveis
Banco Central ãó Brásil" -=
Bilhões de metros ábicos

BIII

Business Monitor Intemational

BMBF
BOVESPA' _..
CAGR
CAPM
CCEAL
CCEAR
CCEE

Bolsa de Mercadorias e Futuros

m.

~

Taxa de Crescimento Anual Composto

~-

Capital Assei Pricing Model - Metodologia de cálculo de custo de capital
Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Livre
Contratos de Comercialização de Energia no Ártibieiite Regulado
Cãmare de Comercialização de Energia Elétrica

COFINS

'

Contnbutção para Financiamento da Seguridade Social

COGS
CRP '-

~

Custo dos Bens Vendidos
-

---

-- -- .

Risco País

CVM
CVU

Custo Variável Unitário

DBA

Depreciação e Amortização

DCF

Fluxo de Caixa Descontado

DRE

Demonstração de Resultado do Exercício

EBIT

Lucro Antes de Juros e Impostos

Comissão de Valores Mobiliários

EBITDA
EBT----- - -

-

-

... - - - .

-

- - -

-

-- -- -

- ---°- - -.- -- —

-

- Luao Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização
--

- Lu= Antes de Impostos

EIA

Energy Information Administration - Administração de Informação Energética

EIU

Unidade de Inteligência do The Economist

EMBI

Indice de Títulos de Mercados Emergentes
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ERP

Prêmio de Risco de Mercado

E&P

Expbração e Produção

• PIB

-

Produto Interno Bruto

-

-

_-....A.,a....,,w........... ~.,rv..q~ I.-.a..w......

_

GVB

Campo de Gás Gavião Branco.._.,_:... ~.~ ..—~~ -._ ~

GVR

Campo de Gás Gavião Real

GW

Giga Watts

IBGE

_

__

IFRS

_

Namras e Padrêes Intemacionais de Contabçidade
Instituto Estadual do Ambiente

IPCA

índice de Preços do Consumidor Amplo

IRPJ

Imposto de Renda Pessoa Jurídica

PRJ

Plano de Recuperação Judicial

,

KPMG

Gás Natural Liquefeito
_ Mestrado em Administração de Empresas

MBA
MMBtu__.._

—

_.— .z . _..

Maion B- --- Th - nal Unia

Mw

Mega watt

,Mwh

Mega Watt Hora

M&A

Mergers & Aquisilions

'NOPAT

Lucro Operacional Liquido de Imposto s;

NPV

Valor Presente Liquido

jONS

__

Despesas Operacionais

¡O&M

Operação e Manutenção
Private Equity

PE
!PIS

-__
_

_

Programa de Integração Social
Património Líquido

PLD

Preço de Liquidação das Diferenças (Preço Spot de F_nergia),

PPA

Contrato de Venda de Energia

+PPP

_

Operador Nacional do Sistema Elétrico

Opex_

~

'

KPMG Corporate Finanoe Ltda.

GNL

PL

-

_ Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

INEA

r —
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-, _ _

_ , __

Parceria Público Privada

-
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-

RGR — —

Funda P&13 da Élëtrobras Y

RS

Real Brasileiro

P&D

Pesquisa e Desenvolvimento

RF
SE -----

Livre de Risco

SELIC

Taxa de Juros Brasileira

SGBA

Despesas com Vendas, Gerais e Adminiisbativas
Sociedade de Propósito Especifico

SPE
SUDENE _ ^

-

Superintendéncia de Desenvolvimento doNordesté

TPP or UTE

Usina Teenelétrica

TCF

Trilhbes de Pés Cúbicos

WACC

Custo Médio Ponderado de Capital

WC

--—-

Capital de Giro
~—~`

SNDESPAR

Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social Participações

BPMB

BPMP Pamaiba SA.

BTG

Banco BTG Pactuai SA

. Cambutry

~

Cambuhy Investimentos

Eneva RJ

Eneva SA.—em Recuperação Judicial

Eneva Participações RJ

Eneva Participações SA —em Recuperação Judicial

E.ON

E.ON S.E.

PGN

Pamaiba Gás Natural SA.
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Executivo
Introdução
■

Eneva RJ é uma companhia listada na bolsa de valores de São Paulo e a
Eneva Participações RJ é uma joint venture controlada pela Eneva RJ
(50%) e E.ON (50%).

■

No dia 12 de fevereiro de 2015, a Eneva RJ e a Eneva Participações RJ
apresentaram um Plano de Recuperação Judicial ('PRJ') , de acordo com
o Artigo 53 da Lei Brasileira de Recuperação Judicial. Nesse contexto, a
Eneva RJ visa a efetuar uma transação de aumento de capital. Caso o
PRJ obtenha aprovação total para execução, o aumento de capital será
feito por meio das seguintes contribuições: (i) dinheiro: (ii) capitalização de
crédito; e (iii) subscrição de ativos.

• Nesse contexto, a E.ON, sendo a principal acionista da Eneva RJ e da
Eneva Participações RJ, está interessada em subscrever ativos na
possível operação (item iii do aumento de capital do PRJ). Com efeito, a
E.ON está disposta a contribuir com sua participação de 50% na Eneva
Participações RJ (downstream) e sua participação de 9,09% na PGN

(upstream).
• Dado o contexto supramencionado, o objetivo do nosso trabalho, de
acordo com o requerimento do Cliente, baseia-se na preparação de um
Laudo de avaliação económico ,-financeira da PGN e Eneva Participações
RJ, a fim de que se fundamente a possível subscrição de ativos.
Base de informações
0 trabalho foi realizado com a seguinte base de informação,
providenciada pela Eneva RJ:
- Demonstra~ financeiras de 31/12/2014 não auditadas da Eneva
Participações RJ e suas subsidiárias, 'BAL ENEVA PARTIC —DEZ_2014.xis%
'Bdados_—dez 2014.rdsrf,'MPX EON Conso lidado MPX Dez-14 (EQ).xlsx',;
Modelo Financeiro do negócio de downstream e da Eneva Participações RJ,
'20.1.7 ENEVAValuationComplete v306_KPMG.xlsu';
- Estimativas de despadro das termoeléctricas (negócio de downstream),
'Availabifity MTP v5_completo.xlsx', 'Despacho v6.xW.;

Custos de O&M fixos da UTE Pamalba III e IV, 'Fixed 0&M
breakdown.xlW;
- Custos de overhauling da UTE Pamaíba III e IV, 'Hour dispatching —
Overhaul.~;
- Custos de seguros da UTE Pamaíba III e N, 'APÓLICE DE RISCOS
OPERACIONAIS.msg';
- Empréstimos mútuos entre as empresas subsidiárias da Eneva
Participações RJ,'mutuos_Dez14.pdP; e
- Detalhe das contas de capital de giro da UTE Pamaíba III e N, WK
breakdown.xlsrf.

I
O trabalho foi realizado com a seguinte base de informação,
providenciada pela E.ON:
- Estimativas de Capex e Opex do negócio de ups&eam, 'EON proposal
i
dispatch 2015.03.18.xlsx';
Resumo da visão da E.ON das atividades da PGN, 'Overview of E&P
assumptions 2015.03.13.pdf,
Outra informação relevante, 'EON proposal dispatch 2015.03.18.xtsx';
Apresentação do negócio da PGN. '1. Untided_23032015_112117.pdP —
Apresentação ANEEL;
Demonstrações Financeiras de 3111 212 01 3 não auditadas da Eneva RJ,

'FS_Eneva _2014_eng.pdP;
- Informação de suporte á premissa de renovação do PPA da UTE
Pamalba III e [V 'Final Report Pecém IL extract for KPMG.pdY, 'MPX —FS
YE 2012_page 81.pdf; e
Análise comparativa das principais premissas da E.ON e BTG relativa a
informação das reservas de Gás da Bacia de Pamalba, estimativas de
Capex e Opex da PGN, 'PGN profile — EON vs BTG 20150318.ppW.A
avaliação econõmico-financeira foi substancialmente baseada

em informações e premissas fomecidas pela Eneva RJ e E.ON,
as quais foram discutidas e analisadas com e pela KPMG.

o 2015 KPMG Capwele Fr~ Uda . ~ nóWada snylea baMea0. de rmpwne0gidade po^ apnamwrEro de rada KPMG de fimwcanaeCm èdepetlwrm e
ãiiedea! KPMG YpeeuakKrl CooParaSVa rKPMG Mwmatiomrr.uma en50ada rA4a
To~ %dra ,e~~pVramo w B~

'
`~

o

o
I. Sumário Executivo
Eventos subsequentes
• Nosso trabalho usou como base a posição de património líquido e
informação obtida em data anterior a de emissão deste relatório.
• Nós enfatizamos que qualquer fato relevante ocorrido entre dezembro de
2014 e a data de emissão deste relatório, não levado ao conhecimento da
KPMG, pode afetar a análise das Empresas.
■

É importante apontar que a KPMG não atualizará este relatório após a
data de emissão.

I
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I. Sumário Executivo
Resumo do trabalho

■ Com base no escopo desse laudo, e sujeito às premissas, restrições e limitações anteriormente mencionados, estimamos o valor justo da Eneva
Participações RJ e da PGN, com data-base 31 de dezembro de 2014, conforme apresentado abaixo:

PGN

Eneva Participações S.A. em Recuperação Judicial
Valor
económico
por ação (RS)

1,25

1,13

Valor econômico
100%
302,15
(R$ MM)
Participação
E.ON
(50,0%)
(R$MM)

Valor
económico
por ação (RE)

1,19

151,07

317,26

158,63

Valor econômico
100%
(R$ MM)

332,36

166,18

Intervalo considerado de acordo com a instrução n° 436 da CVM.

O valor de 100016 da operação da Eneva Participações em Recuperação
Judicial, em 31 de dezembro de 2014, está entre R$ 302,1 milhões e RE 332 4
milhões. A avaliação econômico-financeira da participação da E.ON na Eneva
Participa~ em RJ (50, 0%) está entre R$ 151,1 milhões e R$ 166,2 milhões.
A metodologia utilizada para a avaliação das subsidiárias operacionais foi a
de fluxo de caixa descontado (conforme apresentado nas páginas 51 a 57).
Quanto às subsidiárias não operacionais e pré-operacionais, utilizou-se a
metodologia de avaliação de abordagem por valor contábil, a qual se pauta
pelo valor de livro do pafimõnio líquido ( conforme apresentado na página 71).

I

i
I

Participação
E.ON

(9,09%)

iodos w óredoaresenados. Mp,acw m ~

;
1,60
'

1.034,08

984,96

1.083,20
;

89,53

94,00

_

98, 46
+

F
h ;
(R;MM)
--------------------------------- ----------------------------•
I

O valor de 1000/5 da operação da PGN, em 31 de dezembro de 2014,
está entre R$ 985,0 milhões e R$ 1.083,2 milhões. A avaliação
econômico-financeira da participação da E.ON na PGN (9,09%) está
entre R$ 89,5 milhões e R$ 98,5 mDhões.
A metodologia de avaliação aplicada para determinar o valor da PGN foi
a de fluxo de caixa descontado (apresentado na página 58 até 60).gu

Uda. ~ wdtlaCS SSnpNs Mascara, de,asporsebibe0a lmilida, e lsmMrsnlxo da refle l0'MC OafnnrmenEm itleperõailea a
02015 ~C&~ Fai
albores áPMGeMrwwael CooParwwl90'MGeaanssbm .~vaiGweO~

a

1,53
1,46
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Informações

avaliador

A Rede KPMG
■ A KPMG é uma rede global de firmas independentes que prestam serviços
profissionais de Audit Tax e Advisory. Estamos presentes em 155 países,
com mais de 155.000 profissionais atuando em firmas-membro mundo
afora. As firmas-membro da rede KPMG são independentes entre si e
afiliadas á KPMG Intemational Cooperative ('KPMG Intemational'), uma
entidade suíça. Cada firma-membro é uma entidade legal independente e
separada.
• A marta KPMG foi criada, em 1987, mediante a fusão da Peat Marwick
Intemational (PMI) e Klynveld Main Goerdeler (KMG).
• No Brasil, somos aproximadamente 4.000 profissionais distribuídos em 13
Estados e Distrito Federal, 22 cidades e escritórios situados em São Paulo
(sede), Belém, Belo Horizonte, Brasllia, Campinas, Cuiabá, Curitiba,
Florianópolis, Fortaleza, Goiánia, Joinville, Londrina, Manaus, Osasco,
Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Salvador, São Cartos,
São José dos Campos e Uberlândia.

■ As firmas-membro da 'rede KPMG' que atuam na área de Corporate
Finance possuem aproximadamente 2.100 professionais em mais de 100
escritórios ao redor de 82 países.

■ KPMG Corporate Finance Ltda., uma empresa brasileira criada nos anos
1990, assessora negociações no âmbito de transações corporativas,
incluindo serviços de fusões e aquisições, alienações, financiamentos
estruturados, projetos de financiamentos, processos de privatização e
avaliações económico-financeiras.

~
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02M5MW
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Processo intemo da aprovação do Laudo
• A avaliação económico-financeira da Eneva Participações RJ e da PGN foi
realizada por um time de consultores qualificados, monitorados e revisados
pelo sócio do projeto. Adicionalmente, o time também foi composto por um
sócio revisor, um gerente sénior e um gerente.
• A aprovação do Laudo ocorreu somente após ser revisado pelo sócio do
projeto e pelo sócio revisor.
Identificação e qualificação dos profissionais envolvidos

■ Augusto Sales, Paulo Guilherme Coimbra (líder do projeto), Claudio
Ramos, Rúben Palminha e Fabiano Delgado coordenaram e participaram
do desenvolvimento da avaliação apresentada nesse Laudo. Informações
detalhadas sobre os profissionais são apresentadas no Mexo I.
Declaração do Avaliador
■ A KPMG em 12 de Abril de 2015 declara que:
Não é detentora de quaisquer ações da Eneva RJ, da Eneva
Participações RJ ou da PGN, bem como seus sócios, diretores,
administradores, controladores ou pessoas ligadas a eles;
Não existem relações comerciais com as Empresas que possam
impactar a independência sobre o Laudo;
Não há conflito de interesses que prejudique a independéncia
necessária requerida para a execução deste trabalho.
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II. Informações sobre o avaliador
• Seguem abaixo algumas das experiências da KPMG no setor de energia e recursos naturais:

a
M
Vicel

Petra Energia e

Enel

State Grid

Mitsui Co

KPMG Corporate Finance

TAESA (Grupo Cemig)

Parnaíba Gás Natural
KPMG Corporate Finance

KPMG CDrporate Finar=

KPMG Corporate Financa

Assesaer fRlerlrero ~
sido) ne ventla da VXxd pare
a Soelergy

AWOU carrlD assessor OnaDrevO
na revisão das tarifas de GNL

Assacsoria de avaflaçãD relaVVa
a aquisição de orceraoó pro)etos

2011

2014

AU Drc •TAX • ADVI80R

§N

POWer

KPMG Corporate Finance

AYeiatAD Iemctarladsls A
aquisição dp Desenvul

de elepfa edkra da SoRitee

AUDrc • TAX • ADVIDORT

Brasympg

2014
AUDR • TAX • ADNBORT

Dresser Rend

KPMG Corporate Finance

KPMG Corporate Finance

Ava~ do Bresympe para ka

Avaliação rateava A aquisição
do Grupo Guaeoor

de reeSQNUraçãD da empresa

2013

2013

AUDIT . TAX • ADN8011T

AUDIT • TAX • ADVIRORT

2013
AUDR • TAX • ADN80RV

AVaFaiçãT refeede A aglliaição

de oiam empresap de

t KPMG Corporate Finance

It AV~ refeente A aqufsição
de palRcipação de 20% dë Jirall
HPP (3750 MW)

traìwnlgsAe de

KPMG Corporate Finance

Avaliação Imadonade A
aquisição da Unise

2014

2014

2014

AUDR • TAX • ADVISORT

AUDrc • TAX • ADMORT

AUDR • TAX • ADVIRORT

Equátort41 Egergi4

'ASSA (Grupo Çemig)

Iberdrot ~

KPMG, Corpo" Fo~q

KPMG Corporate Finance

KPMG Corpor ete Anance

da

Avëlíaçãp referente A
iglASiçAo do Grupo Tt1E
(transmissyo)

Avaliação MlaàanaUa A
aquisição da E~

2013

2013

2013

AUDIT • TAX • ADVI8GRY

AUDIT • TRX Á AONRORT

AUDIT • TAX . ADVI$ORV
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III. Informações sobre as Companhias
Eneva Participações em Recuperação Judicial

A Eneva entra rio
Marrado oom a venda de

A Eneva e a OGX - deo e Gás

emergia da UrE hW e

partidpaçbes SA ilicarm a

Er~ PerBrn no baão
MS promwWo pala
ANEEL, com cantrab de
fomeirrneMO para 15
eras,

perfvação do poço 1~G 18141,
no bloco PN-Tala da eada
do Pamalba, Estado do Maranhão, e
i0eltiflcerl hKkoc banelos.

T..____

2007

2008

Fase idcial tle corlsótlção e
mantagen de urre dos
priòpaia prajeloa da caleira
da Erma

2010

212
0

Anúncio do acordo de aumento de
par5dp~ adonéla entre a EON e a
Eneva . A partir desse mornento , a EON
passa a deter 37,9% do capital da empresa; e
E&e 8a5sta, 23,9%. A Pamalba 1 atinge a
capacidade toU instalada em operação
comercial de ala MW.

renovação do atado de suspensão da artrafiração e pagamento de lutos de transa~
finarrceáes contraídas pela Eneva e delemlinadas subsidiãriasjunto a seus credores
Snanceiros. vencido em 21 de novembo de 2014; e (h) do não IeUanrenlo de acordo
com as enstiNtçties financeiras emolvtdas na impfert~ do plano de estahiãração da
Eneva com o obletivo de refaça a esautirra de capital e medidas de repacNação da
dívida financeira da Eneva

T

2013

T

25
01

204
1

T
A Errava e a E.ON fomlam uma parcelo
estratégica para investir nos mercados
de energia do ~1 e do Clále.

A Eneva dá iddo ao seu processo de rearpereção judicial em 9 de tlrienbro de 2014. O
~W de recuperação judicial é conseiluEnda, ~e outros fatores. da il não

0 aumento de capital da Pamaiba Nahaal Gás é
conduido. O controle passa a se exercido pela
Cara~ Eneva e EON. A Eneva anuncia
aumento de capital de atá RS 1,5 bitrão e
reestrutu~ de divida na hdding.

a-

■ A Eneva RJ tem uma carteira de usinas elétricas a gás, tendo também uma
ampla gama de possíveis projetos iniciais (greenffe/d) de energia a carvão e
energia eólica.

■ A Eneva RJ possui PPAs de longo prazo, indexados a taxas de inflação.
■ Os ativos integrados da exploração e produção de gás atendem ás
demandas das usinas de propr(edade da Eneva RJ.

~

~~~
.i"

.

A Eneva e Eneva Participaç0es protocoiwam, en 12
de fevereiro de 2015. um P~ de Recuperaçào
Judiáal rPRJ% de acordo com o Artigo 53 da Lei de
Recuperação Judicial tirasieira. Nesse contexto, a
Eneve busca iniciar uma aumento de capital (entre
outras medidas) após a aprweção judicial complim.

.-

R$ MM
Ilquida
Usto de produtos veiriMos
Lucro bruto
Recepta

SUA
r=BIr
RestJkado financeiro
193T
R&CS
R & CS diferidos
Lucro líquido/prejuízo
` naoauditado

I

3 111 212 0 1 4
499,14
(553,21)
(54,07)
( 10,31)
(64,38)
(19,28)
(83,66)
21,24
62,42

Fonte: Eneva RJ
02M5 WW Capara Fnarca Uma.~ wdededesnpasbrasieia de rmporaeóadadelvrieda, efxrna~ de redes KPMrdefkffms raro wki~~8
aNiadan á 1~ evarnabaul Co~ r1PMG tr4ermeeu are undade w(ça
Toda a &eaoc rmara~ arpresea
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Ill. Informações sobre as Companhias
Eneva Participações em Recuperação Judicial

50%

50%

50%

50%

eo%

50%

1

100%

1

100%

100%

100%1

100%

[, ramama y

'articipações
a -S.A-.£E

100%

fi[

Parnaiba III
Geração e

nergia

r

Fonte: Eneva RJ
0201SK~Co r~Fnvwe lltl ,~*cósObe+iRin badei4 de r~mi, ideEe lin a ~~ ds~ MW de hmasmenòo ~~Uo
aff
l slxPMGbrenrBaal CmPeralrer~Wrrulimerl.uma aMwads awpe.
Todos at bailar lwnxbs. hpre9m ro Brsml

e Centrai Eólica Algaroba Ltda.
Central Eólica Asa Branca Ltda.
Central Eólica Boa Vista 1 Ltda.
Central Eólica Boa Vista II Ltda.
Central Eólica Boa Vista III Ltda.
Central Eólica Bonsucesso Ltda.
Central Eólica Bonsucesso II Llda.
Central Eólica Milagres Ltda.
Central Eólica Morada Nova Ltda.
Central Eólica Ouro Negro Ltda.
Central Eólica Pau Branco Ltda.
Central Eólica Pau D"Arco
Central Eólica Pedra Branca Ltda.
Central Eórxa Pedra Rosada Ltda.
Central Eólica Pedra Vermelha 1 Ltda.
Central Eólica Pedra Vermelha 11 Ltda.
Central Eólica Santa Benvinda 1 Lida.
Central Eólica Sarda Benvinda II Ltda.
Central Eólica Santa Luzia Ltda.
Central Eólica Santo Expedito Ltda.
Central Eólica São Francisco Ltda.
Central Eóri a Ubaeira 1 Ltda.
Central Eólica llbaeira II Ltda .
n

_
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III. Informações sobre as Companhias
Eneva Participações em Recuperação Judicial

Parnaíba Participaçbes S.A.

Parnaíba 111 & IV10 0

Parnaíba Geração e Comercializados de Energia 30

■ Denominada originalmente como UTE MC2 Nova Venécia, a UTE

■ A Pamalba Geração e Comercialìzadora de Energia é uma empresa

Pamalba III era de propriedade do Grupo Bertin. O projeto surgiu após o
leilão de energia A-5 de 2008, com um contrato de concessão de 15
anos, vencimento em 2027, e deveria ter sido, originalmente, construido
no estado do Espírito Santo.

de comercialização de energia' que tem a Pamafba IV como
fornecedora de energia elétrica..Com efeito, o acordo de CCEAL
entre a UTE e a empresa comercializadora estipula que esta
concorde em adquirir 5% da energia bruta daquela.

■ Em 2011, a ANEEL autorizou a transferência da propriedade e
modificações contratuais — inclusive a mudança de local —, o que levou à
criação da UTE Pamalba III.

■ A Pamafba N obteve autorização em 2013 para operar e vender sua
energia dentro do ACL, e seu contrato de concessão vence em 2028.

RE w

l

staques operacionais

n trato de concessão

011
Parnaíba III

CC EAR

Parnaíba N

MA

pacidade total instalada (MM)
176
56
rantia física ~
101,8
52
Garantia física líquida (MM)
98
49
Vencimento da concessão/autorização
2027
2028(')
(1) - Pamalba N é une usina elétrica de "Mercado Livre", que opera sob
um contrato de autorização. Obtém uma licença/autorização para operar e
vender energia em acordos bilaterais.

A Pamalba Comercializadora é ! uma empresa que opera no seu
ponto de equilíbrio e, portanto, não gera lucros nem prejuízos.

Fonte: Enewa RJ
02015~ Co~ Fiv ' o ~ . ^ 5de0aee5iopbc a ati
e, d81punaEïWdsóMetle .. Poiremembro de~ K~ de Numnembo 6x0apa~ e
saiatln a KPMG Mbn4buul c~r~ w~, ^ amora atça
Totlos oc ãrteiloc resavatlos Mprassoro&ai.
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M. Informações sobre as Companhias
Eneva Participações em Recuperação Judicial
Visão geral das empresas não operacionais e pré-operacionais

Vale destacar que embora algumas das empresas mencionadas abaixo tenham projetos ambiciosos, seu valor contábil, até o presente momento, não é significativo.
Empresa

vp„y , py
° ~°

DexriçW
Ertpresa holdini que de~ o Contrde de Seiva)
Par~ Geaçao Lide.

39,49

tarxaazada em Canada. Rio Grande do Sui, a
empresa previ uri poseivel desenvoWimemo de usina
tarralétrra a c~ (rapacidade úrsUlada de
BOOMW)• 0 Projeto. até o pr~ nwrnenro. não
corria mm r~ PPA. contrato de concessao ou
tonar de finaricialamo.

Emprese

1

Açu lii Geração de Energia SA

vreraorrmaro
err+aopaw

!

Descriçao

lei Soàeaade de Pmpõsao EspeUfim constituído pare

115
Taua GefaÇâo

de

Energia Ltda.

LCW'¢ada em Tauá. Ceará, a empena opera uma
usina solar de 1MW.
i

Localvada na região nordeste do estatlo do Rio de
Jan . a empena foi mnstttuida para instalar una
usina eiétrtra a GNL i o Complexo de Açu. No solamo
0 odiiplam está quedo no nwrlrerito.

4,67

Ldceltrada ne região rgrdesfe do estado do Rio de
Janeiro, a empresa ld constituída para instalar uma
ustoa elAMCa a rall+áo no ConyrMxo de Açu. No
adento, o canplom está parado no ri~.

Reúne 23 Sociedades de Propósdo Espadam. que
44.00 detém licenças peliminaes para o desemroNimenM
de usinas edkas. No entamo, nenhuma delas possui
PPAs ou contratos de mnces4ão.

Empresa holmrq que caNdeva negódos no Chie, os
quais liam v~ em dezerntio de 2014.

2,52

deter sofiwares de nformeção e te~

ENEVA
E n e rgia S A.

_iiiÉ uma empresa de c~~ de energia
elétrica Imdizads no Rio de Janeira Seu ritual de
atividade não é relevama

19,54

1,47

0,22

lar
Sul GeraGáo de Energia Lida

-

r

ENEVA Cwneraalizadora de
CorribusbVei5 Lida.

r r

Empresa trolãsrg que dalém o mande de Tau9
Ge açao de Enagto Ltos.

8,42

.

nte: Eneva RJ
02015 KPMG Cor~ F~~.rxne£OdededeamrivarYiiq de rerporuetiiidada liniaetl; e limrmrrho de rMN KPMG de firmas mm trdepBr~e

V

afiliadas é KPMG kxarwibrry Coopretire (nmMG vinrnatiorxi'), ume ergdoi odF+

J

Taba os drahoa reeervadoa xriprasw ro 9~
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III. Informações sobre as Companhias

PGN

• O consórcio upstream da Bacia de Pamalba ('Consórcio') opera,
atualmente, 3 campos de gás e 7 blocos de exploração com uma área total
aproximada de 21 mil quilómetros quadrados no estado do Maranhão.
• Segue abaixo um diagrama simplificado da operação atual do Consórcio.

A PGN é proprietária de uma participação de 70% no Consórcio que
detém a concessão de 7 blocos na Bacia da Pamalba (21.000 km 2).
• Produção atual do campo GVR: 5,6 milhões m'/dia.
• O Consórcio estima reservas de mais de 1 TCF (aproximadamente
32,3 BCM nos 7 campos próximos da infraestrutura hub de GVR e
GVB). Considerando um perlodo projetivo mais longo, o volume de gás
recuperável pode ultrapassar 70 BCM, apesar de que, no momento,
nenhum estudo de terceiros certificado tenha sido desenvolvido.
• A companhia pretende lançar comercialmente 4 campos em 2015.
Estudos geológicos de terceiros foram contratados e resultados são
esperados para o segundo semestre de 2015.
• Os blocos operados pela Pamalba Gás Natural (anteriormente OGX
Maranhão) foram adquiridos pelo fundo de capital privado Cambuhy
Investimentos e E.ON.

E.ON

Eneva RJ

Cambuhy,
. 1 BTG Pactuai
Investimentos

00%

73%
Concedo de pi
70%

• Contratos de longo prazo com termelétricas (UTEs) controlados pela
Eneva RJ e Eneva Participações RJ;

30%p

• UTEs têm contratos de longo prazo de PPA (15-20 anos);
• Aproximadamente 1 GW de capacidade total já em operação;
• As UTE 1 (675MW), UTE 111 (178 MW) e UTE IV (56MW) já e~ em
operação. A UTE II (517 MW) será concluída em 2015, porém, o PPA
começará somente em 2016 por conta do Temor de Ajuste de Conduta
('TAC') concedido pela ANEEL

Fonte, E ON

02015 KPW Co~ Fnar ~ , ume =e0ade w~ Errara de rrparsebïbade nndede , e rKmlArebe d~ WW de Ormesmenho idepYdates a
ardaeaa AKPWVÊ%T nalCmpraEVa KPWK4rtreboaYl . urro arrwd. aiG4
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M. Informações sobre as Companhias

PGN
■ Em 2015, a companhia conduzira uma campanha de perfuração onshore no
Brasil. Poços descobertos e novos serão perfurados, o que pode permitir à
PGN aumentar a capacidade de produção em 70%, até julho de 2016, para
6,4 milhões de metros cúbicos por dia.

Demonstraçã o de Resultado .. Exercício
Ri MM
Receita líquida
Custos
Lucro bruto
Despesas operacionais
Despesas com exploração
SUA
Outras receitas/despesas operacionais
Despesas operacionais
EBrr
Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Variação líquida da taxa de càmbio
Resultado financeiro

31/1212013
323,71
(118,84)
204,88

3111212014

(76,06)
(25,57)
(0,56)
(102,19)
102,69

(43,77)
(30,88)
(8,35)
(83,01)
224,48

24,83
(73,11)
(33,65)
(81,93)

55,73

20,76
(7,65)
(0,48)
12,64

EBT
R&CS
Impostos diferidos
Lucro líquido

581,98
(274,49)
307,49

(92,15)
(9,99)
(46,41)
178,07
(23,97)
(32,36)
121,74

Fonte: Relatório Anual PGN 2014.
02M5~Coryarab F~

da raspewabeidtle animda,• GWW~ m rada KPMG de flmsmamoro 94kM~O

aff
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IV. Visão Geral do Mercado

Tendências macroeconômicas brasileiras

• O PIB cresceu timidamente em 2014, e dados mais recentes sugerem
uma piora nas perspectivas.
• Em 2014, os consumidores sofreram com a tentativa fracassada do
governo de conter a inflação e promover o crescimento do PIB. Em
março de 2013, a taxa de juros anual foi de 7,25%, a mais baixa da
história do Brasil. Desde então, Prouve nove aumentos consecutivos, com
a taxa de juros anual atingindo 12,75%.

2,71 2,76 2,79 2,86 2.96

1,76

2,14
94
1, / ~
1,67

• De acordo com o BACELA, a variação projetada para o PIB em 2015 e
2016 é de 0,5% e 1,8% respectivamente.
}
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Visão Geral

setor energético brasileiro:

■ 77% da energia elétrica do Brasil é proveniente de usinas hidrelétricas,
responsáveis por 76,9% da capacidade energética instalada. Atrás das
hidrelétricas, a energia térmica responde por 12,8% da capacidade instalada.

■ Considerando a importância dos recursos hidráulicos para o setor brasileiro de
energia elétrica, o nível dos reservatórios é de grande relevância para a
otimização da geração energética, visto que representa uma forma de
armazenamento de energia.

■ A ilustração abaixo mostra as fontes de energia elétrica brasileira

r Distribuidoras: responsáveis pelos serviços de distribuição elétrica,
com tarifas determinadas e fixadas pela ANEEL. Esses agentes são
rigorosamente regulamentados, e todas as condições e exigéncias
de distribuição elétrica passam pelo crivo dos órgãos reguladores.

■ Comercializadoras: esses agentes têm permissão para adquirir
energia por meio de contratos bilaterais no ambiente de ACL, que
será posteriormente vendida aos consumidores livres, ou a
empresas de distribuição em processos licitatórios.

■ Consumidores:
a)

Livres: consumidores que atendem aos requisitos legislativos
necessários e que têm o direito de escolher o produtor de
energia por meio de negociações bilaterais livres (ou seja, um
player industrial com demanda de energia elétrica acima de 3
MWh).

h)

Consumidores cativos: consumidores que não podem
escolher sua fonte de energia e que são rigorosamente
obrigados a adquirir energia elétrica da empresa de
distribuição de energia local (ex.: consumidores residenciais).

c)

Importadores de energia: agentes que possuem permissões
específicas para importar energia de pais estrangeiro, visando
a fornecer energia elétrica no mercado doméstico.

ca.
Matriz de
Geração de
Energia

Fonte: EPE — Empresa de Pesquisa Energética

■ Geradoras: responsáveis pela geração de energia que é negociada no ACR,

dm Exportadores de energia: agentes que possuem permissão
especifica para exportar energia elétrica para países vizinhos.

no mercado de ACL ou no mercado á vista.

■ Transmissoras: responsáveis pela operação das linhas de transmissão, que
estão disponíveis para todas as geradoras, desde que as linhas estejam
interconectadas e contanto que as geradoras paguem as tarifas de
transmissão.
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IV. Visão Geral do Mercado

Visão geral do setor energético brasileiro petróleo e gás

■ Nos próximos anos, espera-se que a produção de petróleo cresça graças ao

■ As reservas de petróleo comprovadas no Brasil, conforme divulgadas pela

enorme depósito de petróleo offshore, sob uma grossa camada de sal, descoberto
em 2007. A Petrobrás, principal empresa petrolifera do Brasil, estima que a
produção de petróleo possa alcançar 5 milhões de barris por dia até 2020. No
entanto, de acordo com a Energy fnfomration Administration - EIA (Administração
de Informações Energéticas dos EUA), essa estimativa de produção não é precisa
devido a tuna série de fatores, tais como os desafios significativos de engenharia e
financiamento - por exemplo, a recente redução no preço do petróleo bruto, no fim
de 2014, que pode reduzir a estimativa para 4 milhões de barris ao dia até 2020
(ou menos, dependendo da revisão em curso do Plano de Negócios da Petrobras).
Produção de petróleo bruto e outros l íquidos

EIA, são de 13,15 bilhões de banis, enquanto que as reservas de gás são
estimadas em 396 bilhões de metros cúbicos. Além disso, devido ás novas
descobertas, a previsão é que as reservas de petróleo cheguem a
19,2 bilhões de barris e as reservas de gás atinjam 461 bilhões de metros
cúbicos até 2023.
&Reservas de petróleo com provadas
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Reservas de gás natural comprovadas
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Da mesma forma, espera-se que a produção de gás cresça significativamente nos
próximos anos, atingindo 35,9 bilhões de metros cúbicos até 2023. A expectativa é
que a produção venha principalmente das bacias offshore de Campos e Santos.
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V. Metodologia de Avaliação

DCF
Fluxo de Caixa Descontado

Fluxo de Caixa Livre da Firma

■ Essa metodologia estima o valor econômico (ou de mercado) do patrimõnio

■ O fluxo de caixa livre da firma visa a avaliar á companhia como um

líquido de uma empresa mediante o cálculo do valor presente de fluxos de
caixa projetados, assim considerados os ingressos e desembolsos (inclusive
investimentos necessários à manutenção e mesmo expansão das atividades)
previsíveis sob a perspectiva de perpetuidade da entidade. Essas projeções
devem levar em consideração o plano de negócios estabelecido pela
administração da empresa, as perspectivas do setor de atuação, além de
aspectos macroeconômicos.

todo, isso inclui a participação de outros donos de direitos na companhia
(proprietários de títulos, acionistas etc.). O Fluxo de caixa livre da firma
pode ser representado pela seguinte fórmula:

• A metodologia do Fluxo de Caixa Descontado se presta à avaliação de todo
tipo de empresa, desde que possua um plano de negócios que seja
consistente e factível, sendo especialmente indicado para empresas que
tenham perspectivas razoáveis de expansão de suas atividades e o plano de
negócios possa ser considerado adequado à obtenção desse crescimento,
uma vez que reflete mais adequadamente o valor de mercado (ou
econômico) proveniente dos resultados futuros projetados.

Lucro Líquido --• - --- j
r

• Essa metodologia também captura o valor dos ativos intangíveis, tais como
marca, carteira de clientes, carteira de produtos, entre outros, na medida em
que todos esses ativos se refletem na capacidade da empresa de gerar
resultados.
• Essa é a metodologia mais utilizada na estimativa do valor de mercado do
patrimônio liquido de empresas em marcha, salvo nos casos em que o valor
resultante seja inferior ao valor de liquidação da empresa (patrimônio liquido
ajustado).
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V. Metodología de Avalíação

DCF e Valor contábil

A abordagem do custo contábil considera o valor de um ativo baseado em
seu valor patrimonial. Essa abordagem reflete a ideia de que o valor justo
de um ativo não deve exceder o custo de reposição por um ativo com
características e funcionalidades semelhantes. Diante disso, o valor
patrimonial, incluindo os ajustes necessários, é uma maneira razoável para
se estimar o custo de substituição de um ativo.
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V. Metodologia de Avaliação
Taxa de desconto
• A determinação da taxa de desconto é uma etapa fundamental da avaliação econômico -financeira . Esse único fator reflete aspectos de natureza subjetiva e
variável, que variam de investidor para investidor, tais como o custo de oportunidade e a percepção particular do risco do investimento.
WACC (Weighted Average Cost of Capital)

CAPM (Capital Asset Pricing Modep
• O custo do capital próprio para a empresa pode ser calculado por
meio do modelo CAPM (sigla em inglês para modelo de
precificação de ativos capitais).

■ Foi utilizada a taxa WACC (sigla em inglês para custo médio ponderado
de capital) como parâmetro apropriado para calcular a taxa de desconto
a ser aplicada aos fluxos de caixa das Empresas. O WACC considera
os diversos componentes de financiamento, incluindo divida, capital
próprio e títulos híbridos, utilizados por uma empresa para financiar
suas necessidades e é calculado de acordo com a seguinte fórmula:

Rf + 0+ia) x 0+Ibrl
+
Q` (EIRmi -

Rf)

Kd' (1-t
_+ ._.

ERD+E)

CRP

M
1

E/(D+E)'Ke+(D/(D+E)'Kd = WACC
Custo Médio Ponderado de Capital
Rf
11
EIRml

EIRml - Rf
Rb
Rs
Ia
Ibr

=
=
=
=
=
=
=
=

Retomo médio livre de risco
Beta (coeficiente de risco específico da empresa avaliada)
Retomo médio de longo prazo obtido no mercado acionário norte-americano
Prêmio de risco de mercado
Risco associado ao Brasil
Risco associado ao tamanha da empresa
Inflarão de longo prazo nos Estados Unidos
Inflação de longo prazo no Brasil

D
E
t
Kd
Ke

=
=
=
=
=

Total do capital de terceiros
Total do capital próprio
Allquota de impostos
Custo do capital de terceiros
Custo do capital próprio
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V. Metodologia de Avaliação

Taxa de desconto (cont.)
■ Para calcular o beta médio da indústria, consideramos, para o

Taxa livre de risco

■ A taxa livre de risco foi obtida pela média de rendimento dos títulos do
Tesouro americano de 30 anos (T-Bond), média histórica de dois anos, entre
1 0 de Janeiro de 2013 e 31 de dezembro de 2014, aproximadamente 3,4%
(Fonte: Bloomberg).
Prêmio de risco de mercado ("ERP")

■ Para estimar o prémio de risco de mercado de longo prazo (E[Rm] — Rf),
baseamo-nos na média de retomo acima do título do Tesouro americano ao
investir no mercado americano de ações, ou aproximadamente 4,6% (Fonte:
website do Aswath Damodaran)
Beta

downstream, um beta desalavancado de 0,57, e ,para o upstream, um
beta desalavancado de 0,98.
Risco-país ("CRP")
• O cálculo do custo de capital próprio até este ponto foi feito com base
no rendimento de ações de empresas americanas e de títulos do
governo americano. Sendo assim; um prémio de risco país "Country
Risk Premium' ('CRP") é considerado um elemento necessário no custo
do capital, para incorporar riscos adicionais associados ao investimento
no país, que normalmente não são refletidos nos fluxos de caixa.
• Assumimos um CRP de 2,18% para o Brasil no nosso cálculo. Isso foi
feito com base na média histórica de 2 anos (entre 1° de janeiro de 2013
e 31 de dezembro de 2014) do EMBI+. (Fonte: JP Morgan)

O beta é o coeficiente de risco especifico da ação de uma empresa em

Prêmio de risco pelo tamanho da Empresa

relação a um índice de mercado que represente de maneira adequada o
mercado acionário como um todo. O beta médio de uma companhia é,
portanto, calculado como a correlação média do retomo diário da ação em
relação ao mercado.

• O prémio de risco pelo tamanho da empresa (Rs) representa o retomo
adicional exigido pelo investidor por incorrer em um nível maior de risco
ao estar investindo em empresas com diferentes níveis de tamanho.

Para calcular um beta relevante para uma entidade não listada, o beta de
uma companhia listada de negócio e risco operacional comparável é
desalavancado para remover os efeitos da estrutura de capital (por exemplo,
neutralizar o risco financeiro). O beta desalavancado é, então, realavancado
usando a estrutura de capital da companhia ou ativo avaliado para
reintroduzir os efeitos do risco financeiro correto.

• Levando em conta o tamanho das Empresas, foi acrescentado 1,98%
de prémio de tamanho ao custo do capital próprio. Esse risco é
associado ao tamanho da empresa, nesse caso "Low Capitali ization%,
mediante estudos realizados pela Duf ` & Phelps (2014).
Fator alfa

■ O fator alfa ÇW ) representa o risco adicional associado a uma incerteza
nos fluxos de caixa (utilizado apenas para a UTE Pamalba III e UTE
Pamalba IV, conforme apresentado na página 73.
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VI. Premissas

Introdução
Visão Geral do Complexo de Pamaíba

Visão geral do Complexo Pamaíba

■ O Complexo de Pamalba é um parque energético que, considerando a
proximidade entre os campos de gás (upstream) e UTEs (downstream), está
constituído sob um modelo integrado.

Downstream
■ O Complexo Termelétrico Pamalba é formado por quatro UTEs (Pamalba I,
Pamalba II, Pamalba III e Pamalba IV) que devem atingir uma capacidade
instalada total de 1.425~ e localiza-se no estado do Maranhão.

Upstream
■ De acordo com a administração da Eneva RJ e da E.ON, espera-se que o
segmento de upstream gere 32,3 BCM de gás.

■ Atualmente, o Complexo de Pamalba opera 3 campos de gás e 7 blocos de
exploração, com área total aproximada de 21.000 quilõmetros quadrados.

Visão Geral do segmento de Downstrcam

..

R

E

EM

M,

Capacidade instalada (M"

UTE

Parnaba I

675

Parnaba 1

517

Pamaba m
Pamaba IV
Total

178
56
1426

Fonte: Site da Eneva RJ
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VI. Premissas

Introdução

(

Integração entre Downstream e Upstream

■ Para cumprir as obrigaçties de geração de energia elétrica, as UTEs devem
contar com uma fonte de combustível confiável.
• A fonte inicial de gás, garantida contratualmente até 2027 para a Pamalba III,
e até 2028 para a Pamalba N, será fomecida pelo Consórcio.
• Uma ilustração da integração entre os campos de gás, unidades de
tratamento de gás e usinas termoelétricas que integram os segmentos de
downstream e upstream é apresentada abaixo:

O fundamento por trás dessa previsão, de acordo com a administração
da Eneva RJ, é que as UTEs não estão limitadas ao fornecimento de
gás do Consórcio. Na realidade, se o Consórcio não conseguir entregar
maior quantidade de gás, as UTEs poderão contratar outros

fornecedores.
Além disso, a previsão da administração da Eneva RJ baseia-se em
perspectivas e práticas comuns de avaliação do mercado e na
percepção que a mesma tem em relação aos relatórios mais recentes
do MME (Ministério de Mineração e Energia); assim sendo, a
administração da Eneva RJ entende que a mesma abordagem usada
em relatórios de avaliação de projetos similares seria válida para a
Pamalba III e Pamalba IV.

■ Para fins de avaliação, considerou-se um fator Alfa sobre a taxa de
i

•

desconto aplicada aos fluxos de caixa após a renovação do
PPA/Concessão.

•—^•1

aevwe®.Kra

Prorrogação do período de projeção para o segmento de downstream

■ Apesar do fato dos contratos de fomecimento de gás para a Pamalba III e IV
vencerem em 2027 e 2028 respectivamente, a administração da Eneva RJ
sustenta amplamente a premissa de que as UTEs conseguirão prorrogar o
período de concessão até 2042 e 2043 respectivamente.

■ De acordo com a administração da Eneva RJ, o período de vida útil de uma
UTE é igual ou superior a 30 anos.
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Vi. Premissas
Introdução (cont.)

Reservas comprovadas e estimadas

■ As atuais reservas comprovadas totalizam 8,4 BCM. As

80 ,

37.7
~N~

70

■ O Consórcio já realizou pesquisas extensas em outros

r~

Ú 60
m

reservas se concentram nos poços atuais dos campos de
gás de GVR, GVB e GVA No entanto, os campos de gás
podem abranger poços adicionais.

70

poços localizados no GVR, GVB, SE Bom Jesus, Fazenda
Isabel, Fazenda Chicote, Fazenda Alencar, Fazenda São
Raimundo, Fazenda Sosségo e Fazenda Santa Vitória.

Ew~ :rpaa
•

50

■ O Consórcio planeja lançar comercialmente 4 campos
(Fazenda Santa Isabel, SE Bom Jesus, Santa Vitória e
Chicote) ao longo de 2015. Estudos geológicos
independentes foram contratados, e estima-se que os
resultados fiquem prontos no 20 semestre de 2015.

40

32,3

23,a
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GGVB
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■ Essas estimativas apontam para outros 23,9 BCM,

SE BJ

totalizando 32,3 BCM de reservas de gás natural.
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■ Conforme mencionado anteriormente, a PGN opera em 7
blocos, que também apresentam outros campos de gás
com potencial de aumento a ser considerado. O Consórcio
realizou estudos sobre esses campos de gás; embora eles
estejam em blocos mais distantes, representam uma
reserva adicional potencial de aproximadamente 37,7
BCM.

°

~

■ Como os estudos independentes estão em estado
preliminar, a produção considerada neste relatório é
proveniente das reservas dos ciclos dos primeiros
contratos, a saber. 32,3 BCM.

Fonte: E.ON
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VI. Premissas
1
Eneva Participações em Recuperação Judicial: Parnaíba III
Receita
• Receitas fixas (Contrato de CCEAR) : Receitas provenientes da disponibilidade de capacidade de geração de energia, conforme acordado nos contratos da
CCEAR assinados no Leilão A-5 de 2008. Os volumes foram estimados com base na capacidade média de 98 MW, de acordo com o contrato CCEAR, e a
estimativa da Administração da Eneva RJ sobre o número total de horas de cada ano. O preço foi projetado com base nos preços acordados no Leilão A-5 e foi
reajustado anualmente pelo IPCA.
É importante destacar que os contratos CCEAR atuais vencerão em 2027, e que, a partir de 2028, a premissa utilizada pressupõe uma renovação do PPA sob
as mesmas condições que aquelas em vigor atualmente, com o fundamento apresentado na página 34. Para contemplar o risco associado a essa renovação,
um fator alfa foi incluído na taxa de desconto de 2027 em diante , conforme previsto na página 73.
• Receitas variáveis ICCEAR CVU1 : Os reembolsos de O&M foram calculados com base na estimativa da Administração da Eneva RJ sobre o despacho de
energia liquida projetado e no pagamento acordado de O&M por megawatt-hora despachado, que é especificado no contrato de CCEAR.
Segue abaixo a projeção de receitas que foi usada para a Pamalba III

Projeção de volume e receita da Parnaíba III
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Premissas

Participações

Recuperação

Deduções

■ Deducão de impostos : As deduções sobre a receita bruta compreendem o PIS e Cofins às alíquotas de 1,65% e 7,60% respectivamente. Considerando que a
UTE utiliza insumos ao gerar energia, a mesma tem direito a créditos de PIS e Cofins.
Custos fixos

• Custos fixos de O&M : Calculados de acordo com as premissas contratuais atuais e ajustados anualmente pelo índice IPCA.
• Tarifa da ANEEL : Contratualmente acordada no contrato de CCEAR, representa uma tarifa fura sobre a capacidade instalada total da UTE; é ajustada
anualmente pelo IPCA.
• TUST: Contratualmente acordada no contrato de CCEAR, representa uma tarifa fica sobre a capacidade instalada total da UTE, liquida de perdas de transmissão,
;é ajustada anualmente pelo IPCA.
• Contribuicão da CCEE : Contribuição fica sobre a capacidade total instalada da UTE . É ajustada anualmente pelo indice IPCA.
i
• RGR sobre receitas fixas : Conforme exigências de regulamentação, a Pamaíba III contribui com 1% de suas receitas fixas, líquidas de deduções, para o fundo
de P&D da Eletrobrás, a RGR.
1
• Pagamento de arrendamento fixo : A UTE possui um acordo com o Consórcio para o pagamento de um arrendamento fixo, determinado contratualmente pelas
partes.

• Overhaulincr. Projetado de acordo com o contrato da UTE com seu prestador de serviços. Calculado de acordo com o despacho de energia ao longo da projeção.
• Seguro : A Pamaíba III está totalmente assegurada. O pagamento do prémio de seguro é reajustado anualmente pelo IPCA.I
Abertura dos custos fixos da Pamaíba III
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VI. Premissas
Eneva Participações em Recuperação Judicial: Parnaíba III

Custos variáveis

1

• Custos de O~ variáveis : Projetado de acordo com o despacho de energia bruta. Um custo de O&M unitário (R$IMWh) —reajustado anualmente pelo IPCA - é
então aplicado sobre a energia despachada.
• RGR - sobre receitas variáveis : Conforme as exigéncias da regulamentação, a Pamalba III contribui com 1% de suas receitas variáveis, líquidas de deduções,
para o fundo de P&D da Eletrobrás, a RGR.
• Compra de combustível: A compra de combustível variável foi projetada de acordo com o despacho de energia bruta. O preço do combustível é determinado
contratualmente pela Pamalba III e pelo Consórcio; é reajustado anualmente pelo IPCA.
• Contrato de arrendamento variável: Avaliado pela diferença entre: (i) total das receitas e; (ii) receitas fixas das UTEs; (iii) custos variáveis das UTEs; e (vi)
impostos, encargos setoriais e seguro.
Custos totais
Segue abaixo a projeção de custos que foi usada para a Pamalba III:
Projeção dos custos totais da Parnaíba 111
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Premissas

Participações

Recuperação

Depreciação

■ A depreciação fiscal total do imobilizado é realizada em 10 anos (a uma taxa de 10% a.a.).
■ A depreciação contábil total do imobilizado é realizada em 25 anos (a uma taxa de 4% a.a.).

Capex

I

■ Grandes investimentos foram feitos durante o período de construção (2011-2015). Ao longo do período de projeção, exceto em 2015 , o Capex de manutenção
está incluído nos custos de O&M (Overhauling).
Impostos de renda

Í
I

■ A UTE é tributada sob o regime de lucro real , com impostos de renda e contribuição social à s allquotas de 25 % e 9% respectivamente. Vale mencionar , contudo,
que a Pamaiba III detém os seguintes beneficios fiscais:
Lucro da Exploração, concedido pela SUDENE, de 2014 a 2023; e
Depreciação acelerada, permitindo que a UTE deprecie seus itens a uma taxa de depreciação anual de 10%.
Capital de giro

■ A projeção considera uma média de 45 dias para contas a receber sobre receitas e 50 dias para contas a pagar sobre custos e despesas..

Fonte: Eneva RJ
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VI. Premissas

Eneva Participações em Recuperação Judicial: Parnaíba IV
Receita
• Receitas de ACL : Calculadas com base no despacho de energia líquida, estimado pela administração da Eneva, e no pagamento acertado por megawatt-hora
entregue, que está especificado no contrato de PPA com a Kinross Mining e Pamaiba Comercializadora S.A.
• Vale mencionar que, embora o ACL atual vença em 2019, a Administração da Eneva RJ prevê que esse contrato (com a Kinross Mining ou outro player do
mercado) será renovado até 2043.
Segue abaixo a projeção de receita que foi utilizada para a Pamaiba IV.

Projeção de volume e receita da Parnaíba IV
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VI. Premissas

Eneva Participações em Recuperação Judicial: Parnaíba IV

Deduções

■ Deducão de impostas: As deduções sobre a receita bruta compreendem o PIS e Cofins às aliquotas de 1,65% e 7,60% respectivamente. Considerando que a UTE utiliza
insumos ao gerar energia, a mesma tem direito a créditos de PIS&Cofins.
Custos fixos
• Custos fixos de O&M: Calculados de acordo com as premissas contratuais atuais; ajustados anualmente pelo índice IPCA.
• Tarifas da ANEEL: Acordada contratualmente; representa uma tarifa fixa sobre a capacidade instalada total da UTE; é ajustada anualmente pelo IPCA.
• TUST: Acordada contratualmente; representa uma tarifa fixa sobre a capacidade instalada total da UTE, liquida de perdas de transmissão; é ajustada anualmente pelo IPCA.
• Contribuicão da CCEE : Contribuição fica sobre a capacidade total instalada da UTE. É ajustada anualmente pelo índice IPCA.

• RGR sobre receitas fixas : Conforme exigências de regulamentação , a Pamaiba IV contribui com 1 % de suas receitas focas, líquidas de deduções , para o fundo de P&0 da
Eletrobrás, a RGR.

• Overhaufino: Projetado de acordo com o contrato da UTE com seu prestador de serviços, calculado de acordo com o despacho de energia ao longo da projeção.
• Seguro: A Pamaíba IV está totalmente assegurada. O pagamento do prémio de seguro é reajustado anualmente pelo IPCA.

Abertura de custos fixos da Parnaíba IV
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VI. Premissas

Eneva Participações em Recuperação Judicial: Parnaíba IV
i
Custos variáveis
• Custos de O&M variável: Projetado de acordo com o despacho de energia bruta. Um custo de O&M unitário (R$/MWh) — reajustado anualmente pelo IPCA - é
então aplicado sobre a energia despachada.
• RGR - sobre receitas variáveis: Conforme exigências de regulamentação, a Pamalba IV contribui com 1 % de suas receitas variáveis, liquidas de deduções,
para o fundo de P&D da Eletrobrás, a RGR.
• Compra de combustível: A compra de combustível variável foi projetada de acordo com o despacho de energia bruta. O preço do combustível é determinado
contratualmente pela Pamalba N e pelo Consórcio; é reajustado anualmente pelo IPCA.
• Custos totais
Segue abaixo a projeção de custos que foi usada para a Pamalba III:

Projeção de custos totais
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VI. Premissas

Eneva Participações em Recuperação Judicial: Parnaíba IV
Depreciação
• A depreciação fiscal total do imobilizado é realizada em 10 anos (a uma taxa de 10% a.a.).
• A depreciação contábil total do imobilizado é realizada em 25 anos (a uma taxa de 4% a.a.).
Capex

,

■ Grandes investimentos foram feitos durante o período de construção (2011-2014). Ao longo do período de projeção, incluíram-se as despesas de Capex de
manutenção nos custos de Operação e Manutenção (overhauling).
Impostos de renda

■ A UTE é tributada sob o regime do lucro real, com impostos de renda e contribuição social às allquotas de 25% e 9% respectivamente. Vale mencionar, contudo,
que a Pamalba IV detém os seguintes benefícios fiscais:
•

Lucro da Exploração, concedido pela SUDENE, de 2014 a 2023; e

•

Depreciação acelerada, permitindo que a UTE deprecie seus itens a uma taxa de depreciação anual de 10%.

Capital de giro

'

■ A projeção considera uma média de 45 dias para contas a receber sobre receitas e 50 dias para contas apagar sobre custos e despesas.
I
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VI. Premissas

PGN
Receita

Os resultados apresentados abaixo representam 70% das receitas totais geradas pelo Consórcio.
• Receita contratual de gás : Com base na demanda de gás das 4 UTEs, essas receitas correspondem aos custos de compra de combustíveis do negócio de
downstream.
• Receita fixa : As Pamalbas 1 e III UTE possuem um acordo com o Consórcio para o pagamento de um arrendamento fixo, determinado contratualmente pelas
partes.
• Receita variável : As receitas de arrendamento variável, provenientes exclusivamente da Pamalba 1 e 111, foram calculadas com base na diferença entre: (i) total
das receitas; e (ii) receitas ficas; (iii) custos variáveis; e (vi) impostos, taxas regulatórias e seguro.
• Gás condensado : Líquido de baixa densidade presente em campos de gás. Essa linha de receitas foi projetada mediante a multiplicação do volume em milhões
de BOE e do preço do gás condensado (em milhões de reais). Isso representa uma média de 0,5% da receita total até o final dos contratos com as UTEs.
Projeção de Receita Bruta da PGN
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Deduções
Os resultados apresentados abaixo representam 70% das deduções do Consórcio.

■ Deducão de impostos : As deduções sobre a receita bruta compreendem o PIS e Cofins às allquotas de 1,65% e 7,60%, respectivamente, e o ICMS (que se
refere exclusivamente à venda de gás) a uma al(quota de 4,6%. Além disso, foi considerado um crédito de PIS e Cofins de 1,65% + 7,60% sobre 50% das
despesas operacionais (Opex), custos de abandono, despesas de exploração e depreciação.
• Participação especial : Imposto progressivo aplicado à produção de gás excedente a 450 mil metros cúbicos de BOE em cada poço.
• Tarifas da ANEEL : Calculado de acordo com as atuais premissas contratuais, ajustado anualmente pelo índice IPCA.
• RovaMes : Estimado em 10% das receitas brutas totais ao longo de todo o período de projeção.
Custos
Os resultados apresentados abaixo representam 70% dos custos operacionais (Opex) e outros custos do Consórcio.
• Opew Com base no orçamento para 2015 e a projeção de produção, ajustada pelo índice IPCA. Vale chamar a atenção pára a depleção dos poços de 2032 até
2036.
• Participação do proprietário das terras : De acordo com o contrato firmado, o proprietário das terras tem direito a receber 1,0% da receita total.
• Contrato de servidão : As tubulações de transporte de gás do Consórcio têm muitos quilómetros de comprimento, '.passando poir fazendas e terras de
propriedade de terceiros. Nesse contrato, os proprietários dessas terras concedem o direito de acesso e servidão de passagem para a construção, manutenção
e remoção das tubulações. Em troca desses serviços, o Consórcio deve pagar um seguro e um valor indexado, que é pago periodicamente.
• Custos de abandono : De acordo com as exigências regulatórias, mediante a depleção do paço de gás, a empresa deve remover os equipamentos, tampar o
poço e remediar a superficie de modo a impedir o vazamento de hidrocarbonos e quaisquer danos ao meio ambiente nas áreas adjacentes. A Administração da
E.ON, considerou uma premissa de R$ 1,5 milhão por poço. Os custos de abandono foram mais substanciais em 2040, já que os poços serão fechados no
mesmo ano.
Projeção de custos da PGN
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VI. Premissas
PGN

Despesas
Os resultados apresentados abaixo representam 70% das despesas do Consórcio.
• Aluguel para ANP : Calculado de acordo com as atuais premissas contratuais, ajustado anualmente pelo índice IPCA.
• P&D: Calculado como 1% das receitas liquidas.
• SG&A : Composto por três fatores: produção, desenvolvimento e infraestrutura e exploração. É importante mencionar que, em 2019, o fim da exploração de
novos campos de gás causa uma redução nas despesas com vendas e despesas gerais e administrativas (SUA).
• Despesas de exploração : Projeção que aglutina despesas de exploração, perfuração e outras despesas de prospecção (sísmicas, poços de injeção, entre
outras).
Projeção de despesas da PGN
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Depreciação
Os resultados apresentados abaixo representam 70% da depreciação do Consórcio
• A depreciação total da infraestrutura foi estimada em 20 anos (a uma taxa de 5% ao ano).
• A taxa de depreciação do imobilizado foi estimada com base na produção anual e nas reservas comprovadas já desenvolvi das.

Capex
Os resultados apresentados abaixo representam 70% das despesas de capital do Consórcio

■ Os principais gastos de capital foram: investimentos em desenvolvimento; e investimentos na infraestrutura necessária para conectar as tubulações.
Projeção de capei da PGN
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■ Perfuração

■ Desemom~nto

a

Infraestrutura

Outros capaz de desenvolvimento
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Vi. Premissas

PGN
Impostos de renda

■ A PGN é tributada com impostos de renda e contribuição social à s allquotas de 25% e 9% respectivamente . Vale mencionar , contudo , que a PGN detém o
seguinte benefício fiscal:
•

Lucro da Exploração, concedido pela SUDENE, de 2014 a 2023.

Capital de giro

■ A tabela apresenta a média de dias e impulsionadores para cada conta.

Ativos
Contas a receber
trpostos recuperáveis
Estoque
Outras contas a receber

Passivos

Dias
67
20
55
10

Dias

Fornecedores
Irpostos a pagar
Contas a pagar
Errprésti nos de curto prazo
Outras contas apagar

51
27
17
0
7

Relacionado a
Dias de receitas
Dias de receitas
Dias de receitas
Dias de custos e capex

Relacionado a
Dias de custas e capex
Dias de receitas
Dias de custos
Dias de custos
Dias de custos

Fonte: EON
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VII. Avaliação econômico-financeira

Critério de avaliação
Empresa
Critério de avaliação

■ O critério de avaliação é, objetivamente, uma soma das partes, conforme

Critério de avaliação
Valor contábil
(A)

apresentado abaixo. Os ativos que possuem expectativa de rentabilidade
futura foram avaliados pela metodologia do fluxo de caixa descontado. Os
demais ativos não operacionais, pré-operacionais, ou materialmente
irrelevantes, foram avaliados pelo respectivo valor contábil.
Empresa

(A)
(A)

Critério de avaliação

ai

Soma das partes

— (A)+ + (C) f

Soma das partes

(C) _ (B) 2

(A)
(A)
Valor contábil

1

(A)

FCD
Valor contábil
FCD

(A)

(6)

(A)
3 DRE da Pamaiba Comercial adora e'

projeções de fluxo de caixa foram
contempladas dentro da Pamaiba IV.
(B)
Valor contábil

! (A)

Valor contábil

(A)

Valor wrrtábíl

(A)

(A)

Pamáil'a G s ura
~
S.A

f Ajustado de acordo coro a participação da Eneva Participações RJ
2 Ajustado de acordo com a participação da Pamaiba Participações

F~
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VII. Avaliação econõmico-financeira

Eneva Participações em Recuperação Judicial: Parnalba III
Demonstração de Resultado do Exercício

■ Abaixo é apresentada a DRE projetada da Pamalba IN:

R$ MM
Recata Bruta
Deduções
Recata Liquida

2020
254,40

2021
268,39

-7,70
210,45

2019
241,13
-2,39
238,74

-8,43
245,97

-207,42

-147,33

-228,28

91,37

59,90

63,11

0,23
-8,44
82,93
-6,33
-0,08
78,60

0,22
-8,44
51,45
-3,49
-0,07
47,97

2031
458,45
-16,95

2032
483,66
-18,29

441,50

-6.65
327,77

2016
401,27
-11,07
390,20

2017
274,86
-7,55
267,32

-273,44

-298,83

E~

54,33

Margem Ebitda
Oeprec ofArrort¢ação

0,17
-8,03

1$T
RS(S
EBT %
Lucro liquido

46,30
-2,57
-0,06
43,73

custos

Rj MM

2015
334,42

2018
218,14

2025
332,49

2026
350,77

-9,90
288,82

2024
315,15.
-10,45
304,71 ~

-10,60
321,89

-193,88

-204,54

-215,78 j

75,71

79,88

84,28

0,29

0,29
-8,44
71,44
-5,31
-0,07
66,13

0,29
-8,44
75,84
-5,80
-0,08
70,04

-8,89
259,49

2022
283,15
-9,38
273,77

-174,21

-183,78

10,46

71,76

0,30
-8,44

0,04
-8,44

54,67
-3,81
-0,07
50,86

2,02
0,00
0,00
2,02

0.29
-8,44
63,32
4,32
-0,07
58,99

-8,44
67,27
-4,87
-0,07
62,40

465,37

2033
510,26
-19,71
490,56

2034
538,33
-21,20
517,13

2028
390,42
-13,33
377,09

-232,21

-240,15

-253,22

-267,57

88,93 ;

89,68

99,W

104,57

109,52

0,29
-8,441

0,29

80,48
-27,161
-0,34
53,33

0,28
-8,44
81,24
-27,42
-0,34
53,82

-8,44
90,55
-30,79
-0,34
59,77

0,29
-8,44
96,13
-32,68
-0,34
83,44

-8,44
101,08
-34,37
-0,34
66,71

2039
703,57
-29,99

2040
742,27
-32,04

0,29

Recata Bruta
Deduções
Re~ Líquida

397,42

2030
434,55
-11,10
423,45

-282,30

-347,35

-31425

-331,55

-349,80

-369,06

-389,38

417,39

433,45

EBnD1

115,12

76,10

12725

133,82

140,75

148,06

155,78

157,96

172,49

181,551

191,09

201,17

108,70

223,00

MargemEbilda
Depreciação/Arrnrt¢ação
EBT

0,29
-8.44
106,67
-36,27

0,18
-8,03
68,07

0,29
-8,03
119,22

0,29
-8,03
125,79

0,29
-8,03
132,73

0,29
-8,03
140,04

0,29
-8,03
147,75

0.27
-8,03
149,93

0,28
-8,03
164,47

0,28
-8,03
173,52

0,28
0,00
191,09

0,28
0,00
201,17

Q28
0,00
223,00

-23,15
-0,34
44,93

-40,54
-0,34
78,89

42,77
-0,34
83,02

45,13
-0,34
87,60

47,61
-0,34
92,42

-50,23
-0,34
97,51

-50,98
-0,34
98,95

-55,92
-0,34
108,55

-59,00
-0,34
114,52

-64,97
-0,34
126,12

-66,40
-0,34
132,77

0,14
0,00
108,70
-36,96
-0,34
71,75

custos

R8(S
EBT%
Lucro líquido

-0,34
70,41

2037

-11,63
339,14

2027
370,07
-12,28
357,78

2029
411,89
-14,47

-.

2035

2023
298,72

482,49

-509,06

-650,68

-566,66

567,93
-22,77
545,16

632,13
-26,19

2038
666,69
-28,04

605,94

638,86

673,58

457,31

020151PMr CupvaleF~~ , ureea~eirV

0.Ee ~ pwwWiiOada linMaCa. ehma+re,doMnda lO' MI('Eafirtresane ~ Mm bepanh,lse
~'
Bfl * WW e ft ~ W Caopermire rNPMG InenreSm . ~ vüOaCa eui[a

TaOoa aEralo ~ racrratloc h~ ro Bw&

2042
826,16
-36,50

710,22

2041
783,09
-23,71
759,38

2036
599,17
-23,83
575,34

1

789,66

-75,82
-0,34
147,18
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VII. Avaliação econômico-financeira

Participações

Recuperação

Fluxo de Caixa

■ Abaixo é apresentado o fluxo de caixa projetado da Pamaíba III:

7
MM

ortrsaçào

pitaldegiro
a fine

Fator de desconto
Taxa de desconto
Período de descorno
Ruxo de caixa descontado

ti% MM
Lucros
Depreciação/amort¢ação

2015
43,73
8,03
(5,81)
13,72
59,66

2016
76,60
8,44
(0.40)
(4,22)
80,42

2017
47,97
8,44

2018
50.86
8,44

(0.00)
2,63
59,04

-

-

-

-

-

-

-

1,22)
58,09

7,60
18,06

(8,30)
59,14

(0,36)
70,48

(0.38)
74,20

(0.40)
78,08

(0.42)
61,35

13,83%
R50
55,92

13,83%
1,50

13,83%
2,50
42,70

13.83%
3,50
36,91

13,83%
4,50
10,08

13,83%
5,50
29,00

13,83%
6,50
30,36

13,83%
7,50
28,08

13,83%
8,50
25,96

12,48%
9,50

2029
70,41
8,44

2030
44,93
8,03

2031
78,69

2032
83,02
8,03

2033
87,60
8,03

2034
92,42
8,03

2035
97,51
8,03

2036
98,95
8,03

2037
108,55
8.03

2038
114,52
8,03

-

-

-

-

66,22

-

Varieçilesnocapitaldeg'vo
Finco de caixa da finta

(0.49

8.03

(

2021
62,40
8,44

-

2022
66,73
8,44

-

-

2023
70,04
8,44

-

(6.76

78,36

58,66

79,96

90,48

95,02

99,81

104,87

107,10

115,00

13,60%
14,50
12,33

13,60%
15,50
8,13

13,60%
16,50
9,75

13,60%
17,50
9,71

13,60%
18,50
8,98

13,60%
19,50
8,30

13,60%
20,50
7,68

13,60%
21,50
6,90

13,60%
22,50
6,52

)

(0,60)

2020
58,99
8,44

5,70

)

(0.57)

2019
2,02
8,44

(0,64)

(

0,67)

0,11

(1,57)

2024
53,33
8,44

20,08 !

-

10.791

2025
53,82
8,44

2026
59,77
8,44

2027
63,44
8,44

66.71
8,44

0,13
62,39

(1,04)
67,17

(0,51)
71,38

(0,41)
74,74

12,48%
10,50
18,15

12,48%
11,50
17,37

12,48%
12,50
16,41

13.60%
13,50
13,36

2039

2040
132,77

2041
71,75

2042
147,18

-

--

126,12

2028

-

-

-

(0.86)
131,89

13,34

121,76

(0,63)
125,29

13,60%'
23,50
6,08

13,60%
24,50
5,51

13,60%
25,50
5,10

13,60%
26,50

85,08

(15.24
131,94

)

Fator de desconto
Taxa de desconto
Periododedesconto
Ruxo de caixa descontado

0201510'MG Ca~ F~~. uma mrLdaaa anplaa balia cb
a7iae 1 eNMaa, afamanraEm da rena xvMS aa fimwillemaro WXIWB gessa e
aEYaaaa e xrMC 4 ffi
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2,90

13,60%
27.50
3,98
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VII. Avaliação econômico-financeira

•

Eneva Participações em Recuperação Judicial: Parnaíba III
Avaliação

■ É apresentado, na tabela abaixo, o valor da Pamalba 111:

R$ MM
Somados fluxos descontados
Ajustes de balanço
Caixa e equivalentes
Estoque
Partes relacionadas
Empréstimos e financiamentos
Corrpra de energia
Partes relacionadas
CorrOgéncias fiscais
6quity Value

OTD/51 ~ IG Capatl . Fn.,u llOa,un sorieaaee aé ra.s asW:a mi.a

.ir~.a. i ia ►~ c rrm.mr cooperar.. rKrMC Yeammeml'), um.tidrr raça
Toasnaeae ~ mareroe. NFreasoroaasi

512,43
(78,82)
14,10
3,85
68,15
(120,00)
(6,92)
(34,75)
(3,25)
433,62

aaa . JrtNSN.. funwns ~ ero ares K~ a firff~ tro ìdepenesiese
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VII. Avaliação econômico-financeira

Eneva Participações em Recuperação Judicial Parnaíba IV
:

Demonstração de Resultado do Exercício

■ Abaixo é apresentada a DRE projetada da Pamaíba M

R$ em
Receia

bruta

De
Ges
Receie Ligtida
Cistos e despesas
®ff D 4

2016
79,50

2019
83.87

-2,37
61,19

-2,58
65,15

-3,71
71,84

-4.66
74,84

-5,56
78,31

-46,84

-49,12

-48,36

-47,98

-49,75

14,35

16,03

23,29

26.88

28,56

2027

2025

2029

128.72
-8,51
120,21

143,27
-9,49

107,99

-8,07
113,94

135.80
-9,00
126,80

133,78

-65,18

-68,77

-72,59 -

-76,62

-80.59

-85.10

37,19

39,22

41,35

43,59

46,20

48,67

0,36
-6,61

0,36

0,36

-6,61
36,98

-6,61
39,59

036
-6,61
42,06

2025
115,65
-7,65

102,36

-61,75
35.27

2022
98,49

2023
103,90

82,62

-6.19
87,17

-6,52
91,96

-6,88
97,02

-52,51

-55.43

-58,50

30,11

31,74

33,46

0,25

0,33

0,36

0,36

0,35

0,36

0.36

0,36

0,36

-6.61
16,68

-0.61
20,25

-6,61
21,95

-6,61
23,50

-6,61
25,13

-6,61
26.85

-6,61
28,66

-6,61
30,58

32,61

0,36
-6,61
34,74

-0,60

-0,95

-1,10

-0,04
16,68

-0,05
19,30

-0,05
20,85

-1,24
-0,05
22,26

-1,39
-0,06
23,75

-1,54

0.00
7,90

0,00
0.00
9,42

-1,70
-0,06

4,84
-0,16

-11,01
-0,34

-11,81
-0,34

-12,57
-0,34

-13,46
-0,34

-14,30
-0134

26,96

25,74

21,60

22,93

21,40

26,13

27,76

2030
151,15

2031
159,48

2036
197,54

2036
208,41

2038
231,96

2039
244,72

2040
258.18

2041
272,38

2842
287,38

2043
303,17

-10,01
141,14

-13,12

a

DeduçOes

edespesas

~
Margem Ebitda

Depreciaç9dAoorl¢ação
®T
R&(S
EST %
Lucro líquido

2032

2033

2034

-10,56
148,90

168,23
-11,14

177,48
-11,75

187,25
-12,44

157,09

165,73

174,80

184,42

-13,84
194,57

- 89,80

- 94,74

- 99,97

- 105,49

- 110,82

- 116,94

51,34

54,16

57,12

60,25

63.98

67,48

-0,06
25,31

2037
219,87
-14,60

-15,41

-16,25

-17,14

205.27

216,56

228,47

241,04

-18,08
254,30

-19,07
268,29

-20,12
263,05

- 123,39

- 130,20

- 137,36

- 144,94

- 152,93

- 161,37

- 170,27

- 179,66

71,18

75,07

79,20

83,53

88,11

92,93

98,02

103,39
0,37

0,36

0,36

0,36

0,36

0,37

0,37

0,37

0,37

0,37

0,37

0,37

0,37

0,37

-6.45

-6.45

-6,45

-6.45

-6.45

-6.45

-6,45

-6,45

-6,45

-6,45

0,00

0,00

0,00

0,00

44,89
-15,21

47,71
-16,17

50.67
-17,17

53,80
-18,24

57,53
-19,51

61,03
-20,70

64,73
-21,95

68,62
-23,28

72,75
-24,68

77,09
-26,15

88,11

92,93

98,02

103,39

-27,71

-29,35

-31,08

-32,90

-0,34
42,77

-0,34
45,34

-0,34
48,07

-0,34
50,93

-0,31
60,40

-0,32
63,58

-0,32
66,94

-0,32
70,48

-0,34
29,68

-0,34

-0.34

-0,34

-0,34

33,50

35,56

38,03

31,54

-0,34
40,34

02215 MW Cor~F~LWa , uma sodeóade wileserar alrrra de m~~ Podada . ahrmmerrum de rem~ dofmus + mrMro kd~ e
aR

2026
122,01

2024
109,62
-7,26

2021
93,35

2020
88,49
-5,87

-6,61
9,42

Receia LigiiOa
LLst05

2017
75.35

0.23

R&CS

M

2916
67.73

-6.45
7,90
0.00

Margem Ebttda
DepreciaçSdArroftaç90
f$T
EBT%
Lucro líquido

2015
63.56

1 ãKPMCtÊW~CmpralFer~hbrrxBO unsW~vlfa-

Totlm m dtaiosrmrvadm Yrpmso m B~
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Fluxo de Caixa

■ Abaixo é apresentado o fluxo de caixa projetado da Pamaiba IV:

_

MI.-

_fie

d

y

F4 MM
Lucro k~

2015
7,90

2016
9,42
6,61

2017
16,08
6,61

.

2015

19,30
6,61

-

2019
20,85
6,61

-

2020

2021

22,26
6,61

23,75

-

2022

2023

2024

6,61

-

6,61

6,61

(0,16)
30.19

(MA
31,75

(0,18)
33,39

(0,19)
32,16

-

(0,20)
28,01

(0,21)
29.33

(0.22)
30,79

32,47

34,13

13,83%

13,83%

12,48%
10,50

12,48%

12,48%

12,48%

13,60%

11,50

12,50

7,59

7,09

13,50
6,64

14,50
5,37

-

-

15,86

21,78

25.47

27,28

(0,15)
28,72

13,83%

13,83%

13,83%

1,50
13,05

2,50
15,75

13,83%
3,50

13,83%
4,50

13,83%
5,50

13,83%

0,50
17,17

6,50

7,50

8,50

12,48%
9,50

16,18

16,23

14,88

13,01

12,01

11,16

10,52

floro de caixa da furta
Fator de desconto
Taxa de desconto
FMlodo de desconto
Ruxo de xxlxa descontado

Rf MIEM
Lucro fgrido
Deixeciação/Amort¢ação

2030
29,68
6,45

_

2031

2032

31,54
6,45

33,50
6,45

-

_

2033

2034

2035

2036

35,56
6,45

36,03
6,45

40,34
6,45

42,77
6,45

_

_

_

2029

24,40
6,61

-

_

Capex
Variações de capital de giro

(0,26)

(0,28)

(0,29)

Floro de caixa da frite

35,87

37,71

39,65

(0,31)
41,70

(0,39)
44,09

(0,35)
46,44

48,86

13.60%
15,50

13,60%
16,50

13,60%
17,50

13.60%
18,50

13,60%
19,50

13,60%

13,60%

4,60

4,26

20,50
3,40

21,50
3,15

(0,37)

2037
45,34
6,45

2038
48,07

2039

8,15

-

2040

2041

60,40

63,58

-

-

2042

(0,53)
69,95

(Q41)
54,11

(0,43)
56,95

59,94

63,10

66,43

13.60%
22,50

13,60%
23,50

13,60%

13,60%

24,50

25,50
2,32

13,60%
26,50

13.60%
27,50

(0,39)

(0,45)

(0,48)

66.94

-

6,61
(0,24)

2043

(0,51)

51,41

_

(0,27)

-

6,45

_

-

70,48

50,93
6,45

_

26,13
6,61

27,76

22,93

6,45

(0,19)

2028

21',60

(2,25)
6,21
18,32

(0,45)

2027

25,74
6,61

Cepex
varéçãesdecapitaldegiro

10100)
(0,90)

2026

26,96
6,61

Depreciação/Amortização

(0.00)
(0,18)

2025

25,31
6,61

-

Fator de desconto
Taxa de desconto
22 de descaio
Ruxo de oalxa descontado

4,97

3,94

3,67

07015 MW Co~ Faxexg Uda, ma aodmade m~ Euaiaira, de nmporaaEïidada farilatla. e fxmamemro do rede
aK
A xpMG eüm tb CoeparNne rxpMG Yxemeaonar). rena erxalede ~

Todos m arasse reeavadoe. Yr~ m eruil

2,92

WMG cia frmesmenExu YiOepr ~ e

2,70

2,50

2,15

1,99

13,60%
28,50
1,85
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VII. Avaliação econômico-financeira

Eneva Participações em Recuperação Judicial: Parnaíba IV
Avaliação

■ É apresentado, na tabela abaixo, o valor da Pamaíba IV:

R$ M M
Soma dos fluxos descontados
Ajustes de balanço
Caixa e equivalentes
Estoque
Partes relacionadas
Partes relacionadas
Comercializadora - Caixa e equivalent
Comercializadora - Contas a receber
Comercializadora - Impostos a recupe
Comercial adora - Compra de energia
Comercializadora - Partes relacionada
Equity Value
Equity Value @70%

217,34
(166,60)
0,33
0,22
18,88
(173,30)
4,58
10,43
5,61
(6,05)

Í

(27,32)
50,73
35,51

O valor econômico contempla,
também, a Parnaba Comercializadora
(')

~

I
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VII. Avaliação econõmico-financeira

Eneva Participações em Recuperação Judicial: Parnaíba Participações
Soma das partes da Parnaíba Participações

■ Apresentamos, abaixo, a soma das partes da Pamalba Participações:
.

..

.. .•

t

R$ MM
Parnaíba III Equity Value @70%
Parnaíba N e Com ercializadora @70%
Ajustes da Parnaíba Holding
Caixa e equivalentes
krpostos a recuperar
Partes relacionadas
Afac
Yrpostos a pagar
Contas a pagar

303,53
35,51
37,29
0,25

1,51
29,85
7,20
(1,35)
(0,17)

Equity Value

376,34

fiquity Value @ 50%

188,17

cv

0 M151fMC CarParãe F~ Ltda. unas r< ~w~h~MraaponmEH~ 6laMda a SaraNaBraEfa da rada KPMr M Nff*& mbo ~~ a
.

ae
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VII. Avaliação econômico-financeira

Demonstração de Resultado do Exercício

■ Abaixo é apresentada a DRE projetada da PGN:
v I-'RS Y

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2026

2026

2027

609,22

738,25

791,07

629.02

703,28

743,19

784,24

827,56

873,23

921,42

972,25

1.025,65

De0uç0es

(97,46)

(136,92)

(140,21)

(197,27)

(122,28)

(131,08)

(139,18)

(163,73)

(181,18)

(194,19)

(204,78)

(214,06)

tãece8a Oqutda

511,76

601,34

650,87

521,75

581,00

612,11

645,05

663,84

692,05

727,22

767,46

811,59

861,42

(.lutos

(46,38)

(52.44)

(55,79)

(81,79)

(72,85)

(76.40)

(86,12)

(100,51)

(86,71)

(93,48)

(98,47)

(103,75)

(119,99)

Lu cr o bruto

465,39

548.90

595,08

439,97

508,15

535,71

558,93

563,32

603,34

633,77

668,99

707,83

741,43

Despesas

(92,01)

(88,56)

(66,83)

(51,96)

(44,66)

(33,54)

(31,55)

(30,02)

(31,67)

(33,41)

(3525)

(37,18)

(39,23)

®nD4

373,38

480,34

528,25

388,01

502,18

527,39

533,30

571,67

633,75

702,20
81,52%

Recua bruta

1.078,12

(216,71)

72,96%

76.55%

81,16%

74,37%

463,49
79,77%

82,04%

81,76%

80.34%

82,61%

600,35
82,55%

82,58%

670,65
82,63%

Depreciaç8o
EBT
Re(S

(150,20)
223,18
(56,70)

(144,21)
316,13
(73,18)

(135.20)
393,05
(92,04)

(113.39)
274.63
(65,58)

(108,38)
355,11
(84,61)

(104,57)
397,61
(94,78)

(95,91)
431,48
(102,85)

(96.00)
437,31
(104,23)

(96,08)
475,59
(113,34)

(98.15)
504,20
(171,43)

(105.92)
527,83
(179,46)

(102.90)
567,75
(193,04)

(100.01)
602,19
(204,74)

%do EBT

-25,41%
166,48

-23.15%

-23,42%
301,01

-23,88%
209,04

-23,83%
270,50

-23,84%
302,82

-23.84%
328,63

-23.83%
333,08

-23.83%
362,25

-34,00%

-34.00%

-34.00%

332,77

348,37

374,72

-34,00%
397,14

2037

Margem EBITDA

Lucro liquido

RL Y

Receia bruta
DeduçBes

242,94

2038

2039

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

984.04
(198.51)

1.014,24
(200,65)

1.069,94
(212,13)

1.128,91
(224,04)

1.191,22
(236,62)

312,82
(97,78)

330,27
(103,73)

345,87
(109,38)

121,70
(55,53)

-

-

-

2040

7,32

785,53

813,39

857,81

904,88

954,60

215,03

228,54

236,49

66,17

-

-

-

(114.54)

(120,33)

(126.83)

(133.68)

(140.49)

(69.72)

(67.30)

(70.92)

(26,13)

-

-

-

(158.17)

Lucro bruto
Despesas

670,99

693,05
(35.60)

730,98

771,19

814,11

165,57

40,04

-

-

-

(150,85)

(24.68)

(26.03)

(27.46)

145,32
(20.48)

159,23

(40,71)

-

-

-

630,28

657,46

706,31

745,17

786,65

124,84

63,00%

(14.36)
151,21
63.94%

(13.32)

EBMX

(16,51)
142,72

26.72
40,36%

NA

N.a

N.a

(150,85)
-2062,16%
(15085)
-

Rese4a RíMa

Autos

Margem EBITDA

80,24%

80,83%

8234%

82.35%

62,41%

58,05%

Depreciação

(92.62)

(82.10)

(82,12)

(82.13)

(82.16)

(35.86)

(33.05)

(31,27)

(10,43)

®T

537,66

675,36

624,19

109,67

119,93

(195,62)

(212,72)

704,49
(239.53)

88,97

(182,81)

663,03
(225,43)

(30,25)

(37,29)

(40,78)

16,29
(5,54)

-

-

-

-34,00%
354,86

-34.00%

-34.00%
411,96

-34,00%
437,60

-34.00%

-34.00%
58,72

-34,00%

-34.00%
79,16

-34.00%

N.a

N.a.

N.a.

Re(S
%doEBT
Lucro fiquido

379,73

464,97

72,38

0205101,1CCal~Fllare Lldã , 11118 1oriedatle Ylgk [
de fewW*bíó0a41d11d3 e fimBaOBnEro d~ K~ de fgff 5i16tIClO YMBpB11GB "0
.uv~ lera ►lcemnenowco ~ raul.ricaucw+.a.nmat.lm..ne.e..,k.
Toda m dwrol mavedoc Mnarelce ro erasì
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VII. Avaliação econômico-financeira

Fluxo de Caixa

■ Abaixo é apresentado o fluxo de caixa projetado da PGN:

Ri e
Lucro É~
Oeperiação
Variaç8o do capita de giro
ceim
Fluxo de caixa livre da fine

2015
166,48

2016
242,94

150,20
(8,77)
(473.74)

144,21
(18,81)
(333.06)

(165,83)

35,29

15,14%

15,14%
1,50

2017
301,01
135,20
(20.65)
(220,83)
194,73

2020
302,82
104,57

2021
328,63

2022
333,08

2023
362,25

2024
332,77

2025
348,37

95,91
(11,65)

96,00
(7,79)

96,06
(13,14)

96,15
(10,29)

105,92

42129

445,19

418,64

15,14%
6,50

15,14%
7,50

15,14%

14,59%
9,50

165,11

146,31

2018
209,04

2019
270,50

113,39
40,22
(186,79)

108,38
(24,41)
(101.44)

(11,55)
(92,16)

175,86

253,03

303,69

412,89

15,14%
3,50
107,35

15,14%
4,50

15,14%
5,50
139,83

- -

-

(7,69)
(87.11)
359,48

2026
374,72
102,90

2027
397,44

(11,29)
(90,15)

(9,00)
(86,70)

376,18

401,75

14,59%
11,50

14,59%
12,50

78,60

73,25

100,01

Fator de desconto
Taxa de desconto
F6r)ododedescordo
Fluxo de caixa descontado

0,50
(154,54)

28,56

15,14%
2,50
136,88

134,15

114,84

14,59%
10,50
86,06

- -- -- - - - - - - - - - -

2028
354,86
92,62

2029
379.73
82,10

2030
411,98
82,12

2031
437,60
82,13

2032
464,97
82,16

Va~Mdocapãaldegio
Capei

22,01
(89.72)

(10,41)

(14,37)

(12,54)

(13,34)

FYtto de caixa livre da fine

379,77

451,43

479,71

507,20

14,59%

14,59%

14,59%

Fèriodo de desconto

13,50

15.50

Fluxo de caixa descontado

60,43

14,50
62,69

R$ M
Lucro lgxido
~eciay8o

8,50
134,28

2033
58,72
35,86

2037

2038

2040
(150,85)

2035
79,16
31,27

2036
10,75
10,43

196,01

(5,54)

(3,46)

44,62

21,20

32,87

533,79

290,59

99,89

106,97

65,60

2190

(117,98)

14,59%

14,59%

14,59%

14,59%

14,59%

14,59%

14,59%

14,59%

14,59%

14,59%

16,50
53,65

17,50
49,27

18,50
23,41

19,50

20,50
6,56

21,50
3,52

22,50
0,99

23,50

24,50

25,50
3,66

Fator de desconto
Taxa de desconto

2039

2034
72,38
33,05

-,

58,14

7,02
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VII. Avaliação econômico-financeira

PGN
Avaliação

■ E apresentado, na tabela abaixo, o valor da PGN:

R$ M M
Soma dos fluxos descontados
Ajustes
Caixa e equivalerdes
Caixa restrito
t'7rpréstimos
Contas a receber de parceiros
hpostos diferidos
Valor económico

1.512,70
(478,63)
130,53
9,83
(721,85)
18,15
84,71
1.034,08
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Resumo do trabalho

■ Com base no escopo desse Laudo, e sujeito às premissas, restrições e limitações anteriormente mencionados, estimamos o valor justo da Eneva
Participações RJ e da PGN, com data-base 31 de dezembro de 2014, conforme apresentado abaixo:

PGN

Eneva Participações RJ — Soma das Partes

1=
46.41

82.68

478,63)

ï
f

H
a:

Pamaata III Pamatbe N

Ajustes
Pamalba
Ajustes
Eneva
soma dos
Pameme Partfcipeçfies valores
Eneva
Participeçbes
Participações
SA
contábeis Paniãpações S.A. fsoma
das partes)
Ho)ding

Valor da

Empresa

Valor econômico

O valor de 100% da ;operação da Eneva Participações em Recuperação

Judicial, em 31 de dezembro de 2014, está entre R$ 302,1 milhões e R$ 332,4
milhões (intervalo considerado de acordo com a instrução n° 436 da CM). A
avaliação econômico-financeira da participação da EON na Eneva
Participações em RJ (50, 0%) está entre R$151,1 milhões e R$ 166,2 milhões.
A metodologia utilizada para a avaliação das subsidiárias operacionais foi a
de fluxo de caixa descontado (conforme apresentado nas páginas 51 a 57).
Quanto às subsidiárias não operacionais e pré-operacfonais, utilizou-se a
metodologia de avaliação de abordagem por valor contábil, a qual se pauta

Ajustes

Inferior(-50/5)
884,96

Valor
econ8mico

Central
1.034,08

Superior (+501o)
1.083,20

F -- - --° _ t . ---- ..---O valor de 1OWo da operação da PGN, em 31 de dezembro de 2014,

está entre R$ 985,0 milhões e R$ 1.083,2 milhões (intervalo
considerado de acordo com a instrução n' 436 da C~ A avaliação
econômico-financeira da participação da EON na PGN (9,09%) está
entre R$ 89,5 milhões e R$ 98,5 milhões.
A metodologia de avaliação aplicada para determinar o valor da PGN foi
a de fluxo de caixa descontado (apresentado na páginas 58 a 60).

pelo valor de livro do patimônio líquido ( conforme apresentado na página 71)
O an sta ►tc Capou . r:arce tma . une:orimeaa uryYa erai .aara ~ arcaEaroas ónBeae .. finre.mr ~ bomi . m l ~AMamómwnsnl . o Ytleperds+es.
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VII. Avaliação econômico-financeira

Conclusão
• Na prestação dos seus serviços, a KPMG baseou-se em informações fomecidas pela Eneva RJ e E.ON e discussões com seus funcionários ou outros
representantes, e a KPMG não é responsável pela verificação independente de qualquer informação disponível publicamente ou fomecida a ela na elaboração
do presente Laudo. A KPMG não expressa parecer sobre a confiabilidade das informações mencionadas, e determina que quaisquer erros, alterações ou
modifica~ nessas informações poderão afetar significativamente as constatações da KPMG. Com base nos termos da nossa proposta, o processamento de
1
dados e informações não implica a aceitação ou certificação dos mesmos como verdadeiros pela KPMG.
• Durante o nosso trabalho, a KPMG realizou procedimentos de teste conforme necessário. Entretanto, ressaltamos que o nosso trabalho de avaliação não
constituiu uma auditoria das demonstrações financeiras ou de outras informações a nós apresentadas pela Eneva RJ e E.ON.
• Nem a KPMG e nem a Eneva RJ podem garantir que os resultados futuros atingirão os resultados projetados, em função de fatores externos ou internos
imprevistos.
• Ressaltamos que um entendimento completo do presente Laudo e sua conclusão só são possíveis por meio da sua leitura completa. Assim, não se deve tirar
conclusões lendo apenas uma parte dele.
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Anexo 1
Currículos
Claudio Roberto de Leoni Ramos

,
{

Sócio, Advisory - Corporate Finance
Formado em Engenharia Mecânica pela Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília, Brasil.
MBA em Finanças, Economia e Negócios Internacionais pela Faculdade de Negócios Leonard N. Stem da Universidade, de Nova
York, e pela Universitá Commerciale Luigi Bocconi, de Milão.
Claudio foi professor de Finanças Corporativas no curso de MBA Executivo da FAAP de São Paulo,
Passou no exame de CFA Nível 1 em 2009.
Claudio é membro do Conselho da Enactus Brazil (http://enactus.orglcountry/braziV).

Diretor de Transações e Reestnduraçâo (T&R) da KPMG Brasil e América do Sul e líder de Mercados de Alto Crescimento da
Equipe de Liderança Global em T&R da KPMG. Cláudio trabalha na área de finanças corporativas/iinvestment banking desde 1993.
Sua experiência abrange pesquisa de investimentos, colocações privadas internacionais, avaliações de empresas e assessoria em
fusões e aquisições. Ele presta assessoria a clientes sobre fusões e aquisições e avaliações económico-financeiras desde 1994.
Sua experiência no setor abrange empresas industriais, instituições financeiras, alimentos e bebidas, mineração e indústrias
automotivas. Ele é representante do Comité de Avaliações Globais para a América Latina e um dos sete membros da Equipe de
Liderança de Avaliações Globais da KPMG. É sócio líder do Grupo de Avaliações da KPMG Brasil.
Instituições financeiras, seguradoras, redes de varejo, mineração, serviços, alimentos, bebidas e indústrias, em geral.

Sócio, Corporate Finance (M&A),
Formado em Engenharia da Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ (1996)
Especialização em Finanças Corporativas pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC -1997)
Programa Executivo em Gestão de Negócios — Fundação Dom Cabral, Rio de Janeiro — 2012
Ao longo de seus 15 anos de experiência, participou de ampla gama de atividades, incluindo: assessoria financeira a clientes em
fusões e aquisições, privatizações e ofertas.
Antes de ingressar na KPMG Brasil, trabalhou na Açúcar Guarani (uma das maiores empresas de açúcar e etanoi do Brasil) e foi
CFO da Cimentos Liz (um dos maiores grupos de cimento do Brasil).

Energia elétrica, petróleo e gás, açúcar e álcool, agricultura, serviços financeiros e bens de consumo.
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Nome

Augusto Sales

Plsiçao. ~

Sócio, Advisory – Global SbWegy Group

Qualificações

Mestrado em Estudos Futuros
MBA, Escola de Negócios IBMEC, Rio de Janeiro.
Graduado em contabilidade pela Universidade Federal Fluminense (UFF), Rio de Janeiro.

Experiência

Augusto é responsável por liderar o grupo de Inteligência Estratégica e Comercial — Strategic & Commercial Íntelligence (GSG) —
da KPMG no Brasil. Tem mais de 15 anos de experiência em prestação de assessoria financeira a clientes em fusões e
aquisições, privatizações e ofertas. Fomeceu due diligence financeira e comercial para diversas transações transnacionais, para
compradores locais/internacionais e financeiros/estratégicos em negócios grandes e complexos.
Augusto tem experiência em uma variedade de indústrias, incluindo infraestrutura (logística e transporte), seguros, energia e
recursos naturais, agricultura, serviços financeiros e de bens de consumo. Na KPMG, seus projetos, em grande parte, concentramse em due diligência financeira e comercial, incluindo assistência a entrada no mercado, plano de negócios ajuda a devida
diligência e compromissos de inteligência competitiva.

Setor'dé experiõnciali

Geração, transmissão e distribuição de energia, mineração e metais, petróleo e gás.

Nome

Rúben Palminha

..
Posição

Gerente Sênior, KPMG Corporate Finance, Rio de Janeiro – Brasil.

i.

Quálificações

Pós-graduado em Finanças, com especialização em Finanças Corporativas – INDEG-IUL, (Lisboa, Portugal)
Especialização em Finanças– INDEG-IUL (Lisboa, Portugal)
Formado Finanças – ISCTE-IUL (Lisboa, Portugal)

Experién'cia

Entrou ingressou na prática de Corporate Finance da KPMG em 2006. Desde então, Rúben participa de projetos de energia e
infraestrutura em diversos países, auxiliando entidades públicas e privadas, acumulando habilidades em Project Finance, projetos
de PPP, MA e Avaliações.
Desde dezembro de 2014, Rúben está alocado no escritório do Rio de Janeiro.

Setor e
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Energia e infraestrutura
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Nome

Fabiano Goulart Delgado

Põsição

Gerente, Corporate Finance, KPMG Curitiba - Brasil

Quálifi áções

dá

. Especialização em Controladoria pela UFPR-PR
Formado em Economia pela UFMS-MS

Experiênci

Ele tem mais de 7 anos de experéncia na KPMG, ampla experiéncia em serviços de fusões e aquisições e preparação de planos
de negócios e avaliações. Além disso, Fabiano desenvolveu diversos modelos financeiros e avaliou diversos ativos intangíveis nos
exercícios de Alocação de Preços de Compra.

Setor de experiência

Bancário, imobiliário, elétrico, agronegócios, alimentos e bebidas, varejo e logística.
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Anexo II
Balanços Patrimoniais 1 PGN

31112/2013 31112/2014

R$ M M
Ativo

31112/2014

Passivo

Circulante
Caixa e equivalentes
Contas a receber
Depósitos vinculados
~tos recuperáveis
Empréstimos
Contas a receber de parceiros
Outros créditos e despesas antecipadas

5,01
112,49

130,53
108,55

-

6,03
63,36

14,39

42,21
18,15

102,57
5,00

15,85

Não circulante
Estoque
Depósitos vinculados
fnpostos recuperáveis
Yrpostos diferido
Ativos imob7¢ados
Intangíveis
Total do ativo

02675 ~ CotporYe F~ Uda, uma wwEada sí

31112/2013

RS MM

39,79
7,15
117,07

32,47
3,80

942,32
12,81
1.358,59

978,31
19,06

84,71

1.503,03

Circulante
Fornecedores
trpostos a pagar
Salários e encargos trabalhistas
Errpréstimos
Contas a pagar
Outras contas a pagar

80,32
43,28
17,02
33,46
7,01
6,53

292,77
17,94
4,04
628,59
183,92
7,06

Não circulante

-

Empréstimos
Provisões para obrigação de abandono
Patrimônio Liquido
Capital social

68,57

730,60

368,59

618,59
8,88

57,37

-

Reserva de investimentos

(212,89)
1.358,59

Prejuízos acumulados
Total do passivo e património líquido

1 Era.iai4 ds respa,aro & aade GNladq sfmisma '4o da nUa KPMG da l. maanribo indapatladr a

<v
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(100,03)
1.503,03

68

:ngj=

...-

Rá MM

3 111 212 01 4

Estoque
Outros créditos e despesas antecipadas

11,27
95,55
24,37
0,00
0,00

Não circulante
Ativos de longo prazo

107,19

AFAC

1,00
137,28

InvestQrentos
Ativos irrobT¢ados
Intangíveis
Total do ativo
Não auditado

19,01
25,83
421,50

Circulante
'
Fornecedores
Irrpostos a pagar
Salários e encargos trabalhistas
Outras contas a pagar
Não circulante
Errpréstinos
Património líquido
Capital social
Reservas de capital
Ajustes de reservas patrirroniais
AFAC
Prejuízo anual
Prejuízos acuruhados
Total do passivo e património líquido
' Não auditado
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Toma m 6rain res~ Mprecao m

'

Passivo

Ativo
Circulante
Cabra e equivalentes
Créditos diversos
Depósitos vinculados

31/1212014

Rj MM

55,31
1,40
10,65
5,42
126,76
266,76
62,00
1,00
25,75
(62,42)
(71,14)
421,50
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Anexo III
Valor contábil

Valor contábil das empresas não operacionais e préoperacionais

Patrimônio líquido de
1 00 %
(R$ MM)

Empresa

39 , 49

Seival Participações
Seival Geração de Energia Lida. (')

©

Açu II Geração de Energia S.A.

O

UTE Porto do Açu S.A.

50%

2,34

44 , 00

50%

22,00

0 , 22

50%

0,11

13,15

0'

6,57

rji

r

Eneva Comercializados de Comb. Ltda.
il

0'

Eneva Solar Empreendimentos Ltda.

8 , 42

100%

Açu III Geração de

2 , 52

100%

r

19,75

4 , 67

0

tjr

r'
0'

MPX Chile Holding Llda.

Sul Geração de Energia Ltda.

Partici p ações

8,42

L.

Tauá Geração de Energia Ltda. ( Z)

100%•

Eneva Comercializados de Energia S.A.
~

19 , 54

100%

19,54

1,47

00'•

1,47

j

SPE Ventos
(1) - Equity value está incluído na consolidação da Seival Participações SA.
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Anexo IV
Taxa de desconto

Parnaiba III e Pamaíba IV

Durante Sudene

Após Sudene Após Renovação de PPA

fã - T-Bond 30 anos - 2 anos

(a)

3,4%

3,4%

3,4%

ódlação amerlcana('CPl7

(b)

2,0%

2,0%

IO%

Inflação brasileira de longo prazo(9PCA'

(C)

5,5%

5,5%

=11 +a] 111+b)•lt+C]-1

6,9%

~ de rLSCO de ~Cado ('imo)

(e)

Bela aebrél desalavar~

(f)

UE
Ali~ efe8va de Imposto

Rl arystado

Beta realavancado

(ã)

() =f '11 + [g • [1-

1

Fonte:
• (a)

Taxa livre de risco - I Bloomberg

1

5,5%

• (b)

CPI americano - Economist Intelligence Unit

8,9%

6,9%

• (c)

Inflação brasileira de longo prazo - BACEN

4,6%

4,6%

4.6%

0,57

0,57

0,57

• (e)

Prémio de risco de mercado- Damodaran

(9)

78,0%

78,0%

78,0%

• (f)

Beta desalavancado (setor) - Bloomberg

(h)

15,3%

34.0%

34,0%

h)I]

• (g)

Dívida em relação a capital próprio (setorial) - Bloomberg

0,95

0.86

0,86

(1j

2,18%

2,18%

2,18%

I

P*M de tarteNio

(W

1,98%

1,96%

1,98%

Allquota efetiva de imposto - Aliquota efetiva aplicável a
• (h)
Companhia

Falar ala

(1)

0,00%

0,00%

2,00%

• 0) Risco-pais - J.P Morgan

PA. d +r,-4 +1+k

15,4%

15,05%

17,06%

%fàpãalpr8prio

M

56,2%

58.2%

58,2%

CAFM naninelM

(Re)

15,4%

15,1%

17,1%

• (L) Fator alfa - Risco associado a renovação do PPA

(n)

43.8%

43.8%

43.8%

• (m)

(h)

15,3%

34.0%

34,0%

(p)

11.896

9,2%

9,2%

13,83%

12,48%

13.60%

-B~It ÇCM9-2aras

CAPM nom(nat R$

%brida
A11~ef o de imposto
Clsb de dMda Bq ~ ido de ~tos
iNACC nominal Rt

02M5 WW Cm~ F~~ . umroá • dea•"~Mwìat4 de mspomapFdWe~ efrnan~ m

• (k) Prémio de tamanho - DO and Phelps

• (n)

% capital próprio (setorial) - Bloomberg
%

Dívida (setorial) - Bloomberg

• (p) custo de dívida - UM x 120%
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Anexo IV

Taxa de desconto

PGN
Fonte:

Durante Sudene

Após Sudene

Rt - T-BOrrd 30 anos - 2 aros

(a)

3,4%

3,4%

hll" ~cem (•CRI)

(b)

2.0%

Z0%

InB"brasileira de largo prazo(1PCA7

(C)

5,5%

(d) _ (1 +a)1(1 +b) • (1 +c) -1

R~ de risco de mercado ('HW)

(e)

Bela setarèl desalavancado

(f)

0,98

0.98

DE

(9)

42.9%

4Z9%

■ (f) Beta desalavancado (setor) — Bloomberg

Allgaote eretive de imposto

(h)

23,9%

34,0%

■ (g) Dívida em relação a capital próprio (setorial) — Bloomberg

O = f • (1 +(g • (1- h)I)

1,31

1,25

FC ajustado

Bela realavancado

Taxa livre de risco Bloomberg

5i5%

• (b)

CPI americano — Economist Intelligence Unit

6,9%

6,9%

• (c)

Inflação brasileira de longo prazo - BACEN

4,6%

4,6%

• (e) Prémio de ri sco de mercado— Damodaran

i

I

Risco-pais-1~('CFW)-2anos

O

Z18%

2,18%

RErtio de tanenho

(k)

1,98%

1.98%

Ra =d+(a • O +I +k

17,1%

16,9%

CAPM nom inai R$

I

• (a)

i

■ (h) Alíquota efetiva de imposto — Alíquota efetiva aplicável a
1
Companhia
• ORisco-pais—J.PMorgan

(L)

70,0%

70,0%

• (k) Prémio de tamanhoi— Duff and Phelps

%Divida

(rrq

30,0%

30,0%

• (L) % capital próprio (setorial) — Bloomberg

0~ de divida antes de opostos

(n)

13,9%

13.9%

(h)

23.9%

34,0%

(o) = n • (1- h)

10,6%

9,2%

=Fie •L+o•m

15,14%

14,58%

% Capïal próprio

At/quota detive de imposto
Custo de divida fgrido de

impostos

WACC nomfinal Rt

• (m) % Dívida (setorial) L Bloomberg
1

■ (n) custo de dívida— CDI x 120%

02M5 WW tap = W Finarm~. uma wwrts0aaarpea OrWaaa , MmgmuãdadaóiNada , arwrmanGO da~ OMC da rmrasanrrbo agaprNraasa
aBlWaa 0 ra'MG Yaarubwal CaoprYire rww rrYrtuovul'i. uru arardada ~
Todosw 6rebsmrvadoa Yrpaaw ro &mi

~

i

tJ

'
O

74

i

C 2015 KPMG Corporate Finance Ltda., uma sociedade de responsabilidade
limitada brasileira e firma-membro da rede KPMG de firas-membro
independentes e afiliadas A KPMG Intemational Cooperative ('KPMG
Intemationar), uma entidade sulça. Todos os direitos reservados Impresso
no Brasil.
O nome e logo KPMG e'cutting through complexity são marcas comerciais
ou marcas comerciais registradas da KPMG Intemational Cooperativa
('KPMG Intemationar).

?V

lT
U

GCM
Anexo 2.1.12
Laudo de Avaliação do Ativo Parnaíba 111

o

o

5

Eneva — Valuation Analysis

EVERCORE

March 31, 2015

m ■

1=

Im

o
STRICTLY PRNATE AND CONFIDENTIAL

Table of Contents

eneva

I
Section I.

Executive Summary

Section II.

Valuation - Parnaíba I, III and IV

Appendix I.

Multiple Database

Appendix II.

Parnaíba I, III and IV Overview

Contacts

2

I

W(EVERCORE
S~

o

Executive Summary

o

E
STRICTLY PRIVATE AND CONFIDE~L

Executive Summary
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March 27, 2015

Introduction (112)
Eneva S.A
Praia do Flamengo, 66 — 9th floor
22210030 Rio de Janeiro — RJ — Brazil
Dear Sirs,

We understand that Eneva SA. ("Company" or "Eneva") is entertaining the possibility of acquiring the stake currently owned directiy andor indirectiy
by Petra Energia S.A. ("Petra in UTE Pamaíba I, UTE Pamaíba III and UTE Parnaíba IV (collectively referred to herein as "UTEe), equivalent to
30% of the capital stock in each of such UTEs ("Petra UTE Shares")
For the purposes of the foregoing, Eneva have asked G5 Consultoria e Assessoria Ltda. ("G5 Evercorel to provide the Company with a valuation of
Petra UTE Shares.
In connection with the required analysis by G5 Evercore, please be advised that we have based our work on the'information provided by or on
behalf of the Company and also endeavored the following specific reviews and discussíons:
1.

Reviewed certain non-public interna[ financial statements, other non-public financial and operating data relating to Pamaíba 1, III and [V,
that were prepared and provided to us by the management of the Company;

11. Reviewed certain financial projections relating to Pamaíba I, 111 and ]V, that were provided to us by the management of the Company;
III. Discussed the past and current operations, financial projectons, current financial condition and prospects of Pamaíba I, III and IV with
certain members of senior management of the Company;
IV. Reviewed existing agreement between Petra and Eneva re[ated to Pamaíba 1, 111 and IV, inc[uding existing shareholders agreements
and capital increase operations that occurred in the past;
V.

Reviewed the financial terms of certain publicly avaí[able transactions that we deemed to be relevant; and

VI. Discussed with management of the Company, but have not dscussed with legal advisors of the Company, the potential impact of
certain ongoing litigations.
Wdh respect to the financial projections of Pamaíba 1, 111 and IV which were provided to us, we have assumed that such financial projections have
been reasonably prepared by the Company on bases reflecting the best currently available estimates and good faith judgments of the future
competitive, operating and regulatory environments and related financial performance of Pamaíba I, III and IV.
Furthermore, we were informed by the Company that Petra failed to contribute its share on capital increases of UTE Pamaíba 1, UTE Parnaíba III
and UTE Pamaíba IV duy approved in the past years. The amount due by Petra, suras R$ 70,9 MM, however, with penalties and interests applied,
the current total amount outstanding is R$ 93,0 MM.
2J
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Introduction (212)
Notwithstanding our review of certain set of informafion provided by or on behalf of the Company, we have not made, nor assumed any
responsibility for making, any technical audit of the Company's operafion nor carried out any independent valuation or appraisal of specific assets or
liabilities (confingent or otherwise) of the UTEs, nor have we been provided with any such appraisals, nor have wej evaluated the solvency or fair
value of each of the UTEs under any state or federal laws relating to bankruptcy, insolvency or similar matters. Our valuation analysis is necessarily
based on economic, market and other conditions as in effect on, and the information made available to us as of, the date hereof. It is understood
that subsequent developments may affect this analysis and that we do not have any obligation to update, revise or reaffinn this assessment.
Likewise, we have not been asked to pass upon, nor express opinion with respect to any matter other than the valuation of the UTEs as of the date
hereof, to the holders of the Company. Our valuation analysis does not address the relative merits of the acquisifion of Petra UTE Shares as
compared to other business or financial strategies that might be available to the Company, nor does it address the underlying business decision of
the Company to engage in such a transaction. We are not legal, regulatory, accounting or tax experts and have assumed the accuracy and
completeness of assessments by the Company and its advisors with respect to legal, regulatory, accounting and tax matters.
i

Furtherrnore, no representation or warranty, express or implied, is hereby made by G5 Evercore andor its affiliates, managers, employees,
consultants, agents or representatives, as to the accuracy or completeness of the information provided to G5 Evercore and nothing contained herein
is, or shall be relied upon as, a representation, whether as to the past, the present or the future.
Finally, please be also advised that we have been engaged as financial advisor to the Company!
for the purpose of performing this valuation
analysis and will receive a fee in connection with the delivery of this analysis. In addition, the Company has agreed to reimburse certain of our
expenses and to indemnify us against certain liabilities arising out of our engagement. In addition, we and our áffiliates may have in the past
provided, may be currently providing and in the future may provide, financial advisory services to the Company, or their respective affiliates, for
which we have received, and would expect to receive, compensation.
I
Based upon and subject to the foregoing, as of the date hereof, we present in this presentation a summary of the valuation analysis of Petra UTE
Shares.
1

Very truly yours,
G5 Consultoria e Assessoria Ltda ("G5 EVERCORE")
By.
Corrado Varoli
Co-Founder & CEO
W
I
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Executive Summary
Parnaíba I, Parnaíba III e Parnaíba
■

Petra's stake
below.

in

Pamaíba

I,

Discounted Cash

eneva

IV Valuation Summary

Pamaíba III and Pamaíba

Valuation Methodologies
■

ev

I

Flow methodology

• Valuation based on cash flow
projections for Pamaiba I, III and IV.
G5 valued Petra's stake in Pamaiba
I, III and N to R$ 425 MM (Pamaiba
1 R$ 352MM, Pamalba III R$
165MM and Pamaiba IV R$1MM)1

IV

equity were valued by

G5

Evercore according to d'Ifferent methodologies, detailed

Methodology

Range

Discountad Cash Flow to Equity

-15%1+15%

Petra Stake Equity Value' (R$ MM)

489

Cost of Capital:
pamalba I

13.08%

Pamaíba 111

11,61%

Pamalba IV

28,10%

361

• Market Comparable Multiples:

485
Trading ÉwEBITDA Multiples
2015

396 ' `_

B4Ox-9,Ox

• Valuation based on trading multiples
of energy generation companies in
Brazil — estimates provided by
Capitai IQ on March 23, 2015

• Valuation based on transaction
multipies of fóssil fuel electriáty
generation asseis and companies in
the wodd — numbers provided by
Capital IQ on March 23, 2015

Trading EV/EBITDA Multiples
2016

6,Sx-7,5x

Tr ltiple ion EV/EBITDA
Multiples

8,Ox-10,Oz

NM 11j. Dismr W by R$ 93 MM med by Peba urda tfre sharehoMers agreanad regulation, due
M feire In canb9•dion h siara n rapifal imeases oawred in dte pasr

R

326

240

574
396
1

(5 I EVERCORE

9

1

2J

o

Valuation - Parnaíba I, III and IV

a

o
STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTNL
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Main Working Assumptions
Main Asset Feature s

Assets Description
• The Company provided G5 Evercore with financial projechons
for the following assets individually :
•

Pamaíba 1

■

Pamaíba III

■

Pamaíba IV

p•y+

EON
u.o+c

eneva

The projections can be separated in 2 stages: for years 2015
to 2016 the numbers are based on the updated 2 years
business plan of Eneva, for years 2017 to 2050 they are
based on project fundamentais and long term pricing curves,
both provided by Eneva andor provided by sector consultants

■

50,0%
ENEVAI EON
Joi ■ V■ , WM (JV)

The assets were evaluated individually, and no synergies,
gains, or other post-transaction adjustments were considered
in the assessment of value
■

Pamaib ■ I

Long term PLD forecasts were provided by speciaity
consultant PSR

■

Long term Henry Hub price curves were provided by E.on

■

The companies currenfiy benefit from an income tax break
equivalent to 75% of income taxes

SO1

Eneva
:

I

M% E~
30%PW9

Pam ■ iba UI

35%E~
35%N
3^ P~

1

35%E~
N 35%N
30%P~

i

Macroeconomic assumptions were based on projections
availabie in the Brazilian Central Bank website and in the
Intemational Monetary Fund (IMF) website

■

50,0%

Base Date
■

The Discounted Cash Flow methodology's considers aH cash
flows after December 31st, 2015, as a hypothetical closing
date.

• The multipie analysis considers 2015 and 2016 EBITDA. Net
debt considered is as of December 31st, 2015

a

G5 I EVERCORE
Q
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Valuation - Eneva
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Cost of Equity Calculation Methodology

CAPM Model
Cost of Equity
(Nominal RE)

K. =Rf +.6s(R.—Rf)+Z

Ke Cost of Equity
Cost of Equity

Rf Risk Free Rate

je

Inflation
Differential

(Nominal USD)

Levered Beta

R= Market Risk Premium
Z

Country Risk

Risk Free Rate

Levered Beta

Risk Premium

(Nominal USD)

Unlevered Beta

Marginal Tax Rate

Long-Tens
Country Risk

US Inflation

Long-Term
i

Brazil Inflation

Debt to Equity
Ratio

LJ
9
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Parnaíba 1
Main Operating Assumptions

Overview
■

675,2 MW

Power Plant Capacity

• The asset has a 15 year PPA to supply energy for the
regulated market in the A-512008 auctions

feb-13

Commercial Operation Date

• Pamaíba 1 derives fixed revenues from the regulated market
and variable revenues, established in the auctions according
to their yearly dispatch orders from the govemment
■

Gas

Energy Source

Pamaíba 1 plant is a the largest UTE in the Pamaíba complex,
and comprises of four thermo generation turbines

Pamaíba 1 has a long term supply contract with PGN to supply
gas to the thermo plants which entails three distinct costs:

Capacity Declared

660,0 Mw

Capacity Sotd in ACR

450 MWm

PPA Length

15 years

Inflexibility

0%
112,50 R$/MWh

Base Fixed Revenue

Gas (raw material) — Price established at the contract
signature and adjusted according to Brazilian official
inflation index (MA)

Fuel Consumption

!

10,89 MMBtuIMWh
6,10 R$1MMBtu

Fuel Costs

Fixed Lease Payments — Adjusted yearly according to
the UTE's retums to 15%
■

Yes — same condifions

PPA Renovation

past resutts and future projected cash flow to adjust

30 years

Economic Life

Variable Lease Payments — calculated as the
difference between net variable revenues and variable
costs

Financing Assumptions
R$720MM

Debt Amount (as of December, 2014)

69% of Debt: TJLP + 2%
31 % of Debt: IPCA + 5%

Interest

Other costs of the UTE are O&M, overhauling, R&D,
regulatory fees, and costs related to energy unavailability

(

13 years

Amortization Period
Amortization Start Year

Souw: Eneva

10

+
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Parnaíba 1
Operatin g Metr i c s
144144

2016

mis

MT

2018

2449

2=

2021

2022

2=

2024

2028

2026

2027

2028

2029

2030

Spo ~01 Pdm

RS/MWh

44,39

47,47

50.35

53,01

55,71

58,54

61,51

64.63

67.90

71,34

74,98

78,76

82,76

86,95

91,36

95,99

ANEEL Fee
OCEE CaiM4im
nw
Fhced 0844
VA~ UM
0+ehairq
ACR-Faed Refa6ae
ACR -0=nb(FuelOWez)

RYM-Ye19
F~-Y~
RLKW-nl=h
R$ mm
R^
R$ MM
RV~
USi7MMBtu

1,95
0,11
3,31
48,82
5.55
12,47
121,13
3,93

2.09
0,12
3.54
47,72
5,99
12,91
130,06
4,41

2.21
0,12
3,75
5,41
6,32
183,50
137,71
4,76

2.33
0,13
3,95
53,03
6,65
13,74
144,92
5,27

2.45
0,14
4,15
55,72
6,99
14,45
152,30
5,19

2.57
0,14
4,35
58,55
7,35
15,19
160,02
4,96

2,70
0,15
4,58
81,51
7,72
15,98
168,13
5,37

2,84
0,16
4,81
64,63
8,11
18,76
176,65
5.64

2.98
0,17
5,06
67,91
8,52
17,61
185,61
5.90

3,13
0,17
5,31
71,35
8,95
39,92
195.02
6,20

3,29
0,18
5,58
74,97
9,41
19.45
204,91
6,45

3,48
0,19.
5,97
78,77
9,88
20,43
215,30
6.72

3,64
0,20
6,16
82.77
10,38
21,47
226,21
7,00

3,82
0,21
6,48
86,95
10,91
22,56
237,68
7,26

4,01
0,22
6,81
91,37
11,46
23,70
249,73
7.63

4,22
0,23
7,15
96,00
12,04
24.90
282,39
8,12

ACR-C~

R1Y^

10,97

11,77

12,47

13,12

13,79

14,49

15,22

15,99

16,80

17,85

18,55

19,49

20,48

21,52

72,61

23,75

200
6,49
169,86
720.41
9,89
333,20

21.58
7,01
183,31
233.95
10,52
305.51

22,80
7,40
193,63
220,59
11,11
285.89

23,98
7,79
203.70
176,91
11,69
258.05

25,20
8,18
214.03
100,99
12,28
258.60

28,48
8,60
224.BB
91,67
12,91

27.82
9,03
236.28
181,63
13,56
280.22

29.23
9,49
248,26
217,91
14.25
299.96

30,71
9,97
260,85
238,04
14.97
319,89

32,27
10,48
274,07
239,58
15,73
343.79

33,91
11,01
207,97
303,29
16,53
339.32

35,63
11,57
302,57
339,06
17,38
352,93

37,43
12,18
317,91
339,10
18,25
410,62

39,33
12,77
334,03
343,18
19,17
425.90

41.32
13,42
350,98
404,50
20,14
455.78

43,42
14,10
368,76
446,75
21,18
472,56

2=

2021

2029

12

12

12

12

675,20
95%
1%
3%
1%
98%

875,20
M%
1%
3%
1%'
98%

6'75,20
94%
1%
3%
1%
98%

87520
94%
1%
3%
1%
97%

46%
466.60
449.79
3,59
450.00
3,80
100%
2553.484
2461.514
(33.252)
2469.322

44%
4m60
449,79
3,50
450.00
3,71
100%
2397.363
2301376
(32479)
2403.984

45%
468,80
449,79
6,86
450.00
7,01
100%
2519.274
2426538
(61.891)
2442788

44%
468.60
449,78
1,89
450.00
-1.9D
100%
2.449.088
2360.878
(18.828)
2378.948

ACL -F1ee Market P6ce
RS7MWh
FMMMBiu
Fud-CF PIarl Ceds
R$ MM
Fuá -Faed É~Paymeos
Fud- Vaiatle Lesse Pay~s R$ MM
2nvsMeC M
R$ MM
FW~
PLD Dhnpd ting

274.07

Energy Generation Metrics
um
M~M in 09a>dvr
" h6LSe0 C~

nv4M
MWm

A-LSily
R9d Y4-1d Ca-ngM
CM ~
A~96am1 Co~w
Aura9a AleLdRy
E>tp9r4tl Din Ch

%
%
%
%.W..oÊi
%-8D1nM~
%

Phy4M41 Ci-asse
Na PysMy G~
W FD
ErrRl Tn~ M ACR
EM0)yT~m ACL
Spel ~ aaM in ACR
TOW EwOy OispMá
B~Dw~kn ACR
~ a40(Dagtó) n ACL
AD01M

MWm
MWm
MWm
MWm
MWm
%
MWh
MWh
MWh
MWR

1

2015

7016

7017

2M8

2019

2020

2071

2072

2023

2024

2026

2028

12
67510

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

97510

N%
1%
3%
1%
97%
tOD%

W%
11&
3%
1%
92%
100%

675.20
95%
1%
3%
1%
M%

675,20
95%
1%
3%
1%
91%

675,70
95%
1%
3%
1%
M%

675,20
M%
1%
3%
1%
94%

675,20
95%
1%
3%
1%
95%

67510
95%
1%
3%
1%
97%

67510
94%
1%
3%
1%
97%

675,20
W%
1%
3%
1%
97%

67510
94%
1%
3%
1%
98%

6'75,20
95%
1%
3%
1%
96%

468.80
451,67
0,00
450.00
1,67
100%
5231.644
5.024.465
14.844
5.387.239

466.00
45118
21,48
450,00
-M.21
1005
5.318.458
5.110.490
(177.497)
5.406770

W%
468.60
45,94
70,84
450,00
-27,90
100%
3.851,196
3716264
(244.373)
3.711.995

46%
486,60
45,37
2916
450,00
,M.89
tOD%
2564.288
2490.137
(M.115)
2489,819

25%
46LW
449,79
26,71
~,M
-2,92
100%
1.641.028
1.533.721
(735.Wn
1.531.314

30%
466.60
449,79
13,32
450.00
-13,53
100%
1.829.926
1.571222
(116504)
1.635.701

40%
465,60
449.79
7,56
450.0
-7,77
100%
2260.823
2179201
(88.051)
2183.187

48%
466,60
449.79
0,05
450.00
-0,18
100%
2678.014
2579.510
(1.399)
2586.480

47%
466,90
449,79
-0,87
450.00
0,68
100%
2620.775
2540.793
5.804
2.550.431

45%
466.80
449,79
-0.65
450.0
0.45
100%
2.385.555
2288.633
3.931
2451298

49%
468.50
449,79
5,53
450.00
.5,74
100%
2738.302
2639.675
(50.250)
2W4.071

50%
488.90
449.79
3,14
450.00
3,34
100%
2783.778
2663.512
(29.284)
2687.866

I
`

I

20.10

I

S~: E~ anã thkd party consuttarlts
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Parnaíba1
Net Revenues (R$ MM)

1.095

2015

1.221

2016

1.479
1.219 1.286 1.311 ^

1.126

2017

1.582

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1.652

1.910
-t

^

^PR

2018

1.610

1.806

2026

2027

n

2028

Fi
le

2029

2030

EBITDA (R$ MM)
d7(i

2015
Swroa: F~a

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023
12

2024

2025

2026

2027

2028

2029

463

2030

VJ I EVERCORE
S~
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Parnaíba 1
Cash Flows (R$ MM)
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

EBT
hcome Tax Paid
Depreciation and Amortization
Charrges in Workirlg Capital
Other Nor~h Rems
Capex
Det* Raised

99
(2)
46
(4)
0
(13)
0

97
(2)
46
3
0
(2)
0

(34)
0
46
17
0
(1)
0

145
(5)
46
(26)
0
(0)
0

158
(6)
47
(3)
0
(0)
0

179
(7)
47
(2)
0
o
0

206
(9)
47
(1)
0
0
0

232
(14)
47
(1)
0
0
0

254
(17)
47
(1)
0
0
0

254
(102)
47
1
0
0
0

297
(117)
47
(3)
0
0
0

323
(126) ,
47
(2)
0
0
0

345
(133)
47
(2)
0
0
0

366
(140)
47
(2)
0
01
0'

389
(148)
47
(1)
0
0
0

417
(158)
47
(2)
0
0
0

Debt Paid

(57)

(57)

(57)

(57)

(57)

(57)

(57)

(57)

(57)

(57)

(57)

(57)

(33)

0

0

0

70

86

-28

103

138

159

186

207

225

143

167

185

223

270

286

303

Total

o
Cost of Equity

9,76%

Risk Free Rate
Unlevered Beta
Levered Beta
Risk Premium
Country Risk

2,37%
0,33x
0,722
6,96%
2,38%

USTreasury-10Years,Avg.LastTwelveMonths
Comparables 2 Year Unlevered Beta
Ibtwtson Yearbook 2014
EMBI + Brazil, Last Twelve Months

I

12/0312015
1510312015
15/03/2015
04/03/2015

Debt (Target)
Equity 1 (Debt + Equity)
Debt / (Debt + Equity)

41,78% Estimate Year End2015
58,22% Esttmate Year End 2015

Inflation
Brazil

3,02%

USA

1,99% IMF Estimate

5,07% Brazilian Central Bank Estimate

1610312015,
16/03/2015

Cost of Capital
Ke - US$
Ke - R$ Nominal

9,76%.
......................................................
13,08%
..................................................... .
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Parnaíba III

Main Operating Assumptions

Sources
■

Pamaíba III plant comprises of 2 thermo generation turbines

Energy Source

■

The asset has a 15 year PPA to supply energy for the
regulated market in the A-512008 auctions

Power Plant Capacity

■

■

Gas
176,0 Mw
out-13

Commercial Operation Date

Pamaíba III derives fxed revenues from the regulated market
and variable revenues, established in the auctions according
to their yearly dispatch orders from the govemment
Pamaíba III has a long term supply contract with PGN to
supply gas to the thermo plants which entails three distinct
costs:
■

Í

~

Capacity Declared

176,0 MW

Capacity Sold i n ACR

98 Mwm

PPA Length

15 years

InfleMbility

0%
114,71 R~h

Base Fixed Revenue

Gas (raw material) — Price established at the contract
signature and adjusted according to Brazilian oficial
inflation índex (MA)

Fuel Consumption

8,84 MMBtu/MWh
6,10 R$/MMBtu

Fuel Costs
■

■

■

Fixed Lease Payments — Adjusted yearly according to
past results and future projected cash flow to adjust
the UTE's retums to 15%

Yes — same condkions

PPA Renovation

30 years

Economic Life

Variable Lease Payments — calculated as the
difference between net variable revenues and variable
costs

Financing Assumptions

Other costs of the UTE are O&M, overhauling, R&D,
regulatory fees, and costs related to energy unavailabil'lty

Debt Amount (as ofDecember, 2014)4

R$122MM

Interest

CDI + 3%

Amortization Period
Amortization Start Year

10,years
2015

2J
Soares. Eneva

r Net lntereompany Credit, as of Decernber 2014 , of R$ 34MM is not considered in the total
debt amount

~ -,[
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Parnaíba III
Operating Metrics

spal

Mekd p te
ANEEL Fee
CCEE Caedalbn
TUST
Read O M
Vadd1M06M
0lwlrfnq
ACR -Faed Reu9dm
ACR -C=Mb(Fud 944201)
ACR-Coam
ACL -Fme Maakd Pd"
Fud-CF P1ai Cmis
Fud- Faed Leme Pe)n1a8s
Fud- Va dade Leme Paymeds
kolaance Casl
PLD 1SspdcNng

Uni1
RS/MWh
FMffl-yw
R61KW-y~
RSIKW-~h
R$ MM
R6IMWh
RB MM
R~
USS(MMBtu
R$~
R$~
R$NMBtu
RB MM
R2 MM
RB MM
RSIMWh

2916
63,06
1.95
0.11
4,60
288
5,38
3,45
123,50
3,93
17$98
20.00
6,48
20,91
123,18
245
346.32

2016
67.45
2,09
0,12
4,92
3,05
5,81
3,57
132,81
4,41
185,71
21,58
8,67
2257
137.80
281
325,59

2017
71.54
2,21
0,12
5,21
3,22
6,14
3,64
140,40
4,76
196,83
22,80
7,40
23,84
73,71
278
315,02

2=

2019
79,15
2.45
0,14
5,77
3,58
8,78
3,99
155.28
5,19
217,47
25,20
8,16
26,35
26,05
3,05
305,16

2918

75,31
233
0,13
5,49
3,39
6,48
3,80
147,78
5,27
206,94
23.98
7,79
25,08
45,37
290
297,91

2021
87.38
270
0,15
6,37
3,93
7,49
18,78
171,42
5,37
240,06
27,82
9,03
29.09
36,91
3,37
307,78

83.17
2,57
0,14
6,06
3.75
7,13
4,20
163,15
4.96
228,49
28.48
8,60
27.69
27,02
3,20
340,09

2022
91,81
2,84
0,16
6,89
4,13
7,87
4,63
180,11
5,64
252,25
29,23
9,49
30,57
56,91
3,54
340,81

2=
96.47
2.98
0,17
7.03
4,34
8,27
4,87
189,24
5,90
255,04
30,71
9,97
3212
54,94
3,72
373,10

2924
101.36
3,13
0,17
7,39
4,56
8,69
5,12
196,64
6,20
278,47
3227
10,48
33,74
55,41
3,90
396,20

2026
106,50
3.29
0,18
7,76
4,80
9,13
5,37
208,92
6,45
292,59
33.91
11,01
35,48
53,54
4,10
410,84

2926
111,90
3,481
0,19
8,18 1
5,04 1
9,59
5,65
219,51
6,72
397.43'
35,63
11,57
37,25
63,74
4,31
408,40';

2027
117,57
3,64
0,20
8,57
5,29
10,08
5,93
230,64
7,00
323.01
37.43
12,16
39,14
70,90
4,53
483,75

2026
123,53
3,82
0,21
9.00
5,58
10,59
6,23
242,34
7,28
339,39
39.33
1277
41,13
69,65
4,76
492,84

2029
129,80
4,01
0,22
9,46
5,84
11,13
6,55
254.62
7,63
356.60
41,32
13,42
43,21
77,15
5,00
522,52

2039
136.38
4,22
0,23
9,94
8,14
11,69
6,88
267,53
8,12
374,68
43,42
14,10
45,40
67,74
5,25
551,63

Energy Generation Metrics

12
Aq. - daaid Capaüy
Almdily
Rem óle4el CosaryOm
GM Lassm
Asp. kaemd Caxunp6m
A1-4ge A~
Expsdtl D~
Plyskd (i~
Nd Pal'siei GLann1Nd FD
E1-4e Ti4dad In ACR
~T7amd in ACL
Spd ~ UM (n ACR
Tdd E ~ 06 ch
Ema 0~b ACR
~ 4dd15ag14) m ACL
AOOMP

MWm
178,00
%
92%
%
1%
3%
%
%- ao, no
1%
%-90 mmim
9B%
%
100%
MWm
101,80
MWm
98,70
MWm
1,9
MWm
98,00
MWm
o,e3
%
99K
MWh
1.414.045
MWh
1.355.167
MWh
(7.238)
MWh
1.433.533

176.00
95%
1%
3%

178,00
9e%
1%
3%

178,00
95%
1%
3%

17806
951E
1%
3%

1780
95%
1%
3%

178,00
95%
1%
3%

176.00
95%
1%
3%

176,00
95%
1%
3%

176,00
91%
1%
3%

176,00
95%
1%
3%

176,00
95%
1%
3%

176,00
94%
1%
3%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

91%
100%
101,80
96.46
6,47
98.0
.8,02
100%
1.470.4%
1.412.728
(52854)
1.441.079

90%
5B%
101,80
9828
7,21
98.00
-0,94
1001E
76702
739.218
(60.821)
806.989

89%
32%
101,80
9828
8,30
98.00
-B4O4
100%
481.012
443.804
(70.390)
49ASH0

M%
18%
101,80
98,28
8,12
98.00
-7,86
10D%
264.519
254.645
(68.820)
280396

95%
18%
101,80
98,26
1,86
98.00
-159
109%
201.391
251.634
(13972)
257.396

97%
23%
101,80
98,28
0,37
98.00
-0,10
100%
331.900
319.511
(907)
326.996

97%
32%
101,60
9628
-0,39
98.00
0,06
100%
474.062
459388
5.672
467.87

99%
30%
101,80
98,28
-1,73
98.0
2,00
100%
437.842
421.496
17.494
431.994

99%
30%
101,60
98,26
-1,73
98.00
200
100%
421.459
405.727
17.469
432.594

98%
Z7%
101,80
98,26
-0,83
98.00
1,09
100%
389.987
375.410
9.571
385.195

98%
30%
101,90
98.26
-0.72
98.00
0,96
100%
438.380
422.016
8.620
433.194

98%
32%
101,80
98.26
-0,63
98,00
0,89
100%
462.380
445.120
7.789
457.194

I

Se~ Eneva and 91ird party co mbnts

15

12 1
176,00
94%
1%
3%
1% ¡

9e%¡
301E
101,80
98,26
-0,62
98.00
9.a6
IW%
434.196
417.991
7.7011
429.594

12

12

176,00
94%
1%
3%

178,00
89%
1%
3%

1%

1%

9e%
31%
101,80
98,28
-0,06
98.00
0,87
100%
458.353
439.318
7.579
451.794

98%
28%
101.90
98,26
-1.33
99.00
760
100%
395.957
371.550
13.989
405.594
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Parnaíba IIl
Net Revenues (R$ MM)

---

2015

360

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027
'

356

349

2029

2030

134

140

2028 .2029

2030

2028
I

j

EBRDA (R$ MM)

--

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

So~: E~

2024

2025

2026

2027

~ -,[
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Parnaíba 111
Projected Cash Flows (R$ MM)

EBT
trcome Tax Paid
Depreciation and Amorftation
Changes in Working Capital
Other Non-Cash 8ems
Capex
DM Raised
Debt Paid
Total

2015
50
(3)
6
8
0
(6)
0
(3)
53

2016
51

2017
55

2018
60

2019
62

2020
69

2021
65

(3)
6
1
0
(0)
0
(14)

(3)
6
(2)
0
(0)
0
(14)

43

(6)
6
(1)
0
0
0
3
64

6
(1)
0
0
0
(14)
53

6
1
0

41

(4)
6
(1)
0
0
0
4
65

Discount Rate
Cost of Equity
Risk Free Rate
Unlevered Beta
Levered Beta
Risk Premium
CountryRisk
Debt(Target)
Equity¡(Debt+Equ")
Debt / (Debt+ Equity)
Inflation
Brazil
USA
Cost of Capital
Ke - US$
Ke - R$ Nominal

Snxce: Eneva

m

m
o

0
(14)
62

2022
84
(10)
6
(2)
0
0
0
(14)
65

2023
91
(11)
6
(1)
0
0
0
(14)
72

2024
97
(35)
6
(1)
0
0
0
(10)
58

2025
103
(37)
6
(1)
0
0
0
0
72

2026
109
(39)
6
(0)
0
0
0
0
76 -

2027
116
(41)
6
(1)
0
0
0
0
80

2028
121
(43)
6
(1)
0
0
0
0
83

2029
128
(46)
6
(1)
0
0
0
0
88

2030
134
(48)
6
(1)
0
0
0
0
92

..
2,37%
0,33x
0,51x
6,96%
2,38%

USTreasury - SO Years, Avg. Last Twe(ve Months
Comparables 2 Year Unlevered Beta
Ibbotson Yearbook 2014
EMBI + Brazil, Last Twelve Months

1210312015'
1510312015
1510312015
04103/2015.

60,19% EstimateYearEnd2015
39,81% Estimate Year End 2015
3,02%
5,07% Brazilian Central Bank Estimate
1,99% IMF Estimate

16/03/2015
16/03/2015

8,34%.....................................................
11,619&
.....................................................

77
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ParnaíbalV

Main Operating Assumptions

Sources
■

Pamaíba IV plant comprises of 3 thermo generation turbines

■

Pamaíba IV sells energy in the free market, and curretly sells
all of its energy for private company Kinross

Gas

Energy Source

56,3 MW

Power Plant Capacity

■

Commercial Operation Date

Parnaíba IV has a long term supply contract with PGN to
supply gas to the thenmo plants which entails the following
cost:
• Gas (raw material) — Price established at the contract
signature and adjusted according to Brazilian official
inflation index (MA)

I

jan-14

Capacity Declared

53,4 MW

Capacity Sold in ACR

0 Mwm

PPA Length

NA

Inflexibility

NA

Base Fixed Revenue

NA
7,57 MMBh1MIWh

Fuel Consumption

• Other costs of the UTE are O&M, overhauling, R&D,
regulatory fees, and costs related to energy unavailability

7,52 R$/MMBtu

Fuel Costs

Yes — same conditions

PPA Renovation

30 years

Economic Life
Financing Assumptions
Debt Amount (as of December, 2014)'

R$153MM

Interest

104% CDI

Amortization Period
Amortization Start Year
So~ Enev■

rmr■ t11: nl~ny

DeU

18

8 years
2018
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Parnaíba IV
Operating Metrics
un8

Spd Meltd Pdae
RLMNm
A2EEL Fae
RWKW-yw
W~-Y~
C2EE C~
TW
FWM.nad2
Faed OHM
RB MM
Vai~O&M
FW~
0-hr4Pp
R$ MM
ACR-Faed Rlueem
R7/~
ACR-C~(Fuei Mac)
US77MMBN
ACR-Cuim
FW~
ACL-Fme~elN
FM~
Fud-CF Pkd Cmb
FWMMBta
Fud- Faed late Peymam R$ MM
Fud-V~ Lema PeylnamR$ MM
Muno cad
R$ MM
PLD W~
RV~

w

2016

2M8

707

2018

2019

tom

2021

2073

2021

2021

7078

2=

1027

ma

2038

2070

3&95
224
0,12
4,94
4,10
4,39
7,71
0,00
3,93
1027
148.08

42,03
Z42
0.13
5,33
4,30
4,71
7,72
0,00
4,41
11,08
159.79
923
0.00
0,00
1,40
275,47

44,40
Z56
0,14
5,63
4,55
4,99
4,95
0,00
4,76
11,70
188.79
9,75
0,00
0,00
1,48
260.43

48,71
290
0,15
5,92
4,79
5,25
5,49
0,00
527
12,31
177,56
10,30
0,00
0,00
1,58
218,07

49,07
Z83
0,16
6,22
5.03
5,52
5,08
0.00
5,19
12,94
106,57
10,82
0.00
0,00
1,64
201.63

51.56
297
0,16
6,54
529
S,M
5,38
0,00
4,98
13,59
196,02
11,37
0,00
0,00
1,72
217.72

54,18
3,12
0,17
8,87
5,56
6,09
8,05
0,00
5,37
1428
205,96
11,95
0,00
00
1,81
223,05

56.92
3,28
0,18
722
5,84
8,40
6,87
0,00
5,64
15,0
218.41
12.55
0,00
0,00
1,90
757.22

59,81
3,44
0,19
7,58
8,14
6,72
8,95
0,00
5,90
15,77
227,38
13,19
0,00
0,00
2,00
275.0

67.84
3,62
020
7,97
6,45
70
7,34
0,00
8,20
16,57
238,90
13,88
0,00
000
2,10
291.03

66.03
3,80
0,21
8,37
6,77
7,42
7,72
0,00
6,45
17,41
251,02
14,56
0,00
0,00
221
298,68

69,37
4,00
0,22
8,80
7,12
7,80
8,17
0,00
6,72
18,29
263,74
15,30
0,00
0,00
2,32
312,73

72,89
4,20
0,23
8,24
1.48
8.20
8,63
0,00
1,00
19,22
777,12
18107
0,00
0,00
Z44
340.10

76.59
4,41
0,24
9,71
7.86
8,61
8,97
0,00
7,26
20,19
291,17
18,89
0,00
O,OÓ
2,56
35120

60.47
4.63
0.28
10,20
828
9,05
9.90
0,00
7,63
21,22
305.93
17,75
0,00
0,00
Z69
381.83

84.55
4,87
D,Z7
10,72
8.67
9,51
9,68
0,00
8,12
2{29
321,44
t8,65
0,00
0,00
2,83
39629

2027

2048

7028

2038

12
5828
87%
3%
3%
3%
a7%
87%
51,78
45,05
-0,95
46,00
,2%
295097
(8.312)
402.9%
(5.707)

12
5828
87%
3%
3%
3%
a7%
66%
51,78
45.08
-0,82
4&00
,2%
2%290
(8.050)
402.990
(5.447)

12
5628
81%
3%
3%
3%
91%
64%
51,78
44.W
-1,12
48.90
,2%
271.388
(9.01
402.98
(&439)

0.0
0.00
0,00
1,32
314.07

I

¡

Energy Generation Metrics
Unit

Marte ti Opaakn
Aq tMe9ed Cepatlty
Av9/0My
Red
Caeunpgi
GW
Aaepe Yeaniel Camurplian
~A-m0ily
E3p~OfepelcD
RgdfJl Gl-aeee
Na pr~Gla M
Na FD
E WTmOW InACL
SM e~ &M InACR
ch
TOW~Ol
E~DanadeO "CR
NW(SaWe)in ACL
A~

~
~

~

1018

Oculm
MWm

12
5828
97%
3%
3%
%-Mm~
3%
%.ODM
e
M%
1005
MWm
51,78
47.7
MWm
1,07
MWm
MWm
48.00
2%
MWh
478.489
m~
9.345
40298
MWh
mwh
8637

%%
%
%
%

2018

2m7

2M8

2018

2010

2011

2022

7023

2034

2MB

202e

12
5028
88%
3%
3%
3%
W%
100%
51,78
46,57
0,57
48.00
1%
432782
5.011
402 g
Sita

12
58,26
W%
3%
3%
3%
89%
81%
51,78
48,37
0,37
48,00
1%
355.301
3.198
40298
2.818

12
W,2B
89%
3%
3%
3%
W%
65%
51,78
45.74
-024
48.00
-1%
287.338
(2290)
402.990
(UM

12
5020
88%
3%
3%
3%
87%
40%
51,78
45,15
-0,95
48.00
,2%
218.722
(7.453)
4MWD
(5792)

12
5020
88%
3%
3%
3%
88%
50%
51,78
45.44
-0.18
48.00
0%
218.179
11.378)
402.9%
(71S)

12
5826
87%
3%
3%
3%
89%
60%
51,78
45.95
-0,05
46.00
0%
257.247
14901
4@.900
RBS)

12
5628
85%
3%
3%
3%
86%
eB%
51,78
45.84
-0,18
48.00
0%
285.412
(1.419)
402990
(0121

12
5828
87%
3%
3%
3%
88%

12
58,28
89%
3%
3%
3%
W%
W%
51,78
4521
-0,79
46.00
,2%
283.829
(&90)
402990
(4.60)

12
5829
85%
3%
3%
3%
87%
68%
51,78
45.16
-0,84
48,90
-2%
283.548
(7.329)
402980
(5.106)

12
5828
87%
3%
3%
3%
86%
67%
51,78
44,87
-1,13
48,00
-2%
297.834
(9.905)
402.9W

em
51.78
45.48
-0,52
48.00
-i%
280447
(4.545)
400.980
(4090)

(UM

12
5828
1 87%
3%
3%
3%
87%
65%
51,78
44.90
-1,10
48.00
-2%
281284
(9.688)
402 g
(&778)

I

?J
Swrca: E~ and third p" ~UM
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Parnaíba IV
Net Revenues (R$ MM)
127

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

133

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

EBrrDA (R$ MM)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023
20
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Parnaíba IV

i
i
Projected Cash Flows (R$ MM)

EBT
Incarne Tax Paid
Depreciation and Amortizahon
Cha~ in Working Capital
0~ NarrCash Rems
Capex
Debt Raised

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2021

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

(12)
0
7
6
0
(2)
o

(7)
0
7
(0)
0
(0)
0

(1)
0
7
(1)
0
(0)
0

2
0
7
(0)
0
0
0

6
0
7
(0)
0
0
0

10
(0)
7
(0)
0
0
0

12
(0)
7
(0)
0
0
0

15
(0)
7
(0)
0
0
0

18
(1)
7
(0)
0
0
0

22
(3)
7
(0)
0
0
0

26
(8)
7
(0)
0
0
0

29
(8)
7
(0)
0
0
0

30
(9)
7
(0)
0
0
0

33
(9)
7
(0)
o
O
0

35
(12)
7
(0)
0
0
0

37
(15)
7
(0)
0
0
0

(0)

(18)

(18)

(16)

(19)

(21)

(24)

(25)

(12)

(0)

i

(0)

(0)

0

0

5

-10

-6

0

0

o

0

0

13

27

1

28

30

29

29

Debt Paid

0

o

Total

-1

-1

I

I

Date
24,34%

of Equity

Risk Free Rate
Unlevered Beta
Levered Beta
Risk Premium
CoumryRisk

2,37%
0,33x
2,81x
6,96%
2,38%

Debt (Target)
Equity 1 (Debt + Equity)
Debt 1 (Debt + Eqúrty)

USTreasury -10 Years, Avg. Last Twelve Months
Comparables 2Year Unlevered Beta
Ibbotson Yearbook 2014
EMBI+Brazil,LastTwelveMomhs

1210312015
1510312015
1510312015
0410312015

10,12% Estimate Year End 2015
89,88% Estimate Year End 2015

Inflation

3,02%

Brazil
USA

5,07% Brazilian Central Bank Estimate
1,99% IMF Estimate

1610312015
16/03/2015

Cost of Capital

Ke - US$
Ke - R$ Nominal

24,34%
....................... ...............................
.
28,10%
.... ................
......
.............................
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Valuation Summary
I
Discounted Cash Flow

489 ¡41 High range

1

1

165

I
1

Ì

(93)

49 R

r

361

Mid range
~range

352

Pamalba 1

Pamalba III

Pamalba IV

Non Conhibuted Capital

Total

Increase

i

I

Market Comparable Multiples

2015 EBITDA (Trading Multiple)

8,00X

9,00x

713

803

489

578

396

485

2016 EBITDA (Trading Multiple)

6,50x

7,50x

558

643

333

419

240

326

2015 EBITDA (Transaction Multiple)

8,00X

10,00X

713

892

489

667

396

Saio Eneva
NM [1): PamaOra N Pro)eaee Cmh Fkma ãs=~ by Pa~ 1 CW d E" (13.09%) resu9 M
an erpity vakie d Peba sWke 01 R$16,23 Ma

22

1

574
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Comparable Trading Statistics

AESTietéSA
CemigSA

381

4,7

1.798,3

118,9

573,1

2.371,4

411,1

341,9

5,8x

6,9x

1.258

3,9

4.893,6

74,8

3.867,9

8.761,5

1.155,6

1.092,0

7,6x

8,Ox

CPFL Energia SA

962

6,0

5.800,9

189,4

5.279,0

11.079,9

1.243,7

1.386,6

8,9x

8,Ox

CPFL Energias Renováveis SA

503

3,8

1.9215

133,2

1.649,1

3.570,6

315,8

357,6

11px

10,Ox

EDP - Energias do Brasil SA

476

3,2

1533,7

51,1

952,4

2.466,1

499,0

574,6

4,9x

4,3x

Equatorial Energia SA

198

9,4

1.8513

127,0

907,2

2.758,5

294,0372;5

9,4x

7,4x

Renova Energia SA

106

8,4

889,3

113,4

846,5

1.735,9

117,7

159,7

14,8x

10,9x

Tractebel Energia SA

653

11,0

7.202,6

65,2

1.116,5

8.319,1

938,7

1.176,5

8,9x

7,1x

Eneva SA

840

0,1

50,4

241,6

1.973,4

2.023,8

326,6

0,0

6,2x

0,0x

Copel

274

10,8

2.961,9

35,1

1.826,6

4.471,0

892,6

1.057,4

5,4x

5,3x

J

Average Local GenCo's

115,0

8,3x

6,8x

Medium Local GenCo's

116,2

8,2x

7,2x

Saxre:

Capdã IQ
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Comparable Transaction Statistics

out-14

Gas Natural SDGSA(CATS:GAS)

CompaRía General de
E!_ectricidad SA (SNSE:CGE)

6.611,0

54%

91Ox

Chile

abr-14

Enersis SA (SNSE:ENERSIS)

Generandes Peru SA

413,0

39%

6,Ox

Peru

mar-14

AES Gene SA

1.317,1

50%

12 10x

Chile

orai-13

Berkshire Hathaway Energy

NV Energy, Inc.

10.688,8

100%

_8,9x

Toplofikatsia RousseFAD

69,4

100%

12,5x

Bulgaria

DPL Inc.

4.798,7

100%

7,7x

United States

26.627,3

100%

8,3x

UniteciStates

308,9

100%

7,4x

Sweeden

eica Guacolda
Empresa Ele

SA

United States

dez-12

Toplofikatzia Pleven EAD

abr-11

The AES Corporation

jan-11

Duke Energy Corporation

Progress Energy 1 nc.

Capstone Infrastructure
Corporation;Macquarie
Infrastructure and Real Assets

Heat Operations and Heat

nov-10

Emes Incorporated

ght & Power Holdings
UUmited

91,9

42%

S,Ox

Barbados

fev-10

Fi r~ergy Corp.

Allegheny Energy, Inc.

9.291,0

100%

7,5x

United States

nov-09

Pacific Equity Partners

Energy Developments Ltd.

736,6

80%

7,2x

Australia

out-09

Grupo Argos SA; Ceisia 511 ESP

1.226,8

64%

7,5x

Colombia

Senoko Energy Pte Ltd

2.769,0

100%

16,2x

Singapore

Unión Fenosa, SA

11.8105

45%

Average

5.482,8

77%

9,Ox

Median

2.043,0

90%

S,Ox

dez-10

J

Production Facílities

Empresa de Energia de[
Pacifico SA

The Kansai Electric Power
Company, Incorporated;
Marubeni Corporation; Kyushu
set-08

Electric Power Company,
Incorporated; GDF SUEZ SA;
Japan Bank For lnternational
Gas Natural SDG AS

soulCe: Capital IO
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Parnaíba Complex Overview

• The Parnaiba Complex, located in Santo Antônio dos Lopes. Maranhão, is one of the largest thermal energy generation complexas in Brazil
• The Complex is formed by the thermal power plants Parnaiba I, Parnaíba 11, Parnaíba III and Parnaíba IV
• Currently in operation, Parnaiba 1 (676 MW), Parnaíba III (178 MW) and Parnaíba IV (56 MW) are the energy supplíers to the National Grid (SIN)
• Using gas produced by Parnaiba Gás Natural, ENEVA is able to generate energy at low costs due to privileged logistics, to the enterprise's large scale
and easy access to mains
• The Parnaiba Complex is certified to reach up to 3,722 MW
Parnaíba III

Parnaíba 1
• Capacity: 676 MW

• Capacity: 178 MW

• Efficiency:37%

r Efficiency:38%

• Fixed Revenues: R$443 MM/year

o Fixed Revenues: R$98 MM/year

• Unitary Variable Cost: R$114/MWH

•

Unitary Variable Cost: RS1601MWH

• Au ction: A-512008

■

Auctíon: A-512008

Parnaíba IV

Parnaíba II
• Capacity: 517 MW

• Capacity: 56 MW

• Effìciency: 51 %

• Efficiency:46%

• Fixed Revenues: RS374MM/year

• Fixed Revenues: R$54 MM/year

• Unitary Variable Cost: R$59/MWH

• Unitary Variable Cost: R$69/MWH

• Auction: A-312011

■

Source. Eneva
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Parnaíba I lncome Statement

R$thousand
NetRevenues

2012

2013

-

682.815

(824.570)

88.767

136.190

(15.736)

(11.997)

(18.770)

(14.807)

(10.320)

(5.844)

(929)

(1.677)

(12.926)

(15.736)

76.771

117.420

(71.334)

(75.854)

3.100

6.010

(74.434)

(81.864)

(16.720)

5.436

41.566

5.716

(5.284)

(5.604)

(11.004)

152

35.962

Gross profit

SGBA
Otherexpenses
EBIT
Net financial revenues (expenses)

(984)

Financiai revenues

1

Financiei expenses;
EBT

(985)

Taxes
Net ìncome (tosa)

So=E~

1960.759

(594.048)

Costs

Operating Expenses

2014

2J
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Parnaíba 1 Balance Sheet

R$thousand

R$thousand

2012

2013

2014

85.229

158.288

206.355

83.250

32.034

38.121

Suppliers

Accounts receivable

-

110.113

141.072

Loans and financing

Inventory

-

4.236

7.480

Taxesrecoverable

-

7.455

14.722

Prepaid expenses

1.706

4.086

4.960

272

364

-

1.084.889

1.264.731

1.179.035

Curem,tAssets
Cash and cash equivalente

2012

2013

2014

162.381

265.826

199.312

3.020

85.787

30.028

150.759

149.663

142.438

413

9.431

6.603

5.157

2.328

2.252

15.739

-

3.032

2.878

17.991

Non current liabilities

677.593

910.569

715.373

Loans and financing

677.593

657.588

577.981

-

4.187

7.117

107.223

130.275

-

141.571

-

330.144

246.624

470.705

Current Liabilities

Taxes and contdbutions payable
Wages and vacations payable
Energy reimbursement
Other accounts payable

Other credits
Non Current Assets

Taxesrecoverable

5.141

520

1.323

Deferred taxes and social
contdbution

Deferred taxes and social
contribu0on

11.359

14.006

12.009

Prepaid expenses

1.844

257

1.356

Accounts payable to related
parties

Unked deposit

-

34.044

24.648

Advances for future capital

Related parties

-

1.906

1.344

Fixed assets

882.788

1.035.111

971.709

Capitai

354.465

263.619

263.619

Intangible

183.758

178.887

166.647

Accumulated losses

(24.321)

(16.995)

207.087

Total Assets

1.170.118

1.423.019

1.385.390

1.170.118

1.423.019

1.385.390

Sourm Enm

increase
Equity

Total Liabilitites+Equity

2J
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Parnaíba III Income Statement

R$theusail
NetRevenues
COsts
Gross profit
Operating Expenses
Adminishative
EBIT
Net financial revenues (expenses)

i

2012

2013

2014

-

198.299

244.861

-

(221.912)

(239.403)

-

(23.613)

5.458

(194)

(483)

(10.070)

(294)

(483)

(10.070)

(294)

(24.096)

(4.612)

-

(4.790)

(10.660)

3.811

9.021

-

(8.601)

(19.681)

(294)

(28.886)

(15.272)

-

9.821

5.109

(294)

(19.065)

(10.163)

Financial revenues
Financialexpenses

EBT
Taxes
Net incOme (1085)

i

S~: Enm
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Parnaíba III Balance Sheet
R$fhousand
CurrentAssets

R$thousand

2012

2013

2014

67

162.075

71.320

62.796

14.104

Suppliers

Loans and financing

Cash and cash equivalents

Accounts receivabie

-

83.494

42.230

Taxes recoverable

-

10.528

9.873

CurrentLiabilities

2012

2013

2014

13

149.710

164.106

131

28253

33.716

120.636

121.568

Taxes and conhibutions
payabie

-

39

I
Prepaid expenses
Derivative transactions

67

1.269

1.157

-

1.380

-

Research & Development

549

-

Other accounts payable

233

8.822
I

3.956

166.267

267.864

249

111

9.821

86.218

Capital

-

156.197

181.535

Accumulated Tosses

67

328.341

339.184

Non Current Assets

Taxes recoverable
Deferred taxes and social
contributon
Fbred assets

Total Assets

Source. EneVa

Noncurrentliabilities

2.609

Othercredits

Related partes

Equity

Total Liabilitites+ Equity

31

7

38.591

38.001

7

38.591

38.001

47

140.040

137.077

1.213

160.271

160.271

(1.166)

(20.231)

(23.194)

67

328.341

339.184

i
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ParnaíbalV

2012

2013

2014

-

5.825

50.022

(3.244)

(32.549)

-

2.581

17.473

-

(632)

-

(632)

(1.311)

-

1.949

16.162

Net financia{ revenues (expenses)

12

3.416

(21.280)

Financial revenues

19

8.928

325

Financial expenses

(7)

(5.512)

(21.605)

(12)

5.365

(5.118)

-

(1.800)

2.783

(12)

3.565

(2.335)

R$ fflwsand
Net Revenues
Costs
Gross profit
Operating Expenses
Administrative
EBIT

EBT
Taxes
Net incorre (loss)

32
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Parnaíba IV Balance Sheet

REtlrousand

2012

2013

2014

CurrentAssets

1.598

29.035

14.270

Cash and cash equivalents

Accounts receivable

1.596

5.074

331

-

8.999

2.412

R$ thousard

2012

2013

2014

CurrentUabilities

1.532

83.602

5.658

Suppliers

-

7.888

1.797

Labour obligations

-i

129

73

23

437

3.718

75.131

-

Tax obligations
Loans and financing

Taxes recoverable

11.755

10.698

-Derivative transadions

Transadionsvrith related
parties

3.105

-

102

829

Other liabil8ies

Non Current Assets
-

Taxes recoverable,

Fixed asseis

-

15.164

118.352

183.443

---

3

74

22.200

15.161

118.278

161.243

17

70

-

44.271

174.877

Defened taxes and social
contributions

-

1.048

1.580

Transadions vrith related
parties

_

43,223

173.297

15.228

19.514

17.178

15.216

15.936

15.936

12

3.578

1.242

16.760

147.387

197.713

Equity
Capital
Eamings reserve

Total Assets

Sa.ce: Eneva

16.760

147.387

197.713

0

i

-

Non current liabilities
Other credits

1.509

Total Liabilitites + Equity
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Marcelo Lajchter

Graciema Bertoletti

malajchter@95evercore.com
+55 213205 9180

graciema.bertoletti@95evercore.com
+55 113014 6846

Corrado Varoli
cvaroii@g5evercore.com
+55 113014 6868

Manuela Albuquerque Silveira
msilveira@g5evercore.com
+55 113165 7005

Arthur Horta
ahorta@g5evercore.com
+55 113165 4600

Sao Pauto

Rio de Janeiro

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3311-10th Floor

Av. Borges de Medeiros, 633 — Room 202

04538 133 - Itaim Bibi

22430 042 - Leblon

+55 113014 6868

+55 213205 9180

www.g5evercore.com
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Introduction (112)

Eneva S.A
Praia do Flamengo, 66 — 9th floor
22210030 Rio de Janeiro — RJ — Brazil
Dear Sirs,
We understand that Eneva S.A. ('Company" or "Eneva') is entertaining the possibility of acquiring the stake currently owned directly andor indirectly
by Petra Energia S.A. ("Petra? in UTE Pamaíba I, UTE Pamaiba III and UTE Pamaíba IV (collectively referred to herein as "UTEs"), equivalent to
30% of the capital stock in each of such UTEs ("Petra UTE Shares~.

For the purposes of the foregoing , Eneva have asked G5 Consultoria e Assessoria Ltda . (" G5 Evercore ") to provide the Company with a valuation of
Petra UTE Shares.
In connechon with the required analysìs by G5 Evercore, please be advised that we have based our work on the information provided by or on
behalf of the Company and also endeavored the following specific reviews and discussions:
I.

Reviewed certain non public intemal financial statements, other non-public financial and operating data relating to Pamaíba 1, III and IV,
-

that were prepared and provided to us by the management of the Company;
II.

Reviewed certain financial projections relating to Pamaíba 1,111 and IV, that were provided to us by the management of the Company;

III. Discussed the past and current operations, financial projections, current financial condition and prospects of Parnaíba I, III and IV with
certain members of senior management of the Company;
IV. Reviewed existing agreement between Petra and Eneva related to Parnaíba I, 111 and IV, semuding existing shareholders agreements
and capital increase operations that occurred in the past;
V.

Reviewed the financial terms of certain publicly available transactions that we deemed to be relevant; and

VI. Discussed with management of the Company, but have not dscussed with legal advisors of the Company, the potential impact of
certain ongoing litigations.
With respect to the financial projectons of Pamaíba I, III and IV which were provided to us, we have assumed that such financial projectons have
been reasonably prepared by the Company on bases reflectíng the best currentiy available estimates and good faith judgments of the future
competitive, operating and regulatory environments and related financial performance of Parnaíba I, III and IV.
Furthermore, we were informed by the Company that Petra failed to contribute its share on capital increases of UTE Pamaiba I, UTE Parnaíba III
and UTE Pamaíba IV duly approved in the past years. The amount due by Petra, suras R$ 70,9 MM, however, with penalties and interests applied,
the current total amount outstanding is R$ 93,0 MM.

G5IEVERCORE
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Introduction (2/2)
Notwithstanding our review of certain set of information provided by or on behalf of the Company, we have not made, nor assumed any
responsibility for making, any technical audit of the Company's operation nor carried out any independent valuation or appraisal of specific assets or
liabilities (contingent or otherwise) of the UTEs, nor have we been provided vdth any such appraisals, nor have we evaluated the solvency or fair
value of each of the UTEs under any state or federal laws relating to bankruptcy, insolvency or similar matters. Our valuation analysis is necessarily
based on economic, market and other conditions as in effect on, and the information made available to us as of, the date hereof. It is understood
that subsequent developments may affect this analysis and that we do not have any obligation to update , revise or reaffinn this assessment.
Likewise, we have not been aaked to pass upon, nor express opinion with respect to any matter other than the valuation of the UTEs as of the date
hereof, to the holders of the Company. Our valuation analysis does not address the relative merits of the acquisition of Petrá UTE Shares as
compared to other business or financial strategies that might be available to the Company, nor does it address the underlying business decision of
the Company to engage in such a transachon. We are not legal, regulatory, accounting or tax experts and have assumed the accuracy and
completeness of assessments by the Company and its advisors with respect to legal, regulatory, accounting and tax matters.
Furthennore, no representation or warranty, express or implied, is hereby made by G5 Evercore andor its affiliates, managers, employees,
consuitants, agents or representatives, as to the accuracy or completeness of the information provided to G5 Evercore and nothing contaied herein
is, or shall be relied upon as, a representation, whether as to the past, the present or the future.
Finally, please be also advised that we have been engaged as financial advisor to the Company solely for the purpose of performing this valuation

analysis and will receive a fee in connection with the delivery of this analysis . In addition , the Company has agreed to reimburse certain of our
expenses and to indemnify us against certain liabilities arising out of our engagement. In addition, we and our affiliates may have in the past
provided , may be currently providing and in the future may provide , financial advisory services to the Company , or their respective affiliates, for
which we have received, and would expect to receive, compensation.
I
Based upon and subject to the foregoing, as of the date hereof, we present in this presentation a summary of the valuation analysis of Petra UTE
Shares.
I

Very truly yours,
G5 Consultoria e Assessoria Ma ("G5 EVERCOREj

By:
Corrado Varoli
Co-Founder & CEO

s
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1, Parnaíba 111 e Pamaiba IV Valuation Summary

Petra's stake in Pamaíba I, Pamaíba III and Pamaíba IV equity were valued by G5 Evercore according to different methodologies, detailed
belom
Valuation Methodologies

a

Discounted Cash

Flow methodology

• Valuation based on cash flow
projections for Pamaíba I, III and IV.
G5 valued Petra's stake in Pamaiba
I, III and N to R$ 425 MM (Pamaíba
1 R$ 352MM, Pamaíba III R$
165MM and Pamafba N R$1 MM)I

■

Methodology

Range

Petra Stake Equity Value' (R$ MM)

I
Discounted Cash Flow to Equ'Ity

-1541,1 +15%
489

Cost of Capital:
Pamaiba 1

13,08%

Pamaíba III

11,61%

Pamaíba IV

28,10%

361

Market Comparable Multiples:

485
TradingEV/EBITDAMultiples
2015

g,Ox — g,Ox

Trading EVIEBITDA Multiples
2016

6,5x-7,Sx

396

• Valuation based on trading multìples
of eneMy generation companies in
Brazil — estimates provided by
Capital IQ on March 23, 2015
326
240
i

• Valuation based on transaction
multiples of fossil fuel electricily
generafion assets and companies in
the world — numbem provided by
Capital IQ on March 23.2015

~

Transacfion EVIEBITDA
Multiples

NOb I11' Discounted by R$ 93 MM
by PdM mear" aharefroMers apreemeM
b feire in wnbiW= Its ~ ín rapilal iiCearaó o~ n Ihe past

2~,

dW

8

574

8,Ox-10,Ox
A

396

c51 EVERCORE
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Main Working Assumptions
Main Asset Features

Assets Description
■

The Company provided G5 Evercore with financial projections
for the following assets individually :

Petr ■

EON

+z,s%

so.ox

• Pamaibe 1
• Pamaíba III
■

Pamaíba N

eneva

• The projections can be separated in 2 stages: for years 2015
to 2016 the numbers are based on the updated 2 years
business plan of Eneva, for years 2017 to 2050 they are
based on project fundamentals and long term pricing curves,
both provided by Eneva andlor provided by sector consultants

i
so.o%

ENEVAO N
aaM vr /E. rm
96%E~

• The asseis were evaluated individually, and no synergies,
gains, or other post-transaction adjustments were considered
in the assessment of value
■

Pamafba l

Macroeconomic assumptions were based on projections
available in the Brazilian Central Bank website and in the
Intemational Monetary Fund (IMF) website

Long term Henry Hub price curves were provided by E.on

■

The companies currently benefd from an income tax break
equivalent to 75% of íncome taxes

P■ melW 111 95%iv

35%E~
PemeDi

N

90%~

95%Jv

"%~

Base Date
• The Discounted Cash Flow methodology's considers ali cash
flows atter December 31st, 2015, as a hypothetical closing
date.
I
• The multiple anaiysis considers 2015 and 2016 EBITDA. Net
debt considered is as of December 31 st, 2015

• Long term PLD forecasts were provided by speciatty
consuttant PSR
■

30% P~

s

W

I
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Cost of Equity Calculation Methodology
I

CAPM Modal
Cost of Equíty
(Nominal RE)

K.=Rf +0*(R, —Rf)+Z
K, Cad of Equity
Cost of Equity

Rf fWskFreeRate
p

Levered Beta

R=

Market Risk Premium

Z

Country Risk

Inflation
Differential

(Nominal USD)

Risk Free Rate

Levered Beta

Risk Premium

(Nominal USD)

Unlevered Beta

Marginal Tax Rate

9

Country Risk

Long-Term

Long-Terra

US Inflation

Brazil Inflation

Debt to Equity
Ratio

i5(EVERCORE
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Parnaíba1
Main Operating Assumptions

Overview

Energy Source

• Pamaíba 1 plant is a the largest UTE in the Pamaíba complex,
and comprises of four thermo generation turbines

Power Plant Capacity

• The asset has a 15 year PPA to supply energy for the
regulated market in the A-512008 auctions

675,2 MW

Commercial Operation Date

• Pamaíba I derives fxed revenues from the regulated market
and variable revenues, established in the auctions according
to their yearly dispatch orders from the govemment

• Pamaíba 1 has a long terra supply contract with PGN to supply
gas to the thermo plants which entails three distinct costs:
■

Gas

fel>13

Capacity Declared

660,0 Mw

Capacity sold in ACR

450 MWm

PPA Length

15 years

lrlflexíbility

0%

Base Fixed Revenue

Gas (raw material) — Price established at the contract
signature and adjusted according to Brazilian oficial
inflation index (MA)

112,50 R$JMWh

Fuei Consumption

10,89 MMBtu/MWh

Fuel C~
■

Fixed Lease Payments — Adjusted yearly according to
past results and future projected cash flow to adjust
the UTE's retums to 15%

6,10 R$/MMBtu

PPA Renovation

Yes — same conditions

Economic Life

• Variable Lease Payments — calculated as the
difference between net variable revenues and variable

30 years
Financing Assumptions

Debt Amount (as of December, 2014)

costS

Interest

• Other costs of the UTE are O&M, overhauling, R&D,
regulatory fees, and costs related to energy unavailability

Amortization Period
Amortization Start Year

+o

R$720MM
69% of Debt: TJLP +2%
31% of Debt : IPCA + 5%
13 years
2015

t5IEVERCORE
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Parnaíba 1
Operating Metrics
un@
RLMVVh
spal Market Price
FWKW-yeer
A9EEL FM
F~-yeer
CCEE C41h(edi0n
R~-~h
11157
Fnad O&M
R$ MM
RSIMIAT
VaOaMe OBM
R$ MM
Olatmlin9
ACR -Fixad Rela 85
RSWWh
ACR -Cc~(Fuel kldas)
USSlMMBIu
FWMWh
ACR -C oam
ACL -FM Maik94 Pdce
RSiMWh
Fue1-CF PW9 Ceda
FWMMBIu
Fued-Finad Lease Pu~a
R$ MM
Fud-Va~Lease Paymeris R$ MM
hsrearre Cosi
RS MM
FMMWh
PLD Dispa
09

2016
44.39
1,95
0,11
3,31
48.82
5,55
12,47
121,13
3.93
10.97
20,00
6,49
169.86
220.41
9,89
333.39

2018
47.47
2,09
0.12
3.54
47,72
5,99
12,91
130,08
4.41
11,77
21.58
7.01
183.31
233,95
10,52
305.51

2018
53,01
2.33
0,13
3,95
53,03
6,65
13,74
144,92
5,27
13,12
23.98
7,79
203,70
176,91
11,69
25405

1017
50,36
2.21
0,12
3.75
50,41
6,32
183,50
137,71
4,76
1247
22,80
7,40
193,83
220,59
11,11
285.89

2020
58,54
2.57
0,14
4,36
58,55
7,35
15,19
160,02
4,96
14,49
28,48
8,60
224,88
91,87
1291
274,07

2019
55,71
2.45
0,14
4.15
55,72
6,99
14,45
152.30
5,19
13,79
25.20
8,18
214,03
100,99
12,28
258.60

2021
61,51
2,70
0,15
4,58
61,51
7,72
15,96
168,13
5,37
15,22
27,82
9,03
238,28
161,63
13,56
28,22

2022
64.63
2,84
0,18
4,81
64.63
8,11
16.76
176,65
5,64
15.99
29,23
9,49
248,28
217,91
14,25
299,96

2023
67.90
2.98
0,17
5,06
67,91
8,52
17,61
185,61
5,90
18,80
30,71
9,97
260,85
258.04
14,97
319,89

2024
71,34
3,13
0,17
5,31
71,35
8,95
39,92
195,82
6,20
17,65
3227
10,48
274,07
239,58
15,73
343.79

202E
74,96
3,29
0,18
5,58
74,97
9,41
19,45
204,91
6,45
18,55
33,91
11,01
267,97
301,29
16,53
339,32

2028
78,78
3,46
0,19
5.67
78,77
9,88
20,43
215,30
6,72
19,49
35,83
11,57
30257
339,06
17.36
352.93

2027
82,76
3,64
0,20
8,16
a277
10,38
21,47
226,21
7,00
20,48
37.43
1218
317,91
339,10
18,25
410,62

2028
86.95
3,82
0,21
6,48
86,96
10,91
22,56
237.68
7,25
21,62
39,33
12,77
334,03
343,18
19,17
425.90

2029
91.36
4,01
0,22
6,81
91,37
11,46
23,70
249.73
7,63
2261
41,32
13,42
350.96
404,50
20,14
455,78

2030
95,99
4,22
0,23
7,15
96.00
12,04
24,90
25239
8,12
23,75
43.42
14,10
368,76
448,75
21,16
47256

2028
12
075,20
94%
1%
3%

2=
12
975,20
94%
1%
3%

Energy Generation Metrics

M~ n 0~
A14iWaOad CepeWy
ArLOMy
Real aeen7el Cao4arrpim
Ceio Loesr
Avaaps Hemel Cuauryidm
A~Aàe0ï4y
EmarJad OúPamh
PlytiOal Gaaa4w
rol Ph/akal O~lue
Ne4 FID
En@M Traded n ACR
Enem TM~ i7 ACL
SW W~ UM In ACR
Tely En W0~ch
Em - gy De~n ACR
Eiap/tald'(Bw9tel n ACL
ACg1AP

un14
mmaró
MWm

%
%
%
%-60 moo
%-80 n0

%
MWm
MWm
MWm
MWm
MWrn

%
MWh
MWh
MWh
1~

2208
12
97520
88%
1%
3%

2616
12
815,20
90%
1%
3%

2017
12
875,20
95%
1%
3%

2018
12
875,20
95%
1%
3%

2019
12
875.20
95%
1%
3%

2=
12
87420
91%
1%
3%

2x21
12
875.20
95%
1%
3%

2022
12
675.20
95%
1%
3%

2026
12
675.20
94%
1%
3%

7024
12
875.20
89%
1%
3%

2026
12
875,20
94%
1%
3%

2029
12
675.20
95%
1%
3%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

97%

92%

91%
e9%
466.60
45,94
29,84
450.00
.27,90
100%
3.883.196
3.718.285
444373)
3.711.845

91%
45%
488.60
450.37
2926
450.00
-2469
100%
2585.286
2494137
¡253.11+7
2499.819

91%
28%
466,60
44479
26,71
45,00
3492
IDD%
1.591.028
1.533.721
(235.807)
1.534.314

94%
30%
498.60
209.79
13,32
450.00
-13.53
100%
1.629.928
1.571.712
(118.504)
1.615.707

95%
40%
48460
449,79
7,56
450.00
-7,77
100%
2260.623
2179]01
(88.051)
21W.187

97%
48%
480,80
449,79
-0,05
45,00
-0,16
100%
2.678.014
2579.610
(1.399)
2584480

97%
47%
488,60
449,79
-0,87
450,00
0,66
70074
2.635.725
2610.793
5.804
2550.431

97%
45%
489.60
449,79
-0,65
450.00
0,45
100%
Z305.Sã5
2298.633
3.931
2451298

96%
49%
498.60
449.79
5,53
450.DD
-5,74
100%
2.738.302
2639.675
(50.250)
2.654.071

96%
SD%
488.80
449.79
3,14
450,00
-3,34
100%
2783.776
2.881512
(29.284)
2687.688

100%

100%

498.60
45t.67
0,00
450.00
1,67
100%
5.231.820
4024.4%
14.661
5.387239

468.60
45126
21,48
450.00
3421
1007E
5.316.458
5.110.40
(177.49!)
5.406.770

So~ Eneva and third party Em1s0ltards

„

2027

12
675.20
95%
1%
3%

;

2018
12
815,20
91%
1%
3%

1%

1%

1%

1%

96%
46%
466,80
449.79
3,59
450,00
-3,00
100%
2553.484
2461514
(33252)
2469.322

Beta
44%
466.60
449.79
3,50
450,00
-3,71
100%
2.387.385
2.301378
(32.479)
2.403.984

99%
45%
466,60
449,79
6,68
450,00
-7,07
100%
2519.274
2.424538
(81.891)
2442266

97%
44%
466.60
449.79
1,4
450.00
-1,90
100%
244.088
2350.876
(1482a)
2376.948
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Parnaíba 1
Net Revenues (R$ MM)
I

1.479
1.095

2015

r1 221'

2016

1.126

2017

989

2018

1.065

849

2019

1.286

1.219

1.311

1.582

1.610

1.652

1.806
p y,•

4;
^;n

1.910

~ ;}

0

881

2020

2021

2022

2023

2024

2025

.KKl n

r t

2026

2027,

_'eme

r=ry ¡

.aE

2028

2029

2030

EBRDA (R$ MM)
i A2P

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023
12

2024

2025

2026

2027

2028

463

2029

2030

(,s
j
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r
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Parnaíba 1
Cash Flows (R$ MM)

EBT
~e Tax Paid
Depreciation and Amortizahon
Changes in Working Capital
Other Non-Cash Kems
Capex
Debt Raised
Debt Paíd
Total

o

o

o

o

o

(57)
70

(57)
86

(57)
-28

(51r)
103

(57)
138

(57)
159

(57)
207

(Sn
186

o

0

0

o

o

o

o

(33)
223

0
270

0
286

0
303

0

o

o

o

(57)
143

(5

(5n
225

o

o

0

0

0

o

o

o

o'

0

0

0
0

2022
232
(14)
47
(1)
0
0

o

0

o

2021
206
(9)
47
(1)
0
0

2030
417
(156)
47
(2)

2028
366
(140)
47;
(2)

0

2020
179
(7)
47
(2)
0
0

2023
254
(17)
47
(1)

(2)

2019
158
(6)
47
(3)
0
(0)

2029
389
(148)
47
(1)

2027
345
(133)
47
(2)

2025
297
(117)
47
(3)

2018
145
(5)
46
(26)
0
(0)

2016
97
(2)
46
3

2026
323
(126)
47
(2)

2024
254
(102)
47
1

2017
(34)
0
46
17
0
(1)

2015
99
(2)
46
(4)
0
(13)

167

(57)
185
Date

Cost ot Equity
Risk Free Rate
Unlevered Beta
Levered Beta
Risk Premium
Country Risk
Debt (Target)
Equity 1 (Debt + Equity)
Debt / (Debt+ Equity)
Inflation
Brazil
USA
Cost of Capital
Ke - US$
Ke - R$ Nominal

Sacara

9,76%
2,37%
0,33x
0,72x
6,96%
2,38%

USTreasury SO Years, Avg. Last TweHe Months
Comparables 2 Year Unlevered Beta

1210312015
1510312015
1510312015

-

)bbotson Yearbook 2014
EMBI+ Brazil, Last TweHe Months

!

0410312015

41,78% Estimate Year End 2015
58,22% Estimate Year End 2015
3,02%
5,07% Brazilian Central Bank Estimate
1,99% IMF Estimate

I 1610312015
16/03/2015

9,76%
.......................................................
13,08%.
-:.....................................................
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Parnaiba 111
Main Operating Assumptions

Sources
• Pamaíba III plant comprises of 2 thermo generation turbines

Energy Source

• The asset has a 15 year PPA to supply energy for the

Power Plant Capacity

regulated market in the A-512008 auctions
■

■

Pamaiba III derives fored revenues from the regulated market
and variable revenues, established in the auctions according

Gas

176,0 MW

Commercial Operation Date

out-13

Declared

176,0 MW

Capacity

—

to their yearly dispatch orders from the govemment

Capacity Sold In ACR

98 Mwm

Pamaíba III has a long term supply contract YMh PGN to
supply gas to the thermo plants which entails three distinct

PPALength

15years

In lexibility

0%

costs:

Base Fixed Revenue

• Gas (raw material) - Price established at the contract
sìgnature and adjusted according to Brazilian official
inflation index (PICA)

114,71 R$~h

Fuei Consumption

8,84 MMBtu/MWh

Fuei Costa

• Fixed Lease Payments - Adjusted yearly according to
past results and future projected cash flow to adjust

PPARenovation

the UTE's retums to 15%

Other costs of the UTE are O&M, overhauling, R&D ,
regulatory fees, and costs related to energy unavailabilíty

Debt Amount (as of December, 2014)1

R$122MM

Interest

CDI+3%

Amortization Perlod

10 years

Amortizahon Start Year
louca: Eneva
Net lydercompany Cred i t, as of December 2014 , of R$ 34MM is not considered in the total
debt amourd

30 years

Financing Assumptions

costs

1

Yes- sameconditions

Economic Life

• Variable Lease Payments - calculated as the
difference between net variable revenues and variable

■

6,10 R$/MMBtu

2015
~ -,[

14
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Parnaíba III
Operatíng Metrics

A~Fee
CCEE CoddWion

R51KW-y44a

195

2.09

2.21

2.33

2,45

2.57

2,70

2&4

2,98

3,13

3,29

3,48

3,64

3,82

4.01

4,22

RSMW -y~

1I1S7
Fhed UM
V~OBM
OU4d-ing
ACR -F81ad RBaelaMe
ACR -Cc"b(Fuel kMax)

F~-a~
R9 MM
RSIMWh
RB MM
RSIMWh
US3/MMBIU

0,11
4,69
286
5,38
3,45
123,50
3,93

0,12
4,92
3,05
5,61
3,57
132.61
4.41

185.71

0,16
6.69
4,13
7,87
4,63
180.11
5,64
252 , 25
29,23
9,49
30,57
58,91
3,54
340,61

0,17
7,03
4,34
8,27
4,67
189,24
5,90
255 , 04
30.71
9,97
32,12
56,94
3,72
373,10

0.17
7,39
4.56
8.69
5.12
196,84
6,20
278 , 47
3227
10,48
33,74
55,41
3,90
698,20

0,19
8,16
5,06
9,59
5,65
219,51
6,72
307 , 43
35,83
11,57
37,25
63,74
4,31
408,40

0,20
8,57
5.29
10,06
5.93
230.64
7,00
323 , 01
37,43
1218
39,14
70,90
4.53
463,75

0,21
9,00
5,56
10,59
6,23
24234
7,26
339 , 39
39,33
12,77
41,13
69,65
4,76
492,84

374,68

21,58
6,67
22,57
137,80
2,61
325,59

0,15
6,37
3.93
7,49
16,78
171,42
5,37
240 , 08
27.82
9,03
29,09
36,91
3,37
307,78

35,60

20.00
8,48
20L91
123,18
2.45
346,32

0,14
6,08
3,75
7,13
4,20
163,15
4.96
228, 49
28.48
B.W
27.69
27,02
3,20
340,09

0,23
9,94
6,14
11,89
6,88
267.53
8,12

172,96

0,14
5,77
3,58
6,78
3,99
155,28
5,19
217, 47
25.20
8,18
26,35
28,05
3,05
305,15

0,22
9,46
5,84
1113
6,55
254.62
7,63

fìl7MWh

0,13
5,49
3,69
6,46
3,80
147,76
5,27
208, 94
23.98
7,79
25,08
45,37
290
297,91

0,18
7,76
4,80
9,13
5,37
208,92
6,45

ACR •Coóm

0,12
5,21
3,22
6,14
3,64
140,40
4,78
196 , 63
22.80
7,40
23,84
73,71
2,76
315.02

41.32
13,42
43,21
77,15
5,00
522,52

43,42
14,10
45,40
67,74
5.25
551,83

ACL-F99 MSBd Pdce
R$IMWb
Fuel - CF F19d Coda
R31MMBiu
Fue1- Fbud L41&4e Paymede
MM
Fud- V~ Lla4ee Paym~s R$ MM
9falea¢e Com
RS MM
PLD D(epdcbing
R~

R$

292,59
33.91
11,01
35,46
53,54
4,10
410,84

Energy Generation Metrics
I9UI
V~n Opw~
~ Y~ Capeciy

mmlt%
MWm

A~

%

~ MU11a1 COn~
Gaio (4ae~ o do
Cm-BOp1W1
A>•epe AwLEily
E+peded Da~
Ft~GomaNd Pbyaid Guaad1/41 FIO
B~ Tm~ n ACR

%
%
%-69m01a1%
%-80mMlr
%
MWm
MWm
MWm
MWm

Spd a~ uM n ACR
11~En•g70bpalá
E=WD ~n ACR
B~eaW~)o ACL
ADOLW

MWm
%
L1Wn
MWO
MWI1
MWb

E~ Toem n ACL

2016

218

2017

2018

2019

202

2021

2022

2023

2024

2026

7028

1027

2028

2029

2030

12
178.00

12
176,00

12
178,00

12
178,00

12
17,00

12
17890

12
178,00

12
176.00

12
176,00

12
176,00

12
176,00

12
176.00

12
176,00

12
17600

12
176,00

12
178.00

92%

951E

90%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

91%

95%

95%

94%

94%

94%

89%

1%
3%
1%
98%
100%
101,80
98.70
1,9
98,00

1%
3%
1%
91%
100%
101.80
98.45
8,47
980

1%
3%
1%
90%
58%
101,80
0,28
7,21
96,00

1%
3%
1%
89%
32%
101,60
98.26
8.30
98.00

1%
3%
1%
80%
16%
101,80
98,28
8,12
98.00

1%
3%
1%
95%
18%
101,80
9,28
1,88
98.00

1%
3%
1%
97%
23%
101,80
98,26
0,37
98.00

1%
3%
1%
97%
32%
101,80
9926
-0,39
98.00

1%
3%
1%
99%
30%
101,80
9826
-1,73
98.00

1%
3%
1%
99%
30%
101,80
9828
-1,73
99.00

1%
3%
/%
98%
27%
101,00
98.26
-0,83
9890

1%
3%
1%
90%
30%
101,80
98,28
-0,72
98.00

1%
3%
1%
98%
32%
101,80
96.2
-0,63
98.00

1%
3%
1%
98%
3(2%
101,80
96251
-0.62
95,00 1

1%
3%
1%
98%
31%
101,80
98.2
-0,80
98.00

1%
3%
1%
96%
28%
101,80
98.28
-1,33
95.00

-0,83
99%
1414.045
1.355.157
(7.238)
1.433.533

2,02
100%
1.470.405
1.412.726
(52.654)
I.M7.079

2,94
100%
767.882
739,218
(80.821)
800989

2.04
100%
461.012
441W4
(70.390)
453594

-7.86
100%
284.519
254.845
(BB.e20)
260.3%

-1,59
100%
261.391
751.634
(13-972)
257.26

-0,10
100%
331.900
319.511
(807)
328.985

0.65
100%
474.062
458.368
5.872
467.393

2.00
100%
437.&42
421498
17.494
431.994

20
100%
421.459
405.727
17,4%
432694

1.09
100%
389.967
375.410
9.571
3m195

0.90
100%
438.380
422.018
,82
433.194

0.89
1 100%
,462300
',&45.12
7.789
457.194

0,88
100%
434.198
417.991
7.701
429.594

087
100%
458.353
439.318
7.570
451.794

1.60
100%
385,%7
371,550
13.989
405.596

I

i

Sousa E1e4a and 81ed pela c~bMs
.
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Parnaíba 111
Net Revenues (R$ MM)

360

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2023

2022

2024

2025

2026

356

349

2028

2029

2030

__

134

140

2027 1 2028

2029

2030

(~

I EvERCORE

2027

EBITDA (R$ MM)

2015
so^ E~

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2023

2022
16

2024

2025

2026

C3
L-7&
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Parnaíba III
Projected Cash Flows (R$ MM)
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

EBT

50

51

55

60

62

69

84

91

97

103

109

116

121

128

134

Yrcome Tax Paid

(3)

(3)

(3)

(4)

(6)

m

65

Depreciation and Amortizahon
Changes in Working Capital
Other Nonlash ftems
Capex
Debt Raised

6
8
0
(6)
0

6
1
0
(0)
0

6
(2)
0
(0)
0

6
(1)
0
0
0

6
(1)
0
0
0

6
(1)
0
0
0

6
1
0
0
o

(10)
6
(2)
0
0
0

(11)
6
(1)
0
0
0

(35)
6
(1)
0
0
0

(39)
6
(0) i
0
0
0

(41)
6
(1)
0
0
0

(43)
6
(1)
0
0
0

(46)
6
(1)
0
0
0

(48)
6
(1)
0
0
0

Debt Paid

(3)

(14)

(14)

4

3

(14)

(14)

(14)

(14)

(10)

0

0

0

0

0

0

Total

53

41

43

65

64

53

52

65

72

58

72

76

80

83

88

92

m

(37)
6
(1)
0
0
0

Date
Cost of Equity

8,34%

Risk Free Rate
Unlevered Beta
Levered Beta
Risk Premium
Country Risk

2,37%
0,33x
0,51X
6,96%
2,38%

USTreasury -1O Years, Avg. Last Twelve Months
Comparables 2 Year Unlevered Beta
Ibbotson Yearbook 2014
EMBI+ Brazil, Last Twelve Months

1210312015
15/0312015
15/03/2015
0410312015

Debt (Target)

Equity 1 (Debt + Equity)
Debt 1 (Debt +Equfty)

60,19% Estimate Year End 2015
39,81% Estimate Year End 2015

Inflation

3,02%

Brazil
USA

5,07% Brazilian Central Bank Estimate
1,99% IMF Estimate

1610312015
16/03/2015

Cost of capital

Ke - US$
Ke - R$ Nominal

8,34%_
................................... _.................
11,619&...................... ...............................

i~
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Parnaíba IV
Main Operating Assumptions

Sources

Gas

Energy Source

• Pamaíba IV plant comprises of 3 thermo generation turbines

Power Plant Capacity

• Pamaíba IV sells energy in the free martcet, and curretly sells
all of its energy for private company Kinross

56,3 MW

Commercial Operation Date

• Pamaíba IV has a long term supply contract with PGN to

supply gas to the thermo plants which entails the following

jan-14

Capacity Declares

53,4 MW

Capacity Sold in ACR

o Mwm

cost:
■

Gas (raw material) — Price established at the contract
signature and adjusted according to Brazilian official
inflation index (MA)

PPA Length

NA

Inflexibility

NA

Base Fixed Revenue

NA

Fuel Consumption

• Other costs of the UTE are O&M, overhaulíng, R&D ,
regulatory fees, and costs related to energy unavailability

7,57 MMBtu/MWh

Fuel C osts

7,52 R$/MMBtu

PPA Renovatíon

Yes — same condRions

Economic Ufe

30 years
Financing Assumptions

DebtAmount (as ofDecember,2014)'
Interest
Amortizadon Period
Amortization Stan Year
SO^ Eneva
NoOe(1]: Imermnpeny

oeu

18

R$153MM
i

104% CDI
8 years
2018
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Parnaíba IV
Operating Metrics
UeK
Spd Maàet P~
ANEEL Fm
CCEE CmMUUm
TUST
Faed 0591
V~OSM

R~
RLKW-yw
RWKW-year
RYKW-nlme
RB MM
RY~
R$ MM
0~
ACR-Faed Retmea
R~
ACR-C~*(Fud Y1tle><)
USYMMaN
ACR-COóm
RYMWB
ACL-FRe Mrkel Pdce
RYMW9
Fud-CF Phnf Coso
UMM8N
Fud-Faed Lera Papiro
RS MM
Fuel- Vafetle Lese Prynlael RS MM
91a4af9e Coai
RS MM
PLO DUgkJ14p
RYMW0

2015

2015

2017

2018

2019

2010

2021

2022

2023

2m

2025

2026

35,95
2,24
0.12
494
4,10
4,39
7,71
0,00
3,93
10,27
740.08
8,81
O.W
O,m
1,32
314.W

42.03
2.42
0,13
5.33
4,30
4,71
7,72
0,00
4,41
11.06
199,79
9,23
0,00
0,00
1,40
275.47

44,40
2.58
0,14
50
4,55
4,99
4,95
0,00
4,76
11,70
188,79
9,78
0,00
0,00
1,48
280.43

48.71
269
0,15
5,92
479
5,25
5.49
0,00
5,27
12,31
171.58
10.30
0,00
0,00
1,56
218.07

49,07
483
0.18
8,22
5,03
5,52
5,08
O.W
5,19
12,94
188,57
10,52
0.00
0,00
1,84
201.83

51.56
2,97
0,16
6,54
5,29
5,80
5,36
0,00
498
13,59
198.02
11,37
0,00
Q.W
1,72
217.72

54,18
3,12
0,17
8,87
5,55
6,09
6,05
0,00
5,37
1426
205,96
11,95
0,00
0,00
1.81
713.05

58,92
3,28
0.18
7,22
5.84
6.40
8,67
0.00
5.64
15,01
218,41
12,55
0,00
0,00
1.90
257.22

59,81
3,44
0,19
7,56
5,14
6,72
6,95
0,00
5,90
15,77
227,98
13,19
0,00
0,00
2,00
275,91

62,84
3,62
020
7,97
6.45
7.07
7,34
0,00
0,20
18,57
238,90
13,88
0,00
0.00
2.10
29103

88,03
3,90
0,21
8,37
6,77
7,42
7,72
0,00
6,45
17,41
251,02
14,56
0,00
0,00
2,21
296,68

69,37
40
0,22
8,80
7,12
7,80
8,17
0,00
6,72
18,29
283.74
15,30
0,00
0,00
2,32
312,73

12
58,28
a7%
3%
3%
3%
88%
80%
51,78
45,48
-0,52
48,80
-1%
280.447
(4545)
492900
(3. 060)

12
58,28
89%
3%
3%
3%
87%
8496
51.78
45,21
-0.79
46,95
2%
291029
(6.910)
402980
(4.6M)

12
58,28

12
56,28
BT%
3%
3%
3%
86%
67%
51,78
44.87
-1,13
440
2%
287.834
(9.845)
402.900
(8.850)

2021
72,89
4,20
0,23
9,24
7,48
8,20
8,83
0,00
7,00
19,72

277.12
I

16,07
0,00
0.00
2,44
340.10

2026

2029

2030

76,59
4,41
0,24
9,71
7,86
8,81
8,97
0,00
7,25
20,19
291,17
18,89
0,00
0,00
2.55
351,20

00,47
4,83
0,26
10,20
826
9,05
9,35
0,00
7.63
21,22
305,93
17,75
0.00
0.00
2,69
381.83

84,55
4,87
0,27
10,72
8,67
9,51
9,98
0,00
8,12
22,19
321,44
18,68
0,00
0,00
2,83
39829

12
50.28
87%
3%
3%
3%
87%
W%
51,78
45.05
-0,95
46.00
-2%
285.087
(1.312)
402980
(5.79n

12
55.28
87%
3%
3%
3%
87%
06%
51,78
45,08
-0.92
40,00
,2%
280298
(83.58)
492960
(S.447)

12
580
81%
3%
3%
3%
87%
64%
51,78
44.88
-1,12
46,00
,2%
271.358
(9.828)
492950
0~

Energy Generation Metrics

Ag. YS1ãW CepecNy
A4isaNy
Rr1YWnd Corw4r54im
GW Lasses
Aspe 84emd Carwanp5m
AW~AUMaOfory
E>PedW D~al
Pb~ 09~
NM Plydcel GL~%
RM FID
E~W Treded In ACL
epafu-~Jn ACR
ToW E~Ospddl
E~W Dm~ InACR
E~ sof010mud11) h ACL
ADOMP

m~
%
%
%
%-00mmiu
%-WM~
%

MNm
MWm
MWm
m~
%
MNT
MW11
MM
MW0

500
87%
3%
3%
3%
91%
100%
51,78

47.07
1.07
40.00
2%
4WAW
9.345
492980
9.537

5~ E~ ana 9md Pait7 9alsldónts

Sete

BB%
3%
3%
3%
90%
100%
51,78
45,57
0.57
48.00
1%
432m
5.011
402950
5.165

12
5628
N%
3%
3%
3%
89%
81%
51,78
48.37
0,37
46,00
1%
365.351
3.198
492.980
2.678

12

5e 28
89%
3%
3%
3%
a%
W%
51,78
45,74
-026
48,00
-1%
281.336
(2.M
402980
(1.517)

12
5628
89%
3%
3%
3%
87%
49%
51,78
45.15
-0,85
48.06
,2%
216.77!
(7.453)
402800
(3.781)

12
58,28
88%
3%
3%
3%
88%
50%
51,78
45.84
-0,18
46,00
0%
215.179
(1.318)
402.980
(715)

12
5628
87%
3%
3%
3%
8996
60%
51,78
45,95
-0,05
48.00
0%
257247
(450)
40¢.960

12
592a
85%
3%
3%
3%
BB%
65%
51,78
45,84
-0,16
48,00
0%
284.412
(1.419)
402880

Ras)

(90)

19

as%
3%
3%
3%
87%

em
51,78
45,16
-0,84
^W
2%
283.548
(7.329)
402980
(5.108)

12
58,28
87 %
3%
3%
3%
87%

em
51,78
44.90
-1,10
48.80
2%
291284
(9.888)
.402.900
~, (8.778)
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Parnaíba IV

Net Revenues (R$ MM)
127

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027. 2028

2029

133

2030

EBITDA (R$ MM)

41

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023
20

2024

2025

2026

2027, 2028

2029

44

2030

'dIEVERCORE
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Parnaíba IV
Projected Cash Flows (R$ MM)
2015
(12)

EBT
Income Tax Paid
Depreciation and Amortizahon
Changes in Working Capital
Other NonLash kems
Capex
OM Raised
Debt Paid
Total

2016

2017

2016

2019

(7)
0
7
(0)
(0)

(1)
0
7
(1)
0
(0)

2
0
7
(0)
0
0

6
0
7
(0)
0
0

o
o

o

o

o

0

(0)

-1

-1

5

0
7
6
0
(2)

o

2020
10

2024

2025

22
(3)
7
(0)

26
(8)
7
(0)

o

o

0

0

o

o
o
o

o

o

(21)
0

(24)
0

(25)
0

2021

2022

(0)
7
(0)
0
0

12
(0)
7
(0)
0
0

15
(0)
7
(0)
0
0

o

o

o

(18)

(18)

-10

-6

(16)
0

(19)
0

2023
18
(1)
7
(0)

2026 í

2027

2028

2029

2030

30
(9)
7
(0)
0
0

33
(9)
7
(0)
0
0

35
(12)
7
(0)
0
0

37
(15)
7
(0)
0
0

o

o

o

o

(12)

29
(8)
7
(0)
0
0
0
(0)

(0)

(0)

0

0

13

27

28

30

29

29

r
Cost of Equity
Risk Free Rate
Unlevered Beta
Levered Beta
Risk Premium
Country Risk

24,34%
2,37%
0,33x
2,81x
6,96%
2,38%

Debt(Target)
Equ"1(Debt+Equity)
Debt/ (Debt+ Equity)

10,12% EstimateYearEnd2015
89,88% Estimate Year End 2015

Inflation
Brazil
USA.
Cost of Capital
Ke - US$
Ke - R$ Nominal

Eneva

US Treasury- 10 Years, Avg. Last Twelve Months
Comparables 2 Year Unlevered Beta
Ibbotson Yearbook2014
EMBI + Brazil, Last Twelve Months

3,02%
5,07% Brazílian Central Bank Estimate
1,99% IMF Estimate

1210312015
15/03/2015
15/03/2015
04/03/2015

16/03/2015
16/03/2015

24,34%_
............................_........................
28,3094
.................................... ..................
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Valuation Summary
Discounted Cash Flow

i

489

1

1

High range
1

(93)

165

Mid range

361

Low range

352

Pamalba 1

Pamalba III

Pamalba IV

Non Contributed Capital

Total

Increase

Market Comparable Mulhples

t

2015 EBITDA (Trading Mutiple)

8,OOx

9,00x

713

803

489

578

396

485

2016 EBITDA (Trading Multiple)

6,50x

7,50x

558

643

333

419

¡ 240

326

2015 EBITDA (Transaction Mutiple)

8,00x

10,00x

713

892

489

667

396

574

E~a
Note I11: Pamaibe IV Projede0 Cash FWM diacaxrte0 by Pamaiba 1 Cost ar Equity (13.0896) result in
an equity YMm or Peba ~e d R$1823 MA

22
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Multiples Database
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Comparable Trading Statistics

381

4,7

1.798,3

118,9

573,1

2.371,4

411,1

341,9

5,8x

6,9x

1.258

3 ,9

4.893 , 6

74 , 8

3.867 ,9

8.761, 5

1.155,6

1.092,0

7,6x

8,Ox

CPFL Energia SA

962

6,0

5.800,9

189,4

5.279,0

11.0 7 9,9

1.243,7

1.386 ,6

8,9x

8,Ox

CPFLEnergia s Renováv eis SA

503

3,8

1.921,5

133,2

1.64 9,1

3.570, 6

31 5, 8

3 57, 6

1 1,3 x

30,Ox

EDP - Energ ias do B rasil S A

476

3,2

1513,7

51,1

95 2,4

2.466 ,1

499,0

574,6

4,9x

4,3x

Equatorial Energia S A

198

9,4

1.851,3

127,0

907,2

2.758,5

294,0

3725

9,4x

7,4x

Renova Energi a SA

106

8,4

889,3

113,4

846,5

1.73 5,9

11 7,7

159,7

14,8x

1 0,9x

Tractebel Energi a SA

653

11,0

7.202,6

6 5,2

1 .116,5

8. 319,1

938,7

1.1 76,5

8 ,9 x

7 , 1x

Eneva SA

840

50,4

241,6

1.973,4

2.023,8

326,6

0, 0

6,2x

O,Ox

Copel

274

2.961,9

35,1

1.826,6

4.471,0

892,6

1.057,4

5,4x

5,3x

AESriiet@SA
CemigS A

0,1^

10,8

Average Local GenCo's

115,0

8,3x

6,8x

Medium Local GenCo's

116,2

8,2x

7,2x

Sousa. cam IO

24
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Comparable Transaction Statistics

Compafiía General de
_El_ec_tricidadS_ACSNSE -CGE)

9,0x

Chile

39%

6,Ox

Peru

1317,1

50%

12,Ox

Chile

10.688,8

100%

8,9x

United States

69,4

100%

12,5x

Bulgarìa

4.798,7

100%

7,7x

United States

26.627,3

100%

8,3x

United States

308,9

100%

7,4x

Sweeden

91,9

42%

510x

Barbados

6.611,0

54%

Generandes Peru SA

413,0

AESGenerSA

Empresa Electrica Guacolda
_-

mal-13

Berkshire Hathaway Energy

NV Energy, Inc.

dez-12

ToplofikatdaPlevenM

ToplofikatsiaRousseEAD

abr-11

The AES Corporation

DPLInc.

jan-11

Duke Energy Corporation

Progress Energy Inc.

Capstone Infrastructure
Corporation; Macquarie

HeatOperations and Heat

Infrastructureand Real Asseis

Production Facilities

out-14

Gas Natural SOG SA(CATS:GAS)

abr-14

Enersis SA (SNSE:ENERSIS)

mar-14

dez-30

(Europe)Umited_____

_
& Power
Holdings
,. .._,

Ught

_

nov-10

£mera Incorporated

fev-10

FirstEnergy Corp.

Allegheny Energy, lnc.

9.291,0

100%

7Sx

United States

noa-09

Pacific Equity Partners

Energy Developments Ltd.

736,6

80%

7,2x

Australia

0ut-09

Grupo Argos SA; Celsia SA ESP

1.226,8

64%

7,5x

Colombia

2.769,0

100%

16,2x

Singapore

Empresa de Energia dei

The Kansai Eiectric Power
Company, lncorporated;
Marubeni Corporation; Kyushu
set-0S

Electric Power Company,

Senoko Energy Pte Ltd

Incorporated; GDF SUEZ SA;
lapan Bank For International

¡

Cooperation, I nvesbi o t Arrn
11.810,5

45%

11,Ox

Average

5.482,8

77%

9,Ox

Median

2.043,0

90%

S,Ox

jul-08

Soi w Capdel lO

Gas Natural SDG AS

Uni6n Fenosa, SA

25
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Parnaíba I, III and IV Overview

en va

Parnaíba Complex Overview

■

The Parnaiba Complex, located in Santo Antônio dos Lopes, Maranhão, is one of the ► argest thermal energy generation complexes in Brazil

• The Complex is formed by the thermal power plants Parnaiba I. Parnaiba II, Parnaíba III and Parnaíba IV
■

Currently in operation, Parnaiba 1 (676 MW). Parnaiba III (178 MW) and Parnaiba IV (56 MW) are the energy suppliers to the National Grid (SIN)

• Using gas produced by Parnaíba Gás Natural, ENEVA is able to generate energy at low costs due to privileged logistics, to the enterprise's large scale
and easy access to mains

• The Parnaiba Complex is certified to reach up to 3,722 MW
-

Parnaíba III

Parnaíba 1

—

Capacity: 676 MW

• Capacity: 178 MW

Efficiency:37%

• Efficìency:38%

■

Fixed Revenues: R$443 MWyear

• Fixed Revenues: R598 MM/year

■

Unitary Variable Cost: R$114/MWH

• Unitary Variable Cost: R$160/MWH

Auction: A-5120 08

• Auction: A-5/2008

■

— Parnaíba IV

Parnaíba II
• Capacity: 517 MW

• Capacity: 56 MW

• Efficiency: 51 %

• Efficiency:46%

• Fixed Revenues: RS374MWyear

• Fixed Revenues: R$54 MM/year

• Unitary Variable Cost: R$59/MWH

• Unitary Variable Cost: R$69/MWH

• Auction: A-312011

• Free Market

v
Source Eneva
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Parnaíba 1 Income Statement

I

R$thousand
Net Revenues

0

eneva

2012

2013

2014

-

682.815

960.759

(594.048)

(824.570)

Costs

i

88.767

136.190

(15.736)

(11.997)

(18.770)

(14.807)

(10.320)

(5.844)

(929)

(1.677)

(12.926)

(15.736)

76.771

117.420

(984)

(71.334)

(75.854)

Financialrevenues

1

3.100

6.010

Financial expenses

(985)

(74.434)

(81.864)

(16.720)

5.436

41.566

5.716

(5.284)

(5.604)

(11.004)

152

35.962

Gross profit
Operavng Expenses
SGBA
Other expenses
EBIT
Net financial revenues (expenses)

EBT
Taxes
Net income (loas)

So~ E~
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Parnaíba 1 Balance Sheet
2012

2013

2014

162.381

265.826

199.312

3.020

85.787

30.028

150.759

149.663

142.438

413

9.431

6.603

5.157

2.328

2.252

15.739

-

3.032

2.878

17.991

Non current liabilities

677.593

910.569

715.373

Loans and financing

677.593

657.588

577.981

Deferred taxes and social
contribution

_

4.187

7.117

Accounts payable to related
parties

_

107.223

130.275

141.57,1

-

330.144

246.624

470.705

2012

2013

2014

85.229

158.288

206.355

83.250

32.034

38.121

Suppliers

Accounts receivable

-

110.113

141.072

Loans and financing

Inventory

-

4236

7.480

Taxesrecoverab)e

-

7.455

14.722

Prepaid expenses

1.706

4.086

4.960

272

364

-

RSt housand

CurrentAssets
Cash and cesh equtvalents

R$thousand

Current Liabilities

Taxes and contributions payable
Wages and vacetions payable
Energy reimbursement
Otheraccountspayable

Other caedits
Non Current Assets
Taxes recoverable
Deferred taxes and social
contribution

1.084.889
5.141
11.359

1.264.731

1.179.035

520

1.323

14.006

12.009

1.844

257

1.356

Linked deposit

-

34.044

24.648

Related parties

-

1.906

1.344

Fixed asseis

882.788

1.035.111

971.709

Capital

354.465

263.619

263.619

intangíble

183.758

- 178.887

166.647

Accumulatedlosses

(24.321)

(16.995)

207.087

Total Asseis

1.170.118

1.170.118

1.423.019

1.385.390

Prepaíd expenses

1.423.019

Advances for future capital
increase
Equity

1.385.390

Total Liabilitites + Equity

29

G5 I EVERCORE

STR MY PRIVATE AND CONFlDENM

o

Parnaiba I, III and IV Overview

eneva

Parnaiba III Income Statement

2012

2013

2014

-

198.299

244.861

(221.912)

(239.403)

-

(23.613)

5.458

Operating Expenses

(294)

(483)

I (10.070)

Administrative

(294)

(483)

(10.070)

(294)

(24.096)

(4.612)

-

(4.790)

I (10.660)

R$thousand
Net Revenues
Costa
Gross profit

E81T
Net financial revenues (expenses)

Financia]revenues
Financialexpenses
EBT

Taxes
Net Income (loss)

Sousa Enava

30

3.811

9.021

-

(8.001)

(19.681)

(294)

(28.886)

(15.272)

-

9.821

5.109

(294)

(19.065)

(10.163)
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Parnaíba III Balance Sheet

2012

2013

2014

67

162.075

71.320

Cash and cash equivalents

62.796

14.104

Suppliers

Accounts receivable

83.494

42.230

Loans and financing

Taxes recoverable

10.528

9.873

Taxes and contributions
payable

67

1.269

1.157

Research & Development

-

1.380

-

Other accounts payable

2.609

3.956

R$fhousand
Current Assets

Prepaid expenses

Derivativa transachons
Other credils

R$fhousand
Current ~Ritos
os

Non current liabilities

2012

2013

2014

13

149.710

164.106

13

28.253

33.716

-

120.636

121.568

39

-

-

549

-

-

233

8.822

71

38.591

38.001

7

38.591

38.001

47 I

140.040

137.077

1.213

160.271

160.271

(1.166)

(20.231)

(23.194)

67

328.341

339.184

I

Non Currerrt Assets

-

166.267

267.864

Taxes recoverable

-

249

111

-

9.821

86.218

Capital

-

156.197

181.535

Accumulatedlosses

67

328.341

339.184

contrí red
Defer
ut lanes and
contribution

Fixed assets
Total Assets

Souce: Ene.ra

social

Related partes

Equity

Total Liabilitites + Equity
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Parnaíba IV

2012

2013

2014

-

5.825

50.022

-

(3.244)

(32.549)

-

2.581

17A73

-

(632)

I (1.311)

-

(632)

(1.311)

-

1.949

Net financial revemos (expenses)

12

3.416

(21.280)

Finanáalrevenues

19

8.928

325

Financial expenses

(7)

(5.512)

(21.605)

(12)

5.365

(5.118)

-

(1.800)

2.783

(12)

3.565

(2.335)

R$thousand
Net Revenues
Costs
Gross profit
Operating Expenses
Administrativa
EBIT

EBT
Taxes
Net Incorre (loss)

So~: E~

32
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Parnaíba IV Balance Sheet
RSthousand

2012

2013

2014

Current Asseis

1.596

29.035

14.270

R$thousand

2012

2013

2014

Current Liabilities

1.532

83.602

5.658

-

7.8%

1.797

129

73

437

3.718

75.131

-

Suppliers
Cash and cash equivalents

Accourds receivable

1.596

5.074

331

-

8.999

2.412

Labourobligalions
Tax obligations

23,

Loans and financing
Taxes recoverable

-

11.755

10.698

Transactionswith related

parties
Derivative transactions

-

3.105

-

Othercredits

-

102

829

1.509
17

70

44.271

174.877

Deferred taxes and social
contributions

1.048

1.580

Transactions with related
parties

43.223

173.297

15.228

19.514

17.178

15.216

15.936

15.936

12

3.578

1.242

16.760

147.387

197.713

Other liabil'Ities

-

Non current liabilities

N O nCurrentAssets

Taxes recoverable

15.164

118.352

183.443

3

74

22.200

15.161

118.278

161.243

Equity

CapRal
Fíxed assets

Eamings reserve
Total Assets

Sauna: E~

16.760

147.387

197.713

Total Liabilitites + Equity
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Comado Varoli
cvarolì@g5evercore.com
+55 113014 6868

Marcelo Lajchter
malajchter@95evercore.com
+55 213205 9180
Arthur Horta
aborta@95evercore.com
+55 11 3165 4600

Graciema Bertoletti
graciema.bertoletb@g5evercore.com
+55 113014 6846

Manuela Albuquerque Silveira
msilveira@95evercore.com
+55 113165 7005

Sao Paulo

I
Rio de Janeiro

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3311-10th Floor

Av. Borges de Medeiros, 633 — Room 202

04538 133 - Itaim Bibi

22430 042 - Leblon

+55 113014 6868

+55 213205 9180

www.95evercore.com
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Deloitteo

Administradora Judicial
FA - Reorganização
Delollte Touche Tohmetsu
Consultores Ltda
Alexandre Dumas, 1981
Chácara Sento António
04717-908 - São Paulo - SP
Brasil

TeL+ 55 (11) 5186-1091
+ 55 (21) 3981-0501
aigeradora@deloltte.com

EXMO. SRO. DR. JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA
CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

-

.~ Li
-

PRUIft445ed Estef011

o
Processo n' 0474961-48.2014.8.19.0001

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. ("DELOITTE"),
administradora judicial nomeada por esse MM. Juizo nos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de
ENEVA S.A. E ENEVA PARTICIPAÇÔES S.A., vem, respeitosamente, à presença de Vossa
Excelência, tendo em vista a publicação de edital de convocação para a Assembleia Geral de
Credores, em 1' convocação para o dia 16 de abril de 2015, e 2' convocação para o dia 30 de
abril de 2015, expor e ao final requerer o que segue:

á sociedade Itmuea eMabelaede no RsIno ~o ~ Touche Tobrnatsu LimheT a sua rede de Pretas-membro, cada qual eomutulMo uma
pesca )uridka fndependeme. Aceeae ~delufm.coMabout pare uma descrição detalheda da se ~ )urfdlca de Delolua Touche Tohmetsu LhaRed a da wes
Meluitte' refere-se
flane

endro.

02011 Defofua Touche Tohreatau. Todos os direitos resenada.
114

ap a,U
A. ESCLARECIMENTOS GERAIS

1. Conforme indicado no edital de convocação, a AGC das Recuperandas serão realizadas no
Auditório Principal do Edifício da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, localizado na Praça XV
de Novembro, 20, térreo, Centro, Rio de Janeiro/RJ. O credenciamento para participação na
AGC terá início às 08h e encerramento às 09h, quando apurar-se-á o quórum para sua instalação.
2. Por conta de limitação de espaço no local disponibilizado para a realização da AGC, será
permitido o ingresso do credor com dois acompanhantes. Havendo disponibilidade de espaço,
depois de acomodados os credores, a Administradora Judicial poderá destinar uma área para

o

ouvintes.
3. A Administradora Judicial informa que utilizará a relação de credores elaborada pela
Administradora Judicial e publicada no Diário Oficial de 31 de março de 2015, na forma do art.
7°, §2° da Lei n. 11.101/2005, constante das fls. 1361/1364.
4. A votação do plano será feita de forma consolidada, ou seja, não haverá votação
individualizada por empresa em recuperação judicial, uma vez que o plano de recuperação
apresentado no autos é único para todas as Recuperandas.
B. PARTES RELACIONADAS

•

S. Em observância ao art. 43 da Lei n. 11.101/2005, são partes relacionadas das Recuperandas e,
por isso, não terão direito de voto nas deliberações assembleares, bem como não serão
computados para fins de verificação de quórum, as seguintes sociedades:
1) E.ON Brasil Energia Ltda.;
2) E.ON E&P Norge AS;
3) E.ON Intemational;
4) Six Automação S.A.
6. Adicionalmente, são partes relacionadas as sociedades constantes do instrumento de
conciliação em anexo (documento 01), já apresentado perante esse MM. Juizo pele
Recuperandas.

/

,23 25
7. Por fim, em entendimentos havidos com a Administradora Judicial, as Recuperandas
concordaram com as listas de partes relacionadas acima mencionadas.
C. CRÉDITOS SUPOSTAMENTE NÃO MODIFICADOS PELO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

8. De acordo com a cláusula 7.5 do Plano de Recuperação Judicial, as Recuperandas não
pretendem alterar o valor ou as condições originais do pagamento de créditos decorrentes de
operações contraídas diretamente pelas subsidiárias das Recuperandas sediadas no Brasil, por
meio de operações nas quais as Recuperandas figuram como fiadoras, avalistas, devedoras
solidárias ou de qualquer outra forma coobrigadas ao pagamento da dívida contraída diretamente
por uma de suas subsidiárias sediadas no Brasil. Diante disso, em atenção ao art. 45, §3° da Lei
n. 11.101/2005, os credores nestas condições não terão direito a voto e não serão considerados
•

para fins de verificação de quórum de deliberação da AGC.
D. REQUERIMENTO FORMULADO PELO CREDOR TIVIT TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS,
SERVIÇOS E TECNOLOGIA S.A.

9. Às fis. 1566/1592, a credora Tivit Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia S.A.
("Tivit") informou ter incorporado a também credora Synapsis Brasil S.A. ("Synapsis"), ambas
listadas na Relação de Credores elaborada por esta Administradora Judicial, pelo que requer a
unificação de seus créditos e conseguinte participação em Assembleia Geral de Credores na
proporção da soma dos créditos de ambas as credoras: R$ 263.902,06 (duzentos e sessenta e três
• mil novecentos e dois reais e seis centavos). Assim, embora o pleito da Tivit não tenha sido
apreciado por esse MM. Juizo - e, portanto a Relação de Credores não tenha sido alterada - ante
a regularidade da documentação apresentada, que comprovou referida incorporação (documento
02), esta Administradora Judicial considerará, para fins de AGC, com direto a voz e voto, a
credora Tivit na proporção da soma dos créditos unificados, ou seja, na quantia R$ 263.902,06
(duzentos e sessenta e três mil novecentos e dois reais e seis centavos), com a exclusão do direito
a voz e voto da credora Synapsis.

E. DECISÃO PROFERIDA POR ESSE MM. JUÍZO NOS AUTOS DA IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO N.

0143904- 51.2015.8.19.0001
10. Em decisão proferida no dia 14 de abril de 2015, nos autos da impugnação de crédito
apresentada pelo credor Veirano Advogados Associados S.A. ("Veirano"), da qual

Administradora Judicial declara sua ciência, foi deferida a colheita de voto em separado deste
credor no que tange à quantia controversa, isto é, a diferença entre o valor listado na Relação de
Credores e o valor pleiteado em impugnação. Assim, considerando-se que o Veirano foi listado
na Relação de Credores como credor da quantia de R$ 1.248,30 (um mil duzentos e quarenta e
- oito reais e trinta centavos), e pretende a majoração-do valor para R$ 62.166,01 (sessenta e dois
mil cento e sessenta e seis reais e um centavo), a Administradora Judicial considerará, para fins
de colheita em separado do voto, o valor de R$ 60.917,71 (sessenta mil novecentos e dezessete
-

reais e setenta e um centavos).— --- --- -- -- - - - -- - -- -- -

--

-----

F. CONCLUSÕES E REQUERIMENTOS

11. Ante o exposto, requer a Administradora Judicial sejam homologados por esse. MM. Juízo os
•

critérios expostos.

Termos em que,
pede deferimento.
Ri de Janeiro, 15 de abril de 2015

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.

o

Administradora Judicial
Luis Vasco Elias

ALBERTO
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DOC 1
•

o2j3a 2

WO PARTICULAR DE COP

CLAIMS SETTLEMENT

DE VALORES DE CREDITO
De um lado:

On one side:

Eneva $.A., em recuperação ludiclal, sociedade

Eneva $.A.. em recuperação ludiclal

por ações com sede na Prata do Flamengo, n2

corporation ' with head office at Praia do

66, 92 andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP

Flamengo, 66, 9th floor, .Flamengo, Rio de

CNPJ sob o na

Janeiro/RJ, Zipcode 22,210.903, CNPJ sob o na

04.423.56710001-21; e Eneva Participações

04.423.56710001.21; and Eneva Participações

S.A., em recuperação Judicial, sociedade por

S.A., em recuperação ludiclal, corporation with

n2 '22.210.903, inscrita

•

no

a

ações com sede na Praia do Flamengo, ns 66,

head office at Praia do Flamengo, 66, 9th floor,

92 andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP n 2

Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, Zipcode 22.210-

22.210.903, inscrita no CNPJ sob o ns

903, CNPJ sob o ns 15.379.16810001.27 (Jolntly

15.379.168/0001-27 (em conjunto

referred to as " neva").

denominadas " Eneva ").

•

De outro lado:

On the other side:

E.ON SE. sociedade com sede na Alemanha, na

E.ON SE • a company with head office In

E.ON-Platz 1, 40479 Dusseldorf; )èQ

Germany, at E.ON-Platr 1, 40479 Dusseldorf;

Produzione S.P.A. sociedade com sede na

E.ON Produzione S.P.A.. a company with head

Itália, na Via Valnerina 9, 05100 Temi; j„QN
Human Resources International GmbH

office In Italy, at Via Valnerina 9, 05100 Ternh,
E.ON Human Resources International GmbH. a

sociedade com sede na Alemanha, em

company with head offiice In Germany, at

Tresckowstr, 5, 30457 Hannover; E.ON

Tresckowstr. 5, 30457, Hannover; E .ON

Technoloates GmbH (anteriormente

Technoloeies GmbH (formerly known as "E.ON

denominada "E.ON New Buiid & Technology

New Build & Technology GmbH"), a company

GmbW), sociedade com sede na Alemanha, em

with head office In Germany, at Aiexander-von-

Alexander-von-Humboldt-Str. 1, 45896

Humboldt-Str. 1, 45896 Gelsenkirchen and

Gelsenkirchen; e E.ON de Brasil Energia Ltda..

E ON do Brasil Energia Ltda a company with

sociedade empresária limitada, com sede na

head office In the City of São Paulo, State of São.

cidade de $ão Paulo, Estado de São Paulo, na

Paulo, at Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3729,

Avenida Brigadeiro Faria Lima, n 03.729, 5'

5th floor, ZIP Códe 04538-133, enrolled with

andar, CEP 04538-133, Inscrita no CNPJ/MF sob

CNPJ/MF under No. 12.162.16210001-05 (ali

o ne. 12.162.16210001-05 (as sociedades
listadas e qualificadas acima em conjunto

entities Ilsted above jointly referred to as 1,0
Companies " and, when acidressed together

denominadas " Sociedades E.ON " e, quando

with Eneva, sirrlpiy " artle )

referida juntamente com a Eneva,
simplesmente" artes").

c~

Considerando que:

Mereas:

(i) - A_) neva encontra-se .no regime de

(i) Eneva is under judicial'reorgënization

Recuperação Judicial previsto pela Lei

proceeding as provided by the Brazilian

Federal n' 11.101/2005, cujo processo

Federal Law No. 11,101/2005, before

tramita perante a 41 Vara Empresarial

the 0 Corporate Court of Rio de

da Comarca da Capital do Estado do Rio

Janeiro (Proceeding No..- 0474961-

de Janeiro (processo n.2 0474961-

48.2014.8:19.0001);

48.2014.8.19.0001);

•

(11) As Sociedades E.ON prestaram serviços

(IQ The E.ON Companies provided services

à Eneva anteriormente à data do

to Eneva prior to the date of flling for

ajuizamento do pedido de Recuperação

Judiciai Reorganization.

Judicial.
(li[) Existem créditos qulrografários em

(iil) The E.ON Companies have unsecured

favor das Sociedades E.ON vencidos e

claims against Eneva due or overdue as

vincendos nesta data, que decorrem

of this date arisen from those services

desses serviços e que não foram pagos

that Eneva has not accomplished with

pela Eneva em vista da sua

due to its temporary financial crlsls.

momentânea situação de crise
econb m Ico-financeira.

•

Qv) As Sociedades E.ON possuem créditos

(iv) The E.ON Companles have unsecured

quirografários anteriores à data do

claims prior to the date of flling for

pedido de Recuperação Judicial

Judicial Reorganization (pre-petition

(portanto, créditos concursals, nos

claims, pursuant to Article 49 of

termos do art. 49 da Lei n'

Brazillan Law No. 11,10112005).

11.10112005). Embora reconheça as

Aithough Eneva recognizes the E.ON

Sociedades E.ON como suas credoras

Companies as creditors subject to the

concursals,

Judicial

titulares de créditos

Reorganization,

holding

quirografário, a Eneva por um equivoco

unsecured

não Indicou todas as Sociedades E.ON

mistakenly not Included them ali In lts

na sua lista de credores que Instruiu o

Llst of Creditors.

claims,

Eneva

has

pedido de Recuperação Judicial.
(v) A Eneva apresentou seu Plano de

(v) Eneva

presented

ita

Judicial

Recu ração Judicial, que contém

Reorganization Plan, which provides

pr isão no sentido de que os créditos

for that the pre-petition claims shall be

ncursais serão pagos nas condições

pald in accordance with the conditions

apresentadas no Plano;

set forth in the Plan;

3zC:N
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(vi) As Partes têm Interesse em conciliar

(vi) The Parties wlsh to settie the E.ON

---sobre -os -valores - dos - créditos

- Companies' unsecured ciaims'subject

quirografários das Sociedades E.ON que

to the Judicial Reorganization

estico sujeitos à Recuperação Judiciai,

proceedIng, according to the terras

nos termos abaixo.

hereunder.

As Partes resolvem celebrar este Instrumento

The Parties decide to execute this Claims

Particular de Conciliação de Valores de Crédito

Settiement Agreement, pursuant to the

("Instrumento Particular de Conclllac3o"),

following clauses and condítions:

mediante as seguintes cláusulas e condições:

n
LJ

Obleto
1.1.

1. Ob ect:

Com base na documentação que

1,1. Based upon the documenta attached as

integra.o Anexo 1 deste Instrumento Particular

Exhibft 1 of this Claims Settlement Agreement,

de Conciliação, as Partes reconhecem que o

the Parties acknowledge that the List of

Quadro de Credores modificado pela

Credltors modiffed by the Trustee shall

Administradora .Judicial deverá contemplar os

contemplate. the following unsecured clalmstn

seguintes créditos quirografários na Ciasse III
de credores, Independentemente de terem

ou

Class III of Credltors, regardless of whether or
not they have been previousiy Ilsted:

não sido listados anteriormente:

•

(I) £191.677.10 (cento e noventa e um mil,

(1) E 191.677.10 (one hundred ninety one

seiscentos e setenta e sete euros ,e dez

thousand, six hundred e seventy seven

centavos), em favor da E.ON Produzione

euros and ten cents) on behalf of

P g., devidos por Eneva S.A.;
,5_,

Produzfone S.P.A., due by Eneva S.A.;

LQU

(li) f 345.857.43 (trezentos e quarenta e oito

(i1) ( 345.857.43 (three hundred forty Rve

mil, oitocentos e cinquenta e sete euros

thousand, elght hundred fifty seven

e quarenta e três centavos), em favor da

euros and forty three cents), on behalf of

E.ON Human Resources lnternational

E.ON Human Resources Intemational

GmW£ devidos por Eneva Particpações

GmbH. due by Eneva Participações S.A.;

$.A.;
(III) C 274.805.98 (duzentos e setenta e

(III) ( 274.805.98 (two hundred seventy four

quatro mil, oitocentos e cinco euros e

thousand, eight hundred and five euros,

noventa e oito centavos), em favor da

ninety-eight cenas), on behalf of j

E.ON Technoloeles GmbH (anteriormente
E.ON New Bulld & Techhotogy GmbH).

Build & Technoloay GmbH).

02339

Eneva Participações S.A.;

por Eneva Participações S.A.;
(iv) - NOK 2.696.485.60 (dois — milhões,
seiscentos e noventa e seis mil,

e

-(iv) - NOK --2.696.485.60 - (two mi0lon slx
hundred ninety-six thousand and four

cinco coroas

hundred eighty-tive NOK and :sixty

norueguesas e sessenta centavos) em

cens), on behalf of E.ON EU Norge AS,

quatrocentos é oitenta

_ due by Eneva S.A.; and

_..favor da E.ON E&P Norge AS, devidos por
Eneva S.A.; e
(v) R$ 3.094.952.00 (três milhões, noventa e

(v) R$ 3.094.952.00 (three million, ninety

quatro mil, novecentos e cinquenta e

four thousand, nine hundred fifty two

doas reais) em favor da E.ON do Brasil

reais) In favor of E.ON do Brasil Energia

Energia Ltda., devidos por Eneva

Lida., due by Eneva Participações S.A.

•

Participações S.A.
Com base na documentação que. 1.2. According to the docamentation attached
Integra Anexo 1 deste Instrumento Particular as Exh Iblt 1 of this Clalms Settlement
de Conciliação, as Partes reconhecem que o Agreement, the Parties acknowledges that the
1.2.

o

o

crédito quirografários atualmente atribuído à

unsecured claim of E.ON SE. due by Eneva

E.ON SE. devido pela Eneva Participações SÁ.,

Participações S.A., In the amount of E

no valor de E 2.780.343,11 (dois milhões,

2,780,343.11 (two million, seven hundred and

setecentos e oitenta mil, trezentos quarenta e

eighty thousand, three hundred and forty three

três euros e onze centavos), corresponde, na

euros and elevem cents) actually corresponds to

realidade, a C 609.566.30 (seiscentos e nove mil

C 609.566.30 (six hundred nine:thousand, five

e quinhentos sessenta e seis euros, e trinta

hundred sixty six and thlrty cents euros, and

centavos).

thirty cents).

1.3.

1.3.

Como consequência da disposição

Consequentiy, the Parties acknowledge

anterior, as Partes acordam com a alteração do

the modification of the List of Creditors In arder

Quadro de Credores, a fim de que passe a estar

to Include the respective ciaims on behalf of

listado em favor das Sociedades E.ON os

the E.ON Companies described above In Class 111

respectivos créditos indicados acima na Classe

of Creditors as unsecured ciaims.

111 como créditos quirografárlos.
1.4. A Eneva reconhece que os Créditos foram

1.4.

considerados nas premissas e projeções

Credits have been considered In the

económicas que subsidiam as condições de

assumptions and economic projections whlch

pagamenj propostas no Plano.

sustain the payment conditlons proposed In

Eneva hereby acknowledges that the

thes Plan.

.233 - 2
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2. Pagamento

2.1.--0

2. Pavment •

pagamento - dos -. - créditos

Payment —of -- E.ON -- Companies'

quirografários das Sociedades E,ON acima será

unsecureci clalms described above shall be

realizado estritamente de acordo com os

made strictly in accordance with the terms and

termos e condições apresentados no Plano de

conditlons

Recuperação Judicial e ,não .deverão ser

Reorganization Plan.and shall not be treated as

tratados como créditos retardatários..

Iate credita.

2.2

A realização dos pagamentos em favor

das Sociedades E.ON em conformidade com as

•

2:1.

2.2

set forth

in the Judicial

Payments made to the E.ON Companies

pursuantto the Judicial Reorganization Man of

disposições dos Planos de Recuperação Judicial

Eneva will automaticaliy result in the fui],

implicará automaticamente a outorga, em

irrevocable and irreversible release, in favor of

favor da £neva, do mais ampla, plena, geral,

Eneva, of any and ali E.ON Companies' claims of

irrestrita, Irrevogável e irretratável quitação

any kind or nature whose triggering events

relativamente á todo e qualquer crédito das

occurred prior to the date of filing for Judicial

Sociedades E.ON cujos fatos geradores sejam

Reorganization , including wlthout limitation,

anteriores 0 data do ajuizamento da

including interest, Inflation adjustment,

Recuperação Judicial, Incluindo, sem limitação,

penalties; fines and indemnificatrons.

quaisquer juros, correção monetária,
penalidades, multas e Indenizações.
3. Disoosicões Finais:

3.1

Este

Instrumento

3. Miscellaneous:

Particular

de

3.1

This Claims Settiement Agreement shall

Conciliação deverá ser Interpretado e

be construed and enforced according with the

executado em conformidade com as

dispositions of the Judicial Reorganization Plan

disposições do Plano de Recuperação Judicial

of Eneva and of the applicable law.

da Eneva e da legislação aplicável.
•
3.2

Este

Instrumento

Particular

de

3.2

This Claims Settlement Agreement

Conciliação obriga as Partes signatárias e os

commits the signatory Partias and their

seus respectivos sucessores e cessionários a

respective suecessors and assigns, and shall

qualquer titulo, e somente poderá ser aciltado

oniy be amended by means of a written

mediante a assinatura de Instrumento próprio

agreement executed by ali of the Partles.

por todas as Partes.
3.3

Cada Parte arcará com as despesas e13.3

honorários de seus respectivos advogados.

Each Pa rt y shall bear their respective

` expenses and attorney fees.

023 3 3

Durante

3.4

da

During the perlod of Judicial

3.4

Recuperação Judicial, quaisquer controvérsias

Reorganizatlon proceeding, any controversy or

ou litfglos decorrentes deste instrumento ou a

litigation arlsen from or related'to this'Claims

ele relacionados deverão ser dirimidas pelo

Settlement Agreement shall be solved before

Juizo da Recuperação Judicial. Apds o

the Judicial Reorganízadon Court. Once the

encerramento da Recuperação Judicial,

Judicial Reorganization proceeding is finished,

eventuais controvérsias ou litígios deverão ser

any controversy or litigation wlll be solved

dirimidos por uma das Varas Cíveis do Foro da

exclusively before one of the Civil Courts of Rio

Comarca da Capital do Rio de Janeiro, com

de Janeiro, wlth the exclusion of any other

exclusão de qualquer outro foro.

competent Court_

Eventuais

3.5
n

processamento

o

despesas

processuais 3,5

Any expense caused by the

decorrentes das alteraç8es ao Quadro de

modification of the Llst of Credltors shall be

Credores serão rateadas em iguais proporç8es

boro In equal proportion by the E.ON

pelas Sociedades E.ON e pela Eneva.

Companies and by Eneva.

3.6 Este Instrumento Particular de Conciliação é

3.6 This Clalms Settlement Agreement is

firmado nos Idiomas inglês e português. No

executed in both English and Portuguese

caso de qualquer inconsistência , a versão em

languages. In the event of any inconsistency,

português prevalecerá.

the Portuguese language version shall prevail..

E, por estarem justas e contratadas, as Partes

Therefore, the Parties execute this Claims

celebram o presente contrato em duas vias de

Settlement Agreement In two i dentical copies,

igual teor e forma, na presença das In the presence of the witnesses quallRed
testemunhas abaixo assinadas.

below.

Rio de Janeiro, abril de 2015.
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Exhibk 1
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Documentos relacionados aos Créditos da E.ON SE / Documents related to the Credits of
E.ON SE
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Documentos relacionados aos créditos da E.ON Human Resources International GmBH /
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JUCESP PROTOCOLO

0.043.769195- 9

iN1 1 1 1 1 1 ~I I I NI I N4@II I I I I I I I{I I ~
TIVIT TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ d 07.073.027/0001-53
NIRE 35.300.344.511

----

-

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 02 DE JANEIRO DE 2015

•

DATA. HORA E LOCAL . Realizada em 02 de janeiro de 2015, às 20 horas, na
1.
sede social da Companhia, na Cidade de Mogi das Cruzes,, Estado de São Paulo, na
Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, n.* 490, Vila Mogilar, CEP 08773-490.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇ Dispensada a publicação de Editais de
2.
Convocação, nos termos do artigo 124, §4", da Lei n." 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e
suas alterações posteriores Ç Lei das Sociedades por Açó "), por estarem presentes os
acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se verifica
pelas assinaturas apostas nó Livro de Presenças dos Acionistas. Presente também a Sr.
Antonio Marcos Lima Dultra, 'representante da Empresa Avaliadora, conforme definição
abaixo.

3.

MESA• Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Luiz Roberto Novaes Mattar e

secretariados pelo Sr.

Paulo Sérgio Carvalho de Freitas.

ORDEM DO DIA : Deliberar sobre : (i) o exame , discussão e a aprovação do
4.
"Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Synapsis Brasil
• S.A. pela TIVIT Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia S.A.% datado de 02 de
janeiro de 2015; (ü) a ratificação da nomeação e contratação da Dcloitte Brasil Auditores
Independentes Ltda., sociedade civil, com sede na Cidade de São Paulo, Capital, na Rua
José Guerra 127, Chácara Santo Antonio, registrada no Conselho Regional de
Contabilidade no listado de São Paulo sob o n° 2 SP 000.164/0-4, inscrito no CNI'J/MF
sob o n° 33.036.25210001-20, com contrato de constituição lavrado em 15 de julho de
1930, nas notas do Tabelião do 112 Oficio da cidade do Rio de Janeiro e devidamente
alterado e averbado no Registro Civil das Pessoas jurMicas de São Paulo, capital , em 23 de
novembro de 1948 e alterações posteriores registradas no mesmo cartório para elaboração
do Laudo de Avaliação Contábil, conforme definlç -ao abaixo; (iii) a aprovação do Laudo de
Avaliação Contábil referido no item (ti) acima; (iv) a aprovação da incorporação da
Synapsis pela Companhia; e (v) a autorização para os administradores da Companhia

ü o$

Z ~ 001

.

.

praticarem todos os atos necessários a fim de efetivar e cumprir as deliberações tomadas,na
assembleia geral extraordinária.
,

DELIBERAÇbES Instalada a Assembleia, colocados os documentos, à
S.
disposição dos acionistas e demais presentes após a.discussiìo das matérias da ordem do
dia, os acionistas deliberaram por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:
:

,

,

.

5.1 Aprovar sem reservas o 'Instrumento Particular de Protocolo e justificação de
• Incorporação da Synapsis Brasil S.A. pela TIVIT Terceirização de Processos, Serviços e
Tecnologia S.A.", celebrado em 02 de janciro de 2015 entre a administração da Companhia
e da SvtaAP SIS BRASIL S . A., sociedade por ações com sede na cidade de Eusébio, Estado
do Ceará, na Avenida . Eusébio de Queiroz , n.° 100, Centro , CEP 61760 - 000, inscrita no
CNPJ/MF sob o n."01.855.53610001-51, com seus atos constitutivos devidamente
registrados na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o NIRE 23.300.036.310
r'SyagpÁs '~ o qual tem por objeto consubstanciar as justificativas , os termos , cláusulas e
condições da incorporação da Synapsis pela Companhia , de modo que a Synapsis será
extinta e a Companhia sucederá a Synapsis, a título universal , em todos os direitos,
pretensões , faculdades , poderes, imunidades , ações, exceções , deveres , dívidas , obrigações,
sujeições, ónus e responsabilidades de titularidade da Synapsis , nos termos do artigo 227 da
Lei das Sociedades por Ações (" Protocolo e JustificaçW ).
,

,

,

,

•

5.2
Aprovar a ratificação da nomeação e contratação da Dcloittc Brasil Auditores
Independentes Ltda ., sociedade civil, com sede na Cidade de São Paulo, Capital, no Rua
José Guerra 127, Chácara Santo Antonio , registrada no Conselho Regional .de
Contabilidade no Estado de São Paulo sob o n° 2 SP 000.164 / 0-4, inscrito no CNPJ/MP
sob o na 33 . 036.252 / 0001-20, com contrato de constituição lavrado em 15 de julho de
1930, nas notas do Tabelião do I1 2 Oficio da cidade do Rio de Janeiro e devidamente
alterado e averbado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas de São Paulo, capital, em 23 de
novembro de 1948 e alterações posteriores registradas no mesmo cartório ( EMPres2
Avaliadora ' , para a elaboração do laudo de avaliação com o objetivo de detemtinação.do
valor contábil do património líquido da Synapsis a ser incorporado pela Companhia,
consubstanciado em balanço patrimonial da Synapsis levantado em 30 de setembro de 2014
(" Datn-Base ' ), considerando a ocorrência de determinados eventos patrimoniais da
Synapsis subsequentes à Data-Base , conforme detalhado no Protocolo e Justificação, com
estrita observ ;incia do que estabelecem os critérios contábeis e a legislação aplicável

("Laudo de Avaliação Contábãl ').

2

2WO

5.2.1 Nos termos da legislação vigente, a Empresa Avaliadora declarou: (1) não
ser titular, direta ou indiretamente, de qualquer valor mobiliário ou derivativo refetcéciado
em valor mobiliáric de emissão da Companhia e da Synapsis; (2) não ter conhecimento dc____ _
conflito de interesses, direto ou indireto, que lhè diminua'windependência necessária ao
desempenho de suas funçóes;:e (3) : que a Companhia e a Synapsis, seus controladores,
acionistas e administradores, de nenhuma forma: (a) direcionaram,1imitaram, dificultaram
ou praticaram quaisquer atos que tenham ou possam ter comprometido o acesso, a
• utiliiaçào ou o conhecimento das informações, bens, documentos ou metodologias de
trabalho relevantes para a qualidade de.suas respectivas conclusões, (b) resttingiram, de
qualquer forma, a sua capacidade de determinar as conclusões apresentadas de forma
independente, ou (r) determinou as metodologias utilizadas para a elaboração do Laudo de
Avaliação Contábil.
Aprovar o Laudo de Avaliação Contábil, anexo ao Protocolo e justificação como
5.3
Anexo 5.7.
5.3.1 Conforme demonstrado no Laudo de Avaliação Contábil, a Empresa
Avaliadora concluiu, com base nos trabalhos efetuados, que o montante de
R$22301.148,91 (vinte e dois rnilhbes, trezentos e um mil, cento e quarenta e oito
reais e noventa e um centavos) representa, em todos os aspectos relevantes, o valor
contábil do patrimônio liquido da Synapsis a ser incorporado pela Companhia, avaliado de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

•

5.3.2 Nos termos do Protocolo e justificação, a Companhia absorverá as
eventuais variações patrimoniais da Synapsis ocorridas entre a bata Base e a presente data.
Aprovar a incorporação da Synapsis pela Companhia, nos termos do Protocolo e
5.4
justificação, com a consequente versão da totalidade do patrimônio da Synapsis i
Companhia e a consequente extinção da Synapsis (" Inc oracão ).
5.4.1 A Companhia sucederá a Synapsis em todos os seus direitos c obrigações, a
título universal e para todos os fins de direito, sem qualquer solução de continuidade.
5.4.2 Tendo em vista que a Companhia 4 nesta data, detentora de 1001/o (coro
por cento) das quotas representativas do capital social do Synapsis, a Incorporação da
Synapsis pela Companhia se dará sem aumento de capital da Companhia, havendo apenas a
absorção do acervo patrimonial da Synapsis contra o cancelamento da conta de
"Investimentos" do Ativo Permanente da Companhia referente i participação societária
detida pela Companhia no capital social da Synapsis.

EM

7

.~ ~ ~5

Por fim, os acionistas autorizam neste ato a administração da Companhia a praticar
5.5
todos os atosmecessários para a implementaçito das dcüberaçóes ora aprovadas, podendo,
para tanto, praticar todos os atos, assinar todos os documentos, e cumprir todas as
formalidades necessárias, nos termos e condições aqui previstos.
F.N -R AM=0 . Nada mais havendo a tratar; foi encerrada a Assembleia,
6,
da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Mogi
• das Cruzes, 02 de janeiro de 2015. Um-.'Luiz Raberto Novaes Mattar — Presidente;
Paulo Sérgio Carvalho de Freiras — Secretário . Acionistas Presentes : APX Brazil Fundo
de Investimento cm.Participações e Luiz Roberto Novacs ' Mattar . Outros Presentes :
Sr. Antonio Marcos Lima Dultra, representante da Empresa Avaliadora.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Paulo Sérgio

Luiz Roberto Novaes Mattar
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TIVIT TERCEIRIZAÇAO DE PROCESSOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA S.A.

ÇNPJ n°,07.9,73.027/0001 -53
NIRE 35.300.344.511
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 02 DE JANEIRO DE 2015
•

ANEXO
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE,
INCORPORAÇÃO DA SYNAPSIS BRASIL S.A. PELA TIVIT TERCEIRIZAÇAO DE;
PROCESSOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA S.A.

o

o

J y i3

INSTRUMENTO• PART_ICU'LAR • Dr PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE
INCORPORAÇÃO DA SYNAPSIS BRASIL S.A. PELA TIVIT TERCEIRIZAÇÃO DE
PROCESSOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA S.A.

o

celebrado entre

SYNAPSIS BRASIL S.A.
na qualidade de incorporada
e
TIVITTERCEIRIZAÇAO DEPROCESSOS, SERVIÇOS ETECNOLOGIA

tia qualidade de incorporadora

•

02 de janeiro de 201 S.

09

S.A.

,Z 4 4 4

INSTRUMENTO PARTICULAR. DF :PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE
INCORPORAÇÃO DA SYNAPSIS BRASIL S.A. PELA TIVIT
TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA S.A.

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito as partes,
,

__. --(0)

S~PSIS BRASIL S .A., sociedade por ações com sede na cidade de Eusébio,

Estado do Ceará, na Avenida Eusébio de Queiroz, n.° 100, Centro, CEP 61760-000, inscrita
no CNIVMF .sob o n."23.300.036.310, com seus atos constitutivos devidamente
registrados na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o NIRE '33.300.304.461,
~ orada 'l; e
representada neste ato nos termos de seu estatuto social ÇSympsiis ' ou "Inc
(b) TIVIT TERCE1RIzAÇxo DE PROCESSOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA S.A.,

inscrita no CNPJ/MF sob n° 07.073.02710001-53, com sede na Cidade de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo, na Avenida Prefeito Carlos Ferreis Lopes, n" 490, Vila Mogilar,
representada neste ato nos termos de seu estatuto social C ILYIT ' ou " Inco oradora '),
Incorporada e Incorporados , ein conjunto, doravante designadas simplesmente 'laa 3 ' e,
individualmente , E uW',
"

RESOLVEM firmar, nos tètmbs dos 224, 225, 226 e 227 da Lei n,"6.404, de 15 de
por Ação ), o presente
Iri d
dezembro de 1976, conforme alterada (" omes
"Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Synapsis Brasil S.A.
pela TIVIT Tereeirização de Processos, Serviços e Tecnologia S.A.", observados os termos,
cláusulas c condições adiante consubstanciados Protocolo ç ustificacãó ).
("

CLAUSULAI..
OBJETO

•

1.1. OnerTcão . Este Protocolo e Justificação tem por objeto consubstanciar as
justificativas , os termos , cláusulas e condições da incorporação da Incorporada pela.
Incorporadora de modo que a Incorporada será extinta e a Incorporador sucederá a
Incorporada , a título universal , em todos os direitos , pretensões , faculdades , poderes,
imunidades , ações , exceções, deveres, dividas , obrigações , sujeições , ônus e
,

0~

responsabilidades de titularidade da Incorporada, nos termos do art. 227 da Lei das
.
Sociedades por Ações C'

Q

-1-

j y 15

,e,
,

r

, t

CLÁUSULA. 2
1iISTIFICAÇÃõDAOPERAÇÃO

Motivos e fias da Operação . A Operação insere-se no contexto de reorganização,
2.1.
administrativa, operacional, financeira e jurídica do grupo económico e dos negócios das'
Partes, com a concentração de ativos, passivos e projetos das Partes de maneira a otimizar
estrutura de capital e a gestão de ativos, passivos e projetos das Partes.

— ----2.2.— Interesse dos acionistas na tealização-da Operação . A realização da Operação,se
justifica e é, interessante para os acionistas das Partes, pois lhes permite racionalizar e
simplificar a estrutura societária, e, consequentemente, consolidar e reduzir gastos e
despesas operacionais combinadas, com ieduçãõ de custos e ampliação do controle sobre
os resultados.
•

Beneficios . A Operação trará consideráveis beneficies de ordem operacional,
2.3.
administrativa, financeira e económica às Partes, quais sejam:
(1)

melhor aproveitamento dos recursos das sociedades envolvidas, trazendo
consideráveis benefícios às sociedades de ordem administrativa e
económica, sem o comprometimento do'bom andamento dos negóëios
sociais; e

(i)

maior integraçiio operacional das Partes, que permitirá tini melhor
aproveitamento de sinergias já existentes e a criação de novas formas de
complementaçiio entre as atividades sociais, de maneira a buscar a criação
de valor às Partes.
CLAUSULAS'
CAPITAL SOCIAL DAS PARTES ANTES DA OPERAÇÃO

•

Composição do capital social da Syngpsis antes da Operação . O capital social da
3.1.
Synapsis, nesta data, é de 11$24.087.326,89 (vinte e quatro milhões, oitenta e sete mil,
trezentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos), dividido em 4.462.466 (quatro
milhões, quatrocentas e sessenta e duas mil, quatrocentas e sessenta e seis) ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, todas de titularidade da TIVIT, sua única acionista.
Composição do capital social da TIVIT antes da Operação . O capital social da
3.2.
TIVIT, nesta data, é de 11$1.189.144.056,99 (um bilhão, cento e oitenta e nove milhões,
cento e quarenta e quatro mil, cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos), dividido
em 88.990.128 (oitenta e oito milhões, novecentas e noventa mil, cento e vinte e oito) ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, distribuídas entre seus acionistas da seguinte
maneira:
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CLÁUSULA C
INCORPORAÇÃO DA SYNAPSIS PELA TIVIT
Incoxpor2ção e Sucessão Universal pela TIVIT . Nos termos deste Protocolo e --4:1.
Justificação, a Synapsis será incorporada pela TIVIT, com a consequente extinção da
Synapsis e a transferência , por sucessão universal , da totalidade de seu patrimônio líquido
para a TIVIT, nos termos do art. 227 da Lei das Sociedades por Ações.

•

4.2. Ausência de Aumento do Capital Social da TIVIT . Tendo em vista que a TIVIT é,
nesta data detentora de 100% (cem por cento) das quotas representativas do capital social
da Synapsis, a incorporação da Synapsis pela TIVIT se dará sem aumento de capital da
TIVIT, havendo apenas a absorção do acervo patrimonial da Synapsis contra o
cancelamento da conta de "Investimentos" do Ativo Permanente da TIVIT referente à
participação societária detida pela TIVIT no capital social da Synapsis. Dessa forma, no
momento imediatamente'posterior à incorporação da Synapsis, o capital social da TIVIT
permanecerá aquele indicado na Cláusula 3.2 acima.
,

Direito de retirada dos acionistas da Svttaosis . Como a TIVIT é a titular da
4.3.
totalidade do capital social da Synapsis , a aprovação da Operação na assembleia geral
extraordinária da Synapsis dependerá de voto afirmativo da sua única acionista , de maneira
que incxistirá acionista dissidente da deliberação da assonbIria geral extraordinária da
Synapsis , nos termos do artigo 137 e do artigo 230 da Lei das Sociedades por Ações.

•

CLÁUSULAS.*
AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
Empresa Avaliadora . Consoante disposto no art , 226 da Lei das Sociedades por
5.1.
Ações , as Partes contrata~ a Deloitte Brasil Auditores Independentes Ltda ., sociedade
civil , com sede na Cidade de São Paulo, Capital, na Rua José Guerra 127 , Chácara Santo
Antonio, registrada no Conselho Regional de Contabilidade no Estado de São Paulo sob o
na 2 SP 000.164/0-4, inscrito no CNPJ/MP sob o na 33.036.25210001-20, com contrato de
constituição lavrado em 15 de julho de 1930 , nas notas do Tabelião do 11 2 Oficio da cidade
do Rio de Janeiro e devidamente alterado e averbado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas
de São Paulo , capital, em 23 de novembro de 1948 e alterações posteriores registradas no
mesmo cartório (" Empresa Avaliadora ' ), para a elaboração do laudo de avaliação com o
objetivo de determinação do valor contábil do patrimônio líquido da Incorporada a ser
incorporado pela Incorporadora (" laudo de Avaliação 1.

j41 -+
s

t

5.2. Rá iácaíç - O da t édnátação dgjl presa Avaliadora. A escolha da Empresa
Avolladorsíparáre elaboração do Laudo de,Avaliação deverá ser ratificada pelos acionistas
de cada uma das Partes.
- 1 eclaração da Emnresa Avaliadora .. Nos termos da.lcgislação vigentr,_a Empresa ..___---____—
Avaliadora, declarou: (1) não ser titular, direta ou indiretamente,, de qualquer valor
mobiliário ou derivativo referenciado em valor mobiliário de emissão das Partes ; ( 2) não ter
conhecimento de conflito de interesses , direto ou indireto, que lhe diminua a independência
necessária ao, desempenho de suas funções; , e (3) .que ias Partes ; seus controladores,
acionistas e: administradores ,,& nenhuma fórms : (a) direcionaram , limitaram, dificultaram
ou praticaram quaisquer atos que tenham ou possam ter comprometido - o acesso, a
utilização ou o conhecimento das informações , bens, documentos ou metodologias de
trabalho relevantes para a qualidade de suas respectivas conclusões b) restringiram, de
qualquer forma, a sua .capacidade de• determinar as conclusões apresentadas deforma
independente , ou (r) determinou as metodologias utilizadas para . a elaboração do Laudo de
Avaliação.
,

•

(

Critério de avaliação . Fixou-se o critério contábil para a avaliação do patrimônio
5.4.
líquido da Incorporada.
Data Das e . Adotou-se o dia 30 de setembro de 2014 como data-base para avaliação
5.5.
contábil do patrimônio líquido da Incorporada ("Data-Basu '~.
-

5.6. Balanço Patrimonial . O Laudo de Avaliação fundamentou-se em balanço
patrimonial da Incorporada levantado na Data-Base.
5.7. Laudo de Avaliação . A Empresa Avaliadora elaborou o laudo de Avaliação com o
objetivo de determinação do valor contábil do patrimônio liquido do Incorporada a ser
vertido para a Incorporadora , na Data - Base , o qual integra o presente Protocolo c
justificação como seu Anexo 5.7 .
•

5.7.1. Valor ahibiido. Conforme demonstrado no Laudo de Avaliação , a Empresa
Avaliadora concluiu , com base nos trabalhos efetuados , que o montante de
11$22 . 301.148,91 (vinte e dois milhões, trezentos e um mil, cento e quarenta e oito
reais e noventa e um centavos) representa, em todos os aspectos relevantes, o valor
contábil do patrimônio líquido da Incorporada a ser incorporado pela Incorporadora,
avaliado de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e considerando , ainda, a
ocorrência dos seguintes eventos patrimoniais da Incorporada subsequentes à Data-Base
O aumento do capital social da Synapsis , aprovado em 24 de novembro de
(a)
2014, o qual passou de 11$10 . 949.606,16 ( dez milhões , novecentos e quarenta e nove
md, seiscentos e sena reais e dezesseis centavos) para R$24.087.326,89 (vinte e
quatro milhões , oitenta e sete mil, trezentos e vinte e seis reais e oitenta e nove

0

-

•

centavos),' mediante a capitalização iJa reserva de incentivo (ADENS) no valor total
de RS7.137.720,73 (sare milhões, cento e trinta e sete mil, setecentos e vinte reais e
setenta e três centavos) e de reservas de capital da Synapsis no valor total de
11$6.000.000,00 (seis milhões de reais), sem emissão de ações de emissão da Synàpsis
de acordo como disposto no artigo 169, §t° da Lei das Sociedades por Ações; e
A incorporação da totalidade do património líquido da CYDERLYNXX S.A.,
(b)
sociedade por ações com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, na Avenida Presidente Vargas, n° 309,11° andar, Centro, CEP 20040-010,
inscrita no CNPJ/ME sob o n."03.024.939/0001-84, com seus atos constitutivos
devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do Rio deJanciro sob o
N IRE 33.300.287.876 (" ÇvberlTnxx '1 com a consequente absorção péla Synapsis do
aceno patrimonial da Cybcrlynxx contra o cancelamento da conta de
"Investimentos" do Ativo Permanente da Synapsis referente i participação
societária detida pela Synapsis no capital social da Cyberlynxx.

5.7.2. Vara¡&t paJdmariaic As variações patrimoniais relativas ao patrimônio
líquido da Incorporada a ser incorporado pela Incorporadora que ocorrerem entre a DataRase e a data da efetiva realização da Operação serão absorvidas pela Incorporadora.
CLÁUSULA 6'

ATOS SOCIETÁRIOS E ALTERAÇOES NO ESTATUTO SOCIAL DAS PARTES
Atos societários . A Operação está sujeita à aprovação pelas assembleias gerais
6.1.
extraordinárias de cada uma das Partes.

.

Auscnca de Alteração do estatuto social das Partes . Nos termos deste Protocolo e
6.2.
Justificação, a Operação não acarretará alteração no estatuto social de cada uma das Partes,
tendo em vista que: (i) a Synapsis será extintas em decorrência da aprovação da Operação; c
(ii) não haverá aumento do capital social da TIVIT.

CLAUSULA 7.'
DEMAIS CONDIÇOES APLICÁVEIS Á OPERAÇÃO
SvnTnsis . Com a efetivação da Operação, a Synapsis será extintas de
7.1. Extinção_ da
pleno direito e para todos os fins, sem a necessidade de procedimento de liquidaçio.
Abertura de filiais . Tendo em vista que a TIVIT já possui filiais nos locais onde
7.2.
estão localizados os estabelecimentos íntegrantes do acervo patrimonial da Synapsis, a
Operação não resultará no abertura de novas filiais da TIVIT.
Prática de atos . Uma vez aprovada a Operação, os administradores das Partes
7.3.
deverão praticar todos os atos, registros e averbações atos que se fizerem necessários à

244%

perfeita rcR',acizaçio, fó>'nta'süaçio e z,eiivaçáo da Operação e do estabelecido no presente

Protocolo -~ Ju<rftcaçâo..
7.4.
Custos e despesas_ . Cada Parte.deve arcar com suas respectivas despesas, diretas ou
indiretas, decorrentes. da celebração _deste Protocolo e Justifcaçáo e da consumação da --- - - - -- - -- Operação, incluindo, sem limitação, despesas com publicações, assessores jurtdicos e
financeiros registros e averbações necessários.
~

,

73. Tributos . Cada uma das Partes dcverí recolher, e pagar pontualmente todos os
tributos incidentes em razão da Operação e para os quais seja definida como contribuinte
pela legislação tributária. Adicionalmente, ás Partes autorizam-se mutuamente a reter e
pagar em nome, e'por conta da outra todos os tributos para os quais aac&slação tributária
determine o recolhimento nwfonte.
.

7.6. Aprovações. Este instrumento de Protocolo e Justificação contém as condições
exigidas pela legislação aplicável e relacionadas á Operação, a qual deverá ser submetida à
apreciação e aprovação dos acionistas de cada tuna das Partes.
7.7.
Acordo intcgcd Este instrumento de Protocolo e Justitcaçio constitui o único e
integral acordo entre as Partes no tocante ü Operação, que constitui seu objeto,
substituindo e superando para todos os efeitos quaisquer outros documentos assinados
anteriormente a esta data.

7.8.
$obrevivcincia de cláusulas . Caso alguma cláusula , disposição , termo ou condição
deste instrumento de Protocolo e Justificação venha ser considerada inválida ou
inexequível, as demais cláusulas, disposições , termos e condições não afetadas
permanecerão válidas e em pleno vigor.
7.9.
Renúncia. não exercício . O não exercício, ou o atraso no exercício, por qualquer das
Partes, dos direitos a elas respectivamente conferidos nos termos deste Protocolo e
• Justificação , não será interpretado como renúncia em relação a tal direito . Toda e qualquer
renúncia aos direitos estabelecidos neste Protocolo e Justificação somente será válida
quando entregue por escrito e assinada pela Parte renunciante.
7.10. Lei aplicável . Este instrumento de Protocolo e Jusdficaçào será regido, interpretado
e aplicado de acordo com a legislação vigente da República Federativa do Brasil.
7.11. Em. Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo para dirimir
todas as questões oriundas do presente Protocolo e Justificação , com a renúncia de
qualquer outro , por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

-6-

E, POR° ESTAREM Âr5SÍM JUSTAS ' E CONTRATADAS , as Partes celebram o
presente Pr9tOS9 ?0 e Justificaç ão etn 6 (seis] vias de igual teor e forma , na presença das 2
(duas) testemunhas abaixo identificadas.
Mugi das . Cruzes, 02 . de. janeiro de 201 S .

TIVIT TE CEIRIZA

•

a`
Nome,
Cargo:

ROCESSOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA S.A.

r
~r

` Z 0 a ato

-P

Nome:
Cargoi

,e41c e

Paulo Fr

Testemunhas :
1.
Nome-6(

2.

Sz
o

RG: :~C , ~ `-ViR ' 5'

.

Cpr•. 38Ca333 4{3~CD

Nome:-ITN:
ot"4aio
RG: L%. 316 Qtbal • (. c SSP f v
o 1• -J 4
CP17:30) 5. 40 94 W

(Página de atsinatsrras do Instrumento Particular deProtocolo e Jnat fcgáo de Inrorporofno da Symptir
Bradl S.A. dela TI1 ,7T Tenvirárafdo de Protestos, Sem os e Terso/agia S ✓1., celebrado em 02 de

janeim de 2015)

o

7-

oZ L,

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE
INÇORPORA,ÇAO DA,SYNAPSIS BRASIL S.A. PELA T1VIT TERCEIRIZAÇÁO DE
PROCESSOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA S.A.

ANEXO 5.7
•

Laudo de Avaliação Contábil do Património liquido da Synapsis Brasil S.A. a ser incorporado
pela TIVIT Terceirizaçiio de Processos, Serviços e Tecnologia S.A.
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Synapsis Brasil S.A.
Laudo de Avaliação do Patrimônio
Líquido Contábil Apurado por Meio dos
Livros Contábeis, na, data-base 30 de
setembro de 2014
Deloltlo 8rae11 Auditores Independentes Ltda.
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LAUDO DE AVALIAÇÃO

DECOITTE ' BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA ; sociedade civil, com sede na
Cidade de São Paulo, Capital, na Rua José Guerra 127, Chácara Santo Antonio , registrada ho
Conselho Regional de Contabilidade no Estado de São Paulo sob o na 2 SP 000.164 10-4, inscrito
no CNPJ IMF sob o ne 33 . 036.252 10001-20, com contrato de constituição lavrado em 15 de julho
de 1930, nas notas do Tabelião do 11 2 Oficio da cidade do Rio de Janeiro c devidamente alterado
e averbado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas de São Paulo, capital , em 23 de novembro de
1948 c alterações posteriores registradas no mesmo cartório , aqui representada pela sua sócia infiraassinado , Ruti Amaral Ramos Bomfim , brasileira , contadora , portadora da Cédula de Identidade
RO ns 01.680.301 - 95 SSP - BA, inscrita no CPF sob o ns 607.732 . 277-68 com registro originário
no Conselho Regional de Contabilidade sob o n 2 CRC IRJ 048.044 10-8 "T' BA , residente e
domicilíadaria cidade dit'Salvadoir - BA com escritório na Avenida Tancredo Neves , 450 — Edi feio
Suara Trade, 292 andar, Pituba — Salvador, Bahia , nomeada pela administração da Sociedade
SYNAPSIS BRASIL S .A., doravante designada " Companhia " com sede social no município de
Eusébio , Estado do Ceará , na Avenida Eusébio de Queiroz, número 100 , CEP 6 1. 760-000 , inscrita
no CNPJ 01 . 855.53610001-51 , para proceder á avaliação do património líquido contábil em 30 de
setembro de 2014 , de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, apresenta a seguir o
resultado de seus trabalhos.
1.

OBJETIVO DA AVALIAÇÃO

A 'avaliação do património líquido contábil de 30 de setembro de 2014 da SYNAPSIS
BRASIL S . A. tem por objetivo a incorporação da SYNAPSIS BRASIL S . A. pela TIVIT
TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS , SERVIÇOS E TECNOLOGIA S.A.
2.

RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRACÃO SOBRE AS INFORMA CUS
CONTÁBEIS

A administração da Companhia é responsável pela escrituração dos livros e preparação das
informações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como
pelos controles fintemos relevantes que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração dessas informações contábeis livres de distorção relevante , independentemente se
causada por fraude ou erro . As práticas contábeis adotadas pela Companhia na elaboração do
balanço patrimonial são as mesmas das descritas nas detgonstraçá - financeiras referentes ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2013 , emititIpIG )14 de março de 2014.
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3. ALCANCE DOS TRABALHOS E RESPONSABILIDADE DO AUDITOR.

INDEPENDENTE
Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre o valor contábil do patrimônio
liquido da Companhia em 30 desetembro de 2014, com basc;nos trabalhos conduzidos de:
acordo com o Comunicado Técnico CTA 20, aprovado pelo CFC — Conselho Federal de
Contabilidade.- que prevê a aplicaçãp de procedimentos& exame de auditoria no balanço_
patrimonial . Assim, efetuamos o exame do referido balanço patrimonial da Companhia de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, que requerem o cumprimento
de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo
de obter segurança razoável de que o património liquido contábil apurado para a elaboração
de nosso laudo de avaliação está livre de distorçâo relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência
a respeito dos valores contabilizados. Os procedimentos selecionados dependem do
julgamento do auditor , incluindo a avaliação dos riscos de disiorção relevante no patrimônio
líquido, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor ,
considera os controles internos relevantes para a elaboração do balanço patrimonial da
Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas
circunstancias , mas não para fins de expressar uma opinião sobre a efetividade desses
controles internos da Companhia . Uma auditoria inclui , também, a avaliação da adequação
das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela
administração . Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para

i

fundamentar nossa conclusão.

3
.~

3.

4.

CONCLUSÃO
Com base nos trabalhos efetuados , concluímos que o valor de RS 22 . 301.148 , 91 (vinte e dois
milhões, trezentos e um mil , cento e quarenta e oito reais e noventa e um centavos ), conforme
balanço patrimonial em 30 de setembro de 2014, registrado nos livros contábeis e resumido
no Anexo , representa , em todos os aspectos relevantes, o patrimônio liquido contábil da
SYNAPSIS BRASIL S . A., avaliado de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Os detalhes dos bens , direitos e obrigações que compõem o patrimônio liquido , encontram-se
em poder da SYNAPSIS BRASIL S . A. em forma de razões auxiliares e relatórios analíticos.
O presente laudo de avaliação encontra-se lavrado em 10 (dez) vias de igual teor , para que
produza os efeitos de lei.

Fortaleza , 10 de dezembro de 2014
DELOITTE BRASIL
Auditores Independentes Ltda.
CRC 2SP 000.164/0-4 "F'(

i4~

Ruti Amaral Ramos Bonrfin
Contadora
CRC 1 RJ 048.044/0-8 "T" i
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ANEXO
a

Laudo de avaliação do património líquido cóntabil apurado por raleio dos livros contábeis, na database 30 de setembro de 2014

i

SYNAPSIS BRASIL S .A, (Valores expressos em reais—R$)

ATIVOS CIRCULANTES

R$

Contas a receber
Impostos a recuperar
Adiantamento de fornecedores
Adiantamento a funcionários .
Outros ativos

10.482.462,02
5.220.921,08
495.070,93
$90.278,82,

Total dos ativos c ri culantes

17.125.663,69

36.930,84

ATIVOS NÃO,CIRCULANTES

3
a

3
a

Contas a receber
Depósitos judiciais
Impostos diferidos
Investimentos

705.451,95
1.883.705,74
L129.367,07
25.168.533,1 6

1mobBrmdo
Intangíve l
Total dos ativos não circulantes

15.840.830,28
47.168.913,98

TOTAL DOS ATIVOS

64.294.577,67

2.441.025,78

PASSIVOS CIRCULANTES
Fornecedores

2.428.010,40

Em¡úóstimos e financiamentos

8.159.432,36

Obrigações fiscais
Obrigações sociais é tmbaltistas
Panes relacionadas
Total dos passivos circulantes

3.433.143,99
4.561.395,00

1.225.785,00
19.807.766,75

PASSIVOS NÃO CIRCULANTES
p

Empréstimos e financiamentos
Obrigações fiscais

7.007.060,47
108.355,77

Dividendos a pagar
Impostos diferidos
Provisão para perda com investimento

970.661,33
882.198,09
11.686.887,59

Provisão para riscos cíveis, fiscais e trabaliústas
i
r

1.530.498,76

Total dos passivos não circularmos

22.185.662,01

PATRIMbNIO LIQUIDO CONTÁBIL

22.301.148,91
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SYNAPSIS BRASIL S.A.
---- --

•

-- _ CNPJ-n° 01.855.53610001-51
NIRE 23.300.036.310

-

ATADA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 02 DE JANEIRO DE 2015
1
12ATA, HORA E LOCAL Realizada em 02 de janeiro de 2015, às 16h30 horas,
na sede social da Companhia, na Cidade de Eusébio, Estado do Ceará, na Avenida Eusébio
de Queiroz; n.° 100, Centro, CEP 61760-000.
2.
CONVOCAÇÃO E PRESENCA Dispensada a publlcaçio de Editais de
Convocação, nos termos do artigo 124, §4°, da Lei n.° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e
suas alterações posteriores ("Lei das Sociedades óor Ações', por estar presente a acionista
representante da totalidade do capital social da Companhia, conforme se verifica pelas
assinaturas apostas no Livro de Presenças dos Acionistas. Presente também a Sr. Antonio
Marcos Lima Dultra, representante da Empresa Avaliadora, conforme definição abaixo.
MRSA- Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Carlos Alberto Acero e
3.
secretariados pelo Sr. Paulo Sérgio Carvalho de Freitas.

•

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) o exame, discussão e a aprovação do
4.
"Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Synapús Brasil
S.A. pela TIVIT Terceirizaçio de Processos, Serviços e Tecnologia S.A.", datado de 02 de
janeiro de 2015; (li) a ratificação da nomeação e contrataçiio da Deloitte Brasil Auditores
Independentes Ltda, sociedade civil, com sede na Cidade de São Paulo, Capital, na Rua
José Guerra 127, Chácara Santo Antonio, registrada no Conselho Regional de
Contabilidade no Estado de São Paulo sob o n'2 SP 000.164/0-4, inscrito no CNPJ/MF
sob o e 33.036.252/0001-20, com contrato de constituição lavrado em 15 de julho de
1930, nas notas do Tabelião do 11 2 Oficio da cidade do Rio de Janeiro e devidamente
alterado e averbado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas de São Paulo, capital, em 23 de
novembro de 1948 e alterações posteriores registrada* no mesmo cartório para elaboração
do Laudo de Avaliação Contábil, conforme definição abaixo; (iii) a aprovação do Laudo de
Avaliação Contábil referidos no item (ti) acima; (iv) a aprovação da incorporação da
Companhia pela TIVIT, com a consequente extinçio da Companhia; e (v) a autorização

r

11

f.
W ` ,)/

w

para os administradores da Companhia praticarem, todos os atos. necessários
efetivar e cumprir as deliberações tomadas na assembleia geral extraordinária.

•

•

al

S.
DELIBERAÇOES : Instalada a , ,Assembleia, colocados os documentos ã
disposição dos ,presentes, após a discussão das matérias da ordem do dia, a acionista
detentora da totalidade do capital social da Companhia deliberou, por unanimidade de'
votos e sem quaisquer restrições:
5.1 Aprovar, sem reservas, o "Instrumento Particular de. Protocolo e Justificação de
Incorporação da Synapsis Brasil S.A. pela TIVIT Terceirização de Processos, Serviços e
Tecnologia S.A.", celebrado em 02 de janeiro. de 2015 entre a administração da Companhia
e_da TIVIT TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA S.A., inscrita no
Cr PJ/MF'sob n° 07.073.02710001-53, com sede na Cidade de Mogi das Cruzes. Estado
ris São Paulo, na Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, ri." 490 CU=), o qual tem
por objeto consubstanciar as justificativas, os termos, cláusulas e. condições da
incorporação da Companhia pela TIVIT, de modo que a Companhia será extinta e a .
TIVÍI' sucederá a Companhia, a titulo universal, em todos os direitos, pretensões,
faculdades, poderes, imunidades, ações, exceções, deveres, dividas, obrigações, sujeições,
ônus e responsabilidades de titularidade da Companhia, nos termos do artigo 227 da Lei
das Sociedades por Ações (" Protocolo e Justificas ).
Aprovar a ratificação da nomeação e contratação da Deloitte Brasil Auditores
5.2
Independentes Ltda, sociedade civil, com sede na Cidade de São Paulo, Capital, na Rua
José Guerra 127, Chácara Santo Antonio, registrada no Conselho Regional de
Contabilidade no Estado de São Paulo sob o na 2 SP 000.164/0-4, inscrito no CNPJ/MF
sob o n° 33.036.25210001-20, corri contrato de constituição lavrado em 15 de julho de
1930, nas notas do Tabelião do 11 2 Oficio da cidade do Rio de Janeiro e devidamente
alterado e averbado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas de São Paulo, capital, em 23 de
novembro de 1948 e alterações posteriores registradas no mesmo cartório r'F.ulpre5 2
gyaliadora% para a elaboração do laudo de avaliação com o objetivo de determinação do
valor contábil do patrimônio liquido da Companhia a ser incorporado pela TIVIT,
consubstanciado em balanço patrimonial da Companhia levantado em 30 de setembro de
2014 Ç'Dita Fasç'% considerando a ocorância de determinados eventos patrimoniais da
Companhia subsequentes ã Data-Base, conforme detalhado no Protocolo e Justificação,
com estrita observãncia do que estabelecem os critérios contábeis e a legislação aplicável
Ç j„iludo de Avaliação Contábil ').

EM

r

5.2.1 Nos termos da legislação vigente, a Empresa Avaliadora declarou: (1) não
ser titular, direta ou indiretamente, de qualquer valor mobiliário ou derivativo referenciado
- -- em valor mobiliário -de emissão da Companhiá - e da TIVIT; (2) não ter conhecimento de conflito de interesses, direto ou indireto, que lhe diminua a independência necessária ao
desempenho de suas funções; e (3) que a Companhia e a TIVIT, seus controladores,
acionistas e administradores, de nenhuma forma: (a) direcionaram, limitanun, dificultaram'
ou praticaram quaisquer atos que tenham ou possam ter comprometido o acesso, a
utilização ou o conhecimento das informações, bens, documentos ou metodologias de
trabalho relevantes para a qualidade de suas respectivas conclusões, (b) restringinutt, de
qualquer forma, a sua capacidade de determinar as conclusões apresentadas de forma
independente, ou (r) determinou as metodologias utilizadas para a elaboração do Laudo de
Avaliação Contábil.
Aprovar o Laudo de Avaliação Contábil, anexo ao Protocolo e Justificação como
5.3
Anexo 5.7.
5.3.1 Conforme demonstrado no Laudo de Avaliação Contábil, a Empresa
Avaliadora concluiu, com base nos trabalhos efetuados, . que o montante de
R$22.301.148,91 (vinte e dois milhões, trezentos e um mil, cento e quarenta e oito
reais e noventa e um centavos) representa, em todos os aspectos relevantes, o valor
contábil do patrimônio líquido da Companhia a ser incorporado pela TIVIT, avaliado de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
•

5.3.2 Nos termos do Protocolo e Justificação, a TIVIT absorverá as eventuais
variações patrimoniais da Companhia ocorridas entre a Data Base e a presente data.

r

5.4 Aprovar a incorporação da Companhia pela TIVIT, nos termos do Protocolo e
Justificação, com a consequente versão da totalidade do patrimônio da Companhia ii
TIM e a consequente extinção da Companhia.
5.4.1 Conforme estipulado no Protocolo e Justificação, a TIVIT sucederá a
Companhia em todos os seus direitos e obrigações, a titulo universal e para todos os fins de
direito, sem qualquer solução de continuidade.
Por fim, a acionista autoriza neste ato a administração da Companhia a praticar
5.5
todos os atos necessários para a implementação das deliberações ora aprovadas, podendo,

o

1

para tanto praticar todos os atos, assinar todos os documentos e cumprir todas as
formalidades necessárias nos termos e condições aqui previstos.
,

,

ENCERRAMENTO Nada toais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia,
6.
da qual se lavrou a presente ata que lida e achada conforme foi por todos assinada.
Eusébio, 02 de janeiro de 2015. UM: Carlos Alberto Acero — Presidente; Paulo Sérgio
Secretário. Acionista Presente TIVIT Terceidzaçào de
Carvalho de Freitas
Processos Serviços e Tecnologia S.A. Outros Presentes Sr. Antonio Marcos Lima
Dultra representante da Empresa Avaliadora.
.
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Processo ns 0474961-48.2014.8.19.0001

recuperação judicial já qualificadas nos autos de sua Recuperação judicial. vêm a

V.Exa. informar que transigiram quanto aos valores de créditos submetidos aos
efeitos desta recuperação judicial, nos termos dos anexos Instrumentos
Particulares de Conciliação de Valores de Crédito.

Rio de Janeiro
Av Rio Branco 138 / 1P andar
20040 007 / Centro
Rio de Janeiro / ai
T ♦ 55 213195 0240

silo Paulo
Av. Brig Fana Lima 3900111 9 andar
04538 1321 Itaim Bibi
Silo Paulo / / P
1

+55 1130411500

Breem.
nave Sul / quedra OS
bloco a / Br 171 falas 501-501
70070 050 / Bru0.a / oe
T

+55 613323 3865

5

x

GCMC
1

à'u3b

Advogadw

---- - -----

Diante do que restou pactuado nos inclusos Instrumentos, requerem (i) - - - —

sejam homologados os acordos ora celebrados, para que produzam os seus devidos
efeitos legais; e (ii) a intimação da i. Administradora Judicial para que tome ciência
-- —do acordo e proceda às alterações pertinentes no Quadro Geral de Credores das
Recuperandas.
Nestes termos,
•

Pedem deferimento.
Rio de Janeiro, 14 de abril de 2015.

Á171

AVIO GALDINO

GUSTAVO SALGUEIRO

OAB/RJ N 4 94.605

OAB/RJ Ns 35.064

FILIPE GUIMARÃES

FELIPE

OAB/RJ N° 153.005

OAB/RJ N° 163.343
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Doca Ol - Instrumento de conciliação celebrado entre a Eneva S.A. e a Eneva

Participações S.A. com a E.ON SE, E.ON Produzione S.P.A., E.ON Human
•

Resources International GmbH, E.ON Technologies GmbH e E.ON do
Brasil Energia Ltda.
Doc. 02 - Instrumento de conciliação celebrado entre a Eneva S.A. e a R C M Pereira

Mudanças e Transportes ME.
Doc. 03 - Instrumento de conciliação celebrado entre a Eneva S.A. e a 2GET

Recrutamento & Seleção Ltda.
Doc. 04 - Instrumento de conciliação celebrado entre a Eneva S.A. e a Centro de

Biologia Experimental Oceanus Ltda.
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CLAIMS SETTLEMENT AGREEMENT

INSTRUMENTO PARTICULAR DE COI
DE VALORES DE CRÉDITO

o

De um lado:

On one side:

Eneva S.A., em recuoeracão ludicial sociedade

Eneva S.A., em recuoeracão ludicial, a

por ações com sede na Praia do flamengo, ns

corporation with head office at Praia do

66, 92 andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP

Flamengo, 66, 9th floor, Flamengo, Rio de

ns 22.210-903, inscrita no CNPJ sob -o n 2

Janeiro/RJ, Zipcode 22.210-903, CNPJ sob o ns

04.423.56710001-21; e Eneva Particioacões

04.423.56710001-21; and Eneva Participacões

S.A., em recuoeracão ludicial, sociedade por

S.A., em recuperação ludicial, corporation with

ações com sede na Praia do Flamengo, n 2 66,

head office at Praia do Flamengo, 66, 9th floor,

92 andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP nQ

Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, Zipcode 22.210-

22.210-903, inscrita no CNPJ sob o n 2

903, CNPJ sob o n 2 15.379.16810001-27 Uointly

15.379.16810001-27

conjunto

(em

referred to as "Eneva").

denominadas "Eneva").
On the other side:

De outra lado:

E.ON SE, sociedade com sede na Alemanha, na E.ON SE, a company with head office in
E.ON-Platz 1, 40479 Dusseldorf; E.ON Germany, at E.ON-Platz 1, 40479 Dusseldorf,
Produzione S.P.A. sociedade com sede na E.ON Produzione S.P.A., a company with head
Itália, na Via Valnerina 9, 05100 Ternh E.ON office in ltaly, at Via Valnerina 9, 05100 Terni;
Human Resources International GmbH, E.ON Human Resources International GmbH, a
sociedade com sede na Alemanha, em company with head office In Germany, at
Tresckowstr. 5, 30457 Hannover; E.ON Tresckowstr. 5, 30457, Hannover; E.ON
Technologies GmbH (anteriormente
a

Technologies GmbH (formerly known as "E.ON

denominada "E.ON New Build & Technology New Build & Technology GmbW), a company

GmbH "), sociedade com sede na Alemanha, em with head office In Germany, at Alexander-vonAlexander-von-Humboldt-Str. 1 1 45896 Humboldt-Str. 1, 45896 Gelsenkirchen and
Gelsenkirchen; e E.ON do Brasil Energia Ltda.,

E.ON do Brasil Energia Ltda., a company with

sociedade empresária limitada, com sede na head office In the City of São Paulo, State of São
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na

Paulo , at Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3729,

Avenida Brigadeiro Faria Lima, n 03.729, 5° Sth floor, ZIP Code 04538-133, enrolleci with
andar, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ/MF sob CNPJ/MF under No. 12.162.162/0001-05 (all
o n4 . 12.162.16210001-05 (as sociedades entities listed above j ointly referred to as " .ON
listadas e qualificadas acima em conjunto

Comoanies " and, when acidressed together

denominadas "Sociedades E.ON" e, quando with Eneva, simply "Parties")
referida

juntamente

simplesmente "Partes").

com

a

Eneva,

~ (A 3fo

Considerando que:

Mereas:

(1) A Eneva encontra-se no regime de

(í) Eneva ís under judicial reorganization

Recuperação Judicial previsto pela Lei

proceeding as provided by the Brazilian

Federal n° 11.10112005, cujo processo

Federal Law No. 11,101/2005, before

tramita perante a 4 9 Vara Empresarial

the 0 Corporate Court of Rio de

da Comarca da Capital do Estado do Rio
de Janeiro (processo n Q 0474961-

Janeiro (Proceeding No. 047496148.2014.8.19.0001);

48.2014.8.19.0001);
(11) As Sociedades E.ON prestaram serviços

(ii) The E.ON Companies provided services

à Eneva anteriormente à data do

to Eneva prior to the date of filing for

ajuizamento do pedido de Recuperação

Judicial Reorganization.

Judicial.

rJ

(iii) Existem créditos quirografários em

(li!) The E.ON Companíes have unsecured

favor das Sociedades E.ON vencidos e

claims against Eneva due or overdue as

vincendos nesta data, que decorrem

of this date arisen froco those services

desses serviços e que não foram pagos

that Eneva has not accomplisheci with

pela Eneva em vista da sua

due to its temporary financial crisis.

momentânea situação de crise
econômico-financeira.
(iv) As Sociedades E.ON possuem créditos

(iv) The E.ON Companies have unsecured

quirografários anteriores à data do

claims prior to the date of filing for

pedido de Recuperação Judicial

Judicial Reorganization (pre-petition

(portanto, créditos concursais, nos

claims, pursuant to Article 49 of

termos do art. 49 da Lei n°

Brazilian Law No. 11,101/2005).

11.10112005). Embora reconheça as

Although Eneva recognízes the E.ON

Sociedades E.ON como suas credoras

Companies as creditors subject to the

concursaís, titulares de

créditos

Judicial Reorganization, holding

quirografário, a Eneva por um equívoco

unsecured claims, Eneva has

não indicou todas as Sociedades E.ON

mistakenly not inclucied them ali in its

na sua lista de credores que instruiu o

List of Creditors.

pedido de Recuperação Judicial.
(v) A Eneva apresentou seu Plano de

(v) Eneva

presented

its

Judicial

Recuperação Judicial, que contém

Reorganizatíon Plan, which provides

previsão no sentido de que os créditos

for that the pre-petition claims shall be

ncursais serão pagos nas condições

paid in accordance with the conditions

resentadas no Plano;

set forth in the Plan;

~

►1
►.J

j,u

(vi) As Partes têm interesse em conciliar

(vi) The Parties wish to settle the E.ON

sobre os valores dos créditos

Companies' unsecured claims subject

quirografários das Sociedades E.ON que

to the Judicial Reorganization

estão sujeitos à Recuperação Judiciai,

proceeding, according to -the terms

nos termos abaixo.

hereunder.

— 1 As Partes resolvem celebrar este Instrumento 1 The Parties decide to execute - thls Claims
Particular de Conciliação de Valores de Crédito

Settlement Agreement, pursuant to the

("Instrumento Particular de Conciliação"),

following clauses and conditions:

mediante as seguintes cláusulas e condições:
•

11.Ob eto:

1. Ob ect:

Com base na documentação que

1.1. Based upon the documents attached as

Integra o Anexo I deste Instrumento Particular

Exhibit 1 of this Claims Settlement Agreement,

de Conciliação, as Partes reconhecem que o

the Parties acknowiedge that the List of

Quadro de Credores modificado pela

Creditors modified by the Trustee shall

Administradora Judicial deverá contemplar os

contemplate the following unsecured claims In

seguintes créditos quirografários na Classe III

Class III of Creditors, regardless of whether or

de credores, independentemente de terem ou

not they have been previously lísted:

1.1.

não sido listados anteriormente:

•

(1) f 191.677,10 (cento e noventa e um mil,

(1) E 191.677.10 (one hundred ninety one

seiscentos e setenta e sete euros e dez

thousand, six hundred e seventy seven

centavos), em favor da E.ON Produzione

euros and ten cents) on behalf of E.ON

S.P.A., devidos por Eneva S.A.;

Produzione S.P.A., due by Eneva S.A.;

(li) f 345.857.43 (trezentos e quarenta e oito

(ii) E 345.857,43 (three hundred forty five

mil, oitocentos e cinquenta e sete euros

thousand, eight hundred fifty seven

e quarenta e três centavos), em favor da

euros and forty three cents), on behalf of

E.ON Human Resources International

E.ON Human Resources International

GmbH. devidos por Eneva Participações

GmbH. due by Eneva Participações S.A.;

S.A.;

(iii) f 274. 805.98 ( duzentos e setenta e

(M) C 274.805,98 (two hundred seventy four

quatro mil, oitocentos e cinco euros e

thousand, eight hundred and five euros,

noventa e oito centavos), em favor da

ninety-eight cents), on behalf of E.ON

E.ON Technoloaies GmbH (anteriormente

Technoloaies GmbH (formeriv E.ON New

E.ON New Build & Technoloav GmbH).

Build & Technoloay GmbH) dyç by

3~

r

Eneva Participações S.A.;

por Eneva Participações S.A.;
(iv)

NOK 2.696.485.60 (dois milhões,

(iv)

NOK 2.696.485,60 (two million six

seiscentos e noventa e seis mil,

hundred ninety-six thousand and four

quatrocentos e oitenta e cinco coroas

hundred eighty-fíve NOK and sixty

norueguesas e sessenta centavos) em

cents), on behalf of E.ON E&P Norge AS,

favor da E.ON EU Norge AS, devidos por

due by Eneva S.A.; and

Eneva S.A.; e
(v) R$ 3.094,952.00 (três milhões, noventa e

(v) R$ 3,094,952.00 (three million, ninety

quatro mil, novecentos e cinquenta e

four thousand, nine hundred fifty two

dois reais) em favor da E.ON do Brasil

reais) in favor of E.ON do Brasil Energia

Energia Ltda., devidos por Eneva

Ltda., due by Eneva Participações S.A.

o

Participações S.A.
Com base na documentação que

1.2. According to the documentatíon attached

integra o Anexo 1 deste Instrumento Particular

as Exhibit 1 of this Claims Settlement

de Conciliação, as Partes reconhecem que o

Agreement, the Parties acknowledges that the

crédito quirografários atualmente atribuído à

unsecured claim of E.ON SE, due by Eneva

E.ON SE, devido pela Eneva Participações S.A.,

Participações S.A., in the amount of €

no valor de € 2.780.343,11 (dois milhões,

2,780,343.11 (two million, seven hundred and

setecentos e oitenta mil, trezentos quarenta e

eighty thousand, three hundred and forty three

três euros e onze centavos), corresponde, na

euros and eleven cents) actually corresponds to

realidade, a € 609.566,30 (seiscentos e nove mil

€ 609.566.30 (six hundred nine thousand, five

e quinhentos sessenta e seis curas, e trinta

hundred sixty six and thirty cents euros, and

centavos).

thirty cents).

1.2.

1.3.

Como consequência da disposição 1.3. Consequently, the Parties acknowledge

anterior, as Partes acordam com a alteração do the modification of the List of Creditors in order
Quadro de Credores, a fim de que passe a estar to include the respectíve claíms on behaif of
listado em favor das Sociedades E.ON os the E.ON Companies described above in Class III
respectivos créditos indicados acima na Classe of Creditors as unsecured claims.
III como créditos quirografáríos.
Eneva hereby acknowledges that the

1.4. A Eneva reconhece que os Créditos foram

1.4.

considerados nas premissas e projeções

Credits have been considered in the

econômicas que subsidiam as condições de

assumptions and economic projections which

pagamento propostas no Plano.

sustain the payment conditions proposed in
thes Plan.

C1

Zú3%
2. Pagamento:
2.1.

o

0

2. Pavment•
pagamento

dos

créditos

2.1.

Payment

of

E.ON

Companies'

quirografários das Sociedades E.ON acima será

unsecured claims described above shall be

realizado estritamente de acordo com _ os

made strictly in accordance with the terms and

termos e condições apresentados no Plano de

conditions set forth in the Judicial

Recuperação Judicial e não deverão ser

Reorganization Plan and shall not be treated as

tratados como créditos retardatários.

Iate credits.

2.2

2.2

A realização dos pagamentos em favor

Payments made to the E.ON Companies

das Sociedades E.ON em conformidade com as

pursuant to the Judicial Reorganization Plan of

disposições dos Planos de Recuperação Judicial

Eneva will automaticaily result in the full,

implicará automaticamente a outorga, em

irrevocable and irreversible release, in favor of

favor da Eneva, da mais ampla, plena, geral,

Eneva, of any and ali E.ON Companies' claims of

Irrestrita, irrevogável e irretratável quitação

any kind or nature whose triggering events

relativamente a todo e qualquer crédito das

occurred prior to the date of filing for Judicial

Sociedades E.ON cujos fatos geradores sejam

Reorganization, inciuding without limitation,

anteriores à data do ajuizamento da

inciuding interest, infiation adjustment,

Recuperação Judicial, incluindo, sem limitação,

penalties, fines and indemnifications.

quaisquer juros, correção monetária,
penalidades, multas e Indenizações.
3. Miscellaneous:

3. Disposições Finais:
3.1

o

Este

Instrumento

Particular

de

3.1

This Claims Settlement Agreement shall

Conciliação deverá ser interpretado e

be construed and enforced according with the

executado em conformidade com as

dispositions of the Judicial Reorganization Plan

disposições do Plano de Recuperação Judicial

of Eneva and of the applicable law.

da Eneva e da legislação aplicável.
3.2

Este

Instrumento

Particular

de

3.2

This Claíms Settlement Agreement

Conciliação obriga as Partes signatárias e os

commits the signatory Parties and their

seus respectivos sucessores e cessionários a

respective successors and assigns, and shall

qualquer título, e somente poderá ser aditado

only be amended by means of a written

mediante a assinatura de instrumento próprio

agreement executed by ali of the Parties.

por todas as Partes.
3.3

Cada Parte arcará com as despesas e

honorários de seus respectivos advogados.

3.3

Each Party shall bear their respective

expenses and attorney fees.

3.4

Durante

o

processamento

da

3.4

During

the

period

of Judicial

Recuperação Judicial, quaisquer controvérsias

Reorganization proceeding, any controversy or

ou litígios decorrentes deste instrumento ou a

litigation arisen from or related to this Claims

ele relacionados deverão ser dirimidas pelo

Settlement Agreement shall be solved before

Juízo da Recuperação Judicial. Após o

the Judicial Reorganization Court. Once the

encerramento da Recuperação Judicial,

Judicial Reorganization proceeding is finished,

eventuais controvérsias ou litígios deverão ser

any controversy or lítigation wíll be solved

dirimidos por uma das Varas Cíveis do Foro da

exclusívely before one of the Civil Courts of Rio

Comarca da Capital do Rio de Janeiro, com

de Janeiro, with the exclusion of any other

exclusão de qualquer outro foro.

competent Court.

Eventuais

3.5

despesas

processuais

3.5

Any expense caused by the

decorrentes das alterações ao Quadro de

modification of the List of Creditors shall be

Credores serão rateadas em iguais proporções

bom in equal proportion by the E.ON

pelas Sociedades E.ON e pela Eneva.

Companies and by Eneva.

3.6 Este Instrumento Particular de Conciliação é

3.6 This Claims Settlement Agreement is

firmado nos idiomas inglês e português. No

executed in both English and Portuguese

caso de qualquer inconsistência, a versão em

languages. In the event of any ínconsístency,

português prevalecerá.

the Portuguese language version shall prevail.

E, por estarem justas e contratadas, as Partes

Therefore, the Parties execute this Claims

celebram o presente contrato em duas vias de

Settlement Agreement in two identical copies,

igual teor e forma, na presença das

in the presence of the witnesses qualified

testemunhas abaixo assinadas.

below.

Rio de Janeiro, 9 de abril de 2015.

Rio de Janeiro,/Xpril 9, 2015.
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ENEVA S .A.. em Recuperaç ão Judicial sociedade por ações inscrita no CNPJ sob o
ns 04.423 . 567/0001 - 21, com sede na Praia do Flamengo , n2 66, 92 andar,
Flamengo , Rio de Janeiro / RJ, CEP 22 . 210-030 (" Recuperanda "); e
R C M PEREIRA MUDANÇBS E TRANSPORTES ME., pessoa jurídica de direito
privado , inscrita no CNPJ sob o n° 14 . 646.416 / 0001 - 96, com sede na Rua Professor
Rodolfo Coutinho , nQ 48, Maré , Rio de Janeiro / RJ, CEP 21030 - 160 (" RCM Pereira ").

•

Considerando que:
(i)

A Recuperanda encontra-se sob o especial regime de recuperação judicial,
tendo seu pedido sido deferido pelo d. Juízo da 4 0 Vara Empresarial da
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro ( Proc. n.s 047496148.2014.8.19.0001);

(li)

A Recuperanda atribuiu à RCM Pereira crédito quirografário no valor de
R$335 . 974,60 (trezentos e trinta e cinco mil novecentos e setenta e quatro
reais e sessenta centavos ), incluído no seu Quadro de Credores;

(iii)

Posteriormente à publicação do primeiro edital contendo o Quadro de
Credores , a Recuperanda notou que o crédito havia sido listado em valor
• equivocado e que , na realidade , o somatório devido à RCM Pereira por notas
fiscais não pagas até 9 de dezembro de 2014 , data do ajuizamento do
pedido de recuperação judicial , corresponde a R$ 160 . 324,03 (cento e
sessenta mil trezentos e vinte e quatro reais e três centavos);
(iv)

Embora o valor não tenha sido alterado pela Administradora Judicial, a RCM
Pereira reconhece que o valor líquido que lhe é devido pela Recuperanda e
que deve integrara relação de credores da Recuperanda é de R$160 . 324,03
(cento e sessenta mil trezentos e vinte e quatro reais e três centavos); e

(v)

A fim de evitar a instauração de litígio , as Partes t ê m interesse em conciliar
acerca do valor do crédito da RCM Pereira sujeito à recuperação judicial,
nos termos a seguir:

1.1.
A RCM Pereira reconhece que o crédito de R$ 335.974,60 (trezentos
e trinta e cinco mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos),
atualmente constante no Quadro de Credores apresentado pela Administradora
judicial, deve ser reduzido para R$ 160.324,03 (cento e sessenta mil trezentos e
vinte e quatro reais e três centavos), que corresponde ao somatório líquido das
notas- fiscais de -n 4 00000592,-00000608, 00000613 e 00000614, partes integrantes deste instrumento.
1.2.
Como consequência da disposição anterior, as Partes acordam com a
alteração do valor do crédito da RCM Pereira no Quadro de Credores para
11$160.324,03 (cento e sessenta mil trezentos e vinte e quatro reais e três
centavos).

2.1.
0 pagamento do crédito acima será realizado nas condições
apresentadas no Plano de Recuperação judicial da Recuperanda, de acordo com a
devida classificação do crédito.

to

2.2
Os pagamentos realizados em favor da RCM Pereira, em
conformidade com as disposições do Plano de Recuperação judicial, implicarão
automaticamente a outorga, em favor da Recuperanda, da mais ampla, plena, geral,
irrestrita, irrevogável e irretratável quitação relativamente a todo e qualquer
crédito da referida empresa cujos fatos geradores sejam anteriores à data do
ajuizamento da Recuperação judicial, para que nada mais possa ser demandado da
Recuperanda em juízo ou fora dele, inclusive juros, correção monetária,
penalidades, multas e indenizações.

3.1
Aplicam-se a este instrumento todas as disposições do Plano de
Recuperação judicial.
3.2
Este instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos
sucessores e cessionários a qualquer titulo, e somente poderá ser aditado
mediante a assinatura de instrumento próprio por todas as Partes.

_

X493
Durante o processamento da recuperação judicial , quaisquer

3.4

controvérsias ou litígios decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados
deverão ser dirimidas pelo juízo da Recuperação judicial . Após o encerramento da
recuperação judicial , eventuais controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por
uma das Varas Cíveis da Comarca da Capital do Rio de janeiro, com exclusão de
qualquer outro , por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, as Partes celebram o presente instrumento em
duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

de 2015.

Rio de janeiro, 10
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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

00000608

-

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

-

Date e Hora de Emissão

18/12/2014 16:26:31

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e
NOTA CARIOCA
PRESTADOR DE SERVIÇOS
Inscrição Municipal: 0.628.1296
Nome/Rezão Social: R C M PEREIRA MUDANCAS E TRANSPORTES ME
Nome Fantasia: MIX TRANSPORTES E MUDANCAS

-CPF/CNPJ: 14.646.416X0001 -06

Endereço: RUA PROF RODOLFO COUTINHO 48
Municipio: RIO DE JANEIRO

- -

--

Código de Verificação

TEWZ-NSYZ
InsoAção Estadual:

—

Tel.: 21.3988,2095

MARE CEP: 21030.160
UF: RJ

E-mail: aldoemlxmudsnces.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 04.423.66710001.21

Inscrição Municipal: 0.303.687-1

Nome/Razêo Social: MPX ENERGIA SIA
Endereço: PRC MAHATMA GANDHI 14, EDIF SERRADOR
Município: RIO DE JANEIRO

•

o

UF: RJ

- CENTRO

Inscrição Estadual: 78071532
Tel.: 21 26666864

CEP: 20031-100

E-mail .--

DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS
Armazenagem de 1.236 m'- Ret. período 01112 é 0911212014.

VALOR DA NOTA

-

Serviço Prestado
11.04.01 ermezenamento, guerde ou depósito de bens
Deduções (R$)

----

0,00

1

—

Desconto Incond (RS) Base de Cálculo (R$)
0,00

=

R$ 7.158,83

--

Allquota(>5J

OUTRAS INFORMAÇÕES

—

Vaiar de W (RS)

Crédito Gerado (R$)
0,00

Este NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nP 5.098 de 15/1012009 e no Decreto rt 32 250 de 11/0512010
PROCON-RJ: Rua de /gude, 5 subsolo; wwe.procon.d.gov.br
ISS devido deve ser recolhido por melo de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Este NFS-e não gera crédito.
Este WS-9 foi emitida em subsbtulção ã NFS-e 00000606, emitida em 1611212014.

L)

4í

i l igJr
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

l )

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

-

-

-

a

CPF/CNPJ: 14.646.416/0001.86

-

NOTA CARIOCA

17112/201415:19:41
Cóã
Viríficação
NULBXW
D3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal: 0.628.1298
Nome/Razão Social: R C M PEREIRA MUDANCAS E TRANSPORTES ME

- -

Inscrição Estadual:

Nome Fantasie: MIX TRANSPORTES E MUDANCAS
Endereço: RUA PROF RODOLFO COUTINHO 48

—

Muhiclpio: RIO DE JANEIRO

—

--

-

Tel.: 21J38&2099

MARE

CEP: 21030-160

UF: RJ

E-mail: alcioemlxmudancas.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.423.567A M1-21

Inscrição Municipal: 0.303.667.1

Nome/Rezão Social: li ENERGIA SIA
Endereço: PRC MAHATMA GANOH114, EDIF SERRADOR
Murdclpio: RIO DE JANEIRO

z

00000613
Data e Hora de Emissão

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e

a

Numero de Nota

UF: RJ

-

CENTRO

-

Inscrição Estadual: 78071632
Tel.: 21 26666664

CEP: 20031-100

E-n il:-

DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS
orç.: 209-14
Ret.: Mudança Comercial.
Et iquetagem/Encaixotamento/Desmontagem/Remanejemento/Arrumação/Montagem
Pós Mudanças.
Origem: Praia do Flamengo n° 66 1 4 0 15 0 16 0 7 4 18 0 19 0 andares y Flamengo L RJ.
Destino: O mesmo.

•

-

VALOR DA NOTA

=

R$ 72.000,00

Serviço Prestado
26.01.01 serviço@ de coleta, remoceei ou entrega de eorrespondinelu, documentos, objetos, bens ou valores, Inclusive
P elos correios e suas acérrima rran ueades
Níquota (>4)
Valor do ISS (R$)
Credito Gerado (RE)
Deduções (R$)Desconto Incond (R$) Base de Calculo (R$)
0,D0
0,00
0,00

---

1

—

—

OUTRASINFORMAÇÔES

—

1

Este NFS-e foi emitida com respaldo no Lei rP 5.098 de 16/10/2009 e no Decreto rf 32 250 de 11/05/2010
PROCON-RJ: Rua de Ajuda, 5 subsolo; vumv.procon.rj.guv.br
ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gere direito e crédito fiscal de IPI.
Este NFS-e não gere crédito.

,LU9(o

se
Lá

14

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

-

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

-

-

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
NOTA CARIOCA

CPF/CNPJ: 14.646.416)000186

- - ---- -

- MARE

17/121201415:28:13

NFS-e

--

Inscrição MuNCIpal: 0.629.129-6
Nome/Razão Social: R C M PEREIRA MUDANCAS E TRANSPORTES ME
Nome Fantasia: MIX TRANSPORTES E MUDANCAS
Município: RIO DE JANEIRO

00000614
Data e Hora de Emissão

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Endereço: RUA PROF RODOLFO COUTINHO 48

Numero da Nota

Código de Verificação

2V5D-TJQL
Inscrição Estadual:

— -- --- —

Tel.: 216368 2099

CEP: 21030.160

UF: RJ

E-mail: aldoQmlxmuciancas.eom.br

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 04.423.667/0001-21

Inscrição Municipal: 0.303.697-1

Nome/Razão Social: MPX ENERGIA S/A
Endereço: PRC MAHATMA GANDHI 14, EDIF SERRADOR
Município: RIO DE JANEIRO

•

o

UF: RJ

-

CENTRO

-

Inscrição Estadual: 78071692
Tel.: 21 26666664

CEP: 20031-100

E-mail.-

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Serviços extras realizados durante e mudança comercial ref. ao ocç. 209-14

-

VALOR DA NOTA

=

Rã 59.300,00

serviço Prestado
26.01.01 serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondinclas, documentos, objetos, bana ou valor^ Inclusive
p elos correios e suas e ãnelas firam ueacias
Allquou (%)
Valor do ISS (R$)
Credito Gerado (RS)
DeduçOes (RS)
Desconto incond (RS) Base de CAlculo (RE)
0,00
0,00
0,00

---

1

—

OUTRASINFORMAÇÔES

1

—

1

Esta NFS-e foi emitida com respeido na Lei 0 5.096 de 15/10/2009 e no Decreto n° 32 250 de 1110512010
PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 wbsolo; wmv.procon.rj.gov.br
ISS devido deve ser recolhido por melo de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
Documento emitido por ME ou EPP opierde pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gere direito a crédito fiscal de IPI.
Este NFS-e não gera crédito.
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ENEVA S.A.. em Recuperação judicial, sociedade por ações inscrita no CNPJ sob o
n° 04.423.567/0001-21, com sede na Praia do Flamengo, n 2 66, 94 andar,
Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP_22.210-030 C' Recuperanda "); e
2GET Recrutamento & Seleção Ltda. pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o n° 11579332/0001-99, com sede na Rua Lauro Muller, n 2 116, Sala
2006, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22290160 (" 2GET ")

Considerando que:
(i)

A Recuperanda encontra-se sob o especial regime de recuperação judicial,
tendo seu pedido sido deferido pelo d. Juizo da 4' Vara Empresarial da
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (Proc. n.s 047496148.2014.8.19.0001);

(ii)

A Recuperanda atribuiu à 2GET crédito quirografário no valor de R$
406.594,78 (quatrocentos e seis mil, quinhentos e noventa e quatro reais e
setenta e oito centavos), incluído no seu Quadro de Credores;

(iii)

Posteriormente à publicação do primeiro edital contendo o Quadro de
Credores, a Recuperanda notou que o crédito havia sido listado em valor
equivocado e que, na realidade, o somatório devido à 2GET por notas fiscais
não pagas até 9 de dezembro de 2014, data do ajuizamento do pedido de
recuperação judicial , corresponde a R$ 190 .794,10 ( cento e noventa mil,
setecentos e noventa e quatro reais e dez centavos);

(iv)

Embora o valor não tenha sido alterado pela Administradora Judicial, a
2GET reconhece que o valor líquido que lhe é devido pela Recuperanda e
que deve integrar a relação de credores da Recuperanda é de R$ 190.794,10
(cento e noventa mil, setecentos e noventa e quatro reais e dez centavos); e

(v)

A fim de evitar a instauração de litígio, as Partes têm interesse em conciliar
acerca do valor do crédito da 2GET sujeito à recuperação judicial, nos
termos a seguir.

`

1

As partes reconhecem que, em 9 de dezembro de 2014, data do
1. 1.
ajuizamento do pedido de recuperação judicial, são devidas pela Recuperanda as
notas fiscais de ns 1538; 1539 e 1541, que somam o valor bruto de R$ 203.297,39 _
(duzentos e três mil duzentos e noventa e sete reais e trinta e nove centavos).

•

A 2GET reconhece que o crédito de R$ 406.594,78 (quatrocentos e
1.2.
seis mil, quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos), atualmente
constante na relação de credores apresentada pela Administradora judicial, deve
ser reduzido para R$ 190.794,10 (cento e noventa mil, setecentos e noventa e
quatro reais e dez centavos), que corresponde, ao somatório líquido dos valores
das notas fiscais apontadas no item 1.1 acima, já acrescido de todos os encargos
incidentes.
Como consequência da disposição anterior, as Partes acordam com a
1.3.
alteração do valor do crédito da 2GET no Quadro de Credores para R$ 190.794,10
(cento e noventa mil, setecentos e noventa e quatro reais e dez centavos).

0 pagamento do crédito acima será realizado nas condições
2.1.
apresentadas no Plano de Recuperação judicial da Recuperanda, de acordo com a
devida classificação do crédito.
•

Os pagamentos realizados em favor da 2GET, em conformidade com
2.2
as disposições do Plano de Recuperação judicial, implicarão automaticamente a
outorga, em favor da Recuperanda, da mais ampla, plena, geral, irrestrita,
irrevogável e irretratável quitação relativamente a todo e qualquer crédito da
referida empresa cujos fatos geradores sejam anteriores à data do ajuizamento da
Recuperação judicial, para que nada mais possa ser demandado da Recuperanda
em juizo ou fora dele, inclusive juros, correção monetária, penalidades, multas e
indenizações.
M4

e•.

Aplicam-se a este instrumento todas as disposições do Plano de
3.1
Recuperação judicial.

i17f '

a+

~

l

3.2
Este instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos J500
sucessores e cessionários a qualquer título, e somente poderá ser aditado
mediante a assinatura de instrumento próprio por todas as Partes.
3.4
Durante o processamento da recuperação judicial, quaisquer controvérsias ou litígios decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados
deverão ser dirimidas pelo Juizo da Recuperação Judicial. Após o encerramento da
recuperação judicial, eventuais controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por
- uma das Varas Cíveis da Comarca da Capital dó "Rió dé Janeiró, cõm exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

o

E, por estarem justas e contratadas, as Partes celebram o presente contrato em
duas vias de igual teor e forma, na presença das
abaixo assinadas.

Rio de laneiro„ 0'9 de abril de 2
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2GET Recrutamento & Seleção Ltda
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ESCREVENTE AUTORIZADO
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11r25f2014

Usuário: 10.646.58410001-20 - NF-e- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Pauto

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

-

Número de Nota

00001538

25/1112014 16:52:49
Código de Verificação

WXCF-XRIA

- -- -

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 10.646.68410001,20

-.

Inscrição Municipal: 8.886.6086

Nome/Razão Social: 2GET RECRUTAMENTO ESPECIALIZADO LIDA
,.

--- - -

Endereço: R HUNGRIA 00614, CJ 22 E CJ 42 JD EUROPA CEP: 01466-OW

UF: SP

Município: Silo Paulo

TOMADOR DE SERVIÇOS

J

Nome/Razão Social: ENEVA S.A
CPF/CNPJ: 04.423.66710001.21
Endereço: PS PR DO FLAMENGO 0000000066

•

50 9

Data e Hora de Emissão

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e
58 4X0120

pU

Município: Rio de Janeiro

-

FLAMENGO
UF: RJ

-

Inscrição Municipal:
CEP: 22210903

—

E-mail. marina.duarteCeneva.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Fature referente a Consultoria de RH.
N° do Pedido de compre: 018217
Vencimento: 08112/2014
Pagamento via boleto bancário.
Impostos e recolher
IRRF (1,5%): R$ 1.016,39
PCC (4,65%): R$ 3.150,19
Valor a pegar apôs retençôes: R$ 63.591,84

•

-

VALOR TOTAL DA NOTA

Código do Serviço
06476

R$ 67.759,02

Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-deobra.

Valor Total das Oeduçóes (R$)
0,00

--

=

Base de Cálculo (R$)
67.759,02

Allquota (%)
6,00%

Valor do ISS (R$)
3.387,96

Credito (R$)
0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Lei rP 14.08712005.
Date de vencimento do ISS deste NFS-e: 1011212014

ht4wJhde.prefel0re.sp.gov.brlm*ibuintelrn ird.aspx7rd-1WMnscricao-386560058eme11•1&SMS*OBreUnLrl-nota.aspx%3Arealcao%3d38858085
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Usuário: 10.846.56410001-20. NF-e- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NI - 5 -6

~ OÁ

Número da Nota

00001539
Date e Hora de Emissão

25/11/2014 16:57:23
Código de Verificação

CSK6-ZPGB
PRESTADOR DE SERVIÇOS
_
+~

CPF/CNPJ: 10.646.68410001-M

- -

. Inscrição Municipal:* 9.886.608-6 – -

-

Nome/Razão Social: 2GET RECRUTAMENTO ESPECIALIZADO LTDA
Endereço: R HUNGRIA 00614, CJ 22 E CJ 42 - JD EUROPA - CEP: 01466-000
Município: São Paulo
UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: ENEVA S.A
CPF/CNPJ: 04.423.5 6710 0 01-21

Inscrição Municipal: —

Endereço: PS PR DO FLAMENGO 0000000066 - FLAMENGO - CEP: 22210-603
Município: Rio de Janeiro
o

UF: RJ

E-mail: marina.duartoCeneva.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Fatura referente e Consultoria de RH.
N° do Pedido de compre: 018217
Vencimento : 09/01/2015
Pagamento via boleto bancário.

Impostos a recolher
IRRF (1,5%): R$ 1.016,39
PCC

(4,65%):

-

R$ 3.150, 79

,

Valor e pagar após retenções: R$ 63.591,84

t, .

.

•
VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 67.759,02
Código do Serviço
06475 - Recrutamento, agenclamento, seleção e colocação de mão-de-obra.
Valor Total das Deduções (R$)
0,00

Base de Cálculo (R$)
67.769,02

Aliquom (%)
5,00%

Valor do ISS (R$)
9.387,96

Cradáo (R$)
0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
- Este WS-e foi emitida com respaldo na Lei rP 14.09712005.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 1 011 2/2 014

Molhde . prefeltua . ap.gw . brlcor*IbLândnoleprir %. espx?rd-153M n scrlc"381Ms 56emell • 18SMS- 08uebzmrl-~aspx%3ãrecrlceo % 3d38858086
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Usuário., 10.646.58410001-20-NF-e- Nota Fiscal Eletrôicade Serviços - Silo Pa10

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Número de Nota

00001541
Data e Hora de Emissão

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS - e

25!11!201417:32:00
Código de Verlficação

BKXF-EBJZ
PRESTADOR DE SERVIÇOS
_ CPF/CNPJ:. 10.646.r,~ Sg10001-20 _
'~

_

inscrição Municipal: 9.885.608.5

-

Nome/Razão Social: 2GET RECRUTAMENTO ESPECIALIZADO LTDA
Endereço: R HUNGRIA 00614, CJ 22 E CJ 42 - JD EUROPA - CEP: 01466-000
Município: São Paulo
UR SP

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: ENEVA S.A
CPF/CNPJ: 04.423.66 710 0 01-21

Inscrição Municipal: —

Endereço: PS PR DO FLAMENGO 0000000066 - FLAMENGO - CEP: 22210-903
Município: Rio de Janeiro
•

UF: RJ

E-mail: marina.duarteCeneva.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Fatura referente e Consultoria de RH.
N° do Pedido de Compres: 010217
Vencimento: 09/0212015
Pagamento via boleto bancário.
Impostos a recolher
IRRF (1,5%): R$ 1.016,69
PCC

(4,65%):

R$ 3.151, 74

Valor a pegar após retenções: R$ 63.610,42

•

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 87.779,35
Código do Semço
06475 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.
Valor Total das Deduçóes (R$)
0,00

Base de Cálculo (R$)
67.779,36

Pliquota (%)
6,00%

Valor do ISS (R$)
3.368,96

Credeo (R$)
0,00

OUTRASINFORMAÇ6ES
- Este NFS-e foi emitida com respaldo no Lei n° 14,09712005.
- Date de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2014

tklpa/hde . prefal4re .ap.ga .trlcantrllxintelnola ¡xird.eapz7rá 161184rocrlcao 388560858emeil 18SM3 0 &rd nul rgla . aepx%3A recrlcao°h3d38656085
~

~

~

~

~

~

171

504

GCMC
Advoó.6w

o

DOC. 04
o

■ b6el.n.60
Av eb 81.m lia 1IN arou
70 010 001 /[mtm
61.6eJ.v00 u
»55 211195 0290

66e 2YUb
Av. hulbY lOT91NUUt.,
OI1ll 100/&V WI.
710 Mubnr
ir3311 !0111100

e,vfh
um3u1/qu m
~X io12/W.e3035m
T MOSO/6wW/9r
THS 6133233663

', O

ENEVA S.A.. em Recuperação Judicial sociedade por ações inscrita no CNPJ sob o

n204.423.567/0001-21, com sede na Praia do Flamengo, nQ 66, 99 andar,
Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.210-903 (" Betuperanda "); e CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA. inscrita no CNPJ sob o n 4

28.383.198/0001-59, com sede na Rua Almte Cochrane, ns 37, Tijuca, Rio de
Janeiro/RJ; CEP 20550=040 (" Oceanus ").

Considerando que:

0

(i)

A Recuperanda encontra-se sob o especial regime de recuperação judicial,
tendo seu pedido sido deferido pelo d. Juízo da 4$ Vara Empresarial da
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (Proc. n.Q 047496148.2014.8.19.0001);

(H)

Não foi listado crédito em favor de Oceanus na relação de credores da
Recuperanda;

(iii)

A Oceanus possui crédito referente a serviços prestados anteriormente ao
pedido de Recuperação Judicial cujos documentos comprobatórios somente
foram obtidos pela Recuperanda após o término do prazo para
apresentação de divergências ao Administrador Judicial, razão pela qual,
embora reconhecido, não está listado no Quadro Geral de Credores da
Recuperanda;

(iv)

A fim de evitar a instauração de litígio, as Partes têm interesse em conciliar
acerca do valor do crédito da Oceanus sujeito à recuperação judicial, nos
termos a seguir.

•

1.1.
A Eneva S.A. reconhece que a Oceanus detém um crédito no valor
deR$ 1.850,00 (um mil oitocentos e cinquenta reais), decorrente daanexa nota
fiscal de nQ 00008047, parte integrante deste instrumento.

-

' , ~o
1.2.
Como consequência da disposição anterior, as Partes acordam com a
inclusão do crédito da Oceanus no Quadro de Credores no valor deR$ 1.850,00 (um
mil oitocentos e cinquenta reais).

2.1.
0 - pagamentó do - crédito acima será realizado nas condições
apresentadas no Plano de Recuperação Judicial da Recuperanda, de acordo com a
devida classificação do crédito.
2.2.

^

Os pagamentos realizados em favor da Oceanus, em conformidade

com as disposições do Plano de Recuperação judicial, implicarão automaticamente
a outorga, em favor da Recuperanda, da mais ampla, plena, geral, irrestrita,
irrevogável e irretratável quitação relativamente a todo e qualquer crédito da
referida empresa cujos fatos geradores sejam anteriores à data do ajuizamento da
Recuperação Judicial, para que nada mais possa ser demandado da Recuperanda
em juizo ou fora dele, inclusive juros, correção monetária, penalidades, multas e
indenizações.

3.1.

Aplicam-se a este instrumento todas as disposições do Plano de

Recuperação Judicial da Recuperanda.
3.2.

Este instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos

sucessores e cessionários a qualquer titulo, e somente poderá ser aditado

mediante a assinatura de instrumento próprio por todas as Partes.
3.3.

Durante o processamento da recuperação judicial, quaisquer

controvérsias ou litígios decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados
deverão ser dirimidas pelo Juízo da Recuperação Judicial. Após o encerramento da
recuperação judicial, eventuais controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por

uma das Varas Cíveis da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

pZ 501
E, por estarem justas e contratadas, as Partes celebram o presente contrato em
duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Rio de janeiro,

Centro de 9i01091a Up. Oceano! LTDA.
CM. 28 .383.19810003.59
RkAard S~ tíubneráes
DIRETOR WMtMIMODR

Testemunhas:
a
~ 1 .9c ~

de abril de 2015.
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Nome: Ç*%3£4 L,A N-"A ÊÀS\OLJ
CPF: -ty3.sgT. g4a-)t

,1

Numero de Note

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
J

.

-

-

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

-NOTA CARIOCA

-

Date e Hora de Emissão
Código de Verificação

VBXWaRU1

--

inscrição Municipal: 0.313.818

Inscrição Estadust

Nome/Razão Social. CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA
9 Nome Fantasia: Oceenue

- —- -

-. Endereço: RUA ALMTE COCHRANE 37 -TIJUCA
Municipi: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

-

— -- -

Tel.: 26670818

CEP: 20660-M

E-mail: comerclalCoceanus.tucbr

TOMADOR DE SERVIÇOS -

CPF/CNPJ: 04.423.%7,VW1-21

Inscrição Municipal: 0.303.687-1

Nome/Razôo Social: MPX ENERGIA S/A
Endereço: PRC MAHATMA GANDHI 14, EDIF SERRADOR
Muníc(piw RIO DE JANEIRO

•

24/03/2015 10:01:51

NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 28.383.19810001 õ9
r

00008047

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

-

UF: RJ

CENTRO

-—

Inscrição Estadual: 78071532
Tel.: 21 26666664

CEP: 20031.100

E-mail.

DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS
ANÁLISES LABORATORIAIS.
PROCESSOS N ° 182/2014
Número do Pedido: 011344
Número Contrato (PSC): ENE017344P9C14.
LAUDOS:
42796/2014 - 1.0
42795/2014 - 1.0
4279412014 - 1.0
42793/2014 - 1.0
42792/2014 - 1.0
42791/2014 - 1.0
42790/2014 - 1.0
42789/2014 - 1.0
42787/2014 - 1.0
42784/2014 - 1.0
42782/2014 - 1.0
42781/2014 - 1.0
Itaó
AG: 1672
CC: 08154-2

i

VALOR DA NOTA

-

Senriça Prestado
07.12.02 controlo de agentes 6alcos alou qulmicos
Deduçôes (RE)

---

O,W

—

Desconto lncond (RS) Base de C4lcula (RE)
0,00

=

R$ 1.850,00

—

Nitiuota (wJ

OUTRAS INFORMAÇOES

—

Valor do ISS (RE)

Cradlto Gerado (R$)
0,00

Este PFS-e foi emitida com respaldo na Lei re 5.098 de 1511012009 e no Decreto rP 32.250 de 1110&2010
PROCON-RJ: Rua de Ajuda, 5 subsolo; w~ procon.rj.gov.br
ISS devido deve ser recolNdo por melo de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gere crédito.
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LEFOSSE

ADVOGADO{

Avenida Presidente Wilson, 231 — conj. 2703 — 20030-905 — Rio de Janeiro — RJ

,t, 5 so

Tel.: (+55) 21 3263 5480
Fax:(+55) 21 3263 5498
letasseadvogados ~ letosse.com
w~lefosse.com.br

L211491-01
EXCELENTfSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 4e VARA
EMPRESARIAL DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO - RJ
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Recuperação Judicial no 0474961-48.2014.8.19.0001

W

E.ON do Brasil Energia Ltda., sociedade empresária
limitada, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, no 3.729, 5" andar, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ/MF
sob o no. 12.162.16210001-05, E.ON PRODUZIONE S.P.A., sociedade com sede
na Itália, na Via Valnerina 9, 05100 Terni, E.ON Human Resources
International GmbH, sociedade com sede na Alemanha, em Tresckowstr. 5,
30457 Hannover; E.ON Technologies GmbH (anteriormente denominada "E.ON
New Build & Technology GmbH"), sociedade com sede na Alemanha, em
Alexander-von-Humboldt-Str. 1, 45896 Gelsenkirchen; e E.ON E&P NORGE AS,
sociedade com sede na Noruega, em P.O. Box 640 Sentrum, 4003 Stavanger,
por suas advogadas, nos autos da Recuperação Judicial no 047496148.2014.8.19.0001, impetrada por ENEVA S.A. e ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A.,

rw

LEFOSSE
•ovoa DO,

),,555

~

vêm, respeitosamente , requerer a juntada dos anexos instrumentos de mandato
(docs. 1 a 5).

-—

•

Requer-se, ainda, que as intimações de todos os atos
processuais relativas ao presente feito sejam realizadas, exclusivamente, em
nome do advogado Raphael Nehin Corrêa (OAB/SP n° 122.585), sob pena de
- - nulidadeTermos em que,
Pedem Deferimento.
Rio de Janeiro, 14 de abril de 2015.

larissa Falcão Rebello
OAB/RJ n° 157.334

Ia Ferraz Rabello
n° 179.111

o

LD0C413379M5 ~to No*~m S~01np

2

-

-,

DoC .
d 6U
Procuração

Power Of Attorney

Pelo presente instrumento particular de By this power of attorney
mandato, -E.ON do Brasil Energia Ltda.,

doravante -_ denominada -_ (MutorganW), hereinafter referred as to the rAppointor ), a
sociedade empresária limitada, Inscrita no company enrolled with the CNPJ/MF under No.
CNPJ/MF sob o n°. 12.162.16210001-05, 12.162.16210001.05, duly organized and
constituída sob as leis do Brasil, com domicílio existing In eccordance with the laws oi Brazil,
social situado no Brasil, na with headquarters In Brazil at
•

Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.729, 5° andar, CEP 04538.133, cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo
, neste ato representada na forma de seu • herein duly represemed pursuant to h
contrato social, nomeia e constitui seus corporate by-laws, hereby authorizes and grants
doravante power of attomey to the hereinafter referred as
procuradores,
bastantes
-Appointees"), ali Brazillans chizens,
("Outorgados'),
brasileiros, to the (
denominados
inscritos no CPF/MF sob os n°s e na Ordem enrolled with ihe C.P.F. under Nos. and enrolled
Dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, wlih ihe Brazilian Bar Association, Section of
exceto as duas últimas, inscritas na Seção do São Paulo, excett for the last two, who are
Rio de Janeiro, sob os n°s: enrolled in the Section of Rio de Janeiro, under
Nos.:
Nome/Name

CPF

OAB no

Carlos Barbosa Mello

025.464.207-12

147.705

Renata dos Santos Cardoso

293.916.698-67

209.246

Raphael Nehin Corréa

130.245.778-07

122.585

Caro de Lima Verona

133.431.548.57

169.608

Pedro Soares Maciel

024.929.797-33

238.777

Claudio Dias Lampen

836.144.357.68

171.355

Eduardo Asperti

253.117.968-20

184.955

Patrícia Yuriko Matsubara

298.868.518-56

248.771

Ana Carolina Rocha Cupido

348.900.198-20

300.641

Luis Fernando Batista Hlar

393.355.978.21

356.206

Clarissa Falcão Rebello

104.957.137-16

157.334

Ana Pauta Ferraz Rabello

124.478.127-44

179.111

todos Integrantes do escritório

ali members of the law firm
LEFOSSE ADVOGADOS

com sede na Cidade de São Pauto, Estado de with headquarters In the city of São Paulo, State
São Paulo, na Rua Tabapuã, n° 1.227, 140 of São Paulo, at Rua Tabapuã, No. 1.227, 14

15 43
andar, Itaim Bibl, CEP 04533-014,

11

fiam, ZIP-Coda 04533.014,

a quem outorga, em conjunto ou Isoladamente, granling them powers , In solidum and each one
Independentemente da ordem de nomeação, os per se, of the AD JUDICIA ET EXTRA provision,
poderes da cláusula ad judicia et extra, para o _wi th powers to ta k e any action necessáry to
fim de défender os direitos e Interesses dõ represent lhe Interests and rights of the
Outorgante nos autos do processo de Appointor, especially to sei on behalf of the
recuperação judicial Impetrado por Eneva S.A. Appointor In the Judicial Recovery proceeding
e Eneva Participações S.A., em curso perante a filed by Eneva S.A. and Eneva Participações
4" Vara Empresarial da Comarca do Rio de SA betore the 0 Business Court of the D~
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Processo of Rio de Janeiro, State of Rio de Janeiro,
registrado sob n° 0474961-482014.8.19.0001 reg'wstered under No. 0474961('Juízo da Recuperação'), podendo, para tanto, 48.2014.8.19.0001 CBankruptcy Court'), for
apresentar habilitação de crédito e/ou which purpose they may present Prooi 01
impugnação ao valor de crédito, obter cópias e Clalms and /or Objections to Claims, obtain
certidões, assinar petições, defesas, recursos copies and certificates, file pedtions, defences,
ou termos, notificar, protestar, participar e votar appeals or terms, notify, protest, attend and
em todas assembleias de credores convocadas vote at ali creditors meedngs convened by the
pelo Juizo da Recuperação, transigir, desistir, Bankruptcy Court, settie, waive andor
fazer acordo, dar e receber quitação e tudo
mais que for necessário para o fiel cumprimento
desta procuração, inclusive substabelecer os
poderes ora conferidos, com ou sem reserva, a
seu exclusivo critério.

compromise and anything else required for the
adequate compliance of thls power 01 attorney,
Including delegating the powers hereby granted,
in tuil or In part, at the Appointees discretIon.

Esta procuração é válida até 13 de Abril de This power of attomey Is valid until 13 April
2016
2016

Rio de Janeiro, 9 de Abril de 2015

E.ON Brasil Energia Ltda.
PogBy- e Anrt.i ãGO
Titulo/Position:

2 À-t4
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E.ON Brasil Energia Ltda.
Por/By:
TftuWPosition:

2

Do(,.z
Âô4 ~
Power Of Attorney

Procuração

--

Pelo presente
mandato,-

i nstrumento particular de By this power of attomey
-

E.ON Produzlona S.P.A.,

Outorgante'), - hereinafter referred as to the C Appointor^), a
("
sociedade constituída sob as leis da Itália, com company duly organized and existing in
accordance with the laws of Italy, with
domicílio social situado na Itália
headquarters aí Italy
Doravanté denominada

Locaiità Fiume Santo, Cabu Aspru, , 07100 Sassari
o

neste ato representada na forma de seu ' herein duly represented pursuant to its
estatuto social, nomeia e constitui seus corporate by-laws, hereby authorizes and grants
doravante power of attorney to the hereinatterreferred as
procuradores,
bastantes
brasileiros, to the ÇAppointeW), ali Brazilians citizens,
("Outorgados"),
denominados
e na Ordem enrolled with the C.P.F. under Nos. and enrolled
Inscritos no CPF/MF sob os n °s
Dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, with the Brazilian Bar Association, Section of
exceto as duas últimas, Inscritas na Seção do São Paulo, except for the last two, who are
Rio de Janeiro, sob os n°s: enrolled in the Section of Rio de Janeiro, under
Nos.:

•

NomelName

CPF

OAB n°

Carlos Barbosa Mello

025.464.207-12

147.705

Renata dos Santos Cardoso

293.916.698-67

209.246

Raphael Nehin Correa

130.245.778-07

122.585

Cario de Lima Verona

133.431.548-57

169.508

Pedro Soares Maciel

024.929.797-33

238.777

Claudio Dias Lampert

836.144.357-68

171.355

Eduardo Asperti

253.117.968-20

184.955

Patricia ~ko Matsubara

298.868.518-56

248.771

Ana Carolina Rocha Cupido

348.900.198-20

300.641

Luis Femando Batista Hiar

393.355.978-21

356.206

Clarissa Falcão Rebelb

104.957.137-18

157.334

Ana Paute Ferraz Rabello

124.478.127-44

179.111

todos Integrantes do escritório

ali members of the law firm
LEt~t: AUVOGAUUU

com sede na Cidade de São Paulo, Estado de with headquarters in the city of São Paulo, Stete
São Paulo, na Rua Tabapuã, n° 1.227, 14 0 of São Paulo, aí Rua Tabapuã, No. 1.227, 14

andar, Italm Bibi, CEP 04533-014, floor, ZIP-Code 04533-014,

a quem outorga, em conjunto ou isoladamente, granting them powers, in solidum and each one
Independentemente da ordem de nomeação, os per se, of the AD JUDICIA ET EXTRA provision,
poderes da cláusula ad judicia et extra, para o with powers to take any action necessary to
fim de defender os direitos e Interesses do represent the interests and rights of the
Outorgante nos autos do processo de Appointor, especíally to act on behalf of the
recuperação judicial impetrado por Eneva $.A. Appoíntor in the Judicial Recovery proceeding
e Outras, em curso perante a 4• Vara filed by Eneva S.A. and Eneva Participações
Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, S.A. before the 0 Business Court of the District
Estado do Rio de Janeiro, Processo registrado of Rio de Janeiro, State of Rio de Janeiro,
sob n° 0474961-48.2014.8.19.0001 ("Juizo da registered under No. 0474961Recuperação"), podendo, para tanto, 48.2014.8.19.0001 ("Bankruptcy Court"), for
apresentar habilitação de crédito elou which purpose they may present Proof of
impugnação ao valor de crédito, obter cópias e Claims andlor Objections to Claims, obtain
certidões, assinar petições, defesas, recursos copies and certificates, file petitions, defences,
ou termos, notificar, protestar, participar e votar appeais or terms, notify, protest, attend and
em todas assembleias de credores convocadas vote at ali creditors meetings convened by the
pelo Juizo da Recuperação, transigir, desistir, Bankruptcy Court, settle, waive andlor
fazer acordo, dar e receber quítação e tudo compromise and anything else required for the
mais que for necessário para o fiel cumprimento adequate compliance of this power of attorney,
desta procuração, inclusive substabelecer os including delegating the powers hereby granted,
poderes ora conferidos, com ou sem reserva, a in full or in part, at the Appointees discretion.
seu exclusivo critério.

o

Milan, April 10, 2015

lJ
Ing. Salvatore Signoriello
Director of E.ON Produzione S.p.A.

0§
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Power Of Attomey

Procuração

Pelo presente instrumento particular de By this power of attomey
mandato;
E.ON Human Resources Intemational GmbH,

hereinafter referred as to lhe ("Appointor), a
("Outorgante'),
denominada
Doravante
he la ed and exi ny, In
sociedade constituída sob as leis da Alemanha, company duly o
headq a rt e with rm laves of Germany, with
com domicílio social situado na Alemanha
headquarters at Germany
Tresckowstr. 6, 30457, Hannover, Germany
o

, neste ato representada na forma de seu , herein duly represented pursuant to its
estatuto social, nomeia e constitui seus corporate by-laws, hereby authorizes and grants
doravante power of attomey to the hereinafter referred as
procuradores,
bastantes
to the ("Appointeea ), ali Brazilians citizens,
denominados ('Outorgados'), brasileiros, enrolled with the C.P.F. under Nos. and enrolled
Inscritos g os do B sob os n°s e ã
Ordem with the Brazilian Bar Association, Section of
Dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, São Paulo, except for the last two, who are
exceto duas ultimas, inscritas na Seção do enroiled
In the Section of Rio de Janeiro, under
Rio de J aneiro, sob os n°s:
Nos.:
NomefName

CPF

OAB n°

Carlos Barbosa Mello

025.464.207-12

147.705

Renata dos Santos Cardoso

293.916.698-67

209.246

Raphael Nehin Corréa

130.245.778.07

122.585

Cario de Lima Verona

133.431.548.57

169.508

Padro Soares Maciel

024.929.797-33

238.777

Claudio Dias Lampert

838.144.357-68

171.355

Eduardo Asperti

253.117.968-20

184.955

Patricia Yuriko Matsubara

298.868.518-56

248.771

Ana Carolina Rocha Cupido

348.900.198-20

300.641

Luis Fernando Batista Hlar

393.355.978-21

356.206

Clarissa Falcão Rebello

104.957.137-16

157.334

Ana Paula Ferraz Rabello

124.478.127-44

179.111

todos integrantes do escritbrfo

ali members of the law fiai
LEFOSSE ADVOGADOS

com sede na Cidade de São Paulo, Estado de with headquarters In the city of São Paulo, State
São Paulo, na Rua Tabapuã, n° 1.227, 14 0 of São Paulo, at Rua Tabapuã, No. 1.227, 14
andar, Itaim Bibi, CEP 04533-014, floor, ZIP-Coda 04533-014,

5233838201

s

A

Ì

}

a quem outorga, em conjunto ou isoladamente,
independentemente da ordem de nomeação, os
poderes da cláusula ad judicia et extra, para o
fim de defender os direitos e interesses do
Outorgante nos autos do processo de
recuperação judiciai impetrado por Eneva S.A.
e Outras, em curso perante a 4• Vara
Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, Processo registrado
sob n° 0474961-48.2014.8.19.0001 (°Juízo da
tanto,
para
podendo,
Recuperação'),
apresentar habilitação de crédito elou
impugnação ao valor de crédito, obter cópias e
certidões, assinar petições, defesas, recursos
ou termos, notificar, protestar, participar e votar
em todas assembleias de credores convocadas
pelo Juizo da Recuperação, transigir, desistir,
fazer acordo, dar e receber quitação e tudo
mais que for necessário para o fiei cumprimento
desta procuração, inclusive substabelecer os
poderes ora conferidos, com ou sem reserva, a
seu exclusivo critério.

granting them powers, in solidum and each one
perse, of the AD JUDICIA ET EXTRA provision,
with powers to take any action necessary to

represent the Interests and rights of the
Appointor, especially to act on behalf of the
Appointor in the Judicial Recovery proceeding
filed by Eneva S.A. and Eneva Participações
S.A before the 0 Business Court of the District
of Rio de Janeiro, State of Rio de Janeiro,
registered under No. 047496148.2014.8.19.0001 ("Bankruptcy Courr), for
which purpose they may present Proof of
Claims and/or Objections to Claims, obtain
copies and certificates, file petitions, defences,
appeals or terrns, notify, protest, attend and
vote at all credttors meetings convened by the
Bankruptcy Court, settie, waive andor
compromise and anything else required for the
adequate compliance of this power of attomey,
including delegatíng the powers hereby granted,
in full or in pari, at the Appointees discretion.

o

Berlin, 10 April 2014

(Q
Brigitte Graune

52a7e

01

o

~
Daniela Krippner

2

A,

Deed Rott No. 42912015
1, the undersigned Notary, hereby certify the foregoing signatures which were affixed in my presence today

by
Ms. Brigitte Graune,
borra on 14 March 1961,

business address Tresckowstr. 5, 30457 Hannover,
identif ed by valid identity card

and
Ms. Daniela Krippner,

borra ora 9 July 1981,
~

•

business address Tresckowstr. 5, 30457 lannover,

identified by valid identity card
The persons appearing declared thal they are no[ acting in their own name, Ms. Brigitte Graune is acting in
her capacity as managing director, and Ms. Daniela Krippner is acting in her capacity as procuration officer
(Prokurist) of the lirnited liability company
E.ON Human Resources International GmbH
local court of Hannover, HRB 211478
business address: Tresckowstr. 5, 30457 Hannover.

The notary asked the undersigned W he or the law firm to which he belongs lias been or is active in a matter
\et is the subject matter of this notarization outside of his function as notary. The undersigned responded in
tlr, negative.

Thotury hereby certifies pur•suant to section 21 Federal Regulations for Notaries (Bundesnotarordnunx),
on C4, bulis of today's inspection at 8:41 a.m. of the electronic commercial register of the local court
(Amr,-ht) of Hannover under no. HRB 211478 that E.ON Iluman Resources International GntbH is
registéltA therein and that Ms. Brigitte Graune, bom on 14 March 1961, as managing director, and Ms.
Dali teia pner, borra on 9 July 1981, as procuration otficer (Prokurist), are entitled to represcnt E.ON
1luman Viumes International GmbH joindy.
o
Berlin, 10A041 2015
c
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Procuração

Power Of Attorney

Pelo presente Instrumento particular de By this power of attomey
mandato, _

-

E.ON Technologies GmbH (formedy E.ON New Build & Technology GmbH),

("Outorgánte"),—hereinafter referred as to the ("Appointor"), a — — Doravante
denominada
sociedade constituida sob as leis da Alemanha, company duly organìzed and existing In
accordance with the taws of Germany, with
com domicllio social situado na Alemanha
headquarters at Germany

•

Alexander-von-HumboldtStr.1, 45896 Gelsankirchen, Germany
, neste ato representada na fora de seu ' herein duly represented pursuant to Its
estatuto social, nomeia e constitui seus corporate by-laws, hereby authonzes and grants
doravante power of attorney to the hereinafter referred as
bastantes
procuradores,
brasileiros, to the (Appolntees"), ali Brazilians citizens,
denominados
("Outorgados"),
Inscritos no CPF/MF sob os n°s e na Ordem enrolled with the C.P.F. under Nos. and enrolled

of

Dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, vwth the Brazilian Bar Assoclation, Section
exceto as duas últimas, inscritas na Seção do São Paulo, except for the last two, who are
Rio de Janeiro, sob os n°s: enrolled in the Section of Rio de Janeiro, under
Nos.:

o

Nome/Name

CPF

OAB n°

Carlos Barbosa Mello

025.464.207-12

147.705

Renata dos Santos Cardoso

293.916.698-67

209.246

Raphael Nehin Corrãa

130.245.778-07

122.585

Cedo de Lima Verona

133.431.548-57

169.508

Pedro Soares Maciel

024.929.797-33

238.777

Claudio Dias Lampert

836.144.357-88

171.355

Eduardo Asper i

253.117.968-20

184.955

Patricia Yudko Matsubara

298.868.518-56

248.771

Ana Carolina Rocha Cupido

348.900.198-20

300.641

Luis Femando Batista Hiar

393.355.978.21

356.206

Clarissa Falcão Rebello

104.957.137-18

157.334

Ana Paula Ferraz Rabello

124.478.127-44

179.111

todos integrantes do escritório

ali members of the law fir
LEFOSSE ADVOGADOS

com sede na Cidade de São Paulo, Estado de with headquarters In the cìty of São Paulo, State
São Paulo, na Rua Tabapuã, n° 1.227, 14° of São Paulo, at Rua Tabapuã, No. 1.227, 14
andar, Itaim Bibi, CEP 04533-014, fioor, ZIP-Code 04533-014,

a quem outorga, em conjunto ou Isoladamente,
independentemente da ordem de nomeação, os
poderes da cláusula ad judicia et extra, para o
fim de defender os direitos e interesses do
Outorgante nos autos do processo de
recuperação judicial impetrado por Eneva S.A.
e Outras, em curso perante a 4' Vara
Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, Processo registrado
sob n° 0474961-48.2014.8.19.0001 ("Juizo da
Recuperação'), podendo, para tanto,
apresentar habilitação de crédito elou
impugnação ao valor de crédito, obter cópias e
certidões, assinar petições, defesas, recursos
ou termos, notificar, protestar, participar e votar
em todas assembleias de credores convocadas
pelo Juizo da Recuperação, transigir, desistir,
fazer acordo, dar e receber quitação e tudo
mais que for necessário para o fiel cumprimento
desta procuração, inclusive substabelecer os
poderes ora conferidos, com ou sem reserva, a
seu exclusivo critério.

granting lhem powers, in solidum and each one
per se, of the AD JUDICIA ET EXTRA provision,
with powers to take any action necessary to
represent the interests and rights of the
Appointor, especially to act on behalf of the
Appointor in the Judicial Recovery proceeding
filed by Eneva S.A. and Eneva Participações
S.A. before the 0 Business Court of lhe District
of Rio de Janeiro, State of Rio de Janeiro,
registered under No. 047496148.2014.8.19.0001 (Bankruptcy Court"), for
which purpose they may present Proof of
Claims andfor Objections to Claims, obtain
copies and certificates, file petitions, defences,
appeals or tenras, notity, protest, attend and
vote at ali creditors meefings convened by the
Bankruptcy Court, settle, waive andlor
compromíse and anything else required for the
adequate compliance of this power of attomey,
including delegating the powers hereby granted,
in full or in part, at the Appointees discretion.

•

Gelsenkirchen, April 10, 2015
~YN~ Wkr
Donafd Mir (CEO)
•

a
rkus Bagert (Senior Vice President)
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Power Of Attomey

Procuração

Pelo presente Instrumento particular de By this power of attarney
mandato,
__ E.ON E&P Norge AS,

Ia

("Outorgante`),
Doravante
denominada
sociedade constituída sob as leis da Alemanha,
vem domicilio social situado na Noruega

hereinalter reforred as to the CAppolntor'), a
company dufy organized and existing in
accordance with the laves of Gennany, with
headquarters In Ncrway at

P.O. Box 640 Sentrum, 4003 Stavanger, Norma
neste ato representada na forma de seu
estatuto social, nomeia e constitui seus
doravante
procuradores,
bastantes
('Outorgados °),
brasileiros,
denominados
inscritos no CPFlMF sob os n°sena Ordem
Dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo,
exceto as duas últimas, Inscritas na Seção do
Rio de Janeiro, sob os n°a:

•

'

herein duly represented pursuant to its
corporate by-lows, hereby authorizes and grartts
pomar of attorney to the herelnafter referred as
to the rAppointeeW), ali Brazilians cltizens,
enrolled with lhe C.P.F. under Nos, and enrolled
on of
with
São Pa o, ex an Bar Aseodatl 1
São Paulo, except for f R de an w, u are
Nos.: d In the Section of Rio de Janeiro, under
Nos.:

, wh

NomefName

CPF

OAB n°

Carlos Barbosa Meso

025.464.207-12

147.705

Renata dos Santos Cardoso

293.916.698.67

209.246

Raphaei Nehin Corrèa

130.246.778-07

122.585

Carlo de Lima Verona

133.431.548-57

169.508

Pedro Soares Maciel

024.929.797-33

238.777

Claudio Dias Lampert

836.144.357-68

171.355

Eduardo Asperti

253.117.968.20

184.955

Patricia Yuriko Matsubora

298.868.618.66

248.771

Ana Carolina Rocha Cupido

348.900.198-20

300.641

Luís Femando Batista Hiar

393.355.978.21

356.206

Clarissa Falcão Rebello

104.957,137-16

157.334

Ana Paula Ferraz Rebello

124.478.127-44

179.111

todos Integrantes do escritório

ali members of the lave fine
LEFOSSE ADVOGADOS

com sede na Cidade de São Paulo, Estado de wlth headquarters In the city of São Paulo, State
São Paulo, na Rua Tabapuã, n° 1.227, 14 4 of São Paulo, at Rua Tabapuà, No. 1.227, 14
Licor, ZIP-Code 04533-014,
andar, Itaim Bibi, CEP 04533.014,

a quem outorga, em conjunto ou isoladamente,
independentemente da ordem de nomeação, os
poderes da cláusula ad Judicia et extra, para o
fim de defender os direitos e Interesses do
Outorgante nos autos do processo de
recuperação judicial impetrado por Eneva SA
e Outras, em curso perante a 4 4 Vara
Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, Processo registrado
sob n° 0474961-48.2014.8.19.0001 ("Juizo da
Recuperação% podendo, para tanto,
apresentar habilitação de crédito elou
impugnação ao valor de crédito, obter cópias e
certidões, assinar petioes, defesas, recursos
ou termos, notificar, protestar, participar e votar
em todas assembleias de credores convocadas
pelo Juizo da Recuperação, transigir, desistir,
fazer acordo, dar e receber quitação e tudo
mais que for necessário para o fiel cumprimento
desta procuração, Inclusive substabelecer os
poderes ora conferidos, com ou sem reserva, a
seu exclusivo critério.

granting them powees, In sofidum and each one
per se, of the AD JUDICIA ET EXTRA provision,
with powers to take any action necessáry to
represent the interests and rights of the
Appointor, especially to act on behalf of the
Appointor in the Judicial Recovery proceeding
filed by Eneva S.A. and Eneva Participações
S.A. before the 0 Business Court of the District
of Rio de Janeiro, State of Rio de Janeiro,
registerdd under No. 047496148.2014.8.19.0001 t"Bankruptcy Court"), for
which purpose they may present Proof of
Claims and/or Objections to Claims, obtain
copies and certificates, file petitions, defences,
appeals or terms, notify, protest, attend and
vote at ali creditors meetings convened by the
Bankruptcy Court, settle, waive and/or
compromise and anything else required for the
adequate ~lance of this power of attomey,
including delegating the powees hereby granted,
in full or in part, at the Appointees discretion.

Ia

Stavanger, 10.04.15

o

Haakon Haaland
Managing Director
E.ON Exploration 8 Production Norway AS

IJotarlus Publicus i Stavanger bekrefter at

Tne Notary Public of Stavanger certifi£

~fflfl

Gnl -HA741-4

bar undertegnel dette dokument
haslhave signed this document
Stavanger tingrett og Notarius Publicus
Stavanger Dlstriet Court and Notary Publi
KETH H Vi'cG
N
1.kens. lsni
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Administradora Judicial
FA Reorganização

e

Deloitte Touche Tohmatsu
Consultares Ltda
Alexandre Dumas, 1981
Chácara Santo António
04717.906 São Paulo SP
Brasil

-

-

Tel.:+55 (11) 5186-1091
+55 (21) 3981.0467
a(construtora@delohte.com

ERMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 4' VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA
CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

e)

t

r

s
Processo n' 0474961-48.2014.8.19.0001
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. ("DELOITTE"),

administradora judicial nomeada por esse MM. Juízo nos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de
ENEVA S.A. E ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A., vem, respeitosamente, requerer a V. Exa. a

juntada da Ata da Assembleia Geral de Credores ("AGC"), realizada em 16.04.2015, para que
surta seus devidos efeitos.
A Administradora Judicial salienta que a Assembleia Geral de Credores foi instalada, em
la

convocação, na forma do art. 37, §20 da Lei 11.101/2005, conforme quórum presente na ata

em anexo.
DA89269541 vl

. _,

z 5À1
Não obstante, iniciados os trabalhos, as Recuperandas pediram a palavra para solicitar que,
a pedido de credores, fosse submetida à votação a possibilidade de suspensão da AGC para o dia
30 de abril de 2015.
Após as devidas deliberações, os credores votaram: (i) por unanimidade, para suspender a
AGC; (ii) por maioria, estabelecer que seja dada continuidade ao conclave no dia 30 de abril de
2015, no mesmo horário e local.
Assim, serve a presente para requerer a juntada aos autos da ata da AGC, bem como para
informar a V. Exa, da suspensão da AGC até o dia 30 de abril de 2015, quando serão retomados
os trabalhos.
Termos em que,
pede deferimento.
Rio de Janeiro, 16 de abril de 2015

DELOiTTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.
Administradora Judicial
Luis Vasco Elias

'-ItLS
CA
ALBERTO VASCON

S

OAB/RJ 140.759

DAS9269541 v

a 501, b
ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES DE
ENEVA S A — EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A.. —
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de abril de 2015; às 09:00 horas, no Edificio da Bolsa de
Valores do Rio de Janeiro, localizado na Praça XV de Novembro, n. 20, térreo, Centro, cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, o Administrador Judicial Deloitte Touche
Tohmatsu Consultores Ltda., representado pelo Sr. Luis Vasco Elias, abriu, em P
Convocação, a Assembleia Geral de Credores ("AGC") de Eneva S.A — Em Recuperação
Judicial e Eneva Participações S.A. - Em Recuperação Judicial ("Recuperandas"). O
Administrador Judicial convidou a Dra. Carolina Mansur da Cunha Pedro, inscrita na
OAB/SP sob o número 248.444, representante do credor BTG Pactual Corretora de Títulos e
Valores Mobiliários, para secretaria-lo, a qual aceitou o convite. Tendo recolhido o
cadastramentos dos credores, o Sr. Administrador Judicial projetou no telão o quorum da
AGC, correspondente a 100 % dos credores na Classe I (titulares de créditos derivados da
legislação do trabalho ou acidentes trabalhistas), 99,87% dos credores na Classe III
(quirografários), e 95,47% dos credores na Classe IV, pelo que declarou instalada a AGC, nos
termos do artigo 37, §2° da Lei 11.101/2005. Iniciando os trabalhos, o representante da
Administradora Judicial procedeu à leitura do edital de convocação da presente AGC pelo S.
Exmo. o MM. Juiz da 48 Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de
Janeiro, publicado na imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro no dia 31 de março de
2015, estabelecendo-se a 1° convocação para a presente data, às 09:00 horas, no Edifício da
Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, localizado na Praça XV de Novembro, n. 20, térreo,
Centro, cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, e 2° convocação para o dia 30

DA#9269217 v1

0z 602, 3
abril de 2015, na mesma hora e local, tendo como ordem do dia: (i) a aprovação ou rejeição
da alienação da participação societária detida pela Eneva S.A. - Em Recuperação Judicial na
sociedade Porto do Pecém Geração de Energia S.A. (Pecém I) em favor da EDP - Energias do
Brasil S.A. ("Operação de Alienação'); (ii) a votação do Plano de Recuperação Judicial; e (iii)
outros assuntos de interesse dos credores.
Na sequência, o Administrador Judicial concedeu a palavra ao Dr. Flavio Galdino, inscrito na
OAB/RJ sob n° 94.605, representante das Recuperandas. O Dr. Flavio Galdino esclareceu
• que, em que pese a indicação da pauta para colocar em votação as matérias arroladas, as
Recuperandas gostariam de submeter à Mesa e aos Credores a possibilidade de suspensão da
AGC para o dia 30.04.2005, na mesma hora e local, consignando que determinados credores
solicitaram esclarecimentos e prazo suplementar para avaliar Plano de Recuperação Judicial e
seus anexos.
O Administrador Judicial submeteu a questão aos Credores, oportunidade em que o Dr. Ivo
Waisberg, representante do Credor Credit Suisse, solicitou que a questão fosse segregada em
duas votações: primeiramente no que tange à suspensão da AGC, e segundamente, dada a
• complexidade do caso e número de documentos acostados ao Plano de Recuperação Judicial,
que a continuidade da AGC seja em 10 ou 15 dias após a data inicialmente sugerida pelas
Recuperandas.
O representante das Recuperandas não se opôs à solicitação de votar separadamente a
suspensão em nova data, mas sugeriu manter o dia 30/04/2015 para continuação da AGC,
tendo em vista que o prazo de quinze dias é mais do que suficiente para análise da
documentação e deliberação do plano, até porque a legislação autoriza a alteração do plano
até na própria assembleia e, mais importante do que isso, a efetiva aprovação do plano

JI1
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fundamental para a preservação das empresas em razão da situação de caixa, sendo
imprescindível a deliberação acerca da alienação de Pecém I.

O Administrador Judicial indagou aos Credores se havia alguma oposição à suspensão da
AGC. Por unanimidade, foi aprovada a suspensão da presente AGC.
_—

-

Em seguida, o Administrador submeteu aos Credores se havia alguma oposição quanto ao --- - —
prosseguimento da presente AGC na data sugerida pelo representante das Recuperandas

•

•

(30/04/2015).

O representante do Credit Suisse consignou seu voto contrário à data sugerida, esclarecendose que as Recuperandas juntaram aos autos novo plano de recuperação judicial,
substancialmente diverso, com mais de 250 páginas, sendo que tal novo plano somente foi

disponibilizado nos autos no dia 15 de abril de 2015. Dada a complexidade do caso e da
documentação, a data proposta não parece suficiente, podendo até ser controverso, no caso
concreto, a abertura de novo prazo para objeções, razão pela qual foi sugerida data posterior a
aquela proposta pelas recuperandas. Some-se a isso que ainda não existe decisão definitiva
sobre a separação dos planos, o que afeta diretamente a AGC.
Assim, por unanimidade, foi declarada suspensa a presente AGC, e, por maioria, opondo-se
apenas o Credit Suisse, foi deliberado a continuidade dos trabalhos desta AGC no dia
30104/2015.

Rio d Janeiro, 16 de abril de 2014.
1
Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Uda.
Luis Vasco Elias
Administrador Judicial
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52, 3

BTG Pactuai C retora de tulos e Valores Mobiliários
p. Carolina Mansur da Cunha Pedro
— - - - - —

— - -- - -

OAB/SP 248.444

-

Secretária

ENEVA S A — EM CUPERAÇÃO JUDICIAL e ENEV PARTICIPAÇÕES S.A.. —
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
p.p. Dr. Flavio Galdino
OAB/RJ 94.605

Credores Classe I

SOCIEDADE DE

ADVOGADOS

p.p. Dr . Gustavo Junqueira Carneiro p.p. Dr. Adriano de Carvalho Uiterwaal
Leão

OAB/RJ 149.992

OAB/RJ 94.102

V~
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25),(0

Credores Classe III

IBANK N.A.

BANCO BTG PACTUAL S.A.

-__-- p.p. Dr. Marta Garcia de Miranda - - p.p. Dr.4
nton10lso
Carvalho

ca Pugliese - - - - -

OAB/SP 155.105

OAB/RJ 114.913

1

rc

L

r lasse IV

I NATURA LTDA: ME

RIO SHOP SERVIÇOS LTDA: ME

p.p. Dr. Mareio Lobianco Cruz Couto

p.p. Dr. Mareio Lobianco Cruz Couto

OAB/RJ 119.515

OAB/RJ 119.515
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Eneva - &&urn de Créditos p& Classe

❑ Creditos Não Presentes
❑ Creditas Presentes

Classe 1

Classe 3

Classe 4

Votantes Presentes

Deloitte.

Nome da Assembleia: Eneva

Data Inicio: 16/4/2015 07:41:54

Local: Rio de )aneiro

Observaçào:
Total
Voto Classe Voto

CPF CNPI

Código Credor

D1,

5 d-

EmpresaRepreeen
RepresentanteRepresentante
Em
ante

5

ALBUQUERQUE PINTO SOARES
VIEIRA ADVOGADOS

1 Classe 1 Credor

PRÓPRIO

43

ESCRITORIO DE ADVOCACIA
ARNOLDO WALD

1 Classe 1 Credor

PRÓPRIO

50

COES ADVOGADOS
ASSOCIADOS

1 Classe 1 Credor

PRÓPRIO

58

JUNQUEIRA SOCIEDADE DE

1 Classe 1 Credor

PRÓPRIO

1

Classe 1 Credor

PRÓPRIO

TOCANTINS ADVOGADOS

1

Classe 1 Credor

PRÓPRIO

VEIRANO E ADVOGADOS

1

Classe 1 Credor

PRÓPRIO

1

Classe 3 Credor

PRÓPRIO

1

Classe 3 Credor

PRÓPRIO

1

Classe 3 Credor

PRÓPRIO

1

Classe 3 Credor

_PRÓPRIO

1

Classe 3 Credor

PRÓPRIO

—' 1

~
Classe 3 Credor

1
w— 1

Classe 3 Credor

PRÓPRIO

Classe 3 Credor

PRÓPRIO

ADVOGADOS
PINHEIRO GUIMARAES

75

ADVOGADOS

S

~

109

ASSOCIADOS
2GET RECRUTAMENTO B

1

SELECAO LTDA
3

ABRAGET - ASSOCIAÇÃO

BRASILEIRA DE GERADORAS
TERMELÉTRICAS
4

AEITEC TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO LTDA EPP

7

ALI. NET INFORMÁTICA LTDA

11

ASSOCIACAO BRASILEIRA DO

—~
_

~4

CARVAO MINERAL
DO CASACÃO DOS TAXISTAS

12

DO CASTELINHO DO
FLAMENGO
AUTOMATOS S.A

13

AVIPAM TURISMO E

'

~5

BANCO BAIWAR SA

1

p 16

BANCO BRADESCO CARTÕES
S.A.

=asse 3 Credor

PRÓPRIO

17

BANCO BTG PACTUAL SA

1

Classe 3 Credor

PRÓPRIO

18

BANCO CITIBANK SA

1

Classe 3 Credor

PRÓPRIO

19

BTG PACTUAL CORRETOTA DE
TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS

1

Classe 3 Credor

PRÓPRIO

CITIBA NK, NA

1

Classe 3 Credor

PRÓPRIO

26

COLLECTA RIO ASSESSORIA E
CONSULTORIA LTDA

1

Classe 3 Credor

PRÓPRIO

30

CONTA'TASEGURANCA EM
CONEC'IVIDADE LTDA

1

Classe3 Credor

PRÓPRIO

33

CREDIT SUISSE BRASIL

1

Classe 3 Credor

PRÓPRIO

CSRX ENERGIAS RENOVAVEIS
LTDA

1

Classe 3 Credor

DASCAM CORRETORA DE

1 Classe 3 Credor

24

_

Classe 3 Credor _

PRÓPRIO
Y

(BAHAMAS) LIMITED
34
37

'

TECNOLOGIA LTDA

PRÓPRIO

CAMBIO LTDA
Usuário: equadros
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Votantes Presentes

Deloitte.

Nome da Assembleia: Eneva

Data Inicio: 161412015 07:41:54

Local: Rio de Janeiro

Observaçáo:

38

DIMOPLAC DIVISORIAS

1 Classe 3 Credor

PRÓPRIO

MODULADAS LTDA
41

ENGENHO PESQUISA
DESENVOLVIMENTO E

--

-

1 Classe 3 Credor
- - -

--

PRÓPRIO

--

CONSULTORIA
48

FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIARIO - FII BTG

1 Classe 3 Credor

PRÓPRIO

PACTUAL
—49- _ G5 CONSULTORIA E _.

-1 - Classe 3 Credor - -- -- -- — -

PRÓPRIO

1

PR PRIO _

ASSESSORIA LTDA

~•
52

IBM BRASIL INDUSTRIA

54

62

Classe 3 Credor

MAQUINAS E SERVICOS LTDA

^

_

INTRALINKS SERVIÇOS DE

1

Classe 3 Credor

ITAU UNIBANCO SA (ANTIGO
BANCO ITAU BBA SA)

1

Classe 3 Credor

LERSCH TRADUCOES

1

Classe 3 Credor

LOPES FILHO E ASSOCIADOS

1

Classe 3 Credor

1

Classe 3 Credor

PRÓPRIO

PRÓPRIO

INFORMATICA LTDA,
qp

PRÓPRIO

CONSULTORES DE
INVESTIMENTO LTDA,

63

LUMIS EIP TECNOLOGIA DA

INFORMACAO LTDA
66

MEDRIO CHECK-UP MEDICINA
PREVENTIVA LTDA.

1 Classe 3 Credor

PRÓPRIO

70

MTEL TECNOLOGIA S.A

1

Classe 3 Credor

PRÓPRIO

71

MULTIREDE INFORMÁTICA S/A

1

Classe 3 Cre

dor

PRÓPRIO

NOVA COMUNICACAO

1

Classe 3 Credor

PRÓPRIO

1

Classe 3 Credor

73

CORPORATIVA LTDA
CONSTRUCOES LIDA
REAL SRR PUBLICIDADE E

1 Casse 3 Credor

PRÓPRIO

1

Ciasse 3 Credor

PRÓPRIO

1

Classe 3 Credor

PRÓPRIO

1

Classe 3 Credor

PRÓPRIO

1

Classe 3 Credor

PRÓPRIO

1

Classe 3 Credor

MARKETING LTDA
SUMAR METEOROLOGIA
O1

TIVIT TERCEIRIZACAO DE

PROCESSOS SERVIÇOS E
TECNOLOGIA S.A
102

TIKPERTS INFORMATICA LTDA

105

TRIBO INTERACTIVE

~

DESENVOLVIMENTO DE
PROGRAMAS LTDA
DE

SOFTWARE LTDA
112

WEBB NEGOCIOS $.A

1

Classe 3 Credor

PRÓPRIO

114

WITTEL COMUNICACOES LTDA

1

Classe

Credor

PRÓPRIO

6

ALDEIA COMUNICACAO LTDA -

1

Classe 4 Credor

PRÓPRIO

EPP
10

ÁSIA BRASIL PRODUTORA DE
EVENTOS LTDA. - ME

1

Classe 4 Credor

PRÓPRIO

25

CLICK DATA SOLUCOES
INFORMATICA LTDA - EPP

1

Classe 4 Credor

PRÓPRIO

GOFFNLI FAN oSFRVi('r1SF

1

Claemó NaAnr

oaelaain

Usuário: equadros
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Votantes Presentes
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Nome da Assembleia: Eneva

Data Início: 16/4/2015 07:41:54

Local: Rio de Janeiro

Observaç90:
-

LIMPEZA LTDA - ME
57

IUS NATURA LTDA - ME

1 Classe 4 Credor

PRÓPRIO

59

KMB TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA EPP

1 Classe 4 Credor

PRÓPRIO

65

MANAN 246 SERVIÇOS LTDA -

1

Classe 4 Credor

PRÓPRIO

1

Classe 4 Credor

PRÓPRIO

1

Classe 4 Credor

PRÓPRIO

ME
74

ONSET TELECOM ASSESSORIA
E CONSULT. EM TELECOM.
LTDA - EPP

77

PLAN PRACTICAL LANGUAGE

CURSO DE IDIOMAS LTDA -

EPP
T
POWERCONSULT ENGENHARIA
DE SISTEMAS ELETRICOS

1 Classe

Credor

PRÓPRIO

1

Classe 4 Credor

PRÓPRIO

1

Classe 4 Credor

PRÓPRIO

LTDA - EPP
R C M PEREIRA MUDANCAS E
TRANSPORTES - ME
T

W9

li SHOP SERVIÇOS LTDA ME

90

RM TECHNOLOGY LTDA - ME

1

Classe 4 Credor

PRÓPRIO

93

SITEWARE SOLUCOES LTDA. -

1 Classe 4 Credor

PRÓPRIO

1 Classe 4 Credor

PRÓPRIO

1 Classe 4 Credor

PRÓPRIO

EPP
110

VIDRACARIA JORDAO LTDA -

ME
113

WF MARCENARIA INDUSTRIA
E COMERCIO LTDA - ME

•

•

Usuário: equadros
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Deloitte•

Lista Decrescente de Créditos
Nome da Assemblela: Enava

Data InlClo: 16/4/2015 07:41:54

Local: Rio de Janelro

Observagao:

Categoria: Consolidado
Credor

-

-- -

r€"fTÕKf6btAD~RT18LÕ6'WALD

~

1Q17E'iRÃ S'0 E

[

116.960,71

Classe 1

1

37.540,00

D 'DVOGTADDS

Classe 1

1

6.409,26

Classe 3

1

Classe 3

1

--

-

classe

----------

GOES ADVOGADOS ASSOCIADOS

~

Crédito -

1

Classe 1

PINHEIRO GUIMARAES ADVOGADOS

r5

- Votos

- Cinssa -

- Representante

-

-

~~-~'

ALBUQUERQUE PINTO SOARES VIEIRA ADVOGADOS

¡J ►9KNCOS~()iN^f~ ITAU OSA S A)' "T
BANCO CITISANK SA

92i~9ó;SÌ ~

CTéssé 3 f
- -- - - -

(BAHAMAS) LIMITED

5R-R'ENErtGiA~ ►t4fiáV"liC+~fSLi `óÁ

T—

asse ~- 12:375 . 675','46
Classe 3

181,1 BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA
fINTRALJT4K RVEC,Õ

~

~

_— - Ciasse3

.--.-

NFO YY

Classe 3

SDCfÕRTAS556 ~tA'LiDA'"'

_ ._._

Classe 3
-

f FUNDO DE INVESTIMEN10 liviMiC
O LTDA EPP

'~

3.897.573,41

1

1 - - 516.3 8
1

406.594,78

1

263.902,06

1

149.913;36

1

93.954,55

1

69.717,80

asse

TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS SERVICOS E
TECNOLOGIA S.A

AEITEC TECNOLOGIA E INOVA

28.894.484,16

1

Classe 3

-.--•

lasse 3 R
Classe 3

~—

~

i
l

asse
Classe 3

E BANCO BANKPAR SA

W

°9~°'TS' —

ORTAGIO ENGENHARIÃ`CDN5TR

Classe 3

BTG PACTUAL CORRETOTA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS

55.687,67

ass
~~~

~ 1~5"
1 EfiY+' ~étR6CdGY7 ~ tí~ TNFSRNlf~O~1'BA~ °`~~~~

Classe 3

I--~

CONTACTA SEGURANCA EM CONECTIVIDADE LTDA

!rCOLSE&P, RIO ASSEStOMA É WN9~

1

67.618,00

d

A

•

,

1

35.254,81

ï' ~

32 .691,60

"1

ENGENHO PESQUISA DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA

Classe 3

1

28.155,00

- - COMUN[CACAO
NOVA
CORPORATIVA LTDA

Classe 3

1

20.DOO,00

1"

17 .769,44

1

16.763,92

~

-- — — -

FMUL,IREDE INFORMATiCA S/A

Classe 3

SOMAR METEOROLOGIA

asse
l

Classe 3

TRIBO INTERACTIVE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS

,
1

11.281,25 "

LTDA
[WBgHEGOC105'S,A

—_.`_...
Usuário: equadros
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Deloitte•

Lista Decrescente de Créditos
Nome da Assembleia: Enava

Data Início: 16/4/2015 07:41:54

Local: Rio de Janeiro

Observaç8o:

Categoria: Consolidado
__ —ÃUTOMATOS S:A--_--_----__-- _ _. __. __—_ _.._ __ __ __.—Classe3 --1.__.9.862,32____

Classe319,045,:

Ciassé 3f— "" 7.3321
Classe 3

1

6,892,1

Classe 3

1

5.946.1

classe 3

1

4.843,59

MifffiCRETORA DE CAMBIO

classe

LAC DIVISORIAS MODULADAS LTDA

Classe 3 ~ 1

1.963,34

Classe
4

1

335.974,ó0

Classe 4

1

62.716,80

1

20.521,02

VAGAS TECNOLOGIA DI

FILHO E ASSOCIADOS CONSULTORES DE
'IMENTO LTDA.

T ~~ w

ALL NET INFORMATICA LTDA

31:l

PLAN PRACTICAL LANGUAGE CURSO DE IDIOMAS LTDA - EPP

Ulii5 5 9-4 —

WERZ°ONSULVENGENHARIÀ DE 515TEMÃSELETRlCOS

Classe 4

KMB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP

- 16.901,00"
- CÏiff~4w~=

~

ft,8•y •
4.

AR
- INDUSTRIA
MARCENA0.IA
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -- ME

Classe 4

1

as

E1JCC€ANER SERVÏCÔS—E óMfACÏO SE PRODUTOS
P EZA LTDA-ME
EPP

,

Classe 4

R

14.310,72

1

Créi W#1 f  - 4.553,49
Classe 4

SITEWARE SOLUCOES LTDA. - EPP

1

asse

~COM ASSESSCRidÉ CONSULT. EM TELECOM.

- _.---

4.217,10
15)9 5,43

LTDA - EPP
IUS NATURA LTDA _ ME

Classe 4

1

2.814,55

ASIA BRASIL PRODUTORA DE EVENTOS LTDA. _ ME

Classe 4

1

1.463,40

4

Usuário: equadros
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Lista de
Presenç4
ENEVA S.Ar
E
ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A

•
•
16/04/2015
(P Convocação)

533

oz53u
Deloitte.

Lista de Presença Credores
Classe 1
Código Credor

_

Empraza Associada

RG

Nome Completo

5 ALBUQUERQUE PINTO SOARES VIEIRA
ADVOGADOS

43 ESCRrTORIO DE ADVOCACIA ARNOLDO WALD

ÇC3

50 GOES ADVOGADOS ASSOCIADOS
s

gici

58 JUNQUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

s
saía/LC

IS3t{,

75 PINHEIRO GUIMARAES ADVOGADOS
I. ,

Q~~ ~~,•~~á

91 ROBORTELLA ADVOGADOS

a
CJilu~ /Q^
r

• 103 TOCANTINS ADVOGADOS
109 VEIRANO E ADVOGADOS ASSOCIADOS

1CCJ/K~ )~(J• O7`J

~~

•
•

Usuário: equadros
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Horário: 18:41:13.
7812500
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Deloitte.

Lista de Presença Credores
Classe 3
Emprese Associada RG

Código Credor

13 , 5.1X8 ~

1 2GET RECRUTAMENTO & SELECAO LTDA

3 ABRAGET - ASSOCIAÇ ÃO BRASILEIRA DE
GERADORAS TERMELÉTRICAS

~.

Nome Completo

► as•4 ~ \

C. ~ .ti

L
4 AEITEC TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA EPP

- -

-- 7 - ALI NET INFORMATICALTOA ' . • ..

__ _ ~ .:,,imo` .-

••'""~

~-~

~

,.,(;

8 ALOG SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM
INFORMATICA S.A

- 9 ARKADIN DO BRASIL SERVICOS DE
CONFERENCIA LTDA

• I1 ASSOCIACAO BRASILEIRA DO CARVAO MINERAL

b

Y

C

135 49 \

%ti

_
12 ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DO CASTELINHO
^T DO FLAMENGO

lj.~ ~

13~•4ó~

-

..

'

13 AUTOMATOS S.A
14 AVIPAM TURISMO E TECNOLOGIA LTDA
15 BANCO BANKPAR SA
16 BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.

~•~++ ~-••ciar+.r

p

a
R
•

~~

u

F/

17 BANCO STG PACTUAI. SA
.sw••.•wr! ~ wwrq.e ~ ► •. ~ ^wA

16 BANCO CITIBANK SA
19 BTG PACTUAL CORRETOTA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIARIOS

• 20 CEM DIGITALIZACAO DE DADOS LTDA
21 CENTRAL COOP RIO DE JANEIRO - COOP.
CENTRAL DE TAXI DO MUNICIPIO DO RJ

22 CENTRO BRASILEIRO DE INFRA ESTRUTURA
LTDA

7
r

23 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO
E RIO DE JANEIRO

ii
9 ~ • °193

24 CITIBANK, NA
26 COLLECTA RIO ASSESSORIA E CONSULTORIA

13g• ~~ \

LTDA
t

^ /

27 COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS
28 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E

SERVICOS

Usuário: equadros
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8593750
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Deloitte.

Lista de Presença Credores
Classe 3

Nome Completo

Empresa Assoelede RG

Códl0o Credor
29 CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAMENGO PARK

TOWERS
30 CONTACTA SEGURANCA EM CONECTIVIDADE
LTDA
33 CREDIT SUISSE BRASIL (BAHAMAS) LIMITEI)

w* ~1~

34 CSRX ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA

G • b~~
i

36 CVEM CONSULTORIA
U ~•

37 DASCAM CORRETORA DE CAMBIO LTDA

~~

✓

V

•r

• 38 DIMOPLAC DIVISORIAS MODULADAS LTDA
39 EMDOC RIO DE JANEIRO SERVICOS DE

REALOCACAO DE ESTRANGEIROS LTDA
40 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
SA EMBRATEL

-

~~•~ p

43 ENGENHO PESQUISA DESENVOLVIMENTO E

/ I ,

\

I

l ✓ ~ ,/~~ ~•

Õ

CONSULTORIA

1

62 LOPES FILHO E ASSOCIADOS CONSULTORES DE

J —D

INVESTIMENTO LTDA.

Usuário: equadros
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Deloitte,

Classe 3
Código Credor

~e

I

Empresa Associada RG

Nome Completo
`

63 LUMIS EIP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
66 MED-RIO CHECK-UP MEDICINA PREVENTIVA
LTDA.

f

67 METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA
- -- t"` '66 METROPOLITAN UFE SEGUROS E PREVIDENCIA

PRIVADA SA
69 MRS PROFESSIONAL ACCESS S/C LTDA.
70 MTELTECNOLOGIAS.A
• 71 MULTIREDE INFORMÁTICA S/A
72 NET SERVICOS DE COMUNICACAO S.A

73 NOVA COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA
76 PL BRA S IL
78 PLANUS - INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA.

11

79 PORTAGIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
81 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES
INDEPENDENTES
82 PROOF SERV1C05 E COMERCIO DE INFORMATICA
LTDA
83 P5R CONSULTORIA LTDA
- 86 RADIO-TAX12000 - COOP. DE RADIO-TAXI
87 REAL SRR PUBLICIDADE E MARKETING LTDA
88 RECALL DO BRASIL LTDA

`

92 SERASA S.A
94 SDFTWAY S.A.

3 ✓ • ~~ \

95 SOMAR METEOROLOGIA

I

q

96 SUPRIWEB COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA

IIL 98 TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO S/A
99 TELEFONICA BRASIL S/A
100 TIM CELULAR SA

Usuário: equadros
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8750000

a,33$
Lista de Presença Credores

Deloitte.

Classe 3
Código Credor

Emprese Associada RG

Nome Completo

101 TIV(77ERCEJRI2ACA0 DE PROCESSOS

i

SERVICOS E TECNOLOGIA S.A

'~At3r ~ R e2t g

102 TIXPERTS 1NFORMATICA LTDA
104 TOTVSS.A
---105 TRIBO INTERACTIVE DESENVOLVIMENTO DE

PROGRAMAS LTDA
107 VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA
106 VALORIZACAO EMPRESA DE CAPE SA
• 111 W3 INFORMATICA LTDA
112 WESB NEGOCIOS S.A

o

114 WITTEL COMUNICACOES LTDA

Usuário: equadros
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Deloitte,

Lista de Presença Credores
Classe 4

_

Nome Completo

Emprese Associada RG

Código Credor
2 A 5 DE ARAUJO SERVIÇOS DE TRANSPORTE
._ . -_ r. 1.1... __:_.__ —
... _ __.
6 ALDEIA COMUNICACAO LTDA - EPP

~

J

AO- ( i S

10 ASIA BRASIL PRODUTORA DE EVENTOS LTDA. -

~

ME

~f~ee~r~ Te+e

I4 5 i

f - -" 25 CLICK DATA SOCUCOES INFÒRMATICA LTDA -

EPP

~•-

~~

f

31 CPR CENTRO DE PREVENCAO RIO LTDA - EPP
32 CREACTIV SISTEMAS INTEGRADOS -RIO LTDA -

35 CTEE - CENTRO DE TREINAMENTO E ESTUDOS
EM ENERGIA LTDA - EPP

44 ESTADOS UNIDOS SERVIDOS POSTAIS LTDA -

EPP

~

51 GREENCLEANER SERVICOS E COMERCIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME

.

I

53 INTERCONNECTIONS EXCELENCIA EM IDIOMAS
LTDA - ME

M7 J

57 IUS NATURA LTDA - ME

1

59 KMBTECNOLOGIA DAINFORMACAO LTDA EPP
64 MAIS MEDIA MONITORAMENTO DE
INFORMACOES EIREU EPP - ME

•

65 MANAN 246 SERVICOS LTDA - ME
74 ONSET TELECOM ASSESSORIA E CONSULT . EM
TELECOM. LTDA - EPP

i

77 PLAN PRACTICAL LANGUAGE CURSO DE IDIOMAS
LTDA - EPP
n
80 POWERCONSULT ENGENHARIA DE SISTEMAS

JI

ELETRICOS LTDA - EPP

- +^+ y
/I
E
-M
84 R C M PEREIRA MUDANCAS E TRANSPORTES

+r

•~
`

l

T•

85 R L CAMARGO CONSTRUCOES LTDA EPP
89 RIO SHOP SERVICOS LTDA ME
90 RM TECHNOLOGY LTDA • ME
..--•_-.y. ~ ....
93 SITEWARE SOLUCOES LTDA, - EPP

~,

-. ~ —

~^

,.

!~

EW=

I

97 TARGET SERVICOS TECNICOS LTDA . ME

Usuário: equailma
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Lista de Presença Credores
Classe 4

Nome Completo

Empresa Associada RG

Código Credor
106 TROUT CREEK LIMITADA - EPP
110 VIORACARIA 3OROAO LIDA- ME
113 WF MARCENARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ME

I, S (Ç

•
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Lista de
Acompánhántes___
•
ENEVA S.A
E
ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A

••
16/04/2015
(1' Convocação)

66

c

CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO COMO ACOMPANHANTE
ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES ENEVA S .A E ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A -16 10412015
Nú.NIFW

I

NO.11ì UF SOLICITANTE
J S.•iio Ll~1~~~7/i~iw+

I

ASSINATURA

I

OBSFIZVAÇÃO

i3 ~+

vEz n~
w~
•

II

I~

-V
EE
W

U

S

I

••

i

CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO COMO ACOMPANRANTE
ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES ENEVA S.A E ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A-16/04/2015

~

12

-

f
4-r

1P ✓ cs'26 ~ A

V

-

ume

13
14
15

16

~~o

rW
-p

SeQ~ 1 ✓4
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<CSv~ d~~^__ __!LT
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LMJMV0
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w

5

f~Cl~

~ Ll~n► P~ ~ IA~TIU~L

17
18
19
20

k
G

s-

À 54.4

Lista de
Partes Interessadas
•
ENEVA S.A
E
ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A

•
•
16/04/2015
(P Convocação)

c`
y

c*

CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO COMO PARTE INTERESSADA
ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES ENEVA S.A E ENEVA PARTICIPAÇáES S.A-16104/2015

~

NÚMERO

NO.NIE DE SOLICITANTE

I

ASSINATUR:1

1'

OBSEIWAÇÃO

A,

/mil%~

1

•

..

1

~

.11 .. -

V

I ~1

1 .i

11._

um

/
1

ÇA

c*
ÀIB
T

c*

CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO COMO PARTE INTERESSADA
ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES ENEVA S.A E ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A-16!04/2015
SENHA
NÚNIFRO

NONIF DE SOLICITANTE

I

I

ASSINATURA

I

OBSEIZVAÇÃO

io

1

ffi
m-v
-sol

-

U
2

c*
CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO COMO PARTE INTERESSADA
ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES ENEVA S.A-1610412015
NÚMERO

NOME DE SOLICITANTE

ASSINATURA

OBSERVAÇÃO

i
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PODER JUDICIÁRIO
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AUTOS

i
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Ì
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SE~ REGOVAL DE MóW5
OFICIAL: Dr. ARNALDO COLOCCI NETfO
RUA DA ALFÂNDEGA, 91 - 3 0 ANDAR - 20070-001 - CENTRO
I
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL

Rio de Janeiro, 26 de março de 2015

OFÍCIO N° :875/2015-OF

ASSUNTO : Ofício N° 19212015/OF
Ref.: Processo N° 0474961 - 48.2014 . 8.19.0001
Recuperação Judicial n ° 11.10112005

MM. DR. JUIZ

I

Tendo em vista a solicitação contida no oficio acima indicado , datado de
11103/2015 , devo informar a V. W que no indicador pessoal deste Serviço Registral
nenhum registro imobiliário foi encontrado em nome das pessoas jurídicas ali reportadas.
Outrossim , informo que foi anotada a recuperação judicial decretada.
Na oportunidade , renovo a V. E e os protestos de especial consideração ¡e
estima.iC,
O OFICIAL

of

AO EXM°. SR
1
DR. JUIZ DE DIREITO DO CARTÓRIO DA 4' VARA EMPRESARIAL DA
COMARCA DA CAPITAL
Av. Erasmo Braga , 115 — Lâmina Central — Sala 719 — Centro
CEP 20020-903 — Rio de Janeiro - RJ
ACN/bftb

1v

i
á5 ~~

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

20 0ficio do Registro de Interdições e Tutelas
Rua da Assembléia, 19 - 90 andar - Telefone 2533-1424
Titular: W. DA GLORIA MARTINS DE CARVALHO
Substituto: ROBSON CARVALHO FILGUEIRAS E NEUSA DE SOUZA FARIA

'

Do: 2° Ofício do Registro de Interdições e Tutelas.
Para: Juizo da 4 8 Vara Empresarial da Capital
End.: Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719 CEP: 20020-903 — Centro - RJ
Ref. Proc. n° 0474961-48.2014.8.19.0001
Assunto: Custas
Oficio n°33_ - /15 - Código do Serviço Registral: 746.

o

Rio de Janeiro, 30 março de 2015.

Sra. Responsável pelo Expediente,
i

Cumprindo o que determina o Aviso 380/2007 da
Corregedoria Geral da Justiça, publicado no Diário Oficial de 25.07.2007, pag.59,
informamos que a sentença de Recuperação Judicial de ENEVA S.A., referente ao, Oficio
i

164/20151017, foi registrada nesta Serventia em 24.03.2015, no Livro n. 6 12, fls. 189, n.°
•6.018. De acordo com a Portaria n." 95/2013, da Corregedoria Geral da Justiça, informamos
que o valor a ser cobrado pelo ato é de R$ 71,49, conforme: Tab. 06 item Á: R$ 34,95, + Tab.
01 item 04: R$ 8,53 + Tab. 01 item 05: R$ 9,89 = Emolumentos: R$ 53,37 + 20% p/ FETJ
(Lei 3217127.05.99): R$ 10,67 + 5% p/ FUNDPERJ (Lei 4664114.12.05): R$ 2,66 + 5% p/
FUNPERJ (Lei 111/13.03.06): R$ 2,66 + 4% p/ FUNARPENRJ (Lei 6281103.07.2012): R$
2,13= Total= R$ 71,49.
i

Atenciosamente,

Ne a de Souza Faria
Substituto L.e al - Cadastro n.° 94-9034

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
21 0fício do Registro de Interdições e]Tutelas
Rua da Assembléia, 19 - 9 11 andar - Telefone 2533-1424
Titular: Ma. DA GLORIA MARTINS DE CARVALHO
Substituto: ROBSON CARVALHO FILGUEIRAS E NEUSA DE SOUZA FARIA

Do: 2° Oficio do Registro de Interdições e Tutelas.
Para: Juizo da 4 8 Vara Empresarial da Capital
End.: Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719 CEP: 20020-903 — Centro - RJ
Ref. Proc. n° 0474961-48.2014.8.19.0001
Assunto: Custas
Oficio n°,33o'~' 115 - Código do Serviço Registral: 746.

•

Rio de Janeiro, 30 março de 2015.

Sra. Responsável pelo Expediente,

i

Cumprindo o que determina o Aviso 380/2007 da
Corregedoria Geral da Justiça, publicado no Diário Oficial de 25.07.2007, pag.59,
I
informamos que a sentença de Recuperação Judicial de ENEVA PARTICIPAÇOES S.A.,
referente ao Oficio 16412015/OF, foi registrada nesta Serventia em 24.03.2015, no Livro n.°
• 12, fls. 188, ri.' 6.017. De acordo com a Portaria ri.' 95/2013, da Corregedoria Geral da
Justiça, informamos que o valor a ser cobrado pelo ato é de R$ 71,49, confa,rme: Tab. 06 item
A: R$ 34,95 + Tab. 01 item 04: R$ 8,53 + Tab. 01 item 05: R$ 9,89 = Emolumentos: R$
53,37 + 20% p/ FETJ (Lei 3217/27.05.99): R$ 10,67 + 5% p/ 4FUNDPERJ (Lei
4664/14.12.05): R$ 2,66 + 5% p/ FUNPERJ (Lei 111113.03.06): R$ 2,66 +':4% p/
FUNARPENRJ (Lei 6281/03.07.2012): R$ 2,13= Total= R$ 71,49.

I

i
Atenciosamente,

N usa de Souza Faria
Substituto Legal - Cadastro n.* 94-9034

2 Z
BANCO CENTRAL DO BRASIL
Ofício 000913/2015-BCB/Decon/Diadi/Coadi-03
Pt. 1501603925
JUD/EXT - 20151003599E

BIasília, 13 de abril de 2015.

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)

Paulo Assed Estefan
Juiz de Direito do(a) 4a Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719
20020-903 Rio de Janeiro - RJ

•

Assunto: Ofício: 17212015/OF, datado de 11 de março de 2015
Processo: 0474961-48.2014.8.19.0001

Senhor(a) Juiz:
Referimo-nos ao expediente em epígrafe, para informar que transmitimos a
determinação de V.Exa. a todas as instituições financeiras, na forma do ~ Ofício 0091212015BCB/Decon/Diadi/Coadi-03, anexo por cópia, onde ficou consignado que as iespostás•e/ou

eventuais dúvidas sobre o assunto deverão ser encaminhadas diretamente á esse Juizo,
mencionando-se o número do ofício e do processo a que se referem. i

Respeitosamente,
a
Departamento de Supervisão de Conduta - Decon
Divisão de Atendimento a Demandas de Informações - Diadi

pEoam i
Luis
Chefe de Subunidade

Departamento de Supervisão de Conduta (Decon)
Divisão de Atendimento a Demandas de Informações (Diad)
SBS — Quadra 3 — Bloco B — Edifício-Sede — T andar — 70074-900 Brasília — DF
Tel.: (61) 3414-2751 — Fax: (61) 3414-2410
E-mail: gabin.decon@bcb.gov.br

Página 1 de 1
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~~

T ipo Maezagern
De DECOLA - DEPIO DE SUPE~ DE CONDUTA
TraenndOdo per DECON.MAURO

~

Trin5m6W0 em 13/09/201511:31:06

Para FI - TODAS AS INSfITUIODE5 FINANCEIRAS
Udo/re~ por ~S)

Númera 115021850

~ to 5OL3U0 201500912

Anerd(z) San 4mexos

OU cio 00912/2015-BOB/Daom/OIaGL/CO+dl-03
pt. 1501603925
JOD/6x7 - 201510035996

i

B

...

li£., 13 de abril ia 2015.

A cedas .a lnsticulpa.e timancalu..
Aesuncb: 0ticlo 1721201510?, 6araeo de 11 0c caem da 2015
Procesfo: 0676561-45.x0u.a.19.0001
P[.xados eaoborw.
AcenGndo 4 r~sigao ~M 4' vara ~reaarUI, Juta la1 Paolo Rasad LstaGn, ciansc[weeos. paca exar a adogao daa províMnelw jugadxa
cablvaln, a seterelupo jva.m exatada no .fiel* a eptgnte:
•am myrWaco e Gl de relaneu. e Recaperai0o J.CCA.1 n' 11. 10112005, comunlm . V. U. que to1 daerldo o pcgcasearnco 4 REC9P6BACA0

JODICIAL de CRLYA S. A. lnrcrlta no CAPJ fob o ntearo 06. 423. 561/0001-21 a UMA Participa~ S. A. , inscrita no CRPJ sob o nfoew 15. 379.
16610001-27. aoWS a.tabelecldaa ca P,.t. do (tarvpe, ó 66, 9 • arWr, rlamemo, Mo M Janeiro/AJ, CBP: 22. 210 - 030, motorea decisao de Lolhas
157/ISS doe autos sagra, Muda de 16/12/2014. cuja cópia seque anexa ao pnsenee. Intom, elida, que roi metade Adeinlatramr Judicial, a
~resa o Oeloitte Tquc4 Team teu coxaultorea ucia. , ast.balerida xa Av- prwidsate Rllece, Ó 231, 22' andar, CLP: 20. 030-905, Rio 4
Jantam/RJ. -

2. A ~to, leto[auos que eaentuai. dlviDas • [aspeito, incluelva coo rela06o a n~ro de CPr/Ce1PJ, soes.[. sara. dlrimu. jonro aquele
J.I., pe[a onb ãaw aec encslobadas aa m[raspond6n.las ilus(vas ao 4.sunm, ..cio.~.. os ndY[os do otldo a do processo. ao v.9ulnte

endesaco:
4 - Para Lrpresarial
Aa, eram 5~. 115 G. Central 719
20020-903 Rio da Jepelm - RJ

3. P1Ml:ren<a, al.gragos que • lnebservandla 4 coroa do sigilo M:: Lo contido De Gt Coeplaeantar 105, de 10 de ja.elro ~ da 2001, sujeitara os
reapdneaeets 4s san06e2 prevlstae no Arrlgo 10 da manclonada G1, cabendo ai~ A inacituleóo selar por ~ter a príeacldsde das 1n[oreacdea
releria... cliant.a ]ardoe sa, use x, da crisol.
At~1.raeenta.
Departamento M supereilao G Conduta - Oecon
Divieto W Atsgd~ a Dw ~ ãe IDtoreacães - Die ii

Luis Ca[lw spa[iani
Chata de 9uWnlhM

ooeeveato cranoitido por mrraíq elecc0eim, I. BC Correio, dispensado " aavl:ucura.

r•

https://www3.bcb.gov.br/bccorreiolCorreiolLerCorreioTelaCheía.aspx?d=142894656.. . 13104/2015

OFICIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
Av. Presidente Antônio Carlos, 607 — 9 0 - Andar - Rio de Janeiro — RJ

CEP.: 20020-010

0.

Antônio Marins Peixoto Filho
Oficial
Rogério Marins Peixoto
Substituto
AO EXMO. SR . DR. JUIZ DE DIREITO DA 0 VARA EMPRESARIAL DA
COMARCA DA CAPITAL / RJ
I

a

Rio de Janeiro, 13 de Abril de 2015
i
OFÍCIO Ne

~

p Op
l D 12015

Referência: (Processo ri*. 0474961-48.2014.8.19.0001)

M. M. JUIZ

•

Acusando o recebimento via postal do Oficio n°. 187/2015/OF
de 1110312015, prenotado sob o n°. 309.676, devidamente assinado pela D b.
Responsável pelo Expediente, Sre. Maria Carmelina de Oliveira, informo a V.Exa.,
que nos assentamentos deste Cartório, nenhum registro foi encontrado, em nomes
de: ENEVA S.A. — CNPJ: 04.423.56710001-21 e ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A.
— CNPJ: 15.379.16810001-27, tendo sido, porém, lançado nos assentamentos
desta Serventia o processamento da Recuperação Judicial deferido por deste
Douto Juízo.
Aproveito o ensejo para apresentar a V. Exa., votos de elevada
estima e distinta consideração.
Atenciosamente

I
Pf 10
ROGF-0 INÕ
'
CTPS N° 989
Re9•dei

õ

eis3 0fICiO

3o. OF. -VO -REGISTRO DE IMOVEISIRJ
àtado do Rio de Janeiro
Poder Judiciátrio
s
Tribunal deástiça
f
Comarcá da Capital
" 1 . Caftório da 4 8 Vara Empresana
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 71 9CEP: 20020 -903 - Centro - Rio
e-mail:- cap04vemp@tjrj.jus . .t r
f

_—_~

PROTOCOLO 119 *309.676*.
APRESENTADO EM *2410312015*.
LIVRO- PROTOCOLO 1—AY, FI. 224
1,

~ - 'Ida Janeiro - RJ Tel.: 3133 3625 12785
~

Zi Ofício: 187/2015/OF.
Rio de Janeiro, 11 de março de 201 5
Processo W. 0474961-48.2014.8.19.0001

n

Distribuição:,09112120114
lasse/Assunto: Recuperação Judicial!- Recuperação Judicial

Requej ente: ENEVA S A
Requerente: ENEVA PARTICIPAÇOES S A
Interessado: BANCO BTG PACTUAL. SA
Senhor Oficial,
Erin'cumprimento a Lei de Faléricias, o Recuperação Judicial n0 11.10112005,
comunico a V.Sa. que foi deferido o processamento, da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de ENEVA
S.A.Inscrita no CNPJ sob o número 04.423.56710001-21 o ENEVA Participações S.A., Inscrita no CNPJ
sob o número 15.379.16810001-27, ambas estabelecidas na Praia do Flamengo, n 0 66, - 90 Andar,
Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 25.210-030, conforme decisão de folhas 1571158 dos autos supra . ,
datada de 1611212014, cuja cópia segue anexa ao presente.

Informo, ainda, que foi nomeado Administrador Judicial, a empresa o

Deloitte

Touche Tohmatsu Consultores Lída., WaloeiecIda na Av. Presidente Wilson, n 0 231, 220 andar, CEP:
20.030-905, Rio de J-aneiro/RJ..
Atenciosamente,

•

~Parfa Carmelina de Oliveira
ResponsiliVel pelo Expediente - Matir. 01/9151
Assino por ordem do MM. Juiz de Direito

-No UX

Ao [Imo. Sr. Oficial do 30 Registro Geral de Imóveis

74

Nfl-Á 19

EDUARDOAC

30..OFICIO DE- REGISTRO-DE IMÓVEIS,
,Av. Presidente Antônio Carlos, 607 -Grupo . 802 - Rio de Janeiro RJ- CEP.f 20020-010
CNPJ.: 30.715.34610. 001-37
•

Antônio Marins Péixoto Filho

Oficial
Rogério Marins Peixoto
Substituto

-

CERTIDÃO DE PRENOTAÇÃO .
~

Título CERT JUDICIAL (111ó312015), OF` 18712015, referente a OFICIO '
C E R T I F 1 C 0 que sobre o presente título, prenotadó,sob o N ãffi76 ;,no livro 1-AY,'foiha 224.
FETJ

jQtde. EmolUméntos Lei 6370

Tipo do Ato

1

Certidão de Prenotação

0,00 •
0,00 1

--Total—

- 0,001
6,001,

FUNDPERJ FUNPERJ FUNARPEN

0,001

0,00

0,001

0,001

,

Total

0.001

0,00

0,00

0,001

0,00

0,00

IMPORTANTE: "Esta certidão não comprova o registro de propriedade'do imóvel.

Poder Judiciário - VER).,

,

Rio de Janeiro, 25 de Março de 201.5.
1

Corregedoria Geral de Justiça
Seco da Flscalrzação Betrón)co '
EASE05416 VID
Consulte a validade do selo em
htIQWw ww 3.0r1 ius bHslteoúbliço

Data do Ato:

O Oficial

24103!2015

L

1

1

i

1

Barueri, 14 de Abril de 2015.

48 Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719
20020-903 Rio de Janeiro - RJ
Processo n 4 0474961-48.2014.8.19.0001

Mensagem n 2 115021850

4
Ref:: Resposta ao Ofício 172/2015/OF, enviado pelo SISBACEN. PT 1501603925, acerca do Oficio
0091212015-BCB/Decon/Diadi/Coadi-03.
Prezados Senhores,
Em atenção ao oficio acima, esclarecemos que a(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurldica(s) mencionada no
Ofício não possui (em) cadastro(s), contas, aplicações financeiras, cartões de crédito, tampouco,
bens perante esta Instituição Financeira, impossibilitando o encaminhamento da informação
solicitada.

Permanecemos à disposição,

o

Atenciosamente,

ÇÃUíç

Cristiane Rosendo da Luz
BANCO CETELEM S/A
CETELEM BRASIL S/A - CFI

25 5
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER JUDICIÁRIO

•
EM

o

7636851-0297

C>> 20

tyTO A ESSE

2 155c
4V'NATIXIS
NAT 110168

São Paulo 14 de Abril de 2015

Exm. (a ) Paulo Assed Estefan
Da 4a Vara Empresarial
—Av: Erasmo Braga ; 115, Lan Central 713
20020-903
Rio de Janeiro / RJ

o

BCB / DECON / DIADI / COADI - 03
Oficio:00912 12015

Pt:1501603925

Oficio: 172.2015/ OF, de 11. 03.2015
Processo: 0474961- 48.2014.8.19.0001

Em atenção aos termos do ofício 1 processo supra, vimos pelo presente informar a V. Ex" que após
pesquisas realizadas em nossos registros, constatamos que a(s) pessoa(s) físicas)/jurídica(s) citada(s) no
mencionado oficio não possui (em) relacionamento com esta Instituição.
Sendo o que se oferecia no momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de
estima e consideração.

JOÃO LUIZ MACEM
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NATIXIS BRASIL S/A BANC
CN PJ : 09.274.23210001-02
NATIXIS BRASIL S/A Banco Múltiplo
Avenida Paulista, 283 1287— 12 0 Andar, Bela Vista, CEP 0 131 I-000 Sso Paulo/SP— Brasil
Fune : +55 11 3021 5900 — Fax : +55 113027 5800 is w. tini ixis.com
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TRIBANCO

41 Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719.
CEP: 20020-903 Rio de Janeiro - RJ

Uberlândia-MG, 17 de Abril de 2015.

• Ao
Bc115021650

Excelentíssimo Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) da 4 4 Vara Empresarial
Oficio 17212015/OF
Processo 0474961-48.2014.8.19.0001
Servimo-nos da presente para atender ao disposto no ofício em

epígrafe, informando que o(s) envolvido(s) especrficado(s) abaixo não possui
(em) conta corrente, conta poupança ou investimentos junto a esta Instituição.
Envolvido(s):
ENEVA S. A. —CNPJ 04.423.56710001-21
ENEVA S. A. - CNPJ 15.379.16810001-27
o

Sem mais, apresentamos nossos protestos de estima e
consideração, permanecendo à disposição deste distinto órgão para
eventuais informações complementares.
BANCO TRIÂNGULO S/A
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- - São Paulo, 17 de Abril de 2015.

Ref.: Oficio Judicial n 2 184120151 OF
Processo n2 0474961-48.2014.8.19.0001
Autor: ENEVA S A E OUTRO
Réu:

--

o
MM. Juiz(a):

Em atenção aos termos do Ofício em referência, Informamos a Vossa
Excelência que, após verificação em nossos registros, nada consta em nome dos executados junto a
SAFRA VIDA E PREVIDENCIA.
Ao ensejo, apresentamos a Vossa Excelência, nossos protestos de
elevada estima e distinta consideração.
Atenciosamente,
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SAFRA VIDA E PREVIDENCIA
AO JUIZO DA
VARA 42 VARA EMPRESARIAL
ENDEREÇO AV. ERASMO BRAGA, 115 - LAN CENTRAL
CIDADE/UF RIO DE JANEIRO/ RJ
CEP 20020-903
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São Paulo, 17 de Abril de 2015.

•

Ref.: Ofício Judicial nQ 184120151 OF
Processo n 2 0474961-48.2014.8.19.0001
Autor: ENEVA S A E OUTRO
Réu:

MM. Juiz(a):

Em atenção aos termos do Oficio em referência, informamos a Vossa

Excelência que, após verificação em nossos registros , nada consta em nome dos executados junto a
SAFRA SEGUROS GERAIS.
Ao ensejo, apresentamos a Vossa Excelência, nossos protestos de
elevada estima e distinta consideração.
Atenciosamente,

E
Vanetir S3NM3
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SAFRA SEGUROS GERAIS
AO JU(20 DA

VARA 4; VARA EMPRESARIAL
ENDEREÇO AV. ERASMO BRAGA, 115 - LAN CENTRAL
CIDADE/UF RIO DE JANEIRO/ RJ
CEP 20020-903

SERVIÇO REGISTRAL
70 OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

a~5 G3

Décio LuJZ Comes

Registrador
Rua Sete de Setembro, 32 — 3° andar— Tel:2507-351512232-9744 — CEP: 20050-009 — CM:30.715.734/0001-18

Rio de Janeiro, 20 de abril de 2015

P.174035

OFÍCIO No 1125/2015 — 70 RI
o

Ref.: Oficio n° 19112015/OF, de 11.03.2015 - 4 8 Vara Empresarial da Capital/RJ
Processo n° 0474961-48.2014.8.19.0001
Requerentes: ENEVA S/A e outro
Interessado: BANCO BTG PACTUAL SIA

Eminente Magistrado,

Cumprimentando-o, e em atenção aos termos do oficio da'

•

referência, aqui recepcionado em 16 de abril corrente, informo a Vossa'
Excelência haver sido observado o comando nele inserido, com a anotação,
no livro 1-Z, sob o protocolo no 174035, em data de 17 de abril corrente, da r.l
decisão que deferiu o processamento da RECUPERAÇÃO JUDICIAL dos
estabelecimentos empresariais ENEVA S.A., CNPJ no 04.423.56710001-21 e
ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ n° 15.379.16810001-7.
Sem mais, expresso protestos de elevada estima e distinta,
consideração.
Décio Luiz Gome
Oficial Registrador
Mat. n° 901230
Luiz Cario~Ge 11 Ys
4• oficial Substituto -7° RA
Cadastro 9415235 CGJ/RJ

Excelentíssimo Senhor Doutor
Juiz de Direito da 4a Vara EmF

da Comarca da

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIADA CASA CIVIL-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Of. DETRAN-RJ/DIJUR n"528612015

Rio de Janeiro, 24 de Abril de 2015
Processo Administrativo: E-12-063-1257-2015 (favor mencionar na resposta)
-
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Processo n° 0474961- 48.2014.8.19.0001
Ofício n° 177/2015/OF
Partes: ENEVA S A E OUTRA
BANCO BTG PACTUAL S A
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Exmo. Senhor Juiz
4° Vaza Empresarial da Comarca da Capital
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°

0
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N
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Informamos que nos CNPJs de ENEVA S A e de ENEVA PARTICIPACOES S A não
ti

constam veículos registrados, conforme cadastros em anexo.

Atenciosamente

EM

RENATA NEY SALDANHA
Assistente Técnico de Trânsito
Setor de Informações Jurídicas
DETRAN-RJ / Diretoria Jurídica

a

á

*

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo n°,É- 2 1063 / 1257 / 2015

¡

Data 31/-0)3 / 2015
Rubrica

fls. 08
ID:50327682

r
Governo do do
Estado Rio de Janeiro
v
Secretaria da Casa Civil
Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro - - - D E T R A N- R J
P1706 / -----

CADASTRO DE VEICULOS

-----

--

0 VEICULOS ENCONTRADOS
OU

SENDO :

CNPJ -> 4423567000121

r

--------- -------------------------IOBS: QUANDO CNPJ, SERÃO COMPUTADOS
ITODOS'OS VEÍCULOS QUE APRESENTEM 0
ICNPJ DO PROPRIETÁRIO COM 0 MESMO
(SEQUENCIAL (S), DESCONSIDERANDO—SE
IA FILIAL (F) E O DV (D).
1
I
CNPJ -> SSSSSSSS/FFFF—DD
----------------------------------IPF11 TERMINA

0 COMO PROPRIETARIO
0 £0MO ARRENDATARIO
0 COMO FINANCIADOR
0 COMO COMUNICADO DE VENDA
0 COMO PROPRIETARIO COM CV/IV
0 COMO ARRENDATARIO COM CV/IV
0 COMO FINANCIADOR COM CV/IV

IPF21 OP/CIR/MUN

IPF31 RETORNA

•

Diretoria de Registro de Veículos
Avenida Presidente Vargas. 817 - 6 0 Andar - Centro/Rio de Janeiro/RJ
CEP 20071-004 — Tel.: 2332-0001

—

OP. RSOC AT. CONS
10/04/2015 14:54:41

DIGITE UM DOS CAMPOS ABAIXO:
CPF =_> 0

-

- - - - --

-

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL.
Processo n E- 2 1063 ! 1257 / 2015
!

Data 31 / Il03 / 2015
s

fts. 09

rM

Rubrica
~iYiMrE1 ►
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria da Casa Civil
Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro — -- --

CADASTRO DE VEICULOS

ID:50327682

- - --- - - - -- ' _ -

OP. RSOC AT. CONS
10/04/2015 14:54:59

---------- ------ -------- ----------------- *-'

DIGITE UM DOS CAMPOS ABAIXO:
CPF ==> 0

0 VEICULOS ENCONTRADOS
OU

SENDO :

CNPJ => 15379168000127
----------------------------------IOBS: QUANDO CNPJ, SERÁO COMPUTADOS 1
ITODOS OS VEICULOS QUE APRESENTEM 0 1
(CNPJ DO PROPRIETÁRIO COM O MESMO 1
1SEQUÈNCIAL (S), DESCONSIDERANDO—SE 1
IA FILIAL (F) E 0 DV (D). 1

0 COMO PROPRIETARIO
0 COMO ARRENDATARIO
0 COMO FINANCIADOR
0 COMO COMUNICADO DE VENDA
0 COMO PROPRIETARIO COM CV/IV
0t COMO ARRENDATARIO COM CV/IV
0 COMO FINANCIADOR COM CV/IV

CNPJ -> SSSSSSSS/FFFF—DD
[PF1) TERMINA

[PF21 OP/CIR/MUN

[PF3I.RETORNA

L-J

Diretoria de Registro de Veículos
Avenida Presidente Vargas, 817 - 6° Andar - Centro/Rio de Janeiro/RJ
CEP 20071-004 — Tel.: 2332-0001

-

ï

p

C956-7
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria da Dívida Ativa
Rua do Carmo, nQ 27 - 5 2 andar - Centro - RI - 20.011-900

OFÍCIO/PGE/PG-5/SFC/013

Rio de Janeiro, 17 de abril de 2015.

Processo N° 0474961-48.2014.8.19.0001

Recuperação Judicial: Eneva S/A, Eneva Parcipaçoes S/A e MPX Mineração e
___Energia S/A.

Resposta ao Mandado de Intimação Postal n° 5212015/VP
0

M
~I
P

Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito,
N
r
r
1!9
N
.'1
T
t

0 ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por seu procurador adiante assinado, vem
informar a Vossa Excelência que, consultando o Sistema de Dívida Ativa, não foram

0

detectados débitos tributários inscritos em dívida ativa em nome de ENEVA S/A e
N

ENEVA PARTICIPAÇÕES S/A, inscritas no CNPJ sob os n°s. 04.423.567/0001-21 e

e

15.379.16810001-27, respectivamente, até a presente data, conforme documentação

N

em anexo.

0
N
0

i

Entretanto, consultando o sistema de dívida ativa e Jucerja, consta para o CNPJ
04.423.56710001-21, o nome da empresa MPX Mineração e Energia Ltda, não
constando débito inscrito em dívida ativa, conforme se infere a seguir.
Atenciosamente,
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Ao Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito
4• Vara Empresarial — Comarca da Capital
Av. Erasmo Braga, n° 115 — Sala 719 — Lâmina Central
CEP 20.020-903 — Centro — Rio de Janeiro - RJ

W
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2 569
PRODERJ
RDAPN42 RDATN40
<

Sistema de Dívida Ativa Estadual
PROCURADORIA DE DÍVIDA ATIVA
Consulta por Raiz do CNPJ ou CPF

PE7CVy
14:51 16/04/2015

>=— — -

Raiz CNPJ: 04423567
ou
CPF

ri

.......

...........

Opção: 1 1 - Ativos
2 - Cancelados
Regional: .. Informe a Regional para selecionar
ou tecle <ENTER> para todas.

Pf2-Menu Principal
Não há certidão para a requisição

P£3-Voltar

Pf12-Sair

569
PRODERJ
RDAPN20 RDATN20
<

- - - ---- - ------- --- - -

Sistema de Divida Ativa Estadual
PROCURADORIA DE DÍVIDA ATIVA
Consulta por Nome

--- Nomes : - ENEVA. -:.. - - -..-.:.----- -- —

a) ou posicional (p)

Opção: 1 1 - Ativos
2 - Cancelados
regional

: ..

<

Informe a Regional para selecionar
ou tecle ENTER> todas

PF2 - Menu Principal PF3 - Voltar PF4 - Limpar
Nome não cadastrado

•

-- - - ------

..............
......
....................
....................
....................
(

Informe Tipo de pesquisa A < � Aleatória

•

PEJCVL
09:14 17/04/2015

PF12 - Sair

954 0
PRODERJ
RDAPN42

RDATN40

—

--

-

---

-

-----------

<
--

Sistema de Divida Ativa Estadual
PROCURADORIA DE DÍVIDA ATIVA
Consulta por Raiz do CNPJ ou CPF

---

--

09:23

PEJCVL
17/04/2015

?—

Raiz CNPJ:-15379168 ------------------- -- ---- - --

ou
CPF ....... ..........

Opção: 1 1 - Ativos
2 - Cancelados
•

Regional: .. Informe a Regional para selecionar
ou tecle <ENTER> para todas.

P£2-Menu Principal
Não há certidão para a requisição

•

Pf3-Voltar

Pf12-Sair

~
PRODERJ
RDAPN20 RDATN20

-----<

Sistema de Divida Ativa Estadual
PROCURADORIA DE DÍVIDA ATIVA
Consulta por Nome

Nomes : - ENEVA ..-:.:. - : -PARTICIPACOES .......

-- -

5j9

PEJCVL

09:13 17/04/2015

- --- -

....................
....................
....................
Informe Tipo de pesquisa A <= Aleatória (a) ou posicional (p)

n
LI

Opção: 1 1 - Ativos
2 - Cancelados
regional : .. Informe a Regional para selecionar
ou tecle < ENTER> todas

PF2 - Menu Principal PF3 - Voltar PF4 - Limpar
Nome não cadastrado

à

PF12 - Sair

JUCERJA - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Página 1 de 1

a 542,
Rio de Janeiro, 17/04/2015

e

IMPRIMIR

'•
RiodeJaneiro

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

-

GOVERNO

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômlco
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro JUCERJA
Denominação Social: MPX MINERACAO E ENERGIA LTDA

Denominaçâo Social
MPX MINERACAO E ENERGIA LTDA
CNPJ/MF
04423567000121

•

:31

Endereço Completo
PR FLAMENGO, DO 154

-

Data de Arquiv.
do Ato Constitutivo
10/08/2001

10 0 ANDAR PARTE

-

Nire:
33206775684

_

FLAMENGO

-

Data de Inicio
de Atividade
10 1 08 1 2001

–"—

–

–

Prazo de
Duração
Indeterminado

RIO DE JANEIRO

do

http://www. jucerj a.rj .gov.brlExtranetlnova/pesquisa/imprimirRelatorio.asp?txt_NIRE=33.. . 17/0412015

253
PRODERJ
RDAPN20 RDATN20
-<
----

---- --

--

-

-

Sistema de Divida Ativa Estadual
PROCURADORIA DE DÍVIDA ATIVA
Consulta por Nome

-- - Nomes: MPX.-. - ..............
MINERACAO...........
ENERGIA .............
....................
....................

PEJCVL
09:14 17/04/2015

-

-

Informe Tipo de pesquisa A <== Aleatória (a) ou posicional (p)

.

Opção: 1 1 - Ativos
2 - Cancelados
regional: .. Informa a Regional para selecionar
ou tecla <ENTER> todas

PF2 - Menu Principal PF3 - Voltar PF4 - Limpar
Nome não cadastrado

Li,

PF12 - Sair

a 5 a~
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PODER JUDICIÁRIO
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EM D~1 • C5 20,EIiTO A ~ 81 ~
AUTOS____

p- -1
U

7635851-0291

P 51~
SALEH & SAIA TAPIAS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR J UIZ DE DIREITO DA 04a VARA
EMPRESARIAL DO FORO CENTRAL DO RIO DE JANEIRO DA COMARCA DA'
CAPITAL - 113

.o
M

ó

o
I

W
M
N
N
N

Recuperação Judicial

N
H

4'.

Processo n.O 0474961-48.2014.8.19.0001

è
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à
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rl

TELEFÔNICA BRASIL S/A, pessoa jurídica de direito
privado, regularmente Inscrita no CNPJ/MF sob número 02.558.15710001-62,
sediada na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, n.O 1376, São Paulo — SP, por
seus advogados, que esta subscrevem, vem, respeitosamente, à presença de Vossa

`I

Excelência, nos autos da ação de RECUPERACÃO JUDICIAL de ENEVA S/A,
Informar o que segue:

Requer que seja de conhecimento deste juízo que a
TELEFONICA BRASIL S.A. já cumpriu com a obrigação, no sentido de reabilitar as
linhas e Inserir em filtro, sendo estas linhas das contas no 0210412354;

0226732889; 0234731194; 2013449023; 2019931355; 2056308158;
2056482856;2094681599;2139686166;214092515.
Buscando uma forma de materializar a prova de cumprimento
da obrigação judical, a Telefonica Brasil S/A, por meio do seu corpo técnico,
disponibilizou as telas sistêmicas abaixo, pelas quais se comprovam que todos
serviços estão ativos e funcionando regularmente.

Alameda Jaú, 684 - 3 0 andar - Jardim Paulista - São Paulo/SP - CEP: 01420-002 - Fone: (55 11) 3208-776013253-0262
www. sstadvogados.com.br
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SALEH & SAIA TAPIAS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
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Alameda Jaú, 684 - 3 0 andar - Jardim Paulista - São Paulo/SP - CEP: 01420.002 - Fone: (55 11) 3208-776013253-0262
www.sstadvo0ados.com . br
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SOCIEDADE DE ADVOGADOS

MMebtlaAT. ENNA94
NanbtMa

Caie

21aEÕ61$

CDAO:eio+

atai

7brD6gDiT

DM a, atlMU
TOo4cma
AYÒbb aNM

FE~FAIUM M

Cau WìeAOt

Nb

_

.

-

ATNA
Tae+b b CMwFa tMS e CabnP
81at

blMepEwblrrY
•

wwpOw AVMIw

9Ma
MWAaaa r vi4 9^

DO AMENDO. õs
n~~
2MO"Mveo EAW.M

!
iaauOin CREDITO DAMNTA
P~ ipMwFe MO,iN"

A~ ,FIrr

V'aM

t
'J

A Inserção em filtro das linhas, também presentes nas telas
• comprobatórias, consiste no procedimento de colocar os serviços disponibilizados
por esta peticionária, em um sistema Interno de segurança, com o objetivo de
prevenir qualquer erro que possa ocasionar um eventual descumprimento da ordem
judicial. Todas as linhas pertencentes ao CNPJ da Recuperanda foram colocados
neste sistema preventivo, conforme vemos acima.

Alameda Jaú, 684 - 3 0 andar - Jardim Paulista - 5!o Paulo/SP - CEP: 01420-002 - Fone: (55 11) 3208-776013253-0262
www. sstadvogados.com . br

SALEH & SAIA TAPIAS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
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0 PARI UNA CONTA

Cod

Aa:olueeo : 20200210

11:45:52 SOLICITACIO DE IMPRE

0 LOCAL

15:52:25 COMENTÁRIO CURTO

Fatura

1

LINHA 21969619696 FOI TRANSFERIDA DÁ CONTA,
0210/12351
PIRA A
CONTA,
2139686166
ONDE AS DEMAIS LINHAS DO CNPJ COM
1 REGIONAL RJ ESTIO RIBILITADIS E UNIFICADAS.
NESSA DATA
CL1UD21 IPARECIDI DE GODOI I
TELEFONICA BRASIL S1 CONSULTORA DE RELICIONIMENTD I VPE I GOIÁNII - GO ITEND.
SEGONDA A SESTA -FEIRA ( EXCETO FERIADOS ) 1 08H12MIN AS 18HS. E NAIL:
-

Alameda Jau, 684 - 3 0 andar - Jardim Pauilsta - 5210 Paulo/SP - CEP: 01420-002 - Fone: (55 11) 3208.776013253-0262
www.~dvo0ados.mm.br
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SALEH & SAIA TAPIAS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

—

Diante das razões expostas, esta credora deixa claro que é de

suma Importância esclarecer que a ordem judicial está devidamente cumprida, e
Imbuída de todos os procedimentos preventivos para a manutenção de seus
serviços, assim como do espírito de cooperação prevista pela Lei 11.10112005.

Ademais, a TELEFONICA BRASIL S.A. deixa a disposição o
. seu corpo jurídico para resolução urgente de eventuais problemáticas que envolvam
a continuação na prestação de serviços. Nessas ocorrências, a peticionária Informa
que a recuperanda poderá manter contato direto com os advogados signatários
desta petição, os quais promoverão, com maior celeridade, os atos administrativos
Internos necessários a regularização dos serviços.

Por derradeiro, requer que todas as publicações veiculadas no
Diário Oficial, Intimações e qualquer ato de comunicação no presente processo,
sejam realizadas EXCLUSIVAMENTE em nome dos patronos OMAR MOHAMAD
SALEH, OAB/SP 266.486 e DIOGO SAIA TAPIAS, OAB/SP 313.863 , sob
pena de nulidade dos atos que vierem a ser praticados.

a
Termos em que,
pede e aguarda deferimento.

São Paulo, 31 de março de 2015.

OMAR MOHAMAO SALEH

DIOGO SAIA TAPIAS

OAB/SP n.O 266.486

OAB/SP n? 313.863

Alameda Jaú, 684 - 30 andar - Jardim Paulista - São Paulo/sP - CEP: 01420.002 - Fone: (55 11) 3208-7760/3253-0262
~.sstadvogados.com.br

Deloitte.

Administradora Judicial
FA - Reorganização

5 415ì

Deloitte Touche Tohmatsu
Consultores Ltda
Alexandre Dumas, 1981
Chácara Santo António
04717.906 - São Paulo - SP
Brasil
Tel.:+ 55 (11) 5186.1091
+ 55 (21) 3981-0487
.__ajconstrutora@delogte.com __

EXMO. SR . DR. JUIZ DE DIREITO DA 4' VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA
CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

o

Processo n"0474961-48.2014.8.19.0001
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. ("D ELOITTE"),
administradora judicial nomeada por esse MM. Juizo nos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de
ENEVA S.A. E ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A., vem, respeitosamente, requerer a V. Exa. a
juntada da Ata da Assembleia Geral de Credores ("AGC"), realizada em 30.04.2015, em
continuação ã AGC instalada, em la convocação, no dia 16.04.2015, para que surta seus devidos
efeitos.

a
Termos em que,
pede deferimento.
R' de Janeiro, 30 de ab il de 2015

~ ~
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSS-ULTORES LTDA.
Administradora Judicial
Luis Vasco Elias
CARLOS ALBERTO VASCONCELOS
OAB/RJ 140.759
DAA9269541 v

J5 70
ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES DE
ENEVA S A— EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A.. —
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2015, às 09:00 horas, no Edifício da Bolsa de Valores
do Rio de Janeiro, localizado na Praça XV de Novembro, n. 20, térreo, Centro, Cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, a Administradora Judicial Deloitte Touche Tohmatsu
• Consultores Ltda., representada pelo Sr. Luis Vasco Elias, reabriu os trabalhos da Assembleia
Geral de Credores ("AGC") de Eneva S.A — Em Recuperação Judicial e Eneva Participações
S.A. - Em Recuperação Judicial ("Recuperandas"), instalada em 1 8 Convocação e suspensa no
dia 16 (dezesseis) de abril de 2014, tendo como ordem do dia: (i) a aprovação ou rejeição da

alienação da participação societária detida pela Eneva S.A. - Em Recuperação Judicial na
sociedade Porto do Pecém Geração de Energia S.A. (Pecém I) em favor da EDP - Energias do
Brasil S.A. ("Operação de Alienação"), na forma do art. 42 da Lei 11.10112005; (ii) a votação
do Plano de Recuperação Judicial, na forma do art. 45 da Lei 11.10112005; e (iii) outros
assuntos de interesse dos credores.
•

0 Administrador Judicial convidou a Dra. Carolina Mansur da Cunha Pedro, inscrita na
OAB/SP sob o número 248.444, representante do credor BTG Pactual Corretora de Títulos e
Valores Mobiliários, para continuar a secretaria-lo, a qual aceitou o convite.
Dando continuidade, na forma da ordem do dia, o Administrador Judicial concedeu a palavra
ao Dr. Renato Carvalho Franco, da Íntegra Associados, representante das Recuperandas, para
que apresentasse aos credores a Operação de Alienação.
Terminadas as explicações, o Administrador Judicial indagou aos credores presentes sobre a
existência de alguma dúvida a respeito da Operação de Alienação.
l.~ v
r

nc

DA#9271305 v1

16 Pa
0 Dr. Ivo Waisberg, representante do credor Credit Suisse, pediu a palavra para ressaltar que
a informação sobre a destinação dos R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) para o
capital de giro das-Recuperandas seria muito genérica, razão pela qual requer esclarecimentos
sobre o tempo de duração destes recursos e sua detalhada destinação, e, especialmente, se

serão vertidos ao pagamento de credores. _ __Em resposta, o Dr. Renato Carvalho Franco destacou que a Companhia vem analisando o
melhor uso de recursos e destinará o valor ao seu capital de giro, inclusive para fazer frente ao
•

pagamento de credores, funcionários e outros investimentos, sublinhando que as projeções de
caixa são realizadas para manter a Companhia nos próximos meses e que o valor é
fundamental ao caixa da Companhia, sem precisar quanto tempo os recursos durariam.
0 Dr. Ivo novamente indagou se as Recuperandas poderiam precisar quanto tempo estes
recursos durariam, requerendo, desde já, a projeção de seu fluxo de caixa, se necessário.
0 Dr. Flavio Galdino, advogado das Recuperandas, pediu a palavra para pontuar que as

Recuperandas são Companhia de capital aberto e suas informações contábeis e de fluxo de
caixa são públicas, estavam e estão á disposição dos credores, e, considerando que já fez os
•

esclarecimentos necessários, requerereu a votação da Operação de Alienação.
Por fim, o Dr. Ivo destacou que não considera suficientes os esclarecimentos prestados pelas
Recuperandas.
0 Sr. Administrador Judicial, então, iniciou a votação da Operação de Alienação, na forma do
art. 42 da Lei n l 1.101/2005. Finalizada a votação, o Administrador Judicial constatou que a
Operação de Alienação havia sido aprovada, por 98,66%, (noventa e oito virgula sessenta e
seis por cento) em valor de créditos dos credores presentes (doc. anexo).

P

~
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Durante a votação, a representante da credora Webb Negócios S.A. ponderou que seu crédito
seria superior a R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), razão pela qual requer seu voto seja
considerado por esse valor. O Administrador Judicial respondeu que o crédito adotado para votação corresponde ao
—

— listado no Edital de Credores publicado na forma do art. 7°, §2 0 da Lei 11.101/2005, no valor
,

de R$ 11.212,44 (onze mil, duzentos e doze reais e quarenta e quatro centavos).
Dando continuidade à ordem do dia, o Administrador Judicial novamente concedeu a palavra
•

ao Dr. Renato Carvalho Franco para que apresentasse aos credores o Plano de Recuperação
Judicial.
Terminadas as explicações, a Administradora Judicial indagou aos credores presentes sobre a
existência de alguma dúvida a respeito do Plano de Recuperação Judicial.
O Dr. Luís Alberto Míranda Garcia de Sousa, representante do Citibank, indagou até que
momento o formulário sobre a opção de conversão da dívida em dólares para reais poderia ser
entregue às Recuperandas. Objetou, outrossim, que: (i) relativamente aos créditos em dólares,
considera injusto que não haja nenhum tipo de spread, considerando-se sua condição desigual
em relação aos créditos em reais, já que estes possuem correção monetária por meio do CDI,

• acrescidos de juros de 2,75%; (ii) as avaliações de ativos apresentadas em anexo ao Plano de
Recuperação Judicial não teriam se baseado numa efetiva diligência de campo para apreciar
qual o real potencial das reservas de gás, o que poderia ter enorme influência nos ativos
oferecidos; (iii) que haveria outros problemas com as avaliações, que não possuem a
concretude necessária e fidedignidade, o que poderia comprometer a recuperação judicial; (iv)
em relação aos créditos fiscais referidos no laudo, a sua quantificação não levou em conta que
a utilização de tais créditos somente se daria num momento futuro, caso se apurem lucros, o
que não é garantido. O Dr. Renato Carvalho Franco respondeu que as avaliações for
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técnicas e realizadas por empresas de primeira linha e, na forma da lei, as Recuperandas
obtiveram as avaliações de terceiros e, assim, sentem-se confortáveis com as avaliações
utilizadas para o aporte dos ativos. Ademais, responde que os credores detentores de créditos
em moeda estrangeira têm a opção de converter seus créditos em reais e recebe-los pelos
critérios de reperfilamento dos -créditos em reais. Em acréscimo, o Dr.- Flavio_Galdino _
destacou que as questões de isonomia não devem ser suscitadas na AGC, pois fogem ao
campo negocial, bem como que houve tempo necessário para levantamento dessas questões
•

perante o Juízo desde a suspensão da AGC, no dia 16/04/2015.
O Citibank requereu adiamento da presente AGC para que as recuperandas apresentassem
informações complementares, necessárias à apreciação dos laudos de avaliação anexos ao
Plano de Recuperação Judicial, o que foi recusado pelas Recuperandas, tendo em vista que o
credor Citibank nada requereu durante as duas semanas de intervalo entre os atos
assembleares e diante dos interesses da maioria absoluta dos credores em proceder à votação
do plano.
Concedida a palavra ao Dr. Ivo, este destacou que a AGC é o lugar para discussão, inclusive,

• de questões legais, já que estas afetam a coletividade de credores. Ademais, destaca que a
questão colocada pelo Citibank não é irrelevante, pois considera que há uma ilegal
disparidade entre os credores diante da divergência entre as taxas aplicáveis aos créditos em
dólar e em reais. Nesse sentido, entende que a taxa aplicada para correção monetária e juros
sobre os créditos em reais deve ser correspondente aos créditos em dólar.
Em resposta, o Dr. Flavio Galdino destacou que as Recuperandas mantém sua posição e que
não há tratamento diferenciado, pois os credores que titularizam crédito em dólar sã
diferentes daqueles que possuem crédito em reais, acreditando estar dentro da mais absoluta

V1
1
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legalidade e, novamente, podem converter seus créditos e recebe-los da mesma forma que os
credores detentores de créditos em reais.

0 representante do credor Nainral Energia ressalvou que a redação do Plano, quando define
"Crédito", dá margem à interpretação de que créditos extraconcursais estariam sujeitos ao
Plano.
Em continuidade, o Dr. Ivo pediu novamente a palavra para requerer esclarecimentos sobre a
operação societária prevista no Plano, que estaria condicionada a diversas questões
. precedentes para realização do Aumento de Capital. Indagou, outrossim, quais seriam os
efeitos se os acionistas das Recuperandas optassem por não abrir mão de suas preferências no
momento do Aumento de Capital.

0 Dr. Flavio Galdino respondeu que a operação societária depende de prévia homologação
judicial, destacando que, se alguma das questões precedentes para implementação do Plano

não for atingida - o que é usual em todas as recuperações judiciais às quais se seguem
operações societárias -, o Plano de Recuperação Judicial não será eficaz juridicamente e os
credores serão chamados a deliberar novamente sobre o Plano.
0 Dr. Ivo indagou se, caso os acionistas optem por exercer o seu direito de preferência, seria
•

realizada nova AGC, o que foi negado pelo Dr. Flavio Galdino, pois uma nova AGC não
ocorre necessariamente em qualquer cenário de exercício de direito de preferencia no plano
societário.

0 Dr. Renato Carvalho Franco pediu a palavra para destacar que acredita que a mecânica
fixada no Plano de Recuperação Judicial será eficaz, pois foi estudada previamente pelas
Recuperandas e seus principais acionistas. O Dr. Ivo questionou como se dará o efeit:0
econômico do eventual exercício da preferência, pelos acionistas minoritários, dado que
aumento de capital neste caso não seria suficiente para emitir as ações aos credores. 0 Dr.

DA"271305 vt
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Renato Carvalho Franco explicou que o plano foi estruturado para que os acionistas possam
acomodar seus interesses diante dos aportes dos credores.
Em seguida, o Dr. Ivó indagou se não há limite para diluição dos controladores, o que foi
respondido negativamente pelo Dr. Renato Carvalho Franco.
O Dr. Ivo pediu novamente a palavra para complementar a questão suscitada anteriormente _
pelo representante do Citibank, indagando se, na visão da Companhia, os laudos anexados ao
plano seriam os mesmos que seriam utilizados para os atos relacionados ao Aumento de
•

Capital mediante o aporte de ativos. Os representantes das Recuperandas responderam que
sim.
Em seguida, o Dr. Ivo indagou sobre a relação societária do BTG Pactual com a BPMB e da
relação de crédito com a Petra, ambos participantes com ativos no Aumento de Capital, a fim
de saber se haveria algum conflito de interesses e/ou impedimento para votação na presente
AGC, na forma do art. 43 da Lei 11.101/2005. Afirmou entender haver impedimento pois o
BTG já assumiu o compromisso de se tornar acionista relevante sujeita ao resultado da AGC
ou, no mínimo, conflito de interesse pela inclusão do seu ativo.
Quanto ao suposto conflito de interesses, o Dr. Flavio Galdino destacou que a regra do art. 43

•

da Lei 11.10112005 é interpretada restritívamente e eventuais conflitos s6 se configuram
mediante comprovação , e em situações excepcionais , devendo prevalecer a máxima extensão
do exercício do direito de voto dos credores. Já que o BTG Pactual é inequivocamente um
credor reconhecido como tal na Lista de Credores elaborada pela Administradora Judicial,
deve votar, na forma da lei, sendo certo que o credor Credit Suisse tem posse dessas
informações há muito tempo e jamais suscitou qualquer questão em Juízo, restando claro ri

~

/

lei que alterações posteriores na Lista de Credores não interferem nas votações efetuadas em
AGC.

LYV
oarovi sos v1

V\

'626
O Dr. Antônio Celso Pugliese, representante do credor BTG Pactual, pontuou que toda a
discussão de suposto abuso de voto ou conflito não deve ser debatida no momento e sim a
posteriori, e que

o BTG Pactual possui direito de voto. Destacou, ainda, que o BTG Pactual

não é sócio das Recuperandas e que assim se tomaria apenas em caso de eventual aprovação
--- do Plano de Recuperação Judicial e cumprimento petas Recuperandas de todos os atos neles
previstos, esclarecendo que não é investidor e que não fez proposta para aquisição de
participação nas Recuperandas, mas credor que, para propiciar a manutenção da atividade
. empresária das Recuperandas, será obrigado a aceitar plano de recuperação que o obriga a
converter seus créditos. A contribuição do ativo BPMB pelo BTG Pactual também é realizada
para atender pedido das Recuperandas em seu plano de recuperação para viabilizar a
manutenção de suas atividades e não por iniciativa do BTG Pactual. Com relação á questão da
Petra, esclareceu que o BTG Pactual é um dos credores com penhor de participação societária.
O Dr. Luís Alberto Miranda Garcia de Sousa, representante do credor Citibank, observa que a
cláusula 7.6 do Plano de Recuperação Judicial impede os credores do prosseguimento de
ações judiciais em face das Recuperandas, indagando se estas entendem pela legalidade de tal
cláusula, á luz do art. 5° da Constituição Federal, sugerindo-se seja excluída a cláusula em

09

comento ou, alternativamente, seja ela votada em separado ao Plano de Recuperação Judicial.
O Dr. Flavio Galdino destaca que a extinção das ações referentes aos créditos constitui efeito
legal da aprovação e homologação do Plano de Recuperação Judicial, pois opera-se a novação
e extingue-se o interesse de agir nas ações ajuizadas anteriormente.
Por fim, as Recuperandas destacam que já promoveram todos os esclarecimentos e
indagações necessárias e requerem a imediata votação do Plano, e que se disponibilizam, após
a AGC, para esclarecer todas as indagações de todos os credores, inclusive coloca á

DA^271305 vt
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disposição um tabelião, se necessário, para registrar em ata eventuais questionamentos
adicionais.
O Dr. Ivo solicitou novamente a palavra pára indagar se haveria outros contratos celebrados
entre a Petra, o BTG Pactual e as Recuperandas que não estariam acostados aos autos. O Dr.
Renato Carvalho Franco destacou que todos os instrumentos relacionados foram acostados_. _
aos autos.
Em seguida, a representante da credora Webb Negócios S.A. indagou sobre a retificação do
•

valor do seu crédito, tendo sido respondida pela Administradora Judicial que tal questão não
cabe ser dirimida nesta Assembleia, mas está à sua disposição para eventuais indagações.
Não havendo manifestações suplementares ou questionamentos adicionais, o Sr.
Administrador Judicial iniciou a votação do Plano de Recuperação Judicial, na forma do art.
42 da Lei n 11.101 12005.
Durante a votação, o Credit Suisse, por seu advogado, consignou seu voto contrário ao Plano
de Recuperação Judicial, ressalvando seus direitos em face da MPX Chile Holding Ltda. e seu
protesto quanto ao cômputo do voto em razão do alegado conflito de interesses do credor

•

BTG Pactual.
Finalizada a votação, o Administrador Judicial constatou que o Plano de Recuperação Judicial
havia sido:
(i) na Ciasse I, aprovado por 100%, (cem por cento) em número de credores;
(ii) na Classe III, aprovado por 81,46 % (oitenta e um vírgula quarenta e seis por cento) em
valor dos créditos e por 92,68% (noventa e dois vírgula sessenta e oito por cento) em número
de credores;
(iii) na Classe IV, aprovado por 100% (cem por cento) em número de credores;

I~
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Portanto, restou aprovado, por unanimidade de Classes, o Plano de Recuperação Judicial, na
forma do art. 45 da Lei n. 11.101/2005.
Por fim, as Recuperandas disponibilizaram o formulário para opção de conversão dos dólares
em reais, consignando que os credores devem preenche-lo e entregá-lo nesta data.
—

0 Administrador Judicial indagou aos credores se havia interesse na constituição do Çomitê_.
de Credores, na forma do art. 26 da Lei 11.101/2005. Não houve manifestação de interesse
entre os credores presentes.

•

0 Administrador Judicial encenou a AGC com agradecimentos à presença dos credores e
interrompeu os trabalhos para a lavratura da presente ata, que foi lida e achada conforme,
tendo sido assinada pelo Sr. Administrador Judicial, na qualidade de presidente da AGC, pelo
secretário, pelo representante das Recuperandas, dois Credores da Classe I, dois Credores da
Classe III e dois Credores da Classe IV, ficando a Lista de Presenças incorporada à presente
ata.

Rio d Janeiro, 0 e abril de 015.

•

DeloittA
Toue`he Tohmatsu Consultores Ltda

Luis Vasco Elias
Administrador Judicial

BTG Pactual Corr toa de Tit s

alores Mobiliários

p. Carolina Mansur da Cunha Pedro
OAB/SP 248.444
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Secretária

ENEVA S A - M RECUPERAÇAO JUDICIA e ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A.. EM RECUPERAÇAO JUDICIAL. — --.

-

p.p. Dr. Flavio Galdino
OAB/RJ 94.605
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Credores Classe I

11

ALBUQUERQUE PINTO SOARES

TOCANTINS ADVOGADOS

ADVOGADOS

p.p. Dr. Candido Olivieri Carneiro de

p.p. Dr . Candido Olivieri Carneiro de

Souza

Souza

OAB/RJ 139.481
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j~
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Credores I Classe ãÊ9

r~

N.A.

ia de Miranda

p.p. D

B

'

L S.A.

p.p. Dr. Antonio Celso Fonseca Pugliese . _ _ __ -_
OAB/SP 155.105

Carvalho
OAB/RJ 114.913
o
r
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Cr dores Classe V

IUS NATURA LTDA: ME
p.p. Dr.

arcio Lobianco Cruz Couto
OAB/RJ 119.515

RIO S OP SERVIÇOS LTDA: ME
p.p. Dr. Mareio Lobianco Cruz Couto
OAB/RJ 119.515

o
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Eneva - Votação por CRdito menos Abstenção*Percentuai Consolidado
Assunto 1 - Aprova a alienação da participação societária da Recuperanda na
Pecém 1 em favor da EDP?

0 Sim Créditos

■ Não Créditos
0 Abstenção Créditos

Classe 1

Classe 3

Classe 4

TOTAL

Eneva -Votação por Credor menos Abstenção Percentual Consolidado
Assunto 1 - Aprova a alienação da participação societária da Recuperanda na
Pecém 1 em favor da EDP?

o Sim Votos

■ Não Votos
O Abstenção Votos

Classe 1

Classe 3

Classe 4

TOTAL

Eneva - Votação por ClIdito menos Abstenção*Percentual Consolidado
Assunto 2 - Aprova o PRJ apresentado pelas Recuperandas?

Ei Sim Créditos

■ Não Créditos
13 Abstenção Créditos

Ciasse 1

Ciasse 3

Classe 4

TOTAL

Eneva - Votação por Credor menos Abstenção Percentual Consolidado
Assunto 2 - Aprova o PRJ apresentado pelas Recuperandas?

o Sim Votos
■ Não Votos
0 Abstenção Votos

n
Classe 1

Classe 3

Classe 4

TOTAL

Relatório de Votação Detalhado

Deloitte

Nome da Assembléia: Eneva

Data Início:16104
16 041 2015 07:41:54

Local:

Obse rv ação:

Rio de 3anelro

,

~"

Categoria: Consolidado

Representante

Credor
ALBUQUERQUE PINTO SOARES
VIEIRAADVOGADOS-_ _-.

Classe

Total Votos Voto
1

Classe 1
_
-

-

-

Classe 1

r

GOES ADVOGADOS ASSOCIADOS
-- --

Ap ro va a alienação da pa rt i ci pação
so ciet8 rfada Recuperando na
Pecam 1 em favor da EDP?

S

_
--

ESCRÌTORIO DÉ ADVOCACIA ARNOLDO WALD

Assunto

Classe t
- --- - -

-

-

-

-

S

Aprova a alienação da participaçâo
so ci etá ri a da Recuperando na
Pecém 1 em favor da EDP?

1
S
- -__ _

Aprova a alienação da pa rt i ci pação
sodetA ri a da Re cu perando na
Pecém 1 em favor de EDP?

~

1

sodeté ri a da Re cu peranda na
Pecam 1 em favor da EDP?

ADVOGADOS
i
~

_ ._
PINHEIRO GUIMARAES ADVOGADOS

~.~

Classe 1

1 ..

_

Ap rova a alienação da par ti cipação
societária da Re cu perando na
Pecam 1 em favor da EDP?

S~

OBORTELTA'YiDVCGÁDÓB
—

sodatAda da Recuperando na
Pecém 1 em favor da EDP?

TOCANTINS ADVOGADOS

Classe 1

1

S

Aprova a alienação da partidpação
societária da Recuperando no
Pecam 1 em favor da EDP?

9É1RANÕ ÉADVOGA
' 5M

lasse

1

Â

Aprova ë ëlienãçãõ da
partidpeçSò'?
societária da Recuperando no
Pecam 1 em favor de EDP?

Classe 3

1

S

Aprova a alienação da partidpaçao
societária, da Recuperanda na
Pecam 1 em favor da EDP?

[ASSOCIADOS
2GET RECRUTAMENTO 8 SELECAO
LTDA

(M RAGET WS ~TA~1f~ BRa 91

p v e ena o a pa

f DE GERADORAS TERMELÉTRICAS
[
L

pa o

so ci etária da Re cu perando na
Pecém 1 em favor da EDP?
Classe 3

1

S

Ap ro va a alienação da pa rt idpação
societária de Re cu perando na
Pecém 1 em favor da EDP?

Classe 3

1

S

Ap ro va a a li enação da parttdpação
societária da Re cu perando na
Pecém 1 em favor do EDP?

ASSOCIACAO BRASILEIRA DO
CARVAO MINERAL

Classe 3

1

S

Ap rova a alienação da parti ci paçao
societária da Re cu perando na
Pecam I em favor da EDP?

A33LMAUAU UU3 IAA131 A3 UU

Ulasse s

1

3

Ap ro va a anenaçao

AEITEC TECNOLOGIA E INOVAÇAO
LTDA EPP
-

[ALI NET INFORMATICA LTDA

-

oa panlCipaça0

societária da Re cu perando na

CASTELINHO DO FLAMENGO

Pecém I em favor da EDP?
AUTOMATOS S.A

Classe 3

1

VIPÀtvI Yi1f21StiA0 E 1'ECNOL`Õtf
LTDA

CTaá3"'"" ~1' +'~~ ""

BANCO BANKPAR SA

Classe 3

1

BÁNCÕ9RdD€SC6L`1U~fbË§ ~ .fC.

S

Classe 3

ÃNCnl'ffBAMZ SÃ

1

Ãp'rõváéáRé$8a prlldpá~,ã ó ^
sodetA ri a da Recuperando na
Pecam I em favor da EDP ?

A

Ap rova a alienação de pa rt idpação
sodetA ri a da Re cu peranda no
Pecém 1 em favor da EDP?

Á

Ãprõva ê ëliènaç4ô de parlidpap9õ
sodetA ri a da Recuperanda no
Pecém 1 em favor da EDP?

S

Aprova a alienação da pa rt i ci pação
sodetA ri a da Re cu perando no
Pecam 1 em favor da EDP?

y

BANCO BTG PACTUAL SA

Ap ro va a alienação da pa rt i ci pação
sodetArla da Re cu perando na
Pecém ! em favor de EDP?

n

a

o

pa

pa

epSd0lALlã01l.HeSUg@ralld ltf~il
Usuário: rgurgel
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Relatório de Votação Detalhado

Deloitte.

Nome da Assembléia: Eneva

Data início: 1610412015 07:41:54

Local: Ria de Janeiro

Observação:

L
/

Categoria: Conwlldado

-

1

-

-

-

_-

Classe 3

BTG PACTUAL CORRETOTA DE
TITULOS E VALORES MOBILIAMOS
-.
- - - -_
NA

Pecam I em favor da EDP?
1

S

Aprova a asenaçao as pamopaçao
societária da Recuperanda na
Pecém 1 em favor da EDP?
Aprova a alienação da portldpação
societária da Recuperanda na
Pecém 1 em favor da EDP?

COLLECTA RIO ASSESSORIA E
CONSULTORIA LTDA

LTDA

societária da Recuperanda na
Pecém 1 em favor da EDP?
Classe 3

1

CIM3 ~

1~

N

LIMITED

DASCAM CORRETORA DE CAMBIO
LTDA

Classe 9

DIMOPLAC DIVISORIAS MODÜLÀDÁS
LTDA

Vias-se—
3

l

1-

Aprova é àÍ leníÇ'â6 da pãrtidpáçãõ 1
societária da Recuperanda na
Pecém 1 em favor da EDP7
yy t

S 4 'Aprova a el aná o dë participação
socielária da Recuperanda no
Pecém 1 em favor da EDP?
S

Aprova a alienação da partiGp
societária de Recuperanda na
Pecém 1 em favor da EDP?
socieláda da Recuperanda na
Pecám 1 em favor da EDP?

IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL
Classe 3

G5 CONSULTORIA E ASSESSORIA
LTDA
( IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E
r SERVICOS LTDA

Aprova a alienação de participação
societária da Recuperanda na
Pecém 1 em favor da EDP?

Aprova a alienação da participação
societária da Recuperanda na
Pecém 1 em favor da EDP?

-1

ENGENHO PESQUISA
DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA

-

• TRALINKS SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA.

ITAU BBA SA)

Aprova a alienação da participação
societária de Recuperanda na
Pecam 1 em favor da EDP?

1

S

Aprova a alienação da participação
societária da Recuperanda na
Pecém 1 em favor da EDP?

Classe 3— - 1

A

Aprova a allenação da participação `
sodetáda da Recuperanda na
Pecam 1 em favor da EDP?

1

S

Aprova a alienação da participação
societária de Recuperanda na
Pecam 1 em favor da EDP?

Classe 3

-

societária da Recuperanda na
Pecém 1 em favor da EDP?
Classe 3 ~ 1

LERSCH TRADUCOES

r

PÉS PÌL~E°i1S3r
NSULTORES DE INVESTIMENTO
DA.

S

asse

LUMIS EIP TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA

EMED -RIO CHÉCK-UP MEDICINA
PREVENTIVA LTDA.
MTEL TECNOLOGIA S.A

L'TIRÈDËIRPÕRAfiCTR`Ã S

Aprova a alienação da participação
societária da Recuperanda na
Pecam 1 em favor da EDP?
prova a e enéçllo
peçao
so ci etá ri a de Recuperanda na
Pecam 1 em favor da EDP?

Classe 3

1

S

Aprova a alienação da paNcipação
societária da Recuperanda na
Pecém 1 em favor de EDP?

Clesae 3

1

-S

Aprova a alienação de participação
societária da Recuperanda na
Pecam 1 em favor da EDP?

Classe 3

1

S

Aprova a alienação tla partidpação
societária da Recuperanda na
Pecam 1 em favor da EDP?

Classe

prove a allena

o da paiMoaçâ 0

§gci f!1áf16.deRaçUpeLaOd.@-na

l`

Usuário: rgurgel

Página:

2 f 6

Data: 30/04/2015

Horário: 10:40:48.
2724892

,

Relatório de Votação Detalhado

Deloitte .

Nome da Assembléia: Eneva

Data Início: 16/04/2015 07:41:54

Local: Rlo de Janeiro

Observação:

1h9
6

Categona: Consolidado
Pecém I em favor da EDP?
NOVA COMUNICACAO CORPORATIVA
LTDA

f

Classe 3

PORTAGIO ENGENHAR A E
CONSTRUCOES LTDA

Clessã
33

REAL SRR PUBLICIDADE E
MARKETING LTDA

Classe 3

1

S"

—

1

"S

1

S

Ãprova a ãlienaç13o da participação
societária da Recuperando na
Pecém 1 em favor de EDP?
Aprova a alienação da participação
societária da Recupeanda na
Pecém 1 em favor da EDP?
_

--" - - " -_---- SOfíiÃR ~ifETEORO

asse

J

Aprova a alienação da partidpação
societária da Recuperando na
Pecém 1 em favor da EDP?

-

prova

al

oe

dpação

societária da Recupera ndo na
Pecém 1 em favor da EDP?
TIVIT TERCEIRIZACAO DE
PROCESSOS SERVICOS E
TECNOLOGIA S.A

Classe 3

*PI°_RTS INFORMA`fICA LTDA

CI

TRIBO INTERACTIVE
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS
LTDA
AGAS
LTDA

L

CNOL

Á D SO

S

Aprova a alienação da partidpação
societária da Recuperancia na
Pecém 1 em favor da EDP?

3

Classe 3

-- -C asse 3

ARE

1

a rt
oc a
societária da Recuperando na
Pecém 1 em favor da EDP?
LL

1

S

Aprova a alienação da participação
societária da Recuperando na
Pecém 1 em favor da EDP?

1

S

Aprova a álienação da participação
societária de Recuperando na

_ _

Pecém 1 em favor da EDP?

WEBB NEGOCIOS S.A

Classe 3

1

S

Aprova a alienação da participação
societãria da Recuperando na
Pecém 1 em favor da EDP?
societária da Recuperando na
Pecém 1 em favor da EDP?

ALDEIA COMUNICACAO LTDA. EPP

Classe 4

1

ASÍA BRASIL PRODUTORA DE
EVENTOS LTDA. - ME

Classe 4

f--

Classe 4

1

S

Aprova a alienação da partidpação
sodelária da Recuperando na
Pecém 1 em favor da EDP?

'S " ~ - — Apiòváúálienãç̀fb-áápe"RrT3p
~a° ~
sodetária da Recuperando na
Pecém 1 em favor da EDP?
S

^ Aprova a alienação da parbdpoção
sodetárie da Recuperando na
Pecém 1 em favor da EDP?

S

Aprové ã ãlienéçáo dé partidpaçáo
sodelário da Recuperando na
Pecém 1 em favor da EDP?

S

Aprova a alienação da participação
societária da Recuperando na
Pecém 1 em favor de EDP?

INFORMATICA LTDA - EPP

COMERCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA-ME
'
IUS NATURA LTDA • ME~

1

rKMB TECNOMGIADA'fNrORIWX Ab
LTDA EPP

esse

MANAM 246 SERVICOS LTDA - ME

ONSÈT TÈLECOM ASSES$ORÍA E
CONSULT. EM TELECOM. LTDA - EPP

-

~

prova a a enaç o e ps - pa
societária da Recuperando no
Pecam 1 em favor da EDP?

Classe 4

1

S

Classe 4

1`

"$-

o-

Aprove a alienação da participação
societária da Recuperando na
Pecém 1 em favor da EDP?

— AprõvTõ'al(e^êç9ó a pertlTá'gr ~ o
societária da Recuperando na
Pecém 1 em favor da EDP?

PLAN PRACTICAL LANGUAGE CURSO
DE IDIOMAS LTDA - EPP
O~IERCbASUCY 'ÈR~
SISZF_M4$ F,LUMQS L TDA. FóP

j
/

Classe 4

._ _ _

Usuário: rgurgei

_ __ _ _
Página:

1

S

Aprova a alienação de participação
sodetada de Recuperando no
Pecam 1 em favor da EDP?

Classe 4
__
3

__
1

6

_

Aprova a alÏéneç c áã partiaipaç8o
_sodetada da Recuperando na
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Relatório de Votação Detalhado

Deloitte.

Nome da Assembléia: Eneva

Data Início: 16/04/2015 07:41:54

Local: Rio de lanelro

Observação:

1

d

/
G/ IU

Categoria: Consolidado

Classe 4

R C M PEREIRA MUDANCAS E

1

Aprova a alienação de participação

S

societária da Recuperando na
Pecém 1 em favor da EDP?

TRANSPORTES - ME
RIÓ SI10P

asse 4

R ICUb LIUAML

Classe 4

RM TECHNOLOGY LTDA - ME
-

-_-

SITÈWARE SáC17CÕéSfiib7

-- ---

Aprova a allena00 de poRliSIM
o m
societária da Recuperando na
Pecém 1 em favor da EDP?
1

Aprova a alienação de participação
societária da Recuperando na
-- Pecém 1 em favor da EDP?

S

---

"900

le

Classe 4

VIDRACARIA JORDAO LTDA. ME

MARCÈNAÉ1Ã -NOUã""t-RíÃ -É
f̀ OMERCIO LTDA - ME

1~~ rS~ `a1lëRér
çãódé pàït13pëçãõ
societária da Recuperando na
Pecém 1 em favor da EDP?
1

Classe 4

S

Aprova a alienação da participação
societária da Recuperando na
Pecém I em favor da EDP?

S

Apw've alTena
s
o da parte pa o
so ci etá ri a da Re cu perando na
Pecém I em favor da EDP?

S

Aprova o PRJ apresentado pelas
Recuperandas?

l
ALBUQUEROUE PINTO SOARES
VIEIRA ADVOGADOS

Classe 1

rÉSCRÌTÕRIO DÈÁ01!!ÓC C

1

ess

-

-

S~

1gnGáSf'Ri 'é ~t o

a

Recuperandas?

1 ARNOLDO WALD
GOES ADVOGADOS ASSOCIADOS

Classe 1

JúNdUEIRÃ SOCTÉ5Al3E bÈ
40VOGADOS

Classe 1

DINHEIRO GUIMARAES ADVOGADOS

Classe 1

1

S

Aorova o PRJ apresentado Delas
Recuperandas?

TOCANTINS ADVOGADOS

Classe 1

1

S

Aprova o PRJ apresentado pelas
Recuperandas?

VÈIRÃNO ÈÁÕVÔG
SSOCIADOS

Classe 1

- 1

A

Classe 3

1

S

S

IW

ET RECRUTAMENTO & SELECAO
LTDA

IRïBRAGEI ~ASSf3CIAç7~Zì ~iÜ1~1L E7

Té34

"

1

S

Aprova o PFFJ ãpresentadopelas
Recuperandas?

-

J ãpresen ádo pelas
- Aprova
- o
Recuperandas?
Aprova o PRJ apresentado pelas
Recuperandas?

i ~~ S_~PR e reserifëdMpÏás ' ~
Recuperandas?

DE GERADORAS TERMELÉTRICAS
AEITEC TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
LTDA EPP

Classe 3

r°ALL NËT I F RMATTL`ÃC7ÜA ' ~

t

Aprove o PRJ apresentado pelas
Recuperandas?

1

S

Aprova o PRJ apresentado pelas
Recuperandas?

rova oPRJ apresen a o pela s

assa

-

Recuperandas?
Classe 3

1

S

Aprova o PRJ apresentado pelas
Recuperandas?

Classe 3

1

S

- Aprova o PRJ apresentado pelas
Recuperandas?

Classe 3

1

S

Aprova o PRJ apresentado pelas
Recuperandas?

BANCO BANKPAR SA -. _-- - -- -- - — - -- --y ' - - Classe 3 - -- 1

S

Aprova o PRJ apresentado pelas
Recuperandas?

S -

Aprova o PRJ apresentado pelas Recuperandas?

S

Aprova o PRJ apresentado pelas

ASSOCIACAO BRASILEIRA DO
CARVAO MINERAL
i ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DO IL CASTELINHO DO FLAMENGO

-

AUTOMATOS S.A

LTDA

BANCO BRADÉSCO CARTOÈS S.A...

Usuário: rgurgel

-
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Relatório de Votação Detalhado

Deloitte.

Nome da Assembléia: Eneva

Data Início: 1610412015 07:41:54

Local: Rlo de laneiro

Observaçao:

n+

✓

Categoria: Consolidado
Recuperandas7

Aprova ó PRJ àorèàe
BTG PACTUAL CORRETOTA DETITULOS E VALORES MOBILIAMOS

1

S

Aprova o PRJ apresentado pelas

OTTIBANK'NÃ
Recuperandas7
COLLECTA RIO ASSESSORIA E
_ __-CONSULTORIA LTDA - - . - . - - - LTDA
19CREDIT SUISSE BRASIL
(BAHAMAS)

Classe 3

1

S

Aprova o PRJ apresentado Pelas
Recuperandas7

Classe 3

1

N

Aprova o PRJ apresentado pelas
Recuperandas9

1

S-

Classe 3

1

S

Aprova o PRJ aoresentado
ala
Delas

Classe 3

1

S

Aprova o PRJ apresentado pelas
Recuperandasl

1

S

LIMITEI)
rCSRX ÉNERGIAS RÉNOVAVEÌS LTDA

_ Classe 9

r

-'

Ap'ro've óPRJ ãpre'sëntëdó patas
Recuperandas9

LTDA
LTDA
ENGENHO PESQUISA
DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA
FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL

-- ---- Classe 3 —

G5 CONSULTORIA E ASSESSORIA
LTDA

....

Aprova -ó PRJ apresentado peles
Recuperandas4

S

Aprova o PRJ apresentado pelas

SERVICOS LTDA

Recuperandas7

INTRALINKS SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA.
ITAU UMBÁNCÓ SÁ
ITAU BBA SA)

(ÀNTIGO ÈANCÓ

-

LERSCH TRADUCOES

Classe 3

1

S

Aprova o PRJ apresentado pelas
Recuperandas7

Clasãe 3

1

S

Classe 3

1

S

Aprova o PRJ apresentado pelas
Recuperandas7

Classe 3

1

S

Aprove o PRJ apresentado pelas
Recuperandas7

Classe 3 -

1 --

S-----

Aprove o PRJ apresentado peles
Recuperandas9

1

S

Aprova o PRJ apresentado pelas
Recuperandas7

Casse3

1

t

Aprova o POTÍp79E0R3E3=
Recuperandas7

Classe 3

1

S

Aprova o PRJ apresentado pelas
Recuperandas7

--

Aprova o PRJ apresentado pelas
Recuperandas7

CONSULTORES DE INVESTIMENTO
LTDA.
LUMIS EIP TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA
' MEO-RIO CHÉCK -UP MEDICINA
PREVENTIVA LTDA.

--

--

MULTIREDÉINFORMA1IICQS/A
eme.

..

NOVA COMUNICACAO CORPORATIVA
LTDA
-

FsôRT-AG
- 10 ENGENHARIA
CONSTRUCOES LTDA

---

---

REAL SRR PUBLICIDADE E
MARKETING LTDA

CTeèãe 31 T
Classe 3

1

SOMAR METEOROLOGIA-- "'—

S
S

-

—

Aprovai PRJ apresàntadõ pelás
Recuperandas7
Aprova o PRJ apresentado pelas
Recuperandas7

e
a
Recuperandas7

TIVIT TERCEIRI7ACAO DE
PROCESSOS SERVICOS E
TECNOLOGIA S.A

Classe 3

Usuário: rgurgel

—
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Relatório de Votação Detalhado

Deloitte •

Nome da Assembléia: Eneva

Data Início: 16/04/2015 07:41:54

Local: tilo de Janeiro

Observação:

Categoria: Consolidado

sse - 1 S'T" Aprova õ

PÉRTS INFORMATICA LTDA
TRIBO INTERACTIVE
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS
LTDA

Classe 3

1

S

Aprove o PRJ apresentado pelas
Recuperandas?

Classe 3

1

S

Aprova o PRJ apresentado pelas
Recuperandas?

Classe

1

S

Aprova o PRJ apresentado pelas
Recuperandas?

LTDA
WESS NEGOCIOS S.A

-EPP

EVENTOS LTDA. - ME
4

o

LTDA-EPP
"REA R
COMERCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA - ME

Casse 4

IOS NATURA LTDA - ME

Classe 4

prova o PRJ apresentado pe as
Recuperandas?
1

S

Recuperandas?

LTDA EPP
MANAN 246 SERVICOS LTDA - ME
ONSET TniÉti5M ASS SSÕi2Ìb. Ë—
CONSULT. EM TELECOM. LTDA - EPP

Classe 4

1

Classe 4

1

POWERCONSULT ENGENRARiAbÉ
SISTEMAS ELETRICOS LTDA _ -EPP _

~Classe "4

1

.__ Classe 4

1

R C M PEREIRA MUDANCAS E
TRANSPORTES- ME

~

i un. - crr

Classe 4

COMERCIO LTDA - ME

Página:

6 1 6

Aprova o PRJ apresentado pelas
Recuperandas?
Aprova o PRi ãreáenlãdõ pêlos
Recuperandas?

S~

S

Aprova o PRJ apresentado pelas
Recuperandas?
4Tová'óPRJe
o lí,9"
Recuperan das?
)
..
_ :_
.........._. ~
Aprova o PRJ apresentado pelas
Recuperandas?

'r—OWaTPR3 resen dó"peiãs ' —'- 1
Recuperandas?
'

uiaaw r

VIDRACARIA JORDAO LTDA - ME

Usuário: rgurgel

S

Classe 4' 1' ---

PLAN PRACTICAL LANGUAGE CURSO
DE IDIOMAS LTDA- EPP

ai i cvvnrtc avw ~ .vw

Aorova o PRJ aoresentado celas
Recuperancias?

1

S~

Aprova o PRJ apresentado pelas
Recuperandas?

S~

Nprõvã õ PRJ apsesãnledo pelaé
Reeuperandos?

Data: 3010412015

Horário: 10:40:48.
3346893

~

Deloitten,

Resultado Final
Nome da Assembléia: Eneva

Data Inicio: 16/041201507:41:5 4

Local: Rio de 3aneiro

Observação:

Categoria: Consolidado - Menos Abstenção
Data do Término: 3010412015 09:38:27

peF Assunto: V Pata Início: 30104/2015 09:26:51

-- ` Aprova a alienação da participação societária da Recuperanda na Pecém I em favor da EDP?

Classe:
Sim

Clave 1

Classe 2

Classe 3

Pessoas

Pessoas

Créditos

Pessoas

Créditos

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

Total:

Créditos

"'97,44% -' 98,82%

-

Pessoas

Créditos

98,39%

98,82%
1,18%
0,16%

--

Não

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2,56%

1,18%

1,61%

Abstenção

12,50%

0,43%

0,00%

0,00%

7,14%

0,16%

6,06%

7

2.450.117.556

39

0

0

288.208

62

2.451.182.070

_

r-

k Assunto:

a

Data do Término: 3010412015 10:36:41

Data Início: 30104/2015 10:27:30

♦

prova o PR7 apresentado pelas Recuperandas?

Classe:
Sim
Não
Abstenção

Clave 2

Ciosa I

Total:

Classe 3

Pessoas

Créditos

Pessoas

Créditos

Pessoas

Créditos

Pessoas

Créditos

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

92,68%

81,46%

95,31%

81,47%

0,00%

0,00%

7,32%

18,54%

4,69%

18,53%

2,38%

0,16%

3,03%

0,16%

0,00%
12,50%

7

0,00%
0,43%

288.208

0,00%

0

0,00%

0

41

2.450.199.172

64

2.451.263.686

•

usuário: rgurgei

Página:

1 / 1

Data: 3010412015

Horário: 10:40:45.
1212836

_~ .

J
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Lista de
Presença
•
ENEVA S.A
E
ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A

•
30/04/2015
(Continuação da AGC do dia 16/04/2015)

Votantes Presentes
Nome da Assemblela: Eneva

Data Início: 161412015 07:41:54

Local: Rlode Janeiro

ObservaçHo:

Código Credor

CPF CNP)

Empresa Representante

VTCM Classe Voto

ALBUQUERQUE PINTO SOARES
VIEIRA ADVOGADOS

5

Deloitte.D601

1

Classe 1 Credor

1

Classe 1 Credor

Representante
PRÓPRIO

o INÇA
x:43

ESCRtTORIO DE ADVOCACIA

ARNOLDO WALD
50

GOESADVOGADOS
ASSOCIADOS

58

JUNQUEIRA SOCIEDADE DE
ADVOGADOS

75

O ~/~

PINHEIRO GUIMARÃES

Pit5PRI0

.1 Classe 1 Credor

941OL

C%q~

PRÓPRIO

I

_

,l

-

PRÓPRIO

1 Classe 1 Credor

I í~ ~~

ADVOGADOS
PRÓ PRIO_- _,_

~

PRÓPRIO

TOCANTINS ADVOGADOS

1

Classe 1

09,,_ VEIRANO E ADVOGADOS

1

Classe 1

2GET RECRUTAMENTO @

1

Classe 3 Credor

PRÓPRIO

1

Classe 3

PRÓPRIO .

103

'

PRÓPRIO

SELECAO LTDA
I. 3

ABRAGET _ ASSOCIAÇÃO

BRASILEIRA DE GERADORAS
TERMELÉTRICAS

—.._

._......._..._._..•—•"PRÓPRIO

4

AETTEC TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO LTDA EPP

1

Classe 3 Credor

7

ALL NET INFORMATICA LTDA

1

Classe 3 Credor

PR PRIO

11

ASSOCIADAO BRASILEIRA DO
CARVAO MINERAL

1

Classe 3 Credor

PRÓPRIO

ASSOCIACOO DOS TAXISTAS
DO CASTELINHO DO

1 Cio sse 3 Cretlor

PRÓPRIO

f 12

FLAMENGO

-

13

AUTOMATOS S.A

14

AVIPAM TURISMO E
TECNOLOGIA LTDA

IS

BANCO

•6

~

i
1 Classe 3 Credor

I

A ~ L '('(~ s,._. 1
e J'J
tl tply~

S'CYà o

PAR SA

BANCO BRADESCO CARTÓES

PRÓPRIO

Classe 3 Credor

1 Classe 3 Credor

PRÓPRIO

~~

'CLr

, - 1 CIaSse 3 C rsed
~ o,/tte y(

S.A.

LD~

!,

PR10

1
~J

fim,

° PR PRIO

~

17

BANCO BTG PACTUAL SA

1 Classe 3 Credor

18

BANCO CITIBANK SA

1 Classe 3 Credor

19
BRULOS E VALORES OTA DE

OIbCp

MOBILIARIOS
i4 CITIBANK, NÁ
~

T

n 4 g ~ '¡t 1 Cisness3 Credor

O1j

~

26

COLLECTA RIO ASSESSORIA E
CONSULTORIA LTDA
r .._ n ..--. s .
30 CONTACTA SEGURANCA EM

PRÓPRIO

PRÓPRIO

rT 1
1 Classe 3 Credor

PRÓPRIO

/ V v\

1 Classe 3 Credor

PRÓPRIO

1 Classe 3 Credor

P0. PRIO

CONECTIVIDADE LTDA
33

34

37

CREDIT SUISSE BRASILD
(BAHAMAS) LIMITED

1

Classe 3 Credor

f

PRÓPRIO

~-1.)

CSRX ENERGIAS RENOVAVEI S
~ ~ ,{( ~ ]
LTDA
t1... ~
DASCAM CORRETORA DE

1
Classe 3 Credor
X3¡
9" ~V..6.
_....
~ ... ~ ..+.c ~

PRÓP RIO
~.

1 Classe 3 Credor

PRÓPRIO

CAMBIO LTDA
Usuário: equadros

Página:

1 1 3

Data: 16/04/2015

Horário: 09:26:01,
1093750

'

De
e UfAM

Votantes Presentes
Nome da Assembleia: Eneva

Data Iniclo: 161412015 07:41:54

Local: Rio de Janeiro

Observado:

i 38

PRÓPRIO

Ciasse 3 Credor

1

- DIMOPLAC DIVISORIAS
MODULADAS LTDA

- --

DESENVOLVIMENTO E
CONSULTORIA

-

-

FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIARIO - FII BTG
O
PACTUAL

48
I'

— — 49 -- G5 CONSULTORIA E

--

-

---

--

1

Classe 3 Credor

1

Classe 3- Cred r

ASSESSORIA LTDA
G 52
e.

~

c

INTRALINKS SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA.

55

ITAU UNIBANCO SA (ANTIG O ^
/
BANCO ITAU SBA SA) _ Q+ l g/SP

1

PRÓPRIO

_

PRÓPRIO
i

~

or

1

Classe 3 Credor

1

Classe 3 Credor

1

Classe 3 Credor

cri

•0 LERSCH TRADUCOES
62

-

J
+ti

QU

54

I•

Classe 3 Cr

7 ~+~
IBM BRASIL INDUSTRIA
MAQU INAS E SERVICOS LTDA,

PRÓPRIO

Classe 3 Credor

1

ENGENHO PESQUISA

-,
41
-_

PRÓPRIO
++w!rw+or

LOPES FlLHO E ASSOCIADOS

PRÓPRIO

1

Classe 3 Credor

1

Classe 3 Credor

PRÓPRIO

1

Classe 3 Credor

PRÓPRIO ~

T

CONSULTORES DE
INVESTIMENTO LTDA.
63

LUMIS EIP TECNOLOGIA DA

_-

INFORMACAO LTDA
66

PROVEIO CHECK-UP MEDICINA

PREVENTIVA LTDA.
70

J

,

MTELTECNOLOGIA S.A

S/A
73

NOVA COMUNICACAO

1

Classe 3 Credor

PRÓPRIO

1

Classe 3 Credor

. PRÓPRIO

1

Classe 3 Credor

PRÓPRIO

I.

Classe 3 Credor

PRÓPRIO

1

Classe 3 Credor

PRÓPRIO

CORPORATIVA LTDA
79%

PORTAGIO ENGENHARIA E

CONSTRUCOES LTDA
87 ` yREAL SRR PUBLICIDADE E
MARKETING LTDA

O n O 1 '73 t ~
õL
~ ► 'a

^01 TIVIT TERCEIRIZACAO DE
PROCESSOS SERVICOS E
TECNOLOGIA S.A
t 102

,, p ~,~
~'I
1 Classe 3 Credor F rryZ }t C ~ • ):b

TIXPERTS INFORMATICA LTDA _

1 Classe 3 Credor

_

u 1 Classe 3 Credor

105

TRIBO INTERACTIVE
DESENVOLVIMENTO DE
PROGRAMAS LTDA

107

VAGAS TECNOLOGIA DE
SOFTWARE LTDA

112

WEBB NEGOCIOS S.A

114

WITTEL COMUNICACOES LTDA

6

ALDEIA COMUNICA CAO LTDA -

A0 :~ .7.23 -)2S
__

PRÓPRIO

1

Classe 3 Credor

1

Classe 3 Credo

PRÓPRIO

PROPRIO

a

rI
I
+/ ' L
( f'1}'T F4 ~ ' ' RÓPRIO

___ 1

C l asse 3 Credor

PRÓPRIO

1

Classe 4 Credor

PRÓPRIO

1

Classe 4 Credor

PRÓPRIO

1

Classe 4 Credor

PRÓPRIO

EPP
to

ASIA BRASIL PRODUTORA DE
EVENTOS LTDA. - ME

25

CLICK DATA SOLUCOES
INFORMATICA LIDA - EPP
~

5 R.

:1

Usuário: *quadros

PRÓPRIO
Página:

2

1

3

Data: 16/0412015

Horário: 09:26:01.

1250000

Deloitte 36 03

Votantes Presentes

.

Nome de Assembleia: Eneva

Data Inldo: 16/4/2015 07:41:54

Local: Rio de Janeiro

Observaçlo:

"rCOME CIO DÉ PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA - ME
PRÓPRIO

1

Classe 4 Credor

1

Classe 4 Credor

1

Classe 4 Credor

PRÓPRIO

1

Classe 4 Credor

PRÓPRIO

1 Classe 4 Credor

~ PRÓPRIO

1 TClasse4 Credor

PRÓPRIO

R C M PEREIRA MUDANCAS E
TRANSPORTES - ME

1

Classe 4 Credor

PRÓPRIO

89

RIO SHOP SERVICOS LTDA ME

1

Classe 4 Credor

PRÓPRIO

90

RM TECHNOLOGY LTDA - ME

1

Classe 4 Credor

PRÓPRIO

93

5ITEWARE SOLUCOES LTDA. -

1

Classe 4 Credor

PR PR10

1

Classe 4 Credor

PRÓPRIO

1

Classe 4 Credor

57

IUS NATURA LTDA - ME

V59-

INFORMACAO LTDA EPP

..r.. ~ 4._... _.,-... ~.~

KMBTECNOLOGIA DA
MANAN 246 SERVICOS LTDA -

65

-

PRÓPRIO

-

ME
-ONSET TELECOM ASSESSORIA

74

E CONSULT. EM TELECOM.
LTDA - EPP
PLAN PRACTICAL LANGUAGE

77

CURSO DE IDIOMAS LTDA -

,- •-•-

¡ ~ ¡?

EPP

ENGENHARIA

8

~~~

~•

DE SISTEMAS ELETRICOS
LTDA - EPP

~

4

1

EPP
VIDRACARIA JORDAO LTDA -

110

ME
REM

A
113
MARCENARI
SIRI
113 wF WF
.

PR
w &R16

E COMERCIO LTDA - ME

o

Usuário: equadros

Página:

3 1 3

Data: 161041201S

Horário: 09:26:01.
1406250

P^^

ESTADO DO

RIO

DE JANEIRO

PODER JUDICIÁRIO

o
volume elos
INI.t.l ~ eraos *Autos às,
o r-eferJA0 é

105 1 21)
EXPEDIENTE.

9

7535451-0291

c

Avaliado em

,

/

DestinaÇão Final:

Guarda permanente

CQDIGO DE BARRAS

0 Amostragem
O Eliminar em

/
. s

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PODER JUDICIÁRIO

40

TRIBUNAL CE JUSTIÇA

ft,C. E -m

a

(Á- x , a
0511212014- »,5a

04749611-48.2014.8.1 10001

1 0 Ofício Reg ,

Cartórlo da 4 11 Vara Empresarial . Empresarial Sort.
Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Reate:
ENE` A. S
ENEVA PARTI CI PAÇOES S
Recite;

A.dv'

Flávio Antonio Esteves Galdlno (PJ094605)

Interess:
Adv:
Adv;

BANCO BTG PACTUALSA
Antonio Celso Fonseca Pugilese (Sp165105)
Carolina Niansur da Cunha Pedro (Sp248444)

Admis:

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA

0474981 - 48.2014.8.19.000
Admis:

LUIS VACO ELIAS

Adv:

Carios Alberto Rans de Vasconcelos (RJ14C1759)

..................

TJERJ - 2710712017 12 19:59 Guia: 20 17009475 PrOt000l0

017004
03 971

03201408 20309.01-54
IIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllll

y

AUTUAÇÃO
DATA DA AUTUAÇÃO:_
REG. DE SENT.: LIVR
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x' 7 S35-651-1503
-

`

.. ..................
SIM !
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............................ FLS.
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER JUDICIÁRIO
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Deloitte.
Assembleia Geral de Credores da Eneva S/A e Eneva Participações S/A do dia
30/04 12015 ( Continuação da AGC do dia 1610412015)
Lista de Presença
Representante: ADRIANO DE CARVALHO UITERWAAL
Representante

Docume

0ADRIANO DE CARVALHO UITERWAAL
Credores Trabalhistas ( Classe I)
ALBUQUERQUE PINTO SOARES VIEIRA ADVOGADOS
GOES ADVOGADOS ASSOCIADOS
TOCANTINS ADVOGADOS

o

1/1

2 605

Deloitte.
Assembleia Geral de Credores da Eneva S/A e Eneva Participações S/A do dia
30/04/2015 (Continuação da AGC do dia 16104/2015)
Lista de Presença
Representante: MÁRCIO LOBIANCO CRUZ COUTO
Representante

Doeum

•MARCIO LOBIANCO CRUZ COUTO

Assinatura

lv i

mo

\

Credores Quirografários (Classe III)
G5 CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.
Credores Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (Classe IV)
ALDEIA COMUNICAÇÃO LTDA. — EPP
ASIA BRASIL PRODUTORA DE EVENTOS LTDA. - ME
CLICK DATA SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA — EPP
GREENCLEANER SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. — ME
KMB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. - EPP
MANAN 246 SERVIÇOS LTDA. — ME
ONSET TELECOM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. — EPP
POWERCONSULT ENGENHARIA DE SISTEMAS ELETRICOS LTDA. — EPP
• R C M PEREIRA MUDANÇAS E TRANSPORTES - ME
RIO SHOP SERVIÇOS LTDA. - ME
RM TECHNOLOGY LTDA. — ME
VIDRACARIA JORDÃO LTDA. — ME
WF MARCENARIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. — ME
SITEWARE SOLUÇÕES LTDA. - EPP
IUS NATURAL LTDA. - ME

1/1

.260 6

Deloitte.
Assembleia Geral de Credores da Eneva S/A e Eneva Participações S/A do dia
30104/2015 (Continuação da AGC do dia 16/0412015)
Lista de Presença
Representante: CANDIDO OIVIERI CARNEIRO DE SOUZA
Representante .

Documento

Assinatura

•CANDIDO OIVIERI CARNEIRO DE SOUZ A
Credores Quirografários (Classe III)
2GET RECRUTAMENTO & SELEÇÃO LTDA.
AEITEC TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA. - EPP
ALL NET INFORMÁTICA LTDA.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GERADORAS TERMELÉTRICAS (ABRAGET)
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO CARVÃO MINERAL
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO CASTELINHO DO FLAMENGO
COLLECTA RIO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.
CONTACTA SEGURANÇA EM CONECTIVIDADE LTDA.
DASCAM CORRETORA DE CAMBIO LTDA.
ENGENHO PESQUISA DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA
LERSCH TRADUÇÕES
LOPES FILHO E ASSOCIADOS CONSULTORES DE INVESTIMENTO LTDA.
. LUMIS EIP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
MED-RIO CHECK UP MEDICINA PREVENTIVA
MULTIREDE INFORMÁTICA S/A
NOVA COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA.
PORTAGIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA.
REAL SRR PUBLICIDADE E MARKETING LTDA.
SOMAR METEOROLOGIA
TIXPERTS INFORMATICA LTDA.
TRIBO INTERACTIVE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA.
VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA.
WITTEL COMUNICAÇOES LTDA.
AUTOMATOS S/A
MTEL TECNOLOGIA S.A.
DIPLOMAC DIVISÓRIAS MODULADAS LTDA.

I/1

X6°4

Lista de
Acompanhantes

o
ENEVA S.A
E
ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A
N

•
30/04/2015
(Continuação da AGC do dia 16/04/2015)

11

11

CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO COMO ACOMPANHANTE
ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES ENEVA S . A E ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A — 3010412015

ASSINATI RA

NOMI-- DE SOLICITANTE

NÚNIFRO

OBSERVAÇÃO
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Lista de
Partes Relacionadas
ENEVA S.A
E
ENEVA PARTICIPAÇÕES S/A

U
30/04/2015
(Continuação da AGC do dia 16/04/2015)

j610

Deloitte.
LISTA DE PRESENÇA DE PARTES RELACIONADAS
ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES ENEVA S.A E ENEVA
PARTICIPAÇÕES S.A - 30.04.2015

o

RG/OAB

1. E.ON Brasil Energia Itda.

o

2.

E.ON E&P Norge AS

3.

E.ON International

4.

Six Automação S.A.

NOME COMPLETO

nf 55jkr(rS! 1i9 &1 16 - ~
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(! \2Zs?,5

93.39 s
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Lista de
Partes Interessadas.
1~

ENEVA S.A.
E
ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A

•
30/04/2015
(Continuação da AGC do dia 16/04/2015)

o

o

CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO COMO PARTE INTERESSADA
ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES ENEVA S. A E ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A- 30/04/2015

1
2

1"1 4 R
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CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO COMO PARTE INTERESSADA
ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES ENEVA S.A E ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A- 3010412015
SENTIA
NÚJIFRO

I

NOME DE SOLICITANTE

{

ASSINATURA

I

OBSERVAÇÃO
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Assembleia Geral de Credores
ENEVA S.A. - em Recuperação Judicial
ENEVA Participações S.A. - em Recuperação Judicial
30 de Abril de 2015

~7

7

eneva
~integraassociados .combr

S~

Transação de Pecém 1
UsLruwra

~

ULICIana wwaI

Venda de 100% da participação societária da ENEVA
em Pecém I, pelo valor de R$ 300 MM
Poucas condições precedentes, aumentando a
agilidade de implementação da transação:
• CADE:

V

i
~7

_

eneva

50%

50%

• Financiadores do Projeto: N/

i

• Aprovação da Assembleia Geral de Credores: 30/04

rrcn n.,7.70.7 LiQ01{.O.l

Evitar participação em chamadas de capital em Pecém I (CAPEX, funding para amortizações de empréstimos):
• Pecém I: Demanda substancial de CAPEX no curto prazo, incompatível com a situação de caixa dajENEVA.
1

• Em recuperação judicial, a ENEVA não contribuiria com os aportes necessários, sendo diluída e perdendo o controle conjunto
do ativo.
Reforçar o caixa e a liquídez da ENEVA:
• A recuperação judicial da ENEVA dificulta o acesso a funding para suas necessidades de capital de giro.
• A venda de Pecém I proverá o capital necessário para suprir as necessidades de caixa da ENEVA de curto/médio prazos.

Í

i

~

CT

o

11

Características do Plano de Recuperação Judicial
w.__
r

A:
B:
C:

_JJ

•GF/Y t.7 GYYYJ

Redução de 60% da divida por (i) conversão em capital (40%) e (ii) deságio (20%), e reperfilamento dos 40%
remanescentes para adequar a geração de caixa aos pagamentos.
i
Capitalização de ativos: incremento na geração de caixa e benefícios estratégicos e operacionais.
Reforço de Caixa para Capital de Giro e Investimentos: venda de Pecém I e aumento de capital, em espécie.

Conversão
Divida/ Deságio

(r ~1

Capitalização de
Ativos 1

L

1) Os proprietários destes ativos já entregaram as cartas confirmando a subscrição de seus ativos

Reforço de
Caixa

a

11

Reperfitamento de dívida e forma de pagamento a Credores

Credores serão pagos em duas parcelas iguais:

1
• la Parcela: 30 dias após homologação do Plano de Recuperação Judicial
• 2a Parcela: 30 dias após homologação do Aumento de Capital 1

Todos os credores receberão 100% dos seus créditos até o limite de R$
250 mil, pagos em duas parcelas:
• ia Parcela: 30 dias após homologação do Plano de Recuperação Judicial
• 2a Parcela: 30 dias após homologação do Aumento de Capital

INTE
G RA
~
~0

v
-L(

Reperfilamento de dívida e forma de pagamento a Credores
Opções: (i) manter em moeda estrangeira ou (ii) converter para Reais
i. Manutenção em moeda estrangeira:
1
• Conversão em ações à taxa de câmbio do dia da Homologação Judicial do
Plano de Recuperação Judicial
ii. Converter para Reais:
• Conversão à taxa de câmbio da data do pedido de Recuperação Judicial
• Condições de carência e amortização iguais às das dívidas em Reais
Saldo Remanescente dos Créditos Quírografários após ó pagamento de R$
250 mil terá:
• Deságio de 20% sobre o saldo remanescente do crédito
• Conversão de 40% sobre o saldo remanescente do crédito
Condições de pagamento da dívida remanescente:
• Juros: CDI + 2,75% a.a. (dívidas em R$) ou LIBOR (dívidas em moeda
estrangeira)

• Carência: 4 anos para juros, 8 anos para principal
• Amortização de principal de acordo com o cronograma abaixo:
Amortização 15%

15%

20%

25%

25%

i
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São Paulo, April 29, 2015.

----- -- ----- --To

-- ---------

ENEVA S.A. — EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Praia do Flamengo, No. 66, 7i h floor
22.210-903, Rio de Janeiro — RJ
Attn .: Alexandre Americano - CEO and Ricardo Levy - CFO

and

•

ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A.—EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Praia do Flamengo, No. 66, 0 floor, suite 90Upart
22.210-903, Rio de Janeiro — RJ
Attn.: Ricardo Levy — Co-CEO

Re.: Judicial Reorganizadon Prolection filed by Eneva S A. — Em Recuperação Judicial
.

and Eneva Participações S.A. — Em Recuperação Judicial
Dear Sirs:

1.
We, DD Brazil Holdings SÁR.L (' .ON'), Banco BTG Pactual S.A. ('BTGP"),
Petra Energia S.A. ("Pet "), Itaú Unibanco S.A. ("ItaV), Mr. Eike Fuhrken Batista, Centennial
Asset Mining Fund LLC and Centennial Asset Brazilian Equity Fund LLC (the last three 'TA
rou ") reler to:
•

1.1. the Judicial Reorganization Protection filed by Eneva S.A. — Em Recuperação Judicial
("Eneva') and Eneva Participações S.A. — EM Recuperação Judicial Ç' neva
Participações" and, jointly with Eneva, referred herein as the " ie ", which, in
rum, joindy with E.ON, BTGP, Petra, Itaú and EB Group are referred herein as the
"Parties" and each a "Parte"), before the 0 Corporate Court of the Judicial District of
the city of Rio de Janeiro ('Bankruptev Court"), under case No. 047496148.2014.8.19.0001 (the "Judicial Reorganization");
1.2. the letters delivered to the Companies (i) by Peva on March 31, 2015 ("Pet
Preliminarv Support Letter" ), (ii) by BTGP on April 9, 2015 ('BTGP Preliminarv
poort
Su Letter'), (iii) by the EB Group on April 9, 2015 ("EB Group Preliminary
)WP_5P - 21143229v1 5769002.372912 1
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Support Letter" ), and (iv) by E.ON ou April 13, 2015 ("E.ON Preliminary Support
Letter'); ali of which are attached hereto as Exhibits 1.2(x, 1.2(ii), 1.2 üi and
respectively (the Petra Preliminary Support Letter, the BTGP Preliminary Support
Letter, the EB Group Preliminary Support Letter and the E.ON Prefiminary Support
Letter are hereinjointly referred to as "Preliminary Support Letters"); and
1.3. the Amended Plan, attached hereto as Exhibit 1.3, which contemplates the Capital
Increase with the characteristics described in the Preliminary Support Letters, has been
approved by the Board of Directors of Eneva and filed by the Companies before the
Bankruptcy Court ou April 10, 2015.
•

2.
The terms in capital letters but not expressly defined herein shall have the meanings
ascribed to them in the Preliminary Support Letters; and chis letter ("Confirmation Su000rt Lettef')
shall be deemed the Confirmation Support Letter as referred to and defined under each Preliminary
Support Letter.
3.
In case of conflict between any provision of this Confirmation Support Letter and
the provision of the Preliminary Support Letters, the provisions of this Confirmation Support Letter
shall prevail.
Confirmation of the Preliminary Support Letters and Other Covenants. By the
4.
execution and delivery of this Confirmation Support Letter:

4.1. each of the Parties, severally but not jointly, hereby irrevocably confirms and restates,
as applicable (i) its agreement that the Judicial Reorganization shall be implemented
by means of, among other measures, the transactions estabtished ia the Preliminary
• Support Letters and specially in the Amended Plan attached hereto as Exhibit 1.3; and
(ii) with respect to E.ON, BTGP, Petra and EB Group, that ali provision,
commitments, obligations, covenams, representations and warranties and other
undertakings assumed by each of them in the Preliminary Support Letters shall
become mutually effective, binding and enforceable as of the date hereof.
4.2. E.ON hereby further (i) confirms its approval of the Amended Plan (as attached hereto
as Exhibit 1.3 1, in accordance with Section 2 and subject to the provisions of Section
2. 1, both of the E.ON Preliminary Support Letter; (ii) represents and warrants that the
following statements are true, complete, accumte and not misleading in ali material
aspects as of the date hereof: (ii.1) except as disciosed in Schedule 4.2GLI , ali
authorizations required for the execution, formalization and performance of the E.ON
M
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Preliminary Support Letter and this Confirmation Support Letter by E.ON were duly
obtained, including, but not limited to, those of corporate, legal andor regulatory
nature, as well as those required due to other ínstruments entered into with third
parties; and E.ON's representatives executing the Preliminary Support Letter and this
Confirmation Support Letter are fully entitled to do so; (ü.2) the Preliminary Support
Letter and this Confirmation Support Letter are binding, valid and constitute an
enforceable obligation against E.ON; (ii.3) the execution and performance of the
Preliminary Support Letter and this Confirmation Support Letter and other related
instruments do not imply default of any of its obligations or violate any provisions of
law, role or regulation applicable to it andor its controlling shareholders or its
organizational documents or those of its controlling shareholders; (ii.4) E.ON is the
. legitimate owner of the E.ON Assets, and that, except for the existence of the
shareholders' agreement of Parnalba Gás Natural S.A. ("PÇN'), the shareholders'
agreement of Eneva Participações, and the terms and conditions thereof, and except as
in connection with existing pledge over shares issued by PGN and held by E.ON to
guarantee outstanding debentures issued by PGN, the E.ON Assets are free and clear
of any pledge, lien, security interest, charge, claim, equity, option, proxy, voting
restriction, right of first refusal or other limitation on disposition or encumbrances of
any kind; (ii.5) E.ON is a sophisticated party with respect to the subject matter of the
E.ON Preliminary Support Letter and chis Confirmation Support Letter, (a) has been
represented and advised by legal counsel in connection with the E.ON Preliminary
Support Letter and this Confirmation Support Letter, (b) has independently made its
own analysis and decision to enter into the E.ON Preliminary Support Letter and this
Confirmation Support Letter, and (c) acknowledges that has entered into the E.ON
Preliminary Support Letter and this Confirmation Support Letter voluntarily and by its
own choice, not under coercion or constrainr (ii.6) to the best of E.ON's knowledge,
• there is no act, fact or circumstance that could possibly cause E.ON not to obtain the
necessary intemal corporate consents necessary for the assignment to BTGP of its
preemptive rights; and (11.7) there is no litigation, action, suit, proceeding, claim,
arbitration or investigation pending or, to the best of E.ON's knowledge, threatened
against E.ON and Eneva Participações of any nature whatsoever, including, but not
limited to those of tax, civil, labor, environmental, commercial, corporate or regulatory
nature, which in any manner challenges or seeks to (a) prevent, hinder or materially
delay the consummation of the transactions contemplated by this Confirmation
Support Letter, the Preliminary Support Letter andor the Amended Plan; or (b)
otherwise prevent, hinder or materially delay performance by E.ON of any of its
obligations under chis Confirmation Support Letter, the Preliminary Support Letter
and/or the Amended Plan; and (iii) confirms that item 3.5(c) of the E.ON Preliminary
3UILSP- 21143229v1 5769002.372912
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Support Letter should be replaced with the following wording: "(c) in case the E.ON
Asseis are not contributed in the Capital lncrease, not sell, transfer, assign or dispose
in any other way the E.ONAssets andor the shares held in the share capital of Eneva
("E.ON Shares") until the earlier of, (i) the ratification of the Second Capital
lncrease; or (ii) 6 (six) months counted as from the date of ratification of the Capital
lncrease, whichever occurs first. Notwithstanding the foregoing, E.ON will be
authorized to joinily sell the totality, and not less than the totality, of E.ONAssets and
the E.ON Shares, to the same third party acquirer, in case such third party acquirer
undertakes, in writing, to comply with the obligations incumbent upon E.ON as set
forth ia this Preliminary Support Letter and the Confirmation Support Lettee'.

•

4.3. BTGP hereby (i) confirms its approval of the Amended Plan (as attached hereto as
Exhibit 1.3) in accordance with Section 2 and subject to the provisions of Section 2. 1,
both of the BTGP Preliminary Support Letter, (ii) represems and warrants that ali
representations and warranties provided in the BTGP Preliminary Support Letter
(other than the ones under items "a" and "d" of Section 4 of the BTGP Preliminary
Support Letter, which are being replaced by items "ii.l" and "ii.3" below) remain true,

complete, accurate and not misleading in ali material aspects as of the date hereof, and
that the following representations and warranties are true, complete, accurate and not
misleading in ali material aspects as of the date hereof: (ii.l) except as disclosed in
Schedule 4.3(ii.1 , ali authorizations required for the execution, formalization and
performance of the Preliminary Support Letter and this Confirmation Support Letter
by BTGP were duly obtained, including, but not limited to, those of corporate, legal
andlor regulatory nature, as well as those required due to other instruments entered
into with third parties; and BTGP's representatives executing the Preliminary Support
• Letter and chis Confirmation Support Letter are fully entitled to do so; (ii.2) BPMB is
a party to the Joint Operation Agreement and the consortia entered with PGN ("BPMB
Aereements"), which are in full force and effect and are legal, valid, binding and
enforceable against BMPB, and, to the best of BPMB's knowledge, there is no
ongoing judicial or arbitral dispute between BPMB and PGN under the BPMB
Agreements; (ü.3) BTGP is the legitimate owner of the BTGP Credits and of the
BTGP Asset, and such BTGP Credits and BTGP Asset, except for the existence of lhe
Joint Operation Agreement and the terms and conditions thereof, are free and clear of
any pledge, lien, security interest, charge, claim, equity, option, proxy, voting
restriction, right of first refusal or other limitation on disposition or encumbrances of
any kind; (ii.4) lince December 31, 2014, BPMB continues to be a pure holding
company, carrying on its activities as such in the ordinary course of business,
consistent with past practices in its material aspects and, to the best of BTGP's
]UR_SP. 21143229v1 5769002.372912
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knowledge, there has been no condition or event exclusively related to BPMB that
may cause an adverse effect on BPMB (excluding, for ali purposes of this
representation, any and ali acts, facts or circumstances in connection with the BPMB
Agreements, the Parnalba Exploration Blocks (as described in Schedule 3 of the BTGP
Preliminary Support Letter), and any and ali rights, obligations andor contingences
related thereto; and (ii.6) there is no litigation, action, suit, proceeding, claim,
arbitmdon or investigation pending or, to the best of BTGP's knowledge, threatened
against BTGP or BPMB of any nature whatsoever, including, but not limited to those
of tax, civil, labor, environmental, commercial, corporate or regulatory nature, which
in any manner challenges or seeks to (a) prevent, hinder or materially delay the
consummation of the transactions contemplated by this Confi mation Support Letter,
• the Preliminary Support Letter andor the Amended Plan, or (b) otherwise prevent,
hinder or materially delay performance by BTGP of any of its obligations under chis
Confirmation Support Letter, the Preliminary Support Letter andor the Amended
Plan; and (iii) confirms that item 3.5(e) of the BTGP Preliminary Support Letter
should be replaced with the following wording: "(e) in case the E.ON Assers are not
contribured in the Capital Increase, not sell, transfer, assign or dispose in any other
way lhe new shares issued by Eneva and subscribed and paid in by BTGP in lhe
contem of the Capital Increase until, the earlier of, (i) the ratification of the Second
Capital Increase; or (ii) 6 (six) rnonths counted as from the date of ratifcation of the
Capital Increase even if the Second Capital Increase is not implemented whichever
occurs ferst, provided that BTGP does not breach its undertakings under item "d"
above. Notwithstanding the foregoing, BTGP will be authorized to sell (i) privately (a
portion or lhe totality) lhe shares issued by Eneva and subscribed and paid in by
BTGP in the contem of lhe Capital Increase ia case the third parry acquiror
undertakes, in writing, to comply with the obligations ser forth in this item and item
• "d" above; andor (ii) any number of shares that makes BTGP to keep ar least 49%
(forty-nine percent) of the share capital of Eneva, considering only shares subscribed
and paid in by BTGP in lhe Capital Increase".
4.3.1
BTGP also undertakes to refrain from taking andor performing the
following acts or actions in relation to BPMB from the date hereof until, the earlier of,
(a) 10 business days counted from the confirmation of the Capital Increase or (b) the
completion of the delivery of the Eneva's Shares issued under the Capital Increase to
BTGP, except with the previous and written consent of Eneva: (i) acquisition of
permanent assets by BPMB involving an aggregate total amount of R$3,000,000.00
(three million Reais), in a single or series of related transactions, as well as any equity
interest directly or indirectly by BPMB; (ii) execution, termination or amendment by
JUt_SP- 21143229v1 5769002.372912
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BPMB of any contracts, agreements or adjustments which results in the assumption of
obligations by BPMB, except in the ordinary course of business or the execution of the
settlement agreement with Eneva and PGN involving the Parnafba Plants (as defined in
the Petra Preliminary Support Letter); (iii) approval of any merger, merger of shares,
spin-offs (partia[ or total), transformation or any other kind of corporate reorganization
or restmcturing involving BPMB; (iv) execution or promise of execution of any
agreements on one side, BPMB and, on the other side, BTGP or any of its affiliates,
except as provided in item "(v)" below; (v) approval of operations which result in new
debts for BPMB, including, but not limited to intercompany loan agreements entered
into by BTGP andor its affiliates, on one side (as lender) and BPMB, on the other side
(as borrower), except for intercompany loan agreements in the ordinary course of
• business entered with BTGP andor its affiliates, provided that, in any case, such
intercompany loan agreements shall have at least the conditions set forth in Schedule
4.11(v); being understood and authorized that such intercompany loan agreements
may result in the pledge (or other forras of guarantees) of the BPMB shares or of the
BPMB assets in favor of BTGP or its affiliates; (vi) distribution of dividends andor
payment of interest on net equity for BTGP, except for any and ali acts related to the
payment of the dividenda declared on December 31, 2014 and non-paid up to the date
hereof; (vil) waiver of any right or acts under which BPMB releases third parties for
their obligations in relation to BPMB (including debts andor receivables) involving an
aggregate total amount of R$3,000.000,00 (three million Reais), in a single or series of
related transactions, except the execution of the settlement agreement with Eneva and
PGN involving the Pamafba Plants; (viii) approval of any settlement of any individual
administrative, arbitra) or judicial proceedings involving an aggregate total amount of
R$3,000.000,00 (three million Reais), except the execution of the settlement agreement
with Eneva and PGN involving the Parnafba Plants); (ix) approval of any modification
• in the total compensation of the management (officers and directora) of BPMB, except
as provided in the law or by a reason of collective bargaining (diss(dio); and (x)
assumption, execution, promise or commitment to practice any of the acts listed in the
above items.
4.4. EB Group hereby (i) confirma its approval of the Amended Plan (as attached as
Exhibit 1.3 hereto) in accordance with Section 2 and subject to the provisions of
Section 2.1 of EB Preliminary Support Letter, and (ii) commits to, as a shareholder of
Eneva, take ali required measures, as permitted by applicable laws and regulations, for
the contribution by BTGP and. E.ON to Eneva of BTGP Asset and E.ON Assets,
respectively, due to their strategic importance for the stabilization of Eneva. In case
the necessary quorum is not achieved at the Eneva Shareholders' Meeting for purposes
JUR_SP-21143229v1 5769002.372912
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of the contribution of E.ON Assets, EB Group hereby irrevocably, to the extent
permitted by applicable laws and regulations, undertakes, for a period of up to 6 (six)
months counted as from the date of the ratification of the Capital Increase, unless an
extension is agreed in good faith, (A) to attend the Second extraordinary shareholders'
meeting of Eneva ("Second Eneva Shareholders' Meetine") to be summoned to
resolve on a new capital increase of Eneva to be subscribed by E.ON and paid in with
the E.ON Assets ("Second Capital Increase"), and vote favorably to approve (x) Lhe
Second Capital Increase, and (y) the resolutions required for the contribution of the
E.ON Assets by E.ON, including the ratification of the appointment of the firm
responsible for preparing the appraisal report of E.ON Assets and Lhe approval of such
appraisal reporr and (B) subject to the consent of certain third parties and/or the
• release of any transfer restrictions over the EB Shares expressly described in Schedule
4.4 ii B , to assign, at no cost, the preemptive rights that sha11 be necessary to enable
the contribution by E.ON of the E.ON Assets within the context of the Second Capital
Increase in case the preemptive rights held by or granted to E.ON are not sufficient to
enable the contribution of the E.ON Assets, provided, however that such assignment of
rights shall be made pro rata based on the number of shares held by each of BTGP,
EB Group, Itaú and Petra immediately after the implementation of the Capital
Increase.
4.4.1
EB Group also representa and warrants that the following statements are
true, complete, accurate and not misleading in ali material aspects as of the date
hereof. (i) except as disclosed in Schedule 4.46 , ali authorizations required for the
execution, formalization and performance of the Preliminary Support Letter and this
Confirmation Support Letter by EB Group were duly obtained, including, but not
limited to, those of corporate, legal andor regulatory nature, as well as those required
• due to other instruments entered into with third parties; and EB Group's
representatives executing the Preliminary Support Letter and chis Confirmation
Support Letter are fully entitled to do so; (H) the Preliminary Support Letter and chis
Confirmation Support Letter are binding, valid and constitute an enforceable
obligation against EB Group; (iii) the execution and performance of the Preliminary
Support Letter and this Confirmation Support Letter and other related instruments do
not imply default of any of its obligations or violate any provisions of law, Tule or
regulation applicable to it or any of its subsidiaries or its organizational documenta or
those of any of its subsidiaries; (iv) is a sophisticated party with respect to Lhe subject
matter of the EB Group Preliminary Support Letter and this Confirmation Support
Letter, (a) has been represented and advised by legal counsel in connection with the
EB Group Preliminary Support Letter and this Confirmation Support Letter, (b) has
1UR_SP - 21143229v1 5769002.372912
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independently made its own analysis and decision to enter into the EB Group
Preliminary Support Letter and this Confirmati on S upp ort Lette r, and (c)
acknowledges that has entered into the EB Group Preliminary Support Letter and this
Confirmation Support Letter voluntarily and by its own choice, not under coercion or
constraint; (v) there is no evidence that EB Group will not obtain the necessary
consents or the release of the transfer restrictions necessary for the assignment to
BTGP and E.ON (the latter if applicable under Section 4.4.(B) hereof) of its
preemptive rights; and (vii) there is no litigation, action, suit, proceeding, claim,
arbitration or investigation pending or, to the best of EB Group's knowledge,
threatened against EB Group of any nature whatsoever, including, but not limited to
those of tax, civil, labor, environmental, commercial, corpomte or regulatory nature,
which in any manner challenges or seeks to (a) preveni, hinder or materially delay the
consummation of the transactions contemplated by this Confirmation Support Letter,
the Preliminary Support Letter andor the Amended Plan, or (b) otherwise prevent,
hinder or materially delay performance by EB Group of any of its obligations under
this Confirmation Support Letter, the Preliminary Support Letter andor the Amended
Plan.
4.5. Petra represents and warrants that the following statements are true, complete, accurate
and not misleading in all material aspects as of the date hereof. (i) except as disclosed
in Schedule 4.56 , all authorizadons required for the execution, formalization and
performance of the Preliminary Support Letter and this Confirmation Support Letter
by Petra were duly obtained, including, but not limited to, those of corporate, legal
andor regulatory nature, as well as those required due to other instruments entered
into with third parties; and Petra's representatives executing the Preliminary Support
Letter and chis Confirmation Support Letter are fully entitled to do so; (ii) the
Preliminary Support Letter and chis Confirmation Support Letter are binding, valid and
constitute an enforceable obligation against Petra; (iii) the execution and performance
of the Preliminary Support Letter and this Confirmation Support Letter and other
related instruments do not imply default of any of its obligations or violate any
provisions of law, rule or regulatoo applicable to it or any of its subsidiaries or its
organizacional documents or those of any of its affiliates; (iv) Petra is the legitimate
owner of Parnatba I, Parnalba III and Pamatba IV (as defined in the Petra Preliminary
Support Letter), which, except for as described in Schedule 4.5(iv) , are free and clear
of any pledge, lien, security interest, charge, claim, equity, option, proxy, voting
restriction, right of first refusal or other limitation on disposition or encumbrances of
any kind; (v) is a sophisticated party with respect to the subject matter of the Petra
Preliminary Support Letter and this Confirmation Support Letter, (a) has been
U _SP - 21143229v1 5769002.372912
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represented and advised by legal counsel in connection with the Petra Preliminary
Support Letter and this Confirmation Support Letter, (b) has independently made its
own analysis and decision to enter into the Petra Preliminary Support Letter and this
Confirmation Support Letter, and (c) acknowledges that has entered into the Petra
Preliminary Support Letter and chis Confirmation Support Letter voluntarily and by its
own choice, not under coercion or constraint; and (vi) there is no litigation, action,
suit, proceeding, claim, arbitration or investigation pending or, to the best of Petrá s
knowledge, against Petra of any nature whatsoever, including, but not limited to those
of tax, civil, labor, environmental, commercial, corporate or regulatory nature, which
in any manner challenges or seeks to (a) prevent, hinder or materially delay the
consummation of the transactions contemplated by chis Confirmation Support Letter.
• the Preliminary Support Letter andor the Amended Plan, or (b) otherwise prevent,
hinder or materially delay performance by Petra of any of its obligations under this
Confirmation Support Letter, the Preliminary Support Letter andor the Amended
Plan.
4.5.1
Petra hereby commits to, as a future shareholder of Eneva, take ali required
measures, as permitted by applicable laws and regulations, for the contribution by
E.ON to Eneva of the E.ON Assets, due to their strategic importance for the
stabilization of Eneva. In case the necessary quorum is not achieved at the Eneva
Shareholders' Meeting for purposes of the contribution of E.ON Assets, Peva hereby
irrevocably, to the extent petmitted by applicable laws and regulations, undertakes, for
a period of up to 6 (six) months counted as from the date of the ratification of the
Capital Increase, unless an extension is agreed in good faith, (A) to attend the Second
Eneva Shareholders' Meetng to be summoned to resolve the Second Capital Increase,
• and vote favorably to approve (x) the Second Capital Increase, and (y) the resolutions
required for the contribution of the E.ON Assets by E.ON, including the ratification of
the appointment of the firm responsible for preparing the appraisal report of E.ON
Assets and the approval of such appraisal report; and (B) to assign, at no cost, the
preemptive rights that shall be necessary to enable the contribution by E.ON of the
E.ON Assets within the context of the Second Capital Increase in case the preemptive
rights held by or granted to E.ON are not sufficient to enable the contribution of the
E.ON Assets, provided however that such assignment of rights shall be made pro rara
based on the number of shares held by each of BTGP, EB Group, Itaú and Petra
itnmediately after the implementation of the Capital Increase; and (iv) commits not to
sell, transfer, assign or dispose in any other way shares held in the share capital of
Eneva until the earlier of, (1) the ratification of the Second Capital Increase; or (H) 6
(six) months counted as from the date of ratification of the Capital Increase even if the
rUR_SP-21143229v1 5769002.372912
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Second Capital Increase is not implemented, whichever occurs first. Notwithstanding
the foregoing, Petra will be authorized to transfer, by means of a private cale, the
totality, and not less than the totality, of the shares issued by Eneva and subscribed and
paid in by Petra in the context of the Capital Increase, in case such third party acquirer
undertakes, in writing, to comply with the obligations incumbent upon Peva under the
Petra Preliminary Support Letter and this Confirmation Support Letter.

.

4.5.2.
Petra agrees to contribute to Eneva the Pamaíba I and IV for an aggregate
amount of R$ 282.849.487,49 (two hundred and eighty-two million eight hundred and
forty-nine thousand four hundred and eighty-seven Reais and forty-nine cents) and to
contribute to Eneva the Pama(ba III for R$ 94.609.732,51 (ninety-four million six
hundred and nine thousand seven hundred and thirty-two Reais and fifty-one cents), as
supported by the relevant appraisal reports.

4.6. Itaú hereby (i) confines its approval of the Amended Plan (as attached hereto as
Exhibit L3); (ii) irtevocably undertakes to vote in favor of the Amended Plan at the
general creditors' meeting that shall be convened to resolve and vote on the Amended
Plan under the Judicial Reorganization, in accordance with the applicable provisions
set forth in Law No. 11,101105 ("LFR"); (iii) in order to duly exercise the voting rights
referred to in item "(ii)" above, attend any and ali GCMs called during the Judicial
Reorganization, including to resolve and vote on the Amended Plan, pursuant to the
applicable provisions set forth in the LFR; (iv) represents and warrants that the
following statements are true, complete, accutate and not misleading in ali material
aspects as of the date hereof. (iv.l) except as disclosed in Schedule 4.6(iv.1), ali
authorizations required for the execution, formalization and performance of this
• Confirmation Support Letter by Itaú were duly obtained, including, but not limited to,
those of corporate, legal andor regulatory nature, as well as those required due to
other instruments entered into with third parties; and Itaú's representatives executing
this Confirmation Support Letter are fully entitled to do so; (iv.2) this Confirmation
Support Letter is binding, valid and constitute an enforceable obligation against Itaú;
(iv.3) the execution and performance of this Confirmation Support Letter and other
related instruments do not imply default of any of its obligations or violate any
provisions of law, rule or regulation applicable to it or any of its subsidiaries or its
organizational documents or those of any of its affiliates; (iv.4) is a sophisticated party
with respect to the subject matter of this Confirmation Support Letter, (a) has been
represented and advised by legal counsel in connection with this Confirmation Support
Letter, (b) has independently made its own analysis and decision to enter into this
Confirmation Support Letter, and (c) acknowledges that has entered into this
3UI_SP - 21143229v1 5769002.372912
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Confirmation Support Letter voluntarily and by its own choice, not under coercion or
constraint; and (iv.5) there is no litigation, action, suit, proceeding, claim, arbitration
or invéstigation pending or, to the best of Itaú's knowledge, threatened against Itaú of
any nature whatsoever, including, but not limited to those of tax, civil, labor,
environmental, commercial, corporate or regulatory nature, which in any manner
challenges or seeks to (a) prevent, hínder or materially delay the consummation of the
transactions contemplated by this Confirmation Support Letter andor the Amended
Plan, or (b) otherwise prevent, hinder or materially delay performance by Itaú of any
of its obligations under this Confirmation Support Letter andor the Amended Plan.

4.6.1 Itaú hereby commits to, as a creditor and future shareholder of Eneva, take ali
• required measures, as permitted by applicable laws and regulations, for the
contribution by E.ON to Eneva of the E.ON Assets, due to their strategic importance
for the stabilization of Eneva. In case the necessary quorum is not achieved at the
Eneva Shareholders' Meeting for purposes of the contribution of E.ON Assets, Itaú
hereby irrevocably, to the extent permitted by applicable laws and regulations,
undertakes, for a period of up to 6 (six) months counted as froco the date of the
ratification of the Capital Increase, unless an extension is agreed in good faith, (A) to
attend the Second Eneva Shareholders' Meeting to be summoned to resolve the
Second Capital Increase, and vote favorably to approve (x) the Second Capital
Increase, and (y) the resolutions required for the contribution of the E.ON Assets by
E.ON, including the ratification of the appointment of the furto responsible for
preparing the appraisal report of E.ON Assets and the approval of such appraisal
report; and (B) to assign, at no cost, the preemptive rights that sha11 be necessary to
enable the contribution by E.ON of the E.ON Assets within the contem of the Second
• Capital Increase in case the preemptive rights held by or granted to E.ON are not
suffcient to enable the contribution of the E.ON Assets, provided, however that such
assignment of rights shall be made pro rafa based on the number of shares held by
each of BTGP, EB Group, Itaú and Petra immediately after the implementation of the
Capital Increase.
4.7. The Companies hereby represent and warant that the following statements are true,
complete, accurate and not misleading in ali material aspects as of the date hereof:
(ì) except as disclosed in Schedule 4.76 , ali authorizations required for the execution,
formalization and performance of this Confirmation Support Letter were duly
obtained, including, but not limited to, those of corpomte, legal andor regulatory
nature, as well as those required due to other instmments entered into with third
parties; and Companies' representatives executing chis Confirmation Support Letter
3UILSP - 21143229v1 5769002.372912

11

j630
Execution Version
are fully entided to do so; (ü) this Confirmation Support Letter is binding, valid and
constitute an enforceable obligation against the Companies; (iii) subject to the
provisions and limitations provided in the Amended Plan and in the LFR, the
execution and performance of this Confirmation Support Letter and other related
instruments do not imply default of any of the Companies' obligations or violate any
provisions of law, rule or regulation applicable to them or any of their subsídíaríes or
their organizational documenta or those of any of their subsidiaries; (iv) except as
disclosed in Schedule 4.7(ivl , there is no litigation, action, suit, proceeding, claim,
arbitration or investigation pending or, threatened against Companies of any nature
whatsoever, including, but not limited to those of tax, civil, labor, environmental,
commercial, corporate or regulatory nature, which in any manner challenges or seeks
• to (a) prevent, hinder or materially delay the consummation of the transactions
contemplated by this Confirmation Support Letter, the Preliminary Support Letter
andor the Amended Plan; or (b) otherwise prevent, hinder or materially delay
performance by the Companies of any of its obligations under this Confirmation
Support Letter, the Preliminary Support Letter and/or the Amended Plan; and (v)
subject to the provisions and limitations provided in the Amended Plan and in the
LFR, the Companies and their subsidiaries have full powers and corporate authority to
conduct their business and transactions as they are currendy carried out, to hold or use
their properties or assets, as well as to fulfill ali corresponding obligations provided for
under the transaction documenta in compliance with ali laws, as applicable.
4.7.1
Each of the Companies, on a several and joint basis, hereby irrevocably
agrees (including in relation to its subsidiaries) to: (a) support and complete the
Judicial Reorganization and ali transactions contemplated under the Preliminary
• Support Letters, the Confirmation Support Letters and the Amended Plan Ç Plan
Related Documenta '), including, but not limited to, requesting the convening of one or
more GCMs to resolve and vote on the Amended Plan; (b) take any and ali necessary
and appropriate acts and actions under its control in furtherance of, and to properly
implement, the Judicial Reorganization and the transactions contemplated under the
Plan Related Documents (including negotiating in good faith documems reasonably
necessary or desirable to effectuate the transactions contemplated by the Plan Related
Documents or the Judicial Reorganization); (c) not initiate any legal proceedings that
are inconsistent with, or that would prevent, frustrate or impede, the approval,
confirmation or implementation of the Amended Plan or any of the transactions set
forth therein and contest any appeals or motions from third par fies filed against the
Confirmation Order (as defined below) andor disputing in any form the Amended
Plan; (d) take any and ai) necessary and appropriate acts and actions under its control
JUt_SP - 21143229v1 5769002.372912
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•

to obtain the entry of a Bankruptcy Court Order confirming the Amended Plan
pursuant to section 58 of LFR ("Confirmation Order"); (e) schedule, attend and hold a
general shareholders' meeting of Eneva to resolve on the Capital Increase by the date
that is no later than October 15, 2015; (f) maintain control and current ownership of
each of its subsidiaries and not undertake any transaction with to any of the foregoing;
(g) not to take any actions (directly or indirectly) that are inconsistent with this
Agreement or any of the other Plan Related Documents, or with the expeditious
confirmation and consummation of the Amended Plan; and (h) replace and substituta
ali the guarantees granted by each of respective owner of the following assets in the
contem of any indebtedness of such assets upon the conclusion of the contribution of
E.ON Assets, BTGP Assets, Parnaíba I, Pamafba III and Parna(ba IV in the Capital
Increase, considering each asset contribution individually.
5.
Confidentiality and Disclosure. This Confirmation Support Letter shall be treated as
confidential for a period of 2 (two) years and is being provided to the addressee solely in connection
with the Judicial Reorganization, the Existing Plan and the Amended Plan, provided that it may be
attached to the Amended Plan as per the provisions of lhe Preliminary Support Letter and ultimately
become public. This Confirmation Support Letter may not be used or disclosed for any other
purpose, except with the previous written consent of the Parties, provided that upon commitment of
the recipient parties to treat the information as confidential, the Companies may reler to the
provisions of this Confirmation Support Letter, subject to express and written disclaimer that it
contains obligations of the Parties subject to certain conditions and provided that Eneva has already
disclosed the information to the market by means of a material fact notice in accordance with
applicable CVM regulation, regarding the existence and summarized content of this Confirmation
Support Letter.

•

6.
Several. Not Joint. Oblieations. The agreements, commitments, covenants and
representations and warranties of the Parties under this Confirmation Support Letter are, in ali
respects, several and not joint, except for EB Group, in which case Mr. Eike Fuhrken Batista,
Centennial Asset Mining Fund LLC and Centennial Asset Brazilian Equity Fund LLC are severally
and jointly liable in this regard.
7.
Successors and Assigns. The provisions of this Confirmation Support Letter shall
be binding upon and inure to the benefit of the Parties hereto and their respective successors and
assignees; provided that neither this Confirmation Support Letter nor any right, obligation or
liability arising hereunder or by reason hereof may be assigned by any Party without the prior
written consent of the other Parties, except in case of a transfer (1) by a Party to its affiiiates; (ii) by
BTGP under item "(e)(i)" of Section 3.5 of the BTGP Preliminary Support Letter, as amended by
JUn_SP-21143229v1 5769002.372912

13

a G 32
Execution Version

this Confirmation Support Letter and (iii) by E.ON under the last sentence of item "c" of Section
3.5 of E.ON Preliminary Support Letter, as amended by this Confirmation Support Letter; and (iv)
by Petra under the last sentence of Section 4.5.1 of chis Confirmation Support Letter. The rights and
obligations of Petra under Chis agreement may be assigned to the thid-party acquirer of Parnafba 1,
Parnafba III andor Pamafba N. Any assignment permitted hereunder shall be subject to assignee's
written commitment to assume ali the obligations and rights of the assignor and to be bound by the
provisions of this Confirmation Support Letter.
S.
Entire Agreement. This Confirmation Support Letter and the Preliminary Support
Letters with ali their schedules and exhibits constitute the entire agreement and understanding
among the Parties with respect to ali matters agreed upon herein and supersede all prior agreements,
understandings, representations or warranties, negotiations and discussions, either oral or in writing,
among the Parties in relation to the matters set forth herein and prevail over any other conflicting
term, any sentence, request or acknowledgment on any prior understanding among the Parties.
9.
Severability. If any provision hereof is considered invalid or unenforceable by any
court of competem jurisdiction, the other provisions hereof shall remain in full force and effect,
except if any such invalid or unenforceable provision (i) is critical to any of the Parties, for purposes
of execution hereof andor substantially affects the position of any Party with respect to the other
Party; and (ii) cannot be replaced for another similar valid and enforceable provision. Any provision
hereof that is considered partially invalid or unenforceable shall remain in full force and effect in
relation to the portion that was not considered invalid or unenforceable. The Parties shall negotiate
ia good faith and endeavor their best efforts to substitute an invalid or unenforceable provision for a
similar valid and enforceable provision.
Waiver. No waiver, rescission or termination hereof, or of any of its terms and
10.
conditions, shall be binding upon the Parties unless it is conftrmed in writing. No waiver by any
Party with respect to any term or condition hereof or any default hereunder shall affect the right of
said Party of subsequently executing any such term or condition or exercising any right or legal
remedy in the event of any other default, either similar or not.
In case of a breach by any of the Parties of any
of the material provisions of the Preliminary Support Letters, chis Confirmation Letter andor the
Amended Plan, the non-breaching Party(ies) shall not be obliged to perform andor fulfill their
obligations under the Preliminary Support Letters, this Confirmation Letter andor the Amended
Plan until such breach is not cured. For the avoidance of doubt, the Parties hereby agree that any of
the Parties may notify the breaching Party(ies) for breach of 1ts obligation under a Preliminary
11.

Excentio Non Adirnnleti Contractus.
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Support Letter, even if such non-breaching Party was not a Party to the Preliminary Support Letter
being breached.

•

12. Specific Enforcement. Each Party hereto acknowledges and agrees that any and ali
commitments and obligations assumed in this Confirmation Support Letter and in each of the
Preliminary Support Letters by each of the Parties shall be subject to specific_enforcement, in
conformity with articles 461 and 632 et. seq. of the Brazilian Code of Civil Procedure. For the
purposes of this Confirmation Support Letter each Party hereto further acknowledges and agrees
that this Confirmation Support Letter, duly executed by the two (2) undersigned wi[nesses,
constïtutes an extrajudicial execution instrument (título executivo extrajudicial) for ali purposes and
effects of article 585, item R, of the Brazilian Code of Civil Procedure.
12.1
The Parties also acknowledge, agree and authorize that chis Confirmation Support
Letter will (a) be attached to the Amended Plan; (b) integrate the Amended Plan for ali
purposes thereof, and (c) be considered enforceable against any of the Parties herein.
13.
Counteroarts. This Confirmation Support Letter may be executed concurrently in
six or more counterparts, each of which shall be deemed an original, and ali of which together shall
constitute one and the same instrument. This Confirmation Support Letter shall become effective
when each Party hereto shall have received a counterpart hereof signed by the other Parties hereto.
Until and unless each Party has received a counterpart hereof signed by the other Parties hereto, this
Confirmation Support Letter shall have no effect and no Party shall have any right or obligation
hereunder (whether by virme of any other oral or written agreement or other communication).

•

Notices. Any notice, request or other communication relating to this letter shall be
14.
made in writing and sent by mail or fax to the following address:
Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, e 3477, 14th tloor
São Paulo, SP, Zip Code 04538-133
Attn.: Gustavo Montezano, Marcelo Hallack and Legal Department;
E-mails: gustavo.montezano@btgpactual.com , marcelo.hallack@btgpactual.com and oljuridico @btgpactual.com

3UR_SP- 21143229v15769002.372912
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DD Brazil Holdings SA.R.L.
E.ON 17, Boulevard Prince Henri — 1724 Luxembourg, Luxembourg
Attn.: Jens Otto; e-mail jens.otto@eon.com , with a copy to E.ON SE, at the following
address: E.ON-Platz 1, 40479 Düsseldorf, Germany;
Atm: Frank Possmeier and Michael Kadgien;
E-mail: frank.possmeier@eon.com and michael.kadgien@eon.com

•

Itaú Unibanco S.A.
Attn.: Andrea Borges Bouabci do Carmo
address: Av. Brigadeiro FAria Lima, 3.400 — 7 0 andar
São Paulo — SP — Itai m B ibi
E-mail: andrea.carmo@itaubba.com
Petra Energia S.A.
Rua Piaui n° 874—Higien6polis
São Paulo, SP, CEP 01241-000
Attn.: Roberto Viana Batista Junior
E-mail: rvb@petraenergia.com.br
Eike Fuhrken Batista, Centennial Asset Mining Fund LLC andor Centennial Asset
Brazilian Equity Fund LLC
Praia do Flamengo, No. 66, 7th tloor
CEP 22.210-030, Rio de Janeiro — RJ
Attn.-. Adriano Castello Branco
E-mail: adriano.castello@ebx.com.br

•

15.
No Solicitation. This letter is not and shall not be deemed to be a solicitation of
votes for the acceptance or rejection of the Amended Plan (or any other plan) or to grant any undue
advantage or consideration to BTGP or to Itaú or to their sole advantage or to the detriment of other
creditors of the Companies for the purposes of sections 168 and 172 of the Brazilian Insolvency
Law or otherwise.
16.
Prover Consideration. Each of the Parties represems and warrants that (i) it has not
received any consideration for undertaking the obligations set forth herein, other than the terras and
conditions that are provided for in the Amended Plan, and (ii) it has undertaken to take the measures
described hcrein with the sole purpose of supporting the Amended Plan to be voted by the GCM.
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17.
Govemine Law: Jurisdiction. This Confirmation Support Letter shall be governed
and construed in accordance with the laws of the Federative Republic of Brazil. Any and ali dispute
or controversy related to or arising from the interpretation, execution andor fulfillment of any
cause and/or section of this letter shall be submitted to, if during the course of the Judicial
Reorganization, to the Bankruptcy Court, and after the conclusion of the Judicial Reorganization, to
one of the corporate courts of the City of Rio de Janeiro, State of Rio de Janeiro, with the express
waiver of the jurisdiction of any other court, however privileged it may be.
18.
Termination. This letter and the Preliminary Support Letters shall be considered
terminated on the earlier of the following: (1) in case the transactions described in the Amended
Plan that require CADE's prior approval are not approved or are approved with material
• restrictions; (ii) if the Amended Plan is not approved by the GCM and/or the Amended Plan is not
ratified by the Bankruptcy Court materially in accordance with the terms and conditions approved
by E.ON, BTGP and Itaú and reflected in the Amended Plan (attached hereto as Exhibit 1.31 before
October 15ih, 2015; (iii) if the Capital Increase is not approved until October 15", 2015; or, in case
the Capital Increase is approved, it is not ratified (homologado) until November 30, 2015; (iv) by
written request of BTGP, if, until the date of Eneva Shareholders' Meeting, the preemptive rights to
be granted by E.ON andor EB Group are not sufficient to enable the contribution by BTGP of the
BTGP Assets and the conversion of the BTGP Conversion Credits (according to Section 3 of the
BTGP Preliminary Support Letter) in the Capital Increase; (v) by written request of the Companies
andor E.ON, if, until the date of Eneva Shareholders' Meeting, BTGP does not obtain the
necessary consents or the release (including by lapse of time) of the transfer restrictions required in
accordance with Section 12 of the Joint Operation Agreement required to enable the contribution by
BTGP of the total and outstanding equity interest held by BTGP in BPMB in the Capital Increase;
(vi) by written request of BTGP andor by the Companies, if, up to the date of Eneva Shareholders'
• Meeting, E.ON does not obtain the necessary consents or the release of the transfer restrictions
required under Clause 3 of the shareholders' agreement of PGN necessary for contribution of its
total and outstanding equiry interest in PGN in the Capital Increase; (vii) by written request of
BTGP, E.ON andor by the Companies, if, up to the date of Eneva Shareholders' Meeting, Peva
does not obtain the necessary release of the fiduciary lien over Pamaiba IV shares, or (viii)
December 31, 2015; provided that the provisions of Sections 5 (Conftdentiality), 14 (Notices) and
17 (Coverning Law; Jurisdiction) shall continue to be valid and effective. In case of approval of the
Amended Plan by the GCM and the Bankruptcy Court, this letter shall be valid and effective until
the satisfaction and fulfilment of any and ali actions and obligations set forth in the Amended Plan,
including, but not limited to, the Capital Increase.
(the remainder of this page has been intentionally left blank; signature pages and Exhibits and
Schedule follow in the nexi pages)
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Exhibit 1.20)
Petra Preliminary Support Letter
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$ão Paulo, March 31, 2015.

ENEVA S . A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Praia do Flamengo , No. 66, 7* floor

22.210-030, Rio de Janeiro – RJ
Attn.: Alexandre Americano - CEO and Ricardo Levy - CFO

--

And
ENEVA PARTICIPAÇBES S.A. –EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Praia do Flamengo , No. 66 , 91h floor, suite 9011 part

•

22.210.030, Rio de Janeiro – RJ

Re.: Judicial Reorganization Protectiou filed by Eneva S.A.–Em Recuperação Judicial
and Eneva Participações S.A. – Em Recuperação Judicial

Dear Sirs:

•

1.
We, Petra Energia S . A., enrolled in the CNPJ under No. 07 . 243.2910001-98
(" cá ') refer to the Judicial Reorganization Protection fded by Eneva S.A. – Em Recuperação
Judicial (" Eneva and Eneva Participações S.A. – Em Rocuperação Judicial . Ç' n va
Particioacões" and jointly with Eneva referred herein as the "Comoanies') before the 0
Corporate Court of the Judicial District of the city of Rio de Janeiro C 1 3anlwntev Court),
under case No. 0474961-48 . 2014.8 . 19.0001 (tho "Judicial ReoreanizatiM% and to the current
version of the Plan of Judicial Reorganization flled with the Banlwptcy Court (lhe'%xislinn
Plan,).
1.1.
We hereby conflrm our knowlcdge that (e ) the restructuring of dm
Companies ' capital structure under the Judicial Reorganization (the "RRgBW rinx' )
shall be implemented by means oÇ among other mcasures , a capitalization of Eneva,
through the issuance of new common registered shares , in the eslimated amount of
approximately 1? S3,000,000 , 000.00 ( Urree billí— Rcais ), at the issue price of 1? t015
(fifteen cents of Real) per share , which capital increasc shall be mede by means of: (a)
the capitalization of certain credita held by unsocured creditors of the Companies; (b)
the contribution of certain aswts by some of the existing shareholders , by certain
creditors of Eneva and by Petra , such assas to be individualized and submitted to
valuation and resolution by the Eneva ' s general shareholders' meeting (" Eneva General
Meetina' ); andor (e) the contribution of f -esh funda (' Capital r ; (te) the
E)isting - Plan is cw=tly being mviewed , amended - and/or _. supplemented - by- lhe

. 1_
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management of the Companies the Existing Plan, as reviewed amended or
supplemcnted and as Gled by the Companies with the Bankruptey Court, the "Amend ed
Plan") and the Amended Plan to be submitted to the Banlwptcy Court will contemplate
the Capital Increase with the characteristies described ia item i) (a) to e) above; and
U) that Banco . BTG Pactua S.A.. ("BT P ), Mr. EM Fuhrken Bátista Centermial - - -- Asset Mining Fund LLC, Centennial Asset Brazilian Equity Fund LLC, and DD Brazil
Holdings SÀ.R.L.("E.ON") are submitting to the Companies, simultaneously with
Petra , similar letters thet describe their undertakings in reiation to the Restmeturíng and
their respective contributions of certain asscts to Eneva under the Capital Increase.
(

,

,

.

(

]

•

'

(

,.

Non-Bindine Effect prior to the Execution of the Confumation Support Letter
2.
to be executed and approved by Petra : Subject to the negotiation in q good faith and execution
of a separate letter by Petra , the Companies , E.ON, Mr . Eike Fubrken Batista , Centennial Asses
Mining Fund LLC and Centennial Asset Brazilian Equity Fund LLC, as satisfactory to Petra, at
its sole discretion ( the "ConLrmation Sunoort Letter '), we agree and commit to take or cause to
bc taken the actions described in items 3 to 5 below to be taken in due corirse as appropriate for
thc effective implementation of the proposed Rcstructuring.
2.1.
Ali the provisions in this letter aro non - binding , except for lhe
provisions of items 5 (AMItional Injormarlon), 6 (ConJidentiallty), 7 (Norices), and 8
(Governing Law and Jarlsdict/on) below . Upon the execution of the Confirmation
Support Lettcr , ali the provisions in this letter, including our proposals , commitments

and covenants expressly set forth herein aball bccome irrevocably binding upon the
partics to the Confirmation Support Letter and shall remais valid, effcetive , enforecable
and in fui[ force according to the terms and conditions agreed in good foith among ali
parties to the Confirmation Support Letter.

•

2.2.
Upon executìon of the Confirmation Support Letter ( if executed by
Petra at is sole discretion ) by the parties referred to in item 2 above , this letter (the
"Preliminarv Suavort Letter ") and the Confirmation Support Letter shall be attached to
the Amended Plan by the Companies , and therefare become an integral part thereof, and .
shall be considered enforceabie against the Pctra by any of the parties to and creditors
bound by the Amended Piam
3.

Petra Commitments.
3.1.
Contribution of Petra Assets . Subject to the satisfaction of the
conditions precedent to be detailed in the Amended Plan and the approval of the
Capital Increase in an Encva ' s general sharcholders meeting , Petra shall
contribute in the Capital Increase the following asseis : (i) 120 . 739.502 common
shares, representing 300/9 of the capital stock of Pamaíba 1 Geração de Energia
S.A., cnrolled with CNPJ under No. 11.744.699/0001- 1 0 ("Parna[ba Iril; (ii)
48.081 . 234 common shares , representing 30% of the capital stock of Pamaiba
111 Geração de Energia S.A ., earolled with CNPJ under No. 10.536 . 70110001-01
("Pamatba III"); (iii) 4 . 780.716 common shares, representing 30 0% of tho capital
stock of Pamaiba IV Geração de Energia S.A:, emolled with CNPJ under -No. --- -
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15.842 . 09110001 - 80 ("Pamafba WV ); and ( iv) 300 common shares , reprèsentíng
30% of the capital stock of Pamaíba Geração e Comercialização S.A., enrolled
with CNPJ undcr No . 15.743 . 30310001-71 ("Pamalba Geradora % and together
with Parnaf a 1, Pamaíba 111 and Pamaíba IV the "Pamafba Planta°).
3.1.1. Appraisal Reporta The Companies shall engage GS to prepare
the necessary appraisal reports with respect to the Petra Asseis (" Aporaisal
Rel orts') , which shall be presented by no later than Sfìcen ( 15) deys prior to
the GCM and be attached to the Amended Plan . The_Appraisal Reports shall
comply with ali requirements established by applicable law, including for the
purposes of Article 8 of the Brazilian Corporation Act and the applicable CVM
- Comissão de Valores Mobiliários regulations. All ,fees and expenses in
connection with the Appraisal Report related to the Petra Asseis shall be borre
exclusively by the Companies.

•

3.1.2. Petra assumes that upon the execution of the Confumation
Support Letter by ali parties referred in Section 2 above , Eneva will provide, if
nceded , ali applicable waivers to enable the contribution of the Petra Assets
within the Capital Increase . Petra also assumes that in case of a potentíal
transfer of its participation ou the Parnafbas ' to some of its ~tors
Ç' i rs'), Eneva will, subject to the Creditors simultaneously agreeing to
execute the Confirmation Letter, provide ali applicable waivers, including TAG
Along , Drag Along , Right of First Refusal and maintenanca of the existing
sharcholders agreement for the transfer of the shares fiom Petra to Creditors.
3.2.
Additional commitments . Subjecl to the fulfilhnent of the conditions
described in Section 2, Petra will be obliged to:
(a)

•

maintain, direedy or indireedy , the corporste control and the seroe
number and perccntage of shares curmntly held, direcdy or indirecily, in
the Pamaiba Plants ( internal reorganizado= ihat do not involve change
in the control of Yarnalba Planta, in a manner lhat the totality of Petra s
parlicipation in the Parnafbas ' remain within the Petra group, can be
carried out by Petra ) until any and ali actions and obligations set forth in
the Amcnded Plan have bcen fuily satisfied and implementcd,
including , but not limited to, the Capital increase , unless (x) otherwise
provided for therein ; or (y) in case of a pemritted assigament of the
rights and obligations of dús Preliminary Support Letter ard the
Confrrmation Support Letter according to Section 8 (Assignment)
below;
(b)

"-

cooperate in good faith with the Companies an
respective aRiates , controlled eompanic
directors , managers, administrators , officeM
and counsel , so that lhe Amended Plan is full)

Reorganizadon, resolved, voted and fu11y md
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by the creditara of the Companies and fully implemented by the
Companies in ali its tenns and conditions; and
(c)

refrain from taking andor performing any act or action, voting contrwy
to any resolution andor applying any effort.to preveni andor cause any
of third parties to take any action andor perform any act ar action that
is contrary to, inconsistent, incompatible andor in breach ar ia violatíon
of the provisions, terras, conditions and obligations set forth in the
Preliminary Support Letter and, when and if executed, the Confi mation
Support Letter, provided ihat nono of the Petra's rights under this
Preliminary Support Letter, the Confumation Support Letter and the
Amended Plan has been violated and remais Imremedied.

3.3.
CADE and Third Party Consems. The contribution of Potra Assete and
the closing of other transactions under the Capital Increase aro- subject to the prior
. approval of the Brazilian Antitrust Agency ("CADE') and to certain OU parfies
according to the terras and conditions of certain agreements entered into by the
Companies and their subsidiaries ("CADE andThird Party Consenc % therefore, Potra
agrees to cooperate with the Companics, on a reasonable and timely manner, to provido
the required infonnation andor documenta necessary to obtain such approvals.
4.
-ovenams:- No Nexotiation. Reoresentations and Warrantios. and Other
Provisions. The Confirmation Support Letter will provida customized covenants package,
including no negotiation andor assigrunent of credits, rights and obligations arising from such
agreement, representations and warranties to be given by Petra, the Companies and the other
partias thercof, as the case may be, which shall be negotiated in good UM between such partias.
S.
Additional information. Potra hereby agrees to próvido and subrnit to the
Companies, to its advisors and to GS all information reasonably required which is necessary to
prepare the Appraisal Reports, to obtain the CADE and Third Party Consents, as required by
th'rrd partics, and also for the filing, approval, confirmation, approval and implementatioa of the
• Amended Plan by the Bankruptcy Court. Potra hereby assumes to timely provido and submit to
the Companies ali reasonably required information of Potra Asseis for duo difigence purposes,
provided that such information shall be treated as confidencial acconding to the nondisclosure
agreement executed between P.neva and Potra.
6.
Confidentiality. This Preliminary Support Letter shall be treated as confidential
for a period of 2 (two) years and is being provided to the addressee solely in connection with the
Judicial Reorganizadon, Lhe Existing Plan and Lhe Amended Plan, provided that it may be
attachod to me Amended Plan as per Section 2.3 above una ultimately become public. This
Preliminary Support Letter may not be used ar disclosed for any other purpose, except with the
previous written consent of Petra, provided that (i) tho Companies may reler to the noa-binding
intentions provided in this Preliminary Support Letter (including tho indicative valuo of tho
Potra Aswts) in the Amended Plan prior to tho approval of the Amended Plan as per Section 2.3
above (subjeat to express and written discWmer that it is a non-binding preliminary letter
containing indicatiom and intentions of Potra subject to cetro -conditions); imd (ii) -a-eopy of-4-

'

petrá®
this letter and the Appraisal Reports related to the Potra Assets may be provided to Mr. Eike
Fuhrken Batista , Centennial Asset Mining Fund LLC, Centennial Asset Brazilian Equity Fund
LLC, BTGP and E.ON, and also to the Potra Creditors ( as defined below), subject, in ench case,
to their commitment to treat such information as confidential.
7.
Notices . Any notice , request or other communication to Potra relating to dús
letter shall be made in writing and sent by mail or fax to the following address : Rua Piaui e 874
— Higienópolis , São Paulo/SP, Zip Code 01241-000; Attn : Roberto Viena Batista Junior.

.

SroverninR Law: Jurisdiction . This letter shall be governed and construcd in
8.
accordance with the laws of the Federativo Republic of Brazil . Any and ali disputo or
controversy related to or arising froco the interpretation , execution andor ful5llment of any
clause andor section of this letter shall be submitted to, if during the course of the Judicial
Reorganization , to the Baíd ruptcy Court, and after the • conclusion . of tM ' Judicial
Reorganization to one of the corporate courts of the City of Rio de Janeiro State of Rio de
Janeiro, with thc express waiver of the jurisdiction of any other court , however privileged it may
,

,

be.

PCE ENERGIA S.A.
Name : Ro rto Viana Batista Junior
Position: Executivo President

The Companies hereby confums the reccipt of this Preliminary Support Letter and
acknowledges and acccpts its obligatioos andor the sections 6 (Confrdendality), 7 (Modees), and
8 (Goveming Law and Jurls&ction):
•

ENEVA S . A—EM RECUPERAÇÃO JUDI Z

N e:

Alexandre Americano

P 'tiOn:

Dlntur Pr•ud•np

4~

Name:
Position:

Ricardo Levy
Vi~reald•nt and IW ~
afiava a/A.

afiava a/A.

ENEVA PARTICIPAÇOES S.A. — EM RECUPERAÇÃO JUDI L

~

J. -t-

5. ! .

N ,e: A 1. t ã 4M7g1~ A h FMG a W
Pion : ojq.Fri;p\

Name :

ÌLt o^no L 7

Position: 0 ~

)9

aq/DPt/c0

JG 50
Execution Version

Exhibit 1.200
BTGP Preliminary Support Letter

11

r~
L

um M!

3UILSP - 21143229v1 5769002.372912

26

,)65J
Siin Paulo,'April 9,201 S.

To
F.NEVA S.A. —EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Praia do Flamengo, No. 66,7"' tloor

— 22 9 10-030, Rio de Janeiro= RJ -———
--- ---"-Attn.: Alexandre Americano -CEO and Ricardo Levy -CFO
and

•

ENEVAPARTICIPAÇÕESS.A.—EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Praia do Flamengo. No. 66.0 Ooor, suite 901/part
22.210-030. Rio de Janeiro— RJ
Attn.: Ricardo Lcvy—Co-CEO

Re.: Judicial Reorganization Protection filed by Eneva &A. — Em Recuperaç ã o Judicial.
and Eneva Participações S.A. —Em Recuperação Judicial

Dear Sirs:
I. We, Banco BTG Pactual S,A. (" BTGP "), refer to the Judicial Reorganization Protection
Pled by Eneva S.A. — Fm Recuperação Judiciai(" nev ") and Eneva Participações S.A. —
F.m Recuperoçdn Judicial ("Gneva Particinacõcs' and.jointly with Eneva, referrcd herein

as the " Comnan'es ", which, in tum, jointly with BTGP, are referred hercin as the •' Purties "
•

and cach a " P arty " ), before the 0 Corporate Court of the Judicial District of the city of Rio
de Janeiro (" Bankruolcv Court "), under case No. 0474961-48.2014.8.19.0001 (the "J ici

Reorganization '% and to the current version of the Plan of Judicial Reorganization filed
with the Bankntptcy Court (the " Fxistin¢ Plan ').

1.1.
Subject to the condilions set forth hercin, wc confirm through tlìis letter
Prclintinary
Sunnort
Letter ') our agrecnient that the restructuring of the Companíes'
("
capital structurc under the Judicial Reorganization ( the " Restructurinn ") shall be
implemented by mcans of, antong other measures, a capitalization of Eneva, through the
issuance of new common registered shares, in the. estimated amount of opproximately
R53,000,000,000.00 (thrce billion Reais), but in no event higher than RS3,600,000,000.00
(threc billion six hundred million Reais), at the Issue príce ofRá0,15 (fifteen cents of Real)

per share, which capital inerease shull be mude by meuns of: (a) the capitalization of eertain
credits held by wtsecured crcditors of the Companies, including BTGP, (b) the contribution
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of certain asscts by some of tilo existing sharcholders, including E.ON,, by certain creditou

of Eneva, including BTGP, and, possibly but not certainly, by Potra Energia,S:A.
- -- -- -- -Sueli assas-to be individualized and submitted to valuation and resolution by Eneva'T -

general shareholders' mceting (" Eneva Sharcholders' Meciine"), and (c) the contribution of
fresh funds ("Capital Incrcasc "); ai) of them to be further detaited in lhe Amended Plan_ (as
detined below)..
1.2.

We understand thal (a) the Existing Plan is currently being reviewed,

amended and/or supplemented by the management of the Companies (the Existing Plan, as
rcviewed. amcnded or supplemented, and as will be filed by the Companies with the.

•

13ankruptcy Court, lhe "Amended Plan") and (b) the Amended Plan to be submitted to the
Bankruptcy Court will contemplate the Capital Increase with the characteristics described in
items "(a)" to "(c)" of sub-section 1.1 abovc.

2.

Non-Binding Effect prior to Fulfilment of Condit(ons PrecedetiL The effectíveness

of this Preliminary Support Letter is subjeci to the fullilment of the fotlowing conditions precedent

in aecordunce with Articie 125 of the Brazilian Civil Code (Law 10,40612002): (i) the delivery to
the Companics by DD Brazil ltoldings S.Á.R.L ("I.ON"), Mr. EikeFuhrken Batista, Centennial
Asset Mining Fund LLC and Centennial Asset Brazilian Equity Fund LLC (the last three, "EJ3
Groun"), on the date hereof. of executed versions of the letters equal, in forro and substance, to the
dralt letters attached bacio as Scliedules 1 and 2 respectivety, (li) our review and express and
written approval of the Amended Plan (including the valuation of lhe asseis to be contributed in the
Capital Incrcasc ), which shall be satisfactory to BTGP, and (iii) negotiation )n good faith and

execution of a separate doeument, as satisfactory to BTGP, whereby E.ON, BTCP, EB Group and
Potra ( if Potra coufirnts the temts of ihe contribution of its assets , according to the timetable
provided in the Amended Plan) will confirm their approval of the Amended Plan and the terras and
conditions for lhe implementation of the proposed Restructuring ("Confirmation SUnnort Lettcr');
except for (A) the provisions of Section 5 (.41diriona! L formallon), which is effective upon
fulfilment of condition (i) referred abovc, and (B) the provisions of Sections 6 (ConJldenllaliq;), 7
(Nolices) and 9 (Governing L~; Aurdrdlcdon). which are elTective and enforceable as from the date
hercof.

2.1.
At its sole discretion . BTGP may confirm to the Companies , upon entering
into the Conrirmation Support Letter, B'1'GP's approval of the Amended Alan ("B'fGP's
Approyal') , provided rhal, if B'FGP approves the Amended Plán and it is later tnodifted in
material tem » s, ai 13 ' 1'GP's sole discretion , or in case the Amendcd Plan , as approved by
BTGP, is nut approved without change by thc general crcdltou' mceting that shall be
convened to resolve and vote on the Amended Plan under lhe Judicial Reorganizados
("G
") and/or the Bankruptcy Court, BTGP's Approval shall have no effects and this

Preliminary Support Letter, the Confirmation Support Letter and ,any other document or
undenaking in rclation therewith will have no validity or efPect. Any material changes to
the Amended Plan, as approved by BTGP and attached to the Confirmation Support Letter,
shalt be submitted to B'I'GP for analys(s at least 15 (MIcen) days prior to the general'
2
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creditors' mecting tltat shall be convencd to resolve and vote on.thc modified Amended
Plan under lhe Judicial Reerganization.
2.2.
The Parties will negotiate in good faith the terms and -conditions of the
Confinnation Support Lctter, inciuding covcnants, restrict(ons and any óther uhder.tpkings
that will apply to lhe parties thercto. Upon execution of the Confinnation Support Letter by
the parties referred to in Scction 2 above, (i) ali the provisions in:this Preliminary Support
Letter, inciuding our proposals, commitments and covcnants expresslyset forth herein shalf
become irrevocably binding and shall remam valid, effective, enforceable and in fuil force

according to the tcrms and conditions of thc Confinnation Support;Letter, and (li) súbjeçt to
the provisions of Seclion 6 below, this Preliminary Support Lettér and the Confnnatidn
Support Letter shall be attached to the Amended Plan by the Companics, and theréfore
become an integrai part thercof.

2.3.

In case of conllict betwecn any provision of this Preliminary Support Letter

and lhe provision of lhe Confimtation Support Letter, the provisions of the Conlirmation
Support Letter shall prevail.
3.

13'1'GP's Contmiunents .

Contribution of BT'GP Asset and Conversion of Credits , Upon approval of
3.1.
the Amended Plan by the GCM and confirmation of the Amended Plan by the Bankruptey
Court ("Conlìrmation Orde ), provided thar no stay effects were gramed to an appeal
challenging the Confinnation Order, and further subject to the satisfaction or wr)tten waiver
by the relevant parties of ali conditions precedent established in this Letter, in the
Confirmation Support Letter and in lhe Amended Plan, as well as the approval of lhe
Capital Increase at the Eneva Shareholders' Meeting, inciuding the , approval of the
appraisai reporl of 13'1'pP Assei (as defined below) to be contributed in the Capital Increase,
BTGP shall takc and cause to be taken ali necessary actions under its control to effect and
• conclude the subscription of new common shares to be issued by Eneva under lhe Capital
Increase, which such subscription shall be mude by means of (a) the debt-to-equity-swap of
part of the credits hcld by BTGP against the Companies and subject to the Judicial
Reorganization (the totality of such credits, the " BTGP Credits "; and part of the credits
which may be subject to the debt-to-equity-swap, to be confirmed in the Amended Plan, the
° BTGP Conversion Credits "), and (b) the contribution of the total and outstanding equity
interest Itcld by BTOP in BPMB Parnaiba S.A. (" BPMB ") for an equity valuo of
R$688,000,000.00 (six hundred eighty-eight million Reais) (" BTGP Asset"), to be
confirmed and supported by Ate Appmisal Report (as deríned below), which amount can be
reduced by (i) any capital reduction and/or any net debt variation resulting froco financing
in case thc respective funds are not used for new investments related to such asset or for lhe
payment of suppliers, ali of them based on any diftbrences/eitangcs beáVcen the positlons
on lhe date hereof and the date of lhe call notice for tho board of directors' mecting to
resolve on the contribution of the E.ON Assets to Lhe share capital of Eneva; andor (ü) any
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distribution of antounts to the shareholders ( other than funds related to Lhe 'declarèd and
non-paid dividends rellected in the balance shect dated as of December 31, 2014 ), including
- -

-- - non-declared dividends, interest on net equity, - redemption and repurchase - of shares since
Decentber31, 2014.
Furlher Affirmative Actions, To the extenl penitilted by law and subject to
3.2.
lixe satisfaction - or written _waiver, by the. relevam parties of ali conditions precedem
establishcd in this Ictter, the Confirmation Support Lettcr and in the Amended Plan, BTG

hercby further undertakes to takc ali reasonable measures and perform ali reasonable acts
rcquircd ira ordcr to dcfend lhe validity, cffectivcncss, enforeementpnd itrrplementation :óf
a11 tenras and conditions set forth in this Preliminary Support Lettcr, thé Confirmation
Supporl Lettcr and the Amended Plan.
•

Assigruttcnt of Precmptive Riahts by E.ON and EB, Grou D.'E.ON and EB
3.3.
Group shali assign to BTGP, at no cosi, thcir precmptive rights in cgnnection with the
Capital Inercase in the amount necessary to enabie B'fGP to cffcct and conclude tila

subscription of new shares issued by Eneva against contribution of lhe BTGP Conversion
Credits and B'I'GP Asset as comempiated above, excepl Mai E.ON shall assign all ìts
precmptive rights less the preemptive rights rcquired (i) for the subscription by E.ON of
new Eneva shares as a result of the contribution of thc E.ON Assets , ( ü) for the convérsion
into Eneva shares of EM credits as provided in the Amendéti Plan and (iii) for
subscription of new shares in cash thot allows for E.ON to hold, upon implementation of the
contribution of lixe E.ON Asscts , the eggregate amount of 10% ( ten percent ) of the total
share capital of Eneva. Upon such assignntent, I3TGP shall exercise the subscription rights
as provided in sub-section 3.1 above.
AQpmisal Report. Based on lhe Ictter of intent sent by BTGP dated as ai
3.4.
March 12, 2015, lhe Companics shall engage a "Big Four' accounting firm
(PriematerhouseCoopers, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG or EY) to prepare the
• necessary appraisal report with respect to the B'I'GP Asset ("Anoraisal Reoort'), which

shall be presented by no lata lhan 5 (five) days prior to the GCM and be attachcd to the
Amended Plan . The Appraisal Report shall comply with ali requirements established by
applicabic law, including for the purposcs of Article g of the Brazilían Corporation Law and
the applicabic CEM - Comissão de Vidrares Afohilidrios' regulations. Ali fecs and expenses

In connection with lixe Appmisal Report shall be borre exctusively by the Companics.
3.5.

Addilional Commitments. Subject to the fulfilment of the conditions

described in Section 2, BTGP will he obliged to:
(a)

cooperate in good faith with the Companics and their creditem and theirrespeciive afftliates, controlled companies , controlling persons , directors,
managers, administrators, olïicers, employces, consultanis and enunsel, só
lhas the Amended Plan is fully presented in lhe Judicial Reorganization,
4
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resolved, voted and fuily and unconditionaily approved by the creditors of
the Companies;
(h)

vote its BTGP Credits in favor of the Amendcd Plan at .the GCM, in
accordance with the applicabie provision3 set forth 1n Law No, 11,101105

(c)

in order to duly exercise the voting rights referred to in item (b) above.
attend any and all GCMs called during the Judicial Reorganizadon,
including to resolve and vote on lhe Amended Plan, pursgant to lho
applicable provisions set forth ín the LFR;

(d)

tis a credilor and future shareholder of Eneva, take the ebilowing mensures,
•
as permitted by applicable laws and regulations, - for the contribution by
E.ON to Eneva of the assets contemplated in the Amended Plan to be
contributod by E.ON ("1',ON Assets"), due to theirstmtegic importance forthe stabilication of Eneva. In case the necessary quorum is not achieved ar
the Eneva Sharcholders' Meeting for purposes of ihe contribution of E.ON
Assets, DTGP hereby irrevocably, to the extent,permitted by applicable
laws and regulations, undertakes (only and exelusivoly with Lhe shares
subscribed and pa]d in by DTGI' in the Capital Increase): (i) to, as a
relevant sharcholder of Eneva. as soon as possible ater ratification of the
Capital Increase bul in no event later than 60 (sixty) days counted as froco
such date, un]ess an extension is agrecd in good fsith, request the 13oard of
Directors of Eneva to cal] and, if the lioard of Directors of Ema refuses or
fails to do so, exercise its right, under Item "e" of the solo paragraph of
Article 123 of lhe Drazilian Corporation Law, to call a Second
extraordinary shareholders' mecting of Eneva. ("Second Eneve
Shareholders' Mectinst' ), to resolve on a new capital increase of Eneva to
• be subscribed by E.ON and paid in with the E.ON Assets, at the same erice
and under the same conditions proposed within the context of the Capital
Increase and as provided for in the Amended Plan ("Second Capital
Increase"); (li) for a period of up to 6 (six) months counted as from the date
of the ratification of lho Capital Inerease, unless an extension is agreed In
good faith. (ii.l) to attend the Second Eneva Sharcholders' Meeting and to
vote ftvorably (x) to approve lhe Second Capital Increase and (y) to
approve lhe resolutions required for the contribution of the E.ON Assets by
E.ON, including lhe ratifiwtion of the appoinimenl of the órm responsible
for preparing lhe appraisal report of E.ON Assets and lhe approvai of such
appraisal report; and (ii.2) to assign, at no cost, the preemptive rights that
shall be necessary to enable the contribution by E.ON of the E.ON Assets
within the contem of the Second Capital Increase in case the preemptive
rights to be granted to E.ON, as a shareholder of Eneva, are not sufcient

D6SG
to enable the contribution of lhe E.ON Asséts; provlrled thaidn no cvent
131'GP shali be held iiabie in case lho T:.ON Asseis are noi efi'ectively
---- ---- contributed to Eneva for any act, factor oinission thei Ts noi dCreatly causéd

by a breach of the undertaking established in,this item by

BTGP, including

in case B'rGP is prevented by applicabie laws or regulations' andor by a
decision tom a govemmental andor regulatory authority from performing
any of the acis described above.and/or any of such acis ìs declared invatid-by applicabie laws or regulations andor by a decisíon from a govemmcntai
and/or regulatory authority: and

(e) noi sei], transfer, assign or dispose in any other way'tlio new shares issued

•

by Eneva and subscribed and paid in by B'rGP in lhe cbnteid of tho Capital
Increase until, lhe earlier of, (i) the ratification of the, Second Capital
Increase; or (ii) 6 (six) months counted as from fhe date of ratifiçation of
lhe Capital Increasc even if the Second Capital Increase is noi
implemented, whichcver oceurs first, provided that BTGP does not breach
its undertakings under item "d" above. Notwithstaitding thé foregbiitg.
BTGP will be authorized to sell (i) privately (a portion or lhe totality) the
aliares issued by Eneva and subscribed and paid in by BTGP in the context
of the Capital Increase in case the third party acquiror undertakes, in
writing, to comply with ilic obligations sei forth in this item and item "d"

abovc; andor (ii) any number of shares the makes BTGP to kcep al least
49.99% (forty-nine poinl ninety-nine percém) óf the share capital of Eneva,
considering only shares subscribed and paid in by BTGP in the Capital
Increase.
3.5.1 Notwithstanding the foregoing, nothing in this letter (including,
without limitation, this Section 3 shall be construed to limif or othcrwise affect any
of B'rGP's rights (i) with respect to any breach by the Companies or any third
• partics of thirr respeclive obligations under this Preliminary Support Letter, the
Contirmation Support Leiter andor the Amended Plan, to pursue claints under the
applicable contract or Iaw against any such breaching party; or (H) under applicabie
Iaw to appear and participate as a party in interest in any matter to be potentially
diseussed in any case under the laws of any other applicabie jurisdictiou conceming
the Companies in any matter to be potentially discussed in lhe Judicial
Reorganization or any other proeceding, including, without limitation, to objecl to
claims assened or other actions commenced by any third party against lhe
Companies.
C'ADE and Third Party Co senis . The contribution of BTGP Conversion
3.6.
Credits and BTGP Assei and the closing of other minsactions under the Capital Inerease are
subject to the prior approval of the Brazilion Antitrust Ageney (" CADE ")•and of ecriain

third partics according to the terras and conditions of certain agreements entered finto by lhe
M
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Companics and their subsidiarias ("CADE and Third Partv Congenis"); therefore, BTGI?
agrees to cooperate with the Companics, on a reasonable and timely manner, to provide the
required information endlor documents necessary to obtaín such -opprovols. -

- --

4. Renrescntations and Warmnties . B'rGP represerlts . and warrants to lhe Companics
that, subject to the fullillment of the conditions described in Section 2 above, thc foilowing
siatentents are true, complete , aecurate and not misleoding in, 0 material aspccts as of . the date
bercoC

(a) except for the rights and obligations set fgrth tender the ,Joint .Operation
Agrccmcnt cntcred into bctwccn BPMB Pamaíba S.A. and Pamaifia Gás Natural S.A., ali
authorizations required for the execution, formalization and performance, of ihis
Preliminary Support Letter and the Confirmation Support Letter by BTGP were duly
• obtained, including, but not limited to, those ofcorporate, legal and/or regulatery nature, as
wcii as those required due to other instrumenis entered into with third partias; and BTGP's

representatives executing this Preliminary Support Letter and the Confrmation Sitpport
Letter are fully entiticd lu do se:
(b) Chis Preliminary Support Letter and, when and if executed,, the Confirmation
Support Letter, shall become binding , valid and constituto an enforceable obl)gation against
BTGP only upon the proper execution of the Confirmation Support Letter; as salisfactory to
B'rG P:
(e) the execution and perfomtance of this Preliminary Support Letter and, when and
if executed, the Confirmation Support Letter and othcr instrumcnts,related hereto do not
imply default of any of its obligations or BPMB's obligations.
(d) il is lhe legitiniatc of owner of the BTGP Credita and or lhe BTGP Asset, and,
other lhan pursuant to this Preliminary Support Letter and the provisions of item 4(e)

• below, such BTGP Credits and BTGP Assei, except for the existencc of thd Joint Operation
Agrccmcnt cntcred into betwccn BPMB Parnaiba S.A. and Pamalba Gás Natural S.A. and
lhc terras and conditions thcreof are frec and clear of any piedge, lien, security interest,
charge, claim, equity. option, proxy, voting restrietion, right of frrst refusal or othcr
limitation on disposition or encumbrances of any kind, in each case that might adverscly

affect in any way BTGP performance of lts obligations contalned in chis Preliminary
Suppon Letter and the Confirmation Support Lcttcr a[ lhe time such obligations arc
required to hc performed;
(e) holds 100% of the BPMB shares, ali of whích are frec of any encumbrance

and/or liens, except for lhe existencc of lhe Joint Operation Agrecment executed beiween
BPMB Pamaíba S.A. and Paranaiba Gás Natural S.A.. and the terras and cünditions thercof;
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(f) BI'MB holds a participation interest corresponding to thirty percent (30%) in the

Parnaíba Exploration Blocks, as detailed in Schcduie 34 hereto;
(g) 13PMB lias no employces or managers, except for its respective executive
otTicers (administradores);
(h) except for the.consortia entered witlt_Pamaiba Gás Natural S.A. regarding lhe
Explomtion Blocks. BPMB does not havc any other activities and/or own shares, quotas or
any other security issued by any company, or is part of any partnership or other

unincorporated association, joint ventare or consortium;

•

(i) except for operacional indebtedness and working capital indebtedness, as
reflected in the Appraisal Report, BPMB does not havc any obligation for borrowed money
or other financial indebtedness , whether current , short-tenn or long - temi and whether
sceured or unsceured, or indebtedness evidenced by notes, bonds, debentures,or other
sceurity or similar instruments; and

0) 11 0.1) is a sophisticated party witil respect to the subject matter of' - 1h13
Preliminary Support Letter and, whcn and if executed, the Conftmtation Support Letter.
(j.?) has been represented and advised by legal counsel i n connection with this Preliminary
Support Letter and, when and if executed, the Confinnation Support Letter, (i,3) lias
independently made lts own analysis and decision to enter into'this Preliminary Support

Letter and, whcn and if executed, the Confirmation Support Letter, and 0:4) acknowiedges
that lias entered into this Preliminary Support Letter and, whcn and íf executed, the
Confinnation Support Letter, voluntarily and by its own choice, ,not under coercion or
Constmint,
4.1. BTGP undcrtnkes to infonn the Companies, prior to the execution date or the
Confinnation Support Letter , about any act, fact or omissïon that may materially . affect or

• impact the tmthirim. completeness and aecuracy of the representations and warranties
inciuded ín Section 4 above, which wili be refleeled in the Confirmation Lettcr, if
necessary.
Additional Information. BTGP hereby agrees (a) to cause BPMB to timely provide
S.
und submit to the Companies, to its advisors and to the aceounting firttt retained by the Companies

to prepare the Appraisal Repor4 ali information that is avaitable to BPMB and that is reasonably
required to prepare the Appraisal Report, to obtain tho CADE and Third Party Consents, as

required . as well as for lhe filing, confirmation, approval and implementation of the Amended Plane
by the Bankruptcy Court; and (b) not to prevent the Companies from providing to E.ON ali
reasonubly required infonnation on lhe BTGP Asset for due diligence purposes, provlded that Sueli
infomtation shall be lreated as confidential according to the non-disciosure agreement executed
between Eneva and BPMB. BTGP is assuming that thc Companies shall timciy prtivide and submit
to 131'GP ali reasonabiy required infotmation oI'thc Companies and th'eir subsidiarics for due
g
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diligence purposes, provided ihnt such inforination shall be treated as contìdential aceording to the
non-disclosure agrecment executed bctwcen Eneva and BTGP.

Confídentiulhy and Disclosure . This Preliminary Support LettershallSe treated as

6.

confidential I'or a period ol'2 (two ) ycars and is being provided to the adãessec soiely in connection
with the Judicial Reorganization, the Existing Plan and the Amended Plan, provided that it may be
attached to the Amended Plan as per sub-sections 2.1 and 2.2 above and ultimately become public.
This Preliminary Support Lettcr may not be used or disclosed for any other purpose, except with the
previous written consent of BTGP, provided that (i) upon commitment of lhexecipient parties to

treat the information as confidential, the Companies may refer to the non-binding intentions
provided in this Preliminary Support Lettcr (including the indicative value ofthe BTGP'Asset) in
Lhe Aniended Plan prior to its approval as per sub-sections 2.1 and 2.2 above, subject to express and

written disclaimer tliat it is a non-binding preliminary letter contaming indications and intentions of
•

BTGP subject to certuin conditions and provided that ENEVA lias already disclosed the information

to the market by mcans of a material fact notice in accordance with applicabie CVM regulation,
regarding lhe existence and summarized consent of this Prelimiriary Support'Lettér, and ()i) a copy
of this letter and the Appraisal Report may be provided to E.ON and BB Group,,subject, ]ri cach
case, to their commitment to treat such information as conRdential.

7.

Notices . Any notice, request or other communication to BTGP relating to this letter

sliall be made in wrfting and sent by mail or fax to Lhe following áddress : Aí erfida Brigadeiro Faria
lima, n° 3477, 10 floor São Paulo, SP, 7.ip Code 04538-133; Attn: Gustavo Montezano, Marcelo
liallack

and

Legal

Department;

E-ntails:

eustavo.nrontezanonbtgpactual.com .

iluare hè.Li4j1xk,dhiumcluuLyém. and til juridicoVSalme Lu a .com ,
No Solicitation. This letter is not and shall not be deçmed to be a solicitation of
8.
votes for the aeceptance or rejection of the Antended Plan (or any other plan) or to grani any úndúc

advantage or considermion to BTGP or to its sole advantage or to the dotriment of other creditors of
the Componics for Lhe purposes of sections 168 and 172 of the LFR or otherwise.

•

Governina Law: Jurisdiction . This Preliminary Support. Lettcr shall bo govertted
9.
and construcd in accordance with the laws of the Federativo Republic of Brazil . Any and all dispute
or controversy relmed to or urising from the interpretation, execution and/or fulflllment of any

andlor section of this letter shall be submitted to, if during the courso of lhe Judicial
Reorganization , to the Bankruptcy Coun , and after the conclusion of the Judicial Reorganization, to

clause

one of the corporate courts of the City of Rio de Janeiro, Salte of Rio de Janeiro, wfth the express

waiver of the jurisdiction of any other court. howevcr privileged it may be.
10.

Termination: This letter shall be considered terminateci on the earlier of the

following: (i) non approval of lhe Amended Plan by the GCM and the Bankntptey Coun in
accordance wilh lhe tenns and conditions approved by BTGP; (11) Decomber 31, 2015, provided
thut the pruvísions of Scetions 6 (Cwrfidvulinlily), 7 (Nolices) and 9 (Governing Latr; Jurádlclton)

shall continue w be volid and effective. In case of approval of the Amended Plan by lhe GCM and
9
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the lianhruptcy Court, Chis letter shall be valid and efYcctive until thé satisfaction and fultilment of
any and all actions and obligations set forth in the nmended Plan, including, but notlimited to, the
- --- - -- -—
- - Cnpital Inercaso -
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(Signaave pago oj/be preliminnry Supporl Leaer sem by BANCO BTC PACTUAL SA. to Fn~ S.A. —Em Recupemoo
JudlclulJ

BANCO BTG PACTUAL Sá-

À&
Nnme:
Position:

•

•

Carolina Cury Mala Caate
Attorney.in•tact

Nume:
Position:

Ce~o0~.
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lSignuarre ixige nJrhe l'rrlinnnary Suplxrri Leaer senr hy MAX *0 lil (i RUTUAL S.A. (o Enevo S.Ã.—u, Recuperação
Judicial

The Companics hcreby conrmns the receipt or chis Preliminary Support Letterand acknowledges
and accepts its obligations under lhe Sections 5 (Atidilional Injormalion). 6 (Çonfidenligiily), 7
(Nolices) and 9 (Gorerning L(nr and JurUdicilon):
ENEVA S.A — EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

•

Name:

Namc:

Position:

Position:

ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A.—EM RECUPERAÇÁOIUDICIAL

Name:

Name:

Position:

Position:
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ENF.VA S.A.- EM RECUPFRAÇÁO JUDICIAL
Praia do Plnntcngo, No. 66, 71h Iloor
22.210-030, Rio de Janeiro - RJ
- Aum: Alexandre Americano -CE0 and Ricardo Lcvy-(7r0

And
ENEVA PARTICIPAÇÔES S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
Praia do Plumengo, No. 66.0 noor. suitc 9011 part
22.210.030, Rio de Janeiro - RJ
Attn.: Ricardo Levy-Co-CEO

Re.: Judicial Reorganization Protection filed by Eneva S.A. - Em Recuperação Judicial and
Eneva Parlicipaçbes S.A. - Em Recuperação Judiciai

Dear Sirs:
I. We, DD BRAZIL I IOLDINGS S.A.R.L (" E.ON " ), reler to thé judicial Reorganization
Protection liled by Eneva S.A. - Em Recuperação Judicial (: & ev ") and 'Eneva
Participações S.A. - Em Recuperação Judicial (" Eneva ParticipaciSes" and, jointly with
f:neva, referrcd herein as the "Con nica", which, in luro, jointly with E.ON, are referred
herein as the "Pa ics" and each a " an "), before the 4th Corporate Court of the Judicial

Districl of lhe city of Rio de Janeiro ("Bankruotcy Court" ), under case No. Ó474961•

48.2014.8.19.0001 (thc "Judicial Reorganintion"), and to the current version of the'Plan of
Judicial Rcorganizaton filed with the Bankruptcy Court (the "Ezisting Plan'
),

1. 1.

Subjeci to lhe conditions set forth herein, we connrm through this ietter

("Preiiminarv Suppprt Letter') our agreement ihai the restructuring of the Compunies'
capital structure under the Judicial Reorganization (the "Restruclurine") sha11 be
intplemented by mcans of, among other measures , a capitalizados of Cneva, through the

issuance of new common registered shares, in thc estimated amount of appròximately
R$3.000,000.000.00 (lhrec billion Reais), but in no event higher than R$3,600.000,000.00
(three billion six hundred million Reais), at the issuo price of 11$0.15 (PReen cents of Real)
per share, which capital increase shall be made by mcans of: (a) the eapitalization o£certain
credita held by unsccured creditors of the Companies, including Bdnco BTQ"Pactual S.A.

(" T ír ). (b) the contribution of certain asses by some of the existing shárehoiders,
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inciuding E.ON, by certain creditors of Eneva, inciuding BTGP, and, possib)y but not
certainly, by Petra Energia . S.A. ("'c "), such asseis to be individualized and submitted to
valuatimi and resolution'by Eneva's general shorcholdeW meeting'("Eneva Shareholders"

cclit "), and (e) the cuntribution of fresh funda ("Canilal Increase")¡ ali of them to be
further detailed in the Amended Plan (as defined bclow).
I2._We.understand.ihat (a) the Existing Plan is currently'being reviewed,

amended and/or supplentented by the managcment of the Cotnpanies (the Existing Plan, as
~

revicwed, amended or supplemented, and as will be filed by lhe Companies -with. the

Bankruptey Court, the "Amended Plan') and (b) lhe Amended Plan lo be submitted to the
Bankrúptcy Court will contemplate die Capital Increase with the characteristics described in
item% "(a)" to "(c)" of`sub-section 1.1 obove.
•

Non-Bindina E(Tect Prior to I'ulfilment of Conditions Precedem. The eficctiveness

2.

of this Preliminary Support Letter is subjecl to the fultilment of thg foilowiog oogditións precedent
in aecordanee with Article 125 of the Brazilian Civil Code (Law 10,40612002): (i) the delivery to
the Companics by BTGP. Mr. Me Fuhrken Batista, Centennial Asset. Mining Pund LLC and
Cente miai Assei Brazilian Equity Fund LLC (thc last three, ".B Grou "), on the date hercof, of
czccuted versions of the letters equal. in form and substance, to the draft letters attached hereto as
che le 1 and 2, respectively, (li) our revicw and express and written approval óf.the Amended
Plan (inciuding the valuation of the assets to be contributed In the Capital Inerease ), Which shali be
.

satisfactory to E.ON, and ( iii) negotiation in good foith and execution of a separata document, as
satisfactory to E.ON, whereby E.ON. BTGP, EB Group andiletra Ql`Petra confirms the terms of the
contributfon of its assets according to the timetable provided in the Amended Plan).will confirm
their approval of the Amended Plan and the terras and conditions for the.ìmplementation of the
proposed Restructuring ("Confirmation Support Letter"), excepijor (A) the provisions ofSection 5
(Addirionul lnformarion), which is efl'ective upon fulfilmenl of condition (i) referred above, and (B)
the provisions of Sections 6 (Confulenriulim). 7 (Notiree) and 9 (Governing Law; Jtrrisdid?on).
which are ciTcctive and enforceable as froco the date hercor.

•

At its sole discretion . E.ON may confirm to tho Companies upon entering
into the Confirmation Support Letter, E.ON's approval of the Amended Plao ('E.ON'
Ar)P roval'), provided ihoi, i E.ON approves the Amended Plan and it is later modified in

23.

,

material tenns, al E.ON's sole discretion, or in case the Amended Plan, as approved by

E.ON, is not approved without change by the general creditors' mecting that shall be
convencd to resolve and vote on the Amended Plan under the Judicial Reorganization
("GC ") andor thc Benkruptcv Court, E.ON's Approval shall have no effacts and this
Preliminary Support Letter, the Confirmation Support Leitor and any other document or

undertaking in relatiott therewitil will have no validity or effect. Any material changes to
the Amended Plan, as approved by E.ON and attached to the Confirmation Support Letter,

shall be submitted to E.ON for analysis at Icast - 15 .(fittdeti ) days prior to the general
creditors' mccting that shall be convencd to resolve and vote on the modified Átriended
Plan under the Judicial Reorganization.
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2.2.
The Parties will negotiate in good faith the [erma and conditions of the
--- — - Confirmation Support Letter. including covenattts, restrictions and any ótTicr undertakings
thai will apply to the partics thereto. Upon execution of lhe Confirmation Support Letter ; by
lhe partics referred to in Section 2 above. (i) ali the provisions' in this Preliminary Support
Letter, including eur proposals , commitments and covenants expressly sei, forth herein.shall

become irrevocably binding and.shall remain valid, eRctive, enforceable and in full forca
according to the terms and conditions of the Confimiation SupportUtter, and (ii) subject to

lhe provisions of Section 6 below, this Preliminary Support Letter and the Confirmation
Support Letter shall be attached to lhe Amended Plan by the Companies, and_ therefore
becwnie an integral part thereof.

2,3.
•

In case of connict betwccn any provision of this Prelïminary Support Letter

and the provision of lhe Confirmation Support Letter„ the.provisions of the Confirmation
Support Lettershall prevail.
3. E.ON'sConuniuncnts.
3.1.

Eneva Sharcholders' Mectin . Upon approval of lhe Amended Plan by lhe

GCM and confinnation or the Amended Plan by the Bankruptcy Court , Ç'gortrimiation
Oreler"), provided irai no stay effects were granted to an appeal challenging the
Confirmation Order, and funher subject to the satisfaction or written waiver by thé reievant
partics of ali conditions precedent established in this letter, in lhe Còitfitmàtion Support
Letter and in the Amended Plan, we commit: (i) to cause a mecting.of the board of directors
of ['neva and the Eneva Sharcholders' Mecting to be duly callcci and (ii) (ii.1) to cause our
representatives in lhe board of directors of Eneva to attend, as applicable, the advance

13oard mectings (as rcquired by lhe existing sharcholders' agrcentent of Eneva) and the
mecting of the Board of Directors and (ii.2) to attend the advance sharcholders mecóng (as
rcquired by the existing sliareitoldcrs ' agreement of Eneva ) and the Eneva Sharcholders
•

Mecting: ali to:

(a) approve, and cause to be approved by our representatives, to'thc extent
permitled by Article 115 of the Brazilian Corporation Law: (i) the Capital Increase,
to be paid in cash, conversion of certain credits and contribution of assets, as
provided and detailed in the Amended Plan: (li) the mtification of lhe oppointment
of the finns responsible for preparing lhe appraisal reports of ali asscts (except for
E.ON Asseis, as defineci below) to be contributed in the Capital Increase

(" Annraisal Renome") as provided and described in lhe Amended Plan; (iii) lhe
Appraisal Reports: (iv) the delegation to the inanagement of Eneva of ali the
powers necemary to implement and gíve efièct to such msoiutiuns; and (v) ali other
acis under the Amended Plan, to the extent necessary;.and
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(b) (i) not prevent the Companics from preparing tltè Amcnded Plan; and (ii) not
preveni lhe Companics from submitting lhe Amendcd Plan in 'lhe .Judicial
- .- -. - — Reorganization procLedings.
- - - -- 3.2.
Purther Aflirmative Actions. To lhe extent permitteci by luw and subjeci ló
the satisl'action or written waiver by the relevam parties of ali conditions precedent
establisbed in this lettcr, the Confirmation Support Letter.and in theAmended Plan, E.ON .
hereby furthcr underlakes to take ali reasonable mcasures, and perform ali reasonable acts
required, and/or trtake the companies under the direct andor indirect control of E.ON,,to the
extent applicable and necessary, to take ali measures, and perform, all reasonable 'seis
required I'or the purposes of: (a) voting and instructing its representmives to vote in arder to
have the Companics performing ali acts and complying wilh al4obligations established inthis Prefiminary Support Letter, the Confimiation Support Letter and tilo Amcnded Plan; (b)
• fully iniplementing the Amcnded Plan in ali of its tenns and conditions; and (e) taking ali
reasonable mensures ia order to defend lhe validity, ellèctiveness, •enforcement and
implemcntation of ali tertus and conditions sei forth in this Preliminary Support Letfer, the
Confirmation Support Lctter and the Amendcd Plan.
3.3.
Assianment of Preemntive Rinhts. E.ON commits to assign, al no cosi, lis
preeniptive rights (less the preemptive rights required (i) for Lhe subseription by E.ON of
new Eneva sharcs as a resuli of lhe contribulion of the E.ON Assets, (ü) for the cónversion
into Eneva sharcs of E.ON crcdits as provided in tfic Amcnded Plan and (iii) for
subscription of new sharcs in cash that allows for E.ON to hold, upon implementation of the
contribution of the E.ON Assets, the aggregate amount of 10% (ten percent) of the total
sharc capital of Eneva) thal shall be necessary to enable the contribution of the assets and
capitalization of crcdits under the Capital Increase, such asseis and credita to be specified In
the Amendcd Plan.
3.4.
Contribution of E..ON Assets. Subject to the satisfaction of the conditions
• prceedcnt sct forth in this Ietter, the Confirmation Support Leter and thé Amended Plan and
subjecl to the approval of the Capital Inercase in the General Sharcholders' Meeting
(including the approval of Appraisal Reporis and E.ON Appraisal Repores), E.ON shall
contribute in the Capital Inercase the following assets: (i) total and outstanding equity
interest held by E.ON in Parnalba Gas Natural S.A. ("'C ") for an cquity value of
R$81.400,000.00 (cighty-one million four hundred thousand Reais) and (li) total and
outstanding cquity interesi held by E.ON in Eneva Participn4õcs, for an cquity value of
R$158,600,000.00 (one hundred fiRy-eight million aix hundred thousand Reais) (" EM
A sc "), to be confirmed and supporied by E.ON Appraisal Reporta (as defined below),
whielt amoutits can be reduced by (i) any capital reduction andor any net debt variation
resulting from Iinancing in case the respcctivc funda are not used for new lnvesurtents
related to such assa or for the payment of suppliers, ali of them based on any
diffcrcnces/changtw txtwccn the positions on the date hercof and the date ofthe cúil notice
for the board of directors' meeting to resolve on the contribution of the E.ON Assets to tho
9
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sharc capital of Eneva; andor (ü) any distribution of amounts to the shazcholders (other
timo funds related to thc declared and non-paid dividends reficcied in the balance shect
— - daied as of December 31, 2014), including dividenda, Interest on net equity, redemption -and -

repurchase of shares lince December 31, 2014. For lhe avoidancc of doubt, the indicative
equity value of I'GN relerred abone considera the eflects of the convertible debentures
issued by PGN and outstanding on the date hercof.
3.4.1. Annraisal Renorts . The Companies shalh engage a "Oig Four"
accounting rími (PricewaterhouseCoopers, Deloitto Touche Tohmatsu, KPMG or
EY) to prepare the necessary appraisal rcpons with respect to ,the, E,ON Assets

(" E.ON Appraisal Renorts % which shall be presented by no laterthawS (fve)'days
prior to the GCM and be attached to thc Amended Plan. The (E.ON Appraisal
Reports shall comply with ali requirements established by applicable law, including
. for lhe purposes of Article 8 of the Brazilian Corporation Luw and the applicable
C11A1 - Comissão de 14rlores Alohilidrios' regulations . Ali Ices and expenses m
connection with the E.ON Appmisal Reporte shall be bome exclusively by the
Companies.
Addit]onal Commimiems. Subject to the fulfilment of'lhe conditions
3.5.
described in Section 2, E.ON will be obliged to:
cooperatc in good fuith with the Companics and their creditors and their
respective aMiiates, controlled companics , controlling persons , directors ; managers,

(a)

administrators, ofticeis, employees, consultants and counsel, so that the Amended
Plan is fully prescnted in the Judicial Reorganization , resoived , voted and fully and
unconditionally approved by Ihe creditors of the Comp 'ames and fully implemented
by the Companics in ali its terras and conditions;

(b)

as current and future sharcholder of Eneva, tãe the following measures, as

• pennitted by applicable laws and regulations, for the contribution by E.ON to
tincva of E.ON Assets, due to their strategic importancë,for the stabilization of

Eneva. fri case Lhe necessary quorum is not achieved at the Eneva Shareholdew
Mecting for purposes of the contríbution of E.ON Assets, E.ON hereby frrevocably,
to the extent permitted by applicable laws and regulations, undertakes to, within the
contem of a new capital inerease of Eneva for purposes of the contribution of the
E.ON Assets , at the samc pr]ce and under the sumo conditions proposed within lhe
contcxt of the Capital Increase and as provided for in the Amended Plan, take ali
measures necessary ( i) to, as a relevant shareholder of Eneva , as soon as posslble
after rutiftcation of lhe Capital Increase but in no evenf later than 60'(sixty) days
counted as froco such date, unfess an extension is agreed ia good faith, request the
Board of D]rectors of Eneva to cal] and. if the Board of Dirèctors of Eneva feiLses
or faifs to do se, exercise its right, under item "c" orthe sole paragraph of Article
123 of the BraAlian Corporation Law, to call a second extraordinary shareholders'
~
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mccting of Eneva ("Second Eneva Sharcholders' Mecting'?); and (ii) for period of
up to 6 (six) months counted as froco lhe date of the ratification of lhe Capital
-- — - Incrense, unless an extension is agreed in good faith, (ü.l) to receive,- at.nb cost, - - -precmpt(ve rights ihat shall be necessary to enable the conuibution to Eneva by
E.ON of the E.ON Assets at the Second Eneva' Sharcholders' Mecting; (ü,2) to
effectively exercise such preempt(ve rights for the subscription of Eneva abares
_ against contribution of the.E.ON Assets at Second Encva Sharcholdás' Mecting;
and (ii.3) to contribute the E.ON Assets at the Second Eneva Sharcholders' Mecting
(ai the some price and under the same conditions proposed wititih the context of the
Capital Inercase and as provided ror in the Amended Plan); and
not sell. tmnsfer, assign ar disposc in any other way lhe E.ON Ásscts andor
(c)
the shares hcid in lhe sharc capital ot'Eneva ("E.ON Sltares') until, the eariier ar,, (i)
• the ratification of the Second Capital Increasc; ar (ii) 6 (six) months counted as
from the date of ratification of the Capital Inercase, 'whichever occurs first.
Nohvithstanding the foregoing, E.ON will be authorized to joiady'sell thc totality,
and not less ihan the lotality, of E.ON Assets and the E.ON Shores, to the same
third party acquirer, in case such third party acquiror undertakes, In writing, to
cotnply with the obligations incumbem upon E.ON as set forth in this Preliminary
Support Lctter and the Confirmation Support Letter.
Notwithstanding lhe foregoing, nothing in this lettér (including, without
3.6.
limitation. Chis Section 3 shall be construcd to limit ar otherwisc alTect any of E.ON's rights
(i) with respect to any breach by the Companies ar any third parties of their respectivo
obligations under this Preliminary Support Lctter, the Confirmation Support Letter andor
the Amended Plan, to pursuc claims under the applicable contmct ar lavv agninst any such
breaching party; ar (li) under applicable law to appear and participate as a party ín interest
in any mauer to be potentially discussed in any case under the laws'of any other applicable
jurisdiction concerning the Companies in any matter to be potentially discussed in the
Judicial Reorganization ar any other proceeding, including, without limitation, to object to
claims asserted ar other actions commenced by any third party against lhe Companies.
CADE and 7hird Partv Consents. Tho contribution.ofE.ON Assets and lhe
3.7.
closíng of other transactions under lhe Capital Increase are subject to the prior opproval of
the 13mzilian Antitrust Agency ("CADL") and ofcertain third parties according to the terms
and conditions of ccrtain agreemems entered imo by the Companies and their subsidiaries
("CADL: and Third Partv Consents"); therefore, E.ON agrees to cooperate with the
Compunics, on a reasonabto and timely manner, to provida the required information andor
documems necessary to obtuin such opprovals.
Rcnresentations and Warantics. The Confirmation Support Lctter will'contain the
4.
fundamental representations and warrantics (regarding titio, authority, eto) to be g)ven by E.ON
regarding the E.ON Assets to be contributed as provided in the Amended Plan.
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Additional Inforntation. E.ON hereby agrees (a) to timely provido and submit to lhe

- -- - -- Companies, to its ndvisors and to the accounting firm reinined by the-Companies -to -prepare lhe — - — -- —

E.ON Appmisal Reporis ali informntion that is availabie to E.ON and tilai is reasonably required to
prepare the E.ON Appraisal Reports, to obtain the CADE and Third Party Cònsents, as rèquircd, as
well as for the filing, confirmation, approval and implementation or the. Amended Plan by the

Bankruptev Court, and (b) not to prevent Eneva from providing to BTG P, A reasonably required
informntion of E.ON Asscts for due diligence purposes, provided that such infonnation shall be
treated as confidcntial according to the non-disclosure agreement executed belween Eneva and
RON, ac amended or suppleniented to include the possibility of such information being disclosed
by Eneva to BTGP as provided hercin.

Confidentiality and Disclosure. This Preliminary Support Letter shafl be treated m
d.
• confidcntial for a period of 2 (two) years and is being provided to the addressee solety in connection
with the Judicial Reorgmtization, lhe Existing Plan and the.Amended Plan, provided that it mny be
attached to the Amended Plan as per sub-sections 2,1 and 2.2 above and ultimately become publiç.
This Preliminary Support Letter may not be used or disclosed for any other,purpose, except with the
previous written consent of E.ON, provided ihat (i) upon commitment of the recipient parties to

treat the informntion w confidcntial, lhe Companies may reler to 'the non-binding intentions
provided in this Preliminary Support Letter (including the indicativo value of the E.ON Asseis) In
the Amended Plan prior to its opproval as per sub-sections 2.1 and 2.2 above, subject to express and
written disclaimer tllat it is a non-binding preliminary letter containing indieations and Intentions of

RON subject to certain conditions, and provided that ENLVA has already disclosed the ínformation
to the market by means of a material fact notice in accordance with applicablo CVM regulation,
regurding the existence and summarized contens of this Preliminary Support Letter, and (ii) a copy

of this letter and the I..ON Appraisal Reports may be provided to EB Group and BTGP, subject, in
each case, to their commitinent to treat such infonnation as confidential.
7.

Notices. Any notice, request or othercommunication to E.ON relating to this letter

. shall be made in writing and sent by maìl or fax to the following address: 17, Boulevard.Prince
I Ienri — 1724 Luxenibourg. Luxembourg; Attn: tens Oito; e-mail íens.ótt eon.com .. with a cópy

to E.ON SE, at the following address: E.ON-Piou I, 40479 DOsseldorf, Germany; Attn; Fmnk
Kadgien; e-mails: frank.nossmeiorr<7eon.com and
Possntcier ond Michael
m ichnd. kndeiemirçon.cum

No Conflict , E.ON acknowledges, subject to the same ncknowledgment ftm Mr.
S.
Eike Fuhrken Batista, which is included in the letter attached hereto as Schedule 3• that lhe tenras
and conditions of this Preliminary Support Letter does not conflict wfth the terras nnd conditions of

the Companies' Sharcholders' Agreement.
Governina Law: Jurisdiction. This Preliminary Support Letter shall bc.govcmed
9.
and construed in accorciance with lhe laws of the Federative Republie of Braxil. Any and ali dispute
or controversy reiuted to or arising from the interpretation, execution andor fullillment of any
7
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clause andor section of this Ietter shall be submitted to, if during the course of the Judicial

Reorganization, to the i3ankntptcy Court, and aRor the conclusion of the Judicial Reorganizafion, to
- ---

one of the corpomte courts of the City of Rio de Janeiro, State of Rio de Janeiro, with the express
waivcr of thejurisdiction of any other court , however privileged it may he.
10.
Termination: This Ietter shall be considered terminated on the earlier of the
following: (i) non approval of the Amended Plan .by the,-GCM and the 13ankruptcy Court in

accordance with lhe terms and conditions approved by E.ON; (ii) December 31,:2015, provided that
the provisions of Seclions 6 (Coi firlenitalily), 7 (Nofices) and

9 (Governing Lo e, urisdiclion)

shall

continuo to be valid and effective, in case of approval of the Amended Plan by ihe GCM and the
13ankruptcy Court, this Ietter shall be valid and effcctive until the satisfaction'and fultilment ofany

and ali actions and obligations sei forth in the Amended Plan, includíng , but not limited to, the
Capital Inercasc.
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DD BRAZIL BRAZIL IIOLDINGS S.A.R.L.,
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Name:

Name:

Position:
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The Companies hcrcbyeonfirms the receipt of this Preliminary Support Letter and acknowledges
_and accepts its obligations under the.Sections 5 (rlddirional Informallon), 6 (Col fidentialihv),7 _

(Nolices), and 9 (Governing Lmv urd Juri.sdicrion):

ENE VA S. A — EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

n
u

Natnc:
Position:

Nome:
Position:
ENEVA PAIITICIPAÇÕI 'sS S.A .— EM RECUPF,RAÇÃQJUDICIAL

Name:
Position:

Name:
Position:
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Rio de Jancitv'April 09; 2015
1'0

ENEVA S.A. -EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Praia do Flamengo, Nn. 66, 7' h Iloor
22.210-030, Ria de Janeiro- RJ

-

Attn.: Alexandre Americano - CEO and Ricardo Levy - CFO
And

ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A. - EM RF.CUPF.RAÇAU JUDICIAL.
•

Praia do Flamengo, No. 66, 9' h Iltxrr, suite 9011 par[
22.210-0.30, Rio de Janeiro- RJ

Alta .: Ricardo Levy • CFO

Re.: Judicial Reorganizotion Protection ftled by Eueva S.A.-Em Recoperaçllo Judicial and
£neva Participações S.A.- Em Recuperação Judicial

Dcar Sirs:

1.
We. EIKF. FUI IRKEN BATISTA ("Mr. Eikc Batista"), CENTENNIAL ASSET
BRAZ.ILIAN EQUITY FUND LLC ("Centennial Euuitv'7 and CENTENNIAL-ASSÊT MINING
I• JND LLC ("Ceniennial Minine", and, joinily with Mr. Eike Balista and Centenniai Equity,
referred herein os " I?IS '), reler to lhe Judicial Reorganizalion Prniceiion tïled by r--neva S.A. - Em

Recuperação Judicial (" vn") and Eneva Participações S.A. -Fnt Recuperay:ar Judicial (" n v
Particinnenex' and joiotly with F.neva referred herein as lhe "COmnaaie3 which, in turn,, joinily
• with EB, are referred floreio as ihe "Punier'and each a - uU ") belóro lhe 0 Corporate Court of
:,

lhe Judicial Disuici nf lhe city of Rio de Janeiro ("Jlankru y Coun"), under case No. 047496148.2(114.8.19.0001 (lhe "Judicial Reorçaniza(ion"), and to the currenl versinn or lhe vian nf Judicial
Reorgunization f led with the Bankruptcy Courl (the "Exisiing Plan").
1.1.
Suhject to lhe conditions sel forth herein, wc conftriti thrtibgh this lólicr
( "P11-rjlarl' Suplxrn Ls1JgJ") our agreenrenl dial the restrucluring of ihe Companies'
capital structure under the Judicial Reurganization (lhe "Restruclurind') shall be
implemen(ed hy mcans nf, nmong other mcasures, a capitnlizatiun of Encvly through the

issuance of new common regisicred shares, in lhe estimaied amounl of approximately
11$3,000,0110AM.00 (lhrce hillion Reais), hut in no event 'higher ihan
R$3,6(8), ((8),000.00(dhrce billion and six hundrd utilliun Reais ), ai lho issue prive or
950, 15 (fifteen cenas of Real) per share, which capital increase shallbe made by motins of:

a.eTMto-os

w
~
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(a) the capilalizadon of certain credits held by unsecured creditar$ of lWCompanies;

including flanco 13TG pactua[ S.A: ("BTGP"), (b) lhe contribution of cermin us%CL,; by .some
uf the exisling shareholders, including DD BRAZIL HOLDINGS S.À.R,L ( Iâ,ON "), by
certain crediturs of !neva, inciuding BTGP, and, possibly but noa ecruiinly, by Petra
Energia S.A. (" Para "), such asseis to be individunlized and submitted to valuation and

--

——

"

resolution by Eneva's general sharcholders' meeting ("Eneva Shareholdent' Meetine"); and
(c) the contribution of fresh funds ("Capital Inercasc'); aH of them to be further detailed in
the Amended Plan (as defined below).
1.2.

Wc undersiand that (a) the Existing Plan is currendy being reviewed,

amcnded andor supplernented by the management of lhe Companìcs ( Ihc Existing Plan, as.
revicwcd, nmended ur supplemented, and m will be: lilud hy lhe Cumpanies with lhe
• Bankruptcy Court. the " Amended Plan ") and ( h) Ihc Amended Plan to be submitted to lhe
Hanknlptey Caun will contemplate thc Capiud Increase with the charauerislicc describ£d in
itcros "(a)" to "(c)" ofsub•section 1.1 abuve.
2
Non-IJinding EI'feci prior to Fuirilimenl of Conditions Precedem. Thc effectiveness
or Ihis Preliminary Suppon Lcucr is subject m the fulfillmeni of Ihc following Conditions precedem
ire accurdance willi Anicle 125 of lhe Biazilian Civil Codo (Law 10,40012002): (i) lhe deli very lo

lhe Companics hy BTGP und E.ON, on lhe date bercof and simultancously to lhe delivery of this
letter hy I:B, of cxccuted versions ar the leners equal, in fnrm and subsinnce, tn lhe draft.letters
attached !ereto as Schedules 1 and 2, respectively, (ii) our revim and express and wri0en approval
of the Amended Plan, which %buli be satisfaciory to E11; und (ii) ; and (li) negotiation in good faíth

and executiva of a separate documcnt as satisfactory to LI3, whereby EB, BTGP, E.ON and Petra (if
Pc(ra confusos lhe tons of lhe contribution uf its asseis aveurding w lhe limetabie provided in lhe
Amended Plan) will confina Iheir appmval of the Amended Plan and the letais and Conditions for
Ihc implementation uf the pngxv.;ed Resimeturing ("Confinnation Suptxrrt Leucr ~ excèyt for (A)
lhe provisions ar Seclinn 5 (AdUítiunul /nformuliun), which is effeclive upon fulfilhnent of
cundilion (i) rcl'erred ulwve, und (B) the prnvisiuns of Sections 6 (Confidentlalltv), 7 (Notices) and
•

8 (Guverning huw; Jurist ici;on), which are effective and enrurecuble as from the date hereoL

2.1. AI ias sole dixeretion, F.B mny conrirm In lhe Cumpanies, upon entering into

rov0 ,
the C'onrirmation Suppon Letter, EB's approval of the Amended Plan ("£B s App
provlJ,Ki Ihub )1 EB appmves lhe Amended Plnn nnd il is luter modi6có in material [erma,
'

at EB's sole disercilon, ar in case lhe Amended Plan, as approved by EB, N noa approved

wiihuui change hy the general creditors' meeting lhas shall he convened to resolve and vote
na the Amended Plan undcr lhe Judicial Reorganization ("GCM") and/or lhe Bankruplcy
Cuurt. EB's Appruval sh:dl Nave nu cr0.Yas and Ihi% Preliminary Support Lelter, the
Cemfirmation Suppon Letter and any olher document ar undenaking in relalion lherewith
will have no validily ar cffect. Any malcrial changes to lhe Amended Plan, as approved hy

EB and attached tu lhe Conftrmation Suppon teiter, shall ho submitted to EB for analy%is at
least 15 (Iifieen) days prior to lhe general creditors' meeting that shall be convened to
resolve and vote un Ihc modifled Amended Plan undcr lho Judicial Reorganizalion.
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2.2.
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71ie Purtics will negntiate in good failh the lerias nnd condilions of lhe

--- — Cunrirmation Suppori Leucr , inchtding covenaniÇ i-cs(rletions and any other uncicrlaking
that will apply tu lhe patifes thereto. Ulxtn execution nf the Confirmalion Support .Leücr by
lhe pardos referred m in Section 2 above, (i) ali the provisions in lhis Preliminary Support
I_ iter, including our proposalx , commitrients and covenanis expresslyset forth herein shall ,

become irrevocably binding and shall remain valid, el 'feclive, ënfnrceahtc hndin full force ,
nccording to lhe terias and conditions of lhe Confirmation Supporl f,ette , and (li) subjecl to
the provisions uf Seclion 6 below, Chis Preliminary Sutiporl Uticr and lhe Conlïrmation

Support Leiter shall he atrached to the Amended Pian by the Cprrtpiipfes. ndd iUrefbre
hecome an integral pari therenf.

13.

•

In case orrwnnict between any provision of Ihis Preliminary Support L.etter
nnd any provision of lhe Conrinnutinn Support l et(er, lhe provisions nf tho Confirmation
Supporl Wier shall prevnii.
3.

1113 pinuiftrncnis.

3.1.
Eneva Shareholders ' Meclint . Upon approval of Ute Amended Plarih} Lhe
GCM iinJ confirmution of the Amended Plan by lhe Banio'upley Court eVonrrnnation
Onlcr' ), prorfded darr no slay effccls were granted to un nppeal challenging Lho
Cunfitmatiun Oider , and funher subjecl lu lhc satisfactiun Or writlen waiver by lhe relevam
parties of ali conditions precedent established in lhis Ictter. In lhe Confirmatian Support
1 ciier and in lhe Amended Plan, we coiamit: (i) lo cause a mecting of lho board erdirectors
of Eneva and the Eneva Shareholdcrs ' Mecting to ho duly culled and ( 11)(ii,1) to.cause our
represcnhnives in lhe hoard of directors of Eneva to aliend, as appliratble, Ihe advance
Board iaectings (as required by lhe exisling shareholders', agrecnienl or Eneva) and lhe
meedrig lit the Board of Direcuxs and (ff.2) to mtend the advance shareholders mecting (as
required by lhe existing shareholders' agreenlent of Eneva) and the Eneva Shareholders
Mectíng; mil In:
•

(a) approvc, and cause to hc approved by "our represcntatives, to the extcnt

penniued by thc Brazilian Cogmration l.aw: (i) the Cupiud Inercase, to bu,l)aid ia
cash, converslon of ceriain credits and contribution of ussets,, as provided and
deutded I n lhe Amended Plnn; (ü) lhe mlirjealinn of lhe appointment of lhe firas
resptmsihle for proparing lhe appraisai reports of ali assets to be contributed in lhe
Capital Incrcase (" Appraisal Renurls ") as provided and deseribed I n the Amended
Plan; (iii) lhe Aptiralsai Reporis; ( iv) the delegalion lu the management of Eneva nf
mil the powers necessary to implement and give efYccl to such resolutions ; and (v)
ali other acis under lhe Amended Pian, ut lhe extcnt nec essary; anil

(h) (i) not preveni the Companfes trem proparing the Amended Plan; and (ü) nett
preveni lhe Companies froco xubmihing lhe Amended Piam in Lha Judicial
Reotganization proecediugs.
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3.2.

rioli r Arfirmative Actions . Tia file extent permillcd by law und subjeci in,

lhe :irtisracilon or warlteat waivcr - by ow rejeviii, i parlica or all —eondilron5: precedem
established in lhis leucr, lhe Confirmados Support Leuer anal In lhe Amended Plan, EB
hcrchy further underlakea to take ali reasonrtble mensures, anal perform ali retisunnhie seis
required, andtor make lhe companies under Are direct and/or indircei Lonlrol_oÊ F13, to lhe
exlcnl applicahle and necessary to take ali mcasures, andd perfon ali reasonable acls
required Ilar the purposes of: (a) voting and instructing its representativos to voto ín order to
have the Companies performing ali acta and complying with ali obligations established ira
this Prcliminary Support Lettcr, Ihc Confirmation Support Lelter and the Ardended Plan; (h)

fully impiemem ing lhe Amended Plan in ali of lis lorms anal condilions ;'anil (ç) taking all

•

r~nabie mensures in order to defcnd the validity, offecUvenem, çnfgrcçment anal
implemeutatiun of all lcrms anal amdilions set rorth ira this Prcliminary Support 11.etler, lhe
ConGrniation Support Leticr and lhe Amendoal Plan.

3.3.
Assignmenl or Precmn tiv
. g r s. Subjcet to lhe c:oòsenl of certain thiral
parti" and/or lhe relesse ol any Iransfer resirictions over the Ela Shares (as defined helow),
EB commils to assign,

til

no cost, its preemptive righas that shall be necessary to enable lho

cunnihutiun of Ihe nsscls and capitalizados of credils under the. Capital fncrease, such
+useis and caedUs lu be blx:cificd ira lhe Amended Plan.
AJdiliomrl Commilmenls . Subject lo lhe rulGlimcnl of lhe conditions
descrilied ira Section 2, EB will be ubligeal to:

3.4.

(a)
cooperate ira gond failh wilh lhe Companies and their crcdilors and
their respectiva affiliales, contmleo Cmpanies, ennwlling persons,

•

direciors, managem, adminislrators, tafficers, employees, consultants and
counscl, so tiam the Amended Plan is fully presented in lhe Judicial
Reurganizadon, resoived, voted and fuUy and unconditionally approved by
file creditors of lhe Companies and fully implemented by lhe Companies ira
0 [És lerms and conditions;
us current and future shareholder uf Eueva,'take 0 reasonable
(b)
mensures, as permincal by applicabic laws and reguladoras, for the
contribudnn of asse(% w lhe corporale capital of [!neva accnrding to the
Amended Plan, due to their strategic importante for lho stabilization Of
Eneva;and
noa srll, tmnst'ler, migra or dispose in any other wny lhe shnres held
in Ihe sham capital of Greve (" ED Shares *) until the ratificalion of lhe
Capital lnercase. Notwilhsaanding lhe fnregoing, EB will be authorizeal to
(e)

sell privately lhe lolality, and not less ihat lhe lotality, of the E13 Shares to
the same third party acquirer, in case such third party acquirer undertakes,

0 õ09

in writing, to comply with Ihc obligaliuns incumbem upon Eia as set forth
in Uris PreliminarySuptwrt T.cucr irnd the Confilmialion Supporl Laller.. — --3.5
Notwilhstanding lhe forcguing, no(hing in lhis Ietler Queludirig, wilhout
limilution, Chis Section 3, shall he comirucd to limit or othenvlse affecl any of EB's rights
(i) with respeci ur any brcach by lhe Companics nr any ihird,parlies of lheir respectlye

obligaliuns undcr lhis Preliminary Suplwrt Leiter, the Confirmaliim Sup¡wri Lclter and/or
lhe Anrcnded Plan, to pursue clninis undcr the applicable contracl or law agninst any such
brenching party; or (ii) under applicable hrw (ti aplicar and participale as a party in inicresl
in any armar lo be poientially discussed in any c~ undor lhe Tatu ofany other applicable

jurisdiclion cuncerning lhe Companics in any inimer to be potentially discussed in thc
.

Judicial Reorganiraliun (ir any olhar pruceeding, including, wilhout lininatinn, to objecl to
claims assencd rir nthcr aclinns mmmcnced hy any third pany agahim lhe Companics.

CADE and Tlrird Purty Consents . The dosing of lhe Iransactions undor lhe
3.6
Capital Increuse are subjeci to lhe prior approval or lhe 'Brazilian Anlilmã Agency
C'=D
) and or certain third partias umoiding tu lhe taras and cundiliuns uf certain
agrecmcnts entered imo by thc Companics and lheir subsidiarias (" ÈàDE and Third Party
nsem '); Ihercfnrc:, PAI ngrces til cooperrle with lhe Compartias, on a ren conable and
timely mvutcr, to provida the required information and/or documcnus necessary lo obluin
such appruvals,

Rcpresçnta-flim undWarramiçs. The Cunfirmation Support 1.ecter will conurio lhe
4
fundamental represeniations and warrantics (engnrding tille, authorily, ele.) w be given by E13.
5

Additional Information. Ela hcrcby agrees to timely provide and submit to lha

Compartias and to ils advisors ali information thnt is availablc to EB and that is teasonably required
tu ubiain the CADE and Milid Pany Cometas, as required, as we11 as for lhe filing, confirmalion,
rrpprovtd anal implcmcnlation of lhe Amended Plan by lha Bankruptcy Court.
•

6
Cunridentiality and Disclosure. This Preliminary Suppxttt Letter shall hc ircnied as
confidential for u periud of 2 (twu) ycars and is being provided hr thc addressee solely in conncelion

with the Judicial Rcorganinition, the Existing Plan and the Amended Plan, provided Ihni il may be
attached Icr Lhe Anrcnded Plan tis per sub-secliuns 21 and 22 above and uitimalely ~nic public.
l lhis Preliminary Suppnn I.citer mrty nos be used or disciosed for any ulher purpose, excepa wilh 1110
previnas wriuen consenti of FR, provided thal (i) upxm commitment of lhe recipicni partias to treal
the infornurlion ris confidentinl, the Compnnica may refer to tho non-hinding intentions provided ia
Ilds Preliminary Suppim Leuer Ia lhe Amended Plan prior to hs approval as per sub-soctions 2.1
and 2,2 alarve, subject to express and written disclaimcr lhes it is a non-binding proliminary Ietler

conlaining indicalions und Inlentions of EB subjcct to certain conditions, and provided (hat Eneva
lias alrcady disclosed the information to lhe market by means ofa material fact notice In aceordance
cvith applicable CM regulation, regnrding lhe eximence and summnrized contens of this

0~
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Prcliminary Suplrort I.clier: and (ii) a cupy of lhis leitor may be provided to MAN and l3TGP;
suhjcct, in cach cau; tu their cummilmeol lu !real such informativa as cunlidentiaG --7
Nolic . Any nolice, leques[ rir olha communica(ínn to CS relnting to Ihis leitor
sha]l be mude in writing and scnt hy muil or fax to the following address: Praia do Mamengo 154,
1(P llour, Rio de Janeir o, RJ; Attn. _ Adrianu_ Castello _ Branco;, e-mail:
adrin no. cartel lo(c rchs.com.hr .
R
No C'ontlici . h4r. EU Balista/EIJ acknowledges,. çuhjtct ti) lhe §ame
neknowledgement froco (?.ON, which is Included (n lhe leitor athtclá hereto as Schédule 2, that lhe
lerms and conditions of ihis Preliminary Support Letter does noi contliot wilh lhe_ IerrnB aand
conditions of lho Contpanic eaisting sharchohlcrs' agreemenl.
9
Guvernina law: Jurisdi •lion . This Prcliminary Support l.etler shall be governed
and construed in accurdance with lhe taws ol' lhc pederative Republic of Brazil. Any and ali dispute
or controversy relaied tu or arising fnnn ihe interpreiation, execution and/or fullillment of any
elause and/ur sectinn of this leitor shall he suhmilted lo, if during lhe cnurse of lhe Judicial
Reorganinuinn, to lhe Bankrupley Court, and nfter lhe eonclusion of lhe Judicial Reorganization, to
one of ihe corpomle couris of lhe City of Rio de Janeiro, Statc of Rio de Jandiro, With dic cxprom
waivcr of lhe jurisdiction uf any other cuurt, howcver privileged it muy be.
Terminatinn : Tltis leitor shall bL ennsidered terminated by a notifiention of any of
10
ihe Parlics direc(ed to ihe other Par fies or on lhe ]ator nf lhe following: (i) non-approval of ihe
Amended Plan hy lhe GCM and lhe Bankrupley ( -nurt in accordance with lhe terras and conditions
nppnrved hy E13; (ii) Decemher 31, 2015; or (iii) lhe suiNfaction and fuiMIlmenl of any and ali
actions and ohligations sei forth in lhe Amended Plan, including, hut not limited to, lhe Capital
lnercase, unicss ntherwísc provided for thercin; provickrl IhuÌ lhe provlsion of Section 6 and 9 shall
continuo to he valid and çOective.
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EM FUIIRKEN BATISTA
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CEN'1'FNNIAL ASSET BRAZILIAN EQUITY FUND LLC

C,J

Nnme:

Numa

Posilimt:

Posilion:

CENTF.NNIAL ASSET MINING FUND LLC

Narre:

Nnme:

Posilion:

I'osition:

'I'hc COmponies Itereby cola irms lhe receipt Orlhis Prelhnlnary Support Letter and acknowiedges .
and necepis Ils obligatlons under the sections G PwuIdenrioliry), 7 (Norices), mil 9 (Governhig Lmv
and ✓urisdicliar):

I?NV.VA S . A —EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
•

Nome:

Nome:

Posilion:

Posillon:

ItNRVA PARTICIPAÇOFS 3.A. —MM RECUYERAÇAO JUDICIAL

Nome:

Nome:

Posillolt:

Posidon:

.7

m N
1G PO

Concession Contract

Illork

•

No
48610.00141412008-60
48610.001415/2008-12
48610.001416/2008-59
48610.00141712008-01
48610.00141812008-48
48610.001419/2008-92

PN-f-48
PN-T-49
PN-T-50
PN-T-67
PN-T-68
PN-T-84
PN-T-85

Sebedule 3 Exploratory Blocks

- -

- - —

1

48610.001420/2008.17

Namc
BT-PN-4
BT-PN-5
BT-PN-6
BT-PN-7
BT-PN-8
BT-PN-9
BT-PN10

•

15

-

- -

- -

Partics and Pártiçipáting Intgrest:

Parnaiba Gás Natural S.A. (70%+õp.)
BPMB Pamalba S.A. (300%)
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Rio de. Janeiro April 09, 2015
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To
ENEVA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Praia do Flamengo, No. 66,7'h ficor
22.210 -030, Rio de Janeiro - RJ' --Attn.: Alexandre Americano - CEO and Ricardo Levy - CFO
rMiiU'1

•

ENE VA PARTICIPAÇbES S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Praia do Flamengo, No. 66,9 1h floor, suite 9011 part
22.210.030, Rio de Janeiro - RJ
Alie.: Ricardo Lcvy - CFO

Re.: Judicial Reorganization Protection filed by Eneva S.A. -Em Recuperação Judicial and
E neva Participações S.A. - Em Recupéração Judicial

Dcar Sirs:
We, EIKE FUHRKEN BATISTA ("Mr. Eike Balista"), CENTENNIAL ASSEI
1.
BRAZILIAN EQUITY FUND LLC ("Ccntennial EQuitv') and CENTENNIAL ASSET MININO
FUND LLC ("Ccntennial Minine', and, jointly with Mr. Eike Batista and Centennial Equily,
referred herein as "Ej}"), reter to the Judicial Reorganization Proleclion filed by Eneva S.A. -Em
Recuperação Judicial ("Eneva") and Eneva Participações S.A. - Em Recuperação Judicial ("Encva
ç4", which, in turn, jointly
Participações" and jointly with Eneva referred herein as lhe
• with EB, are referred herein as lhe "Parti ' and each a " art ) before the 0 Corporate Court of
lhe Judicial Districl of the city of Rio de Janeiro ("Bankrupicv Court" ), under case No. 047496148.2014.8.19.0001 (the "Judicial Reorganization'), and to lhe current version of the Plan of Judicia]
Reorganization filed with the Bankruptcy Court (the "Existing Plan").

"moi

Subject to lhe conditions set forth herein, wc confirm Chrough lhis lener
1.1.
("Preliminarv Sunoort Letter") our agreement that the restructuring of lhe Companies'
capital structure under the Judicial Reorganization (the "Restructurine") shall be
implemented by means of, among other mensures, a capitalization of Eneva, through the
issuance of new common registered shares, in lhe estimated amount of approximately
R53,000,000,000.00 (three billion Reais), but in no event higher •than
111S3,600,000,000.00(three billion and six hundred millio t Reais), at the assue prive of
RS0.15 (fifteen cenas of Real) per share, which capital increase shall be made by means of:
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(a)- lhe -capital izalion of certain- credits held by unsecured creditorspf_the Companias;__
including Banco BTG Pactua ] S.A. ("BTGP "), ( b) lhe contribution of certain assets by some

of lhe existing shareholders, including DD BRAZIL HOLDINGS S.Á.R.L (" =
), by)N "),
certain credi(ols of Eneva, including BTGP , and, possibly but nol certainly , by Petra'
Energia S.A. ("£eira"), such asseis to be individualized and submitted to valuation and

resolution by Eneve s general shareholders ' meeting (" Enevã Shareholders ' Meetifio ); and —
(e) the contribution of fresh funds (" Capital Increase "); all of them to be further detailed in

—

lhe Amended Plan (as defined below).

1.2.
We undersland that (a ) the Existing Plan is currendy being reviewed,
amended andor suppiemented by lhe management of lhe Compartias ( Lhe Existing Plan, as
reviewed , amended or supplemented , and as will be filed by the Companies with tho
• Bankruptcy Court, the "Amended Plan") and (b) the Amended Plan to be submitted to the
Bankruptcy Court will contemplate lhe Capital Increase with Lhe characteristics described in
items "(a)" to "(c)" of sub-section 1.1 above.

2.
Non-Bindine Effecl prior to Fulfillment of Conditions Precedem . The effectiveness
of this Preliminary Support 1.etter is subject to lho fulGliment of the following condi tions precedent
in accordance with Article 125 of the Brazilian Civil Code (Law 10,40612002): (i) Lhe delivery to

lhe Compartics by BTGP and E.ON, on the date hereof and simultancously to the delivery of this
letter by EB, of exccuted versions of the letters equal, in forra and substanee, to the dmft letters
uttached hereto as Schedules 1 and 2 respectively, (li) our review and express and written approval
of lhe Amended Plan, which shall be satisfactory to EB; and ( ü) ; and (iii) negotiation in good faith

•

und execution of a separale documenl as satisfactory to EB, whereby EB, BTGP, E . ON and Petra (if
Petra confirma the letras of the contribution of its asseis according to lhe timetable provided in the
Amended Plan) will conforta their approval of the Amcnded Plan and the terras and t:onditions fot
the implememation of the proposed Restructuring (" Confrrmation Support
excepi for (A)
lhe provisions of Section 5 (Addlrional lnformaiion), which is effective upon fulfillment of
condition ( i) referred above , and (B ) Lhe provisions of Section 6 (Cogfidenriaiity), 7 (Nolices) and
g (Governing Uv; Jurisdictio»), which are effective and enforceable as from lhe date hereof.
2.1.
At its sole discredon , EB may confirm to lhe Companies , upon entering inm
the Confinnation Support Letter, EB's approval of the Amcnded Plan
provided lha, if EB approves the Amcndcd Plan and R is later modifrcd in material terras,
at EB's sole discrct ] on, or in case the Amended Plan, as approved by EB, is not approved
without change by lhe general creditors' meeting that shall be oonvened to resolve and vote
on thc Amended Plan under the Judicial Reorganization ('YiCM") andor the Bankruptcy
Court, EB's Approval shall have no cffccis and this Preliminary Support Letter, lhe
Confinnation Support Letter and any olha documenl or undcrtaking in relation therewlth
will have no validity or cffect. Any material changes to lhe Amended Plan, as approved by
EB and atiuched to lhe Confirmation Support Letter , shall be submitted to EB for analysis at
Ieast IS (rifleen) days prior to the general creditors' meeting that shall be convened to
resolve and vote on lha modified Amended Plan under lhe Judicial Reorganization..
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2.2._ The Parties will negutiate in . good failh lhe lerms and condilions of lhe ______
Confirmalion Support Letter , i ncluding covenanis , reslriclions and any other undertakings
lhas will apply to lhe parties Ihereio. Upon execution of the Confirmation Support L.eiter by

lhe parties referred to in Section 2 above , (i) ali the provisions ira titia Preliminary Support
Leller , including our proposals , commitmenis and covenanis expressly sei forth herein shall
hecome irrevocably binding and shall remain valid, effective , enforceable and in fui) force
according to lhe tenras and condilions of the Confirmation Support Letter; and (li) subject to

lhe provisions of Section 6 below, this Preliminary Support Lelter and Lhe Confirmation
Support Letter shall be attached to the Amended Plan by the Compnnies , and lherefore
become an integral part thereoL

•

2.3.
In case of conllict between any provision of this Preliminary Support Letter
and any provision of the Confirmation Support Letter, the provisions of the Confirmalion
Support Letter shall prevail.
3.

E8 Commilmems.

3.1.
Eneva Sharcholdcrs ' Mcetina . Upon approval of lho Amended Plan by the
GCM and confirmation of lhe Amended Plan by the Dankruptcy Court (" Confirmadon
Order"), provided rhaf no stay cffecls were granted lo ara appeal challenging lhe
Confirmation Order, and funher subject to the salisfacdon or written wáiver by the relevant
parties of ali conditions precedent established in this letter, in lhe Confirmation Support
Letter and in lhe Amended Plan, we commiC ( i) to cause a mecting of the board of directora
of Eneva and fite Eneva Sharcholdcrs ' Meeling to be duly called and '( iixii.l) to cause our
representatives in the board of directora of Eneva to atlend, as applicable, the advance
Iloard meclings ( as required by the existing sharcholders ' agreement of Eneva) and lhe
mecting of lhe Board of Directors and (ii.2 ) to attcnd the advance sharcholders mecting (as
requircd by lhe existing sharcholders' agreement of Eneva) and the Enevá Shareholders
Mecting ; ali to:
•

(a) approve, and cause to be approved by our representatives, to lhe exlent
permitled by lhe Drazilian Corporation Law: (i) the Capital Increase , to be paid in
cash, conversion of ceriain credita and coruribulion of asseis, as provided and
detailed in the Amended Plan; (ii ) the ratification of lhe appoinimen t of the firms

responsible for preparing lhe appraisal reporia of ali asseis to be contributed in lhe
Capital Increase ("Appraisal Rc22rts") as provided and described in the Amended
Plan; (iii ) lhe Appraisal Reports; ( iv) the delegation to lhe management of Eneva of
ali lhe powers necessary to implement and give effect to such resolutions; and (v)
ali other acis under the Amended Plan, to lhe extent necessary; and

(b) (i) nol preveni lhe Companies from preparing the Amended Plan; and ( li) not
prevent the Companies from submitting lhe Amended Plan In the Judicial
Reorganization proceedings.
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3.2` Purther Affrrmative Aclions . To lhe extent permitted by law.and Subject lo
the satisfaction or written waiver by lhe relevant parties of ali conditions precedent
established in this lelter, the Confirmation Support Letter and in the Amended Plan, EB
hereby furlher undenakes to take ali reasonabie measures, and perform ali reasonable acta

required , andor make the companies under lhe direct andor Indirecl control of EB, to lhe
extent appUcable and - necessary to lake ali mensures ; andperform 911'reasonable°acts
required for the purposes of: (a) voting and instructing its representalives to vote in order to
have lhe Companies performing ali acta and complying with ali obligalions iestablished in
lhis Preliminary Support Letter, Lhe Confirmation Supportletter and lhe Amended Plan; (b)

fully implementing the Amended Plan in ali of ils terrns and conditions ; and (c ) taking ali
reasonoble measures in order to defend the validiiy, effecliveness, enforcement, and

implemenlation of ali terras and conditions set forth in lhis Prelin inary Support Letter, the
•

Confirmation Support Letter and the Amended Plan.
3.3.

Assianment of Preemottve Rtahts: Subject to lhe consent of certain lhird

parties and /or the release of any tmnsfer resiriclions over lhe EB Shates (as defined below),
EB commits to assign, aL no cosi, Its preemptive rights that shaU be neçessary to enable the

contribution of lhe asseis and capitalization of credita under lhe Capital Increase,.such
essets and credita to be specified in the Amended Plan.

3.4.

Additional Commllments Subject to Lhe fulFillment of lhe conditions
.

described in Section 2, EB will be obliged to:
, cooperate i n good foith with the Companies and their creditors and
their recpective affiliates, controlled companies, controlling persons i
directors, managers , administmtors , officers , employees , consultants and
counsel , so that the Amended Plan is fuily presented In lhe Judicial
Reorganization , resolved, voted and fully and unconditionally approved by
(a)

•

the creditors of the Companies and fuily implemented by lhe Companies in
ali ils terras and conditions;

(b)
as currem and future sharcholdcr of Eneva , take ali reasonable
measures , as permitted by applicable laws and regulations , for lhe
contribution of asseis to the corporate capital of Eneva according to the
Amended Plan, due to thcir strategic Importance for the stabilizadon of
Encva; and
(c)
nol sell , transfer , assign or dispose i n any other way lhe shares held
in lhe share capital of Eneva (" EB Shares") until Lhe ratification of the
Capital Increase . Notwithstanding lhe foregoing , EB will be authorized to
sell privaiely the lotality, and not lesa ihan the totality, of lhe EB Shores to
lhe same thed party acquirer , in case such lhird party acquirer undertakes,
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ln writing, to comply with lhe obligations incumbent upón EB assei forth --in this Preliminary Support Letter and lhe Confirmation Support Letter.

•

3.5
Nolwilhstanding lhe foregoing, nothing in this letter rncluding, withoul
limitation, this Section 3, shall be construed to limit or otherwise affeci any of EB's rights
_(i) widi respect to any breach by.the Companies or any third parliès or•iheir respective
obligations under this Preliminary Support Letter, lhe Confirmation Support Letter and/or
lhe Amended Plan, to pursue claims under lhe applicable eontracl or law against any such
breaching party; or (ii) under applicable law to appear and participate as a party in'interest
in any matter to be potentially discussed in any case under lhe laws of any other applicable
jurisdiclion conceming the Companies in any matter to be 'potentially discussed in the
Judicial Reorganization or any other proceeding, including withoul limitation, to object to
claims asseried or other actions commenccd by any third party against the Companies.
CADE and Third Parly Consente. no closing of the transactâns under the
3.6
Capital Increase are subject to the prior approval of lhe Brazilian Antitrust Agency
("CADE") and of cerlain third parties according to lhe terras and conditions of cerlain
agrecmcnts entcred into by lhe Companies and thirr subsidiaries ("CADE and Third Party
Consent "); Ihcrefore, EB agrees to ceoperale with the Companies, on a,reasonable and
timely manner, to provido the required information and/or documenis necessary to obtain
such approvals.
4
Reitresentations and Warranties. The Confirmation Supporl Letter will contain lhe
fundamental representations and werranlies (regarding libe, authority, etc.) to be given by EB:
Additional information. ED hereby agrees to timely provide and submit to lhe
5
Companies and to its advisors ali information that is available to EB and that is reasonably required
to obtain the CADE and Third Pany Consente, as required, as well as for lhe filing, confrrmation,
approval and implementation of the Amended Plan by the Bankruplcy Court.

•

Confidentiality and Disclosure. This Preliminary Support Letter shall be treated as
6
confidencial for a period of 2 (two) ycars and is being provided to the addrcssee solely in connection
with lhe Judicial Reorganizetion, Lhe Exisling Plan and the Amended Plan, provided that it may be
attached to lhe Amended Plan as per sub-sections 2.1 and 2.2 above and ullimatcly become public.
This Preliminary Support Letter may noi be used or disciosed for any other purptrse, excepi with lho
previous written conscnl of EB, provided that (i) upon commitment of lhe reciplent parties to treat
the information as confidencial, lhe Companies may reler to the non binding intentions provided in
chis Preliminary Support Lettcr in the Amended Plan prior to ils approval as per sub-sections 2.1
and 2.2 above, subject to express and written disclaimer that it is a non-binding preliminary letter
containing indicalions and intentions of EB subject to certain conditions, and provided that Eneva
has aiready disclosed lhe inforrnalion to the market by means of a material facl nolice in accordanec
with applicable CVM regulalion, regarding the existence and suramarized content of this

3
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Preliminary Support Letter ; and (íi) a copy of thisJettcr may bo provided to E.ON and.DTGP, - - subject, in each case, to their commitment to [real such inforrnalion as confidenlial.
7

Notices Any notice, request or other communication to EB relating to [bis letter
.

shall be mude in writing and sent by mail or fax to lhe following address: Praia do Flamengo 154,.
100 - fleor, Rio - de - Janeiro, RJ; - Attn :
— Adriano - Caste-llo - Branco; ewtuail:
adriano.cartellora cbx.com.br .

8
No Conflicl . Mr. EM Batista / EB acknowledges , subject lo the same
acknowledgement from E . ON, which is included in lhe letter atlached hereto as Schedule 2 that lhe
terms and conditions of this Preliminary Support Letter does not conflictMIh lhe terras and
conditions of the Companies • existing shareholders ' agreement.
9
Governing taw: Jurisdiction . This Preliminary Supporl Letter shall be'. govemed
and construed in accordance with lhe lows of the Fcdcrative Republic oCBrazil . Ány and ali dispute
or controversy related to or arising Gom the interprenuion, execution andor fulfillment of any

clause and /or seclion of this letter shall be submilted to, if during the course of lhe Judicial
Rcorganizadon, to lhe Bankruptcy Court, and afler lhe conclusion of lhe Judicial Reorganizetion, lo

one of lhe corporate couris of lhe City of Rio de Janeiro , State of Rio de Janeiro , with the express
waiver uf the jurisdiclion of any other court, however privileged it may be.
10

Tcrminalion: This letter shall be considered terminated by a notification of any of

lhe Parlics directed to lhe other Parties or on the later of lhe following : ( i) non-approval of the
Amended Plan by thc GCM and lhe Bankruptcy Court in accordance with lho terras and conditions
npproved by EB; (li) Deccmber 31, 2015; or (iii) lhe satisfaction and fulfillment of any and ali
actions and obligalions set forth in lhe Amended Plan, including, bul not limiled to, the Capital
Incrensc , unless otherwise provided for lherein; provided rhai lhe provision of Seclion 6 and 9 shall
continue to Ire valid and effective.
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A

EIKE FUHRKEN BATISTA

CENTENNIAL ASSET BRAZILIAN EQUITY FUND LLC

•

Name:

Name:

Position:

Position:

CENTENNIAL ASSET MINING FUND LLC

Narre:

Narre:

Position:

Position:

The Companies hereby confinns the receipt of this Preliminary Support Letter and acknowledges
and aecepts its obligations under the sections 6 (Confidenifafity), 7 (Notices), and 9 (Governing La\v

and Jurisdicrion):

ENEVA S.A — EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

amc: fiQineo.. ~ zc

n. ~ ax<c~ ..+o

i.

Name:~

Position: J~xedt

sitiou: ~•~

ENEVA PARTICIPAÇBES S.A. — EM RECUPERAÇÃO

'à, ,

~

Name:

ame: f { Qane
sition:-i ~

L

Position:

~
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Exhibit 1.2(iv)
E.ON Preliminary Support Letter

•

•

3UILSP - 21143229v1 5769002.372912
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Execution Version

To-ENEVA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Praia do Flamengo, No. 66,7' h floor
22.210-030, Rio de Janeiro - RJ
Attn.: Alexandre Americano - CEO and Ricardo Levy- CFO -

Loxembourg, April 13, 2015
- - ----- - ------ — . - —

-

And

•

£NEVA PARTICIPAÇOES S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Praia do Flamengo, No. 66,0 licor, suite 901/part
22.210-030, Rio de Janeiro - RJ
Attn.: Ricardo Levy-Co-CEO

Re.: Judicial Reorganiza(ion Protection filed by Eneva S.A.-Em Recuperação Judicial and
Eneva Participações S.A. - Em Recuperação Judicial

Dear Sirs:

•

1. We, DD BRAZIL HOLDINGS S.A.R.L ("E.ON"), reter to the Judicial Reorganization
Protection filed by Eneva S.A. - Em Recuperação Judicial C' ne ") and Eneva
Participações S.A. - Em Recuperação Judicial ("Eneva Participacões" anel, jointly with
Eneva, referred herein as the " m i ", which, in tum, jointly with E.ON, are referred
herein as the "Parties' and each a "Perto ), before the 4th Corporate -Court of the Judicial
District of the city of Rio de Janeiro ("Ba
Iç~, under case No. 047496148.2014.8.19.0001 (the "Judicial Reoraanizaton" ), and to the current version of the Plan of
Judicial Reorganization filed with the Bankruptcy Court (the "Existina Plan").
1.1.
Subject to the conditions set forth herein, we confirm through this letter
("Preliminarv Su000rt Leite?) our agreement that the restrucuxing of the Companies'
capital structure under the Judicial Reorganizadon (the "Restructu
) "shall be
impiemented by means of, among other measures, a capitalization of Eneva, through the
issuance of new common registered shares, in the estimated amount of approximately
R53,000,000,000.00 (three billion Reais), but in no event higher than R$3,600,000,000.00
(three billion six hundred million Reais), ai the issue price of RS0.15 (fifleen tenta of Real)
per share, which capital increase shall be mede by means of: (a) the capitalization of certain
credits held by unsecured creditors of the Companies, including Banco BTG Pactua! S.A.
("BTGP"), (b) the contribution of certain asseis by some of the existing sharehoiders,
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including E.ON, by certain creditors of Eneva, including BTGP, and, possibly but nol
certainly, by Petra Energia S.A. Ç'22 W), such assets to be individualized and submitted to
— _ — -- -- - valualon and resolution by Eneva's general shareholders' meeting C' Eneva Shareholders'
et'n "), and (c) the contribution of fresh funds Ç `Capital Inerease "); all of them to be
further detailed in the Amended Plan (as defined below).
1.2.
We understand (bar -(a),the Existing Plan is currendy ,being Teviewed,
amended andor supplemented by the management of the Companies (the Existing Plan; as
reviewed, amended or supplemented, and as will be filed by the Companies with the
Bankruptcy Court, the " Amended Plan ") and (b) the Amended Plan to be submitted to the
Bankruptcy Court will contemplate the Capital Inerease with the characteristica described in
iteras "(a)" to "(c)" of sub-section 1.1 above.
•

2.
Non-Bindina Effect prior to Fulfilment of Conditions Precedent . The effectiveness
of this Preliminary Support Letter is subject to the fulfilment of the following conditions precedent
in accordance with Article 125 of the Brazilian Civil Code (Law 10,40612002): (i) the delivery to
the Companies by BTGP, Mr. Eike Fuhrken Batista, Centennial Asset Mining Fund LLC and
Centennial Asset Brazilian Equity Fund LLC (the last three, " EB Grou o '), on the date hereof, of
exceuted versions of the letters equal, in form and substance, to the drafi letters attached hereto as
Schedules 1 and 2, respectively, (ii) our review and express and written epproval of the Amended
Plan (including the valuation of the assem to be contributed in the Capital Increase), which sha11 be
satisfactory to E.ON, and (iii) negotiation in good faith and execution of a separata document, as
satisfactory to E.ON, whereby E.ON, BTGP, EB Group andPetra (if Petra confirou; tire terma of the
contribution of ira assem according to the timetable provided in the Amended Plan) will confirm
their approval of the Amended Plan and the temus and conditions for the implementation of the
proposed Restmcturing (" Confirmation Support Letter") , except for (A) the provisions of Section 5
(Addifional I~nation), which is effective upon fulfilment of condition (i) referred above, and (B)
the provisions of Sections 6 (Confidentialiry), 7 (Notices) and 9 (Governing Law, Jurisdiction),
which are effective and enforceable as from the date hereof.

•

2.1.
At its sole discretion, E.ON may confirm to the Companies, upon entering
into tire Confirmation Support Letter, E.ON's approval of the Amended Plan (" E.ON's
APyroval "), provided that, if E.ON approves the Amended Plan and it is later modified in
material terras, ar E.ON's sole discretion, or in case the Amended Plan, as approved by
E.ON, is not approved without change by the general creditors' meeting that sha11 be
convened to resolve and vote on tire Amended Plan under lhe Judicial Reorganizetion
(' VCM ") andor the Bankruptcy Court, E.ON's Approval sha11 have no effects and this
Preliminary Support Letter, the Confirmation Support Letter and any other document or
undertaking in relation therewith will have no validity or effect. Any material changes to
the Amended Plan, as approved by E.ON and attached to the Confirtnation Support Letter,
sha11 be submitted to E.ON for analysis ar least 15 (fifieen) days prior to the general
creditors' meeting that shall be convened to resolve and vote on the modified Amended
Plan under the Judicial Reorganizalion.
s.rm.a.rros
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•

2.2.
The Parties will negotiate in good faith the terms and conditions of the
— Confirmation ' Support Letter , including covenents , restrictions and any other undertakings
thet will apply to the parties thereto . Upon execution of the Confirmation Support Letter by
the parties referred to in Section 2 above, (i) ali the provisions ia this Preliminary ' Support
Letter, including our proposals, commitments and covenants expressly set forth herein shall
become irrevocably binding and sha11 remain valid , effectivè , enforceable and In fui] force
according to the tertns and conditions of the Confrrmation Support Letter , and (ii) subject to
the provisions of Section 6 below , this Preliminary Support Letter and the Confinnation
Support Letter shall be attached to the Amended Plan by the Companies ,. and therefore
become an integral part thereof.
2.3.
In case of conflict between any provision of thia Prelin inary Support Letter
and the provision of the Confirmation Support Letter , the provisions of the Confimiation
Support Letter shall prevail.
3. E.ON ' s Commitments.

•

3.1.
Eneva Shareholdem ' Meeting . Upon approval of the Antended Plan by the
GCM and confirmation of the Amended Plan by the Bankruptcy Court (" Confirmation
Order• '), provided tliat no stay etfects were granted to an appeal challenging the
Confrrmation Order , and f uther subject to the satisfaction or written waiver by the relevant
parties of ali conditions precedent established in this letter , in the Confirmation Suppmt
Letter and in the Amended Plan, we commit : ( i) to causo a meeting of the board of directors
of Eneva and the Eneva Shareholders ' Meetíng to be duly called and (ii ) ( ii. 1) to cause otr
representatives in the board of directors of Eneva to attend, as applicable , the advance
Board meetings (as required by lhe existing sharcholders ' agreement of Eneva ) and the
meeting of the Board of Directora and (11 . 2) to attend the advance shareholdere meeting (as
required by the existing sharcholders ' agreement of Eneva ) and the Eneva Shareholders
Meeting ; ali to:
(a) approve , and cause to be approved by our representatives, to the extent
pemtitted by Article 115 of the Brazilian Corporation Law (i ) Lhe Capital Increase,
to be paid in cash, conversion of certain credita and contribution of assets, as
provided and detailed in the Amended Plan ; ( ii) the ratificados of the appointment
of the firms responsible for preparing the appraisal reporta of ali asseta ( except for
E.ON Assets, as defrned below ) to be contributed in the Capital Increase
("Awraisal Reporta ") as provided and described in the Amended Plan; (iii) the
Appraisal Reports; (iv) the delegation to the management otErteva of ali the
powera necessary to implement and give efPect to such resolutions ; and (v) ali other
acta under the Amended Plan, to the extent necessary, and
5
LL7hiN 'a6

.rr
u+r! n► sz

`•

~H~9
~Rlptoo

9697
Execution Version
(b) (i) not prevent the Companies from preparing the Amended Plan; and (ii) not
prevent the Companies from submitting the Amended Plan in , the Judicial
-- -- -- — - -- -- - — -- Reorganization proceedings.

-- - —

3.2.
Further Affrnnative Actions. To the extent permitted by law and subject to
the satisfaction or written waiver by the relevant parties of ali conditiona precedent
established in this letter, the Confirmation Support Letter and in the Amended Plan,.E.ON
hereby further undertakes to take ali reasonable mensures , and perform ali reasonable acta
required , andor make the companies under Lhe direct andor indirect control of E.ON, to the
extent applicable and necessary , to take ali measures , and. perform ali reasonable acta
required for the purposes of: (a) voting and instructing its representatives to vote in order to
have the Companies perfonning ali acta and complying with ali obligadons . establisbed in
this Preliminary Support Letter, the Confrrmation Support Letter and the Amended Plán; (b)
• fully implementing the Amended Plan in ali of its terras and conditions ; and (c) taking ali
reasonable measures in order to defend the validity , effectiveness , enforcement and
implementation of ali terras and conditions set forth in thia Preliminary Support Letter, the
Confrrmation Support Letter and the Amended Plan.
3.3.
Assioment of Preemptive Riahts . E.ON commits to assign , at no cost, ita
preemptive rights (lesa the preemptive rights required (i) for the subscription by E.ON of
new Eneva shares as a result of the contribution of the E.ON Asseis , ( ii) for the conversion
into Eneva shares of E.ON credita as provided in the Amended Plan and ( iii) for
subscription of new shares in cash that allows for E . ON to hold , upon implementation of the
contribution of the E . ON Assets , the aggregate amount of 10% (ten percent ) of the total
share capital of Eneva ) that shall be necessary to enable the contribution of the assets and
capitalization of credits under the Capital Increase, such asseta and credita to be specified in
lhe Amended Plan.
3.4.
Contribution of E.ON Assets. Subject to the satisfaction of the conditions
• precedent sei forth in this letter, the Confi mation Support Letter and the Amended Plan and
subject to the approval of the Capital Increase in Lhe General Shateholders ' Meeting
(including the approval of Appraisal Reporta and E.ON Appraisal Reporta ), EAN shall
contribute in the Capital Increase the following asseta: (i) total and outstanding equity
interest held by E.ON in Pamaiba Gas Natural S.A. C'EW) for an equity value of
R$81,400 , 000.00 (eighty- one million four hundred thousand Reais ) and (ii ) total and
outstanding equity interest held by E.ON in Eneva Participa~ for an equity value of
RS158,600,000.00 (one hundred fifty-eight million six hundred tltousand Reais ) ("£,W
AsseW), to be eonfrrmed and supported by E.ON Appraisal Reporta (as defined below),
which amounts can be reduced by (i) any capital reductioa anda any net debt variation
resulting from financing in case lhe respective funda are not used for.new investmenta
related to such asset or for the payment of suppliem , ali of them based on any
differences /changes betwecn the positions on the date hereof and the date of the call notice
for the board of directors ' meeting to resolve on the contribution of the E.ON Asseta to the
4
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share capital of Eneva ; and/or ( ii) any distribution of amounts to the sharebolders (other
than funda related to the declared and non - paid dividends reflecte_d in the balance . sheet
_ — -- dated ãs of Deceínbà 31, 2014), including dividenda , interest on nèt equity , redemption and
repurchase of shares since December 31, 2014 . For the avoidance of doubt , the indicative
equity vaiue of PGN referred above considers the effects of the convertible debentures
issued by PGN and ouistanding on the date hereof.
3.4.1. Amxaisal Reporta . The Companies shall engage a "Big Four"
accounting firm ( PricewaterhouseCoopers , Deloine Touche Tohmatsu, KPMG or
EY) to prepare Lhe necessary appraisal reporta with respect to the E . ON Assets
("E.ON Appraisal Reoorts " ), which shall be presented by no later than 5 (five) days
prior to the GCM and be attached to the Amended Plan. The E . ON Appraisal
Reporta shall comply with all requirements established by applicable law, including
for the purposes of Article 8 of the Brazilian Corporation Law and the applicable
CVM - Comiss6o de Valores Mobiliários' regulations . All fees and expenses in
connection with the E . ON Appraisal Reports shall be borre exclusively by the
Companies.
3.5.
Additional Commitments . Subject to the fiilfllment of the conditions
deseribed in Section 2 , E.ON will be obliged to:
(a)
cooperate in good faith with the Companies and their creditou and their
respectiva affiliates , controlled companies , controlling petsons , directors, managers,
administrators , officers , employees , consultants and counsel , so that the Amended
Plan is fully presented in the Judicial Reorganization , resolved, voted and fally and
unconditionally approved by the creditors of lhe Companies and fully implemented
by the Companies in all its terras and conditions;
as current and futuro shareholder of Eneva , tape the following mensures, as
(b)
pennitted by applicable laws and regulations, for the eontribulion by E.ON io
Eneva of E.ON Assets , due to their strategic importance for the stabilizadon of
Eneva . In case the necessary quorum is not achieved at the Eneva Shareholders'
Meeting for purposes of the contríbution of E.ON Assets , E.ON hereby irrevocably,
to the extent permitted by applicable laws and regulations , undertakes to, within the
contem of a new capital increase of Eneva for purposes of the contribution of the
E.ON Assets , at the same price and under the same conditions proposed within the
context of the Capital increase and as provided for in the Amended Plan, take ell
measures necessary ( i) to, as a relevant shareholder of Eneva , as soon as possible
aater ratification of the Capital Increase but in no event later Ihan 60 (sixty) days
counted as from such date, unless an extension is agreed in good faith , request the
Board of Directors of Eneva to call and , if the Board of Directors of Eneva refuses
or fails to do ao, exercise its right , under item "e of the sole paragmph of Article
123 of the Brazilian Corporation Law, to call a second extraordinary shareholders'
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meeting of Eneva ("Second Eneva Shareholders Meeting"); and (ii ) for a period of
up to 6 ( six) months counted as from Lhe date of the ratification o f the Capital
Increase , unlcss an extension as agreed in good faith , ( ii.l) to receive , at no cosi,
preemptive rights that shall be necessary to enable the contribution to Eneva by
E.ON of the E . ON Asseta at lhe Second Eneva ShareholdeW Meeting ;'( ii.2) to
effectively exercise such preemptive rights for the subscripiion of Eneva shares
_ against contribution of the E . ON Assets at Second Eneva Shareholders ' Meeting;
and (ii . 3) lo contribute the E . ON Assets at the Second Eneva Shareholders ' Meeting
(at the same price and under lhe some conditions proposed within the context of the
Capital Increase and as provided for in the Amended Plan); and
'

•

•

(e)
not sell , transfer, essign or dispose in any other way the E . ON Assets andor
the shares held in the share capital of Eneva (" E.ON Shares ") until; the carlier of, (i)
lhe ratification of the Second Capital Increase ; or (i7 6 ( aix) months counted as
from the date of ratification of the Capital Increase, whichever occurs first.
Notwithstanding the foregoing , E.ON will be suthorized to jointly tiell the totality,
and not lesa than the totality , of E.ON Assets and the E . ON Shares , to the same
third porty acquirer , in case such third party acquirer undertakes , in writíng, to
comply with the obligations incumbent upon E . ON as set forth in this Preliminary
Support Letter and the Confirmation Support Letter.
3.6.
Notwithstanding the foregoing , nothing in this letter (including, without
limitation, this Section 3 shall be construed to limit or otherwise affeet any of E.ON's rights
(i) with respect to any breach by the Companies or any third parties of lheir respective
obligations under this Preliminary Support Letter, the Confirmation Support Letter andor
the Amended Plan, to pursue claims under the applicable cóntrsct or law against any such
breaching party ; or (ii ) under applícable law to appear and participate as a party in interest
in any matter to be potentially discussed in any case under the laves of any other applicabie
jurisdiction conceming the Companies in any matter to be potentially discussed in the
Judicial Reorganization or any other proceeding , including, without limitation , to object to
claims asserted or other actions commenced by any third party against the Companies.
3.7. CADE and Third Party Consente . The contribution of E.ON Assets and the
closing of other transactions under the Capital Increase aro subject to the prior approval of
the Brazilian Antitnrst Agency (" CADE ") and of certain third partfes according to the termo
and conditions of certain egreements entered into by the Companies and their subsidiaries
(' VADE and Third Partv Consents "); therefore, E.ON agrees to cooperate with the
Companies , on a reasonabie and timely manner , to provide the required information andor
documento necessary to obLain such opprovals.

4.
Reoresentations and Warrantics . The Confirmation Support Letter will contain the
fundamental representations and warrenties (regarding title, authority , etc) to be given by E.ON
regarding lhe E.ON Asseis to be contributed as provided in the Amended Plan.
11
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S.
Addidonal lnformation . E.ON hereby agrees ( a) to timely provide and s » bmit to the
Compenies , to its advisors and to the accounting finn retained by the Companies to prepare the
E.ON Appraisal Reporta all information that is available to E.ON and that is reasonably required to
prepare lhe E.ON Appraisal Reports , to obtain the CADE and Third Party Consents , as required, as
well as for lhe filing , confirmation , approval and implementation of the Amended Plan by the
Bankruptcy Court ; and (b ) not to preveni Eneva from providing to -BTGP sll-reásonably rèquired
information of E.ON Assets for due diligente purposes , provided that such information shali be
treated as confídential according to the non disclosure agreement executed between Eneva and
E.ON, as amended or supplemented to include lhe possibility of such information ' being disclosed
by Eneva to BTGP as provided herein.
-

•

•

Confídentiality and Disclosure . This Preliminary Support.Letter shall be treated as
6.
confidential for a period of 2 (two ) years and is being provided to the addressee solely in connection
with the Judicial Reorganizadon , the Existing Plan and the Amended Plan , provided that it may be
attached to the Amended Plan as per sub-sections 2.1 and 2 . 1 above and ultimately become public.
This Preliminary Support Letter may not be used or disclosed for any other purpose, except with the
previous written consent of E.ON, provided that ( i) upon commitment of the recipient parties to
treat the information as corXidential , the Companies may reler to the non -binding intentionz
provided in this Preliminary Support Letter (including lhe indicative value of the E.ON peseta) in
the Amended Plan prior to its approval as per sub - sections 2.1 and 2 . 2 above, subject to express and
written disclaimer that it is a non - binding preliminary letter containing indications and intentions of
E.ON subject to certain conditions , and provided that ENEVA has ah=dy disclosed the information
to the market by means of a material fact notice in accordance with applicable CVM regulation,
regarding the existente and summarized content of this Preliminary Support Letter , and (ii) a copy
of this letter and the E.ON Appraisal Reporta may be provided to EB Group and BTGP, subject, in
each case , to their commitment to treat such information as confidential.
Notices. Any notice , request or other communication to E.ON relating to this letter
7.
sha11 be made in writing and sent by mail or fax to lhe following address : 17, Boulevard Prince
Henr1-1724 Luxembourg , Luxembourg ; Attn: Jens Otto ; e-mail jerís ottotReon com., with a copy
to E.ON SE , st the following address : E.ON-Platz 1 , 40479 DOsseldorf, Germany; Attn: Frank
Possmeier and Michael Kadgien; e - mails: frank possmeier 4con com and
michael kadaientn7 eon.com
.

,

.

(

.

.

.

No Conllict . E.ON acknowledges , subject to the * ame acknowledgment from Mr.
8.
Eike Fuhrken Batista , which ia included in the letter attached hereto as Schedul e 3, thet the terras
and conditions of this Preliminety Support Letter does not conflict with the terras and conditions of
theCompanies Shamholders' Agreement.
,

'

Goveminit Law: Jurisdiction This Preliminary Support Letter shall be governed
9.
and construed in accordance with the laves of the Federative Republic of Brazil. Any and ali dispute
or controversy reeated to or arising from the interpretation execution andor fulfillment of any
.
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clause andor section of this letter shall be submitted to, if during the course of the Judicial
Reorganization , to the Bankruptcy Court, and afier the conclusion of the Judicial Reorganizadon, to_
one of the eorporate oourts of the City of Rio de Janeiro , State of Rio de Janeiro , with the express .
waiver of the jurisdiction of any other court , however privileged it may be.

•

10.
Termination : This letter shall be considered tenninated on the earlier of the
following : ( i) non approval of the Amended Plan by the GCM and the Bankruptcy Court in
accordance with the (erras and conditions approved by E.ON; and (H) Decemher 31, 2015, provided
thet the provisions of Sections 6 (Co?tfidentialiry), 7 (Notices) and 9 (GoverningLaw,_ Jurïssdicllon)
shall continue to be valid and effective. In case of approval of lhe Amended Plan by the GCM and
the Bankntptcy Comi, this letter shall be valid and effeclive until the satisfaction and fulfilment of
any and all actions and obligetions set forth in the Amended Plan, including , but not limited to; the
Capitallncrease.

•

~N E/V9

GRIÓ`p~

3 X02
Execulion Version

(Signalum paga gflhe Preliminory Supparr Leneraenl by DD SR4ZIL HOLDINGSS.À.R.L.
Recuperaç$o Judiciao

to Eneva SA. —Em

IL BRAZIL ROLDINGS M L

l j

Name :

rir. V.

n.Unnzr

Position :

e*c rtirt

~

N

Ouz

,_

CJÉ~c

~ GüS

A

r1

•

9

— - ~tkE

-

yy

oáfo%p2

a~ v3
Executlon Version

-- -- -

- - ---

Pgnaare pago ojfhe PretlmbrorySupport Lettar rent hy DD SRdZIL XOLDINGSS,i.R.L. to
- - - --- -- - -- - -

- - -

«upemçdo JudJcfall

--

Eneva SÁ. —Em
--

The Companies hereby confirma lhe receipt of this Preliminary Support Lettèr and acknowledges.
and accepts its obligations under the Sections 5 (Additional lnjormntion), 6 (CoOdentiality), 7
(Notices), and P (Governing Law and Jurisdictton):

ENEVA S . A—EM RECUPERAÇÃO
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Exhibit 1.3

Amended Plan
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Schedule 4.2(1.1)

• - Approval of the Administrative Council for Economic Defense - CADE; -

— - -- - " -

• Consents or the release of the transfer restrictions required under Clause 3 of the
shareholders' agreement of PGN necessary for contribution of the total and outstanding
equity interest ia PGN held by E.ON ia the Capital Increase
• Approval of the Amended Plan at the GCM by creditors;

•
•
]UR_SP - 21143229v1 5769002.372912
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Schedule 4.30L11
• Approval of the Administrative Council for Economic Defense — CADE;
• Consents or the release (including by lapse of time) of the transfer restrictions required in
accordance with Section 12 of the Joint Operation Agreement required to enable the
contribution by BTGP of the_ total_ and outstanding equity_interest held by BTGP in BPMB
in the Capital Increase
• Approval of the Amended Plan at the GCM by creditors;

o

•
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• Schedule 4.3.1(v)
Conditions of BPMB Loan Agreements
- Maturity: 18 months
- Interest: CDI + 3,5% per year
- Collateral: Fiduciary Lien of shares issued by BPMB
Fiduciary Lien of receivables of BPMB

•

•
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• Consent from Itaú—Uni—banco S.A. in the contem of the following agreements: _

- ---- --- --- —

1. Eneva Shares Pledge Agreement, First Lien, (" Instrumento Particular de Constituição de
Penhor de Ações"), entered into by and among Centennial Asset Mining Fund LLC,
Centennial Asset Brazilian Equity Fund LLC, Banco Itaú BBA S.A. and Eike Fuhrken
Batista, dated as of January 25, 2013, as amended,ssupplem_ented or otherwise modified.
from time to time; -2. Eneva Shares Fiduciry Assignment Agreement ("Instrumento Particular de Contrato
de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia), entered into by and among Eike Fuhrken
Batista, Banco Itaú BBA S.A., Centennial Asset Mining Fund LLC and Centennial Asset
Brazilian Equity Fund LLC, dated as of January 25, 2013, as amended, supplemented or
otherwise modified from time to time;
•

3. Eneva Shares Pledge Agreement, Second Lien, ("Instrumento Particular de Constituição
de Penhor de Segundo Grau de Ações'), entered into by and among Centennial Asset
Mining Fund LLC, Centennial Asset Brazilian Equity Fund LLC, Banco Itaú BBA S.A. and
Eike Fuhrken Batista, dated as of October 11, 2013, as amended, supplemented or
otherwise modified from time to time.

J

JUf_SP - 21143229v1 5769002.372912

33

-

J1 11
Executfon Version
Schedule 4.40)

• Approval of the Administrative Council for Economic Defense — CADE;
• Approval of the Amended Plan at the GCM by creditors;
• Consent from Itaú Unibanco S.A. in relation to assignment of preemptive rights in the
context of the following agreements:
4. Eneva Shares Piedge Agreement, First Lien, ("Instrumento Particular de Constituição de
- Penhor de Ações"), entered into by and among Centennial Asset Mining Fund LLC,
Centennial Asset Brazilian Equity Fund LLC, Banco Itaú BBA S.A. and Eike Fuhrken
Batista, dated as of January 25, 2013, as amended, supplemented or otherwise modified
from time to time;
S. Eneva Shares Fiduciary Assignment Agreement ("Instrumento Particular de Contrato
de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia), entered into by and among Eike Fuhrken
• Batista, Banco Itaú BBA S.A., Centennial Asset Mining Fund LLC and Centennial Asset
Brazilian Equity Fund LLC, dated as of January 25, 2013, as amended, supplemented or
otherwise modified from time to time;
6. Eneva Shares Pledge Agreement, Second Lien, ("Instrumento Particular de Constituição
de Penhor de Segundo Grau de Ações'), entered finto by and among Centennial Asset
Mining Fund LLC, Centennial Asset Brazilian Equity Fund LLC, Banco Itaú BBA S.A. and
Eike Fuhrken Batista, dated as of October 11, 2013, as amended, supplemented or
otherwise modified from time to time.

o
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Schedule 4.5(1)
• _ Appro_vál of the Administrative Council for Economic Defense — CADE;
• Approval of the Amended Plan at the GCM by creditors;
• Consent from Banco BTG Pactual S.A. in the context of the pledge over Parnafba III shares
granted by Petra;
• Consent from Banco Bradesco S.A. in the context of the pledge over Parnafba I9 shares
grantedbyPetm;
• Consent from lenders and guarantors of Parnafba I, in which Petra figures as guarantor
• Consent from Ice Canyon and its related funds in the contexto of fiduciary lien over
Parnafba IV shares

•
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Shareholders Agreement of Pamafba III Geração de Energia S.A., entered into April 4th, 2013 by
and between Pamafba Participações S.A. and Petra Energia S.A.
- Shareholders Agreement of Pamafba I Geração de Energia S.A., by and between Eneva S.A. and
Petra Energia S.A.

- Shareholders Agreement of Pamafba IV Geração de Energia S.A., by and between -Parnafba
Participações S.A. and Petra Energia S.A.
- Pledge over Parnafba III shares granted by Petra to Banco BTG Pactual S.A.
- Pledge over Pamatba III shares granted by Petra to Banco Bradesco S.A. that may be converted to
fiduciary lien.
- Fiduciary lien over Pamafba IV shares granted to Ice Canyon and its related funds.

•

•
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Schedule 4.6(iv.1)

_ __ _ __ _ _ _ _ __ • _ Approval of the Administrative Council for EconomicDefense - CADE; _ _ - - - - - -• Approval of the Amended Plan at the GCM by creditors;

•

o
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_ __ _ .__ _ .__ • Approval of the Administrative Council for Economic Defense—CADE; -- -• Approval of the Amended Plan at the GCM by creditors;
• Financial Agreements of the Companies's subsidiaries as detailed below:

Pecém II
Banco do Nordeste S.A. (credor)
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social — BNDES credor
Banco Citibank S.A. (fiador BNDES)
Banco Bradesco S.A. (fiador BNDES)
Banco Itaú BBA S.A. (fiador BNDES)
BTGfiador BNDES
•

UTE Porto de Itagui
Banco do Nordeste S.A. (credor)
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social — BNDES (credor)
Banco Bradesco S.A. (credor)
Banco Votorantim S.A. (credor)

Parnafba I
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social — BNDES (credor)
Banco Itaú Unibanco S.A. (credor e fiador BNDES)
Banco Bradesco S.A. (credor e fiador BNDES)
Banco Santander (Brasil) S.A. — (fiador BNDES)
Parnafba II
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social — BNDES (credor)

HSBC Bank Brasil S.A. —Banco Múlti lofiador BNDES
Caixa Econômica Federal credor

Banco Itaú BBA S.A. (credor)
o
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__ _ _ _ _ __ _ ,__• _ Judicial Reorganization n° 0474961-48.2014.8.19.0001-and Lhe ancillary.proceedings and
appeals thereto (including the appeal proposed by Credit Suisse n° 000395090.2015.8.19.0000).
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Officilal Translation from English finto Portuguese
Identificação do documento original:
Confirmation Support Letter to Eneva S.A. and Eneva Participações S.A.
Título traduzido:
Carta de Confirmação de Apoio à Eneva S.A. e Eneva Participações S.A.
- TRADUÇÃO No.6

-

LIVRO No.56 - - PÁGINA No.162 -- -- - --

-

Certifico e dou fé para os devidos fins que nesta data me foi apresentado um documento em no Idioma Inglês o qual traduzo para o
portugues brasileiro no seguinte teor:

São Paulo, 29 de abril de 2015
-- -- — Para ENEVA S.A. — EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Praia do Flamengo, No. 66, 7 2 andar
22.210-903, Rio de Janeiro — RJ
At.: Alexandre Americano - CEO e Ricardo Levy - CFO

e
•

ENEVA PARTICIPAÇBES S.A. — EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Praia do flamengo, No. 66, 9 2 andar, sala 901/parte
22.210-903, Rio de Janeiro — RJ
At.: Ricardo Levy — Co-CEO

Ref.: Plano de Recuperação Judicial apresentado pela Eneva S.A. — Em Recuperação Judicial e Eneva
Participações S.A. — Em Recuperação Judicial

Prezados Senhores:
1.

Nós, DD Brasil Holdings S.A.RL ("E.0 ), o Banco BTG Pactual S.A. ("BTGP"), Petra Energia

S.A. ("Petra"), Itaú Unibanco S.A. ("Itaú"), o Sr. Eike Fuhrken Batista, Centennial Asset Mining Fund LLC e
Centennial Asset Brazilian Equity Fund LLC (as últimas três "Grupo EB" ), fazemos referência a:

•

1.1. ao Plano de Recuperação Judicial apresentado pela Eneva SA - Em Recuperação Judicial
("Eneva") e Eneva Participações SA - Em Recuperação Judicial ("Eneva Participações" e, em
conjunto com Eneva, doravante referidas como as "Companhias", que, por sua vez, em
conjunto com a E.ON, BTGP, Petra, Itaú e Grupo EB doravante referidas como as "Partes" e
Individualmente como "Parte"), perante a 4+ Vara Empresarial da Comarca da cidade de Rio
de Janeiro ("Juizo Falimentar"), no âmbito do processo n 4 0474961-48.2014.8.19.0001 (a
"Recuperação Judicial "j;

José Roberto Vensan Maramaldo
Tradutor Público e Intérprete Comercial
Matriculado na Jucesp sob o no. 1092 no Idioma
endereço: Rua AUSrralla, szs, Casa tf, Caraplcwo
Telefones: (11) 4169-72571(11) 981-058.695, e-mail:

R.G.: 17.384.458 - SSP SP
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1.2. as cartas entregues às Companhias (i) pela Petra em 31 de março de 2015 ("Carta
--- ---- - --- - -- - --Preliminar de Apoio Petra"), (ii) pelo BTGP em 9 de abril de 2015 ("Carta-Preliminar de
Apoio BTGP"), (iii) pelo Grupo EB em 09 de abril de 2015 ("Carta Preliminar de Apoio
Grupo EB"), e ((v) pela E.ON em 13 de abril de 2015 ("Carta Preliminar de Apoio E.ON");
todas anexas como Anexos 1.2 (i), 1.2 (11), 1.2 (iii) e 1.2 (iv), respectivamente (a Carta
Preliminar de Apoio Petra, a Carta Preliminar de Apoio BTGP, a Carta Preliminar de Apoio
Grupo EB e a Carta Preliminar de Apoio E.ON em conjunto doravante referidas como as
"Cartas Preliminares de Apoio"); e

•

1.3. o Plano Aditado, conforme Anexo 1.3, que contempla o Aumento de Capital com as
características descritas nas Cartas Preliminares de Apoio, foi aprovado pelo Conselho de
Administração da Eneva e protocolado pelas Companhias perante o Juizo Falimentar em 10 de
abril de 2015.
2.

Os termos em letras maiúsculas não expressamente definidos neste instrumento terão os

significados que lhes são atribuídos nas Cartas Preliminares de Apoio; e esta carta ("Carta de Confirmação
de Apoio") será considerada a Carta de Confirmação de Apoio a que se refere e definida em cada Carta
Preliminar de Apoio.
3.
Em caso de conflito entre qualquer disposição desta Carta de Confirmação de Apoio e das
Cartas Preliminares de Apoio, as disposições da presente Carta de Confirmação de Apoio prevalecerão.
4.
Confirmação das Cartas Preliminares de Apoio e Outras Avencas. Pela execução e entrega
desta Carta de Confirmação de Apoio:
•

4.1. cada uma das Partes, individual, mas não solidariamente, de forma irrevogável, confirma,
conforme o caso (i) sua aprovação de que a Recuperação Judicial será implementada por meio
de, entre outras medidas, as operações estabelecidas nas Cartas Preliminares de Apoio e
especialmente no Plano Aditado, nos termos do Anexo 13; e (ii) em relação a E.ON, BTGP,
Petra e Grupo EB, que todas as disposições, compromissos, obrigações, responsabilidades,
declarações e garantias e outros compromissos assumidos por cada uma delas nas Cartas
Preliminares de Apoio devem tornar-se mutuamente eficazes, vinculativos e executáveis a
partir desta data.
4.2. A E.ON adicionalmente (i) confirma sua aprovação do Plano Aditado (conforme incluído na
forma do Anexo 1.3), de acordo com a Cláusula 2 e sujeita às disposições da Cláusula 2.1,
ambas da Carta Preliminar de Apoio E.ON; (ii) declara e garante que as seguintes decl ções

1
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são verdadeiras, completas, precisas e não enganosas em todos os aspectos relevantes na
- presente data : (ii.l) .exceto conforme disposto no Anexo 4.2(ii.1), todas as autorizações - -- -- -exigidas para a celebração, a formalização e o cumprimento da Carta Preliminar de Apoio
E.ON e desta Carta de Confirmação de Apoio foram devidamente obtidas pela E.ON, incluindo,
mas não se limitando a, as aprovações societárias, legais e/ou regulatórias, bem como aquelas
exigidas em virtudede outros instrumentos celebrados com terceiros; e os representantes da E.ON ao assinarem a Carta Preliminar de Apoio e esta Carta de Confirmação de Apoio
possuem plenos poderes e capacidade para fazê-lo; (H.2) a Carta Preliminar de Apoio e esta
Carta de Confirmação de Apoio são vinculantes, válidas e constituem uma obrigação exequível
contra a E.ON; (ii.3) a celebração e cumprimento da Carta Preliminar de Apoio e desta Carta de

• Confirmação de Apoio e de outros instrumentos relacionados não implicam o descumprimento
de suas obrigações ou a violação de quaisquer disposições da lei, norma ou regulamentação
aplicável á E.ON e/ou seus acionistas controladores ou seus documentos constitutivos ou seus
acionistas controladores; (ii.4) a E.ON é a titular legítima dos Ativos da E.ON e, exceto pela
existência do acordo de acionistas da Pamaíba Gás Natural S.A. ("PGN"), do acordo de
acionistas da Eneva Participações e dos respectivos termos e condições e, exceto pelo penhor
existente sobre as ações emitidas pela PGN e detidas pela E.ON para garantir as debentures em
circulação emitidas pela PGN, os Ativos da E.ON estão livres e desembaraçados de qualquer
penhor, ónus, garantia, encargo, ação, participação, opção, procuração, restrição de voto, direito
de preferência ou outra limitação sobre alienação ou gravame de qualquer natureza; (H.5) a
E.ON é parte conhecedora em relação á matéria da Carta Preliminar de Apoio E.ON e desta
Carta de Confirmação de Apoio, (a) foi representada e assessorada por assessores jurídicos em
relação a Carta Preliminar de Apoio E.ON e esta Carta de Confirmação de Apoio, (b) conduziu
de forma independente sua análise e decisão para celebrar a Carta Preliminar de Apoio E.ON e
• esta Carta de Confirmação de Apoio e (c) reconhece ter celebrado a Carta Preliminar de Apoio
E.ON e esta Carta de Confirmação de Apoio de forma voluntária e por escolha própria, e não
sob coerção ou constrangimento; (ii.6) no melhor conhecimento da E.ON, não existe qualquer
ato, fato ou circunstância que possivelmente possa fazer com que a E.ON não obtenha as
aprovações societárias internas necessárias para cessão ao BTGP dos seus direitos de
preferência e (iii.7) não existe qualquer litígio, ação, demanda, processo, reclamação,
arbitragem ou investigação pendente ou, no melhor conhecimento da E.ON, potencial contra a
E.ON e a Eneva Participações de qualquer natureza, incluindo, mas não se limitando a, de
natureza fiscal, civil, trabalhista, ambiental, comercial, societária ou regulatória, que de alguma
forma questione ou busque (a) evitar, dificultar ou adiar a realização das transações
contempladas por esta Carta de Confirmação de Apoio, pela Carta Preliminar de Apoio e/ou
pelo Plano Aditado ou (b) de outra forma evitar, dificultar ou adiar o cumprimento ela E.ON
de quaisquer de suas obrigações de acordo com esta Carta de Confirmação de Apoio, a arta
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Preliminar de Apoio e/ou o Plano Aditado e (iii) confirma que o item 33(c) da Carta Preliminar
de Apoio E.ON deveria ser substituído pelo seguinte texto: "(c) no caso dos Ativos da E.ON
não serem contribuídos no Aumento de Capital, não vender, transferir, alienar ou de qualquer
outra forma disparos Ativos da E.ON e%u as ações detidas no capital da Eneva ("Ações da
E.ON') até a ocorrência do seguinte evento, o que ocorrer primeiro, (i) homologação do
Segundo Aumento de Capital ou (ü) 6 (seis) meses a -partir da data da homologação do
Aumento de Capital. Não obstante o acima exposto, a E.ON estará autorizada a vender
conjuntamente a totalidade, e não menos que a totalidade, dos Ativos da E.ON e das Ações da
E.ON, ao mesmo terceiro comprador, caso tal terceiro concorde, por escrito, a cumprir com as
obrigações relacionadas à E.ON conforme descrito nesta Carta Preliminar de Apoio e na
•

Carta de Confirmação de Apoio".
4.3. A BTGP adicionalmente (i) confirma sua aprovação do Plano Aditado (conforme incluído na
forma do Anexo 1.3), de acordo com a Cláusula 2 e sujeita às disposições da Cláusula 2.1,
ambas da Carta Preliminar de Apoio BTGP, (ii) declara e garante que todas as declarações e
garantias prestadas na Carta Preliminar de Apoio BTGP (que não aquelas incluídas nos itens
"a" e "d" da Cláusula 4 da Carta Preliminar de Apoio BTGP, as quais estão sendo substituídos
pelos itens "ii.l" e "ii.3" abaixo) são verdadeiras, completas, precisas e não enganosas em todos
os aspectos relevantes na presente data, e que as seguintes declarações e garantias são
verdadeiras, completas, precisas e não enganosas em todos os aspectos relevantes na presente
data: (ii.1) exceto conforme divulgado no Anexo 4.36i.1 , todas as autorizações exigidas para a
celebração, a formalização e o cumprimento da Carta Preliminar de Apoio e desta Carta de
Confirmação de Apoio pela BTGP foram devidamente obtidas, incluindo, mas não se limitando

a, as aprovações societárias, legais elou regulatórias, bem como aquelas exigidas em virtude de
• outros instrumentos celebrados com terceiros; e os representantes da BTGP ao assinarem a
Carta Preliminar de Apoio e esta Carta de Confirmação de Apoio possuem plenos poderes e
capacidade para faze-lo; (H.2) a BPMB é parte do Contrato de Operação Conjunta e do
consórcio celebrado com a PGN (" Contratos da BPMB"), os quais estão em pleno vigor e
efeito, bem como são legais, válidos, vinculantes e exequíveis contra a BMPB e, no melhor
conhecimento da BPMB, não existe qualquer disputa judicial ou de arbitragem em andamento
entre a BPMB e a PGN de acordo com os Contratos da BPMB; (ii.3) a BTGP é a titular
legítima dos Créditos da BTGP e do Ativo da BTGP, e tais Créditos da BTGP e Ativo da
BTGP, exceto pela existência do Contrato de Operação Conjunta e de seus respectivos termos e
condições, estão livres e desembaraçados de qualquer penhor, ônus, garantia, encargo, ação,
participação, opção, procuração, restrição de voto, direito de preferência ou outra limitação
sobre alienação ou gravame de qualquer natureza; (ii.4) desde 31 de dezembro de 2014, a
BPMB continua a ser uma holding pura, conduzindo suas atividades no curso ordinário seus
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negócios, de acordo com as práticas passadas em todos os seus aspectos relevantes e, no melhor
__conhecimento da13TGP, não.existe qualquer condição ou evento exclusivamente relacionado à - - - BPMB que possa causar um efeito adverso na BPMB (excluindo, para todos os fins desta
declaração, todos e quaisquer atos, fatos ou circunstãncias em conexão com os Contratos da
BPMB, os Blocos de Exploração da Parnaíba (conforme descrito no Anexo 3 da Carta
Preliminar de Apoio BTGP, bem como todos os direitos, obrigações elou contingências
relacionados e (ii.6) não existe qualquer litígio, ação, demanda, processo, reclamação,
arbitragem ou investigação em curso ou, no melhor conhecimento da BTGP, potencial contra a
BTGP ou BPMB de qualquer natureza, incluindo, mas não se limitando a, de natureza fiscal,
civil, trabalhista, ambiental, comercial, corporativa ou regulatória, que de alguma forma
• questione ou busque (a) evitar, dificultar ou adiar a realização das transações contempladas por
esta Carta de Confirmação de Apoio, pela Carta Preliminar de Apoio e/ou pelo Plano Aditado
ou (b) de outra forma evitar, dificultar ou adiar o cumprimento pela BTGP de quaisquer de suas
obrigações de acordo com esta Carta de Confirmação de Apoio, a Carta Preliminar de Apoio
e/ou o Plano Aditado e (iii) confirma que o item 3.5(e) da Carta Preliminar de Apoio BTGP
deveria ser substituído pelo seguinte texto: "(e) no caso dos Ativos da E.ON não serem
contribuídos no Aumento de Capital, não vender, transferir, alienar ou de qualquer outra
forma dispor das novas ações emitidas pela Eneva e subscritas e pagas pelo BTGP no contexto
do Aumento de Capital até a ocorrência do seguinte evento, o que ocorrer primeiro, (i)
homologação do Segundo Aumento de Capital ou (ii) 6 (seis) meses a partir da data de
homologação do Aumento de Capital mesmo que o Segundo Aumento de Capital não tenha
sido implementado, desde que o BTGP não viole seu comprometimento de acordo com o item
"d" acima. Não obstante o acima exposto, o BTGP estará autorizada a vender (i) deforma
privada (uma parte ou a totalidade) das ações emitidas pela Eneva e subscritas e pagas pelo
• BTGP no contexto do Aumento de Capital caso o terceiro comprador concorde, por escrito, a
cumprir com as obrigações definidas neste item e no item "d" acima; e%u (li) qualquer
número de ações que faça com que o BTGP mantenha pelo menos 49% (quarenta e nove por
cento) do capital da Eneva, considerando somente as ações subscritas e pagas pelo BTGP no
Aumento de CapitaM
4.3.1
BTGP concorda em não realizar e/ou conduzir os seguintes atos ou ações com
relação à BPMB da data da presente carta até, o que ocorrer primeiro, (a) 30 dias úteis a partir
da homologação do Aumento de Capital ou (b) conclusão da entrega das Ações da Eneva
emitidas de acordo com o Aumento de Capital ao BTGP, exceto mediante o prévio
consentimento por escrito da Eneva: (i) aquisição de ativos permanentes pela BPMB
envolvendo o valor total de R$3.000.000,00 (três milhões de reais), em uma única oupor meio
de diversas transações, bem como de qualquer participação societária, Ilre ou
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Indiretamente, pela BPMB; (li) celebração, rescisão ou alteração pela BPMB de quaisquer
contratos, acordos ou ajustes que resultem em assunção de obrigações pela BPMB, exceto no
curso ordinário dos negócios ou celebração de acordos com a Eneva e a PGN envolvendo as
Usinas Termelétricas da Parnafba (conforme definido na Carta Preliminar de Apoio Petra); (iii)
aprovação de qualquer incorporação, incorporação de ações, fusão, cisão (parcial ou total),
- - -transformação - ou qualquer-outro tipo - de reorganização - ou reestruturação societária
envolvendo a BPMB; (iv) celebração ou promessa de celebração de quaisquer contratos com,
de um lado, a BPMB, e, de outra lado, a BTGP ou quaisquer de suas afiliadas, exceto conforme
indicado no item "(v)" abaixo; (v) aprovação de operações que resultem em novas dívidas da

•

BPMB, incluindo, mas não se limitando a, os contratos de empréstimos entre partes
relacionadas celebrados pelo BTGP e/ou suas afiliadas, de um lado (como mutuante), e pela
BPMB, de outro lado (como mutuária), exceto pelos contratos de empréstimos entre partes
relacionadas no curso normal dos negócios celebrados com o BTGP e/ou suas afiliadas,

contanto que, em qualquer caso, tais contratos de empréstimos entre partes relacionadas
contenham pelo menos as condições definidas no Anexo 4.11(v); ficando entendido e
autorizado que tais contratos de empréstimos entre partes relacionadas poderão representar
o penhor (ou outras formas de garantias) das ações da BPMB ou dos ativos da BPMB em favor
do BTGP ou de suas afiliadas; (vi) distribuição de dividendos e/ou pagamento de juros sobre o
capital próprio para o BTGP, exceto pelos atos relacionados ao pagamento dos dividendas
declarados em 31 de dezembro de 2014 e não pagos até a presente data; (vil) renúncia de
qualquer direito ou atos pelos quais a BPMB libere terceiros de suas obrigações com relação à

BPMB (incluindo dividas e/ou receb(veis) envolvendo o valor total de R$3.000.000,00 (três
milhões de reais), em uma única ou por meio de diversas transações, exceto pela celebração
de acordo com a Eneva e a PGN envolvendo as Usinas Termelétricas da Parnafba; (viii)
• celebração de qualquer acordo Individual em processo administrativo, arbitra] ou judicial
envolvendo o valor total de R$3.000.000,00 (três milhões de reais), exceto pela celebração de
acordo com a Eneva e a PGN envolvendo as Usinas Termelétricas da Parnafba; (ix) aprovação
de qualquer modificação na remuneração global total da administração (diretores e
conselheiros) da BPMB, exceto conforme indicado na lei ou por meio de dissídio coletivo e (x)
assunção, celebração, promessa ou compromisso de praticar qualquer dos atos mencionados
nos Itens anteriores.

4.4. O Grupo EB (i) confirma sua aprovação do Plano Aditado (na forma do Anexo 1.3) de acordo
com a Cláusula 2 e sujeito ás disposições da Cláusula 2.1 da Carta Preliminar de Apoio EB e
(ii) concorda em, como acionista da Eneva, tomar todas as medidas, conforme permitido pelas
leis e regulamentações aplicáveis, para a contribuição pelo BTGP e pela E.ON á Eneva do
Ativo da BTGP e dos Ativos da E.ON, respectivamente, devido á sua importância estr Bica
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para a estabilização da Eneva. Caso o quórum necessário não seja atingido na Assembleia de
Acionistas da Eneva para fins -da contribuição dos Ativos da E.ON o Grupo EB -- ---irrevogavelmente, na extensão permitida pelas leis e regulamentações aplicáveis, concorda em,
por um período de até 6 (seis) meses a partir da data de homologação do Aumento de Capital, a
menos que uma extensão seja acordada de boa-fé, A) comparecer à segunda assembleia
extraordinária de acionistas da Eneva ("Segunda Assembleia'de - Acionistas da -'Eneva")
convocada para aprovar o novo Aumento de Capital da Eneva a ser subscrito pela E.ON e pago
com os Ativos da E.ON ("Segundo Aumento de Caoital % bem como votar favoravelmente
para aprovar x) o Segundo Aumento de Capital e (y) as deliberações necessárias para a
contribuição dos Ativos da E.ON pela E.ON, incluindo a ratificação da nomeação da firma
responsável pela preparação do laudo de avaliação dos Ativos da E.ON e aprovação de tal
,

(

(

•

laudo de avaliação e (B) sujeito ao consentimento de determinados terceiros e/ou a liberação de
quaisquer restrições de transferência com relação às Ações do Grupo EB expressamente
descrita no Anexo 4.4(ii)(B) ceder, sem quaisquer custos, os direitos de preferência necessários
para permitir a contribuição pela E.ON dos Ativos da E.ON no contexto do Segundo Aumento
de Capital caso os direitos de preferência detidos ou cedidos para E.ON não sejam suficientes
para permitir a contribuição dos Ativos da E.ON contanto que, no entanto tal cessão de
direitos seja realizada proporcionalmente com base na quantidade de ações detidas pela BTGP,
Grupo EB Itaú e Petra imediatamente depois da implementação do Aumento de Capital.

,

,

,

,

4.4.1

O Grupo EB também declara e garante que as seguintes declarações são verdadeiras,
completas, precisas e não enganosas em todos os aspectos relevantes na presente data: (i)
exceto conforme disposto no Anexo 4.46 , todas as autorizações exigidas para a celebração,

•

,

formalização e cumprimento da Carta Preliminar de Apoio e desta Carta de Confirmação de
Apoio pelo Grupo EB foram devidamente obtidas, incluindo mas não se limitando a, as
aprovações societárias legais e ou regulatórias bem como aquelas exigidas em virtude de

,

/

,;

outros instrumentos celebrados com terceiros e os representantes do Grupo EB que assinam a
Carta Preliminar de Apoio e esta Carta de Confirmação de Apoio tem poderes e capacidade
para fizê-lo; (ii) a Carta Preliminar de Apoio e esta Carta de Confirmação de Apoio são
vinculantes válidas e constituem uma obrigação exequível contra o Grupo EB; (iii) a

,

,

celebração e o cumprimento da Carta Preliminar de Apoio e desta Carta de Confirmação de
Apoio, bem como dos outros instrumentos relacionados não implicam o descumprimento de
quaisquer de suas obrigações ou violam quaisquer disposições da lei, norma ou regulamentação
aplicável ao Grupo EB ou a quaisquer de suas subsidiárias ou aos seus documentos
constitutivos ou de suas subsidiárias iv) é parte conhecedora em relação matéria da Carta

;(

à(

Preliminar de Apoio Grupo EB e desta Carta de Confirmação de Apoio, a) foi representado e
assessorado por assessores jurídicos em relação a Carta Preliminar de Apoio Grupo EB esta
Tradutor Público e Intérprete Comerdal
Matriculado na Jucesp sob o no. 1092 no Idioma Inglês

R.6.: 17.384.458 - SSP SP

C.P.F.: 181224968.30

C.C.M.: 2.845.542-8
Endereço: Rua Australla, 523, casa 8, CaraplNlba, SP, CEP 06345-300
Telefones: (11) 4169.7257 1 (11) 981-058.695, e-mail: jrrnaramaldo®Yahoo.com.br

Tradução Juramentada - Official Translation from English finto Portuguese
Identificação do documento original:
Confirmation Support Letter to Eneva S.A. and Eneva Participações S.A.
Título traduzido:
Carta de Confirmação de Apoio à Eneva S.A. e Eneva Participações S.A.
TRADUÇÃO No.6

LIVRO No.56

a 2

PAGINA No. 169

Carta de Confirmação de Apoio, (b) conduziu de forma independente sua análise e decisão para
celebrar a Carta Preliminar de Apoio. Grupo EB e esta Carta de Confirmação de Apoio e-(c) —
–
reconhece ter celebrado a Carta Preliminar de Apoio Grupo EB e esta Carta de Confirmação de
Apoio de forma voluntária e por escolha própria, e não sob coerção ou constrangimento; (v)
não existe qualquer evidência que o Grupo EB não obterá as autorizações necessárias ou a
liberação das restrições de transferência para acessão ao BTGP e à E.ON (a última, - se aplicável – -de acordo com a Cláusula 4.4.(B)) de seus direitos de preferência e (vii) não existe qualquer
litígio, ação, demanda, processo, reclamação, arbitragem ou investigação em curso ou, no
melhor conhecimento do Grupo EB, potencial contra o Grupo EB de qualquer natureza,
incluindo, mas não se limitando a, de natureza fiscal, civil, trabalhista, ambiental, comercial,
• societária ou regulatória, que de alguma forma questione ou busque (a) evitar, dificultar ou
adiar a realização das transações contempladas por esta Carta de Confirmação de Apoio, pela
Carta Preliminar de Apoio e/ou pelo Plano Aditado ou (b) de outra forma evitar, dificultar ou
adiar o cumprimento pelo Grupo EB de quaisquer de suas obrigações de acordo com esta Carta
de Confirmação de Apoio, a Carta Preliminar de Apoio e/ou o Plano Aditado.
4.5. A Petra declara e garante que as seguintes declarações são verdadeiras, completas, precisas e
não enganosas em todos os aspectos relevantes na data do presente instrumento: (i) exceto
conforme disposto no Anexo 4.5(1 1 , todas as autorizações exigidas para a celebração, a
formalização e o cumprimento da Carta Preliminar de Apoio e desta Carta de Confirmação de
Apoio pela Petra foram devidamente obtidas, incluindo, mas não se limitando a, as aprovações
societárias, legais e/ou regulatórias, bem como aquelas exigidas em virtude de outros
instrumentos celebrados com terceiros; e os representantes da Petra ao assinarem a Carta
Preliminar de Apoio e esta Carta de Confirmação de Apoio possuem plenos poderes e
• capacidade para fazê-lo; (ii) a Carta Preliminar de Apoio e esta Carta de Confirmação de Apoio
são vinculantes, válidas e constituem uma obrigação exequível contra a Petra; (ii.3) a execução
e assinatura da Carta Preliminar de Apoio e desta Carta de Confirmação de Apoio e de outros
instrumentos relacionados não implicam o descumprimento de suas obrigações ou a violação de
quaisquer disposições da lei, norma ou regulamentação aplicável à Peva, suas subsidiárias e/ou
seus documentos constitutivos ou de suas subsidiárias; (iv) a Petra é titular legitima da Parnalba
I, Parnalba 111 e Parna(ba IV (conforme definido na Carta Preliminar de Apoio Petra), as quais,
exceto conforme descrito no Anexo 4.5(iv), estão livres e desembaraçadas de qualquer penhor,
ónus, garantia, encargo, ação, participação, opção, procuração, restrição de voto, direito de
preferência ou outra limitação sobre alienação ou gravame de qualquer natureza; (v) a Petra é
parte conhecedora em relação à matéria da Carta Preliminar de Apoio Petra e desta Carta de
Confirmação de Apoio, (a) foi representada e assessorada por assessores jurídicos em relação a
Carta Preliminar de Apoio Petra e esta Carta de Confirmação de Apoio, (b) conduziu de rma
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independente sua análise e decisão para celebrar a Carta Preliminar de Apoio Petra e esta Carta
de Confirmação de Apoio e (c) reconhece tercelebrado a Carta Preliminar de Apoio Petra e
esta Carta de Confirmação de Apoio de forma voluntária e por escolha própria, e não sob
coerção ou constrangimento e (vi) não existe qualquer litígio , ação, demanda , processo,
reclamação, arbitragem ou investigação em curso ou, no melhor conhecimento da Petra, contra
— — -- a Petra de qualquer natureza , incluindo , mas não se limitando a , de natureza fiscal , civil,
trabalhista , ambiental , comercial , societária ou regulatória , que de alguma forma questione ou
busque ( a) evitar, dificultar ou adiar a realização das transações contempladas por esta Carta de
Confirmação de Apoio, pela Carta Preliminar de Apoio e/ou pelo Plano Aditado ou (b) de outra
forma evitar, dificultar ou adiar o cumprimento pela Petra de quaisquer de suas obrigações de
acordo com esta Carta de Confirmação de Apoio, a Carta Preliminar de Apoio e/ou o Plano
Aditado.
4.5.1
Petra concorda em, como futura acionista da Eneva, tomar todas as medidas,
conforme permitido pelas leis e regulamentações aplicáveis para a contribuição pela E.ON à
,

Eneva dos Ativos da E.ON, devido á sua importância estratégica para a estabilização da Eneva.
Caso o quórum necessário não seja atingido na Assembleia de Acionistas da Eneva para fins da
contribuição dos Ativos da E.ON, Petra irrevogavelmente , na extensão permitida pelas leis e
regulamentações aplicáveis, concorda em, por um período de até 6 ( seis) meses a partir da data
de homologação do Aumento de Capital, a menos que uma extensão seja acordada de boa-fé,
(A) comparecer á Segunda Assembleia de Acionistas da Eneva convocada para aprovar o
Segundo Aumento de Capital, bem como votar favoravelmente para aprovar (x) o Segundo
Aumento de Capital e (y) as deliberações necessárias para a contribuição dos Ativos da E.ON
pela E.ON, incluindo a ratificação da nomeação da fuma responsável pela preparação do laudo
• de avaliação dos Ativos da E.ON e aprovação de tal laudo de avaliação e (B) ceder, sem
quaisquer custos, os direitos de preferência necessários para permitir a contribuição pela E.ON
dos Ativos da E.ON no contexto do Segundo Aumento de Capital caso os direitos de
preferência detidos ou cedidos para E.ON não sejam suficientes para permitir a contribuição
dos Ativos da E.ON, contanto que, no entanto , tal cessão de direitos seja realizada
proporcionalmente com base na quantidade de ações detidas pela BTGP, Grupo EB, Itaú e
Petra imediatamente depois da implementação do Aumento de Capital e ( iv) não vender,
transferir, alienar ou de qualquer outra forma dispor das ações detidas no capital da Eneva até a
ocorrência do seguinte evento, o que ocorrer primeiro , ( i) homologação do Segundo Aumento
de Capital ou (ii) 6 (seis) meses a partir da data de homologação do Aumento de Capital. Não
obstante o acima exposto , Petra estará autorizada a transferir , por meio de venda privada, a
totalidade, e não menos que a totalidade , das ações emitidas pela Eneva e subscritas e pagas
pela Petra no contexto do Aumento de Capital , caso tal terceiro comprador concor por
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escrito, a cumprir com as obrigações relacionadas á Petra conforme descrito nesta Carta
— — - - - -- - Preliminar de Apoio Potra e nesta Carta de Confirmação de Apoio. -- -- - - - ---- - - 4.5.2.

A Petra concorda em contribuir em nome da Eneva a Pamaíba I e IV pelo valor total

de R$ 282,849 487.49 duzentos e oitenta e dois milhões oitocentos e quarenta e nove mil
,

(

quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos ) e contribuir em nome da Eneva a
Pamaíba III pelo valor total de R$ 94,609,732.51 (noventa e quatro milhões seiscentos e nove
mil setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos ), de acordo com os respectivos
laudos de avaliação.

o

•

4.6. O Itaú, por este ato (1) ratifica a sua aprovação do Plano Aditado (constante do Anexo 1.3);
(ii) de forma irrevogável compromete - se a votar a favor do Plano Aditado na assembleia geral
de credores que será convocada para deliberar e votar o Plano Aditado no âmbito da
Recuperação Judicial, em conformidade com as disposições aplicáveis estabelecidas na Lei n°
11.101/ OS ("LFR "); ( iii) a fim de exercer devidamente os direitos de voto referidos no item
"(ii)" acima, participar de qualquer e todas AGCs convocadas durante a Recuperação Judicial,
inclusive para deliberar e votar o Plano Aditado, em conformidade com as disposições
aplicáveis estabelecidas na LFR; ( iv) declara e garante que as seguintes afirmações são
verdadeiras , completas , precisas e não enganosas em todos os aspectos relevantes na presente
data: ( iv.1) exceto conforme disposto no Anexo 4.6 (iv.l todas as autorizações necessárias
).

para a celebração , formalização e cumprimento das obrigações deste Carta de Confirmação de
Apoio pelo Itaú foram devidamente obtidas, incluindo , mas não limitado a, as aprovações
societárias , legais e / ou regulatórias , bem como aquelas necessárias em virtude de outros
instrumentos celebrados com terceiros ; e os representantes do Itaú que assinam esta Carta de
• Confirmação de Apoio tem o poder e a capacidade de fazõ-lo; (iv.2) esta Carta de Confirmação
de Apoio é vinculaste, válida e constitui uma obrigação exequível contra o Itaú; (iv.3) a
celebração e cumprimento das obrigações previstas nesta Carta de Confirmação de Apoio e
outros instrumentos relacionados não implicam descumprimento de qualquer das suas
obrigações ou violam quaisquer disposições de lei, norma ou regulamento aplicável a ele ou
qualquer de suas subsidiárias ou seus documentos constitutivos ou os de qualquer de suas
afiliadas; (iv.4) é uma parte conhecedora em relação á matéria desta Carta de Confirmação de
Apoio, ( a) foi representado e assessorado por assessores jurídicos em relação a esta Carta de
Confirmação de Apoio, ( b) conduziu de forma independente sua análise e decisão para celebrar
esta Carta de Confirmação de Apoio, e (e) reconhece ter celebrado esta Carta de Confirmação
de Apoio de forma voluntária e por escolha própria, e não sob coação ou constrangimento; e
(iv.5) não existe litígio, ação, processo , demanda, reclamação , arbitragem ou investi ação em
curso ou, no melhor conhecimento do Itaú, potencial contra o Itaú de qualquer na reza,
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incluindo, mas não limitando aos de natureza fiscal, cível, trabalhista, ambiental, comercial,
-----.--- --- -corporativa ou regulatória, que, de alguma forma, questione ou busque (a) evitar, dificultar ou -- --adiar a realização das transações contempladas por esta Carta de Confirmação de Apoio e/ou o
Plano Aditado, ou (b) de outro modo evitar, dificultar ou adiar o cumprimento pelo Itaú de
quaisquer de suas obrigações de acordo com esta Carta de Confirmação de Apoio e / ou o Plano
_ - - - - - ---- Aditado. ----- - --- - - -- — - -- - -- -- -4.6.1 O Itáu concorda em, como credor e futuro acionista da Eneva, tomar todas as medidas
necessárias, conforme permitido pelas leis e regulamentações aplicáveis, com relação à
contribuição pela E.ON à Eneva dos Ativos da E.ON, devido à sua importância estratégica para
• a estabilização da Eneva. Caso o quórum necessário não seja atingido na Assembleia de
Acionistas da Eneva para fins da contribuição dos Ativos da E CIN, o Itaú irrevogavelmente, na
extensão permitida pelas leis e regulamentações aplicáveis, concorda em, por um período de até
6 (seis) meses a partir da data de homologação do Aumento de Capital, a menos que uma
extensão seja acordada de boa-fé, (A) comparecer à Segunda Assembleia de Acionistas da
Eneva convocada para aprovar o Segundo Aumento de Capital, bem como votar

•

favoravelmente para aprovar (x) o Segundo Aumento de Capital e (y) as deliberações
necessárias para a contribuição dos Ativos da E.ON pela E.ON, incluindo a ratificação da
nomeação da firma responsável pela preparação do laudo de avaliação dos Ativos da E.ON e
aprovação de tal laudo de avaliação e (B) ceder, sem quaisquer custos, os direitos de
preferência necessários para permitir a contribuição pela E.ON dos Ativos da E.ON no contexto
do Segundo Aumento de Capital caso os direitos de preferência detidos ou cedidos para a E.ON
não sejam suficientes para permitir a contribuição dos Ativos da E CIN, contanto que, no
entanto, tal cessão de direitos seja realizada proporcionalmente com base na quantidade de
ações detidas pelo BTGP, Grupo EB, Itaú e Petra imediatamente depois da implementação do
Aumento de Capital.
4.7. As Companhias declaram e garantem que as seguintes declarações são verdadeiras, completas,
precisas e não enganosas em todos os aspectos relevantes na presente data: (i) exceto conforme
disposto no Anexo 4.7(i), todas as autorizações exigidas para a celebração, a formalização e o
cumprimento desta Carta de Confirmação de Apoio foram devidamente obtidas, incluindo, mas
não se limitando a, as aprovações societárias, legais e/ou regulatórias, bem como aquelas
exigidas em virtude de outros instrumentos celebrados com terceiros; e os representantes das
Companhias ao assinarem esta Carta de Confirmação de Apoio possuem poderes e capacidade
para faz@-lo; (ii) esta Carta de Confirmação de Apoio é vinculante, válida e constitui uma
obrigação exequível contra as Companhias; (iii) sujeita às disposições e limitações definidas no
Plano Aditado e na LFR, a celebração e o cumprimento desta Carta de Confirmação de A oio e
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de outros instrumentos relacionados não implicam o descumprimento de suas obrigações ou a
--------violação de quaisquer disposições da lei, norma ou regulamentação aplicável ás Companhias ou
suas ,subsidiárias ou seus documentos constitutivos ou de suas subsidiárias ; ( iv) exceto
conforme mencionado no Anexo 4.7(iv) , não existe qualquer litígio, ação , demanda, processo,
reclamação , arbitragem ou investigação em curso ou , no melhor conhecimento das
- -Companhias , potencial contra as Companhias de qualquer natureza, incluindo , mas não se
limitando a , de natureza fiscal, civil , trabalhista , ambiental , comercial , societária ou regulatória,
que de alguma forma questione ou busque (a) evitar, dificultar ou adiar a realização das
transações contempladas por esta Carta de Confirmação de Apoio, pela Carta Preliminar de
Apoio e/ou pelo Plano Aditado ou (b) de outra forma evitar, dificultar ou adiar o cumprimento
• pelas Companhias de quaisquer de suas obrigações de acordo com esta Carta de Confirmação
de Apoio, a Carta Preliminar de Apoio e /ou o Plano Aditado e (v) sujeita ás disposições e
limitações definidas no Plano Aditado e na LFR , as Companhias e suas subsidiarias possuem
plenos poderes e capacidade para conduzir seus negócios e transações conforme atualmente

conduzidos , manter ou utilizar suas propriedades ou ativos, bem como cumprir com suas
respectivas obrigações de acordo com o estabelecido nos documentos da transação em
conformidade com todas as leis, conforme aplicável.
4.7.1
As Companhias, individual e solidariamente, concordam de forma irrevogável
(incluindo suas subsidiarias ) a: (a) apoiar e concluir a Recuperação Judicial e todas as
transações contempladas na Carta Preliminar de Apoio, nesta Carta de Confirmação de Apoio e
no Plano Aditado (" Documentos do Plano" incluindo, mas não se limitando a, solicitar a
convocação de uma ou mais AGCs para deliberar e votar o Plano Aditado; (b) tomar todos os
atos e ações necessários e apropriados sob seu controle e implementar apropriadamente a
• Recuperação Judicial e as transações contempladas de acordo com os Documentos do Plano
(incluindo a negociação de boa fé dos documentos razoavelmente necessários ou aconselháveis
para conduzir as transações contempladas nos Documentos do Plano ou na Recuperação
Judicial ); ( c) não instaurar qualquer processo que não seja consistente ou que venha a evitar,
frustrar ou impedir a aprovação, homologação ou implementação do Plano Aditado ou de
qualquer de suas transações ou ainda contestar quaisquer apelações ou ações instauradas por

terceiros contra a Decisão de Homologação ( conforme definido abaixo ) elou questionar de
qualquer forma o Plano Aditado ; ( d) tomar todas as medidas e atos necessários e apropriados
sob seu controle para obter decisão da Juizo Falimentarhomologando o Plano Aditado de
acordo com a Cláusula 58 da LFR (" Decisão de Homologação ); ( e) convocar , comparecer e
realizar a assembleia geral de acionistas da Eneva para aprovar o Aumento de Capital até data
que não seja posterior a 15 de outubro de 2015 ; ( f) manter o controle e sua atual participação
em cada uma de suas subsidiárias e não realizar qualquer transação descrita anteriormen ; (g)
José Roberto Vensan Maramaldo
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não praticar qualquer ação (direta ou indiretamente) que seja inconsistente com o presente
instnmlento ou qualquer dos Documentos do Plano, ou com a rápida e efetiva homologação e
consumação do Plano Aditado e (h) substituir todas as garantidas concedidas por cada titular
dos seguintes ativos no contexto de qualquer endividamento de tais ativos mediante a conclusão
da contribuição dos Ativos da E.ONs, Ativos da BTGP, Parnaiba I, Pamaíba III e Pamalba IV
no Aumento de Capital, considerando cada contribuição de ativos individualmente. - -- -S. Confidencialidade e divulgação. A presente Carta de Confirmação de Apoio será
considerada confidencial pelo período de 2 (dois) anos e é fornecida somente em relação à Recuperação
Judicial, o Plano Existente e o Plano Aditado, contanto que possa ser anexada ao Plano Aditado de acordo
com as disposições da Carta Preliminar de Apoio e por fim tome-se pública. A presente Carta de
• Confirmação de Apoio não deverá ser utilizada ou divulgada para qualquer outro fim, exceto mediante
prévia autorização por escrito das Partes, contanto que mediante o comprometimento das partes destinatárias
de tratar tais informações como confidenciais, as Companhias poderão recorrer às disposições desta Carta de
Confirmação de Apoio, mediante a declaração expressa e por escrito que esta contém obrigações das Partes
sujeitas a determinadas condições e considerando que a Eneva já tenha divulgado tais informações ao
mercado por meio de fato relevante de acordo com a regulamentação da CVM, com relação à existência e ao
conteúdo resumido desta Carta de Confirmação de Apoio.
Responsabilidades individuais e não solidárias. Os contratos, acordos, obrigações e
6.
declarações e garantias das Partes de acordo com esta Carta de Confirmação de Apoio são, em todos os
aspectos, individuais e não solidários, exceto no caso do Grupo EB, em que o Sr. Eike Fuhrken Batista, a
Centennial Asset Mining Fund LLC e a Centennial Asset Brazilian Equity Fund LLC são individual e
solidariamente responsáveis.
•

Sucessores e cessionários. As disposições desta Carta de Confirmação de Apoio vinculam e
7.
operam em beneficio das Partes e de seus respectivos sucessores e cessionários; considerando que nem esta
Carta de Confirmação de Apoio nem qualquer direito, obrigação ou responsabilidade resultante ou em
conexão com o presente instrumento poderá ser cedido por qualquer Parte sem o prévio consentimento por
escrito das outras Partes, exceto no caso de transferência (i) por uma Parte às suas afiliadas; (ii) pela BTGP
de acordo com o item "(e)(i)" da Cláusula 3.5 da Carta Preliminar de Apoio BTGP, conforme alterada por
esta Carta de Confirmação de Apoio e (iii) pela E.ON de acordo com a última sentença do item "c" da
Cláusula 3.5 da Carta Preliminar de Apoio E.ON, conforme alterada por esta Carta de Confirmação de Apoio
e (iv) pela Potra de acordo com a última sentença da Cláusula 4.5.1 desta Carta de Confirmação de Apoio.
Os direitos e as obrigações da Potra de acordo com o presente instrumento poderão ser alienados ao terceiro
comprador da Parnaiba 1, Parnaiba III e/ou Parnaiba IV. Qualquer cessão permitida de acordo com o presente
instrumento estará sujeita ao comprometimento por escrito do cessionário no sentido de assumir t as as
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obrigações e direitos do cedente, bem como estar sujeito ás disposições desta Carta de Confirmação de
-- —Apoio.
—

--

-

8.

Acordo integral. A presente Carta de Confirmação de Apoio e qualquer Carta Preliminar de
Apoio com todos os seus Anexos constituem o acordo e entendimentos integrais entre as Partes com relação
a -todos- os assuntos acordados, bem como substituem todos os acordos, - entendimentos, -declarações ou
garantias, negociações e discussões anteriores, orais ou por escrito, entre as Partes com relação aos assuntos
definidos neste instrumento e deverão prevalecer sobre qualquer outro termo, sentença, solicitação ou
reconhecimento conflitante relativo a qualquer entendimento anterior entre as Partes.
•

9.
Independência. Caso qualquer disposição contida no presente instrumento seja considerada
inválida ou inexequível por qualquer tribunal de jurisdição competente, as demais disposições contidas na
presente permanecerão em pleno vigor e efeito, exceto se a disposição inválida ou inexequível (i) for crítica
para qualquer uma das Partes, para fins de assinatura do presente instrumento e/ou afete substancialmente a
posição de qualquer Parte com relação a outra Parte e (ii) não puder ser substituída por outra disposição
similar válida e exequível. Qualquer disposição aqui contida que seja considerada parcialmente inválida ou
inexequível deverá permanecer em pleno vigor e efeito com relação á parte que não tiver sido considerada
inválida ou inexequível. As Partes deverão negociar de boa fé e envidar seus melhores esforços para
substituir uma disposição inválida ou inexequível por uma disposição similar válida e exequível.

•

10.
Renúncia. Nenhuma renúncia, distrato ou rescisão do presente instrumento, ou de qualquer
de seus termos e condições, vinculará as Partes, a menos que confirmada por escrito. Nenhuma renúncia por
qualquer Parte com relação a qualquer termo ou condição aqui previsto ou qualquer descumprimento
resultante afetará o direito de tal Parte de posteriormente executar tal termo ou condição ou exercer qualquer
direito ou recurso legal no caso de descumprimento, similar ou não.

IL Exceptio Non Adimoleti Contracius

.

No caso de violação por qualquer das Partes de

qualquer disposição relevante da Carta Preliminar de Apoio, desta Carta de Confirmação de Apoio e/ou no
Plano Aditado, a(s) Parte(s) adimplente(s) não será(ão) obrigada(s) a conduzir e/ou cumprir com suas
obrigações de acordo com a Carta Preliminar de Apoio, esta Carta de Confirmação e/ou o Plano Aditado até
que tal violação não seja sanada. Para fins de esclarecimento, as Partes concordam que qualquer uma das
Partes poderá notificar a(s) Parte(s) inadimplente(s) acerca do não-cumprimento com suas obrigações de
acordo com a Carta Preliminar de Apoio, ainda que tal Parte adimplente não seja uma Parte da Carta
Preliminar de Apoio que estiver sendo violada.
Execução específica. Cada uma das Partes reconhece e concorda que todos os com comissos
e as obrigações assumidos nesta Carta de Confirmação de Apoio e em cada uma das Cartas Prelimin ns de
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Apoio das Partes estarão sujeitos à execução especifica, de acordo com os artigos 461 e 632 et. seq. do
Código de. Processo Civil Brasileiro. Para fins desta Carta de Confirmação de Apoio, cada uma das Partes --adicionalmente reconhece e concorda que esta Carta de Confirmação de Apoio, devidamente executada pelas
2 (duas) testemunhas indicadas abaixo, constitui titulo executivo extrajudicial para todos os fins e efeitos do
artigo 585, item II, do Código de Processo Civil Brasileiro.

1" As Partes também reconhecem, concordam e autorizam que a presente Carta de
Confirmação de Apoio será (a) anexada ao Plano Aditado; (ti) integrada ao Plano Aditado para
todos os fins e (c) considerada exequível contra as Partes do presente instrumento.

11

119

Vias. A presente Carta de Confirmação de Apoio poderá ser assinada simultaneamente em
seis ou mais vias, cada uma sendo considerada uma via original e todas as vias deverão constituir um mesmo
e único instrumento. A presente Carta de Confirmação de Apoio será válida e eficaz na data em que cada
Parte tiver recebido um via do presente instrumento assinada pelas outras Partes. Até que, e a menos que,
cada Parte tenha recebido uma via assinada pelas outras Partes, a presente Carta de Confirmação de Apoio
não terá efeito e nenhuma Parte terá qualquer direito ou obrigação nos termos deste instrumento (por meio de
qualquer outro acordo oral ou escrito ou qualquer outra comunicação).
jg,
Notificações . Qualquer notificação, pedido ou outra comunicação relacionada a esta carta
deverá ser fornecida por escrito e enviada por correio ou fax para o seguinte endereço:
Banco BTG Pactuai S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3477, 14.o andar

.

São Paulo, SP, CEP 04538-133
Atenção: Gustavo Montezano, Marcelo Hallack e Departamento Jurídico
marcelo.hallack@btgpactual.com
E-mails:
gustavo.montezano@btgpactual.com ,
juridico@btgpactual.com

R.G.: 17.384.458 55P SP
C.P.F.: 181224968-30
C.C.M.: 2.845.542.8
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DD Brazil Holdings S.r1.R.L.
E.ON 17, Boulevard Prince Henri — 1724 Luxembourg, Luxembourg
Atenção: Jens Otto; e-mail jens.otto@eon.com , com cópia para E.ON SE, no seguinte Endereço:
E.ON-Platz 1, 40479 DUsseidorf, Germany;
Atenção: Frank Possmeier e Michael Kadgien;
E-mail: frank.possmeier@eon.com e michael.kadgien@eon.com _

•

Itaú Unibanco S.A.
Atenção: Andrea Borges Bouabei do Carmo
Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.400 — 7° andar
São Paulo — SP — Itaim Bibi
E-mail: andrea.carmo@itaubba,com
Petra Energia S.A.
Rua Piaui n° 874 — Higienópolis
São Paulo, SP, CEP 01241-000
Atenção: Roberto Víana Batista Junior
E-mail: rvb@petracnergia.com.br

•

Eike Fuhrken Batista, Centennial Asset Mining Fund LLC elou Centennial Asset Brazilian
Equity Fund LLC
Praia do Flamengo, No. 66, 7th floor
CEP 22.210-030, Rio de Janeiro — RJ
Atenção: Adriano Castello Branco
E-mail: adriano.castello@ebx.com.br

IL

Solicitação . O presente Instrumento não é e não deverá ser considerado uma solicitação de
votos para aceitação ou rejeição do Plano Aditado (ou de qualquer outro plano) ou para garantir qualquer
vantagem ou importância Indevida ao BTGP ou ao Itaú ou em benefício exclusivo destes ou em detrimento

de outros credores das Companhias para fins das cláusulas 168 e 172 da Lei de Falências e Recuperações
Brasileira ou disposição neste sentido.
Importância Adequada . Cada uma das Partes declara e garante que (i) não recebeu
qualquer importância no cumprimento das obrigações definidas neste instrumento, exceto pelos termos e

1,{L

as condições fornecidos no Plano Aditado e (11) adotou as medidas descritas no presente Instrumento com
o único propósito de apoiar a votação do Plano Aditado pela AGC.
n
José Roberto Vensan Maramaldo
Tradutor Público e Intérprete Comerdal
Matriculado na Jucesp sob o no. 1092 no Idioma inglês
W
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Lei Aplicável; Jurisdição . A presente Carta de Confirmação de Apoio será regida e

interpretada de acordo com as_leis da República Federativa do Brasil. Qualquer disputa ou controvérsia
relacionada ou resultante da interpretação, execução e/ou cumprimento de qualquer provisão e/ou
cláusula deste Instrumento deverá ser enviada, se durante o curso da Recuperação Judicial, ao Juizo
Falimentar e, posteriormente, à conclusão da Recuperação Judicial, a uma das varas empresariais da cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, coma expressa renúncia da jurisdição de qualquer outro
tribunal, por mais privilegiado que este possa ser.

IL

Rescisão . A presente carta e as Cartas Preliminares de Apoio serão consideradas rescindidas

mediante os seguintes eventos, o que ocorrer primeiro: (i) no caso das transações descritas no Plano
Aditado que exijam a aprovação do CADE não serem aprovadas ou serem aprovadas com restrições
substanciais; (li) caso o Plano Aditado não seja aprovado pela AGC e/ou o Plano Aditado não seja
homologado pelo Juizo Falimentar substancialmente de acordo com os termos e as condições aprovados
pela E.ON, BTGP e Itaú, e refletidos no Plano Aditado (na forma do Anexo 1.3 antes de 15 de outubro de
2015; (i11) caso o Aumento de Capital não seja aprovado até 15 de outubro de 2015; ou, no caso do
Aumento de Capital ser aprovado, ele não seja homologado até 30 de novembro de 2015; iv) mediante a
solicitação por escrito do BTGP, caso, até a data da Assembleia de Acionistas da Eneva, os direitos de
preferência a serem cedidos pela E.ON e/ou pelo Grupo EB não sejam suficientes para permitir a
contribuição pelo BTGP dos Ativos do BTGP e a conversão dos Créditos de Conversão do BTGP (de acordo
com a Cláusula 3 da Carta Preliminar de Apoio BTGP) no Aumento de Capital; (v) mediante a solicitação por
escrito das Companhias e/ou da E.ON, se, até a data da Assembleia de Acionistas da Eneva, o BTGP não
tiver obtido as autorizações necessárias ou a liberação (Inclusive por decurso de tempo) das restrições de
transferência exigida de acordo com a Cláusula 12 do Contrato de Operação Conjunta exigidas para
permitir a contribuição pelo BTGP da participação total e em circulação detida pelo BTGP na BPMB no
• Aumento de Capital; (vi) mediante a solicitação da BTGP e/ou das Companhias, se, até a data da
Assembleia de Acionistas da Eneva, a E.ON não tiver obtido as autorizações necessárias ou a liberação das
restrições de transferência exigidas de acordo com a Cláusula 3 do Acordo de Acionistas da PGN para a
contribuição da participação total e em circulação na PGN no Aumento de Capital; (vil) mediante solicitação
por escrito da BTGP, da E.ON e/ou das Companhias se, até a Assembleia de Acionistas da Eneva, a Petra
não tiver obtido a liberação necessária do ônus sobre as ações da Parnaiba IV ou (viii) 31 de dezembro de
2015; contanto que as disposições das Cláusulas 5 (Confidenciolidode), 14 (Notificações) e 17 (Lel
Apliccivel,•Jjurisdiçõo) permaneçam válidas e em vigor. No caso de aprovação do Plano Aditado pela AGC e
pelo Juizo Falimentar, a presente carta será válida até a realização e o cumprimento de todas as obrigações
definidas no Plano Aditado, incluindo, mas não se limitando ao Aumento de Capital.

José Roberto Vensan Maramaldo
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DD BRAZIL HOLDINGS S.À.R.L
[Assina]

[Assina]

- Nome: Paul de Haan -

-

Cargo: Gerente Classe 8

Nome: Jens Ctto
Cargo: Gerente Classe A
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BANCO BTG PACTUAL S.A.
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ITAÚ UNIBANCO S.A.
[Assina]
---

[Assina]

Nome: Aurélio Borges B. Do Carmo

Nome: Nathana Nascimento

Cargo: Gerente

Cargo: Crédito 7 2 andar 8284
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EIKE FUHRKEN BATISTA
[Assina]

CENTENNIAL ASSET MINING FUND LLC

o
[Assina]
Nome: Elke Batista

Nome:

Cargo: Diretor

Cargo:

CENTENNIAL ASSET BRAZILIAN EQUITY FUND LLC

[Assina]

•

Nome: Eike Batista

Nome:

Cargo: Diretor

Cargo: .
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(Página de assinaturas do Corto de Confirmação de Apoio do Eneva S.A. — Em Recuperação Judicial)
As Companhias confirmam o recebimento desta Carta de Confirmação de Apoio e reconhecem e aceitas as
obrigações aqui contidas.

ENE V A S.A —EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
[Assina]

(Assina]

o

Nome: Ricardo Levy

Nome: Alexandre Americano

Cargo: Diretor

Cargo: Diretor

ENEVA PARTICIPAÇÓES S.A.— EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
[Assina]

[Assina]
Nome: Ricardo Levy

Nome: Alexandre Americano

Cargo: Diretor

Cargo: Diretor

Testemunhas:

•

[Assina]

[Assina]
Nome: Alana Carvalho

Nome: Patrick de Lima Chiesse
RG: 11.97.15.32-4

RG: 21.256.506-3
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São Paulo, 31 de março de 2015
Para
ENEVA S.A. — EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Praia do Flamenga, n 2 66, 72,andar______ _

22.210-030, Rio de Janeiro — RJ
Aos cuidados de: Alexandre Americano — Diretor-Presidente e Ricardo Levy— Diretor Financeiro
e
.

ENEVA PARTICIPAÇOES S.A. — EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Praia do Flamengo, n2 66, 9 2 andar, suíte 901/part
22.210-030, Rio de Janeiro— RJ
Re.:

Proteção de Recuperação Judicial ajuizada pela Eneva S.A. — Em Recuperação Judicial e pela

Eneva Participações S.A. — Em Recuperação Judicial

Prezados Senhores:

1. Nós, Petra Energia S.A., inscrita no CNPJ sob o No. 07.243.291/0001-98 ("Petre) fazemos
referência s+ Proteção de Recuperação Judicial ajuizada pela Eneva S.A. — Em Recuperação Judicial
("Eneva") e Eneva Participações S.A. — Em Recuperação Judicial ("Eneva Participações" e,

juntamente com a Eneva, mencionadas neste instrumento como as "Sociedades") na 4' Vara
Empresarial da Comarca da cidade do Rio de Janeiro ("Juizo Falimentat % como o caso 047496148.2014.8.19.0001 a ("Recuperação Judicial"), e tl versão atual do Plano de Recuperação Judicial
•

apresentada ao Juizo Falimentar (o "Plano Existente").
1.1.

Confirmamos ter conhecimento da (1) reestruturação da estrutura de capital

das Sociedades nos termos da Recuperação judicial (a "Reestruturacão") será implementada
por meio de, entre outras medidas, uma capitalização da Eneva, por meio da emissão de novas
ações nominativas ordinárias, no valor estimado de aproximadamente R$3.000.000.000,00
(três bilhões de reais), porém, em hipótese alguma, superior a R$3.600.000.000,00 (três
bilhões e seiscentos milhões de reais), pelo preço de emissão de R$0,15 (quinze centavos de
real) por ação, aumento de capital esse que será feito por meio da: (a) capitalização de
determinados créditos detidos por credores quirografários das Sociedades; (b) contribuição de
determinados ativos por alguns dos acionistas existentes, por alguns credores da Eneva e pela
Petra, esses ativos devem ser individualizados e submetidos a avaliação e deliberação pela
assembleia geral ordinária da Eneva ("Assembleia Geral da Eneva"); e/ou (c) contri"ão de

1
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novos fundos ("Aumento de Caoital); (11) o Plano Existente atualmente está sendo revisado,
— ------ alterado e/ou complementado pela administração das Sociedades (o Plano Existente, conforme
revisado, alterado ou complementado, e, conforme será apresentado pelas Sociedades junto ao
juizo Falimentar, o "Plano Alterado') e o Plano Alterado a ser apresentado ao juizo Falimentar
contemplará o Aumento de Capital com as características descritas no item (i) (a) a (c) acima;
e (iii) que o Banco BTG Pactua] S.A. (BTGP"), o Sr. Elite Fuhrken Batista, a Centennial Asset
Mining Fund LLC, a Centënniál ÃsseEBrazilian Equity Fund LLC e a DD Brazil Holdings S.À.111.("E QN") estão apresentando às Sociedades, simultaneamente à Petra, cartas semelhantes que
descrevem seus compromissos com relação à Reestruturação e às seus respectivos aportes de
determinados ativos à Eneva sob o Aumento o Capital.
2.
Efeito Não Vinculante antes a_Assina—tura da Carta Preliminar de ADOIO a ser assinada e
• aprovada pela Petra: negociação em boa-fé e celebração de um documento separado pela Petra, pelas
Sociedades, pela E.ON, pelo Sr. Eike Fuhrken Batista, pela Centennial Asset Mining Fund LLC e pela
Centennial Asset Brazilian Equity Fund LLC, conforme satisfatório à Petra e a seu exclusivo critério,
concordamos e assumimos praticar ou fazer com que sejam praticadas as ações descritas nos itens 3 a
5 abaixo no momento oportuno, conforme adequado, para a efetiva implementação da Reestruturação
proposta.
2.1.
Todas as disposições neste documento não são vinculantes, exceto as
disposições dos itens 5 (Informações Adicionais), 6 (Confldencialidade), 7 (Notificações), e 8 (Lei
Regente e Jurisdição) abaixo. Na Assinatura da Carta Preliminar de Apoio, todas as disposições
deste documento, incluindo nossas propostas, compromissos e avenças expressamente
previstas neste instrumento se tornarão irrevogavelmente vinculantes com relação às partes
da Carta Preliminar de Apoio e permanecerão válidas, efetivas, exequíveis e em pleno vigor de
acordo com os termos e as condições pactuadas em boa-fé entre todas as partes da Carta
Preliminar de Apoio.
•

2.2.
Mediante assinatura da Carta Preliminar de Apoio (caso assinada pela Petra a
seu exclusivo critério) pelas partes mencionadas no item 2 acima, este documento ("Carta
Preliminar de Apoio") e a Carta de Confirmação de Apoio deverão ser anexadas ao Plano
Alterado pelas Sociedades e, portanto, tornarem-se parte integrante desse instrumento e serão
considerados exequíveis contra a Petra por quaisquer das partes e credores vinculados ao
Plano Alterado.
3.

Compromissos da Petra.

3,1.
Contribuição dos Ativos da Petra. Sujeito à satisfação das condições precedentes
a serem detalhadas no Plano Alterado e a aprovação do Aumento de Capital na assemblela
geral de acionistas da Eneva, Petra irá contribuir no Aumento de Capital os seguintes ativos: (1)
120.739.502 ações ordinárias, representando 30°x6 do capital social da Parnalba 1 GQrkção de
Energia S.A., inscrita no CNP) sob o No. 11.744.699/0001-10 ("Parnaíba 1"); (ii) 48234
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ações ordinárias, representando 30% do capital social da Parnalba III Geração de Energia S.A.,
_–_ inscrita no CPF sob o No, 10.536.70110001-01 ("Parnafba Ill"); (li 1)4.780.71 6 ações ordinárias,
representando 30% do capital social da Parnalba IV Geração de Energia S.A., inscrita no CPF
sob o No. 15.842 . 091/0001 - 80 ("Parnalba 17); e (iv) 300 ações ordinárias , representando
30% do capital social da Parnalba Geração e Comercialização S.A., inscrita no CPF sob o No.
15.743.303/0001-71 ("Parnafba Geradora% e junto com Parnalba 1, Parnalba 111 e Parnalba IV
as " Usinas da Parnafba ").

—

–

–

3.1.1. Relatórios de Avaliação. As Sociedades deverão contratar G5 para
preparar os relatórios de avaliação a respeito dos Ativos da Petra (" Relatórios de

A valiação" ), que deverá ser apresentado no máximo 15 (quinze ) dias antes da ACG e
anexado ao Plano Alterado. Os Relatórios de Avaliação deverão cumprir todas as
•

exigências estabelecidas pela lei aplicável inclusive para fins do Artigo 8 da Lei das
,

Sociedades por Ações e dos regulamentos aplicáveis da CVM – Comissão de Valores
Mobiliários . Todas as taxas e despesas relacionadas aos Relatórios de Avaliação
relacionados aos Ativos da Petra serão pagas exclusivamente pelas Sociedades.
3.1.2. Petra assume que antes da assinatura da Carta Preliminar de Apoio por
todas as partes referidas na Seção 2 acima , Eneva irá providenciar , se necessária, todas
as renúncias aplicáveis para permitir a contribuição dos Ativos da Petra dentro do
Aumento de Capital. A Petra também assume que , em caso de uma possível
transferência de sua participação na Parnalba a alguns de seus credores ("Credores"), a
Eneva fornecerá , sujeito ao consentimento simultâneo pelos Credores da celebração da
Carta de Confirmação de Apoio, todas as renúncias, inclusive ao Direito de rag-Along,
Drag-Along e Preferência na Aquisição e manutenção do acordo de acionistas existente
para transferência das ações da Petra aos Credores.

•

3.2.
Compromissos adicionais. Sujeito ao atendimento das condições descritas na
Seção 2, Petra será obrigada a:
(a)

manter, direta ou indiretamente , o controle societário e a mesma quantidade e
percentual de ações atualmente detidas, direta ou indiretamente , nas Usinas da
Parnalba as reorganizações internas que não envolvem mudança no controle
(

das Usinas da Parnalba , de forma que a totalidade da participação da Petra na
Parnalba continue sendo do grupo Petra , podem ser feitas pela Petra ) até que
todas e quaisquer ações e obrigações apresentadas no Plano Alterado tenham
sido totalmente praticadas e cumpridas , incluindo, mas não se limitando ao
Aumento de Capital , exceto ( x) se de outra forma previsto nele; ou (y) no caso
de cessão permitida dos direitos e das obrigações desta Carta de Confirmação
de Apoio Prelímínar e da Carta Preliminar de Apoio de acordo com a Seção 8
(Cessão abaixo;

C,

)
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cooperar, em boa-fé, com as Sociedades e seus credores e suas respectivas

___afiliadas , subsidiárias , pessoas controladoras , conselheiros , gerentes,
administradores , diretores , empregados , consultores e advogado , de forma que
o Plano Alterado seja completamente apresentado na Recuperação J udicial,
decidido , votado e completa e incondicionalmente aprovado pelos credores das
Sociedades e totalmente implementado pelas Sociedades em todos os termos e
condições; e — — - --- - - —

(c)

deixar de praticar e/ou executar qualquer ato ou ação , votar de forma contrária
a qualquer deliberação e /ou fazer qualquer esforço para impedir e/ou fazer
com que quaisquer terceiros pratiquem qualquer ação e/ou executem qualquer
ato ou ação contrário, incoerente, incompatível e/ou em violação das

disposições , termos, condições e obrigações estabelecidos na Carta Preliminar
de Apoio e, quando e se celebrada, na Carta de Confirmação de Apoio;
estabelecido que nenhum dos direitos da Petra nesta Carta Preliminar de Apoio,
na Carta de Confirmação de Apoio e no Plano Alterado foi violado e continua
não solucionado.

•

Consentimentos da CADE e de Terceiros . A contribuição dos Ativos da Petra e o
3.3.
fechamento de outras operações nos termos do Aumento de Capital estão sujeitos à aprovação prévia
do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (" CADE ") e de determinados terceiros de acordo
com os termos e as condições de determinados contratos celebrados pelas Sociedades e por suas

subsidiárias (" Consentimentos do CADE e de Terceiros "); portanto, Petra concorda em cooperar
com as Sociedades , de maneira razoável e pontual , para fornecer as informações elou documentos
necessários para obter essas aprovações.

Aus@ncía de Neeocíacã o Declarações e Garantias - e Outras Disposições . A
Carta Preliminar de Apoio fornecerá um conjunto de avenças personalizado , sem incluir nenhuma
4.

Avençase

negociação e/ou cessão de créditos, direitos e obrigações decorrentes desse contrato, declarações e

garantias que devem ser prestadas pela Petra , pelas Sociedades e pelas outras partes dela, conforme o
caso, que será negociado em boa - fé entre essas partes.
5.

Informações Adicionais . A Petra concorda , pelo presente instrumento, em fornecer e

enviar às Sociedades, a seus consultores e à GS todas as informações disponíveis necessárias para

preparar os Relatórios de Avaliação , para obter os Consentimentos do CADE e de Terceiros , conforme
exigido por terceiros , e, além disso, para o ajuizamento , consentimento , confirmação , aprovação e
implementação do Plano Alterado pelo Juizo Falimentar . A Petra assume , pelo presente Instrumento, o
compromisso de fornecer e apresentar de forma oportuna às Sociedades todas as informações
razoavelmente necessárias dos Ativos da Petra para fins de due diligente; estabelecido que essas

Informações serão tratadas como confidenciais segundo o acordo de não divulgação celebrado entre a
Eneva

e
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6.
Confidencialidade , Esta Carta Preliminar de Apoio será tratada como confidencial por
um período de 2 (dois) anos e é Fornecida ao destin atári o exclusiv a mente com relação à Recuperação
Judicial, ao Plano Existente e ao Plano Alterado, estabelecido que ela poderá ser anexada ao Plano
Alterado segundo Seção 2.3 acima e, em última instância, tornar-se pública. Esta Carta Preliminar de
Apoio não poderá ser utilizada nem divulgada para qualquer outro fim, exceto com o consentimento
prévio por escrito do Petra, estabelecido que (i) as Sociedades poderão consultar as intenções não
vinculantes fornecidas nesta Carta Preliminar de Apeio (incluindo o valor indicativo do Ativo da Petra) - -- —
no Plano Alterado antes de sua aprovação do Plano Alterado segundo Seção 2.3 acima, sujeito a
isenção de responsabilidade expressa e por escrito declarando que esta é uma carta preliminar não
vincutante contendo indicações e intenções da Petra sujeitas a determinadas condições); e (ff) uma
cópia deste documento e dos Relatórios de Avaliação relacionados aos Ativos da Petra poderá ser
fornecida ao Sr. Eike Fuhrken Batista, Centennial Asset Mining Fund LLC, Centennial Asset Brazilian
Equity Fund LLC, BTGP e E.ON, e também aos Credores da Petra (definidos abaixo), em cada caso,
sujeito a seu comprometimento em tratar essas informações como confidenciais.
7.
Notificações . Qualquer notificação, solicitação ou outra comunicação a Petra com
relação a esta carta deverá ser feita por escrito e enviada por correio ou fax no seguinte endereço:: Rua
Piauf n 2 874 - Higienópolis, São Paulo/SP, Cep 01241-000; Aos cuidados de: Roberto Viana Batista
junior.
8.
Lei Aplicável: lurisdicão . Este documento será regida e interpretada de acordo com as
leis da República Federativa do Brasil. Toda e qualquer contestação ou controvérsia relacionada ou
decorrente da interpretação, execução e/ou cumprimento de qualquer item e/ou seção desta carta
será apresentada, se durante a Recuperação Judicial, ao Juizo Falimentar e, após a conclusão da
Recuperação Judicial, a uma das varas empresariais da Cidade do Rio de janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, com renúncia expressa à jurisdição de qualquer outro tribunal, por mais privilegiado que seja.

o
[Assina]
PETRA ENERGIA S.A.
Nome: Roberto Viana Batista Junlor
Cargo: Presidente Executivo

As Sociedades neste ato confirmam o recebimento desta Carta Preliminar de Apoio e reconhecem e aceitam
suas obrigações de acordo com as seções 6 (Confidencialidade), 7 (Notificações), e 8 (Lei de Regência e
Jurisdição):
José Roberto Vensan Maramaldo
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ENEVA S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
[Assina]

[Assina]

Nome:Ricardo Levy

Nome: Alexandre Americano
Cargo:Diretor Presidente Eneva 5/A
- - -- -- - -- -- - Eneva S/A -

Cargo: Vice-Presidente e [ilegível]
-

- '

-- --- ---- - - -

ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
[Assina]
Nome: Alexandre Americano
Cargo:Diretor

José Roberto Vensan Maramaldo

[Assina]
Nome:Ricardo Levy
Cargo: Diretor
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_ São Paulo, 9 de abril de 2015.

Para
ENEVA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
- - -- --- Praia do Flamengo, n 2 66, 7 2 andar
22.210-030, Rio de Janeiro - RJ
Aos cuidados de: Alexandre Americano - Diretor-Presidente e Ricardo Levy - Diretor Financeiro
---

----

---

e
•

ENEVAPARTICIPAÇBESS.A. - EMRECUPERAÇAOJUDICIAL
Praia do Flamengo, n2 66, 9 2 andar, sulte 901/part
22.210-030, Rio de Janeiro - RJ
Aos cuidados de: Ricardo Levy - Codlretor-Presidente

Re.:
Proteção de Recuperação Judicial ajuizada pela Eneva S.A. - Em Recuperação Judicial e pela
Eneva Participações S.A. - Em Recuperação Judicial

Prezados Senhores,
1. Nós, o Banco BTG Pactual S.A. ("BTGP" ), fazemos referência à Proteção de Recuperação Judicial
ajuizada pela Eneva S.A. - Em Recuperação Judicial ("Eneva') e Eneva Participações S.A. - Em
Recuperação Judicial ("Eneva Participações" e, juntamente com a Eneva, mencionadas neste
• instrumento como as "Sociedades", que, por sua vez, juntamente com o BTGP, são mencionadas
neste instrumento como as "Partes" e, individualmente, uma "Parte") na 4' Vara Empresarial da
Comarca da cidade do Rio de Janeiro ("Juizo Falimentar"), como caso e 047496148,2014.8.39.0001 (a "Recuperação Judicial"), e à versão atual do Plano de Recuperação Judicial
apresentada ao Juizo Falimentar (o "Plano Existente").
Sujeito às condições estabelecidas neste instrumento, confirmamos por meio desta
1.1.
carta ("Carta Preliminar de Apoio") nosso acordo de que a reestruturação da estrutura de capital das
Sociedades nos termos da Recuperação Judicial (a "Reestruturação") será implementada por meio
de, entre outras medidas, uma capitalização da Eneva, por meio da emissão de novas ações
nominativas ordinárias, no valor estimado de aproximadamente R$3.000.000.000,00 (três bilhões de
reais), porém, em hipótese alguma, superior a R$3.600.000.000,00 (três bilhões e seiscentos milhões
de reais), pelo preço de emissão de R$0,15 (quinze centavos de real) por ação, aumento de capital
esse que será feito por meio da: (a) capitalização de determinados créditos detidos poiì'fçdores
José Roberto Vensan Maramaldo

1
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quirografários das Sociedades, incluindo o BTGP, (b) contribuição de determinados ativos por
alguns dos acionistas existentes , incluindo a E.ON, por alguns credores da Eneva, incluindo o BTGP,
e, provavelmente, porém não certamente, pela Petra Energia S.A. ("Pétra"), e asses ativos devém ser
individualizados e submetidos a avaliação e deliberação pela assembleia geral ordinária da Eneva
("Assembleia Geral Ordinária da Eneva"), e (c) contribuição de novos fundos ("Aumento de
Capital % todas elas a serem mais bem detalhadas no Plano Alterado (conforme definido abaixo).
1.2.
Entendemos que (a) o Plano Existente atualmente está sendo revisado, alterado elou
complementado pela administração das Sociedades (o Plano Existente , conforme revisado , alterado
ou complementado, e, conforme será apresentado pelas Sociedades junto ao Juizo Falimentar, o
"Plano Alterado") e (b) o Plano Alterado a ser apresentado ao Juizo Falimentar contemplará o
Aumento de Capital com as características descritas nos itens "( a)" a "(c)" da subseção 1.1 acima.
•

2.
Efeito Não Vinculaste anterior ao Atendimento às Condições Precedentes. A validade desta
Carta Preliminar de Apoio está sujeita ao atendimento às seguintes condições precedentes de acordo com o
Artigo 125 do Código Civil Brasileiro (Lei n° 10.40612002): (i) entrega às Sociedades, por parte da DD
Brazil Holdings S.À.R.L ("E.ON" ), do Sr. Eike Fuhrken Batista, da Centennial Asset Mining Fund LLC e da
Centennial Asset Brazilian Equity Fund LLC (os três últimos, o "Grupo EB"), na presente data, das versões
assinadas das cartas iguais, em forma e teor, às minutas das cartas anexadas a este instrumento como Anexos
1 e 2, respectivamente, (H) nossa análise e aprovação expressa por escrito do Plano Alterado ( incluindo a
avaliação dos ativos que serão contribuídos no Aumento de Capital), que deverá ser satisfatório ao BTGP e
(iii) a negociação em boa-fé e a celebração de um documento separado, conforme satisfatório ao BTGP, em
que a E.ON, o BTGP , o Grupo EB e a Petra ( caso a Petra confirme os termos da contribuição de seus ativos
de acordo com o cronograrra fornecido no Plano Alterado ) confirmarão sua aprovação do Plano Alterado e
os temos e condições para a implementação da Reestruturação proposta (" Carta de Confirmação de Apoio');
exceto (A) as disposições da Seção 5 (Informaçaes Adicionais), válidas após o atendimento à condição (i)
mencionada acima, e (B) as disposições da Seção 6 (Confidencialidade), 7 (Notificações) e 9 (Lei Regente;
Jurisdição), válidas e exequíveis a partir da presente data.

•

2.1.
A seu critério exclusivo, o BTGP poderá confirmar às Sociedades, mediante
celebração da Carta de Confirmação de Apoio, a aprovação do Plano Alterado pelo BTGP
("Aprovação do BTGP" ); estabelecido que, caso o BTGP aprove o Plano Alterado e este seja
posteriormente modificado em termos relevantes, a critério exclusivo do BTGP, ou caso o Plano
Alterado, conforme aprovado pelo BTGP, não seja aprovado sem alterações pela assembleia geral de

credores que será convocada para deliberar e votar o Plano Alterado nos termos da Recuperação
Judicial ("AOC") el ou do Juizo Falimentar , a Aprovação do BTGP não terá nenhum efeito e esta
Carta Preliminar de Apoio, a Carta de Confirmação de Apoio e qualquer outro documento ou
compromisso a esse respeito não terá nenhuma validade ou efeito . Quaisquer alterações relevantes
no Plano Alterado, conforme aprovado pelo BTGP e anexado à Carta de Confirmação de Apoio,
serão enviadas ao BTGP para análise no mínimo 15 (quinze) dias antes da assembleia geral de
credores que será convocada para deliberar e votar o Plano Alterado modificado nos termos da

Recuperação Judicial.
José Roberto Vensan Maramaldo
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2.2.
As Partes negociarão em boa-fé os termos e as condições da Carta de Confirmação
de Apoio, incluindo ás avenças, as restrições e gnaisgãéi outros compromissos aplicáveis às partes
desse instrumento. Após a assinatura da Carta de Suporte de Aprovação pelas partes mencionadas na
Seção 2 acima, (i) todas as disposições desta Carta Preliminar de Apoio, incluindo nossas propostas,
compromissos e avenças expressamente previstas neste instrumento se tornarão irrevogavelmente
vinculantes e permanecerão válidas, efetivas, exequíveis e em pleno vigor de acordo com os termos e — - - - —
as condições da Carta de Confirmação de Apoio; e (ii) de acordo com as disposições da Seção 6
abaixo, esta Carta Preliminar de Apoio e a Carta de Confirmação de Apoio deverão ser anexadas ao
Plano Alterado pelas Sociedades e, portanto, tornar-se parte integrante desse instrumento.

•

2.3.
No caso de conflito entre qualquer disposição desta Carta Preliminar de Apoio e a
disposição da Carta de Confirmação de Apoio, as disposições da Carta de Confirmação de Apoio
prevalecerão.
3.

Compromissos do BTGP.

Contribuição do Ativo do BTGP e Conversão de Créditos. Após aprovação do Plano
3.1.
Alterado pela AGC e confirmação do Plano Alterado pelo Juízo Falimentar ("Decisão de
Homologação'); estabelecido que nenhum efeito permanente foi concedido a um recurso que
conteste a Decisão de Homologação e ainda sujeito ao atendimento ou renúncia por escrito, pelas
partes relevantes, a todas as condições precedentes estabelecidas nesta carta, na Carta de
Confirmação de Apoio e no Plano Alterado, bem como a aprovação do Aumento de Capital na
Assembleia de Acionistas da Eneva; incluindo a aprovação do relatório de avaliação do Ativo do
BTGP (conforme definido abaixo) a ser contribuído no Aumento de Capital; o BTGP deverá praticar
e fazer com que sejam praticadas todas as ações necessárias sob seu controle para efetivar e concluir
a subscrição de novas ações ordinárias a serem emitidas pela Eneva nos termos do Aumento de
Capital, subscrição essa que deverá ser feita por meio (a) da conversão de divida em capital de parte
• dos créditos detidos pelo BTGP em relação ás Sociedades e sujeitos á Recuperação Judicial (a
totalidade desses créditos, os "Créditos do BTGP'; e parte dos créditos que poderão estar sujeitos
à conversão de divida em capital, a ser confirmada no Plano Alterado, os "Créditos de Conversão do
BTGP") e (b) da contribuição da participação acionária total e em aberto detida pelo BTGP na
BPMB Pamalba S.A. ("BPMB") por um valor patrimonial de R$688.000.000,00 (seiscentos e
oitenta e oito milhões de reais) ("Ativa do BTGP"), a ser confirmada e embasada pelo Relatório de
Avaliação (conforme definido abaixo), valor esse que pode ser reduzido em (i) qualquer redução de
capital e/ou qualquer variação da divida liquida resultante de um financiamento caso os respectivos
recursos não sejam utilizados para novos investimentos relacionados a esse ativo ou para o
pagamento de fornecedores, todos com base em quaisquer diferenças/alterações entre as posições na
presente data e na data do edital de convocação da reunião do conselho de administração para
deliberar sobre a contribuição dos Ativos da E.ON ao capital social da Eneva; e/ou (ii) qualquer
distribuição de valores aos acionistas (exceto recursos relacionados aos dividendos declarados e não
pagos refletidos no balanço patrimonial datado de 31 de dezembro de 2014), incluindo divr ndos
José Roberto Vensan Maramaldo
R.G.: 17.384.458 - 551) SP
Tradutor Público e Intérprete Comercial
C.P.F.: 181224968.30
Matriculado na Jucesp sob o no. 1092 no idioma Inglês
C.C.M.: 2.845.542.8
Nomeado através da Portaria 6812000 de 12 07 2000
Endereço: Rua Austrália, 523, casa 8, Caraplcuíba, SP, CEP 06345.300
Telefona: (11) 4169.7257 1 (11) 981-058-695, e-mail: lrrnaramaldooyahoo.com.br

Tradução Juramentada - Official Translation from English Into Portuguese
Identificação do documento original:
Confirmation Support Letter to Eneva S.A. and Eneva Participações S.A.
Título traduzido:
Carta de Confirmação de Apoio à Eneva S.A. e Eneva ParticipaSões S.A.
TRADUÇÃO No.6

LIVRO No.56

PAGINA No.198

não declarados, juros sobre o capital próprio, resgate e recompra de ações desde 31 de dezembro de
2014.
3.2.
Ações Afirmativas Adicionais. Na medida em que permitido por lei e sujeito ao
atendimento ou à renúncia por escrito, pelas respectivas partes, a todas as condições
precedentes estabelecidas nesta carta, na Carta de Confirmação de Apoio e no Plano Alterado, o
BTG comprõméte-sé ainda, pelo presente instrumento, a tomar todas as medidas razoáveis e- - praticar todos os atos razoáveis necessários para defender a validade, eficácia, aplicação e
implementação de todos os termos e condições estabelecidos nesta Carta Preliminar de Apoio,
na Carta de Confirmação de Apoio e no Plano Alterado.
Cessão de Direitos de Preferência pela E.ON e pelo Grupo EB. A E.ON e o Grupo
3.3.
• EB deverão ceder ao BTGP, sem custos, seus direitos de preferência com relação ao Aumento de
Capital no valor necessário para permitir que o BTGP efetive e conclua a subscrição de novas ações
emitidas pela Eneva mediante contribuição dos Créditos de Conversão do BTGP e do Ativo do
BTGP conforme contemplado acima, exceto que a E.ON deverá ceder todos os seus direitos de
preferência menos os direitos de preferência necessários para a (i) subscrição, por parte da E.ON, de
novas ações da Eneva como resultado da contribuição dos Ativos da E.ON, (ii) conversão de créditos
da E.ON em ações da Eneva conforme estabelecido no Plano Alterado e (iii) para a subscrição de
novas ações em dinheiro que permitam que a E.ON detenha, mediante implementação da
contribuição dos Ativos da E.ON, o valor total de 10% (dez por cento) do capital social total da
Eneva. Após essa cessão, o BTGP deverá exercer os direitos de subscrição conforme estabelecido na
subseção 3.1 acima.
3.4.
Relatório de Avaliação. Com base no protocolo de intenções enviado pelo BTGP
datado de 12 de março de 2015, as Sociedades deverão contratar uma das empresas de auditoria
denominadas "Bfg Four" (PricewaterhouseCoopers, Deloitte Touche Tohmatsu, ICPMG ou M para
preparar o relatório de avaliação necessário a respeito do Ativo do BTGP ("Relatório de
Avaliação % que deverá ser apresentado no máximo cinco (5) dias antes da ACG e anexado ao Plano
• Alterado. O Relatório de Avaliação deverá cumprir todas as exigências estabelecidas pela lei
aplicável, inclusive para fins do Artigo g da Lei das Sociedades por Ações e dos regulamentos
aplicáveis da CVM - Comissão de Valores Mobiliários. Todas as taxas e despesas relacionadas ao
Relatório de Avaliação serão pagas exclusivamente pelas Sociedades.
Compromissos Adicionais. Sujeito ao atendimento às condições descritas na Seção
3.5.
2, o BTGP será obrigado a:
(a) cooperar, em boa-fé, com as Sociedades e seus credores e suas respectivas afiliadas,
subsidiárias, pessoas controladoras, conselheiros, gerentes, administradores,
diretores, empregados, consultores e advogado, de forma que o Plano Alterado seja
completamente apresentado na Recuperação Judicial, decidido, votado e completa e
incondicionalmente aprovado pelos credores das Sociedades; n
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votar seus Créditos do BTGP em favor do Plano Alterado na AGC, de acordo com as
disposições aplicáveis estabelecidas na Lei no 11.101105 ("LFR" );
para exercer devidamente os direitos a voto mencionados no item (b) acima,
comparecer a todas e quaisquer AGCs convocadas durante a Recuperação Judicial,
inclusive para decidir e votar o Plano Alterado, de acordo com as disposições
-- aplicáveis estabelecidas na LFR;
- — — -----

(d) na qualidade de credor e futuro acionista da Eneva, tomar as seguintes medidas,
conforme permitido pelas leis e regulamentos aplicáveis, para a contribuição da
E.ON á Eneva dos ativos contemplados no Plano Alterado a serem contribuídos pela
E.ON ("Ativos da E.ON"), devido a sua importáncia estratégica para a estabilização
• da Eneva. Caso o quórum necessário não seja atingido na Assembleia Geral da
Eneva para fins da contribuição de Ativos da E.ON, o BTGP, irrevogavelmente, na
medida em que permitido pelas leis e regulamentos aplicáveis, compromete-se, pelo
presente instrumento, a (apenas e exclusivamente com as ações subscritas e
integralizadas pelo BTGP no Aumento de Capital): (i) como um acionista relevante
da Eneva, o mais rápido possível após a ratificação do Aumento de Capital, porém,
em hipótese alguma, depois de 60 (sessenta) dias a partir dessa data, a menos que
uma prorrogação seja pactuada em boa-fé, solicitar que o Conselho de
Administração da Eneva convoque e, caso o Conselho de Administração da Eneva
se recuse ou deixe de fazê-lo, exercer seu direito, de acordo com o item "c" do
parágrafo único do Artigo 123 da Lei das Sociedades por Ações, de convocar uma
segunda assembleia geral extraordinária da Eneva ("Segunda Assembleia Geral da
Eneva"), para deliberar sobre um novo aumento de capital da Eneva a ser subscrito
pela E.ON e integralizado com os Ativos da E.ON, no mesmo preço e nas mesmas
condições propostas no contexto do Aumento de Capital e conforme previsto no
Plano Alterado ("Segundo Aumento de Capital"); (ii) em um período de até 6 (seis)
. meses contados a partir da data da ratificação do Aumento de Capital, a menos que
uma extensão seja pactuada em boa-fé, (ii.l) comparecer à Segunda Assembleia
Geral da Eneva e votar de forma favorável para (x) aprovar o Segundo Aumento de
Capital e (y) aprovar as deliberações necessárias para a contribuição dos Ativos da
E.ON pela E.ON, incluindo a ratificação da nomeação da empresa responsável pela
preparação do relatório de avaliação de Ativos da E.ON e a aprovação desse
relatório de avaliação; e (ii.2) ceder, sem custo, os direitos de preferência
necessários para permitir a contribuição da E.ON dos Ativos da E.ON no contexto
do Segundo Aumento de Capital, caso os direitos de preferência a serem concedidos
á E.ON, como uma acionista da Eneva, não sejam suficientes para permitir a
contribuição dos Ativos da E.ON; estabelecido que, em hipótese alguma, o BTGP
será responsabilizado caso os Ativos da E.ON não sejam contribuídos de maneira
efetiva á Eneva por qualquer ato, fato ou omissão não causado diretamen or uma
violação do compromisso estabelecido neste item pelo BTGP, incluindo Nê0 o
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BTGP seja impedido, pelas leis ou regulamentos aplicáveis e/ou por decisão de uma
autoridade governamental e/ou reguladora , de realizar quaisquer dos atos descritos
acima e/ou qualquer um desses atos seja declarado inválido pelas leis bn regulamentos aplicáveis e / ou por uma decisão de uma autoridade governamental
e/ou reguladora; e
(e) não vender, transfèrir; ceder nem alienar de nenhuma outra forma as novas ações
emitidas pela Eneva e subscritas e integralizadas pelo BTGP no contexto do
Aumento de Capital até (i) a ratificação do Segundo Aumento de Capital; ou (ii) 6
(seis) meses contados a partir da data de ratificação do Aumento de Capital, o que
ocorrer primeiro, mesmo se o Segundo Aumento de Capital não for implementado, o
que ocorrer primeiro, contanto que o BTGP não deixe de cumprir seus
. compromissos nos termos do item "d" acima . Não obstante o disposto acima, o
BTGP será autorizado a vender (i) de forma privada, as ações (em parte ou na
totalidade) emitidas pela Eneva e subscritas e integralizadas pelo BTGP no contexto
do Aumento de Capital, caso o terceiro comprador se comprometa, por escrito, a
cumprir as obrigações estabelecidas neste item e no item "d " acima; e /ou (ii)
qualquer quantidade de ações que faça o BTGP manter no mínimo 49,99% (quarenta
e nove vírgula noventa e nove por cento ) do capital social da Eneva, considerando
apenas ações subscritas e integralizadas pelo BTGP no Aumento de Capital.
3.5.1 Não obstante o disposto acima, nenhuma disposição desta carta (incluindo,
entre outros, esta Seção 3) será Interpretada como limitação nem de outra forma afetará
quaisquer dos direitos de o BTGP (1) a respeito de qualquer violação, pelas Sociedades ou
por quaisquer terceiros, de suas respectivas obrigações nos termos desta Carta Preliminar
de Apoio, da Carta de Confirmação de Apoio e/ou do Plano Alterado, pleitear
reivindicações, nos termos do acordo ou lei aplicável, contra qualquer referida parte
Infratora; ou (li) nos termos da lei aplicável, comparecer e participar, como parte

•

interessada, de qualquer assunto a ser possivelmente discutido, em qualquer caso, de
acordo com as leis de qualquer outra jurisdição aplicável com relação às Sociedades, em
qualquer assunto a ser possivelmente discutido na Recuperação Judicial ou em qualquer
outro processo, Incluindo, entre outros, fazer objeção às reivindicações feitas ou outras
ações iniciadas por qualquer terceiro contra as Sociedades.

Consentimentos do CADE e de Terceiros. A contribuição de Créditos de Conversão
3.6.
do BTGP e do Ativo do BTGP e o fechamento de outras operações nos termos do Aumento de
Capital estão sujeitos á aprovação prévia do Conselho Administrativo de Defesa Econômica
("CADE") e de determinados terceiros de acordo com os termos e as condições de determinados
contratos celebrados pelas Sociedades e por suas subsidiárias (" Consentimentos do CADE e de
Terceiros % portanto, o BTGP concorda em cooperar com as Sociedades , de maneira razoável e
pontual, para fornecer as informações e/ou documentos necessários para obter essas aprovas.
José Roberto Vensan Maramaldo
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4.
Declarações e Garantias. O BTGP declara e garante às Sociedades que, sujeito ao
atendimento às condições descritas na Seção 2 acima, as seguintes declarações são verdadeiras, completas,
precisas e não enganosas, em todos os aspectos relevantes, a partir da presente data:
(a) exceto os direitos e as obrigações estabelecidos no Contrato de Operação Conjunta
celebrado entre a BPMB Pamaíba S.A. e a Pamatba Gás Natural S.A., todas as autorizações
necessárias para a celebração, formalização e cumprimento desta Carta Preliminar de Apoio e da Carta de Confirmação de Apoio pelo BTGP foram devidamente obtidas, incluindo, entre outros, as
de natureza societária, judicial e/ou reguladora, bem como as necessárias devido a outros
instrumentos celebrados com terceiros; e os representantes do BTGP que assinam esta Carta
Preliminar de Apoio e a Carta de Confirmação de Apoio têm todo o direito de fazê-lo;

.

(b) esta Carta Preliminar de Apoio e, quando e se celebrada, a Carta de Confirmação de
Apoio se tomarão vinculantes, válidas e constituirão uma obrigação exequível contra o BTGP
apenas após a celebração adequada da Carta de Confirmação de Apoio, conforme satisfatório ao
BTGP;
(c) a celebração e o cumprimento desta Carta Preliminar de Apoio e, quando e se celebrada,
da Carta de Confirmação de Apoio e de outros instrumentos relacionados a este instrumento não
implicam inadimplemento de nenhuma de suas obrigações ou das obrigações da BPMB;

.

(d) é o detentor legitimo dos Créditos do BTGP e do Ativo do BTGP e, exceto de acordo
com esta Carta Preliminar de Apoio e as disposições do item 4(e) abaixo, esses Créditos do BTGP e
o Ativo do BTGP, exceto a existência do Contrato de Operação Conjunta celebrado entre a BPMB
Parnalba S.A. e a Pamatba Gás Natural S.A. e os termos e as condições desse instrumento, estão
livres e desembaraçados de qualquer penhor, ônus, direito de garantia, cobrança, reivindicação,
capital, opção, procuração, restrição de voto, direito de preferência na aquisição ou outra limitação à
alienação ou gravames de qualquer tipo que possam, em cada caso, afetar adversamente de qualquer
maneira o cumprimento das obrigações do BTGP contidas nesta Carta Preliminar de Apoio e na
Carta de Confirmação de Apoio no momento em que essas obrigações devem ser cumpridas;
(e) detém 100% das ações da BPMB, todas livres de quaisquer gravames e/ou ônus, exceto a
existência do Contrato de Operação Conjunta celebrado entre a BPMB Pamatba S.A. e a Pamatba
Gás Natural S.A. e os termos e as condições desse instrumento;
(f) a BPMB detém uma participação acionária correspondente a 30% (trinta por cento) nos
Blocos Exploratórios da Pamatba, conforme detalhado no Anexo 34 deste instrumento;
(g) a BPMB não possui nenhum empregado ou gerente, exceto seus respectivos
administradores;
(h) exceto os consórcios celebrados com a Parnalba Gás Natural S.A. a respeito dos
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Exploratórios, a BPMB não tem nenhuma outra atividade e/ou ação própria, quota ou qualquer outro
_valor, mobiliário emitido por qualquer empresa nem faz parte de qualquer parceria ou outra
organização sem personalidade jurídica, joint venture ou consórcio;
(i) exceto dívida operacional e divida de capital de giro, refletidas no Relatório de Avaliação,
a BPMB não tem qualquer obrigação relacionada a empréstimo contraído ou outras dividas
financeiras, atuais, de curto prëzõ õn longo prazo e garantidas ou quirografárias, ou dividas
comprovadas por notas promissórias, títulos, debêntures ou outras garantias ou instrumentos
semelhantes; e

G) G.1) é parte sofisticada a respeito do objeto desta Carta Preliminar de Apoio e, quando e
•

se assinada, da Carta de Confirmação de Apoio, 0.2) foi representado e assessorado por advogado
com relação a essa Carta Preliminar de Apoio e, quando e se assinada, à Carta de Confirmação de
Apoio, 0.3) fez independentemente sua própria análise e tomou sua decisão de celebrar esta Carta
Preliminar de Apoio e, quando e se assinada, a Carta de Confirmação de Apoio e 0.4) reconhece que
celebrou essa Carta Preliminar de Apoio e, quando e se assinada, a Carta de Confirmação de Apoio
voluntariamente e por sua própria escolha, não estando sob coerção ou constrangimento.
4.1. 0 BTGP compromete-se a informar as Sociedades, antes da data de celebração da Carta de
Confirmação de Apoio, sobre qualquer ato, fato ou omissão que poderá afetar substancialmente ou
impactar a legitimidade, completude e precisão das declarações e garantias incluídas na Seção 4
acima, os quais serão refletidos na Carta de Confirmação, caso necessário.

S.
Informações Adicionais. O BTGP concorda, pelo presente instrumento, (a) em fazer com
que a BPMB forneça e envie pontualmente às Sociedades, a seus consultores e à empresa de auditoria
contratada pelas Sociedades para preparar o Relatório de Avaliação todas as informações disponíveis à
BPMB razoavelmente necessárias para preparar o Relatório de Avaliação, para obter os Consentimentos do
CADE e de Terceiros, conforme necessários, bem como o ajuizamento, a confirmação, aprovação e
• implementação do Plano Alterado pelo Juizo Falimentar, e (b) em não impedir as Sociedades de fornecer à
E.ON todas as informações razoavelmente necessárias sobre o Ativo do BTGP para fins de due diligence,
estabelecido que essas informações serão tratadas como confidenciais segundo o acordo de não divulgação
celebrado entre a Eneva e a BPMB. O BTGP assume que as Sociedades deverão fornecer e enviar
pontualmente ao BTGP todas as informações razoavelmente necessárias sobre as Sociedades e suas
subsidiárias para fins de due diligence, estabelecido que essas informações serão tratadas como confidenciais
segundo o acordo de não divulgação celebrado entre a Eneva e O BTGP.
6.
Confidencialidade e Divulgação. Esta Carta Preliminar de Apoio será tratada como
confidencial por um período de 2 (dois) anos e é fornecida ao destinatário exclusivamente com relação à
Recuperação Judicial, ao Plano Existente e ao Plano Alterado, estabelecido que ela poderá ser anexada ao
Plano Alterado segundo os itens 2.1 e 2.2 acima c, em última instância, tomar-se pública. Esta Carta
Preliminar de Apoio não poderá ser utilizada nem divulgada para qualquer outro fim, exe com o
consentimento prévio por escrito do BTGP, estabelecido que (i) após o comprometimento das rtes
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destinatárias em tratar as informações como confidenciais, as Sociedades poderão consultar as intenções não
vinculantes-fornecidas nesta Carta Preliminar de Apoio (incluindo o valor indicativo do Ativo do BTGP) no
Plano Alterado antes de sua aprovação segundo as subseções 2.1 e 2.2 acima, sujeito a isenção de
responsabilidade expressa e por escrito declarando que esta é uma carta preliminar não vinculante contendo
indicações e intenções do BTGP sujeitas a determinadas condições e estabelecido que a ENEVA já divulgou
as informações para o mercado por meio de uma notificação de um fato relevante de acordo com o
regulamento da CVM aplicável a réspãitõ dá existência e do conteúdo resumido desta Carta Preliminar de -- Apoio; e (ii) uma cópia desta carta e do Relatório de Avaliação poderá ser fornecida á E.ON e ao Grupo EB,
em cada caso, sujeito a seu comprometimento em tratar essas informações como confidenciais.
7.
Notificações. Qualquer notificação, solicitação ou outra comunicação ao BTGP com relação
a esta carta deverá ser feita por escrito e enviada por correio ou fax no seguinte endereço: Avenida
• Brigadeiro Faria Lima, n° 3477, 14° andar, São Paulo, SP, CEP 04538-133; Aos cuidados de: Gustavo
Montezano, Marcelo Hallack e Departamento Jurídico; E-mails: gustavo.montezano a,b!aactual.com,
marcelo.hallack(a_btepactuai.com e ol-iuridico(7a,btepactual.com .
8.
Inexistêncía de Solicitação. Esta carta não é nem será considerada uma solicitação de votos
para a aceitação ou rejeição do Plano Alterado (ou qualquer outro plano) ou para conceder qualquer
vantagem ou contraprestação Indevida ao BTGP ou para sua vantagem exclusiva ou em detrimento de
outros credores das Sociedades para fins dos artigos 168 e 172 da LFR ou de outra forma.
Lei Aplicável; Jurisdição. Esta Carta Preliminar de Apoio será regida e Interpretada de
9.
acordo com as leis da República Federativa do Brasil. Toda e qualquer contestação ou controvérsia
relacionada ou decorrente da Interpretação, execução e/ou cumprimento de qualquer Item e/ou seção
desta carta será apresentada, se durante a Recuperação Judicial, ao Juizo Falimentar e, após a conclusão da
Recuperação Judicial, a uma das varas empresariais da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
com renúncia expressa à Jurisdição de qualquer outro tribunal, por mais privilegiado que seja.
10.
Cancelamento: Esta carta será considerada cancelada nos seguintes casos: (i) não aprovação
do Plano Alterado pela AGC e pelo Juizo Falimentar de acordo com os termos e as condições aprovados pelo
BTGP; (ii) 31 de dezembro de 2015; estabelecido que as disposições das Seções 6 (Confrdencialidade), 7
(Notificações) e 9 (Lei de Regência; Jurisdição) continuarão válidas e efetivas. Em caso de aprovação do
Plano Alterado pela AGC e pelo Juizo Falimentar, está carta será válida e efetiva até a satisfação e o
cumprimento de todas e quaisquer ações e obrigações estabelecidas no Plano Alterado, incluindo, entre
outros, o Aumento de Capital.
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Luxemburgo, [ ] de abril de 2015
--

Para
ENEVA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Praia do Flamengo, No. 66, 79 andar
- - -22.210-030, Rio de Janeiro - RJ
Aos cuidados de.: Alexandre Americano - Diretor Presidente e Ricardo Levy- Diretor Financeiro
e

•

ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Praia do Flamengo, No. 66, 92 andar, suíte 901/ parte
22.210-030, Rio de Janeiro - RJ
Aos cuidados de.: Ricardo Levy - Codiretor Presidente

Re.:
Proteção de Recuperação Judicial ajuizada pela £neva S.A. - Em Recuperação Judicial e pela
Eneva Participações S.A. - Em Recuperação Judicial
Prezados Senhores:
1. Nós, DD BRAZIL HOLDINGS S.A.R.L ("E.ON"), fazemos referência à Proteção de Recuperação
judicial ajuizada pela Eneva S.A. - Em Recuperação Judicial ("Eneva") e Eneva Participações
S.A. - Em Recuperação judicial ("Eneva Participações" e, juntamente com a Eneva,
mencionadas neste instrumento como as "Sociedades', que, por sua vez, juntamente com o
E.ON, são mencionadas neste instrumento como as "Partes" e, individualmente, uma "Parte')
• na 4a Vara Empresarial da Comarca da cidade do Rio de Janeiro ("Juízo Falimentar"), como
caso n 9 0474961-48.2014.8.19.0001 (a "Recuperação Judicial"), e à versão atual do Plano de
Recuperação judicial apresentada ao Juizo Falimentar (o "Plano Existente').
1.1.
Sujeito às condições estabelecidas neste instrumento, confirmamos por meio
desta carta ("Carta Preliminar de Apoio") nosso acorda de que a reestruturação da estrutura de
capital das Sociedades nos termos da Recuperação Judicial (a "Reestruturacão") será
implementada por meio de, entre outras medidas, uma capitalização da Eneva, por meio da
emissão de novas ações nominativas ordinárias, no valor estimado de aproximadamente
R$3.000.000.000,00 (três bilhões de reais), porém, em hipótese alguma, superior a
R$3.600.000.000,00 (três bilhões e seiscentos milhões de reais), pelo preço de emissão de
R$0,15 (quinze centavos de real) por ação, aumento de capital esse que será feito por meio da:
(a) capitalização de determinados créditos detidos por credores quirografários das Sociedades,
Incluindo o Banco BTG Pactual S.A. ("BT W% (b) contribuição de determinados ONs por

I
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alguns dos acionistas existentes incluindo a E.ON por alguns credores da Eneva incluindo o
BTGP, e, provavelmente, porém não certamente, pela Petra Energia S.A. ("Petra"), e esses ativos
devem ser individualizadõs e submetidos a -avaliação é deliberação pela assembleia geral
ordinária da Eneva (" Assembleia Geral Ordinária da Eneva "), e (c) contribuição de novos
fundos Aumento de Capital " todas elas a serem mais bem detalhadas no Plano Alterado
(conforme definido abaixo).
,

("

,

,

);

1.2.
Entendemos que (a o Plano Existente atualmente está sendo revisado alterado
e/ou complementado pela administração das Sociedades o Plano Existente conforme
revisado alterado ou complementado e, conforme será apresentado pelas Sociedades junto ao
juízo Falimentar, o " Plana Alterado ") e (b) o Plano Alterado a ser apresentado ao jufzo
Falimentar contemplará o Aumento de Capital com as características descritas nos itens "(a)" a
)

,

(

,

•

• .

,

,

"(c)" da subseção 1.1 acima.

2. Efeito Não Vinculante anterior ao Atendimento às Condições Precedentes. A validade desta Carta
Preliminar de Apoio está sujeita ao atendimento às seguintes condições precedentes de acordo com o
Artigo 125 do Código Civil Brasileiro (Lei n° 10.406/2002): (i) entrega às Sociedades, por parte do
BTGP, Sr. Eike Fuhrken Batista, da Centennial Asset Mining Fund LLC e da Centennial Asset
Brazilian Equity Fund LLC (os três últimos, o "Grupo EB"), na presente data, das versões assinadas
das cartas iguais, em forma e teor, às minutas das cartas anexadas a este instrumento como Anexos 1
e 2, respectivamente , ( ii) nossa análise e aprovação expressa por escrito do Plano Alterado
(incluindo a avaliação dos ativos que serão contribuídos no Aumento de Capital), que deverá ser
satisfatório ao E.ON, e ( iii) a negociação em boa-fé e a celebração de um documento separado,
conforme satisfatório ao BTGP, em que a E.ON, o BTGP, o Grupo EB e a Petra (caso a Petra
confirme os termos da contribuição de seus ativos de acordo com o cronograma fornecido no Plano
Alterado ) confirmarão sua aprovação do Plano Alterado e os temos e condições para a
implementação da Rcestruturação proposta ("Carta de Confirmação de Apoio"); exceto (A) as
disposições da Seção 5 (Informações Adicionais), válidas após o atendimento à condição (i)
mencionada acima, e ( B) as disposições da Seção 6 (Confidencialidade), 7 (Notificações) e9 (Lei
Regente; Jurisdição), válidas e exequíveis a partir da presente data.

2.1.
A seu critério exclusivo, E.ON poderá confirmar às Sociedades, mediante celebração
da Carta de Confirmação de Apoio, a aprovação do Plano Alterado pela E. On (" Aprovação do
E.ON"), estabelecido que, caso a E.ON aprove o Plano Alterado e este seja posteriormente
modificado em termos relevantes , a critério exclusivo do E.ON ou caso o Plano Alterado, conforme
aprovado pelo E.ON, não seja aprovado sem alterações pela assembleia geral de credores que será

convocada para deliberar e votar o Plano Alterado nos termos da Recuperação Judicial ("AGC") e/ou
do Juizo Falimentar , a Aprovação do E.On não terá nenhum efeito e esta Carta Preliminar de Apoio,
a Carta de Confirmação de Apoio e qualquer outro documento ou compromisso a esse respeito não
terá nenhuma validade ou efeito. Quaisquer alterações relevantes no Plano Alterado , eflorme
aprovado pelo E.ON e anexado à Ca rt a de Confirmação de Apoio, serão enviadas ao Epara
José Roberto Vensan Maramaldo
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análise no mínimo 15 (quinze) dias antes da assembleia geral de credores que será convocada para
deliberar e votar o Plano Alterado modificado nos termos da Recuperação Judicial.

•

2.2.
As Partes negociarão em boa-fé os termos e as condições da Carta de Confirmação
de Apoio, incluindo as avenças, as restrições e quaisquer outros compromissos aplicáveis às partes
desse instrumento. Após a assinatura da Carta de Suporte de Aprovação pelas partes mencionadas na
Seção 2 acima, (i) todas as disposições desta Carta Preliminar de Apoio, incluindo nossas propostas, compromissos e avenças expressamente previstas neste instrumento se tomarão irrevogavelmente
vinculantes e permanecerão válidas, efetivas, exequíveis e em pleno vigor de acordo com os termos e
as condições da Carta de Confirmação de Apoio; e (ii) de acordo com as disposições da Seção 6
abaixo, esta Carta Preliminar de Apoio e a Carta de Confirmação de Apoio deverão ser anexadas ao
Plano Alterado pelas Sociedades e, portanto, tomar-se parte integrante desse instrumento.
2.3.
No caso de conflito entre qualquer disposição desta Carta Preliminar de Apoio e a
disposição da Carta de Confirmação de Apoio, as disposições da Carta de Confirmação de Apoio
prevalecerão.
3. Compromissos do E.ON.

o

3.1.
Assembleia de Acionistas da Eneva. Após aprovação do Plano Alterado pela AGC
e confirmação do Plano Alterado pelo juizo Falimentar ("Decisão de Homologação");
estabelecido que nenhum efeito permanente foi concedido a um recurso que conteste a Decisão
de Homologação e ainda sujeito ao atendimento ou renúncia por escrito, pelas partes
relevantes, a todas as condições precedentes estabelecidas nesta carta, na Carta de
Confirmação de Apoio e no Plano Alterado, nos comprometemos a: (i) realizar uma reunião do
conselho de administração da Eneva e uma Assembleia de Acionistas da Eneva a ser
devidamente convocada e (ii) (ii.1) fazer com que nossos representantes no conselho de
administração da Eneva compareçam, conforme aplicável, às reuniões do Conselho (conforme
exigido pelo acordo de acionistas existente da Eneva) e à reunião do Conselho de
Administração e (11.2) a comparecer à assembleia de acionistas (conforme exigido pelo acordo
de acionistas existente da Eneva) e à Assembleia de Acionistas; tudo de forma a:
(a) aprovar e fazer com que seja aprovado por nossos representantes, na medida em
que permitido no Artigo 115 da Lei das Sociedades por Ações: (i) o Aumento de Capital,
a ser pago em dinheiro, a conversão de determinados créditos e aporte de ativos,
conforme estabelecido e detalhado no Plano Alterado; (li) a ratificação da nomeação
das empresas responsáveis pela preparação dos relatórios de avaliação de todos os
ativos (exceto os ativos da E.ON, conforme definidos abaixo) a serem aportados no
Aumento de Capital ("Relatórios de Avaliação") conforme estabelecido e descrito no
Plano Alterado; (111) os Relatórios de Avaliação; (iv) a delegação à administração da
Eneva de todos os poderes necessários para implementar e validar essas delibkrações;
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e (v) todos os outros atos nos termos do Plano Alterado, na medida em que necessário;
e

(b) (i) não impedir as Sociedades de preparar o Plano Alterado; e (li) não impedir as
Sociedades de apresentar o Plano Alterado nos processos de Recuperação judicial.
3.2. - Ações Afirmativas Adicionais . Na medida em que permitido por lei e sujeito ao
atendimento ou à renúncia por escrito , pelas respectivas partes, a todas as condições
precedentes estabelecidas nesta carta , na Carta de Confirmação de Apoio e no Plano Alterado, o
E.ON compromete - se ainda, pelo presente instrumento , a tomar todas as medidas razoáveis e
praticar todos os atos razoáveis necessários para, e / ou fazer com que as empresas sob controle
direto e/ou indireto da E.ON , na medida em que aplicável e necessário , tomem todas as
• medidas e pratiquem todos os atos necessários para fins de: (a) votar e orientar seus
representantes a votar para que as Sociedades pratiquem todos os atos e cumpram todas as
obrigações estabelecidas nesta Carta Preliminar de Apoio, na Carta de Confirmação de Apoio e
no Plano Alterado; (h) implementar totalmente o Plano Alterado em todos os seus termos e
condições; e (c) tomar todas as medidas razoáveis para defender a validade, eficácia, aplicação

e implementação de todos os termos e condições estabelecidos nesta Carta Preliminar de
Apoio, na Carta de Confirmação de Apoio e no Plano Alterado.
3.3.

Cessão de Direitos de Preferência . A E.ON compromete - se a ceder , sem nenhum

custo, seus direitos de preferência (menos os direitos de preferência necessários para a (i)

• -

subscrição , por parte da E.ON , de novas ações da Eneva como resultado da contribuição dos
Ativos da E. ON, (li) conversão de créditos da E.ON em ações da Eneva conforme estabelecido
no Plano Alterado e (!li) para a subscrição de novas ações em dinheiro que permitam que a
E.ON detenha , mediante implementação da contribuição dos Ativos da E.ON , o valor total de
10% (dez por cento ) do capital social total da Eneva ) necessários para permitir o aporte dos
ativos e capitalização dos créditos nos termos do Aumento de Capital , e esses ativos e créditos
devem ser especificado no Plano Alterado.
Aparte de Ativos da E.ON . Sujeito ao atendimento das condições precedentes
3.4.
apresentadas nesta carta, na Carta de Confirmação de Apoio e no Plano Alterado e mediante a
aprovação do Aumento de Capital na Assembleia Geral de Acionistas (incluindo a aprovação
dos Relatórios de Avaliação e dos Relatórios de Avaliação da E.ON ), a E.ON deverá aportar os
seguintes ativos ao Aumento de Capital: ( 1) a participação acionária total e em circulação detida
pela E.ON na Parnalba Gás Natural S.A. ("PGN ") por um valor patrimonial de R$81.400.000,00
(oitenta e um milhões e quatrocentos mil reais ) e (li) a participação acionária total e em
circulação detida pela E.ON na Eneva Participações por um valor patrimonial de
R$158 . 600.000 , 00 (cento e cinquenta e oito milhões e seiscentos mil reais ) ("Ativos da E.ON "),
a ser confirmada e comprovada pelos Relatórios de Avaliação da E.ON (conforme definido
abaixo ), cujos valores podem ser reduzidos ( 1) em qualquer redução de capital e/ou cqRlquer
variação da dívida líquida resultante de financiamento caso os recursos relevantes não xiam
José Roberto Vensan Maramaldo
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utilizados para novos investimentos relacionados a esse ativo ou para o pagamento de
fornecedores , todos com base em quaisquer diferenças / mudanças entre as posições na
presente data e na data da convocação da reunião do conselho de administração para resolver
sobre o aporte dos Ativos da E . ON ao capital social da Eneva; e / ou (11) em qualquer
distribuição de quantias aos acionistas

(

excetos os recursos relacionados aos dividendos

declarados e não pagos refletidos no balanço patrimonial datado de 31 de dezembro de 2014),
Incluindo dividendos , juros sobre o capital próprio, resgate e recompra de ações desde-31 de — – –
dezembro de 2014 . Para evitar dúvidas , o valor patrimonial indicativo da PGN mencionado
considera os efeitos das debêntures conversíveis emitidas pela PGN e em circulação na
presente data.

3.4.1. Relatórios de Avaliação . As Sociedades deverão contratar uma das
empresas de auditoria denominadas "Big Four" ( PricewaterhouseCoopers , Deloitte
Touche Tohmatsu , KPMG ou EY ) para preparar os relatórios de avaliação a respeito dos
Ativos da E.ON (" Relatórios de Avaliação da E.ON "), que deverá ser apresentado no
máximo cinco ( 5) dias antes da ACG e anexado ao Plano Alterado. 0 Relatório de
Avaliação da E.ON deverão cumprir todas as exigências estabelecidas pela lei aplicável,
Inclusive para fins do Artigo 8 da Lei das Sociedades por Ações e dos regulamentos
aplicáveis da CVM – Comissão de Valores Mobiliários . Todas as taxas e despesas
relacionadas ao Relatório de Avaliação serão pagas exclusivamente pelas Sociedades.
Compromissos Adicionais . Sujeito ao atendimento à s condições descritas na
3.5.
Seção 2, o E.ON será obrigado a:

~-

cooperar, em boa - fé, com as Sociedades e seus credores e suas respectivas
(a)
afiliadas, subsidiárias , pessoas controladoras , conselheiros , gerentes , administradores,
diretores , empregados , consultores e advogado, de forma que o Plano Alterado seja
completamente apresentado na Recuperação judicial, decidido, votado e completa e
incondicionalmente aprovado pelos credores das Sociedades e totalmente
implementado pelas Sociedades em todos os seus termos e condições;
(b)
na qualidade de futuro acionista e acionista atual da Eneva, tomar as seguintes
medidas, conforme permitido pelas leis e regulamentos aplicáveis , para a contribuição
da E.01,1 à Eneva dos ativos contemplados no Plano Alterado a serem contribuídos pela
E.ON ("Ativos da E.ON "), devido a sua importância estratégica para a estabilização da
Eneva . Caso o quórum necessário não seja atingido na Assembleia Geral da Eneva para
fins da contribuição de Ativos da E.ON , o BTGP , irrevogavelmente , na medida em que
permitido pelas leis e regulamentos aplicáveis, compromete - se, no contexto de um
novo aumento de capital da Eneva para rins do aporte dos Ativos da E.ON , pelo mesmo
preço e nas mesmas condições propostas no contexto do Aumento de Capital e
conforme estabelecido no Plano Alterado , tomar todas as medidas necessárias como
um acionista relevante da Eneva, o mais rápido possível após a ratificação do Au nto
José Roberto Vensan Maramaldo
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de Capital, porém, em hipótese alguma, depois de 60 (sessenta) dias a partir dessa data,
a menos que uma prorrogação seja pactuada em boa-fé, solicitar que o Conselho de
Administração da Eneva convoque e, caso -o Conselho de Administração dá Eneva se
recuse ou deixe de fazê-lo, exercer seu direito, de acordo com o item "c" do parágrafo
único do Artigo 123 da Lei das Sociedades por Ações, de convocar uma segunda
assembleia geral extraordinária da Eneva ("Segunda Assembleia Geral da Eneva"), e (li)
em um período de até 6 (seis) meses contados a partir da data da ratificação do
Aumento de Capital, a menos que uma extensão seja pactuada em boa-fé„ (ii.1) receber,
sem nenhum custo, direitos de preferência na subscrição necessários para possibilitar
o aporte à Eneva pela E.ON dos Ativos da E.ON na Segunda Assembleia de Acionistas da
Eneva; (ii.2) exercer efetivamente esses direitos de preferência na subscrição das ações
da Eneva com relação ao aporte dos Ativos da E.ON na Segunda Assembleia de
• Acionistas da Eneva; e (11.3) aportar os Ativos da E.ON na Segunda Assembleia de
Acionistas da Eneva (pelo mesmo preço e nas mesmas condições propostas no contexto
do Aumento de Capital e conforme estabelecido no Plano Alterado); e
(c)
não vender, transferir, ceder nem alienar de nenhuma outra forma os Ativos da
E.ON e/ou as ações detidas no capital social da Eneva ("Ações da E.ON") até (i) a
ratificação do Segundo Aumento de Capital; ou (ii) 6 (seis) meses contados a partir da
data de ratificação do Aumento de Capital, o que ocorrer primeiro. Não obstante o
disposto acima, E.ON será autorizada a vender conjuntamente todos, e não menos que
todos, os Ativos da E.ON e as Ações da E.ON, para o mesmo terceiro comprador, caso
esse terceiro comprador se comprometa, por escrito, a cumprir as obrigações que
competem à E.ON estabelecidas nesta Carta Preliminar de Apoio e na Carta de
Confirmação de Apoio.
Não obstante o disposto acima, nenhuma disposição desta carta (incluindo,
3.6.
entre outros, esta Seção 3) será interpretada como limitação nem de outra forma afetará
• quaisquer dos direitos da E.ON (i) a respeito de qualquer violação, pelas Sociedades ou por
quaisquer terceiros, de suas respectivas obrigações nos termos desta Carta Preliminar de
Apoio, da Carta de Confirmação de Apoio e/ou do Plano Alterado, pleitear reivindicações, nos
termos do acordo ou lei aplicável, contra qualquer referida parte infratora; ou (H) nos termos
da lei aplicável, comparecer e participar, como parte interessada, de qualquer assunto a ser
possivelmente discutido, em qualquer caso, de acordo com as leis de qualquer outra jurisdição
aplicável com relação às Sociedades, em qualquer assunto a ser possivelmente discutido na
Recuperação judicial ou em qualquer outro processo, incluindo, entre outros, fazer objeção às
reivindicações feitas ou outras ações iniciadas por qualquer terceiro contra as Sociedades.
Consentimentos do CADE e de Terceiros. A contribuição de Ativos da E.ON e o
3.7.
fechamento de outras operações nos termos do Aumento de Capital estão sujeitos à aprovação
prévia do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (" A E") e de determinados^reeiros
de acordo com os termos e as condições de determinados contratos celebrados elas
José Roberto Vensan Maramaldo
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Sociedades e por suas subsidiárias ("Consentimentos do CADE e de Terceiros '); portanto, a
E.ON concorda em cooperar com as Sociedades , de maneira razoável e pontual, para fornecer
as informações e/ou documentos necessários para obter essas aprovações.
4.
Declarações e Garantias . A Carta de Confirmação de Apoio conterá as declarações e
garantias fundamentais (com relação à titularidade, autoridade, etc.) que devem ser feitas pela E.ON
` com relação aos Ativos da E.ON que devem ser aportados conforme previsto no Plano Alterado. — -- -S. Informações Adicionais , E.ON concorda ( a) em fornecer e enviar pontualmente às
Sociedades , a seus consultores e à empresa de auditoria contratada pelas Sociedades para preparar os
Relatórios de Avaliação da E.ON todas as informações disponíveis para E.ON razoavelmente
necessárias para preparar os Relatórios de Avaliação da E.ON , para obter os Consentimentos do CADE
• e de Terceiros , conforme necessários , bem como o ajuizamento , a confirmação , aprovação e
implementação do Plano Alterado pelo Juizo Falimentar ; e (b) em não impedir a Eneva de fornecer à
BTGP todas as informações razoavelmente necessárias sobre os Ativos da E.ON para fins de due
diligence, estabelecido que essas informações serão tratadas como confidenciais segundo o acordo de
não divulgação celebrado entre a Eneva e a E.ON , conforme alterado ou aditado para incluir a
possibilidade de essas informações serem divulgadas pela Eneva à BTGP, conforme disponibilizado
neste instrumento.

6.
Confidencialidade e Divulgação . Esta Carta Preliminar de Apoio será tratada como
confidencial por um período de 2 (dois ) anos e é fornecida ao destinatário exclusivamente com relação
à Recuperação Judicial, ao Plano Existente e ao Plano Alterado, estabelecido que ela poderá ser
anexada ao Plano Alterado segundo os itens 2.1 e 2 .2 acima e, em última instância , tornar - se pública.
Esta Carta Preliminar de Apoio não poderá ser utilizada nem divulgada para qualquer outro fim,
exceto com o consentimento prévio por escrito da E.ON , estabelecido que (1) após o comprometimento
das partes destinatárias em tratar as informações como confidenciais , as Sociedades poderão
consultar as intenções não vinculantes fornecidas nesta Carta Preliminar de Apoio ( incluindo o valor
• indicativo dos Ativos da E.ON ) no Plano Alterado antes de sua aprovação segundo as subseções 2.1 e
2.2 acima , sujeito a isenção de responsabilidade expressa e por escrito declarando que esta é uma
carta preliminar não vinculante contendo indicações e intenções da E.ON sujeitas a determinadas
condições e estabelecido que a ENEVA já divulgou as informações para o mercado por meio de uma
notificação de um fato relevante de acordo com o regulamento da CVM aplicável a respeito da
existência e do conteúdo resumido desta Carta Preliminar de Apoio; e (i)) uma cópia desta carta e dos
Relatórios de Avaliação E.ON poderão ser fornecidos ao Grupo EB e BTGP, sujeito a seu
comprometimento em tratar essas informações como confidenciais.

Notificações . Qualquer notificação , solicitação ou outra comunicação ao E.ON com
7.
relação a esta carta deverá ser feita por escrito e enviada por correio ou fax no seguinte endereço: 17,
Boulevard Prince Henri — 1724 Luxembourg , Luxembourg ; Aos cuidados de: Jens Otto ; e-mail
jens.otto @eon com com cópia para E ON SE para o seguinte endereço E.ON-Platz X40479
.
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Düsseldorf

,

Alemanha; Aos cuidados de: Frank Possmeier e Michael Kadgien; e-mails:

frank.possmeier@eon.co m e michael. kaa ien eon.çó
inexistência de Conflito . A E.ON reconhece , sujeito ao mesmo reconhecimento do Sr.
8.
Eike Fuhrken Batista , incluído na carta anexada a este instrumento como Anexo 3, que os termos e
condições desta Carta Preliminar de Apoio não estão em conflito com os termos e condições do Acordo
-

de Acionistas das Sociedade.

-

-

-

Lei Aplicável: Jurisdição. Esta Carta Preliminar de Apoio será regida e interpretada de
9.
acordo com as leis da República Federativa do Brasil. Toda e qualquer contestação ou controvérsia
relacionada ou decorrente da Interpretação, execução e /ou cumprimento de qualquer item e /ou seção
desta carta será apresentada, se durante a Recuperação Judicial, ao Juizo Falimentar e, após a conclusão da

I^1

U

Recuperação Judicial, a uma das varas empresariais da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
com renúncia expressa à jurisdição de qualquer outro tribunal, por mais privilegiado que seja.

10. Cancelamento Esta carta será considerada cancelada nos seguintes casos: (1) não
aprovação do Plano Alterado pela AGC e pelo juizo Falimentar de acordo com os termos e as condições
aprovados pelo E.ON ; ( li) 31 de dezembro de 2015, o que ocorrer primeiro ; estabelecido que as
:

disposições das Seções 6 (Confidencialidade), 7 (Notificações) e 9 (Lei de Regência; Jurisdição)

continuarão válidas e efetivas. Em caso de aprovação do Plano Alterado pela AGC e pelo Juizo
Falimentar , está carta será válida e efetiva até a satisfação e o cumprimento de todas e quaisquer ações
e obrigações estabelecidas no Plano Alterado , incluindo , entre outros, o Aumento de Capital.
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(PóDino de assinaturas do Carta Preliminar de Apoio enviada pelo DD BRAZIL HOLDINGS S.A.R.L. b Enevo S.A. — Em Recuperoçao

Judicial)

As Sociedades neste ato confirmam o recebimento desta Carta Preliminar de Apoio e reconhecem e aceitam
suas obrigações de acordo com a Seção 5 (Informações Adicionais), 6 (Confidencialidade), 7 (Notificações)
e 9 (Lei de Regëncia; Jurisdição): - - --- — - - - -

ENE VA S . A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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Cargo:

Cargo:
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Rio de Janeiro 9 de abril de 2015
-Para
ENEVA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Praia do Flamengo, n 2 66, 74 andar
22.210-030, Rio de Janeiro - RJ
Aos cuidados de: Alexandre Americano - Diretor-Presidente e Ricardo Levy - Diretor Financeiro
e
ENEVA PARTICIPAÇBES S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

•

Praia do Flamengo, n 2 66, 9 4 andar, sulte 901/part
22.210-030, Rio de Janeiro - RJ
Aos cuidados de: Ricardo Levy - Diretor Financeiro

Ref.: Proteção de Recuperação Judicial ajuizada pela Eneva S.A. - Em Recuperação Judicial e pela Eneva
Participações S.A. - Em Recuperação Judicial

Prezados Senhores:
1. Nós, EIKE FUHRKEN BATISTA ("Sr. Eike Batista% CENTENNIAL ASSET BRAZILIAN EQUITY
FUND LLC ("Centennial Equity") e CENTENNIAL ASSET MINING FUND LLC ("Centennial
Minin e, junto com o Sr. Eike Batista e Centennial Equity, referidos neste como "EB"),
fazemos referência à Proteção de Recuperação judicial ajuizada pela Eneva S.A. - Em
• Recuperação Judiciai (" n a") e Eneva Participações S.A. - Em Recuperação Judicial ("Eneva
Participações" e, juntamente com a Eneva, mencionadas neste instrumento como as
"Sociedades", que, por sua vez, juntamente com o EB, são mencionadas neste instrumento

como as "Partes" e, individualmente, uma "Parte") na 4 111 Vara Empresarial da Comarca da
cidade do Rio de janeiro ("Juizo Falimentar"), como caso n 2 0474961-48.2014.8.19.0001 (a
"Recuperação ludicial" ), e à versão atual do Plano de Recuperação Judicial apresentada ao juizo
Falimentar (o "Plano Existente").
1.1.

Sujeito às condições estabelecidas neste instrumento, confirmamos por meio

desta carta ("Carta Preliminar de Apoio") nosso acordo de que a reestruturação da estrutura de
capital das Sociedades nos termos da Recuperação Judicial (a "Reestruturaço") será
implementada por meio de, entre outras medidas, uma capitalização da Eneva, por meio da
emissão de novas ações nominativas ordinárias, no valor estimado de aproximadamente
R$3.000.000.000,00 (três bilhões de reais), porém, em hipótese alguma, s~or a
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R$3.6OO.00O.00O,OO (três bilhões e seiscentos milhões de reais), pelo preço de emissão de
11$O,15 (quinze centavos de real) por ação, aumento de capital esse que será feito por meio da:
(a) capitalização de determinados créditos detidos por credores quirogrãfários das Sociedades;
incluindo Banco BTG Pactua] S.A. ("BTGP"), (b) contribuição de determinados ativos por alguns
dos acionistas existentes, incluindo DD BRAZIL HOLDINGS S.A.R.L ("E. N"), por alguns
credores da Eneva, incluindo o BTGP, e, provavelmente, porém não certamente, pela Petra
Energia S.A. ("Petra"), e esses ativos devem ser individualizados e submetidos a avaliação e —
deliberação pela assembleia geral ordinária da Eneva ("Assembleia Geral Ordinária da Eneva")
e (c) contribuição de novos fundos ("Aumento de Capital"); todas elas a serem mais bem
detalhadas no Plano Alterado (conforme definido abaixo).
1.2.
Entendemos que (a) o Plano Existente atualmente está sendo revisado, alterado
• e/ou complementado pela administração das Sociedades (o Plano Existente, conforme
revisado, alterado ou complementado, e, conforme será apresentado pelas Sociedades junto ao
Juízo Falimentar, o "Plano Alterado") e (ti) o Plano Alterado a ser apresentado ao Juízo
Falimentar contemplará o Aumento de Capital com as características descritas nos itens "(a)" a
"(c)" da subseção 1.1 acima,
2.
Efeito Não Vinculante antes do Cumprimento das Condições Precedentes. A eficácia
deste Documento de Confirmação de Transação de Suporte está sujeita ao cumprimento das seguintes
condições precedentes de acordo com o Artigo 125 do Código Civil Brasileiro (Lei 1040612002): (i) a
entrega às Sociedades pela BTGP e E.ON, na data do presente instrumento e simultaneamente à
entrega deste documento pela EB, das versões assinadas das cartas equivalem, em forma e substância,
às minutas das cartas incluídas no presente instrumento como Anexo 1 e Anexo respectivamente,
(li) nossa revisão e aprovação expressa e por escrito do Plano Aditado, que deverão ser consideradas
satisfatórias à EB e (iii) negociação de boa fé e assinatura de um documento separado, conforme seja
considerado satisfatório pela EB, por meio do qual a EB, BTGP, E.ON e Petra (caso a Petra confirme os
termos da contribuição de seus ativos de acordo com o cronograma incluído no Plano Aditado)
• confirmarão sua aprovação do Plano Alterado e os temos e condições para a implementação da
Reestruturação proposta ("Carta de Confirmação de Apoio'); exceto (A) as disposições da Seção 5
(Informações Adicionais), válidas após o atendimento à condição (i) mencionada acima, e (B) as
disposições da Seção 6 (Confidencialidade), 7 (Notificações) e 8 (Lei Regente, jurisdição), válidas e
exequfveis a partir da presente data.
A seu exclusivo critério, a EB poderá confirmar perante as Sociedades, mediante
2.1.
assinatura do Documento de Confirmação de Transação de Suporte, a aprovação da EB do
Plano Aditado ("Aprovação da EB"), contanto que, caso a EB aprove o Plano Aditado e este seja
posteriormente modificado em todos os termos relevantes, a critério exclusivo da EB, ou caso o
Plano Aditado, conforme aprovado pela EB, não seja aprovado sem alteração pela assembleia
geral de credores que deverá ser convocada para discutir e votar o Plano Aditado de acordo
com a Reorganização Judicial ("!!CM") e/ou o Juízo Falimentar, a Aprovação da E8,0,ão terá
qualquer efeito e este Documento de Confirmação de Preliminar, o Documento de Confimção
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de Transação de Suporte e qualquer outro documento ou transação relacionada não terão
qualquer validade ou efeito. Quaisquer alterações significativas no Plano Aditado, conforme
aprovado pela EB e anexado ao Documento de Confirmação de Transação de Suporte, deverão
ser enviadas à EB para análise com pelo menos 15 (quinze) dias antes da assembleia geral de
credores a ser convocada para discutir e votar o Plano Aditado modificado de acordo com a
Reorganização Judicial.
2.2.
As Partes negociarão em boa-fé os termos - e -as condições -da Carta de
Confirmação de Apoio, incluindo as avenças, as restrições e quaisquer outros compromissos
aplicáveis às partes desse instrumento. Após a assinatura da Carta de Suporte de Aprovação
pelas partes mencionadas na Seção 2 acima, (i) todas as disposições desta Carta Preliminar de
Apoio, incluindo nossas propostas, compromissos e avenças expressamente previstas neste
instrumento se tornarão irrevogavelmente vinculantes e permanecerão válidas, efetivas,
exequíveis e em pleno vigor de acordo com os termos e as condições da Carta de Confirmação
de Apoio; e (H) de acordo com as disposições da Seção 6 abaixo, esta Carta Preliminar de Apoio
e a Carta de Confirmação de Apoio deverão ser anexadas ao Plano Alterado pelas Sociedades e,
portanto, tornar-se parte integrante desse instrumento,
2.3.
No caso de conflito entre qualquer disposição desta Carta Preliminar de Apoio e
a disposição da Carta de Confirmação de Apoio, as disposições da Carta de Confirmação de
Apoio prevalecerão.
3.

Compromissos da EB

3.1.
Reunião de Acionistas da Eneva. Mediante aprovação do Plano Aditado pela
GCM e confirmação do Plano Aditado pelo Juizo Falimentar ("Ordem de Confirmação"),
contanto que nenhum efeito de permanência tenha sido concedido a um recurso questionando
a Ordem de Confirmação, e adicionalmente de acordo com o cumprimento ou renúncia por
escrito das Partes relevantes com relação a todas as condições precedentes definidas neste
• documento, no Documento de Confirmação de Transação de Suporte e no Plano Aditado, nos
comprometemos: (i) a realizar uma assembleia do conselho de administração da Eneva e uma
Reunião de Acionistas da Eneva a ser devidamente convocada e (íi)(íí.l) providenciar para que
nossos representantes no conselho de administração da Eneva compareçam, conforme
aplicável, nas assembleias do Conselho (conforme solicitado pelo acordo de acionistas em vigor
da Eneva) e na assembleia do Conselho de Administração e (H.2) comparecer à assembleia de
acionistas (conforme solicitado pelo acordo de acionistas da Eneva) e à Reunião de Acionistas
da Eneva para:
(a) aprovar e providenciar a aprovação por nossos representantes, na extensão
permitida pela Lei das Sociedades por Ações: (i) o Aumento de Capital, a ser pago em
caixa, conversão de determinados créditos e contribuição de ativos, conforme descrito
e detalhado no Plano Aditado; (ii) a homologação da indicação das firmas res nsáveis
pela preparação dos laudos de avaliação de todos os ativos a se rem contribuí s no
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Aumento de Capital (' Relatórios de Avaliação "), conforme descrito e detalhado no
Plano Aditado; (iii) os Relatórios de Avaliação; (iv) a delegação à administração da
Eneva de todos os poderes necessários pára implementár e efetivar tais resõluções e
(v) todos os outros atos de acordo com o Plano Aditado, na extensão necessária e
(b) (i) não proibir as Sociedades de prepararem o Plano Aditado e ((i) não proibir as
Sociedades de enviarem o Plano Aditado nos processos de Reorganização Judicial. — 3.2. Mais Ações Afirmativas . Na extensão permitida pela lei e de acordo com o
cumprimento ou a renúncia por escrito pelas Partes relevantes de todas as condições
precedentes definidas neste documento, no Documento de Confirmação e no Plano Aditado, a
EB adicionalmente concorda em tomar todas as medidas razoáveis, bem como conduzir todos
os atos razoáveis exigidos, e/ou providenciar para que as Sociedades sob o controle direto
• e/ou indireto da EB, na extensão aplicável e necessária para tomar todas as medidas,
conduzam todos os atos razoáveis exigidos para: (a) votar e instruir seus representantes para
votarem para que as Sociedades conduzam todos os atos e cumpram com todas as obrigações
definidas neste Documento de Confirmação de Transação de Suporte, no Documento de
Transação e no Plano Aditado; (b) implementar o Plano Aditado de acordo com todos os seus
termos e condições e (c) tomar todas as medidas razoáveis para proteger a validade, eficácia,
exequibilidade e implementação de todos os termos e condições definidos neste Documento de
Confirmação de Transação de Suporte, no Documento de Transação e no Plano Aditado.
3.3. Cessão do Direito de Preferência . De acordo com a aprovação de terceiros e/ou
liberação de quaisquer restrições de transferência sobre as Ações EB (conforme definido
abaixo), a EB compromete-se a atribuir, sem custos, seus direitos de preferência necessários
para permitir a contribuição dos ativos e a capitalização dos créditos de acordo com o
Aumento de Capital, sendo tais ativos e créditos especificados no Plano Aditado.

. -

Compromissos Adicionais . Sujeito ao atendimento às condições descritas na
3.4.
Seção 2, o EB será obrigado a:

(a) cooperar, em boa-fé, com as Sociedades e seus credores e suas respectivas
afiliadas, subsidiárias, pessoas controladoras, conselheiros, gerentes,
administradores, diretores, empregados, consultores e advogado, de forma que
o Plano Alterado seja completamente apresentado na Recuperação judicial,
decidido, votado e completa e incondicionalmente aprovado pelos credores das
Sociedades, e integralmente implementado pelas Sociedades em todos os seus
termos e condições;
(b)
como atual e futura acionista da Eneva, tomar todas as medidas
razoáveis, conforme permitido pelas leis e regulamentações aplicáveis, para a
contribuição dos ativos ao capital da Eneva de acordo com o Plano ditado,
devido à sua importância estratégica para a estabilização da Eneva e
José Roberto Vensan Maramaldo
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(c)
não vender , transferir , atribuir ou alienar de qualquer outra forma as
--- ações detidas no capital da Eneva Càçães EB ") até a homologação do Aumento
de Capital. Não obstante o acima mencionado , a EB poderá vender de forma
privada a totalidade , e não menos que a totalidade , das Ações EB ao mesmo

"

7~

n `
7
d

- - --

terceiro adquirente, caso tal terceiro adquirente concorde, por escrito, em

cumprir com as obrigações da EB , conforme definidas neste Documento de
Confirmação de Transação de Suporte e no Documento de Transação.
3.5
Não obstante o acima mencionado, nenhuma disposição neste documento,
incluindo sem limitação, a Seção 3, deverá ser interpretada para limitar ou de outra forma
afetar os direitos da EB (i) com relação a qualquer violação pelas Sociedades ou quaisquer
•

terceiros de suas respectivas obrigações de acordo com este Documento de Confirmação de

Transação de Suporte, o Documento de Transação e/ou o Plano Aditado, de instaurar ações de
acordo com o contrato ou a lei aplicável contra qualquer parte inadimplente ou (H ) de acordo
com a lei aplicável , comparecer ou participar como parte interessada em qualquer assunto a
ser potencialmente discutido em qualquer caso de acordo com as leis de qualquer outra
jurisdição aplicável com relação às Sociedades de forma a ser potencialmente discutido na

Reorganização Judicial ou em outro processo , incluindo sem limitação , a objeção a processos
ou outras ações instauradas por qualquer terceiro contra as Sociedades.
3.6
Consentimentos da CADE e de Terceiros. 0 fechamento de operações nos
termos do Aumento de Capital estão sujeitos à aprovação prévia do Conselho Administrativo
de Defesa Econômica ("CADE" ) e de determinados terceiros de acordo com os termos e as
condições de determinados contratos celebrados pelas Sociedades e por suas subsidiárias
("Consentimentos do CADE e de Terceiros "); portanto , EB concorda em cooperar com as
Sociedades , de maneira razoável e pontual, para fornecer as informações e/ou documentos
necessários para obter essas aprovações.

•

Declarações e Garantias. 0 Documento de Confirmação de Transação de Suporte
4
contém as declarações e garantias fundamentais (com relação à titularidade, autoridade etc.) a serem
prestadas pela EB.

5

Informações Adicionais. EB concorda , pelo presente instrumento a fornecer e enviar

pontualmente às Sociedades e a seus consultores todas as informações disponíveis à EB

razoavelmente necessárias para obter os Consentimentos do CADE e de Terceiros , conforme
necessários , bem como o ajuizamento , a confirmação , aprovação e implementação do Plano Alterado
pelo Juízo Falimentar.
Confidencial idade e Divulgação . Esta Carta Preliminar de Apoio será tratada como
6
confidencial por um período de 2 (dois) anos e é fornecida ao destinatário exclusivamente com relação
à Recuperação Judicial, ao Plano Existente e ao Plano Alterado , estabelecido que ela p02ká ser
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anexada ao Plano Alterado segundo os itens 2.1 e 2.2 acima e, em última instância, tornar-se pública.
Esta Carta Preliminar de Apoio não poderá ser utilizada nem divulgada para qualquer o utro fim,
exceto com o consentimento prévio por escrito do EB, estabelecido que (1) após o comprometimento
das partes destinatárias em tratar as informações como confidenciais, as Sociedades poderão
consultar as intenções não vinculantes fornecidas nesta Carta Preliminar de Apoio (incluindo o valor
indicativo do Ativo do BTGP) no Plano Alterado antes de sua aprovação segundo as subseções 2.1 e 2.2
acima, sujeito a isenção de - responsabilidade expressa e por escrito declarando que esta é uma carta preliminar não vinculante contendo indicações e intenções do EB sujeitas a determinadas condições e
estabelecido que a Eneva já divulgou as informações para o mercado por meio de uma notificação de
um fato relevante de acordo com o regulamento da CVM aplicável a respeito da existência e do
conteúdo resumido desta Carta Preliminar de Apoio; e (H) uma cópia desta carta poderá ser fornecida
à E.ON e ao BTGP, em cada caso, sujeito a seu comprometimento em tratar essas informações como
confidenciais.
7
Notificações. Qualquer notificação, solicitação ou outra comunicação ao EB com relação
a esta carta deverá ser feita por escrito e enviada por correio ou fax no seguinte endereço: Praia do
Flamengo 154, 10.o andar, Rio de Janeiro, Rj; Atenção: Adriano Castello Branco; e-mail:
adriano.castello@ebx.com.br.
8
Ausência de Conflito. 0 Sr. Eike Batista/EB reconhece, mediante o reconhecimento da
E.ON, o qual foi incluído neste documento na forma do Anexo 2. que os termos e as condições deste
Documento de Confirmação de Transação Preliminar não confutam com os termos e as condições do
acordo de acionistas em vigor das Sociedades.

9
Lei Aplicável: lurisdição. Esta Carta Preliminar de Apoio será regida e interpretada de
acordo com as leis da República Federativa do Brasil. Toda e qualquer contestação ou controvérsia
relacionada ou decorrente da interpretação, execução e/ou cumprimento de qualquer item e/ou seção
desta carta será apresentada, se durante a Recuperação Judicial, ao juízo Falimentar e, após a
• - conclusão da Recuperação Judicial, a uma das varas empresariais da Cidade do Rio de janeiro, Estado
do Rio de janeiro, com renúncia expressa à jurisdição de qualquer outro tribunal, por mais
privilegiado que seja.
30
Rescisão: Este documento será considerado rescindido mediante notificação de
qualquer uma das Partes às demais Partes mediante os seguintes eventos, o que tiver ocorrido
posteriormente: (i) não-aprovação do Plano Aditado pela GCM e pelo Juizo Falimentar de acordo com
os termos e as condições aprovadas pela EB; (11) 31 de dezembro de 2015 ou (iii) realização e
cumprimento de todas as ações e obrigações definidas no Plano Aditado, incluindo, mas não se
limitando a, o Aumento de Capital, exceto se de outra forma indicado; contanto que as disposições da
Seção 6 e 9 permaneçam válidas e em vigor.
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EIKE FUHRKEN BATISTA
— --

[Assina]

–

CENTENNIAL ASSET BRAZILIAN EQUITY FUND LLC

[Assina]
Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:

•

CENTENNIAL ASSET MINING FUND LLC

[Assina]
Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:

As Sociedades neste ato confirmam o recebimento desta Carta Preliminar de Apoio e reconhecem e aceitam
suas obrigações de acordo com as seções 6 (Confrdencialidade), 7 (Notifrcaçóes), e 9 (Lei Regente e
Jurisdição):
ENEVA S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nome:

Nome:
Cargo:

Cargo:

ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A.– EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

.[. "

Nome:
Cargo:
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Blocos de Exploração

Bloco
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PN-T-48
PN-T-49
PN -T-50
PN -T-67
PN-T-68
PN-T-84
PN-T-85

Contrato de Concessão

48610.001414/2008-60
48610.00141512008-12
48610.00141612008-59
48610.001417/2008-01
48610.001418/2008-48
48610.001419/2008-92
48610.001420/2008-17 1

Nome

Partes e Participação

BT-PN -4
BT-PN -5
BT-PN -6
BT-PN -7
BT-PN -8

Parnaíba Gás Natural S.A. (70% + op.)
BPMB Parna(ba S.A. (30%)

BT -PN-9
BT-PN-10

Ci
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Para
ENEVA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Praia do Flamengo, nQ 66, 7 9 andar
22.210-030, Rio de Janeiro - RJ
Aos cuidados de: Alexandre Americano - Diretor-Presidente e Ricardo Levy - Diretor Financeiro
e
ENEVA PARTICIPAÇSES S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
•

Praia do Flamengo, n2 66, 9 2 andar, suite 901/part
22.210-030, Rio de Janeiro - RJ
Aos cuidados de: Ricardo Levy - Diretor Financeiro

Ref.: Proteção de Recuperação Judicial ajuizada pela Eneva S.A. - Em Recuperação Judicial e pela Eneva
Participações S.A. - Em Recuperação Judicial

Prezados Senhores:
1. Nós, EIKE FUHRKEN BATISTA ("Sr. Eike Batista'), CENTENNIAL ASSET BRAZILIAN EQUITY
FUND LLC ("Centennial Eauity") e CENTENNIAL ASSET MINING FUND LLC ("Centennial
inin ", e, junto com o Sr. Eike Batista e Centennial Equity, referidos neste como "EB"),
fazemos referência à Proteção de Recuperação judicial ajuizada pela Eneva S.A. - Em
• Recuperação Judicial ("Eneva") e Eneva Participações S.A. - Em Recuperação Judicial ("Eneva
Participações" e, juntamente com a Eneva, mencionadas neste instrumento como as
"Sociedades", que, por sua vez, juntamente com o EB, são mencionadas neste instrumento

como as "Partes' e, individualmente, uma "Parte") na 4 2 Vara Empresarial da Comarca da
cidade do Rio de janeiro ("lu(zo Falimentar"), como caso ns 0474961-48.2014.8.19.0001 (a
"Recuperação ludicial"), e à versão atual do Plano de Recuperação judicial apresentada ao juizo
Falimentar (o "Plano Existente").
1.1.

Sujeito às condições estabelecidas neste instrumento, confirmamos por meio

desta carta ("Carta Preliminar de Apoio") nosso acordo de que a reestruturação da estrutura de
capital das Sociedades nos termos da Recuperação judicial (a "Reestruturação") será
Implementada por meio de, entre outras medidas, uma capitalização da Eneva, por meio da
emissão de novas ações nominativas ordinárias, no valor estimado de aproximadamente
R$3.000.000.000,00 (três bilhões de reais), porém, em hipótese alguma, s p ior a
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R$3.600.000.000,00 (três bilhões e seiscentos milhões de reais), pelo preço de emissão de
R$0,15 (quinze centavos de real) por ação, aumento de capital esse que será feito por meio da:
(a) capitalização de deter
-c inédito--s detidos por credores quirografários das Sociedades;
-

-

-

incluindo Banco BTG Pactual S.A. ("BTGP"), (h) contribuição de determinados ativos por alguns
dos acionistas existentes, incluindo DD BRAZIL HOLDINGS S.A.R.L ("E.ON"), por alguns
credores da Eneva, incluindo o BTGP, e, provavelmente, porém não certamente, pela Petra
" - Energia S.A. ("Petra"), e esses ativos devem ser Individualizados e submetidos a avaliação e
deliberação pela assembleia geral ordinária da Eneva ("Assembleia Geral Ordinária da Eneva"),
e (c) contribuição de novos fundos ("Aumento de Capital"); todas elas a serem mais bem
detalhadas no Plano Alterado (conforme definido abaixo).
1.2.

Entendemos que (a) o Plano Existente atualmente está sendo revisado, alterado

. e/ou complementado pela administração das Sociedades (o Plano Existente, conforme
revisado, alterado ou complementado, e, conforme será apresentado pelas Sociedades junto ao
Juízo Falimentar, o "Plano Alterado") e (b) o Plano Alterado a ser apresentado ao juízo
Falimentar contemplará o Aumento de Capital com as características descritas nos itens "(a)" a
"(c)" da subseção 1.1 acima.
2.
Efeito Não Vinculante antes do Cumprimento das Condições Precedentes. A eficácia
deste Documento de Confirmação de Transação de Suporte está sujeita ao cumprimento das seguintes
condições precedentes de acordo com o Artigo 125 do Código Civil Brasileiro (Lei 10406/2002): (i) a
entrega às Sociedades pela BTGP e E.ON, na data do presente instrumento e simultaneamente à
entrega deste documento pela EB, das versões assinadas das cartas equivalem, em forma e substância,
às minutas das cartas incluídas no presente instrumento como Anexo 1 e Anexo 2. respectivamente,
(li) nossa revisão e aprovação expressa e por escrito do Plano Aditado, que deverão ser consideradas
satisfatórias à EB e (iii) negociação de boa fé e assinatura de um documento separado, conforme seja
considerado satisfatório pela EB, por meio do qual a EB, BTGP, E.ON e Petra (caso a Petra confirme os
termos da contribuição de seus ativos de acordo com o cronograma incluído no Plano Aditado)
• confirmarão sua aprovação do Plana Alterado e os temos e condições para a implementação da
Reestruturação proposta ("Carta de Confirmação de Apoio'); exceto (A) as disposições da Seção S

(informações Adicionais), válidas após o atendimento à condição (1) mencionada acima, e (B) as
disposições da Seção 6 (Confidencialidade), 7 (Notificações) e B (Lei Regente; Jurisdição), válidas e
exequíveis a partir da presente data.
A seu exclusivo critério, a EB poderá confirmar perante as Sociedades, mediante
2.1.
assinatura do Documento de Confirmação de Transação de Suporte, a aprovação da EB do
Plano Aditado ("Aprovação da EB"), contanto que, caso a EB aprove o Piano Aditado e este seja
posteriormente modificado em todos os termos relevantes, a critério exclusivo da EB, ou caso o
Plano Aditado, conforme aprovado pela EB, não seja aprovado sem alteração pela assembleia
geral de credores que deverá ser convocada para discutir e votar o Plano Aditado de acordo
com a Reorganização Judicial ("GÇM") e/ou o juízo Falimentar, a Aprovação da EBAão terá
qualquer efeito e este Documento de Confirmação de Preliminar, o Documento de ConfirrSêção
R.G.: 17.384.458 SSP SP
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de Transação de Suporte e qualquer outro documento ou transação relacionada não terão
qualquer v alidade ou efeito. Quaisqu er alterações significativas no Plano Aditado , conforme
aprovado pela EB e anexado ao Documento de Confirmação de Transação de Suporte , deverão
ser enviadas à EB para análise com pelo menos 15 (quinze ) dias antes da assembleia geral de
credores a ser convocada para discutir e votar o Plano Aditado modificado de acordo com a
Reorganização Judicial.
2.2. - As Partes negociarão em boa-fé os termos e as condições da Carta de Confirmação de Apoio, incluindo as avenças , as restrições e quaisquer outros compromissos
aplicáveis à s partes desse instrumento . Ap6s a assinatura da Carta de Suporte de Aprovação
pelas partes mencionadas na Seção 2 acima, ( i) todas as disposições desta Carta Preliminar de
Apoio, incluindo nossas propostas, compromissos e avenças expressamente previstas neste
instrumento se tornarão irrevogavelmente vinculantes e permanecerão válidas , efetivas,
exequíveis e em pleno vigor de acordo com os termos e as condições da Carta de Confirmação
de Apoio; e (H) de acordo com as disposições da Seção 6 abaixo, esta Carta Preliminar de Apoio
e a Carta de Confirmação de Apoio deverão ser anexadas ao Plano Alterado pelas Sociedades e,
portanto , tornar-se parte integrante desse instrumento.

LJ

2.3.
No caso de conflito entre qualquer disposição desta Carta Preliminar de Apoio e
a disposição da Carta de Confirmação de Apoio, as disposições da Carta de Confirmação de
Apoio prevalecerão.

3.

Compromissos da EB

3.1.
Reunião de Acionistas da Eneva . Mediante aprovação do Plano Aditado pela
GCM e confirmação do Plano Aditado pelo juizo Falimentar (" Ordem de Confirmação "),
contanto que nenhum efeito de permanência tenha sido concedido a um recurso questionando
a Ordem de Confirmação , e adicionalmente de acordo com o cumprimento ou renúncia por
escrito das Partes relevantes com relação a todas as condições precedentes definidas neste
19

-

documento, no Documento de Confirmação de Transação de Suporte e no Plano Aditado, nos
comprometemos : ( 1) a realizar uma assembleia do conselho de administração da Eneva e uma
Reunião de Acionistas da Eneva a ser devidamente convocada e (U)(ii.1) providenciar para que
nossos representantes no conselho de administração da Eneva compareçam , conforme
aplicável, nas assembleias do Conselho (conforme solicitado pelo acordo de acionistas em vigor
da Eneva ) e na assembleia do Conselho de Administração e (11.2) comparecer à assembleia de
acionistas (conforme solicitado pelo acordo de acíonistas da Eneva ) e à Reunião de Acionistas
da Eneva para:
(a) aprovar e providenciar a aprovação por nossos representantes na extensão
,

permitida pela Lei das Sociedades por Ações : ( 1) o Aumento de Capital , a ser pago em
caixa, conversão de determinados créditos e contribuição de ativos, conforme descrito
e detalhado no Plano Aditado ; ( H) a homologação da Indicação das firmas res usáveis

pela preparação dos laudos de avaliação de todos os ativos a serem contribuí s no
José Roberto Vensan Maramaldo
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Aumento de Capital (" Relatórios de Avaliação '), conforme descrito e detalhado no
Plano Aditado; (iii) os Relatórios de Avaliação; (iv) a delegação à administração da
Eneva de todos os poderes necessários para implementar e efetivar tais resoluções e
(v) todos os outros atos de acordo com o Plano Aditado , na extensão necessária e

- - - -

(b) (1) não proibir as Sociedades de prepararem o Plano Aditado e (11) não proibir as
Sociedades de enviarem o Plano Aditado nos processos deReorganização Judicial. 3.2. Mais Ações Afirmativas. Na extensão permitida pela lei e de acordo com o
cumprimento ou a renúncia por escrito pelas Partes relevantes de todas as condições
precedentes definidas neste documento, no Documento de Confirmação e no Plano Aditado, a
EB adicionalmente concorda em tomar todas as medidas razoáveis , bem como conduzir todos

—

os atos razoáveis exigidos e/ou providenciar para que as Sociedades sob o controle direto
,

•

e/ou indireto da EB , na extensão aplicável e necessária para tomar todas as medidas,
conduzam todos os atos razoáveis exigidos para : (a) votar e instruir seus representantes para
votarem para que as Sociedades conduzam todos os atos e cumpram com todas as obrigações
definidas neste Documento de Confirmação de Transação de Suporte , no Documento de
Transação e no Plano Aditado; (b) implementar o Plano Aditado de acordo com todos os seus
termos e condições e (c) tomar todas as medidas razoáveis para proteger a validade , eficácia,
exequibilidade e implementação de todos os termos e condições definidos neste Documento de
Confirmação de Transação de Suporte , no Documento de Transação e no Plano Aditado.
3.3.

Cessão do Direito de Preferência . De acordo com a aprovação de terceiros e/ou

liberação de quaisquer restrições de transferência sobre as Ações EB (conforme definido

abaixo ), a EB compromete - se a atribuir , sem custos , seus direitos de preferência necessários
para permitir a contribuição dos ativos e a capitalização dos créditos de acordo com o
Aumento de Capital, sendo tais ativos e créditos especificados no Plano Aditado.

•

3.4.
Compromissos Adicionais. Sujeito ao atendimento às condições descritas na
Seção 2, o EB será obrigado a:
(a) cooperar , em boa - fé, com as Sociedades e seus credores e suas respectivas
afiliadas, subsidiárias , pessoas controladoras , conselheiros , gerentes,
administradores , diretores , empregados , consultores e advogado , de forma que
o Plano Alterado seja completamente apresentado na Recuperação Judicial,
decidido, votado e completa e incondicionalmente aprovado pelos credores das
Sociedades , e integralmente implementado pelas Sociedades em todos os seus
termos e condições;

(h)
como atual e futura acionista da Eneva, tomar todas as medidas
razoáveis , conforme permitido pelas leis e regulamentações aplicáveis, para a
contribuição dos ativos ao capital da Eneva de acordo com o Plano„ ditado,
devido à sua importância estratégica para a estabilização da Eneva e
José Roberto Vensan Maramaldo
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(c)
não vender, transferir, atribuir ou alienar de qualquer outra forma as
ações detidas no capital da Eneva ("Ações EB") até a homologação do Aumento - de Capital. Não obstante o acima mencionado, a EB poderá vender de forma
privada a totalidade, e não menos que a totalidade, das Ações EB ao mesmo
terceiro adquirente, caso tal terceiro adquirente concorde, por escrito, em
cumprir com- as obrigações da EB, conforme definidas neste Documento de
Confirmação de Transação de Suporte e no Documento de Transação.

3.5 Não obstante o acima mencionado, nenhuma disposição neste documento, incluindo sem
limitação, a Seção 3, deverá ser interpretada para limitar ou de outra forma afetar os
direitos da EB (i) com relação a qualquer violação pelas Sociedades ou quaisquer
• terceiros de suas respectivas obrigações de acordo com este Documento de Confirmação
de Transação de Suporte, o Documento de Transação e/ou o Plano Aditado, de instaurar
ações de acordo com o contrato ou a lei aplicável contra qualquer parte inadimplente ou
((i) de acordo com a lei aplicável, comparecer ou participar como parte interessada em
qualquer assunto a ser potencialmente discutido em qualquer caso de acordo com as leis
de qualquer outra jurisdição aplicável com relação às Sociedades de forma a ser
potencialmente discutido na Reorganização judicial ou em outro processo, incluindo sem
limitação, a objeção a processos ou outras ações instauradas por qualquer terceiro
contra as Sociedades.

•

3.6
Consentimentos da CADE e de Terceiros. 0 fechamento de operações nos
termos do Aumento de Capital estão sujeitos à aprovação prévia do Conselho Administrativo
de Defesa Econômica ("CADE") e de determinados terceiros de acordo com os termos e as
condições de determinados contratos celebrados pelas Sociedades e por suas subsidiárias
("Consentimentos do CADE e de Terceiros"); portanto, EB concorda em cooperar com as
Sociedades, de maneira razoável e pontual, para fornecer as informações e/ou documentos
necessários para obter essas aprovações.
Declarações e Garantias. 0 Documento de Confirmação de Transação de Suporte
4
contém as declarações e garantias fundamentais (com relação à titularidade, autoridade etc.) a serem
prestadas pela EB.
Informações Adicionais. EB concorda, pelo presente instrumento a fornecer e enviar
5
pontualmente às Sociedades e a seus consultores todas as informações disponíveis à EB
razoavelmente necessárias para obter os Consentimentos do CADE e de Terceiros, conforme
necessários, bem como o ajuizamento, a confirmação, aprovação e implementação do Plano Alterado
pelo juizo Falimentar.
Confidencial idade e Divulgação. Esta Carta Preliminar de Apoio será tratada como
6
confidencial por um período de 2 (dois) anos e é fornecida ao destinatário exclusivamente comiiação
José Roberto Vensan Maramaldo
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à Recuperação judicial, ao Plano Existente e ao Plano Alterado, estabelecido que ela poderá ser
anexada ao Plano Alterado segundo os itens 2.1 -e 2 .2 acima e , em última instância, tornar-se pública.
Esta Carta Preliminar de Apoio não poderá ser utilizada nem divulgada pãrà qualquer outro fim,
exceto com o consentimento prévio por escrito do EB , estabelecido que (i) após o comprometimento
das partes destinatárias em tratar as informações como confidenciais , as Sociedades poderão
consultar as intenções não vinculantes fornecidas nesta Carta Preliminar de Apoío (incluindo o valor
indicativo do Ativo do BTGP) no Plano Alterado antes de sua aprovação segundo as subseções 2.1 e 2.2
acima, sujeito a isenção de responsabilidade expressa e por escrito declarando que esta é uma carta
preliminar não vinculante contendo indicações e intenções do EB sujeitas a determinadas condições e
estabelecido que a Eneva já divulgou as informações para o mercado por meio de uma notificação de
um fato relevante de acordo com o regulamento da CVM aplicável a respeito da existência e do
conteúdo resumido desta Carta Preliminar de Apoio; e (ii) uma cópia desta carta poderá ser fornecida
à E.ON e ao BTGP , em cada caso , sujeito a seu comprometimento em tratar essas informações como
confidenciais,
7
Notificações. Qualquer notificação, solicitação ou outra comunicação ao EB com relação
a esta carta deverá ser feita por escrito e enviada por correio ou Fax no seguinte endereço : Praia do
Flamengo 154, 10.o andar, Rio de janeiro , Rj; Atenção : Adriano Castello Branco; e-mail:
adriano.castello~x.corná r .
8
Ausência de Conflito . 0 Sr. Eike Batista / EB reconhece , mediante o reconhecimento da
E.ON, o qual foi incluído neste documenta na forma do Anexo 2. que os termos e as condições deste
Documento de Confirmação de Transação Preliminar não conflitam com os termos e as condições do
acordo de acionistas em vigor das Sociedades.

9
Lei Aplicável: lurisdicão . Esta Carta Preliminar de Apoio será regida e interpretada de
acordo com as leis da República Federativa do Brasil. Toda e qualquer contestação ou controvérsia
relacionada ou decorrente da interpretação , execução e/ou cumprimento de qualquer item e / ou seção
• desta carta será apresentada , se durante a Recuperação judicial , ao juizo Falimentar e, após a
conclusão da Recuperação Judicial , a uma das varas empresariais da Cidade do Rio de janeiro , Estado
do Rio de janeiro , com renúncia expressa à jurisdição de qualquer outro tribunal, por mais
privilegiado que seja.
Rescisão : Este documento será considerado rescindido mediante notificação de
10
qualquer uma das Partes às demais Partes mediante os seguintes eventos, o que tiver ocorrido
posteriormente : ( 1) não-aprovação do Plano Aditado pela GCM e pelo juizo Falimentar de acordo com
os termos e as condições aprovadas pela EB ; ( 11) 31 de dezembro de 2015 ou ( !li) realização e
cumprimento de todas as ações e obrigações definidas no Plano Aditado , incluindo, mas não se
limitando a, o Aumento de Capital, exceto se de outra forma indicado; contanto que as disposições da

Seção 6 e 9 permaneçam válidas e em vigor.
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EIKE FUHRKEN BATISTA
--

CENTENNIAL ASSET BRAZILIAN EQUITY FUND LLC

[Assina]
Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:

CENTENNIAL ASSET MINING FUND LLC

C~
[Assina]
Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:

As Sociedades neste ato confirmam o recebimento desta Carta Preliminar de Apoio e reconhecem c aceitam
suas obrigações de acordo com as seções 6 (Confidencialidade), 7 (Notificações), e 9 (Lei Regente e
Jurisdição):

ENEVA S . A — EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

•

[Assina]

[Assina]
Nome: Alexandre Americano

Nome: Ricardo Levy

Cargo: Diretor

Cargo: Diretor

ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A. — EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

(Assina]

[Assina]

Nome: Alexandre Americano

Nome: Ricardo Levy

Cargo: Diretor

Cargo: Diretor
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Para

-- -

-

o

Luxemburgo, 13 de abril de 2015
- --

ENEVA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Praia do Flamengo, No. 66,7Q andar
_

22.210-030, Rio de Janeiro - RJ
Aos cuidados de.: Alexandre Americano - Diretor Presidente e Ricardo Levy - Diretor Financeiro
e
ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

•

Praia do Flamengo, No. 66, 9 2 andar, suíte 901/ parte
22.210-030, Rio de Janeiro - RJ
Aos cuidados de.: Ricardo Levy- Codiretor Presidente

Re.:

Proteção de Recuperação Judicial ajuizada pela Eneva S.A. - Em Recuperação Judicial e pela

Eneva Participações S.A. - Em Recuperação Judicial
Prezados Senhores:
1. Nós, DD BRAZIL HOLDINGS S.A.111 ("E.ON"), fazemos referência à Proteção de Recuperação
judicial ajuizada pela Eneva S.A. - Em Recuperação judicial (")'Eneva") e Eneva Participações
S.A. - Em Recuperação judicial (");neva Participações" e, juntamente com a Eneva,
mencionadas neste instrumento como as "Sociedades", que, por sua vez, juntamente com o
E.ON, são mencionadas neste instrumento como as Vartes" e, individualmente, uma "Parte")

•

na 4 6 Vara Empresarial da Comarca da cidade do Rio de janeiro ("juizo Falimentar'), como
caso na 0474961-48.2014.8.19.0001 (a "Recuperação ludicial"), e à versão atual do Plano de
Recuperação judicial apresentada ao juizo Falimentar (o "Plano Existente").
1.1.

Sujeito às condições estabelecidas neste instrumento, confirmamos por meio

desta carta ("Carta Preliminar de Apoio") nosso acordo de que a reestruturação da estrutura de
capital das Sociedades nos termos da Recuperação judicial (a "Reestruturação") será
Implementada por meio de, entre outras medidas, uma capitalização da Eneva, por meio da
emissão de novas ações nominativas ordinárias, no valor estimado de aproximadamente
11$3.000.000.000,00 (três bilhões de reais), porém, em hipótese alguma, superior a
R$3.600.000.000,00 (três bilhões e seiscentos milhões de reais), pelo preço de emissão de
R$0,15 (quinze centavos de real) por ação, aumento de capital esse que será feito por meio da:
(a) capitalização de determinados créditos detidos por credores quirografários das Sociedades,
incluindo o Banco BTG Pactual S.A. ("BTGP"), (b) contribuição de determinados anivQs por
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alguns dos acionistas existentes, incluindo a E.ON, por alguns credores da Eneva, incluindo o
BTGP, e, provavelmente, porém não certamente, pela Petra Energia S.A. ("Pe ra" ), e esses ativos
devem ser individualizados e submetidos
avaliação e deliberação pela assembleia geral
ordinária da Eneva ("Assembleia Geral Ordinária da Eneva'% e (c) contribuição de novos
fundos ("Aumento de Capital"); todas elas a serem mais bem detalhadas no Plano Alterado
(conforme definido abaixo).

a

•

Entendemos que (a) o Plano Existente atualmente está sendo revisado, alterado
1.2.
e/ou complementado pela administração das Sociedades (o Plano Existente, conforme
revisado, alterado ou complementado, e, conforme será apresentado pelas Sociedades junto ao
Juizo Falimentar, o "Plano Alterado") e (b) o Plano Alterado a ser apresentado ao Juizo
Falimentar contemplará o Aumento de Capital com as características descritas nos itens "(a)" a
"(c)" da subseção 1.1 acima.

w

2. Efeito Não Vinculante anterior ao Atendimento às Condições Precedentes. A validade desta Carta
Preliminar de Apoio está sujeita ao atendimento ás seguintes condições precedentes de acordo com o
Artigo 125 do Código Civil Brasileiro (Lei W 10.40612002): (i) entrega ás Sociedades, por parte do
BTGP, Sr. EU Fuhrken Batista, da Centenníal Asset Mining Fund LLC e da Centermial Asset
Brazilian Equity Fund LLC (os três últimos, o "Grupo EB"), na presente data, das versões assinadas
das cartas iguais, em forma e teor, às minutas das cartas anexadas a este instrumento como Anexos 1
e 2, respectivamente, (ii) nossa análise e aprovação expressa por escrito do Plano Alterado
(incluindo a avaliação dos ativos que serão contribuídos no Aumento de Capital), que deverá ser
satisfatório ao E.ON, e (iii) a negociação em boa-fé e a celebração de um documento separado,
conforme satisfatório ao BTGP, em que a E.ON, o BTGP, o Grupo EB e a Petra (caso a Petra
confirme os termos da contribuição de seus ativos de acordo com o cronograma fornecido no Plano
Alterado) confirmarão sua aprovação do Plano Alterado e os temos e condições para a
implementação da Reestruturação proposta ("Carta de Confirmação de Apoio'); exceto (A) as
disposições da Seção 5 (Informações Adicionais), válidas após o atendimento à condição (i)
mencionada acima, e (B) as disposições da Seção 6 (Cotrfrdencialidade), 7 (Notificações) e 9 (Lei
Regente; Jurisdição), válidas e exequíveis a partir da presente data.

A seu critério exclusivo, E.ON poderá confirmar às Sociedades, mediante celebração
2.1.
da Carta de Confirmação de Apoio, a aprovação do Plano Alterado pela E. On ("Aprovação do
E.ON'), estabelecido que, caso a E.ON aprove o Plano Alterado e este seja posteriormente
modificado em termos relevantes, a critério exclusivo do E.ON ou caso o Plano Alterado, conforme
aprovado pelo E.ON, não seja aprovado sem alterações pela assembleia geral de credores que será
convocada para deliberar e votar o Plano Alterado nos termos da Recuperação Judicial ("AGC") elou
do Juizo Falimentar, a Aprovação do E.On não terá nenhum efeito e esta Carta Preliminar de Apoio,
a Carta de Confirmação de Apoio e qualquer outro documento ou compromisso a esse respeito não
terá nenhuma validade ou efeito. Quaisquer alterações relevantes no Plano Alterado,onforme
aprovado pelo E.ON e anexado à Carta de Confirmação de Apoio, serão enviadas ao Epara
Tradutor Público e Intérprete Comercial
Matriculado na ]ucesp sob o no. 1092 no Idioma
Endereço: Rua AaStralla, 723, Casa
Telefones: (11) 4169-72571 (11) 981.05E

R.G.: 17.384.458 - SSP SP
C.P.F.: 181224968.30
C.C.M.: 2.845.542-8

s

Tradução Juramentada - Official Translation from English lnto Portuguese
Identificação do documento original:
Confirmation Support Letter to Eneva S.A. and Eneva Participações S.A.
Título traduzido:
Carta de Confirmação de Apoio à Eneva S.A. e Eneva Participações S.A.
TRADUÇÃO No.6

LIVRO No.56

PAGINA No.239

análise no mínimo 15 (quinze) dias antes da assembleia geral de credores que será convocada para
deliberar e votar o Plano Alterado modificado nos termos da Recuperação Judicial.
2.2.
As Partes negociarão em boa-fé os termos e as condições da Carta de Confirmação
de Apoio, incluindo as avenças, as restrições e quaisquer outros compromissos aplicáveis às partes
desse instrumento. Após a assinatura da Carta de Suporte de Aprovação pelas partes mencionadas na
--"" Seção 2 acima, (i) todas as disposições desta Carta Preliminar de Apoio, incluindo nossas propostas,
compromissos e avenças expressamente previstas neste instrumento se tornarão irrevogavelmente
vinculantes e permanecerão válidas, efetivas, exequíveis e em pleno vigor de acordo com os termos e
as condições da Carta de Confirmação de Apoio; e (ii) de acordo com as disposições da Seção 6
abaixo, esta Carta Preliminar de Apoio e a Carta de Confirmação de Apoio deverão ser anexadas ao
Plano Alterado pelas Sociedades e, portanto, tornar-se parte integrante desse instrumento.
•

2.3.
No caso de conflito entre qualquer disposição desta Carta Preliminar de Apoio e a
disposição da Carta de Confirmação de Apoio, as disposições da Carta de Confirmação de Apoio
prevalecerão.
3. Compromissos do E.ON.
3.1.
Assembleia de Acionistas da Eneva. Após aprovação do Plano Alterado pela AGC
e confirmação do Plano Alterado pelo Juízo Falimentar ("Decisão de Homologação");
estabelecido que nenhum efeito permanente foi concedido a um recurso que conteste a Decisão
de Homologação e ainda sujeito ao atendimento ou renúncia por escrito, pelas partes
relevantes, a todas as condições precedentes estabelecidas nesta carta, na Carta de
Confirmação de Apoio e no Plano Alterado, nos comprometemos a: (i) realizar uma reunião do
conselho de administração da Eneva e uma Assembleia de Acionistas da Eneva a ser
devidamente convocada e ((i) (ii.1) fazer com que nossos representantes no conselho de
administração da Eneva compareçam, conforme aplicável, às reuniões do Conselho (conforme
exigido pelo acordo de acionistas existente da Eneva) e à reunião do Conselho de
Administração e (ii.2) a comparecer à assembleia de acionistas (conforme exigido pelo acordo
de acionistas existente da Eneva) e à Assembleia de Acionistas; tudo de forma a:
(a) aprovar e fazer com que seja aprovado por nossos representantes, na medida em
que permitido no Artigo 115 da Lei das Sociedades por Ações: (1) o Aumento de Capital,
a ser pago em dinheiro, a conversão de determinados créditos e aporte de ativos,
conforme estabelecido e detalhado no Plano Alterado; (li) a ratificação da nomeação
das empresas responsáveis pela preparação dos relatórios de avaliação de todos os
ativos (exceto os ativos da E.ON, conforme definidos abaixo) a serem aportados no
Aumento de Capital ("Relatórios de
de Avalia ão") conforme estabelecido e descrito no
Plano Alterado; (!li) os Relatórios de Avaliação; (iv) a delegação à administração da
Eneva de todos os poderes necessários para implementar e validar essas delihrações;
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e (v) todos os outros atos nos termos do Plano Alterado, na medida em que necessário;
e
(b) (1) não impedir as Sociedades de preparar o Plano Alterado; e (H) não impedir as
Sociedades de apresentar o Plano Alterado nos processos de Recuperação Judicial.

•

•

3.2.
Ações Afirmativas Adicionais . Na medida em que permitido por lei e sujeito ao
atendimento ou á renúncia por escrito, pelas respectivas partes, a todas as condições
precedentes estabelecidas nesta carta, na Carta de Confirmação de Apoio e no Plano Alterado, o
E.ON compromete-se ainda, pelo presente instrumento, a tomar todas as medidas razoáveis e
praticar todos os atos razoáveis necessários para, e/ou fazer com que as empresas sob controle
direto e/ou indireto da E.ON, na medida em que aplicável e necessário, tomem todas as
medidas e pratiquem todos os atos necessários para fins de: (a) votar e orientar seus
representantes a votar para que as Sociedades pratiquem todos os atos e cumpram todas as
obrigações estabelecidas nesta Carta Preliminar de Apoio, na Carta de Confirmação de Apoio e
no Plano Alterado; (b) ímplementar totalmente o Plano Alterado em todos os seus termos e
condições; e (c) tomar todas as medidas razoáveis para defender a validade, eficácia, aplicação
e implementação de todos os termos e condições estabelecidos nesta Carta Preliminar de
Apoio, na Carta de Confirmação de Apoio e no Plano Alterado.
3.3.
Cessão de Direitos de Preferência . A E.ON compromete-se a ceder, sem nenhum
custo, seus direitos de preferência (menos os direitos de preferência necessários para a (i)
subscrição, por parte da E.ON, de novas ações da Eneva como resultado da contribuição dos
Ativos da E.ON, ((i) conversão de créditos da E.ON em ações da Eneva conforme estabelecido
no Plano Alterado e (li!) para a subscrição de novas ações em dinheiro que permitam que a
E.ON detenha, mediante implementação da contribuição dos Ativos da E.ON, o valor total de
10% (dez por cento) do capital social total da Eneva) necessários para permitir o aporte dos
ativos e capitalização dos créditos nos termos do Aumento de Capital, e esses ativos e créditos
devem ser especificado no Plano Alterado.
Aporte de Ativos da E.ON . Sujeito ao atendimento das condições precedentes
3.4.
apresentadas nesta carta, na Carta de Confirmação de Apoio e no Plano Alterado e mediante a
aprovação do Aumento de Capital na Assembleia Geral de Acionistas (incluindo a aprovação
dos Relatórios de Avaliação e dos Relatórios de Avaliação da E.ON), a E.ON deverá aportar os
seguintes ativos ao Aumento de Capital: (i) a participação acionária total e em circulação detida
pela E.ON na Parnalba Gás Natural S.A. (" ZW') por um valor patrimonial de R$81.400.000,00
(oltenta e um milhões e quatrocentos mil reais) e (li) a participação acionária total e em
circulação detida pela E.ON na Eneva Participações por um valor patrimonial de
R$158.600.000,00 (cento e cinquenta e oito milhões e seiscentos mil reais) (" Ativos da E.ON "),
a ser confirmada e comprovada pelos Relatórios de Avaliação da E.ON (conforme definido
abaixo), cujos valores podem ser reduzidos (i) em qualquer redução de capital e/ou^alquer
variação da dívida líquida resultante de financiamento caso os recursos relevantes não Xjarri
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utilizados para novos investimentos relacionados a esse ativo ou para o pagamento de
fornecedores, todos com base em quaisquer diferenças/mudanças entre as posições na
presente data e na data da convocação da reunião do conselho de administração para resolver
sobre o aporte dos Ativos da E.ON ao capital social da Eneva; e/ou (li) em qualquer
distribuição de quantias aos acionistas (excetos os recursos relacionados aos dividendos
declarados e não pagos refletidos no balanço patrimonial datado de 31 de dezembro de 2014),
incluindo dividendos, juros sobre o capital próprio, resgate e recompra de ações desde 31 de
dezembro de 2014. Para evitar dúvidas, o valor patrimonial Indicativo da PGN mencionado
considera os efeitos das debêntures conversíveis emitidas pela PGN e em circulação na
presente data.
3.4.1. Relatórios de Avaliação. As Sociedades deverão contratar uma das
empresas de auditoria denominadas "Big Four" (PricewaterhouseCoopers, Deloitte
• Touche Tohmatsu, KPMG ou EY) para preparar os relatórios de avaliação a respeito dos
Ativos da E.ON ("Relatórios de Avaliação da E.0 ), que deverá ser apresentado no
máximo cinco (5) dias antes da ACG e anexado ao Plano Alterado. 0 Relatório de
Avaliação da E.ON deverão cumprir todas as exigências estabelecidas pela lei aplicável,
inclusive para fins do Artigo 8 da Lei das Sociedades por Ações e dos regulamentos
aplicáveis da CVM - Comissão de Valores Mobiliários. Todas as taxas e despesas
relacionadas ao Relatório de Avaliação serão pagas exclusivamente pelas Sociedades.
3.5. Compromissos Adicionais. Sujeito ao atendimento às condições descritas na
Seção 2, o E.ON será obrigado a:

•

cooperar, em boa-fé, com as Sociedades e seus credores e suas respectivas
(a)
afiliadas, subsidiárias, pessoas controladoras, conselheiros, gerentes, administradores,
diretores, empregados, consultores e advogado, de forma que o Plano Alterado seja
completamente apresentado na Recuperação judicial, decidido, votado e completa e
incondicionalmente aprovado pelos credores das Sociedades e totalmente
Implementado pelas Sociedades em todos os seus termos e condições;
na qualidade de futuro acionista e acionista atual da Eneva, tomar as seguintes
(b)
medidas, conforme permitido pelas leis e regulamentos aplicáveis, para a contribuição
da E.ON à Eneva dos ativos contemplados no Plano Alterado a serem contribuídos pela
E.ON ("Ativos da E.0 ), devido a sua importância estratégica para a estabilização da
Eneva. Caso o quórum necessário não seja atingido na Assembleia Geral da Eneva para
fins da contribuição de Ativos da E.ON, o BTGP, irrevogavelmente, na medida em que
permitido pelas leis e regulamentos aplicáveis, compromete-se, no contexto de um
novo aumento de capital da Eneva para Fins do aporte dos Ativos da E.ON, pelo mesmo
preço e nas mesmas condições propostas no contexto do Aumento de Capital e
conforme estabelecido no Plano Alterado, tomar todas as medidas necessárias-(j) como
um acionista relevante da Eneva, o mais rápido possível após a ratificação do AuiXento
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de Capital, porém, em hipótese alguma, depois de 60 (sessenta) dias a partir dessa data,
a menos que uma prorrogação seja pactuada em boa-fé, solicitar que o Conselho de
Administração da Eneva convoque e, caso Conselho de Administração da Eneva se
recuse ou deixe de fazê-lo, exercer seu direito, de acordo com o item "c" do parágrafo
único do Artigo 123 da Lei das Sociedades por Ações, de convocar uma segunda
assembleia geral extraordinária da Eneva ("Segunda Assembleia Geral da Eneva"); e (H)
- — em um período de até 6 (seis) meses contados a partir da data da ratificação do
Aumento de Capital, a menos que uma extensão seja pactuada em boa-fé„ (ii.1) receber,
sem nenhum custo, direitos de preferência na subscrição necessários para possibilitar
o aporte à Eneva pela E.ON dos Ativos da E.ON na Segunda Assembleia de Acionistas da
Eneva; (ii.2) exercer efetivamente esses direitos de preferência na subscrição das ações
da Eneva com relação ao aporte dos Ativos da E.ON na Segunda Assembleia de
• Acionistas da Eneva; e (11.3) aportar os Ativos da E.ON na Segunda Assembleia de
Acionistas da Eneva (pelo mesmo preço e nas mesmas condições propostas no contexto
do Aumento de Capital e conforme estabelecido no Plano Alterado); e

o

(c)
não vender, transferir, ceder nem alienar de nenhuma outra forma os Ativos da
E.ON e/ou as ações detidas no capital social da Eneva ("Ações da E.ON") até (i) a
ratificação do Segundo Aumento de Capital; ou (11) 6 (seis) meses contados a partir da
data de ratificação do Aumento de Capital, o que ocorrer primeiro. Não obstante o
disposto acima, E.ON será autorizada a vender conjuntamente todos, e não menos que
todos, os Ativos da E.ON e as Ações da E.ON, para o mesmo terceiro comprador, caso
esse terceiro comprador se comprometa, por escrito, a cumprir as obrigações que
competem à E.ON estabelecidas nesta Carta Preliminar de Apoio e na Carta de
Confirmação de Apoio.

•

3.6.
Não obstante o disposto acima, nenhuma disposição desta carta (incluindo,
entre outros, esta Seção 3) será interpretada como limitação nem de outra forma afetará
quaisquer dos direitos da E.ON (i) a respeito de qualquer violação, pelas Sociedades ou por
quaisquer terceiros, de suas respectivas obrigações nos termos desta Carta Preliminar de
Apoio, da Carta de Confirmação de Apoio e/ou do Plano Alterado, pleitear reivindicações, nos
termos do acordo ou lei aplicável, contra qualquer referida parte infratora; ou (li) nos termos
da lei aplicável, comparecer e participar, como parte interessada, de qualquer assunto a ser
possivelmente discutido, em qualquer caso, de acordo com as leis de qualquer outra jurisdição
aplicável com relação às Sociedades, em qualquer assunto a ser possivelmente discutido na
Recuperação Judicial ou em qualquer outro processo, incluindo, entre outros, fazer objeção às
reivindicações feitas ou outras ações iniciadas por qualquer terceiro contra as Sociedades.
Consentimentos do CADE e de Terceiros. A contribuição de Ativos da E.ON e o
3.7.
fechamento de outras operações nos termos do Aumento de Capital estão sujeitos à aprovação
prévia do Conselho Administrativo de Defesa Econômica ("CADE") e de determinados^ceiros
de acordo com os termos e as condições de determinados contratos celebrados elas
José Roberto Vensan Maramaldo
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Sociedades e por suas subsidiárias ("Consentimentos do CADE e de Terceiros"); portanto, a
E.ON concorda em cooperar com as Sociedades, de maneira razoável e pontual, para fornecer
as informações e/ou documentos necessários para obter essas ápròvações. - 4.
Declarações e Garantias. A Carta de Confirmação de Apoio conterá as declarações e
garantias fundamentais (com relação à titularidade, autoridade, etc.) que devem ser feitas pela E.ON
com relação aos Ativos da EAN que devem ser aportados conforme previsto no Plano Alterado.
5.
Informações Adicionais. E.ON concorda (a) em fornecer e enviar pontualmente às
Sociedades, a seus consultores e à empresa de auditoria contratada pelas Sociedades para preparar os
Relatórios de Avaliação da E.ON todas as informações disponíveis para E.ON razoavelmente
necessárias para preparar os Relatórios de Avaliação da E.ON, para obter os Consentimentos do CADE
• e de Terceiros, conforme necessários, bem como o ajuizamento, a confirmação, aprovação e
implementação do Plano Alterado pelo juizo Falimentar; e (b) em não impedira Eneva de fornecer à
BTGP todas as informações razoavelmente necessárias sobre os Ativos da E.ON para fins de due
diligence, estabelecido que essas informações serão tratadas como confidenciais segundo o acordo de
não divulgação celebrado entre a Eneva e a E.ON, conforme alterado ou aditado para incluir a
possibilidade de essas informações serem divulgadas pela Eneva à BTGP, conforme disponibilizado
neste instrumento.
6.
Confidencial idade e Divulgação. Esta Carta Preliminar de Apoio será tratada como
confidencial por um período de 2 (dois) anos e é fornecida ao destinatário exclusivamente com relação
à Recuperação judicial, ao Plano Existente e ao Plano Alterado, estabelecido que ela poderá ser
anexada ao Plano Alterado segundo os itens 2.1 e 2.2 acima e, em última instância, tornar-se pública.
Esta Carta Preliminar de Apoio não poderá ser utilizada nem divulgada para qualquer outro fim,
exceto com o consentimento prévio por escrito da E.ON, estabelecido que (i) após o comprometimento
das partes destinatárias em tratar as informações como confidenciais, as Sociedades poderão
consultar as intenções não vinculantes fornecidas nesta Carta Preliminar de Apoio (incluindo o valor
• indicativo dos Ativos da E.ON) no Plano Alterado antes de sua aprovação segundo as subseções 2.1 e
2.2 acima, sujeito a isenção de responsabilidade expressa e por escrito declarando que esta é uma
carta preliminar não vinculante contendo indicações e intenções da E.ON sujeitas a determinadas
condições e estabelecido que a ENEVA já divulgou as informações para o mercado por meio de uma
notificação de um fato relevante de acordo com o regulamento da CVM aplicável a respeito da
existência e do conteúdo resumido desta Carta Preliminar de Apoio; e (ii) uma cópia desta carta e dos
Relatórios de Avaliação E.ON poderão ser fornecidos ao Grupo EB e BTGP, sujeito a seu
comprometimento em tratar essas informações como confidenciais.
7.
Notificações. Qualquer notificação, solicitação ou outra comunicação ao E.ON com
relação a esta carta deverá ser feita por escrito e enviada por correio ou fax no seguinte endereço: 17,
Boulevard Prince Henri - 1724 Luxembourg, Luxembourg; Aos cuidados de: jens Oito; e-mail
jens.otto@eon.com ., com cópia para E.ON SE, para o seguinte endereço: E.ON-Platz J,,40479
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Düsseldorf, Alemanha; Aos cuidados de: Frank Possmeier e Michael Kadgien ;
frank. p ossmeier@eon.com e michael.kadgien@eon.com

e-mails:

-

8.
Inexistência de Conflito . A E.ON reconhece , sujeito ao mesmo reconhecimento do Sr.
Eike Fuhrken Batista, incluído na carta anexada a este instrumento como Anexo 3, que os termos e
condições desta Carta Preliminar de Apoio não estão em conflito com os termos e condições do Acordo
-_

de Acionistas das Sociedade.
9.

-- —

—

Lei Aplicável; Jurisdição . Esta Carta Preliminar de Apoio será regida e interpretada de

acordo com as leis da República Federativa do Brasil. Toda e qualquer contestação ou controvérsia
relacionada ou decorrente da interpretação, execução e/ou cumprimento de qualquer item e/ou seção
desta carta será apresentada , se durante a Recuperação Judiciai, ao Juízo Falimentar e, apds a conclusão cia
•

Recuperação Judicial, a uma das varas empresariais da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
com renúncia expressa à j urisdição de qualquer outro tribunal, por mais privilegiado que seja.

10.
Cancelamento : Esta carta será considerada cancelada nos seguintes casos : ( 1) não
aprovação do Plano Alterado pela AGC e pelo juizo Falimentar de acordo com os termos e as condições
aprovados pelo E.ON; (li) 31 de dezembro de 2015, o que ocorrer primeiro; estabelecido que as
disposições das Seções 6 (Confidencialidade), 7 (Notificações) e 9 (Lei de Regência; Jurisdiçõo)

continuarão válidas e efetivas. Em caso de aprovação do Plano Alterado pela AGC e pelo juizo
Falimentar, está carta será válida e efetiva até a satisfação e o cumprimento de todas e quaisquer ações
e obrigações estabelecidas no Piano Alterado, incluindo , entre outros, o Aumento de Capital.

n
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á Eneva S.A. — Em Recuperação Judicial)

DD BRAZIL BRAZIL HOLDINGS S.A.R.L.

—
[Assina]
Nome: [ilegível]
Cargo: Gerente Classe B

[Assina]----Nome: Jens Otto
Cargo: Gerente Classe A

---

—

•
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(Página de assinaturas do Carta Preliminar de Apoio enviada pelo DD BRAZIL HOLDING5 S.A.R.L. d Eneva S.A. —Em Recuperação
Judicial)

As Sociedades neste ato confirmam o recebimento desta Carta Preliminar de Apoio e reconhecem e aceitam
suas obrigações de acordo com a Seção 5 (Informações Adicionais), 6 (Confldencialidade), 7 (Notificações)

e 9 (Lei de Regência; Jurisdição): __ _

ENEVA S.A— EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
•

[Assina]

[Assina]
Nome: Alexandre Americano

Nome: Ricardo Levy

Cargo: Diretor

Cargo: Diretor

ENEVA PARTICIPAÇõES S.A.— EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
[Assina]

[Assina]

Nome: Alexandre Americano

Nome: Ricardo Levy

Cargo: Diretor

Carga: Diretor
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Anexo 4.2111,111
• Aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica —CÃDE;

--

-

-

Aprovações ou liberação das restrições de transferência de acorda com a Cláusula 3 do acordo de
acionistas da PGN necessária para a contribuição da participação total e em circulação na PGN
detida pela E.ON no Aumento de Capital;
Aprovação do Plano Aditado na AGC pelos credores.
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Anexo 4.3(11. 1)

Aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica— CADE;
Aprovações ou liberação (incluindo o período decorrido) das restrições de transferência de acordo
com a Cláusula 12 do Contrato Operacional Conjunto necessária para a contribuição da
participação total e em circulação detida pela BTGP.na BPMB no Aumento de Capital;___
—
• Aprovação do Plano Aditado na AGC pelos credores.
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Anexo 4.11(v)

Condições dos Contratos de Empréstimo da BPMB
Vencimento: 18 meses
Juros: CDI + 3.5% ao ano
Ga rantia: ônus sobre as ações emitidas pela BPMB
ônus sobre os recebiveis da BPMB
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Anexo 4.4(11)(B)
— - Aprovação da Itaú Unibanco S.A. no contexto dos seguintes contratos:
1. Instrumento Particular de Constituição de Penhor de Primeiro Grau de Ações da Eneva, celebrado entre
Centennial Asset Mining Fund LLC, Centennial Asset Brazilian Equity Fund LLC, Banco Itaú BBA S.A. e Eike
Fuhrken Batista, datado de 25 de janeiro de 2013, conforme alterado, complementado ou de outra forma
modifiúdo detémpos em tempos;
2. Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia da Eneva, celebrado
entre Eike Fuhrken Batista, Banco Itaú BBA S.A., Centennial Asset Mining Fund LLC e Centennial Asset
Brazilian Equity Fund LLC, datado de 25 de janeiro de 2013, conforme alterado, complementado ou de
outra forma modificado de tempos em tempos;

4

3. Instrumento Particular de Constituição de Penhor de Segundo Grau de Ações da Eneva, celebrado entre
Centennial Asset Mining Fund LLC, Centennial Asset Brazilian Equity Fund LLC, Banco Itaú BBA S.A. e Eike
Fuhrken Batista, datado de 11 de outubro de 2013, conforme alterado, complementado ou de outra forma
modificado de tempos em tempos.
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4. Instrumento Particular de Constituição de Penhor de Primeiro Grau de Ações da Eneva, celebrado entre
Centennial Asset Mlning Fund LLC, Centennial Asset Brazìlian Equity Fund LLC, Banco Itaú BBA S.A. e Eike
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— — - Acordo de Acionistas da Parnalba 111 Geração de Energia S.A., celebrãdó ëm 4 dé abril de 2013, entre
Parnalba Participações S.A. e Petra Energia S.A.
- Acordo de Acionistas da Parnaíba 1 Geração de Energia S.A. entre Eneva S.A. e Petra Energia S.A.
- Acordo de Acionistas da Parnalba IV Geração de Energia S.A. entre Parnalba Participações S.A. e Petra
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- Penhor sobre as ações da Parnaíba III concedidas pela Petra ao Banco BTG Pactuai S.A.
- Penhor sobre as ações da Parnaíba III concedidas pela Petra ao Banco Bradesco S.A. que poderão ser
convertidas em ônus.
- Alienação fiduciária sobre as ações da Parnaíba IV concedidas à Ice Canyon e seus fundos relacionados.
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• Aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE;
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• Contratos Financeiros das subsidiárias das Companhias, conforme descrito abaixo.
Pecém 11 - -- - ---Banco do Nordeste S.A. (credor)
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES (credor)
Banco Citibank S.A. (fiador BNDES)
Banco Bradesco S.A. (fiador BNDES)
Banco Itaú BISA S.A. (fiador BNDES)
BTG (fiador BNDES)
--

1

%

-- -

UTE Porto de Itaqul
Banco do Nordeste S.A. (credor)
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES (credor)
Banco Bradesco S.A. (credor)
Banco Votorantim S.A. (credor)

Parnafba 1
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES (credor)
Banco Itaú Unibanco S.A. (credor e fiador BNDES)
Banco Bradesco S.A. (credor e fiador BNDES)
Banco Santander (Brasil) S.A. - (fiador BNDES)

i

Parnafba II
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES (credor)
HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo (fiador BNDES)
Caixa Econômica Federal (credor)
Banco Itaú BBA S.A. (credor)

Parnafba III
Banco Bradesco BBI S.A. (credor)
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MM. JUIZO DA 4 8 VARA DA EMPRESARIAL DA COMARCA DA
CAPITAL - RJ

0474961-48.2014.19.0001
Processo:
Recuperação Judicial de Eneva Participações S.A.

PROMOÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO

O MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE
1.
JANEIRO está ciente de tudo o que aos autos foi acrescido
desde a sua última manifestação, observada às fls. 2.120.
Fls. 2.12112.322 — Ciente da juntada dos laudos de
2.
avaliação de ativos e laudos económico-financeiros.
3.

Fls. 2.32312.430, 2.57512.578 — Ciente.

Fls. 2.43212.518 — Pela manifestação do AJ sobre os
4.
acordos firmados pela recuperanda.
Fls. 2.52012.547 e 2.57912.816 — Ciente da juntada
S.
das atas da Assembleia Geral de Credores.

DA LEGALIDADE DO PLANO
Leciona a doutrina majoritária que "A homologação
6.
de plano de recuperação judicial aprovado pelos credores
entendimento
está sujeita ao controle judicial de legalidade
este encetado no enunciado 44, da 1 Jornada de Direito
Comercial, realizada pelo Conselho da Justiça Federal.
",

Manifestação do credor Credit Suisse
suscita , que
haveria
Credit
Suisse
O
credor
7.
ilegalidade do plano de recuperação judicial: a) pela ausência
de remuneração do seu crédito em dólar, hav8 do tratamento
dissonante em relação aos créditos em real, e b) pelo
conflito de Interesses do credor BTG Pactuai, impeditivo de
de tornar-se sócio da
votação do plano em razão
recuperanda, na hipótese de aprovação do plano de
recuperação judicial (PRJ).
Com efeito, o tratamento igualitário entre credores é
8.
regra que não pode ser afastada, nos termos do enunciado 57
da 1 Jornada de Direito Comercial, realizada pelo Conselho da
Justiça Federal:

R9
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O plano de recuperação judicial deve prever
tratamento _ igualitário- para- os- membros de mesma - -- —

classe de

credores que

possuam

interesses

homogéneos, sejam estes delineados em função da
natureza do crédito, da importância do crédito ou de
outro critério de similitude justificado pelo
proponente do. plano e homologado pelo magistrado.

A perfunctória análise da alegação suscitada pelo
8.1.
credor Credit Suisse poderia levar à conclusão de existência de
ilegalidade da cláusula do plano de recuperação judicial
dispositiva no sentido de que os créditos em dólar não seriam
passíveis de remuneração, em discrepância aos créditos
materializados em moeda nacional.
Todavia, o principio da igualdade, como cediço,
8.2.
consiste em tratar os desiguais de forma desigual, na estrita
proporcionalidade da sua desigualdade.
Desta feita, um crédito em moeda estrangeira está
8.3.
sujeito à variação cambial, com características próprias que
dão margem a operações diversas de proteção à tal oscilação,
como os contratos de hedge.
8.3.1.
Não fosse a indigitada "desigualdade" entre os
créditos em real e em dólar dispostos no PRJ, a recuperanda
ainda facultou a conversão do crédito em dólar à moeda
nacional, submetendo-o ao mesmo tratamento destinado aos
credores cuja moeda de pagamento fosse o real (cláusula 8.7.1
do PRJ e fl. 2.588).

•

O credor que não optou por tal conversão certamente
8.4.
assim agiu com base em estratégia própria, que lhe é lícita e
legitima, como, por exemplo, a análise da exposição de sua
carteira de crédito em moeda estrangeira em cotejo com os
créditos em moeda nacional, ou até mesmo fundado numa
tendência de alta do dólar.

Assim sendo, parece não ter havido qualquer
8.5.
violação ao principio da paridade entre os credores da
mesma classe.
Em relação à alegação da ilegalidade denotada pelo
9.
conflito de interesses do credor BTG Pactuai, impedindo-o
de votar no PRJ, em razão de tornar-se sócio da
recuperanda, melhor sorte não assite ao credor Credit Suisse.

A prática denota que as sociedades empresárias em
9.1.
recuperação judicial adotam como plano de recuperação, o
ingresso de "dinheiro novo" ou substituição de crédito por
participação societária no quadro social da recuperanda ou em

~
~
i
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outra sociedade criada para a retomada da atividade
ec onômica.. Assim o foi em -relação ao-credor BTG Pactuai,-- tornado-se "acionista indireto" da recuperanda (cláusula 4.3.1.)

_

9.2.
Impedir o voto do credor BTG Pactual seria negar
vigência ao art. 50, X da Lei 11.101105 e impedir a técnica de
recuperação judicial em que o credor aceita -transformar - seu
crédito em participação societária.
9.4.
Parece a esse Parquet Empresarial que ilegalidade
não houve, ausente o conflito de interesse do credor BTG
Pactual.

o

Manifestação do credor Citibank
10.
O credor Citibank suscita que haveria ilegalidade do
plano de recuperação judicial: a) pela ausência
de
remuneração do seu crédito em dólar, havendo tratamento
dissonante em relação aos créditos em real, e
b) pela
disposição da cláusula 7.6. do PRJ.
10.1.
Quanto à alegação do crédito detido em dólar, a
mesma indigitada fundamentação exposta ao credor Credit
Suisse se aplica ao credor Citibank.

10.2.
A segunda suscitada ilegalidade se materializa na
cláusula 7.6 do PRJ, que se refere à extinção das ações em
curso, e seus consectários, em face da recuperanda.

o

10.3.

O art. 59 da Lei 11.101105 asserta que:
Art. 59. O plano de recuperação judicial implica
novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o
devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem
prejuízo das'garantias, observado o disposto no § 10
do art. 50 desta Lei.

10.4.
Entretanto, o E. Superior Tribunal de Justiça já
chancelou, em sua 2 11 Seção, por unanimidade, que as
execuções individuais contra a recuperanda devem ficar
suspensas, mas não serem extintas:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO
SUJEITO À RECUPERAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO. NÃO INCLUSÃO NO
PLANO. HABILITAÇÃO. FACULDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DURANTE O Q
TRÂMITE DA RECUPERAÇÃO. 1. Nos
termos do ari. 49 da Lei
11.10112005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 2. Se o crédito é

á
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ilíquido, a ação deve prosseguir no Juizo trabalhista até a apuração do
respectivo
valor- (art., 6° § 2 0, da Lei 11.10112005).-Porém, se o crédito já --—
foi apurado, pode ser habilitado na recuperação judicial. 3. Nos termos do
art. 10 da Lei 11.10112005, o crédito líquido não habilitado no prazo de
quinze dias após a publicação do edital será recebido na recuperação na
condição de habilitação retardatária, sendo da competência do Juizo da_
-- Recuperação estabelecea forma como será satisfeito, sob pena de não ser
adimplido durante o trámite da recuperação, mas somente após seu
encerramento, já que as execuções individuais permanecem suspensas. 4. A
habilitacão é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe.
Caso decida aguardar o término da reeuperaeão para prosseguir na busca
individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei. Porém, admitir
que alguns credores que não atenderam ou não puderam atender o prazo
para habilitação de créditos submetidos à recuperação (aras. 7, § 1*, e 52,
. § 1' III, da 140979) prossigam com suas execuções individuais ofende a
própria lógica do sistema legal aplicável. Importaria em conferir melhor
tratamento aos credores não habilitados, além de significar a inviabilidade
do plano de reorganização na medida em que parte do património da
sociedade recuperanda poderia ser alienado nas referidas execuções,
implicando, assim, a ruptura da indivisibilidade do juizo universal da
recuperação e o desatendimento do princípio da preservação da empresa
(art. 47 da W), reitor da recuperação judicial. 5. Conflito conhecido, em
face da impossibilidade de dois diferentes juizos decidirem acerca do
destino de bens pertencentes à empresa sob recuperação, para declarar a
competência do Juizo da 2' Vara de Falências e Recuperações Judiciais de
São Paulo - SP. (grifei). STJ, Brasil, CC 114.952-SP, 2 8 Seção, Min Raul
Araújo, Julg: 14.09.11.

10.5.
Assim, parece ao Ministério Público ser hipótese
de reconhecimento da ilegalidade da cláusula 7.6 do PRJ.

Da Homologação do PRJ e concessão da RJ

11.
Considerando a aprovação do PRJ na Assemblela
Geral de Credores, imperiosa se faz a observância ao disposto
no art. 57 da Lei 11.101105, fazendo-se a juntada das certidões
negativas de débitos fiscais.
Essa Promotoria de Justiça recebeu comunicado da
11.1.
recuperanda (em anexo), dando conta de que tal providência já
foi adotada, contando com despacho de intimação desse MM
Juizo para manifestação do Ministério Público.
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11.2.
Verificando que o PRJ foi aprovado por todas as
classes de credores, bem como - a apresentação das- certidões -negativas de débitos tributários pela recuperanda, parece ser
hipótese de concessão da recuperação judicial.

Na exposta conformidade, pugna o MINISTÉRIO
PúBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO pela concessão da
recuperação judicial nos termos do art. 58 da Lei 11.10112005,
com a declaração da ilegalidade da cláusula 7.6. do plano de
recuperação judicial.
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Flavio Galdino
Sergio Coelho
Joio Mendes de 0. Castro
Rodrigo Candido de Oliveira
Eduardo Takemi Kataoka
-- Cristina Blancastelll

Marcelo Atherino
Marta Alves
Filipe GUlmaráes
Fabrfúri Pires Pereira
Cláudia Mazitell Trindade
Gabriel Rocha Barreto

Vanessa F. Rodrigues
Milene Pimentel Moreno
jullanne Zanconato
Rodrtgo Garcia
Lia Stephanle S. Pomplli _
Wallace de Almelda Corbo

Gustavo Salgueiro

Miguel Mana

Carlos Brantes

Rafael Pimenta
Isabel Ptcot França

Felipe Brandáo
Danilo Palinkas

Isabela Rampini Esteves
Renato Alves

Gabriel jacarandá
Pedro Mota
Laura Mine Nagal

Annita Gurman
_Adrianna ChambB Eiger _ —
André Furquim Werneck
Nabia Salis Kisere

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 4í 1 VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA
CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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Processo nQ 0474961-48.2014.8.19.0001

u

em Recuperação Judicial, ambas já qualificadas nos autos de sua Recuperação
Judicial vêm a V. Exa. informar e requerer o que segue.
Em Assembleia Geral de Credores realizada no dia 30/04/2015, o Plano

1.
o

de Recuperação Judicial apresentado pelas Recuperandas foi aprovado pelos seus
credores, nos termos do art. 45 da Lei no 11.101/05.
Como se pode notar na Ata da Assembleia e seus anexos, a aprovação do

2.

Plano ocorreu em todas as Classes de credores, em percentuais expressivos, a
saber:

Pio de janairo
Av. Rio Branco 138111 1 andar
20040 0D2 Centro
Rio de 3anelro 1 a7
T+55 215195 0240

São Paulo
Av. Brig. Paria Uma 3900111 6 andar
045381321 Itaim Blbl
São Paulo 1 si,
T+55 113041300

Braada
$AOS Sul 1 quadra 05
bloco s 1 u1171 malas 501.501
70070 0501 BrasBia 1 oe
T ♦ 55 613323 3865

GCM
a,auw cFUw . M.M.
AFO ~Np

Classe
-

3.

Critério de volume de
-- -

--

crédito

Critério individual ('por

-

— cabeça")
")

Classe 1

100 %

100%

Classe 111

81,46%

92,68%

Classe IV

100%

100%

Em relação ao outro item da Ordem do Dia previsto no edital de

convocação da Assembleia , os credores também aprovaram , por maioria ainda
• mais expressiva ( 98,66% dos créditos presentes), a alienação para a EDP da
participação societária pertencente à s Recuperandas na sociedade Porto do Pecém
Geração de Energia.
4.

Diante da aprovação do Plano de Recuperação Judicial, as Recuperandas

vêm demonstrar que estão em regularidade em relação a débitos de natureza
tributária junto às Receitas Federal , Estadual e Municipal ( Doc. Ol ), cumprindo
com isso a exigência contida no art . 57 da Lei nQ 11 . 101/05.
S.

Ressalvam apenas que , na medida em que a Eneva Participações S.A. -

em Recuperação judicial não possui inscrição estadual , s6 promovem a juntada a
estes autos da certidão negativa de débitos perante a Receita Estadual da Eneva
S.A. - em Recuperação judicial.

6.

Tudo isso esclarecido , as Recuperandas requerem a esse d. juizo:
(1) seja autorizada a juntada das certidões negativas anexas, que
comprovam a regularidade das Recuperandas em relação a débitos de
natureza tributária (poc. U); e

2
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Nestes termos,
Pedem deferimento.
Rio de Janeiro, 4 de maio de 2015.

FLAVIO GALDIN
OAB/RJ N 2 94.605

FILIPE GUIMARÃES
OAB/RJ NQ 153.005

iTAX41~'Í~ .11. IRO
1N
.064^

FEÜPEMAi 0
OAB/ N 2 163.343
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DOC. 01

2

a
#,
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: ENEVA S.A.
CNPJ: 04.423.567/0001-21
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
_do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, 'é certificado que:
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n2 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

•

2. não constam inscdçbes em Divida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN).
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente
à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições
sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n 2 8.212, de 24 de julho de
1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br > ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n 2 1.751, de 0211012014.
Emitida às 14:46:15 do dia 13/0412015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 1011012015.
Código de controle da certidão: OD99.F6AC.A97B.9FFA
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

E

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E
ATIVA DA UNIAO

A DIVIDA

Nome: ENEVA PARTICIPACOES S.A.
C N PJ: 15.379.168/0001-27
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, - é certificado que não constam
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito
passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas
alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei 4 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br > ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br >.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n 2 1.751, de 0211012014.
Emitida às 14:46:54 do dia 1310412015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 1011012015.
Código de controle da certidão: 3439.3D6C.12C6.43DC
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

►J
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CerddSo Ne~a de Divida ABva

t

~I

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA
Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Olvida Ativa, referente ao pedido
11113812014 , que no período de 1977 até 0411112014, NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO em
Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:
RAZÃO SOCIAL: ENEVA S.A.
C N P J: 04.423.56710001-21
INSCRIÇAO ESTADUAL: 07.807153.2

a

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte
do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.
A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no
endereço http://www.dividaatíva.rj.gov.br
CÓDIGO CERTIDÃO *XIT.5140.5011.0201
Esta certidão tem validade até 0410512015 , considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da
pesquisa cadastral realizada em 05/11/2014 à s 08:52 : 04.0, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690
de 0511012009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:
Procurador - da Dívida Ativa
Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro
Emitida em 05/11/2014 às 10:20:34.3

r~

tmplísabia . proderj . rj.gov . br/RDGWEBIrww3c91.extVrdgfRDGN4157CERTIDA0=UNC CERTIDA0SBPEDIDO - 1111388AN0= 2014
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Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão:"13/03/2015 - 13:58::

~ g 3,

10-201510006009-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N°

CPF 1 CNPJ

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
04.423.56710001-21
CAD-ICMS ATIVO

NOME 1 RAZÃO SOCIAL

MPX ENERGIA SIA

CERTIFICAMOS, para os fins de direito , e de acordo com as informações registradas nos
Sistemas Corporativos

da

Secretaria de Estado de Fazenda, que, até a presente data,

NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL

para o requerente

acima

Identificado , ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e Inscrevei as dividas de sua
responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

o
EMITIDA EM: 13/03/2015

AS

13:58:30

VÁLIDA ATÉ: 09/09/2015

---

(assinatura da autoridade fisce ~
Imitente)
CLAUDIA GOMES LENGRUBER
Nome :
Matrícula: 0294868-6
OaSERVAÇOEa

Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Divida Ativa, emitida pelo
da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGErSER n° 33/2004.

órgão próprio

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Intemet (www.sefaz.l.gov.br ).

A víNiicação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente , abrangendo sua regularidade fiscal e de
estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando Indicada, é informação
apenas Ilustrativa.
O campo CAD4CMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS:
ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO estabelecimento sem qualquer Inscrição. No caso de estabelecimento Inscrito no CAD-ICMS, sua Identificação deverá
ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.sefazd.gov.br ).
A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição atire no CAD-ICMS caso
exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF n° 2.861197 (texto disponível em www.sefazrj.gov.br ).

FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)

Modelo aprovado pela Resolução SER n° 310!2006,

Ia

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

N° Autenticação : 6232174172

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

órgão :

n

FISUSTFICIS-4

Controle :

.2878512014

~`~

NOME 1 ~0 SOCIAL 1 ENDEREÇO

MPX.ENERGIA SIA
PRC MAHATMA OANDHI
14
EDIF SERRADOR
CENTRO
RIO DE JANEIRO 20031-100

--—
RJ

CNPJICPF

04,423.56710b01.21

-

ANTIGA

[::

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1 1 44 *4w#****

NOVA, 0.303.687.1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DOIMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo I

CERTIFICO que, até a presente data, em relação no contribuinte acima qualificado, não há auto de
Infração, nota de lançamento , parcelamento , débito confessado , em pedido de parcelamento ou nota
a

de débito pendentes do pagamento Integral , ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por
meio eletrónico, vencidos e não pagas.

cobrança de qualquer débito que vier

assegurado no Município o direito de

s

ri rm te , Inclusive no que diz respeito às
1

penalidades cabíveis previstas na I
no estabelecimento acima refeddo rN

í

qu

+

VAUI)ADE: 180 (cento e oitenta) dias

rtidão, válida apensa rim relação
r órgão público ou privado.

£

Certidão expedida com base no Roa

S

Rio de Janeiro, 28 de NOVEMBRO de 2014.

o

003 e alteraçlSea posteriores.

{~

2 0 NOV 2014

i ~ dv:na i taia M. M.

Í

HOR A :09:47
SSCteS

Fl d¡eRendas
nn

Carimba • AnalIJ ÍYa

OBSERVAÇ8%

A autencidade desta cesfiddo deverá ser conjlrmada na p4 1na da Secretaria Municipal de Fazenda na Internei
no enderepo http : llwww.rio . rl.gov . br/smf
O presente documento rido cerdjica inexistincia de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
declarados peio coniribainte no âmbito do Regime Especial Ilutftado de Arreeodaçáo de Tributos e

Contrfbuiçães doridos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porre - Simples .Nacional. Caso o
contribuinte sdja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos tfltimos 5 (etaco) anos, a presente «rtidifo
deverd ser complementada por certidão de Sitnapdo Fiscal jorneeida pela Receita Federal do Brasil.

q

ta

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

N° Autenticação: 9432722933

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Órgão;

COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

FISUBTFiCIS 5
-

Controle: 2879012014•

a

1 RAZÃO SOCIAL 1

MPX E.ON PARTICIPACOES SA
PRA DO FLAMENGO 66
SAL 901 SAL 902
FLAMENGO RIO DE JANEIRO 22210-030 RJ

15.379.16810001.21

ANTIGA:

rir Y.f YYfrfff

NOVA: 0.579.083-8

CERTIDÃO DE NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA . Modelo 4
CERTIFICO que, até a presente data, em relação à pessoa tlafcaljuridica acima identificada, não há
débito apurado de Imposta sobra Serviços de Qualquer Natureza, Fica— entretanto, assegurado no
o

Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente. Inclusive
no que diz respeito às penalid

am.vigor. A presente Certidão,

válida apenas em relação no

como prova perante qualquer

órgão público ou privado.

VALIDADE. 180 (censo a oitenta) d/as7!"$ °dat

8
rV N

.

»'
,e
Certidão expedida com heae na Resolução SMF n° 897, de 2311212003 e alterações po teri~n o

n

Rio de Janeiro, 18 de NOVEMBRO de 2014.
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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
-Procuradoria Geraldo Município
Procuradoria de Dívida Ativa

Código de Controle
4M06XC49CC
Página: 1

Título da Certidão

CERTIDAO NEGA TIVA
A PROCURADORIA DA DIVIDA ATIVA DO MUNICOIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro doe créditos sob sue
administração, relativamente a ENEVA PARTICPACOES S.A., inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas lutdicas • CNPJ sob o n°
tb.3/9.t68f0001.27rcam ondereço roía) PRAIA DO FLAMENGO, rf 66.9 9 ANDAR _ RJ Cep:22210.030, certifica quer..

Resultado das_ P
_ea ufees

-

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA
Observações Complementares

[I

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) o é váãda po ► 120 dias, a contar desta data.
Rio de Janeiro, RJAB de fevereiro de 2015.
Observações
1. Esta cerãdio rofore•se exclusivamente $ situação fiscal do(s) contribuintes) acima Indicado(s) perante a divida ativa do
Município do Rio de Janeiro.

2, A situaçao fiscal do s) contribuintes) quanto s créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos ~os
(

responsáveis pelas respectivas apurações:
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 26/05/2015 . A certidão de situação fiscal éexpedida no prazo de
10 dias , contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Divida Afiva . Não são A ceitos podidos de

urgéncia.

•

• a. O requerimento de certidão do situação fiscal perante a Procuradoria da Divida Ativa podo ser feito pela própria pessoa
tísica ou Iurfdica Interessada , gmtuitamAnte e sem a necessidade de nomeação de procurador.
° °°^ '^A°^' ta situação listai imediatamente: ofoluo o pagamento ou percolamonto das dlNdas aportfadas nesta ceNdã0,
comprovantes de pagamento ou de Início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos)
7 dois citas úteis sua cortidão de situação fiscal regular.

ó~Rr~

0Bd0alE015 MIp :/~ . elfge. calxe.gw . br"pres a(CrVCrVFgoCF S lmprlmirP¥d . asp7VARPeseoa atiz-9700135 &VARPes~9T00135 &VPRUI-RJSVA..
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CAIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF - - —
Inscrição:

0442356710001-21

Razão SOCiai: MPx ENERGIA SA
PRAI DO FLAMENGO 66 ANDAR 9 / FLAMENGO / RIO DE JANEIRO /
.Endereço :

W 1 22210-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 2610312015 a 2410412015
Certificação Número: 2015032610183471143691

Informação obtida em 06/04/2015, às 09:58:51.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no cite da Caixa:
www.caixa.gov.br
o

Mlp :IM~ . slfgacaixagov . brIEmpresalCróCrWgaCFSlmprlmirPaO . asp7VARPessoal Wiz-9=138 &VARPessoa

OM135&VARUf RJ&VARIroa... 111

0BAONZ015 NW
p h~.slfge.caixa.gav.blEmpreu CrMrUFgeCFSlmprlmitPWd.esp7VARPessoaM~9M388NARPessoap19218~VARUM1RJ&V...
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CALÁ A

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF -

-—

0442356710002-02
Inscrição:
Razão Social: MPX ENERGIA sA
PC MAHATMA GANDHI 14 / CINELANDIA / RIO DE JANEIRO / RI /
Endereço:
20031-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/03/2015 a 24/04/2015
Certificação Número: 2015032610183471143691

Informação obtida em 06/04/2015, às 10:01:11.

o

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

hdpag~.slfgacalxaga.br]Emprese(CrWffgeCFSlmplmlrPapd.aspNARPeasoa *(z-~138&VARP

~%-192IWMVARUIàRJ&VARInsc... 1/1

05I04rZ015 Ml :/Iwww.nlfgecaixagw.álFmpresalCrUCrGFgeCFSlmprlmlrPapel.asp7VARPessaaMe~19711M&VARPe~1971IM&VARUf*RJ&...
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CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAI

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF - —
1537916810001-27
Inscrição:
MPx
PARTICIPACOES S A
RaZ$O SOCial:
PC
MAHATMA
GANDHI 14 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ /
Endereço:
20031-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

te

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04104/2015 a 03/05/2015
Certificação Número: 2015040402051859937800

Informação obtida em 06/04/2015, às 16:13:24.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

6

0

hllp IN~.slfgaceixa.ga.brenpresalCrWr#FgeCFSlmprimlrPapel.esP7VARP%soa WIZ-19711593&VARPess~19711WXVARUf-RJ&VAR[m... 1N

Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 40 Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Centrai 719CEP: 20020-903
cap04vemp@t
id.Ì us.br

-

Centro - Rio de Janeiro . RJ Tel.: 3133 3625/2785 e-mail:

Fla.

Processo:0474961 -48.2014.8.19.0001
Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial <Réu (Tipicidade)17411>
Requerente: ENEVA S A
Requerente: ENEVA PARTICIPAÇOES S A
Interessado: BANCO BTG PACTUAL SA
Administrador: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA
Administrador. LUIS VACO ELIAS

o

Decisão
Cuida-se de requerimento de homologação do plano de recuperação judicial,
aprovado em 30 de abril de 2015, formulado por ENEVA S.A e ENEVA
PARTICIPAÇÕES S.A, ambas submetidas ao regime da Lei 11.10112005.
A norma jurídica em comento tem por escopo principal a preservação da
empresa, conferindo-lhes a possibilidade de, num dado momento de dificuldade,
reestruturar seus compromissos a fim de adequá-los a sua nova realidade
econômico-financeira.
Insta salientar, então, que o Plano de Recuperação (instrumento típico da
reestruturação prevista acima) traz em seu bojo questão patrimonial cuja discussão do
conteúdo só deve caber àqueles diretamente envolvidos na operação. Vale dizer: é
questão puramente de direito disponível, gozando a Assembleia Geral de Credores de
soberania com relação ao que dali saia decidido.

•

Nesse diapasão, a apreciação, pelo Ministério Público, do Plano aprovado assim
como sua submissão ao crivo do Poder Judiciário somente encontra razão de ser sob o
viés da legalidade das formalidades circunstanciais e das cláusulas ali dispostas.
Pois bem. Não se deve olvidar que as Requerentes atuam em ramo estratégico
da economia nacional, respondendo por parcela significativa da matriz energética, setor
de notória imprescindibilidade para o avanço da nação e bem estar de sua população.
Não bastasse isso, preservam em sua atividade expressivo número de
trabalhadores diretos e indiretos.
Destaca-se, com isso, a necessidade de compatibilizar a literalidade do texto
legal com os princípios constitucionais que regem a recuperação de empresas,
observando-se o artigo 47 da lei especial que retrata o objetivo de manutenção da fonte
produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dgYcredores,
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promovendo-se a preservação da empresa, sua função social e o estimulo à atividade
econômica.
Acontece que o Plano aprovado sofre, por parte de dois dos credores, três
pechas de ilegalidade. Em seu respeitável parecer, o Ministério Público opina pelo
afastamento de duas delas, mas insiste no reconhecimento da terceira. Passemos à
analise.
-- —

A primeira das alegações se refere à ausência de remuneração de créditos em
dólar a desencadear tratamento desigual em face dos créditos em real. Aqui estou
perfilado com o posicionamento do Parquet. Com efeito, se há para os créditos em
moeda nacional uma taxa pré-fixada de remuneração, há também aí uma certeza
quanto ao atrelamento dos pagamentos à receita das Requerentes, que não a
produzem em moeda estrangeira. Já com relação aos créditos noutra moeda, a análise

recai sobre a volatilidade do mercado, sendo até mesmo impossível saber se, ao final,
não estarão esses credores, por força da variação cambial, recebendo mais que
aqueles indexados em moeda nacional. Aliás, não se pode perder de vista, também, os
custos de eventual proteção cambial.

É como salientou o representante do Ministério Público: trata-se de estratégia a
ser definida pelo credor. Além disso, foi-lhe facultada a conversão.
Em suma: obtém-se a certeza da remuneração em moeda nacional ou se aposta na
variação cambial se mantido o crédito em dólares. De qualquer forma, não vejo ferido o
principio da paridade entre os credores.

•

A segunda proclamação de ilegalidade concentra-se no alegado conflito de
interesses do credor BTG Pactual por tornar-se sócio da empresa. Ora, a matéria não é
nova. De fato, a substituição de credito por participação acionária é conduta corriqueira
na prática empresarial. Vale como reconhecimento, inclusive, da viabilidade do Plano
assim como da própria Recuperanda, o que afasta ainda mais a ideia de conflito de
interesses.
Aliás, afigura-se relevante a função do credor que colabora ativamente na
recuperação, como destacado na lição de Fábio Ulhoa Coelho (" O credor colaborativo
na recuperação judicial' in PAULO FERNANDO CAMPOS SALLES DE TOLEDO e
FRANCISCO SATIRO, Direito das empresas em Crise: problemas e soluções, Quartier
Latin, São Paulo, 2012).
Se os credores colaboradores não pudessem participar da assembleia de
credores, nenhum credor tomaria a inciativa de colaborar com a recuperação da
empresa em crise. Com isso, haveria uma menor oferta de recursos às empresas,
impossibilitando suas recuperações, cujo entendimento se divorcia frontalmente da
melhor exegese da nossa lei de recuperação de empresas, atenta ao principio da
função social da empresa.
Deve-se assegurar a todos os credores, colaboradores ou não, que partic ~ m do
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conclave e deliberem sobre os meios de superação da crise empresarial, por ser este o
objetivo da lei - colocar credores e devedores em contato para discussão e solução do

eventual impasse.
Não há conflito de interesses. A definição de conflito de interesses envolve
divergência entre interesses particulares do acionista e os interesses coletivos da
Companhia. Nesse caso, é impossível afirmar que o interesse do credor que aceita
converter seus créditos em participação. seja . contrário, quer aos interesses-das
recuperandas, quer aos interesses da AGC.
Por fim, esbarra-se na alegação de ilegalidade da cláusula que trata da extinção

das ações ou mesmo da propositura de novas em face das Recuperandas.
Como se verifica do primeiro item da cláusula 7.6 do plano, os credores não mais
poderão "ajuizar ou prosseguir toda e qualquer ação judicial ou processo de qualquer
tipo relacionado a qualquer Crédito contra as Recuperandas".
Ora, referido item parece ter sido inspirado no artigo 59 da Lei 11101/2005 que
trata da novação dos créditos diante do plano de recuperação judicial. No entanto, não
se vê naquela norma jurídica a extensão imposta na cláusula em comento. Com efeito,
poderá haver créditos ainda a serem apurados em sede de processo de conhecimento
e não há como coibir isso. Vale dizer: a expressão "toda e qualquer ação judicial ou

processo de qualquer tipo relacionado a qualquer Crédito" estaria alcançando, também,
eventuais processos de conhecimento, até mesmo aqueles de natureza trabalhista,
cujo an e quantum debeatur dependessem de provimento judicial.
Nessa esteira, é de se considerar ilegal a regra.
Porém, com relação aos demais itens daquela mesma cláusula 7.6, aí sim penso

•

não afrontarem a norma jurídica. É que as execuções porventura em curso não devem
mesmo ter outro destino senão a extinção, porquanto, diante da novação dos créditos
conforme o Plano de Recuperação, nunca haverão de ser retomadas.
Esse tema já foi bem sintetizado pelo colega Dr. Luiz Roberto Ayoub em suas
lições de Direito Empresarial, onde enumera as três possíveis situações: (i) O Plano é
cumprido e o credor recebe seu crédito na forma prevista no Plano; (ii) O Plano é
descumprido nos dois primeiros anos e a devedora tem sua falência decretada, de
modo que o credor receberá seu crédito com o produto da alienação dos ativos da
Massa Falida; (iii) O plano é descumprido após o encerramento da Recuperação
Judicial, cabendo ao credor requerer a execução de título judicial (AYOUB, Luiz
Roberto; CAVALLI, Cássio. A construção jurisprudencial da recuperação judicial de
empresas. Rio de Janeiro: Forense, 2013, pp. 297-299).
Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal:
APELAÇÃO C(VEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA SEM AXAME DO
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EM VIRTUDE DA NOVAÇÃO DO CRÉDITO EM PLANO DE RECUPARAÇÃO
JUDICIAL. SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR A EXECUTADA AO
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCU_MBÉ
_ NCIA. EXTINÇÃO DO FEITO POR
IMPOSIÇÃO LEGAL - QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DO PRINCIPIO DA

CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA AO PAGAMENTO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE SE IMPÕE. PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO. TJRJ. Apelação no 0059479-72.2007.8.19.0001. Relator: Des. Cláudia
Telles de Menezes. 5 3 Câmara Cível. Julgamento em 2910512012. DJe em 01106120112.—
Assim, nos termos do artigo 58 da Lei 11.10112005 e tendo sido cumpridas as
formalidades legais, inclusive apresentação de certidões e laudos, concede-se a
recuperação judicial das empresas requerentes, cujo plano foi aprovado na Assembleia
de Credores realizada no dia 3010412015, apenas declarando-se a ilegalidade do item
(i) da cláusula 7.6 daquele pacto.
Intimem-se.
o
Rio de Janeiro, 12
Paulo s
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Processo: 0474961.48.2014.8.19.0001
Recuperação Judicial

0
,
290,
CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a decisão abaixo, de fis. foi remetido(a) para o Diário da Justiça
Eletrônico do Rio de Janeiro no expediente do dia 12/05/2015 e foi publicado(a) em
15/05/2015, na(s) folha(s) 2581264 da edição: Ano 7 - n° 164/2015 do DJE.
Proc. 0474961-48.2014.8.19.0001 - ENEVA S A E OUTRO (Adv(s). Dr(a). FLAVIO ANTONIO ESTEVES
GALDINO (OAB/RJ-094605) X Interessado: BANCO BTG PACTUAL SA (Adv(s). Dr(a). ANTONIO CELSO
--- --FONSECA PUGLIESE (OAB/SP-155105), Dr(a). — CAROLINA MANSUR DA CUNHA PEDRO
(OAB/SP-248444), Administrador: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA, Administrador.
LUIS VACO ELIAS, Dr(a). CARLOS ALBERTO RAMOS DE VASCONCELOS (OAB/RJ-140759)Decisão:
Assim, nos termos do artigo 58 da Lei 11.101P1.005 e tendo sido cumpridas as formalidades legais, inclusive
apresentação de certidões e laudos, concede-se a recuperação judicial das empresas requerentes, cujo
plano foi aprovado na Assembleia de Credores realizada no dia 3010412015, apenas declarando-se a
--ilegalidade do item (i) da cláusula 7.6 daquele pacto. —
-——--

-

Intimem-se.

Rio de Janeiro, 15 de maio de 2015.
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S USEP

Superintendência
de Seguros Privados

Oficio n° 473/2015/SUSEP-SEGER
Rio de Janeiro, 31 de março de 2015. "— -

--

A Sua Senhoria a Senhora
MARIA CARMELINA DE OLIVEIRA
Responsável pela 4a Vara Empresarial dá Comarca da Capital
Av. Erasmo Braga, 115, Lam Central 719 - Centro
20.020-903 — Rio de Janeiro - RJ

__--

Assunto: Falência/Indisponibilidade de bensllnformações sobre contratos de seguros,
capitalização e previdência complementar aberta
Processo Susep 15414.00065512015-88
Prezada Senhora,

Reportamo-nos ao(s) Oficio(s) abaixo relacionado(s):

1.

No Oficio
184/2015/OF

Data

Processo

11/03/2015

0474961-48.2014.8.19.0001

2.
Sobre o assunto, esclarecemos, inicialmente, que esta Autarquia, na condição de
supervisora da constituição, organização, funcionamento e operações das sociedades
seguradoras, entidades abertas de previdência complementar, resseguradores locais, sociedades
de capitalização e corretoras de seguros e de resseguro, não detém o controle sobre os contratos

individuais celebrados pelos supervisionados.

•

Sendo assim, a solicitação contida no(s) supracitado(s) Ofício(s) foi transmitida
3.
ao mercado supervisionado por meio do Oficio-Circular W 1112015/SUSEP-SEGER, de 27 de
março de 2015, cuja cópia anexamos. Ressaltamos a orientação contida no referido OficioCircular, no sentido de que as respostas sejam encaminhadas diretamente a esse Juizo.
Atenciosamente,

~

p
NATALI HAANWIIdSCKE H

hefe da Secretaria-Geral

C/anexo.

Sede
Avenida Presidente Vargas, 730 1 Centro 1 Rio de Janeiro — RJ 1 CEP 20.071-900
TeL (21) 3233.4119 e (21)3233-4151 1 www.susep.gov.br

O

de Seguros Privados

~

Ofício-Circular n 2 1112015/SUSEP-SEGER

_

--- Rio de Janeiro, 27 de março de 2015.

A Sua Senhoria ó Senhor
—
— -- DIRETOR DE RELAÇÕES COM A SUSEP

- - —

Assunto: Falência/Indisponibilidade de bens/Informações sobre contratos de seguros,
capitalização e previdência complementar aberta

Prezado Senhor,
Servimo nos do presente para dar ciência dos ofícios expedidos pelo Poder
Judiciário em anexo.
-

,

As respostas ou solicitações de informações adicionais devem ser encaminhadas
diretamente aos respectivos Juizos, mencionando o processo ao qual se referem.
Atenciosamente,

ASRIEL MELO DA COSTA
Chefe Substituto da Secretaria-Geral

sede
Avenida Presidenie Vargas, 730

1

centro

Tei: (21) 3233.4119 1 www.suaeP.gov.br

1 Rio de Janeiro — RJ CEP 20.077 -900

-
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Bradesco

,

-Osasco, 24 de abril de 2015. -

o
PROCESSO N.0 0474961-48.2014.8.19.0001

BANCO BRADESCO S/A, em atendimento aos termos do
oficio n° 172/2015, vem, respeitosamente, à honrosa presença de Vossa Excelência, informar que
estamos cientes da decisão ora proferida por este D. Juízo.
Limitados ao exposto, apresentamos nossos sinceros
protestos de estima e consideração.

BANCO BRADESCO S/A

CaIUfIIIC

Rol

9

J

Erika Souza Santos

EXMO. SR . DR. JUIZ DE DIREITO DA 4' VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO. RJ
AVENIDA ERASMO BRAGA, 115
CEP 20020-903 RIO DE JANEIRO/ RJ

d4 ,

Itaú Unibanco S.A.
Rua Direita 250 250 andar
01012 010 São Paulo SP

1946
1133859357

São Paulo, 04 de Maio de 2015

•
Excelentíssimo(a) Senhor(a):
Ref.: Ofício n 0 . 18412015/OF., datado de 1110312015.
Processo n 0 . 0474961-48.2014.8.19.0001.
Reportamo-nos aos termos contidos no expediente em referência,
mediante o qual Vossa Excelência comunica a esta instituição que fora deferido o
processamento de recopilação judicial de ENEVA S.A. - CNP3 NO. 04.423.567/0001 21 e ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ NO. 15.379.16810001-27, cuja cópia
segue anexa ao presente.

-•

Em atenção ao respeitoso ofício cumpre-nos Informar a Vossa
Senhoria que após pesquisas realizadas junto aos setores competentes desta Instituição
Bancária, nada fora localizado em nome de ENEVA S.A. - CNPJ NO. 04.423.5671000121 e ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ Ne. 15.379.16810001-27.
Sendo o que nos cumpre, aproveitamos a oportunidade para
apresentar a Vossa Excelência as nossas cordiais saudações.

AtenciosanniftntÇ
ITAU UNIR
S/A
P.P..
Talita A

ed

AO(A)
MM. JUIZA) DE DIREITO DA 4a VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DO RIO DE
3ANEIRO/R3.
Avenida Erasmo Braga, 115 - Lamina Central 719 - Centro - Rio de Janeiro/RJ - CEP:
20020-903.
PJ 859357 - Ofício n°. 18412015/OF.
Processo n 0 .
047496148.2014.8.19.0001.

i
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DELEGACIA DE POLÍCIA DE IMIGRAÇÃO
NUCLEO DE CADASTRO
Aeroporto Inleroadonai do Rb de Janeiro-Av. 20 de Janeiro, sio - Setor Vermelho -S°andar, Rb de Janeiro/Ri - fone: 3398 3278 e fax: 3388 3170

Ofício nQ. 3092/2015 — NUCAD/DELEMIG/SR/DPF/RJ

Data: 07/04/2015

Referência: 16012015/OF
Processo: 0474961-48.2014.8.19.0001
Protocolo: 08455.02058912015-11
ASSUNTO: Recuperação Judicial

Meritíssimo Juiz,
Em atenção aos termos do Oficio de referência, informamos que o nosso
sistema e onomástico, sendo necessário nome e dados qualificativos dos titulares dá
empresa ENEVA S.A e ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A. listados no documento supracitado
ó
para que possamos dar cumprimento ao solicitado;
Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de elevada estima
M
distinta consideração.
N
ti
N
ti
N

O

Resitosamente

ó
b

I SI

d

R
S B,OGES
LEMIG /SR /DPF /RJ

N

U
cr

r=
1J

A
Sua Excelência
M.M. Juiz Federal da 4e Vara Empresarial da Comarca da Capital - RJ
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719 - Centro — Rio de Janeiro/RJ
tun

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Económico, Energia, indústria e Serviços
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA " -- -

OFÍCIO JUCERJA PR No

-

_

-

Rio de Janeiro, 4 de maio de 2015.

2249/2015

-

MM. DR. JUIZ
4a VARA EMPRESARIAL DO RIO - RJ AV ERASMO
PODER JUDICIÁRIO
AVENIDA ERASMO BRAGA, Ne 115 / LAN CENTRAL 719
CENTRO - CEP: 20020-903
RIO DE JANEIRO - RJ
Oficio de Origem
Datado de
Data de Entrada
Protocolo JUCERJA

0

: 175
: 11/0312015
: 25/0312015
: 00-2015 1090498-3

=À
r

Assunto

: ENEVA S A E OUTRA

2P

Processo

: 0474961 48 2014 8 19 0001
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Em resposta ao ofício acima, informamos que em 10/04/2015 foi cadastrada, sob o g
ne 2748950 e sob o no 2748951, a decisão de V.Exa. que deferiu a RECUPERAÇÃO
PA ICIPAÇõES A.
JUDICIAL das ENEVA S/A e ENEVAi
19

Atenciosamente,
LuizA.Paranll
Presidente da Junta Comer
ID. 16-

Júni r
do do R de Janeiro

Respondido por Andrezza Candìda Alves Gomes
Avenida Rio Branco, 10- Centro -Rio de Janeiro- RJ-CEP: 20.090-000. Tel.: 23345445 2
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Carta 126/CADM—GERAC

- Porto Alegre, 12 de maio de 2015.

AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COMARCA DE RIO DE JANEIRO
48 VARA EMPRESARIAL
AV. ERASMO BRAGA,115 LAN CENTRAL 713 - CENTRO
20020-903 — RIO DE JANEIRO — RJ
Ref. Processo ne - 0474961-48.2014.8.19.0001
Dlstribu!ção2: 09/1212014
Classe/assunto: recuperação Judiciai
Requerente: ENEVA S/A e ENEVA PARTICIPAÇbES S/A
Interessado: BANCO BTG PACTUAL S/A
No Oficio: 184/2015/OF

•

Prezados,
Informamos que as empresas ENEVA S.A, CNPJ 04.423,56710001-21 e

ENEVA Participações S.A, CNPJ 15 . 379.16810001 - 27, não é nossa associada, pois
trabalhamos apenas com planos individuais de pessoas físicas e que não houve
contratação de plano de previdência privada em benefício de seus funcionários.

Sem mais para o momento , permanecemos à disposição para qualquer
esclarecimento.

a

Atenciosamente,

uav

W

I

Sile: www.5boex.com.br
E~11: 9boex®pboex.com.br
Co447006

•'

Luiz . N. G zina
Gerente de tendimento ao Cliente

MATRIZ: Rue Sete de Setembro, 804
CEP: 80010.150 - Caixa Postal 1528
Porto Alegre - RS

Fone: 0800 5412483
(51)3215.8000
02.370 OB714

PODER JUDICIÁRIO
0,),~:o

•
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SulAmérica

ou ch

São Paulo, 15 de Maio de 2015.

Á'

-

Dra. Maria Isabel Paes Gonçalves 40 Vara Empresarial do Foro do Rio de Janeiro - Capital
Av. Erasmo Braga, 115, Lna Central 720, Centro,
Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20020-903.
— — ---Ref.:
Ofício n°.
Processo n°:04749614820148190001
.
Autor: Eneva S.A. e Eneva Participações
Interessado: Banco BTG Pactual S.A.

SUL AMÉRICA SEGURO DE PESSOAS E PREVIDENCIA SIA, em
atendimento ao oficio recepcionado, referente aos autos em epigrafe, vem
informar que localizamos no CNPJ n° 04.423.56710001-21, pertencente a
Eneva S.A., as seguintes apólices referentes a seguro de vida:
Apólice: 5378
Apólice: 5378
Apólice: 5378

•

GR 06 Inic: 01/09/01 a 31/12/01
GR 07 Inic: 01/01/02 a 31/01/02
GR 08 Inic: 01/02/02 a 30/04/03

Sendo o que nos cumpria informar, aproveitamos para renovar nossos
votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

SUL AMÉRICA SEGURO DE

p.p. Alessandra

SIA

de Almeida Figueiredo

OAB/SP 237.754

PJ:CIV-005458115

4 .

SUBSTABELECIMENTO
ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO, advogada, devidamente Inscrita na OAB/SP sob o n9
237.754, com escritório na Alameda Santos, n9 880, 29 andar, Cerqueira Cesar, São Paulo/SP,
substabelece com reservas de Iguais poderes, CAMILLA ZANELLA RIBEIRO CABRAL, advogada,
devidamente inscrita na OAB/SP sob o n9 261.277, com escritório na Alameda Santos, n9 880,
29 andar, Cerqueira Cesar, São Paulo/SP, os poderes que lhe foram outorgados por SUL
AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS,

530 Paulo, 08 de setgAbrgfde 2014.
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Substabeleço, com reserva de iguais, os poderes constantes na Procuração anexa, lavrada
no Cartório do 7 0 Oficio de Notas/RJ, livro 1130 — fis.1831183V, exceto o poder de
receber citações Iniciais, que me foram conferidos pela SUL AMÉRICA COMPANHIA
NACIONAL DE SEGUROS em 16 de julho de 2014 , aos Srs. ALESSANDRA DE ALMEIDA
FIGUEIREDO, brasileira, casada, advogada, Inscrita na OAB/SP sob o no 237.754 e no
CPF/MF sob o n 0 807.775.703-00; ANGELO HENRIQUE MASCARELLO FILHO,
brasileiro, casado, advogado, Inscrito na OAB/SP sob o no 220.491 e no CPF/MF sob o n°
132.327.238-02; DIEGO RAFAEL MASCARELLO, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito
na OAB/SP sob o n 0 252.801 e no CPF sob no 132.327.268-27; MARCELO NASCIMENTO
ZACARIAS, brasileiro, solteiro, advogado, Inscrito na OAB/SP sob o no 320,453 e no
CPF/MF sob o no 303.211.618-07; LUCAS GZORDANO, brasileiro, solteiro, advogado,
Inscrito na OAB/SP sob o no 320.559 e no CPF/MF sob o no 338.128.958-32; THAIS
MOREIRA COSTA, brasileira, solteira, advogada, Inscrita na OAB/SP o no 331.988 é no
CPF/MF sob o n 0 312.272.098-19; DENISE ASSIS MENDONÇA, brasileira, solteira,
advogada, Inscrita na OAB/SP sob o no 297.136 e no CPF/MF sob o no 229.367.438-00;
GUILHERME SUGAWARA DE AZEVEDO, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na
OAB/SP sob o no 348.994 e no CPF/MF sob o no 380.353.958-74, e ainda, os estagiários
de direito, ROSIMAR SOUZA SANTOS GOBIRA, brasileiro, solteiro, portador da cédula
de Identidade no 47.512.962-3 e Inscrito no CPF / MF sob o no 309.435 . 578-10; FLAVIA
CORREA, brasileira, solteira, portadora da cédula de Identidade no 36.498.477-6 e Inscrita
no CPF/ MF sob o n . O 385 . 111.238-57 ; CAROLINE DA SILVA SERAFIM , brasileira,
solteira, portadora da cédula de identidade no 35.448.205-1 e Inscrito no CPF/MF sob o no
428.996.118-52; DANIEL DE JESUS ROCHA, brasileiro, solteiro, portador da cédula de
Identidade no 35.612.803-9 e Inscrito no CPF/MF sob o no 375.920.378-74, todos
Integrantes do escritório MASCARELLO ADVOGADOS, com endereço na Alameda Santos,
no 880, 20 andar, CEP 01418-000, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. 0
presente substabelecimento é válido desde a data de sua assinatura até que revogado por
escrito pelo Outorgante.
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2014
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brasibira divorciada, advogada. InaCilta m OAM sob o n' 159 013 e no CPFMIF sob o n' 070.4%077.79, a SYLVIA
ROCHA DA SILVA VAROTO brasanra. gorjeare, advogada. mscnla no OAWRJ adb o n° 151 717 o no CPFIMF aob o n°
t4i9930 Btp91, toa" os ante-menraonadoa com endereça profissional na Rua Elil Lanagoili Luas, n° 121, CEP
20211 901 Ie munKrplo do Ra de Jantado Estado do Rio de Janego - (doravante designados em conjunto'Outoryados
-j,
aos quase tonara podaras paro que, em con)urno ou ,aoladaroenle, Wíliquer um dos OumrOados possa raprosenlar a
Oulo gente perante quaiquer foro ou tribunal, tem como quais ~ranjas ou oro" do Admimstraplo Publica dreia e
mdlmta das trajetos federal estadual e municipal Inclusive aqw" que haalQam as atividades da Outorgante.
mcluintlo som amnaçao o Mméllerio do Ttabolno e do Emprego lá suas SuparmlantlMUa* Rapariga do Trabaih0 e do
Empmgd) o Mmlylerlo do Providencia Social, o Muiaeno da Fazenda (incáurdo a Secetata de Receito Federal), a
Pwcwadama Geral da Fazonde Nacional o Departamento ~0,131 de Registro do ComNCa e Juntas Comerciaus bem
cnma oubas aUWrqu as tundaçt83 Empie>aa publicas e 9ocadadea de eeonomu mista, asaan tona ali~ do Registro
larva dm Pessoa, Jundlcas Registro tle Tiluius e Documentos. Registe Geral de Imove,s aos puas canlee poderes pare
0 foro em geral de clausuia ad ledice et azoe de ardo conl o ad,go 38. da Lei n° 5859 de 11 de lareiro de 1573
i Cdfigo de Processo Civil :. alem de andem% esperas para hi propor ações. iu) mtetpot recursos 9n) impetrar
mandados de segurança e habitas coryus. (rol receber citações iniciara, notificações o intimações. rvi amar ciática, ter)
OMmpanngr e ter vete de processes (vio convite(. (viril confessar (ia) reconhecer a procedêncra do podido, {%) transigir,
(xd dooallr ixxl renunciar ao 00e410 sobro o qual se funda a ação: laia) receber Itirvl dar quitação em nome de
Outorgante (zrl acordo( discordar e firmar compromsesos em juizo, uvtl requeer a abertura de mquernos policiais, (xva)
oferece , quis lavil,l funcionar como assistente do Ministério Publico, Ixzl nomear e oonablue orepoaas para, em nome
de Outorgante comparecer patente os Jucados £dateis China e Cum,s
. a Juahça do Trabalho. Joslice trocarei e
Comum delagaeas de po!ICe o Mimaleno Publico do Trabalho a o Abmserio cio Trabalha e do Emprego izti) portic par
de ladNes wmoa,s irias) desistir de arr rr ataçAo. latiu) assmal lesma. autos de anemalaçao e adluda;eçao. ixtim)
requerei laienaa (miv) habilitar creddoa, ~ conleelar ou Impugnar créditos e cantas, no áriNio do pfooaaso
fanmenlar Izsm) convocar,volal e se( votado em assembleias de credores. Ix)vil) requerer a subsinu , ç210 do
edmmsebado judicial (arval) promover o avanlainenlo de aluaras judiciosa exclus.vamoi para credito em conta<onenle
de Outorgante dewtoitirra de depdedoa eetuadus em pooeessoa 1udiGaq.e X~ pralnar lodo e qualquer , ato
necessara eo bom e fel Cumprimento W presente A presente ptocutaçao e vaiado desse a tlola dei sua assmetura ate
Que revogada por escrito pela Outorgante E permitido o subatabeaunionlo da presente, no ,tlo ou em pane, sempre
com rasaria de picasses exato o poder de recebo , citações iniciais. nobdcaçdes e Intimações tla aturdo com o nem ;N)
acima. Assun o disseram, d0 que dou fia me pediram este instrumento que outorgaram, ~notem e assinam,
dispensarl a p(esenpa de estemunhas IArngo 240 da Corrwidação Noanalrva ao Corragodore Gerei de Justiça rRi)
Da pieaame seta enviada comuncaçAo ao 5° Oficio de Reg,suo de Disb,bulÇão Certifico que os amoluntentos devidos
pelo pns aro siso de R5 55 69 (Tabela 7 - ato 2 - leba'b' RS 39,09. T9oela 1. item 4 R58.02 (Arquivamento). tem
5 RS 18.58 f2 guias da comunicações - Distribuidor e CENSEC). eeverao ser ewlh,das. acresoidas da importância
cUrrespgrMente a RS 13. 13. (2055, FETJ • Lei 3.21759). R$ 3 28 i5" 6 FUNPERJ - Lei Complementar Estadual 11 Voe).
RS 1215 t5% FUNOPERJ - Los Estadual 4 864+05( RS 2 62 W1, FUNARPEN/RJ Lei Estadual 6 281112). R$ 1147
(MUTUAIACOTERXANOREC E OUTROS), R$ 0 78 (2% ATOS GRATUITOSJPMCMV Lei Estadual 6 370x12) ajam do
valor dorido ao 5 Oficio de Registro de Detnbuição Eu Seig,o M9kl de Alfonseco. Substituto. joviais, h, o encerro o
presente aso. wlhondo as aeamafuras. (ASSINADOS) LAENIO PEREIRA DOS SANTO
FARME D'AMOED
NETO - E eu RUI CORDEIRO E SILVA FILHO, Tabol,ao Substituto conforme art.
° da Le, 8.935
1 94/7890).
a subscreva "CERTIFICADA' HOJE; 09 de setembro de 2014, bem e eeallent
ar
4.Sa(gip
Moer de Adonsea). Subatitut 1. (Mal 94129051 a wnfort, digiro,, sutlacrevo a assino. CUSTAS Emol. = 1 ,3
20"v =
307
Fd+FpRJm 1,52
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Cartórío Santa Sofia
Edyanne Moura da Frota Cordeiro - Tabeliã
Rui Cordeiro e Silva Filho - Tabelião Substituto
Rua Barão de Mesraulto, 204 - TWca , Rio cie Janeiro
CEP 20540-0o3 - Te1JFc . (21) 3078-1122
Con8orlça a~ 9874
CNPJ 30.715-338/1-90

~
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CERTIDÃO
LIVRO: 1130

FOLHA: 1831183V
ATO: 165
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aos dazesseís (ri}mas do mês tla juII10. x (testa
AIA quantos esta virem que, no ano de dois mil e quatorze (2014),
Cidade do Rio de Janeao-RJ, perante mim, SERGIO MILLER DE AFFONSECA. Subsíltul0 da Tabeliã' (matrícula:;
948905) deste Cartório do 7° Oficio de Notas, na Rua Santa Soba. número 40, compareceu mimo putorganh. SUL,
'•
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, smtedada corri sede no Rua Bealrii La~11, Lucas, n 121, pane.

CNPJtMF sob e rio "
CEP 20211.903, no municiplo do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Jerieim. insMte no
33.041.062x0001-09, neste ato representada na forme 6e esu Estatuto Social pelos seus representantes legais abana) „
bresdeao, cortador , separado j udicialmente . Carteira
assinados , por seus Diretores . LAÉNIO PEREIRA DOS SANTOS .número
458.488.02788. ARTHUR PARME D'AMOED
de Identidade número 082.599.2 (C.R,C.1RJ-0303.1994). C P
4a Pelo CREAAIRJ o,01
NETO, brasileiro, casado, engenhado. ~leitor de carielra de Identidade, n° 46943D.,ex
2511111981, Insüao no CPFiMF M 433.574.747-00, domiciliados nesta cidade na Rua Beatriz Lairagoai Luras, it°'121, —
Cidade Nova, no forma do seu Estatuto Social aprovado pela Assembleia Geral Extraordmóna da Outorgante, de 20 de':

dezembro de 2013. Cuja ata encontra-se devidamente arquivada no Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 40b o
'Éespacho n' 2615976, em sessão de 15 de abro de 2014 Os Diretores representante$ da Outorgam foram eleitos no
Reunião do Conselho de Admmistraçao da Outorgante, de 26 de março da 2013, cuja ale encontra~ devidamente
'aiquHem no Junta Comercial d0 Estado do Rio de Janeiro sob o desPachc n' 2492674. em sessão de 8 de julho de
como agaste
013- Encontra-ee arquivada nesta Serventl8 ao autait~o de ato societ8rio. Que foco
(

Que. Por esta instrumento,
, enUOnado acinte Perante noM, pela Outorgante, alfavas de atua represen18ntas, me foi dito
Glupo t - ALEKSANDER SILVA DE MATOS PEGO, brasaerm, casadol
e
constitui
seus
bastantes
Procuradores.
i
ameia
r4p vogado.
it
inscr o na QAWSP sob o n° 192.705 e rio CpFM1F sob o n° 257.762,798-92, ALESSANDRA SANCHEZ,
éad

Ibraetisira, soleira. advogada, inseres na OAB/SP sob o n° 172.363 e no CPFIMF sob d n' 218.764.06&47: ALEXANDRO
;CATANZARO SALTARI , bra%M" casado. ~gado . usored na OA"p sob o n° 201 , 178 p no CPI - MF sob d ri`
80.20169 &90; ANA PAULA MARINO DE TOLEDO BARROS . brasileira , solteira , advogada , Insulta na OABiSP sob 0
-n 261.228 e no CPFIMF sob 0 n' 329.519.928.7; ANDRÉA SOLDATI DE SOUZA. bras)~. sollela, advogada, inscrita '
tia OABISP sob o n° 201 542 e no CP(; MF sob o a° 101'239.186.47, AR)ANE VAZ ROSA LUPINARI, brasile:re, casada,
vogada. Inscrita na OAB/SP sob o n' 348193e no CPFIMF sob o n - 344 147,908-40: CAMILA FERNANDES LASTRA,
i.
~bra~a casada, advogada, ima~ na OAB/SP sob o n° 212-518 e no CPFIMF sob 0 0 310 975 176-02;CINTIA 7]CMI
'YOSHIKAWA. brasileiro. beiraria. adve9ada, insula no OABMP sob o n° 193.801 a no CPFIMF sob o n' 297 588.518-13;
183 327 e 0 CPFIMF sob 0 na
,CLAUDIA GONÇALVES DA SILVA . brasileira . casada, inscrita no OAB/SP sob o rir
1249.409.516.20. DANIEL MARCOS, braeleso-essado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o n' 181 463 e no CPFIMF sob
p n' 261.349.94883:0ANIELLE DE OLIVEIRA SOARES, brasileira. ~ira, advogada, inscrita na OAB/SP sob o n°
$212.009 e no CPFIMF sob o n° 287 498.44857, EDUARDO PINTO LAFERE MESQUITA, brasileiro, solteiro, advogado, n
insdnto na ~U
RJ sob o n- 141.091 e no CPFIMF sob o n ' 088.593 487-30: ERALDO OLIVEIRA SANTOS, brasileiro, ;
,~do. advogado. inscrito na OAS/SP sob o n° 182 176 e no CPFIMF sob o n° 488.528.905.44: FERNANDA RAMOS
DANTAS. brasileira, soleira, advogada. inscrita na OABISP sob o n- 206.720 e no CPFIMF sob o n' 290 242.528.73;
,GYZELLE TOLEDO SAIR DE CARVALHO BARROS, brasleoa, casada, advogada. Imcroa na OAB/SP 'sob a 0'
291 864 e no CPFMtF sob o o- 049.274.866-16: HUGO HENRIQUE FERNANDES ROSA, brasileiro, soltem advogada,
ptnaWtd no OAWSP sob io n - 344. 236 B no CPFiMF sob , o n° 376 . 566.128 - 74; HUGO LUIZ FORLI JUNIOR , brasllaNO, „
casado, advogado. ínsulo na OABISP sob o n ' 298290, inscrito no CPFIMP sob 0 n' 281 135.318-66. JANAINA
'ANDRÉA DO ESPIRITO SANTO, brasdeda, sateìra, advogada. inscrita na OAWP sob o n' 258 249 e no CPP/MF sob o
n- 252 514.76850, LEILA RIBEIRO DE AZEVEDO E GREGÓRIO, brasileira, casada, advogada, inscrita no OAB/SP sob
A n', 90978 e no CPIMF sob o n' 048.172.347-17. LUCIANA MIRA PALMA, brasileiro casada. advogada, Inscrita na
?

•

OA8,5P sob o M 160543 e no CPFMIF sob o n° 134.431 96888 : MARCIA TIEMI TAKAKURA brasileira , soletre '
advogada . Insana na OASfSP sob o n° 238106 e no CPFIMF sob o n° 303 . 214,51805 ; MARIA LEOPOLDINA VIEIRA .

,bE FREITAS. brasileira, ""eira, advogada, inscrita na 0A8/SP sob o n' 288.010 e no CPFIMF sob o M 336 927 808-92;
, MILENA CARVALHO FRATIN, brasileira, divorciada advogada. inscrita na OAB/SP sob o n- 150,173 e no CPFIMF sob i

,n' 265705 . 93846: PAMELA REGINA PITTN DE ARAUJO , brasileira , casada , advogada , QAWRJ 168 , 536. CPF:

'•359.674 88845; SUELLEN FERREIRA TRIGO, brasileira, soleira, advogada. inscrita na 0~ sob o n*i340,810 e no
CPFIMF sob o n- 376.412 56840, THATIANE CHRISTINE CALIXTO, bresleae, Wftell8. advogado, irisem$ no o~SP
sob o 6. 255 . 469 e no CPFIMF sob o n' 300 052 018-02 : THYAGO' DE MELO ARAUJO . Masllelro , so9elro , advogado, ..
0 na OAB/SP sob o n' 346.808 e no CPFIMF sob o n' 989.808 90840, VANES8A TATTO LABS, brasileira.
:In
!soleira advogada, Inscrita no OABISP sob o n- 330 577 e no CPFMIF sob ora° 359.610608-03 RAFAEL DOS SANTOS
BOSI RIBEIRO • brasileiro. casado , advogado , inserto na OAB/RJ sob 0 n' 98 . 977. 11111 no CPFIMF sob 0 n 1 .
043 048 947.14.todoa os anto-meridonedos com endereço PfOluo final na Rua Pedro AvanCine, n• 73, CEP 0567&1801 '
no mtlnicipio de 580 Paulo, Estado de São Paulo; ANDRÉA SOUZA VIANA, brasileiro. solteira, advogada, inscrita na OAWRJ sob o n' 116.937 o no CPFIMF sob o ri' 965.361.875.04, BRUNA GRAVE DE CARVALHO, brasileira, solioWs
advogada; insdma na OAB/RJ ,sob o n' 142828 e no CPFIMF sob o,0' 095468217.30, CARLA DA SILVA MOULIt4,
bras ileira solteira, advogada, inscrita no OABJRJ sob ò (0 143.754 i no CPFIMF $ob o n 4 C4,855.127-31: CAROLROA
TEIXEIRA DE SANT ' ANNA brasileira soltava , advogada . 9reuita na OAB/RJ sob d n - 167926 e no CPF)MF sob o ,,m109.6%777-18; DANIELLE DA CRUZ MATOS, basileira, solteira, advogada, inscrita no OAB/RJ sob o n' 157.886 e no
CPFIMF sob o n' 114 279007.01; DIOGO DA CRUZ BRANDÃO FONT, brasileiro, solteiro, advogado, inscrita na OABIRJ
sob'* n- 157 268 a no CPFIMF sob o n• 055 474.2777-21, DIOGO VARGAS CARDOSO, brasileiro, solteiro advogado.
m~ na OABIRJ sob o ri' 174.486 e no CPFOAF sob o n° 100252347-81: LETICW SANTOS PEREIRA VIDAL,
bras9eua . "coa advogada, inscrita na OAWRJ sob o n- 125.397 e no CPFIMF sob o n' 088 . 119957.52 , MARiL1A
FERNANDA DE OLIVEIRA CAMPOS , brasueea , soleira , advogada . isente na OAB/RJ sob o n' 145 822 o no CPFMIF
sob o n' 222.363,738.80: PATRICK BUENO GUEDES, brasileiro. sorteio, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o n°
169 945 e no CPFIMF sob o n° 113.960 517-83, RAQUEL DA SILVA MONTEIRO ALVES brasileira, solteàe advogada
matute na OABRJ sob o n' 83 . 129 e no CPFMF sob o n' 020665827 -3 5. ROSERTA MELLO DA SILVA REIS.
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São Paulo, 8 de Maio de 2015.
Exmo(a). Dr(a).

PAULO ASSED ESTEFAN

JUIZ DE DIREITO
4a VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL
AV ERASMO BRAGA, 11 5 - LAN CENTRAL 719

RIO DE JANEIRO - RJ
CEP: 20020-903
•

Ofício : 00912 / 2015-BCB/DECOLA/DIADI / COADI-03
Assunto: Ofício: 1721 2015/OF
Processo: 04749614820148190001
]UD/EXT — 20151003599E

•

Em atenção aos termos do ofício supra, seguem as nossas considerações através do presente ato:
Primeiramente salienta que esta Instituição tem como premissa colaborar com os Órgãos Públicos e
com o Poder Judiciário, em todas suas esferas, no que for necessário, cumprindo todas as
determinações emanadas dos mesmos, dentro da absoluta legalidade.
Partindo do princípio acima, vimos pelo presente Informar a esse D. Juizo, que após pesquisas em
nossos sistemas, a empresa ENEVA S.A. CNP]: 04.423.56710001-21 não possui dívida junto a

esta Instituição financeira ,

e a empresa ENEVA PARTICIPACÔES S.A. CNP]:

15.379.16810001-27 não possui relacionamento junto a esta Instituição financeira.

Insta salientar, que a empresa DELOITTE TOUCHE TOHMATSU A. IND. CNP]:
•

49.928 . 56710002 - 00 foi nomeada como administradora j udicial da empresa ENEVA S.A. CND]:
04.423.56710001-21 , conforme solicitado em vosso ofício.

.

Informamos ainda que a cópia das folhas 1$h 158 não acompanhou o vosso oficio.
Sendo o que se oferecia no momento, ap / estamos a oportunidade para renovar nossos protestos
de estima e consideração.
Atenciosamente,

Croce
BANCO SANTANDER
Gerência de Ofícios

Rua Doutor Bráullo Gomes, 36-16 9 andar - República — São Paulo —SP - CEP: 01047-020
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 48 VARA EMPRESARIAL DA
COMARCA DO RIO DE JANEIRO

SUAI 1>✓•5~

RI ~ I t! ~

Oficio:184/2015/OF
N° do Processo: 0474961-48.2014.8.19.0001

--

Estatan

--

d

Em resposta ao Oficio, encaminhado por este R. Juízo
•

IOS~~ S

uperintendência de

Seguros Privados — SUSEP, as empresas abaixo vêm por s s representantes infraassinadas, respeitosamente à presença de Vossa Ex ência, informar que após

• pesquisas realizadas em nossos sistemas, não local' amos ENEVA S.A e ENEVA
PARTICIPAÇÕES S.A, como segurados, conto e solicitado nas Companhias
Seguradoras abaixo listadas.

- ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SIA, CNPJ 17.197.38510001-21;
- ZURICH VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, CNPJ/MF 01.206.48010001-04;
- ZURICH BRASIL CAPITALIZAÇÃO SIA, CNPJ 17.266.09910001-41;
- ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS SIA, CNPJ 06.136.92010001-18; e
- ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA SIA, CNPJ 87.376.10910001-06.
•
Sendo o que tínhamos para o momento, colocamo-nos à disposição para
•

quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Belo Horizonte, 29 de Abril de 2015

Atenciosamente,

Alalde
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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Económico, Energia, Indústria e Serviços
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA

I

OFf CIO JUCERJA PR No

o

a

2537/2015

Rio de Janeiro, 13 de maio de 2015.

MM. DR . JUIZ -– -- —
44 VARA EMPRESARIAL RJ AV ALMIRANTE BARROSO
PODER JUDICIÁRIO
AVENIDA ALMIRANTE BARROSO N°139 11 o ANDAR
CENTRO - CEP: 20031-005
RIO DE JANEIRO - RJ
Oficio de Origem
Datado de
Data de Entrada
Protocolo JUCERJA
Assunto

-

: 175
: 11/03/2015
: 06/05/2015
: 00-20151139781-3
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Processo

0474961 48 2014 8 19 0001
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•
a

Em resposta ao ofício acima, informamos que em 07/05/2015 foi cadastrada à
decisão de V.Exa . que deferiu a RECUPERAÇÃO JUDICIAL das ENEVA S/A e ENEVA.0
PARTICIPAÇÕES SIA.
N
f
O
W

Atenciosamente,
t ►

Luiz A,
Presidente da Junta

t

~
e Janeiro

V

Respondido por Andrezza Candida Alves Gomes
Avenida Rio Branco,10 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.090.000 - Tal.: 2334-5445
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PODER JUDICIÁRIO
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Galdino . Coelho, Mendes

-

Flavio Galdino
Sergio Coelho
João Mendes de 0. Castro
Rodrigo Candido de oliveira
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Processo nQ 0474961-48.2014.8.19.0001

recuperação judicial já qualificadas nos autos de sua Recuperação Judicial em
epígrafe, vêm a V.Exa. expor e requerer o que segue.

RIO de Janeiro
Av. RIO Banac 138 / lie andar
20040 002 / Centro
Rio de Janeiro / u
T ♦ 55 213195 0240

340 Paulo
Av Bdg. Fula Uma 3900 111 9 andar
04538132/ Item 8101
530 Paulo i SP
T 4 5 5 1130411500
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Nas últimas semanas, as Recuperandas tomaram conhecimento de que

um sócio da i. - Administradora Judicial (o Sr. José Othon Tavares de Almeida)
passou a figurar equivocadamente, nos cadastros da Receita Federal do Brasil
(RFB"), como representante legal da Eneva S.A. e da Eneva Participações S.A.
perante aquele órgão
2.

--

Ocorre que a inclusão de um sócio da i. Administradora como

•

representante legal das Recuperandas perante a RFB é evidentemente equivocada.

•

3.

Como bem se sabe, a função do administrador judicial no processo de

recuperação judicial é simplesmente de auxiliar o Juizo e fiscalizar os atos das
Recuperandas, sem, contudo, assumir a administração da Devedora ou sua
representação. Nesse sentido, o arL 64 da Lei ns 11.101/2005 dispõe que "durante
o procedimento de recuperação judicial, o devedor ou seus administradores serão
mantidos na condução da atividade empresaria ".

4.

Assim, resta evidente que o cadastro das Recuperandas na RFB deve ser

retificado imediatamente, de forma que passem a constar como representante
•

legal perante aquele órgão o Sr. Ricardo Lew. Diretor das Recuperandas que

•

ostentava esta condição até o momento em que o equivoco foi cometido.

S.

A conta do exposto, as Recuperandas a expedição de

oficio ao Sr.

Delegado da Receita Federal do Brasil, determinando-se a imediata retificação dos
cadastros da Eneva S.A. - em Recuperação Judicial (CNPJ/MF n 2 04.423.567/000121) e da Eneva Participações S.A. - em Recuperação Judicial (CNPJ/MF n 2
15.379.168/0001-27), a fim de que o Sr. Ricardo Lew (brasileiro, casado,
administrador, portador da carteira de identidade n 4 04750906-2, emitida pelo
IFR/RJ, e inscrito no CPF sob o n 2 028.595.667-16, com endereço profissional na

2

GCM
u.,yea

Praia do Flamengo, n 4 66, 92 andar, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.210-903) volte a
-- --- ------------- figurar como representante legal das referidas sociedades perante a Receita

-—

Federal do Brasil, em substituição ao Sr. José Othon Tavares de Almeida.
As Recuperandas esclarecem que o ofício ora requerido será retirádõ

6.

em mãos por seus patronos, razão pela qual não são devidas custas para sua mera
expedição.
Nestes termos,
Pedem deferimento.
Rio de Janeiro, 14 de maio de 2015.

4

LAVIO GALDINO
OAB/RJ NQ 94.605

G STAVO
OAB/RJI

FILIPE GUIMARÃES
OAB/RJ NQ 153.005
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Poder Judiciário
Tribunal de justiça
Comarca da Capital
Cartório da 4 1 Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga , 115 Lan Central 719CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 3625/2765
e-mail: cap04vemp@tjrj.jus.br
/

CERTIDÃO
Processo: 0474961-48.2014.8.19.0001
Distribuído em : 0911212014
Classe/Asses to: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Requerente: ENEVA S A
Requerënte: ENEVA PARTICIPAÇOES S A
Interessado: BANCO BTG PACTUAL SA
Administrador. DELOITT'E TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA
Administrador: LUIS VACO ELIAS

`

Certifico ql le, em atendimento ao r. despacho de fls. 3146, nesta data, desentranhei as
peças de Fis. 286415 2866176.

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2015.
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em Recup ração J Idi ial já qualificadas nos autos de sua Reconeração J adi ial
vêm informar o que segue:
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1.

Um dos pilares do Plano de Recuperação judicial aprovado pelos

- - Credores e homologado por esse MM. juízo é o Aumento de Capital da Eneva, que
abrangerá (1) capitalização de parte dos créditos quirografários acima de R$
250.000,00; (ii) subscrição com certos ativos previstos no Plano, capazes de
contribuir com

a geração de caixá das Récuperandas e/ou com seu posicionamento

estratégico; e (iii) eventuais novos recursos por parte de investidores.
2.

Entre os ativos que serão subscritos no âmbito do Aumento de Capital,

figura o chamado " Ativo Parnaíba 111 ", que corresponde à participação de 30%
(trinta por cento) que a Petra Energia S.A. possuía na sociedade Parnaíba 111

Geração de Energia S.A. (" Parnaíba Ill "), integrante do complexo de usinas
termelétricas do Parnaíba (os outros 70% do capital social são detidos pela Eneva
Participações S.A.).
3.

Diante da possibilidade de que a Petra alienasse sua participação

societária na Parnaíba III antes da realização do Aumento de Capital, o Plano de
Recuperação judicial prevê que o Ativo Parnaíba 111 deverá ser subscrito pela
própria Petra ou por seus eventuais sucessores, na hipótese de restar confirmada a
•

alienação de sua participação societária a terceiros.
4.

Nesse contexto, as Recuperandas vêm informar que, conforme se

verifica pelo Contrato de Cessão e Assunção de direitos e obrigações em anexo, (i) a
Petra alienou a participação societária que detinha na Parnaíba Ill em favor da

Gemlik RI Participações S.A. (" Gemlik "); e, consequentemente, (H) a Gemlik se subrogou nos direitos e obrigações da Petra no que respeita à subscrição do Ativo
Parnaíba 111, o que significa que a Gemlik deverá aportar a participação adquirida
da Petra e, em contrapartida, receber a quantidade respectiva das Novas Ações de
emissão da Eneva, nos exatos termos já previstos no Plano de Recuperação
Judicial.
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S.

Diante do exposto, as Recuperandas requerem a juntada do Contrato de

Cessão e Assunção de direitos e obrigações

e sua tradução juramentada, para que

produzamos seus dèvidõs efeitos legais.

Nestes termos,
Pedem deferimento.
Rio de Janeiro, 22 de maio de 2015.

FLAVIO GALDINO

jJMSA&L EIRO

OAB/RJ N 2 94.605

OAB/RJ N 4 135.064

FILIPE GUIMARÃES

FELIPE BRANDÃO

OAB/RJ N 4 153.005

OAB/RJ N° 163.343

3

ASSIGNMENT AND ASSUMPTION AGREEMENT

) ÇÓ

This Assignment and Assumption Agreement (this "Ass]anmcnt AgreemenC) is
made and entered into this May 7' h, 2015, by and between Peta Energia S.A., a
corporation (sociedade anônima) organized under the laws of Brazil enrolled under lhe
Brazilian Taxpayers' Registry ("CNPJ") under No. 07.243.29110001-98 ("Assignor" ),
and Gemlik RJ Participações S.A., a corporation (sociedade anónima) organized under
the laws of Brazii cnrolled under CNPJ No. 21.747.73610001-06 ("Assignee").
WIIEREAS, Assignor and Assignee have - entered into a Share~ Purchase
Agreement with respect to lhe transfer by lhe Assignor to lhe Assignee of 48,081,234
ordinary shares, representative of 30% of the issued and outstanding share capital

("Shares") of Parnafba 111 Geração de Energia S.A. (the "Companv");
WHL.REAS, on March 31 °', 2015, Assignor has issued to Eneva S.A. — Em

• Recuperação Judicial ("Eneva") and Eneva Participações S.A. — Em Recuperação
Judicial ("Eneva Participações"), in the context of the Judicial Recovery of Eneva and
Encva Participações filed before the 4"' Corporate Court of the Judicial District of the
Cith of Rio de Janeiro (" Judicial Reorganization ' ), a preliminary support letter by which,

among other things, Petra has expressed its non-binding intention, to be confirmed by a
confirmation support letter, to contribute the Shares issued by the Company and held by

Petra into Eneva (the °Preliminarv Support Letler");
WI ILREAS, Assignor has committed, on April, 20, 2015, alongside with DD
Brazil Iloldings SÁ.R.L, Banco BTG Pactua] S.A., Itaú Unibanco S.A., Mr. Eikc

Fuhrken Batista, Centennial Assel Mining Fund LLC and Centennial Assei Brazilian
Equity Fund LLC (the " committed Partics ") to undertakc some obligations and to talce
some actions under the Judicial Reorganization, including, but not limited to, the
obligation of the Assignor to contribute lhe Shares issued by lhe Company and held by
Petra into Eneva (the " Confirmation Support Letter " and, together with the Preliminary
Support Letter, the " Letters ");
WHF.REAS, Assignee agrees to assume ali the rights and obligation undertaken

• by Petra, in relation exclus]ve]y to the Shares, in the Letters and fully implement the
obligation to contribute lhe Shares issued by the Company into Eneva in accordance with
the provisions set forth in the Letters;
NO W, Ti ICREFORC, the parlies hereto do hereby agree as follows:

1.
Assumption. Assignor transfers and assigns (and Assignee agrees to
aecept the transfer and the assignment of, and to assume and duly satisfy, perform and
fulfill) ali rights and obligations and commitnents of the Assignor related exclusively to
lhe Shares arising oul of or to be performed in accordance with the Letters, including, but

not limited to, the contribution of the Shares finto Eneva.
2.
Bindin¢ Effcct: Assignment. This Assignment Agreement and ali of lhe
provisions hereof shall be binding upon and sha11 inure to the benefit of the Parties hereto
and their respective suceessors and permitted assigns.
Page 1 of 2
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3.
Governina Law: Jurisdiction. This Assignment Agreement shall be
governed and construed in accordance with the laws of the Federative Republic of Brazil.

õbJ

Any and ali dispute or controversy related to or arising froco the interpretation, execution

and/or fulfillment of any clause and/or section of this Assignment Agreement shall be
submitted to, if during the course of the Judicial Reorganization, to the bankruptcy court,

and after the conclusion of the Judicial Reorganization, to one of the corporate courts of
thc City of Rio de Janeiro, State of Rio de Janeiro, with the express waiver of the
jurisdiction ofany other court, however privileged it may be.
4.

Counteroarts . This Assignment Agreement may be executed in two or

more counterparts (including by means of telecopied signature pages) cach of which shall

--

be deemed to be an original, but all of which together shall constilute one and the same
agreement.

S.

Amendments. No amendment of any provision or this Assignment

Agreement shall be valid uniess the same shall be in writing and signed by the Assignor

•

and the Assignee.
IN WITNESS WHEREOF, lhe parlies hereto have executed chis Assignment
Agreement as of the date first above written.

ASSIGNOR:
PETRA ENERGIA S.A.
By:

Name:

Rb (-a

Tilic: -PCM

-S

-

By:

Name:
Title:

•

ASSIGNEE:
GFMLIK RJ P,áRTI PAÇõES S.A.
B

Naco : I MI jkfon y t&nVM QC tA4t2C
Title: C_uiÉç nF MilrhE ÇT-?Zl
Y j

WITNESSES
Nafiie :

In:
taxpayer 11) C

"
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G
CPF: o88.485.97948

me : 6~
ú -£ .5,'1 (14
o1
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Tap ayer ID (CPF): i 3 }. 18~ , 4( } .(6
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Tradução Juramentada
Offlcial Translation from Engl(sh finto Portuguese
Identificação do documento original:
Assignment and Assumption Agreement
Título traduzido:
Contrato de Cessão e Assunção
os (1ewdos rins que nesta data me

foi

apresentade um doe

mento no

idioma iria! o

para o

CONTRATO DE CESSÃO E

i
•

Este Contrato de Cessão e Assunção ("Contrato de Cessão") é celebrado neste dia 7 de maio de 2015
entre Petra Energia S.A., sociedade por ações existente de acordo com as leis do Brasil inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas ("CNPJ") sob o n° 07,243,29110001-98 ("Cedente'), c Gemiink RJ
Participações S.A., sociedade por ações existente de acordo com as leis da República Federativa do Brasil
inscrita no CNPJ sob o n° 21.747.73610001.06 ("Cessionária").
CONSIDERANDO que, Cedentc e Cessionária celebraram o Contrato de Compra e Venda de Ações
para a cessão pela Cedente à Cessionária de 48.081.234 ações ordinárias, representativas de 30% das ações
("Ações") de emissão da Pamaíba Ill Geração cie Energia S.A. (a "Companhia").
CONSIDERANDO que, em 31 de março de 2015, a Cedente enviou para Eneva S.A. — Em
Recuperação Judicial ("EnÇVa") e Eneva Panicipaçõt:s S.A. — Em Recuperação Judicial ("Eneva
Participações"), no contexto da Recuperação Judicial da Eneva e da Eneva Participações em curso perante a
4' Vara Empresarial da Cumarca do Rio de Janeiro ("Recu era ã Judicial % uma carta de apoio preliminar,
por meio da qual, dentre outras matérias, a Petra mani restou ua intenção não vinculante, a qual seria
confirmada por uma carta de confirmação de apoio, de eontrib ir as Ações de emissão da Companhia e
detidas pela Petra na Eneva (a "Carta Preliminar de Aooio").

M

•

CONSIDERANDO que, a Cedente se comprometeu, em
Brazii Holdings SÁR.L, Banco BTG Pactua] S.A., Itaú L
Ccntennial Asset Mining Fund LLC e Centennial Asset Braziliai
a assumir determinadas obrigações e tomar determinadas aç
incluindo, mas não se limitando, a obrigação da Cedente de con'
detidas pela Petra na Eneva (a "Carta de Confirmação de Aooie
Apoio, as "Cartas").

9 de abril de 2015, em conjunto com a DD
banco S.A., Mr. Eike Fuhrken Batista,
3quity Fund LLC (as "Partes Vinculadas")
:s no contexto da Recuperação Judicial,
buir as Ações de emissão da Companhia e
e, em conjunto com a Carta Preliminar de

CONSIDERANDO que, a Cessionária concorda em asse
da Petra, exclusivamente em relação às Ações, no âmbito das C,
de contribuir as Ações de emissão da Companhia na Eneva em
nas Cartas;

todos os direitos, deveres e obrigações
e a cumprir integralmente a obrigação
bnnidade com as disposições previstas

Tradutor Público e Intérprete Comercial
Matriculada no Jucesp sob o n0. 1092 no Idioma
Telefones:

(11) 4169-72571 (11) 981-058.695,

R.G.: 17.384.458 - 55P SP
CP.F.: 181224968.30
C.C.M.: 2.845.542.8

&mal]:

Tradução Juramentada - Official Translation f om English [rito Portuguese
Identificação do documento original:
Assignment and Assumptlon Agreement
Título traduzido:
Contrato de Cessão e Assunção
TRADUÇÃO No.11
LIVRO No.56
PÁGINA No.292

O

ASSIM SENDO, as partes tem entre si justo e contratado quanto segue:

---

•

1.
Assunção , A Cedente transfere e cede (e a Cessi( nária aceita a transferência e a cessão e, se
compromete a assumir e devidamente satisfazer, desempenha e cumprir) todos os direitos, deveres e
obrigações da Cedente e seus compromissos relacionados exclusivamente às Ações, a serem cumpridos em
conformidade com as disposições das - Cartas, incluindo, mas nãd se limitando, a contribuição das Ações na
Eneva.
2.
Efeito Vinculativo. Cessão . O presente Contrato de Cessão e todas as suas disposições
vinculam e operam em beneficio das Partes e de seus respectivos sucessores e cessionários permitidos.
3.
Legislação Aplicável. Jurisdição . O presente Contrato de Cessão será regido e interpretado
de acordo com as leis da República Federativa do Brasil. Qualquer disputa ou controvérsia relacionada ou
resultante da interpretação, execução e/ou cumprimento de qualquer provisão dou cláusula deste Contrato de
Cessão deverá ser submetida, se durante o curso da Recuperação Judicial, ao Juizo Falimentar e, se
posteriormente à conclusão da Recuperação Judicial, a urna das varas empresariais da Comarca do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com a expressa renúncia da jurisdição de qualquer outro tribunal, por mais
privilegiado que este possa ser,

4.
Vias, Este Contrato de Cessão poderá ser executado em duas ou mais cópias (incluindo em
razão de telecópia as páginas de assinatura), cada uma das qua deverá ser considerada como original, e
todas em conjunto constituem um único e mesmo instrumento.
Alter ações . Nenhuma alteração das disposições
S.
válida, salvo se feita por escrito e desde que esteja devidamente t

•

E, POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E CONTRATADAS, as
na presença das testemunhas abaixo identificadas no dia acima

Contrato de Cessão será considerada
a pela Cedente e pela Cessionária.

firmam o presente Contrato de Cessão

CEDENTE:
PETRA ENERGIA S.A.
Por: [Assina]
Nome: Bruno Guedes Pereira
Cargo: Procurador

R.G.: 17.384.458 i ssi, SP
C.P.F.: 181224968130
C.C.M.: 2.845.542-8

Tradutor Público e Intérprete Comercial
Matriculado na Jucesp soo o no. 1092 no Idioma
casa
Telefones: (11) 4169-7257 1 (11) 981-058.695, c -mail:

--

Tradução 3uranientada - Official Translation

Englísh into Portuguese

Identificação do documento original:
Assignment and Assumption Agreement
Título traduzido:
Contrato de Cessão e Assunção

TRADUÇÃO No.11

a0 0

LIVRO No.56

Por:

-

Nome:
Cargo:

-

_

CESSIONÁRIA:

—J

----

GEMLINK RJ PARTICIPAÇbES S.A.

•

Por: [Assina]
Nome: Leonardo Viveiros de Castro
Cargo: Diretor Executivo

TESTEMUNHAS
Nome: Lucio Aiberto Gomes lunior

No e: Diego Souza e Silva

RG: 10.391.801-4 SSP/PR

RG: 0233064-3

CPF: 068.465.979-48

CPF 137.180.417-66

Nada mais consta do documento acima que devolvo com esta tradução, executad r segundo meu melhor
laudas eletri nicas e à qual confen, achei conforme e assino:
•

Emolumentos: R$ 185,20
Talão No :02
São Paulo, 07 de maio de 2015

RedbD No.:838

l
Roberto Vensan Ma r;imaldo
l

José Roberto Vensan Maramaldo
R.G.: 17.384.458 - SSP SP
Tradutor Pútáko e Intérprete Comerdal
C.P.F.: 181224968-30
Matriculado na Jucesp sob o no. 1092 no Idioma Inglés
C.C.M.: 2.845.542-8
Nomeado através da Port aria 68120 00 de 12/07/2000
Endereço: Rua Austrália, 523, casa 8, Campicu a, SP, CEP 06345-300
Telefones: (11) 4169.72571(11) 981.058.695, e-mail 1 Jrrnaramaldo®Yahoo.mm.br
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Administradora Judicial
FA •Reorganização
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Deloate Touche Tohmatsu
Consultores Ltda.
Av. Pres. Wilson, 231 —22' andar
20030-905 - Rio de Janeiro - RJ
Brasil
Tel.; + 55 (21) 3981-0501
+ 55 (11) 5186-1091
aigeradorapdeloftte.com

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA EMPRESARIAL DA
COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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Processo n° 0474961-48.2014.8.19.0001

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. (" DELOITTE" ), administradora
judicial nomeada por esse MM. Juízo nos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de ENEVA S.A. E ENEVA
PARTICIPAÇÕES S.A., vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento do
artigo 24 e seguintes da Lei 11.101/2005, requerer o que segue:

DAM9302242 v3

F
CJ

Deloitte Touche Tohmatsu

Zõ %
A Deloitte vem a esse MM. Juízo apresentar sua proposta de honorários, partindo das seguintes
premissas:
(a) a condução das funções da Deloitte passa pelo envolvimento de sócios sêniores da firma, a fim
de garantir que a equipe dedicada ao projeto seja altamente qualificada, com profundo
conhecimento técnico acerca do processo de recuperação judicial e, principalmente, dos peculiares
setores de atuação das companhias recuperandas;
(h) a numerosa equipe dedicada ao projeto envolve diversas linhas de serviços da Deloitte e tem
sido, ainda, multi e interdisciplinar, com experiência na atuação nos maiores processos de
recuperação judicial do país, o que diminui a necessidade de contratação de assistentes do
.

administrador judicial (o que seria facultado ao administrador judicial nos termos do art. 22 da Lei
11.101/2005);
(e) a experiência e capacidade técnica da Deloitte no exercício da função de administradora judicial
de recuperações judiciais, que beneficia credores e recuperandas com maior eficiência na condução
das atividades inerentes ao processo, principalmente em casos com elevada complexidade e grande
volume de trabalho;

(d) a presente recuperação judicial conta com credores extremamente qualificados, o que tem
demandado a análise de diversas e altamente elaboradas habilitações, divergências e impugnações
•

de créditos tanto na fase administrativa, quanto na judicial;

.

(e) este procedimento contempla duas rccuperandas, cujas atividades tem sido minuciosamente
fiscalizadas e relatadas em relatórios mensais de atividades;

(f) foi realizada a Assembleia Geral de Credores, com início em 16.04.2015 e conclusão em
30.04.2015, o que exigiu a alocação de uma capacitada equipe durante toda a sua preparação e ao
longo de vários dias;

(g) contratação de escritório de advocacia de renome nacional e internacional, com notória
capacitação técnica e larga experiência na área de recuperação judicial, para auxiliar a
administradora judicial em todas as questões de direito que surgirem no curso do processo.

DA®9302242 v3

Deloitte Touche Tohmatsu

a

Assim, a Deloitte requer sejam fixados seus honorários nas seguintes bases:
(i) Taxa de 0,29 % (zero vírgula vinte e nove por cento) dos créditos atualmente sujeitos ao
procedimento (com base na lista de credores consolidada apresentada pelas recuperandas na forma
- — — --- do art. 51, III, da Lei n. 11.101/2005, o que

não scrá-mõdificãdo é virtude de eventuais alterações

na lista de credores), corrigidos monetariamente pelo IPCA/IBGE desde a data do pedido de
recuperação judicial, e que engloba a remuneração total bruta da Deloitte e do escritório de
-__advocacia contratado para assessorá-la juridicamente, A conversão dos créditos denominados em
moeda estrangeira deverá observar as laxas de fechamento de câmbio, opção venda, divulgadas
pelo Banco Central do Brasil na data do ajuizamento do pedido, quais sejam: 2,6016 para dólares
norte-americanos; 3,2244 para ouros; e 0,3660 para coroas norueguesas.

o

(ii) Possibilidade de pagamento da quantia ora proposta em 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e

• consecutivas, com correção monetária pelo IPCA/IBGE, a partir da 13" (décima-terceira) parcela.
Na hipótese de sobrevir legislação permitindo reajustes de acordo com índices de preços em
período inferior a 1 (um) ano, será adotada, automaticamente, a menor periodicidade de reajuste
que vier a ser admitida.
(iii) A Administradora Judicial e seus auxiliares deverão ser reembolsados pelas recuperandas,
mensalmente, por eventuais despesas incorridas, contra a apresentação dos respectivos
comprovantes. A recuperação dessas despesas deverá iniciar-se com a decisão que fixar os
honorários e será retroativa à data de publicação do Edital de deferimento do processamento da
recuperação judicial e nomeação da Deloitte para o cargo, ou seja, 17 de dezembro de 2014 (fl.
•

160), data em que efetivamente começou a desenvolver a atividade.
Os valores dos honorários ora propostos são brutos ejá incorporados de todos os tributos e encargos
incidentes sobre os serviços prestados, o que será observado pela Deloitte e pelo escritório de advocacia
contratado para sua assessoria jurídica quando da emissão de suas respectivas faturas.
A Deloitte considera que a quantia ora proposta é adequada aos fatores envolvidos neste procedimento
de recuperação judicial, considerando-se a capacidade do devedor, os valores em questão, o vulto do caso e a
complexidade do trabalho a ser desenvolvido, que exigem sofisticação e experlise no seu tratamento.
Ademais, a Deloitte ressalta que o valor ora proposto é consideravelmente inferior ao teto fixado no art.
24, § 1 0, da Lei n. 11.101/2005, o que também indica a plausibilidade e adequação do valor proposto aos
parâmetros legais.

DAU9302242 0
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Deloitte Touche Tohmatsu

A Deloittc espera que a proposta aqui apresentada seja satisfatória a esse MM. Juízo, colocando-se à
disposição para maiores esclarecimentos.
Nestes termos,
pede deferimento.
Rio de Janeiro, 22 de maio de 2015.

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.
/
Luis Vasco Elias

•

R. DE V.

•

DAM9302242 v3
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Galdino , Coelho - Mendes
.

-

--- -----

Flavio Galdino
Sergio Coelho
ioáo Mendes de O. Castro
Rodrigo Candido de Oliveira
Eduardo Takemi Kataoka -_ _
Cristina Blancastelli
Gustavo Salgueiro
Rafaei Pimenta
Isabel Picot França

Marcelo Atherino
Marta Alves
Filipe Guimaráes
Fabrizio Pires Pereira
Cláudia Mazite11 Trindade
Gabriel Rocha Barreto
Miguel Mana
Felipe Brandão
Danilo Palinkas

Vanessa F. Rodrigues
Milene Pimentel Moreno
jullanne Zanconato
Rodrigo Garcia
Lia Stephanle S. Pomplli Wallace de Almeida Corbo
Carlos Brames
Isabela Rampini Esteves
Renato Alves

Gabriel jacarandá
Pedro Mota
Laura Mine Nagai
Annita Gurman
Adrianna Chambô Eiger_
André Furquim Werneck
Nabia Salis Kisere

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 4 9 VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA
CAPITAL
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ENEVA S.A. - em Recuperação Judicial e ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A. em Recuperação ludicial já qualificadas nos autos de sua Recuperação Judicial.

vêm a V.Exa. expor e requerer o que segue.
1.

Para empresas do porte das Recuperandas, a elaboração da relação de

credores não é tarefa simples, diante da enorme quantidade de fornecedores,
instituições financeiras e parceiros em geral com as quais elas mantêm
relacionamento.

Rio de Janeiro
Av. tio Dreno 138 711 9 andar
20040 0021 Centro
Rio de lneiro 1 Ri
T +55 213195 0240

silo Paulo
Av Brio Faria Lime 3900 / 111andar
04538132/ Itain, Bibi
Sdu Paulo 1 ar
T+5513 30411500

Brasil$*
sAu* Sul / quadra OS
bloco a 1 es 17 / *aios 501.507
70070 050 / Busiiia 1 br
T+55 613323 3865
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2.

~M

A cada mês, são processadas centenas de notas fiscais e, em muitos

casos, há um período considerável entre o fornecimento do serviço ou produto e a
emissão/processamento da nota.

3.

Nesse contexto, as Recuperandas têm procurado celebrar com seus

credores instrumentos para conciliação dos valores de seus créditos, sempre que
inexistir controvérsia entre as partes, tudo com o objetivo de evitar o aiuizamento
de impugnações e habilitações (retardatárias ou não). Quando existe consenso
entre as partes, a instauração de um litígio é desnecessária e, por óbvio, deve ser
evitada.
4.

Por meio da petição de Fls. 2.432/2.508, as Recuperandas apresentaram

alguns instrumentos de conciliação de valores de créditos, ainda pendente de

h omologação

S.

.•

. juízo. C omo n,• poderia ser diferente

,

.d•

Além disso, as Recuperandas celebraram com outros credores

concursais instrumentos para conciliação dos valores dos seus créditos (D9

~ ),

de forma a evitar a apresentação desnecessária de diversas habilitações de crédito
retardatárias.

6.

Por outro lado, é relevante ressaltar que, diante da homologação do

Plano de Recuperação Judicial, muito em breve as Recuperandas deverão (i) pagar
metade dos valores dos créditos listados nas classes I e IV (sem limitação) e a
metade dos valores dos créditos listados na classe 111 (até o limite de R$
125.000,00), nos termos das cláusulas 5.1, 5.3.1 e 5.4 do Plano; e (11) realizar o
aumento de capital da Eneva, quando os credores quirografários titulares de

créditos acima de R$ 250.000,00 receberão parte de seus créditos em Novas Ações
da companhia.

% qa

CCM
M.epm,

7.

Por esse motivo, é importante que os valores dos créditos estejam

definidos o quanto antes possível, tanto para que as Recuperandas programem os
pagamentos em dinheiro, quanto para que elas possam calcular a quantidade exata
de Novas Açõess quedevérãõ ser entregues aos credores quirografários titulares de
créditos acima de R$ 250.000,00.
r

8.
09

r

r

Diante do exposto, as Recuperandas requerem: (i) sejam homologados

os acordos noticiados às fls. 2.432/2.508 dos autos, bem como os acordos que
seguem anexos a esta petição ( Doc. O1 ), para que produzam os seus devidos efeitos
legais; e (ii) a intimação da i. Administradora Judicial para que tome ciência dos
acordos e proceda às alterações pertinentes no Quadro Geral de Credores das
Recuperandas.

9.

Por fim, pelos mesmos motivos expostos ao longo desta petição, as

Recuperandas requerem a homologação do acordo celebrado nos autos da
impugnação n 4 0171042-90.2015.8.19.0001 .

Nestes termos,

Pedem deferimento.
Rio de Janeiro, 27 de maio de 2015.
M

FLAVIO GALDINO

/
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FILIPE GUIMARÃES

FELIPE BRANDÃO

OAB/RJ NQ 153.005

OAB/RJ N 2 163.343
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ENEMA S.A- em Recuperação J udi ial sociedade por ações inscrita no CNPJ sob o ns
-

-

--

.

04.423.567/0001-21, com sede na Praia do Flamengo, n° 66, 9 2 andar, Flamengo, Rio
de Janeiro/R), CEP 22.210-030 (" Recuperanda "); e
PRICEWATERHOUSÉCOOPÉRS AUDITORES INDEPENDENTES pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob o n 4 61.562.112/0002-01, com endereço na Av.
José Silva de Azevedo Neto, ns 200, Bloco 03, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP
22775-056 (" PWC ")

Considerando que:
(i)

A Recuperanda encontra - se sob o especial regime de recuperação judicial,
tendo seu pedido sido deferido pelo d. Juízo da 4 2 Vara Empresarial da
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (Proc. n. 2 047496148.2014.8.19.0001);

(ii)

A PWC está atualmente listada na Classe 111 do Quadro Geral de Credores como
detentora de crédito quirografário no valor de R$ 342.380,00 (trezentos e
quarenta e dois mil trezentos e oitenta reais);

(iii)

Posteriormente à publicação do edital contendo o Quadro Geral de Credores da
Administradora Judicial, a Recuperanda notou que o crédito havia sido listado
em valor equivocado e que, na realidade, o somatório líquido devido à PWC por
notas fiscais não pagas até 9 de dezembro de 2014, data do ajuizamento do
pedido de recuperação judicial, corresponde a R$ 384.615,29 (trezentos e
oitenta e quatro mil seiscentos e quinze reais e vinte e nove centavos);

(iv)

A Recuperanda reconhece que o valor que é devido à PWC e que deve integrar
o Quadro de Credores é de R$ 384.615,29 (trezentos e oitenta e quatro mil
seiscentos e quinze reais e vinte e nove centavos); e

(v)

A fim de evitar a instauração de litígio, as Partes têm interesse em conciliar
acerca do valor do crédito da PWC sujeito à recuperação judicial, nos termos a
seguir.

o,

UR{D ~~

~1

Cláusula Primeira - Objeto:

1.1.
A Recuperanda reconhece que o crédito quirografário listado em favor
da PWC, no valor de R$ 342.380,00 (trezentos e quarenta e dois mil trezentos e
oitenta reais), atualmente constante na Classe 111 de credores do Quadro de Credores
apresentado pela Administradora judicial, deve ser majorado para R$ 384.615,29
(trezentos e oitenta e quatro mil seiscentos e quinze reais e vinte e nove centavos),
que corresponde, em 9 de dezembro de 2014, data do ajuizamento do pedido de
recuperação judicial, ao somatório liquido do valor da nota fiscal anexa.
Como consequência da disposição anterior, as Partes acordam com a
1.2.
alteração do valor do crédito da PWC no Quadro de Credores para R$ 384.615,29
(trezentos e oitenta e quatro mil seiscentos e quinze reais e vinte e nove centavos).
I

~VM

~

com

0 pagamento do crédito acima será realizado nas condições
2.1.
apresentadas no Plano de Recuperação Judicial da Recuperanda, de acordo com a
devida classificação do crédito.
Os pagamentos realizados em favor da PWC, em conformidade com as
2.2
disposições do Plano de Recuperação judicial, implicarão automaticamente a outorga,
em favor da Recuperanda, da mais ampla, plena, geral, irrestrita, irrevogável e
irretratável quitação relativamente a todo e qualquer crédito da referida empresa
cujos fatos geradores sejam anteriores à data do ajuizamento da Recuperação judicial,
para que nada mais possa ser demandado da Recuperanda em juizo ou fora dele,
inclusive juros, correção monetária, penalidades, multas e indenizações.

•
,e

Cláusula Terceira - Disposições Finais:
t

Aplicam-se a este instrumento todas as disposições do Plano de
3.1
Recuperação judicial.

E%

2(~ q3

3.2
Este instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos
sucessores e cessionários a qualquer titulo , e s omente poderá ser aditado mediante a
assinatura de instrumento próprio por todas as Partes.
3.3
Durante o processamento da recuperação judicial , quaisquer
controvérsias ou litígios decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados deverão
ser dirimidas pelo Jufzo da Recuperação Judicial . Após o encerramento da recuperação
judicial, eventuais controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por uma das Varas
Cíveis da Comarca da Capital do Rio de Janeiro , com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e contratadas, as Partes celebram o presente contrato em duas
vias de igual teor e forma , na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Rio de laneiro.16 de maio de 2015.

Ição judicial
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Usuário: 321.466.328-36 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Ja... Page 1 of 1

n
Numero da Nota

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

0008458

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data e Hora de Emissão
30/03/2015 08:57:15

- NOTA CARIOCA -

M9BL -AZN3

Código de Venficaçóo

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ 61.662.11210002-01

InscnÇão Municipal. 0.090.734-0

Inscrição Estadual —

Nome/Razôo Social: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
~~ aa

■ . ■ ¡ ~ J(e

Y , • v

Nome Fantasia: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUD ITORES INDEPENDENT - Tel.: (11) 36742313
Endereço: AVN JOSE SILVA DE AZEVEDO NETO 200, BLC 03 SAL 101 103 A 108 201 A - BARRA DA
TIJUCA - CEP: 22776-066
Município: RIO DE JANEIRO
UF: RJ
E-mail fatura.brasll§br.pwo.com

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 04.423.68710001-21

Inscrição Municipal: 0.303.687-1

Inscrição Estadual: 78071632

Nome/RazBo Social: MPX ENERGIA S/A
Endereço, PRC MAHA7MA GANDHI 14, EDIF SERRADOR - CENTRO - CEP: 200.91-100
Municlplo: RIO DE JANEIRO
•

UF: RJ

Tel.: 21 26666664

E-mail :--

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
NOSSOS HONORÁRIOS POR SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS CONFORME NOSSA CARTA PROPOSTA DATADA DE
30/0912013.

* RETENÇAO - INSB : Por se tratar de serviço profissional não encluscirável no conceito de ceesão
de mão de obra , este N.F. Eletrônica não estã sujeita ã retençóo para a seguridade social
previste no art. 31 da Lei 8.212/1991, conforme sua redação conferida pelo ser. 6- da Lei
11.933/2009 (IN RFB n° 97112009)
-

-

VALOR TOTAL: R$ 409.019,17
VALOR LIQUIDO: R$ 384.615,29
T.RETENÇAO

25.203,68

IRRF
COFINS
ISS

00428429

GNV

-

6.147,29
12.294,58

CSLL
PIS

4.098,19
2.663,82

0,00

ANA SILVESTRE

16663

01036328 / 0001 - BANCO PORTADOR 0333P
VENCIMENTO 20/04/2015

DOC . FAT. 90527875 N°DOC. 10438939

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONF. LEI 12 . 741/2012

BR020
-

R$ 58.399,24

VALOR DA NOTA = R$ 409.819,17
Sennço Prestado
17.16.01 -auditoria
Deduç6es (R$)
0,00

Desconto Incond, (R9) Base de Cálculo (R$)
Allquoh (%)
0,00
409.819, 17

6,00%

Valor do ISS (F$)
Crátlit0 Gerado (R$)
20.490,96
0 ,00

OUTRASINFORMAÇÔES
-Este NFSe foi emitida com respaldo ne Lei rP 5.098 de 15/1012009 e no Decreto rt 32.250 de 11105(2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo, wdw,procon.9 gov.br
- 0 ISS referente a esta NFSe foi recolhido em 1010412015.
- Esta NFSe não gera crãdlto.
- Esta NFSe substitui o RPS W 45939, enatido em 3=312015.

https://notacarioca.rio.gov.br/contribuintelnotaprint.aspx?inscricao=907340&nf--8458&c.. . 1310512015

ma
ENEVA PARTICIPAÇOES S.A.. em Recuperação J udi ial. sociedade por ações inscrita

no CNP] sob o

n4 15.379.168/0001-27, com sede na Praia do Flamengo, n 2 66, 9 9

andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RI, CEP n 4 22.210-903 Ç' Recuperanda '); e
PSR CONSULTORIA LTDA.. pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o n 2

40.258.519/0001-99, com sede na Praia de Botafogo, n 2 228, sala 1.701-A,
Botafogo, Rio de Janeiro/R], CEP n° 22250-145 ("M")

Considerando que:
(ì)

A Recuperanda encontra-se sob o especial regime de recuperação

judicial, tendo seu pedido sido deferido pelo d. juizo da 4 ,2 Vara Empresarial da
Comarca da Capital do Estado do Rio de janeiro (Proc. n. 4 047496148.2014.8.19.0001);
(ii)

A PSR está atualmente listada na Classe 111 do Quadro Geral de

Credores como detentora de crédito quirografário no valor de R$ 28.155,00 (vinte
e oito mil cento e cinquenta e cinco reais);
(iii)

Posteriormente á publicação do edital contendo o Quadro Geral de

Credores, a Recuperanda notou que o crédito havia sido listado em valor
equivocado e que, na realidade, nenhuma quantia seria devida à PSR na data do
ajuizamento do pedido de recuperação judicial;
(iv)

A PSR reconhece que nenhum valor lhe é devido pela Recuperanda,

razão pela qual não deve integrar o Quadro Geral de Credores; e

P
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(v)

A fim de evitar a instauração de litígio, as Partes têm interesse em

conciliar acerca do valor do crédito do PSR sujeito à recuperação judicial, nos
termos a seguir.

1.1.

A PSR reconhece que o crédito de R$ 28.155,00 (vinte e oito mil

cento e cinquenta e cinco reais), atualmente constante na Classe 111 de credores do
Quadro de Credores apresentado pela Administradora judicial, deve ser excluído,
na medida em que nenhum valor lhe era devido pela Recuperanda na data do
ajuizamento do pedido de recuperação judicial.
1.2.

Como consequência da disposição anterior, as Partes acordam na

exclusão do valor do crédito da PSR no Quadro de Credores.

2.1

Aplicam-se a este instrumento todas as disposições do Plano de

Recuperação Judicial.

o
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2.2

Este instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos

sucessores e cessionários a qualquer título, e somente poderá ser aditado
mediante a assinatura de instrumento próprio por todas as Partes.
2.3

Durante o processamento da recuperação judicial, quaisquer

controvérsias ou litígios decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados
deverão ser dirimidas pelo Juízo da Recuperação Judicial. Após o encerramento da
recuperação judicial, eventuais controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por
uma das Varas Cíveis da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

LRIO\ ,

,2~ 9CP

E, por estarem justas e contratadas , as Partes celebram o presente contrato em
duas vias de igual teor e forma , na presença das testemunhas abaixo assinadas.
Riodejaneiro,z de malo de 2015.
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONCILIAÇÃO DE VALORES DE

CRÉDITO

ENEVA PARTICIPACõES S.A., em Recuperação Judicial , sociedade por ações inscrita
no CNPJ sob o n° 15.379.16810001-27, com sede na Praia do Flamengo, n° 66, 9 0
andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.210-030 (" Recuperanda "); e

ONS — OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO , pessoa jurídica de direito
privado, constituída na forma da Lei n° 9.648198, regulamentada pelo Decreto
n° 5.081104, inscrito no CNPJ sob o n° 02.831.21010002-38, com sede no Setor de
Autarquias Sul - SIA SUL, Lote "A", Brasília/DF e Escritório Central na Rua Júlio do
Carmo n° 251, Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ, ("ONS").

Considerando que:
(i)

A Recuperanda encontra-se sob o especial regime de recuperação judicial, tendo
seu pedido sido deferido através de decisão publicada em 1811212014, peio
d.Juizo da 4 8 Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de
Janeiro (Proc. n.° 0474961-48.2014.8.19.0001);

•

(li)

A Recuperanda não indicou o ONS como seu credor na relação de credores
anexa ao seu pedido de recuperação judicial;

(iii)

O ONS possui crédito anterior ao pedido de Recuperação Judicial, ajuizado em
0911212014, cujos documentos comprobatórios somente foram obtidos pela
Recuperanda após o término do prazo para apresentação de divergências ao
Administrador Judicial, razão pela qual, embora reconhecido, não está listado no
Quadro Geral de Credores da Recuperanda;
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•

(iv)

C
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A fim de evitar a instauração de litígio, as Partes têm interesse em conciliar
acerca do valor do crédito da ONS sujeito à recuperação judicial, nos termos a
seguir:

Cláusula Primeira — Objeto:
1.1. A Eneva Participações reconhece que o ONS tem um crédito de R$ 4.039,09
(quatro mil e trinta e nove reais e nove centavos), representado pelo boleto anexo, de
no 0262141212, expedido pelo Banco do Brasil S.A., referente à Contribuição
Assocíativa do mês de dezembro de 2014, com vencimento em 3011212014, parte
integrante deste instrumento.
•

1.2. Como consequência da disposição anterior, as Partes acordam com a inclusão
do crédito do ONS no Quadro de Credores no valor de R$ 4.039,09 (quatro mil e trinta e
nove reais e nove centavos).
Cláusula Segunda — Pagamento:
2.1. O pagamento do crédito acima será realizado nas condições apresentadas no
Plano de Recuperação Judicial da Recuperanda, de acordo com a devida classificação
do crédito.
2.2 Os pagamentos realizados em favor do ONS, em conformidade com as
disposições do Plano de Recuperação Judicial, implicarão automaticamente a outorga,

• em favor da Recuperanda, da mais ampla, plena, geral, irrestrita, irrevogável e
irretratável quitação relativamente aos créditos do ONS cujos fatos geradores sejam
anteriores à data do ajuizamento da Recuperação Judicial e que sejam objeto dos
respectivos pagamentos, para que nada mais possa ser demandado da Recuperanda
em Juizo ou fora dele, inclusive juros, correção monetária, penalidades, multas e
indenizações.
Cláusula Terceira — Disposicões Finais:
3.1

Aplicam-se a este instrumento todas as disposições do Plano de R

s

Judicial.
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3.2 Este instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos sucessores e
cessionários a qualquer título, e sómenté poderá ser aditado mediante a assinatura de
instrumento próprio por todas as Partes.
—3.4 --- Durante o processamento da recuperação judicial, quaisquer controvérsias ou
litígios decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados deverão ser dirimidas pelo
Juízo da Recuperação Judicial. Após o encerramento da recuperação judicial, eventuais
controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por uma das Varas Cíveis da Comarca da
Capital do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

E, por estarem justas e contratadas, as Partes celebram o presente instrumento em
duas vias de igual teor e forma, na presença-das testemunhas abaixo assinadas.
Rio de Jan o(íro, ),S de abril de 2015.
~
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O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.
Instruções:

1. Imprima em Impressora Jato de tinta (Ink let) ou laser em qualidade normal ou alta Não use modo económico.
Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens minimas á esquerda e ã direita do formulário.

3. Corte na linha indicada . Não rasure , risque , fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
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ENEVA PARTIÇJPAÇÕES S.A:. em Recuperação Judicial sociedade por ações inscrita —

no CNPJ sob o n2 15.379.168/0001-27, com sede na Praia do Flamengo, nQ 66, 9 4
andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.210-030 (" Recuperanda "); e
WEBB NEGÓCIOS S.A. pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nQ

02.890.199/0001-04, com sede na Rua do Passeio, nQ 62, Sala nQ 1001 e 1101,
Ce-itro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20021-290

Considerando que:
•

(i)

A Recuperanda encontra-se sob o especial regime de recuperação judicial,
tendo seu pedido sido deferido pelo d. Juizo da 4a Vara Empresarial da
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (Proc. n.Q 047496148.2014.8.19.0001);

(11' A Webb está listada no Quadro Geral de Credores da Recuperanda como
detentora de crédito quirografário no valor de R$ 11.212,44 (onze mil
duzentos e doze reais e quarenta e quatro centavos);

•
•

(li,.) Posteriormente à publicação do edital contendo o Quadro de Credores, a
Recuperanda notou que o crédito havia sido listado em valor equivocado e
que, na realidade, o somatório líquido devido à Webb por notas fiscais não
pagas . 1é 9 de dezembro de 2014, data do ajuizamento do pedido de
recuperação judicial, corresponde a R$ 24.311,56 (vinte e quatro mil
trezentos e onze reais e cinquenta e seis centavos);
(iv) A fim de evitar a instauração de litígio, as Partes têm interesse em conciliar
acerca cio valor do crédito da Webb sujeito à recuperação judicial, nos
termos a seguir:
L~FI MRWIT4 ~.
1.11
A Recuperanda reconhece que o crédito quirografário listado em
favor da Webb, no valor de R$ 11.212,44 (onze mil duzentos e doze reais e

-- -

quarenta e quatro centavos), atualmente constante na Classe 111 do Quadro de
Credores apresentado pela Administradora Judicial, deve ser majorado para R$
24.311,56 (vinte e quatro mil trezentos e onze reais e cinquenta e seis centavos),
que corresponde ao somatório liquido das notas de ns 16439, 16782, 16783, 447 e
4 45, partes integra ntes d este i nstrum ento.

_

-

Como consequência da disposição anterior, as Partes acordam com a
1.2.
alteração do valor do crédito da Webb no Quadro de Credores para R$ 24.311,56
(vinte e quatro mil trezentos e onze reais e cinquenta e seis centavos).
• -417M

u i

0 pagamento do crédito acima será realizado nas condições
2.1.
apresentadas no Plano de Recuperação Judicial da Recuperanda, de acordo com a
devida classificação do crédito.
Os pagamentos realizados em favor da Webb, em conformidade com
22
as disposições do Plano de Recuperação Judicial, implicarão automaticamente a
outorga, em favor da Recuperanda, da mais ampla, plena, geral, irrestrita,
irrevogável e irretratável quitação relativamente a todo e qualquer crédito da
referida empresa cujos fatos geradores sejam anteriores à data do ajuizamento da
Recuperação Judicial, para que nada mais possa ser demandado da Recuperanda
en, Juizo ou fora dele, inclusive juros, correção monetária, penalidades, multas e
indenizações.
.M usula Terceira - Disposições Finais:
Aplicam-se a este instrumento todas as disposições do Plano de
3.1
Recuperação Judicial.
Este instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos
3.2
sucessores e cessionários a qualquer titulo, e somente poderá ser aditado
mediante a assinatura de instrumento próprio por todas as Partes.
Durante o processamento da recuperação judicial, quaisquer
3.4.
controvérsias ou litígios decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados
deverão ser dirimidas pelo juizo da Recuperação Judicial. Após o encerramento da
recuperação judicial, eventuais controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por
uma das Varas Cíveis da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

o2 9

q 06
E, por estarem justas e contratadas as Partes celebram o presente instrumento em
duas vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo assinadas.
,

,

Rio de janeiro 12 de maio de 2015.
,

F.NEVA PARTICIPAÇÕES S.A.. em Recuperação ju dicial
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Usuérlo: 099.328.647-08- NFSe - NOTA CARIOCA- Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Numero de Note

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

00016439

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Date e Hora de Emissão

- NFS-e

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

- NOTA CARIOCA -

Código de Verificação

WGZU-RXBS

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 02.890.19910001-04
-'-`

webb W

-

— -

Inscrição Municipal: 0.273.840-8

Nome/Rezâo Social: WEBB NEGOCIOS S/A

Endereço: RUA DO PASSEIO 62, SAL 1001 E 1101
Município: RIO DE JANEIRO

--

CPF/CNPJ: 16.379.169)0001-27

_

Inscrição Estadual:

--

Nome Fantasie: Webb Negocias WA

UF: RJ

-

,2906

21111
Código1201417: 13:01
ão

CENTRO

-

-

Tel.: 2138237104138237974
CEP: 20021390

E-mail:nh-e@webb.com,br

TOMADOR DE SERVIÇOS
Inscrição Municipal: 0.579.063-8

Nome/Razão Social: MPX E.ON PARTICIPACOES SA
Endereço: PRA DO FLAMENGO 66, SAL 901 SAL 902

-

FLAMENGO

UF: RJ

Município: RIO DE JANEIRO

-

Inscrição Estadual:

CEP: 22210-803

Tel.: 37213199

E-meil:thayna.lisboa§ensvacom.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Em atendimento a Lei N 12.741/2012, e carga tributaria
desta nota fiscal e de aproximadamente 14,251
_
REF. OUTSOURCING DE COMPRAS - RJ

•
•

OUTROS SERVICOS PROFISSIONAIS E TECNICOS

r.

Retenção de COFINS
R$ 359,42

Retenção de CSLL
R$ 119,47

Serviço Prestado

..

Retenção de INSS
R$ 0,00

Retenção de IRPJ
R$ 178,21

VALOR DA NOTA

•
•

17.01.01

-

Outras Retenções
R$ 0,00

essessorla ou consuãorla de qualquer natureza, não especificada

Deduções (RS)
0,00

----

= R$ 11.947,20

Retenção de PIS
R$ 77,66

1

Desconeo Incond. (R$) Base de Cálculo (R$)
Pliquota (%)
0,00
11.947,20

Valor do ISS (R$)
6,00%

697,36

Cretino Gerado (R$)
0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Esta NFS-o foi emitida com respaldo no Lei n° 5.098 de 1511012009 e no Decreto rP 32.250 de 1110512010
PROCON-RJ: Rua do Ajude, 5 subsolo; wrnv.procon.d.gov.br
Date de ~cimento do ISS deste NFSe: 10/12!2014.
Este NFSe não gere crédito.
Este NFSo substitui o RPS N' 56935 Série U, emitido em 21/11/2014.
Valor Líquido a Pegar: R$ 11.212,44

WM:Inotacariorarlo.gou.b/caüllwirdalrmtapriri.aspx7canceiar-18lnscrl~2736406&nh18~WGZURXBS&reürnUrlecrostÀta.aspx%3flnscrl... 1/1

ë
-

171122014

Usuário: 0119.328.647-06- NF&e - NOTA CARIOCA- Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Número de Note

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

- -- - -

00016782

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

.2

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-8

1711212014 11:41:00

NOTA CARIOCA

KIHL-5XLZ

0104D~706

-- --

Date e Hora de Emissão

-

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 02.890.199/0001.04

Inscrição Municipal: 0.273.840-6

Inscrição Estadual:

---- Nome/Rezão Social: WEBB NEGOCIOS S/A

--

webbQ

Nome Fantasie: Webb Negocios S/A

Endereço: RUA DO PASSEIO 62, SAL 1001 E 1101
Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

CENTRO

CEP: 20021-290

E-mail,nfe-egwrebb.com.br

Inscrição Municipal: 0.679.0638

Nome/Razão Social: MPX E.ON PARTICIPACOES SA
Endereço: PRA DO FLAMENGO 66, SAL 901 SAL 902
Município: RIO DE JANEIRO

••

FLAMENGO

UF: RJ

-

Tel.: 2138237104138237974

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 16.379.169/0001,27

,9 0,4

Cbdigo de Verificação

Inscriçõ Estadual:

—

Tel.: 37213199

CEP: 22210.803

E-mail:theyna.11aboaCeneva.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
PROCON-RJ
Telefonei 151
Endereco,.1: Av- Rio Branco n
25 - 4 , 5 , 6 e 7 andar - Centro
Rio de Jeneiro - RJ -- CEP 20090-902
Enderecoí2: Prata Cristieno Ottoni s/n
Subsolo - Ed. D. Pedro II - Central do Brasil
Rio de Jt.neiro - RJ - CEP: 20221-250

COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ALERJ
Telefone: 0800 282 7060
Endereco: Rua da Alfandega n
8 Terreo - Centro
Rio de Janeiro - RJ - CEP 20070-000

Valor aproximado de tributos

(Lei 12.741/12) R$584.25

(14,25%)

Ref - Outsourcing de Compras - RJ
OUTROS SERVICOS PROFISSIONAIS E TECNICOS

Retenção de COFINS
R$ 0,00

•• -----

Serdço Prestrdo
17.01.01

Retenção de CSLL
R$ 0,00

.

Retenção de INSS
R$ 0,00

=

Retenção de IRPJ
R$ 81,50

VALOR DA NOTA

Retenção de PIS
R$ 0,00

Outras Retenções
R$ 0,00

R$ 4.100,00

rssessoria ou consultoria de qualquer natureza, nCo espeeiflcada

Deduções (RI)
0 1 00

Descordo Incond. (R$) Base de Cálculo (R$)
Allquota (%)
0,00
4.100,00

Valor do ISS (R$)
6,00%

206,00

Crédito Gerado (R$)
0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este NFS-.i foi emitida com respaldo no Lei rP 5.098 de 1511012009 e no Decreto n° 32.250 de 1110512010
PROCON-RJ: Rue de Alude, 5 subsolo; www.procon.d.gov.br
Date de vencimento do ISS deste NFS-e: 12/01/2015.
Este NFS-e não gere crédito.
Este NFS-e substitui o RPS W 57279 Série U, emitido em 1711212014.
Valor Liquido e Pegar. R$ 4.038,50

—
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Usuerio: 099.328. 847-OS-NFSe-NOTA CARIOCA- Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

-

.'17112014

Número de Nota

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

fie

-

-

-

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NOTA CARIOCA

Date e Hora de Emissão

CPF/CNPJ: 02.890.199/0001-04

•

Endereço: RUA DO PASSEIO 62, SAL 1001 E 1101

- — --

UF: RJ

Município: RIO DE JANEIRO

----

---

Nome Fantasia: Webb Negoclos S/A

-

Código de Verificação

CENTRO

-

_- - -

Inscrição Estadual:

Tel.: 21-38237104/38237974

E-mail: nfe-eCwsbb.com.br

Inscrição Municipal: 0.679.063.9

Nome/Razão Social: MPX E.ON PARTICIPACOES SA
Endereço: PRA DO FLAMENGO 66, SAL 901 SAL 902
Município: RIO DE JANEIRO

-

FLAMENGO

UF: RJ

-

—

CEP: 20021-290

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 16.379.168~1-27

M

U6ZX-VRJG

Inscrição Municipal: 0.273.8406

Nome/Rézãõ Sõólaf: WEBB NEGOCIOS S!A

17/12/201411:41:49

NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

webbQ

00016783

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Inscrição Estadual:

CEP: 22210-903

—

Tel.: 37213199

E-mail:theyna.IlsboaConeva.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

•
•

PROCON-RJ
Telefone: 151
Endereco 1: Av. Rio Branco n 25 - 4 , 5 , 6 e 7 andar - Centro
Rio de Janeiro - RJ - CEP 20090-902
Subsolo - Ed. D. Pedro II - Central do Brasil
Endereco 2: Prece Cristiano Ottoni s/n
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20221-250

COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDORDA ALERJ
Telefone: 0800 282 7060
9 Terreo - Centro
Endereco: Rue de Alfandega n
Rio de Janeiro - RJ - CEP 20070-000
(Lei 12.741112) 851118.23

Valor aproximado de tributos

(14,251)

Rei- Outsourcing de Compres - RJ
OUTROS SERVICOS PROFISSIONAIS E TÉCNICOS

Retenção de COFINS
R$ 235,42

-

•

Retenção de IRPJ
R4 117,71

=

Retenção de PIS
R$ 51,01

Outras Retenções
R$ 0,00

R$ 7,847,20

_.

assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada

Deduções (Rt)

----

Retenção de INSS
R$ 0,00

VALOR DA NOTA

Serviço Prestedo
17.01.01

Retenção de CSLL
R$ 78,47

0,00

0,00

1

Base de Cálculo (R$)

7.847,20

Altquota (%)
6,00%

Valor do ISS (R$)
Credito Gerado (R$)
0,00
X2,36

OUTRAS INFORMAÇOES
Este NFSe foi emitida com respaldo no Lei rP 5.098 de 191012009 e no Decreto rP 32.250 de 1110512010
PROCON-RJ: Rue de Ajude, 5 subsolo; vmw.procon.rj.gov.br
Data de vencimento do ISS deste NFSe: 12/0112015.
Esta NFSe não gera crédito.
Esta NFSe substitui o RPS W 57280 Serie U, emitido em 1711212014.
Valor Líquido a Pegar: R$ 7.354,59

Ntp gh-dwwlocario.gw.G/cairllxiMelro Irei.aspx7cancdar-l8irovlcao-2738408ãrt•16783ácod=UU~JGBret rnUrl-coraufte.aspx%3firecric.., 111

n

NOTA DE DÉBITO N2: 000447
Via:1 11
Rio de Janeiro: 19112!2014
Rua do Passeio, 621102 andar - Centro - Rio de Janeiro
CEP: 20021.190-Tel.:(21) 3823.7900 -Fax:(21) 3823.7800
CNPJIMF 02.890.19910001.04 - Inscr. Mun. 02.738.406

MPX E.ON PARTICIPACOES S.A.
PRAIA DO FLAMENGO
FLAMENGO

68

ANDAR 9
Rio de Janeiro

RJ

22210-030

15.379.16810001.27

VALOR - R$

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS

152,00
181,00

TAXI REEMBOLSAM
ALIMENTAÇÃO
TOTAL:

333,00

•

Esta nota de débito no valor total
terá seu vencimento
333,00
de:
no dia: 19/01/2015
DEPÓSITO - Itaú 341 - Ag. 0011
Conta 06556-3

Concordo com o débito desta note.

Atenciosamente.

á909

NOTA DE DÉBITO N2: 000445
Via:1a
Rio de Janeiro: 0111212014
Rua do Passeio, 621102 andar - Centro - Rio de Janeiro
CEP: 20021.190-Tel.:(21) 3823.7900 -Fax:(21) 3823.7800
CNPJ/MF 02.890.199/0001-04 - Inacr. Mun. 02.736.406

A
MPX E.ON PARTICIPACOES S.A. '
.66
PRAIA DO FLAMENGO
FLAMENGO

ANDAR 9
Rio de Janeiro

RJ

22210-030

15.379.16810001-27

VALOR-R$

DESCRIÇAO DAS DESPESAS

672,13
640,90
50,00

ALIMENTAÇÃO
TAXI REEMBOLSÁVEL
QUILOMETRAGEM REEMBOLSÁVEL
TOTAL:

1.363,03

•
...

t

,

•
Esta nota de débito no valor total
de: 1.363,03 terá seu vencimento
no dia: 29112/2014
DEPÓSITO - Itaú 341 - Ag. 0911

Conta 06556-3

Concordo com o débito desta nota.

Atenciosamente.
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONCILIAÇÃO DE VALORES DE CRÉDITO

ENEVA S.A.. em Recuperação ludicial sociedade por ações inscrita no CNPJ sob o
n4 04.423.567/0001-21, com sede na Praia do Flamengo, n 2 66, 92 andar,
Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.210-030 ( Secuperanda "); e

ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., pessoa jurídica de direito
• privado, inscrita no CNPJ sob o ns 59.527.788/002-20, com sede na Praia de

Botafogo, n 2 370, 54 e 62 andares, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22250-909 (" Ernst &
Yone ").

Considerando que:

(i)

A Recuperanda encontra - se sob o especial regime de recuperação judicial,
tendo seu pedido sido deferido pelo d. Juízo da 4 2 Vara Empresarial da
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (Proc. n. 2 047496148.2014.8.19.0001);

(li)

A Ernst & Young está listada no Quadro Geral de Credores da Recuperanda
como detentora de crédito quirografário no valor de R$ 37.474,07 (trinta e
sete mil quatrocentos e setenta e quatro reais e sete centavos);

(li!) Posteriormente à publicação do edital contendo o Quadro de Credores, a
Recuperanda notou que o crédito havia sido listado em valor equivocado e

Re
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que, na realidade, o somatório devido à Ernst & Young por faturas não
pagas até 9 de dezembro de 2014, data do ajuizamento do pedido de
recuperação judicial, corresponde a brutos R$ 377.400,43 (trezentos e

setenta e sete mil quatrocentos reais e quarenta e três centavos ), uma vez
descontados os tributos a serem retidos , o valor líquido é de R$ 354 . 190,30
(trezentos e cinquenta e quatro mil cento e noventa reais e trinta centavos);
(iv) A fim de evitar a instauração de litígio, as Partes têm interesse em conciliar
acerca do valor do crédito da Ernst & Young sujeito à recuperação judicial,
nos termos a seguir:

1.1.
A Recuperanda reconhece que o crédito listado em favor da Ernst &
Young , no valor de R$ 37.474, 07 (trinta e sete mil quatrocentos e setenta e quatro
reais e sete centavos ), atualmente constante no Quadro de Credores apresentado
pela Administradora judicial, deve ser majorado para R$ 377 . 400,43 ( trezentos e
setenta e sete mil quatrocentos reais e quarenta e três centavos), que corresponde
ao somatório líquido das faturas de ns 00002564, 00009444, 00009234,

00009685, 00010355, 00010357, 00010359, 00010358, 00010360 partes

integrantes deste instrumento.
•

1.2.

Como consequência da disposição anterior, as Partes acordam com a

alteração do valor do crédito da Ernst & Young no Quadro de Credores para R$

354.190,30 (trezentos e cinquenta e quatro mil cento e noventa reais e trinta
centavos).
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0 pagamento do crédito acima será realizado nas condições
2.1.
apresentadas no Plano de Recuperação Judicial da Recuperanda , de acordo com a
devida classificação do crédito.

2.2
Os pagamentos realizados em favor da Ernst & Young, em
conformidade com as disposições do Plano de Recuperação Judicial , implicarão
•
automaticamente a outorga , em favor da Recuperanda , da mais ampla, plena, geral,
• irrestrita , irrevogável e irretratável quitação relativamente a todo e qualquer
crédito da referida empresa cujos fatos geradores sejam anteriores à data do
ajuizamento da Recuperação Judicial , para que nada mais possa ser demandado da
Recuperanda em juizo ou fora dele, inclusive juros, correção monetária,
penalidades , multas e indenizações.

3.1
•

Aplicam-se a este instrumento todas as disposições do Plano de

Recuperação Judicial.

3.2

Este instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos

sucessores e cessionários a qualquer título, e somente poderá ser aditado
mediante a assinatura de instrumento próprio por todas as Partes.
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3.3
Durante o processamento da recuperação judicial, quaisquer
— controvérsias ou litígios decorrentes -deste instrumentoou á ele relacionados deverão
ser dirimidas pelo juizo da Recuperação judicial. Após o encerramento da recuperação
judicial, eventuais controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por uma das Varas
Cíveis da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

—

E, por estarem justas e contratadas, as Partes celebram o presente instrumento em
duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Rio de janeiro, 16 de abril

15.

22

ENEVA S.

FERNANDO FRANCISCO VIDAL LOBO

RENE

RTINEZ

dê
o

Nome: (tio h' u m p

otey

Nbyt

No e:

CPF:

CPF: IZ(, 36q. ~ S7-1,5

UmOpplfy'm1 ~EloN EmY

i AD970694

Reme ã poro w
' wlhán'ca a(s) --

s)

FE1if~ FItAFCI o VIDAL
FJX EUI11YtD0M9RTIfEZ-

...miá..,.__.

Sao Paulo, 17/09/2015
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2q 0MERNST&YOUNG
NOTA DE
DÉBITO

Ernst 6 Young Assessoria Empresarial Ltda.

DATA DE EMISSAO 30/10/2014

Praia de Botafogo, 370, So. e 6o. Andares - Rio de
Janeiro - RJ - CEP 22250-909

VENCIMENTO

25111/2014

N ° DA NOTA

00002564

FONE: 21 32637000

FAX: 21 32637004

CNPJ: 59.527.78810002-12

INSCR.MUNICIPAL: 275.121-6

CL1QrIH: ~A

_— 1

e VIA —..

VALOR TOTAL R8

a. A.

37.300,00

lona: 55 21 25555664

—

and.: PRAIA DO PLA10`.NG , 66 - 9 ANDAR
CNPJ: 04.423.567/0001-21

CLIENTE
CHP.:

22210-903

Rio de janeiro

A/C:

Ricardo Levy

INSCR.HST.: 76.071.532

Ri

CÓDIGO DO CL1=: 60669776

Fatura referente as despesas incorridas até o momento no projeto Revisto Eneva Val.

•
C6DIGO DO PROJETO: 17379531

VALOR BRUTO

37.300,00

R$Ì

RESPONSÁVEIS: Bachir,Otavío Augusto
Rato,Cri Htlano BOrtolucí

HSBC m

399-9

Recibo do Sacado

rvaínue
Ernst 6 Young Assessoria Empresarial Ltda.
ecum•n o
so

Z
3
0/10/2014
enco

mero
2004300002564
o documento
er • ra
CNR

CWICPF,
59.527.78810002-12
s

c•

c•

•

a proc.,

ncía e

cadente
3741222

Nosso Numero

Nto
V.1Or

a e•
09 - Reel

o

2004300002564245
oeumen o
37.300,00

nucmcawpo wcenaw

•

m
HSBC
e pa9emen o

1399-9139993.7412122200.430001 02564.329429 5 62580003730000
Vencímento

ea

Pagar preferencialmente em agência do NSBC

2511112014

sena
59.527.78810002-12
Ernet 6 Young Assessoria Empresarial Ltda.
aumen o
re
.cume. e
. •
e
ce •
a procae
30/10/2019
2004300002564
Nao
, .......
uen
e•
a oc
•o enco
CNR
9 - Real
Inatru[au Tome lnfermapeee dente elenuato uso de eeulualve taepeneebülmde de cadente

i

DEVOLVER AP65 2511212014

ncla cad cadente
3741222
eaeo

-

mero
o

2004300002564245
.cume. o

aeon o

37.300,00
on o

e o[

~Multe

IMPORT. P/DIA DE ATRASO R$ 12,31
•or como
sceo

ENEVA S.A.
PRAIA DO FLAMENGO,
End.:

22210-903
Secador Aveliete

04.423.56710001-21
66

-

9

ANDAR

Rio de Janeiro

RJ
Autenticara. Necanlm rim VI CpVu$KW

1

OU

JERNST&YOUNC

FATURA DE
SERVIÇOS

Ernst 6 Young Assessoria Empresarial Ltda.

DATA DE EMISSAO 03112/2014

Praia de Botafogo, 370, 5o. e 6o. Andares - Rio de
Janeiro - RJ - CEP 22250-909

VENCIMENTO

FONE: 21 32637000

FAX: 21 32637004

N ° DA FATURA

CNPJ: 59.527.788/0002-12

INSCR.MUNICIPAL: 275.121-6

VALOR TOTAL R$

CLI~ =A S.A.

1 2 VIA _..
CLIENTE

Rnd.:

23/12/2014
00009444
44.498,40

rona: 55 21 25555664

PRAIA DO rLAloffr,0, 66 - 9 ANDAR
CNPJ: 04.423.56710001-21

CSP.:

22210-903

Ria do Janolro

A/C:

Rlrurdo Lavy

INSCR.SST.: 73.011.532

RJ

CÓDIGO DO CLIIDiTR: 60669776

44.498,40
Fatura relacionado aos honor8ríoe de serviços de assessoria corporativa referente ao projeto
Revisao Eneva Val.
Parc. 2

I VALOR DO IR

CÓDIGO DO PROJETO: 17379531

R$1

_rre A.1

RESPONSÁVEIS: Bachír,Otavio Augusto
Eato,Crístíano Bortoluci

H,S$C m

399-9

Recibo do Sacado

:

••na
E[nst 6 Young Assessoria Empresarial Ltda.
Date Docunon o
•o

03/1212014
anco

mero o ocum•n o
1004300009444
era ra
CNR

m
HSBC
e ...acan o

9neae

s

e•

c.•

uae

s t
09- R e•al

•

pata Procee

N80

3741222
xamaro
1004300009444541
ao[oocuno
41.761,75
A ,~caie. ~1.
x0880

399-9 139993.7412122100.430002 09444.357421 8 62860004176175

ca

vonclxanto
Pagar preferencialmente em.agancia do HSBC

•

nana

59.527.79810002 -12

-

toda~
Ernat & Young Assessoria Empresarial Ltda.
59.527.78810002-12
e c o ae
Aceito
• Docu~nto
0 ocue•n o
e peou•
0311212014
caro
1004300009444
NAo
ar • ca
uan
•
• or
•o
oco
CNR
09 - Real
de aaeluelva reaponaablllmda ao c•mnta
Inarr,~ Toma Inforoo~ maca bloeuato

~

DEVOLVER APOS 2210112015

23112/2014
Agência cod cadente
3741222
oa•o

mero
1004300009444541
a or o —— 10
ecoo o

u

IMa

41.761
o

75

e

IMPOAT. P/DIA DE ATRASO R$ 13,7E
•o[tor•o
58c800

ENEVA S.A.
End.:
PRAIA DO FLAMENGO, 66 -

22210-903
Sacado[ Avalista

04.423.567/0001-21
9

ANDAR

Rio de Janeiro

RJ
AucmrleaCao Welnlu rtCAA Dr ompa ACAo

á

a,a 9 ~
Ernst ã Young Assessoria Empresarial Ltda.
JERNST&YOUNG

DATA DE EMISSAO 30/1012014

Praia de Botafogo, 370, S0. e 60. Andares - Rio de

Janeiro - RJ - CEP 22250 - 909

VENCIMENTO

FATURA DE
FONE

SERVIÇOS

:

21 32631000

CNPJ: 59.527 . 78810002-12

FAX: 21 32637004

N o DA FATURA

INSCR.MUNICIPAL : 275.121-6

VALOR TOTAL R$

CLI~ JERLVA e. A.

aad.:

1 c VIA

25/11/2014
00009234

44 . 498,40

r~ a5 21 25555664
_

_

PRAIA DO rL~ 66 - 9 ANDAR — _

CNPJt 04.423.56710001-21
INBM.a6r.: 76.071.532

CLIENTE
CiP.:

22210-903

A/C:

aieardo Lavy

aio de Jamelre

RJ

CÓDIGO Co CLIMU: 60669776

44.498,40 1
Fatura relacionada aos honor9ríos de serviços de assessoria corporativa referente ao projeto
Revisao Eneva Val.
Pare. 1

•
•

RÓI

VALOR BRUTO

CóDIGO DO PROJETO: 17379531
RESPONSÁVEIS
Baehir,OtaVíO AugUato
Kato,Cristíano Bortoluci

44.

VALOR DO IR

-2.069,18

:

HSBC m

41.761.75

399-9

Recibo do Sacado

cens

0nca coa ca ene

Ernet i Young Assessoria Empresarial Ltda.
Documento
• •
moro
• e o
1004300009234
30/10/2014
Documenta
ue
eo moro
Espac.*
CNR
09 - Real

1

59.527.788/0002-12
a

•

• a pe

3741222

e•

Nouo Número

1004300009234540
Valor de documento
41.761,75

Neo
a•

a or

nuanucnce rumo

HSBC
(D
• pe9ame Aro

ea

—

62580004176175
1 399-91 39993 .74121 22100 . 430002 09234 . 329424ene5 men
o
Pagar preferenclalmente em agência do HSBC

C aden t e

•

25/11/2014

I

:

Agenciaco

Ernet 6 Young Assessoria Empresarial Ltda.
59.527.78810002-12
• Documanto
Kúmero
Aceita D&t8 prosa
cumes o E5P4C1, doe
Nao
3011012014
1004300009234
uan e •
ao moco
ara v
• or
CNR
09 - Resl
ln.trr4951 Tom.. intenta.. d..t. minu•w .ao d* emclu.ly. r~n.ab(lld.d. d. o 1.
DEVOLVER APOS 2511212014

caden t e

3741222

E

osso Húmero
1004300009234540
• or do documento
41.761,75
e•ron o • men o

Ho rlimu lta

IMPORT. P / DIA DE ATRASO R$ 13,78
Ror coeso

••4 ENEVA
End.:

S.A .
PRAIA DO FLAMENGO , 66 - 9 ANDAR

22210 - 903

a•cador Au.limte

Rio de Janeiro

04.423.567 / 0001-21

RJ
n.c.nuut.. rc.n.m. r.cr uc cem,...~

62
Ernst 6 Young Assessoria Empresarial Ltda.

`JERNS T&YIw NC

Praia

de Botafogo ,

370,

50. 8 60.

Janeiro - RJ - CEP 22250 - 909

FATURA DE
SERVIÇOS

0510112015

VENCIMENTO

23101/2015

FONE: 21 32637000

FAX: 21 32637004

N ° DA FATURA

CNPJ: 59.527.788/0002-12

INSCR.MUNICIPAL: 275.121-6

VALOR TOTAL

CLI[NTR:
Ind.:

Y VIA

DATA DE EMISSAO

Andares - Rio tla

=A B.A.

00009685
44.498,40

R$

Pana: 55 21 25555664

PRAIA DO PLAIRM60, 66 - 9 ANDAR

CNPJ: 04.423.56710001-21

CLIENTE
CRP.:

22210-903

A/C:

Ricardo Levy

Rio de Janeiro

2119CR.B87.: 78.071.532

RJ

CÓDIGO DO CLIZM: 60669776

Fatura relacionada aos honorários de serviços de assessoria corporativa referente ao projeto
Revisão Eneva Val.

Parc. 3

CODIGO DO PROJETO: 17379531
RESPONSÁVEIS: Bachir,Otavio Augusto
Kato,Crístlano Bortoluci

H,.7BC CD

399 -9

VALOR BRUTO
R$
VAIAR DO IR
R$
C5LL/COFINS1PI8 R$

44.498,40

R$

41.761,75

Recibo do Sacado
nc . coa ce

ene

Ernat 6 Young Assessoria Empresarial Ltda.
Data

usan a

moro

05/0112015
ao anca

0

667,47
-2.069,18

otusan o

s

1004300009685
et e ca
CNR

ne

59.527.78810002-12
ca

ca

s

e prOCas

3741222
Nosso Ndsaro

1004300009685545
o oaumen o
41.761,75

Não
an

e c •
09 - Real

e •

s oc

Autentivevla Yw~ a

399-9 1 39993.7412122100.430002 09685.023526 5 63170004176175

HSBC m

ca

• pa9asan o

ene mn o

Pagar preferencialmente em agência do NSBC

23 1 0112015

aen•

gência ~ caene

Ernst 6 Young Assessoria Empresarial Ltda.

a Documente
0510112015
ao ando
ivtrutaeu

Nümro dovwumn o
e o
1004300009685
at • ra
—Fec ..
u•n
CNR
09 - Real

oc

1

iodas lntermaraa desta alvquato

59.521.78810002-12
aceite Data procss
Na*
s or

.80 de eavlualva naponunlllaa do canta

DEVOLVER APÓS 22/0212015

3741222
0980

saro

valor

1004300009685545
o ocusan o
41.763 75

ecoo o

a

men o

rÇr%—rã7FEit.

IMPORT . P/DIA DE ATRASO R$ 13,78
a ot co ra o

soa o ENEVA S.A.
End.:
PRAIA DO FLAMENGO , 66 - 9 ANDAR
22210-903

Sacador Avaliara

Rio de Janeiro

04.423.567 / 0001-21

RJ
,.•r.n..n.c•e

~

••nru nora u 1tmruearw

q A ,9

oe,gsq
Ernst 6 Young Assessoria Empresarial Ltda.
Andares - Rio de
Praia de Botafogo, 370, Se. e 6o.
Janeiro - RJ - CEP 22250 - 909

IEeNST &YOUAIG
FATURA DE
SERVIÇOS

DATA DE EMISSAO

VENCIMENTO

15/0512015

---FONE: 21 32637000

FAX: 21 32637004

N ° DA FATURA

CNPJ: 59.527.780!0002-12

INSCR.MUNICIPAL: 275.121-6

VALOR TOTAL

CLIRNT6:9~ 8.A.

Rnd.:

1eVIA

-

..

--

_—_

_

—__._

16104/2015

____-_-.___.

-

00010355
44.498,40

R$

_ roner 55-2125555664

—

PRAIA DO 67A: ~, 66 - 9 ANDAR
CNPJ: 04.423.56710001-21
INBCR38T.: 78.071.532

CLIENTE
CRP.:

22210-903

A/C:

Rteardo Lavy

Ale de Janeiro

AJ

CODI00 DO CLIRNTR: 6D669776

44.498,40
Fatura relacionada aos honorarios de serviços de assessoria corporativa referente ao projeto
Revisão Eneva Vai.

Pare, 4

•
C6DIGO DO PROJETO: 17379531
RESPONSÁVEIS: Bachír,OtaVio Augusto
Rato,Cristíano Bortolucí

HSBC 4a

~t. --

399 -9

I

CBLL/COPINB/PIB

R6

- 6 6 7,47
- 2.069,18

VALOR LIQUIDO

Ri

41.761,75

Age ncia ced cadente
3741222

1 neta p ecoa

L

16/0412015 1004300010355
ae a n
- - -- gap6õlo
6õ B6neo
CNR
09 - Real

Noeeo Nonato 1004300010355045

Nao•

valor

n oe

~

HSBC m

44.498,40

RB

59.527.78810002-12

Número 0 Dm~nto --- ~
..i

LiMal ü-pay.—
vonto

a8 1

V~ DO IR

Recibo do Sacado

Ernat 4 Young Asaesaorfa Empresarial Ltda.
D ata Documento

VALO R BRUTO

de, gocumanto
41.761,75

642900 04176175
1 399-9 139993.7412122100.430002 10355.135525am7 enn
a
Payar preferencialmente em ag6ncfa do RSBC

15/05/2015
— Ag6ncla ccoen 7

nata

16/0//2015
Use Banes

1004300010355
I6--- "~.Tfde a
Tire ra
CNR
9 - Real

Neo
• o

DEVOLVER APOS 1410612015

IMPORT. P / DIA DE ATRASO R$ 13,78

s4Uad NEVA S.A.

End.:

PRAIA DO FLAMENGO , 66 - 9 ANDAR

22210-903

anmdor Avnl dtn

Rio de Janeiro

eõÌltiã
er ó

Pata Praen

Número d. Uceumaa~ 1 tapécw

0

3741222

59.527.18810002-12

Ernet 6 Young Asseseorfa Empresarial Ltda.

RJ

-"-

1004300010355045
i ('Valo[ Do dõcàron o
41.161,15
~

r

• . í`
Ernst 6 Young Assessoria Empresarial Ltda.

-_IERNST&Y0~ Prata de Botafogo, 370, Se. e 6o.
Janeiro - RJ - CEP 22250 - 909

FATURA DE
SERVIÇOS

_

1- VIA

-

DATA DE EMISSAO

16/04/2015

VENCIMENTO

1510612015

FONEt 21 32637000

FAX: 21 32637004

N ° DA FATURA

CNPJ : 59.527.78810002-12

INSCR.MUNICIPAL: 275.121-6

VALOR TOTAL

CLIENT1:
-

Andares - Rio de

45ad.: -

R~ B.A.
..

22210-903
Ricardo Lvy

44.498,40

_ __
_
_
CN2.7. 04.429.567/0001-21

CLIENTE

CL9.:

R$

ieM: 55 21 25555664
._

-9RAIA Do ►I.A&)sN20, 66- 9 ANDAR ___ __

Alc:

00010357

__

INBCR,iaT.: 78.071.532

9J

R10 da Jenairo

_.

060I00 20 CLIIInR: 60669776

DESCRIÇ O

VALOR
44._498,4_0

Fatura relacionada aos honorarion de servlgoa de assessoria corporativa referente ao projeto
Revisao Enova Val.

Pare. 5

•
•

CÓDIGO DO PROJETO : 17379531
RESPONSÁVEIS : Bachir,Otavio Auguato
Rato,Cristlan0 Bortolucl
ÇD
HSBC
m a

399 -8

VALOR BRUTO

RB

44.498,40

VALOR DO IR
CSLL / COFINB / PIB

R$

-667 47

ao

VALOR LI_QUID_O

R$

-2 069,18
41 . 761,75
.

Recibo do Sacado
m s cen ~ente

- 'R2.7C

59.527 . 78810002-12

Ernat & Yuung Aaaessoila Empresarial Ltda.
llãtã~ õãünãFEo
1610412015
eo nco

,

L
•P4ela — - ~teProcá,
N90
•u
-TÜ
Valõc
cepaCU
09 - Real

co o ~nte
1004300010357
•c a ra
CNR

3741222
Naeso Rumam
a oc

1004300010357641
urn o
41.761,15

Aubnl la•rb Mewnlaa

)P __ J 399-9
ISBCÇ
[ - ãe payamanto

39993.74121 22100.430002 10357.166528 664600004176175
enc men

-- --

Pagar preferencialmente em agência do NSBC

1510612015
Agônc l ac cama

emicvW1

n•

st 6 Young Assessoria Empresarial. Ltda.
Dócusente
16/04/2015
9anéõ" -"—

-

fl3maro oun•n o • c a a
1004300010357
n a
.......
e
CNR
09 - Real

3741222

59.527.78910002-12
ei tü TY pFÕCaa
Nao
V.1.r

•

o
1004300010357641
V. ,.r do dW.M ntb
41.76 1,7 5,

NI Daac

DEVOLVER APÔS 1510712U15

Itl 71071

IMPORT. P / DIA DE ATRASO R$ 13,78

04.423

End.:

PRAIA DO FLAMENGO, 66 - 9 ANDAR

22210-903

Rio de Janeiro

RJ
Auuntlaar4o

s'

a qa2 A
il

Ernat 6 Young Assessoria Empresarial Ltda .
Andares - Alo de
Janeiro - RJ - CEP 22250 - 909

DATA DE EMISSAO

16/09/2015

VENCIMENTO

16/07/2015

tUNE: 21 32637000

FAX: 21 32637004

N ° DA FATURA

CNPJ: 59.527.7 88 / 000 2-12

I N SCR .MUNICIPAL:

ERNST&YOUNG Praia de Botafogo , 370, 5o . e 6o.
FATURA DE

SERVIÇOS

VALOR TOTAL

275.121-6

9~ S.A.
CIAIRrr9:
End.:
PRAIA Do rLAMENGO, 66 - 9 ACIDAR

r

VIA
CLIENTE

CEP.:
A/C:

R$

44.498,40

Fone: 55 21 25555664

Ria d• Jan•Lra

22210-903
Ricardo L• y

00010358

CWJ. 04.423.567/0001-21
INSCR.i6T.: 78.071.532

RJ

C0DIM DO CLIENTE: 60669776
VALOR

DESCRIC O

44.498,40

Fature relacionada aos honorerios de serviços de assessoria corporativa referente ao projeto
Reviaao Eneva Vai.

Para. 6

CODIGO DO PROJETO: 17379531

RESPONSÁVEIS :

Bachir,Otavio Augusto
Kato,Criatfan0 Bortoluci

HSBC 4D
o

nro

c•

1004300010358
ar a r•
CNR

16104/2015
U•o"Banco

44.498,40

R$

R$

667,47
- 2.069,18

VALOR LIQUIDO

R$

41.761,75

•

a Drow•

•

3741222
Nwao NOeero

Nao
• c •
09 - Real

-

an

59.527.78910002-12

Ernst 6 Younq Assessoria Empresarial Ltda.
Nwn•r

R$

VALOR DO IR
CSLL / COTINS / PIB

Recibo do Sacado
~M
AY6naa 00,3 c

399-9

Cid..t.

Wtï-Bõcümvn e

VALOR BRUTO

1004300010358440

an
41,761,75

-

AaanelwNo e•canlw

1399 -91 39993.7412122100.430002 10358.197522 164910004176175

BC (D

m
~ebnto — --- --

, p•q•rn

Pagar preferencialmente em .agencia do HSBC

1610712015
gnca coe ceona

a
err
oõo ~ï~ o e c a oc

1610912015
•

'

3009300010358
LarE-•f7o—¡LqCNP
9 - Reel

3741222

59.527.78810002-12

6 Young Assessoria Empresarial Ltda.
wwnen o

ee e

N8o
an m •

DEVOLVER APOS 15/0612015

1

a Pr oca,

Valor

08880 HwÁro

ïloc o

n

1004300010358490
w•n o
91,761,75

l

IMPORT. P/DIA DE ATRASO R$ 13,78
valor ~rado

s4ëadõ ENEVA S.A.

End.:

04.423.567/0001-21

PRAIA DO FLAMENGO, 66 - 9 ANDAR
Rio de Janeiro

22210-903

sacador Aoallata

-" -

RJ
Aatmtic•Ne a•oanlr• no" w ra1P[N

~ haa

T_

ag az
Ernst 6 Young Assessoria Empresarial Ltda.

y

DATA DE EMISSAO

16/04/2015

Janeiro - RJ - CEP 22250-909

VENCIMENTO

17/0812015

FONE: 21 32637000

FAX: 21 32637004

N ° DA FATURA

CNPJ: 59.527.78810002-12

INSCR.MUNICIPAL: 275.121-6

VALOR TOTAL

~ ERNS7 &I OUNG

Prata de i

FATURA DE
SERVIÇOS

CLI2NZi:
- --.

1a VIA

-

Enã. t

tafogo,

370, Se. e 6o.

Andares - Rio de

ENNA B.A.

_

00010359
Rg

44.498,40

_lona; 53.21 26555664

PRAIA DO EIAtdN00,'66 -- 9 ANDAR

otw: 04.423.56710001-21

CLIENTE

CAP.:
A/C:

22210-903
RSeArdo L*W

Pie a• Je

ro

INSCR.BU.t 78.071.532

w

C4DI00 Do CLIe41's: 60669176
DESCRIt¡ O

VALOR

44.498,40
Fatura relaciõCada aos honor4ríos de serviços de assessoria corporativa referente ao projeto
Rovisao Eneva Val.
Parc. 7

•

CODIGO DO PROJETO: 17379531
RESPONSÁVEIS : Bachir,Otavío Auguato
Rato,Crístíano Bortoluel

HSBC Ãt

VALOR 2P11T0

P4

44.498,40

VALOR DO IR
CBLL/COFINB / PIB

P4
R8

- 667,47
- 2.069,18
41.761,75

VALOR LIQUIDO

399 9

Recibo do Sacado

-

C•denta
-- -- —
Ernst 4 Young Assessoria Empresarial Ltda.
kã Oãcúnan o
wro
uaankõ -E•pfcl•
1004300010359
I.
16/04/2015
C.1t4Ára
•o nw
6a ie
CNA
09 - Real

;
59.527.798/0002-12
• •
e Proc••
Nao

-

nc • e

•n e
3741222

Noa•e N6M[e

1004300010359243
valor do documnto

41.761,75
M:Gnu<atao ,MrJnlu

HSBC m

E41"ãc Dagaa•n e

399-9 39993.74121 22100.430002 10359.229522 7 65230004176175
- -- -Pagar prefetencialmente, em agência do N9BC

rde.1—
.
íEò"9ëEOSna to

1004300010359

lI AcïlEi Wti -p`czïé

QuTE2
Real

~~—

~

ro

1004300010359243
a ot ocuaan~

PaZ r

el••a•to •b 4 •mlu•ly ia•Pw1•1er11 f a•e. aa

DEVOLVER APOS 1610912015

_
aNep[J

41.761 ,7
75
aCOn O Zl—
aenLO

r• u T ---

IMPORT. P/DIA DE ATRASO R8 13,78

ENEVA S.A.
PRAIA DO FLAMENGO
End.:
22210-903

oaw

1 Nao I

•r • es

atru•a••, TeOaa Infeta•çM•

3741222

59.527.788/0002-12

to o uman o a c • oe

16/04 1 2015

:ë 4sneo

17/0812015
agência coa ~ante

s

rnat 4 Young Assessoria Empresarial Ltda.

•

enefüimlõ

,

66 - 9 ANDAR

Rio de Janeiro

RJ

AI
f

z (~ 12)

EHER/'i9T&iIXMG

Ernet & Young Assessoria Empresarial Ltda.
Praia de Botafogo, 370, Se. e 60.
Andara, - Rio de

DATA DE EMISSAO 16104/2015

Janeiro - RJ - CEP 22250-909

VENCIMENTO

FOME! 21 32631000

FAX: 21 32637004

N • DA FATURA

CNPJ: 59.527 . 786/0002-12

INSCR . MUNICIPAL : 275.121-6

VALOR TOTAL ' R8

FATURA DE
SERVIÇOS

O.A.
zsd.,

11- VIA

-

-

1610912015

00010360
91 . 498,40

Ione, 66 21 25566666

-

PRAIA 00 PLAMENW, 66 - 9 ANDAR

COM. 06.423.567/0001-21
IRSCR.&W., 75.071.532

CLIENTE
C{P.,

22210-903

Me,

Rleardo ~

Rio de 3.1.

W

CODI00 DO etizera, 60669775

Fatura relacionada aos Aonorarioe de serviços de assessoria corporativa referente ao projeto
Revia&n Enava Val.
Pare. E

/0

VALOR BRUTO

VAIAR DO IR

CODIGO DO PROJETO: 17379531
RESPONSÁVEIS: BaCbir,Otavío AOgUnto
Kato.Criettano BortolUci

1 3M9

HSBC,m
•

iãn

Recibo do Sacado
AgânclaCo

F.rnet f reune Asseseoría Empresarial Ltda.
•
pn o
[o
•e•n o
{tpóã •
100 43 00010360
16/01/2015

cxa

ASBC m
• P•amn n

59.527.76510002-12
e•
• Pren•a
Neo•

3741222
None N0N•ro

41 .761,75

399- 9 39993.7412122100.43000210360.259526 7 65530004176175
V—
R

o

Pagar pra2aranclalmenta am agentis do ESDC
e ♦ o
RWiWi

16 1 04 1 2015

• d.

dõ-T—
acuLn o

1004300010360
•• • u

16/0912015
u n•

59.521.78810002-12

Ernot & Young Assessoria Empresarial Ltda.
GT
í ~ éue•
n

1004300010360646

09 -Real

n•

•o

n•

n

c.•
Não

3741222

a ~,

1004300010360646
o

•

a

uwn e

Rse

•
IK

In•. rv•mn

f•m• ,nrar.re.• m.b &!••u•te .•• m w•Iw,w r ••penwn,l,mm m ••mnp

DEVOLVER APOS 16/1012015

-

•

41.761 75
N•n e

no

No ~NIAI.

IMPORT. P/DIA DE ATRASO RB 13.78
• ere

•a .ENEVA

End.:
M.~

S.A.
PRAIA DO FLAMENGO, 66 - 9 ANDAR

22210-903
A••11•t•

Rio de Janeiro

wn

04.423.56710001-21

RJ
A•r•eue•ne .aumw naw w naç, • n

2V
PODER JUDICIÁRIO

n ?0511u95
AUTO

7595651-0292

J1JFIlu W tSEI

Estado do Rio de Janeiro .
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça'
Comarca da Capital
Cartório de 48 Vara Empresprial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP: 20020-903- Centro. - Rio de Janeiro- RJ Tel.: 3133 3625/2785
e-mail: 'cap04\ emp@tjrj.Jus.br

CERTIDÃO
Processo: 0474961-48.2014.8.19.0001
Distribuído em : 0911212014
Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Requerente:, ENEVA S A
Requerente: ENEVA PARTICIPAÇOES S A r
Interessado: BANCO BTG PACTUAL SA
Administrador: DELOITTE TOUCHETOHMATSU CONSULTORES LTDA
Adminisúador: LUIS VACO ELIAS

_

Celtifie que, em atendimento ao r. despacho'de fis. 3146, nesta data, desentranhei as
peças de fis. 292512943.

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2015.
Li

P/Escrivão

n

u

86

EDSONF

."

Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 48 Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133
382512785 e-mail: cap04vemp@tjrj.jus.br

Processo: 0474961.48.2014.8.19.0001_

Fis:

Classe/Assunto: Recuperação Judicial- Recuperação Judicial

Atos Ordinatórios

OLO

Despacho exarado em 2710512015, a saber: J. Digam o Administrador e RPúblico.

Rio de Janeiro, 28/05/2015.

Funcionário

e?
j&j~ .

738

o 11 jooz

y

BENA GARCIA, SOUTO & NOVAES – ADVOGADOS

–

_

associado a Sturzenegger e Cavalcante

—

advogados associados

Roberto Benjó
Luis Alberto Miranda Garcia de Sousa

5

¡~~
t

Simão Isaac Benjó (in memortamJ

Paulo Augusto Silva Novaes
Paula de Figueiredo Souto
Cecilia Mendes de Magalhães e Novaes
Tãnia Pinto Guimarães de Azevedo _

N--

CONSULTORES
__

_ _

Marta Garcia de Mintida Carvalho

- - -

—

----- --

Diogo de Figueiredo Mo?eira Neto

Flávio Amaral Garcia

Marcela Soar Rocha Ramos

Sérgio Pyrrho

EXMO. SR . DR. JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA
CAPITAL
–—

N

a.

Processo n° 0474961-48.2014.8.19.0001
o.

CP

N
N

BANCO CITIBANK S/A e CITIBANK N.A., nos autos da recuperação N
judicial de ENEVA S.A. — EM RECUPERAÇAO JUDICIAL e a ENEVA PARTICIPAÇÕES

S.A. — Em Recuperação Judicial, vêm requerer a V.Exa., em cumprimento ao artigo ó
526 do Código de Processo Civil, se digne determinar ajuntada aos autos da inclusa
cópia da petição de agravo de instrumento protocolizada eletronicamente no dia 27 de
ó
maio de 2015, contendo o comprovante de sua interposição, assim com a relação dos
ó
documentos que instruíram o recurso.
ó
N

d

Outrossim, requer a V.Exa. respeitosamente, seja reapreciada a r.
decisão de fl. 283812841, levando-se em conta, desta feita, os argumentos deduzidos
na inclusa petição.
Rio de Janeiro, 2 8 de maio de 2015.
v

r

Luís Albe o Miranda Garcia de Sousa
OABW na 85.290

RIO x üut1/A: Rua do Quitanda 52, 9• a~ CEP 20011.030 1 e 212532 1051 Fax 21 2224 2099
SAO PAULO: Rua vaqueiro 2.016, 64 andar CEP Oa 102.000 Te( 11 2108 5080 Fax 11 2148 5073
Baasius: 5145 Quadra 6. Con). A, 81, E. Ea. Brasil XX1, mias 3021308 CEP 70316000 Tel 61 3202 8802 Fax 61 3201 7014

E

BENA, GARCIA, SOUTO & NOVAES —ADVOGADOS
aaodado a

_- —-- -

Sturzenegger e Cavalcante

Roberto Benjd
Luis Alberto Miranda Garcia de Sousa
Paulo Augusto Silva Novacs
Paula de Figueiredo Souto
Cecilia Mendes de Magaihãcs e Novaes
Tinia Pinto Guimarães de Azevedo
Marta Garcia de Miranda Carvalho
Marcela Saer Rocha Ramos

-

pat

advogados associados

Simão Isaac Benjd (in memoriom)

_

-

- ---- - -

CONSULTORES
Diogo de Figueiredo Morcira Neto
Flivio Amaral Garcia
Sérgio Pyrrho

EXCELENTISSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL—
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÓPIA
•
GRERJ Eletrônica Judicial n a 50527351152-97

BANCO CITIBANK S.A., pessoa jurídica de direito privado inscrita

no CNPJ sob o no 33.479.02310001-80, com sede na Avenida Paulista, n o 1.111, 21
andar, parte, Bela Vista, São Paulo — SP, e CITIBANK N.A., pessoa jurídica de
direito privado inscrita no CNPJ sob o na 33.042.95310001-71, com sede na
Avenida Paulista, no 1.111, Loja 13, Sobreloja, Bela Vista, São Paulo — SP,
inconformados com a r. decisão que aprovou o plano de recuperação judicial, às
fls. 2838/2841 dos autos da recuperação judicial n o 0474961-48.2014.8.19.0001,
• em que figuram como recuperandas a ENEVA S.A. — EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e a ENEVA PARTICIPAÇBES S.A. — EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ora agravadas,
já qualificadas, vêm contra ela interpor agravo de instrumento, nos termos
do art. 522 do CPC c/c art. 59, § 2°, da Lei n o 11. 10 112005.
Informa-se, para os fins do art. 524, I1I, do CPC, que os agravantes
receberão intimações na pessoa do advogado Luís Alberto Miranda Garcia de Sousa,
inscrito na OAB/RJ sob o n° 85.290, com endereço na Rua da Quitanda n o 52, 9°
andar, Centro, Rio de Janeiro — RJ. As agravadas, por sua vez, poderão ser
intimadas na pessoa de seu advogado Flavio Galdino, inscrito na OAB/RJ sob o no

RIO@ ~11KO: Rua de Quitanda 52, 9• andu • CEP ZWII.030 Tel ZI 15111051 F9X 21 21141099
$AO PAULO: Rua Vequavo 2.016, 6• andar . CEP 04102.000 Tel 11 2148 5060 Fax 11 2148 5072
6uuue: sH5 Quadra 6, Con1, A. at. E, Ed. bafa XX1, rala, 102!)06 • CEP 70116.000 Tal 61 1201 aao2 Faa 41 3201 7014

o

`

jq f

BEMó, GARCIA, SOUTO& NOVAE5

ADVOGADOS

94.605, com escritório na Av. Rio Branco, n° 138, 11° andar, Centro, Rio de
Janeiro — RJ. Informa-se, ainda, que a Administradora Judicial da presente
-recuperação judicial é a DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.,
sociedade limitada inscrita no CNPJ sob o no 02.189.924/0001-03, com sede na
Rua Henri Durant, n° 1383, São Paulo — SP, tendo por advogados o Dr. Antonio
Manuel França _Aires, OAB/SP n° 63.191, e a Dra. Prscylla Castelar de Chiara,
OAB/RJ no 173.665, integrantes da sociedade Demarest Advogados, com
escritório na Avenida Rio Branco, n° 01, Sala 601, Centro, Rio de Janeiro — RJ.
Nos termos do art. 525, I e II, do CPC, instrui-se o presente agravo
com a cópia das seguintes peças da recuperação judicial no 047496148.2014.8.19.0001 (doc. 1):
Descrição da peça dos autos judiciais

tis.

petição inicial da recuperação judicial

02149

—

habilitação de crédito dos agravantes

sem numeração

—

procurações outorgadas peias agravadas

501144

—

procuração outorgada pela Administradora Judicial

1271/1298

—

termo de compromisso assinado pela Administradora Judicial

1416

—

quadro de credores elaborado pela Administradora Judicial

1517/1519

—

procurações outorgadas paios agravantes

152611542

—

plano de recuperação judicial

1728/2013

—

laudos de avaliações dos ativos (anexos ao plano)

2121/2321

—

petição Deloitte: juntada da ata da 1 8 AGE (de 16.4-2015)

2520/2547

—

petição Deloitte: juntada da ata da AGE que aprovou o plano (de 30-4-2015)

2579/2618

—

petição das recuperandas e cartas de confirmação dos credores

2619/2816

—

parecer do Ministério Público

2819/2823

decisão agravada

283812841

certidão de publicação da decisão agravada

2842

—

—

—

Esclareça-se, ainda, que o art. 59, § 2% da Lei n° 11.101/2005
estabelece expressamente que o único recurso cabível contra a decisão que
homologa o plano de recuperação judicial é o agravo. A referência legal, por
óbvio, só pode dizer respeito ao agravo "de instrumento % já que não haverá
nenhuma apelação futura na qual os agravantes pudessem reiterar um hipotético
agravo "retido".
U
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Os signatários da presente declaram autênticas, sob as penas da lei,
todas as cópias que instruem o presente agravo.
Rio de Janeiro, 27 de maio de 2015.

--

•

Marta Garcia de Miranda Carvalho
OAB/RJ n° 114,913

Luís Alberto M. Garcia de Sousa
OAB/RJ n° 85.290

Marcos Cavalcante de Oliveira
OAB/RJ sob o n° 42.908

Tânia Pinto G. de Azevedo
OAB/RJ n° 104.030

• ---
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RAZÕES DE AGRAVO

Agravantes: Banco Citibank S/A e Citibank N.A.
Agravadas: Eneva S.A. — em recuperação judicial e Eneva Participações
S.A. — em recuperação judicial
Administradora Judicial: Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda.

a

Egrégia Câmara:

I - TEMPESTIVIDADE

A r. decisão agravada (fls. 2838/2841) foi publicada no diário
oficial de 15-5-2015, sexta-feira, conforme certificado à fl. 2842 dos autos (v.
cópia inclusa). Assim, interposto este agravo em 27-5-2015, décimo dia do prazo
legal, inquestionável é a sua tempestividade.

II - CÂMARA PREVENTA

Encontra-se preventa para o julgamento do presente agravo a 22'
Câmara Cível, por força do anterior julgamento dos agravos de instrumento n°
0003950-90.2015.8.19.0000 e n° 0013640-46.2015.8.19.0000, nos quais também
se discutiam controvérsias oriundas da recuperação judicial das ora agravadas.
Requer-se, assim, que o presente agravo seja distribuído
diretamente ao referido órgão jurisdicional, em razão de sua prevenção para
conhecer dos recursos interpostos contra as decisões oriundas da recuperação
judicial em referência.

—4—
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III — As ILEGALIDADES DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

_

•

No dia 30 de abril de 2015 foi realizada a Assembleia de Credores
que aprovou o Plano de Recuperação Judicial das recuperandas ("plano"), a
despeito do voto contrário dos ora agravantes, BANCO CITIBANK S.A. e CITIBANK
N.A., e de outro credor, o CREDIT SUISSE BRASIL (BAHAMAS) LIMITED (cf. ata de
fls. 2580/2590).
Nesta recuperação judicial, segundo apurado pelo Administrador
Judicial, os ora agravantes são credores da quantia de USD 93,323,844.68, em
dólar norte-americano, mais R$ 139.101.448,91, em reais, ] totalizando hoje, em
moeda nacional, um valor global de aproximadamente R$ 429 milhões.
Ao ver dos agravantes, o plano aprovado contém três graves
ilegalidades, a saber: (i) está maculado por vício na formação da vontade coletiva,
uma vez que há no caso um evidente conflito de interesses entre, de um lado, o
BTG Pactual (maior credor) e a E.ON (controladora da Eneva) e, de outro lado, a
coletividade de credores e as próprias empresas recuperandas; (ii) se baseia em
laudos de avaliação elaborados de forma inconsistente, sem que nenhuma apuração
substancial dos ativos ("due diligence") tenha sido feita pelas empresas
responsáveis pelas avaliações; e (iii) viola a isonomia entre os credores, ao
estabelecer critérios de atualização dos valores que são manifestamente
prejudiciais aos credores em moeda estrangeira.

Ik

A decisão agravada afastou tais alegações (formuladas durante a
Assembleia de Credores, c£ ata de fls. 2580/2590), sob as seguintes considerações
(aqui apenas sumariadas): (a) não caracteriza conflito de interesses o fato de um
credor se tornar sócio da recuperanda, sendo, ao contrário, corriqueira a prática de
transformar créditos em participação acionária; (b) o plano de recuperação judicial
envolve apenas questões patrimoniais relativas a direitos disponíveis, razão pela
qual a Assembleia de Credores é soberana em relação ao que foi ali decidido; e (c)
não haveria violação à isonomia, uma vez que os credores em moeda estrangeira
' Tais valores foram apurados pela Administradora Judicial (DELOIrrE) e constam da relação de credores
publicada no Diário Oficial de 31-3-2015 (Edital). Os agravantes, no entanto, ressalvam que não
concordaram com o quantum apurado, razão pela qual apresentaram Impugnação (parcial) A relação de
credores, ainda pendente de apreciação pelo Juizo da 4 4 Vara Empresarial.

—5
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teriam tido a opção de converter os seus créditos em moeda nacional, sendo
ademais impossível saber se tais credores não serão até mesmo beneficiados ao
final, caso a variação cambial ocorra deforma a majorar os seus créditos. Como se vai demonstrar na sequência, as ponderações feitas pelo i.
Dr. Juiz da 4' Vara Empresarial não são suficientes p ara j usti ficar a aprovação do
plano de recuperação judicial, cuja ilicitude, ao contrário, se mostra evidente.
IV — NULIDADE DA DELIBERAÇÃO COLETIVA,
EM RAZÃO DO CONFLITO DE INTERESSES

o

O primeiro vício da deliberação havida na Assembleia de Credores
do dia 30 de abril p.p. decorre do clamoroso conflito de interesses que contaminou
a participação — e o voto — do Banco BTG Pactual SIA ("BTG Pactual") nessa
manifestação de vontade coletiva.
O conflito de interesses, aqui, decorre da circunstância de que o
BTG Pactual é titular de ativos que serão utilizados na operação de aumento de
capital prevista no plano de recuperação judicial, nas cláusulas 4.2, 4.3 e 4.3.1, nos
seguintes termos:
4.2. Compromisso de realizar o Aumento de Capital. A Eneva, em
caráter irrevogável e irretratável, obriga-se por este Plano a fazer com que
seja convocada assembleia geral extraordinária de acionistas da Eneva ( ... ),
para fins de deliberação do Aumento de Capital, mediante a emissão das
Novas Ações, a serem integralizadas por meio (...) da Subscrição com os
Ativos, na forma prevista neste Plano, ( ... )
4.3. Valor do Aumento de Capital. O valor total do Aumento de Capital
será igual á soma (i) da quantia que vier a integrar o Aporte em Espécie (que
poderá ser zero); (ii) da integralidade dos Créditos Capitalizados e (iii) da
quantia correspondente ao valor global dos ativos que serão subscritos,
conforme os seguintes subitens.
4.3.1. Subscrição com os Ativos BPMB. Confirmado o interesse pelo
Acionista BPMB, conforme previsto na cláusula 3.4.1, de participar do

Y

Consoante o Item 2.1.1 do plano,'Aclonlsta BPMB" é o Banco BTG Pactual SIA.

—6—
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Aumento de Capital mediante subscrição com os Ativos BPMB , 3 tantas
Novas Ações serão entregues ao Acionista BPMB em contrapartida à
subscrição com os Ativos BPMB no âmbito do Aumento de Capital,
- considerando o valor dos Ativos BPMB ãpiovado em ãssembleia geral de
acionistas da Eneva que deliberar o Aumento de Capital, e observado o
disposto no artigo 8 1 da Lei das S.A. e nas normas da CVM.
[grifou-se]

•

O conflito reside, especificamente, no fato de que este credor, BTG
Pactual, é diretamente interessado na sobreavaliação dos "Ativos BPMB" — cujo
valor foi estimado no plano em R$ 688 milhões (v. laudo às fls. 2123/2174) —, na
medida em que isso lhe dará uma participação maior no capital da Eneva , tão logo
se concretize a operação de aumento de capital descrita nas cláusulas acima
transcritas.
Trata-se de uma constatação matemática: quanto mais elevado for o
valor atribuído aos "Ativos BPMB", maior o naco que o BTG Pactual adquirirá no
capital da Eneva, com a consequente diminuição, proporcionalmente, da
participação dos demais credores.
Assim, o BTG Pactual (maior credor individual) não tem qualquer
incentivo para apurar o justo valor dos "Ativos BPMB". Ao contrário, ele tem um
fortissimo incentivo econômico para empurrar a avaliação o máximo possível para
cima, pois tal expediente se mostra, por si só, capaz de lhe render ganhos
(literalmente) milionários.
Sucede que o BTG Pactua], sozinho, titulariza um crédito de
R$ 1.274.348.305,19 (um bilhão, duzentos e setenta e quatro milhões, trezentos e
quarenta e oito mil, trezentos e cinco reais e dezenove centavos), que corresponde
a mais de metade do valor total dos créditos arrolados pela Administradora Judicial
(na ordem de R$ 2,1 bilhões). Significa isso que, na Assembleia de Credores, o
BTG Pactual fez e aprovou o que bem quis: era o dono do campo e o dono da bola.
'Ativos BPMB' correspondem és 305.960.227 açôes ordinárias representativas da integrelidade do
capital da BPMB, atualmente detidas exclusivamente pelo Banco BTG Pactual S/A, avaliadas em
R$ 688.000.000,00 (seiscentos e oitenta e oito mithóes de reais), conforme Item 2.1.10 do piano.
" Vaie notar que o crédito atualmente detido pelo Banco BTG Pactuai SIA é equivalente é soma dos seus
créditos originários contra a Eneva mals os créditos posteriormente por ele adquiridos com o especifico
propósito de compor a sua posição de credor dominante nesta recuperação Judicial.
3 Os
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Ninguém, no voto, podia superá-lo. O BTG Pactual, ali, investiu-se de poderes
tendencialmente incontroláveis e ilimitáveis.
Todos os outros credores, portanto, ficaram completamente à mercê
deste poderoso credor individual.
Ora, admitir que o BTG Pactual possa aprovar o laudo de avaliação
de seus próprios ativos ("Ativos BPMB") é o mesmo que lhe conceder um poder
absoluto sobre a quantificação de seu próprio crédito, sem nenhum dever de prestar
contas de seus atos aos demais credores. Pois o efeito econômico final de uma
sobreavaliação dos ativos seria exatamente este: um incremento (artificial) da
participação no capital da Eneva e, logo, um quinhão acionário maior, em
detrimento de todos os demais credores.
Assim, não se trata aqui, como pareceu ao Dr. Juiz de 1° grau, da
figura do "credor colaborador". O Banco BTG Pactual não se subsume, de modo
algum, no tipo do "credor colaborador "; é, antes, um "credor interessado" —
interessado em fazer um excelente negócio (para ele mesmo), e tendo a seu dispor
meios em princípio ilimitados para executar o seu intento.
E o problema, no particular, não se limita à questão da
sobreavaliação dos "Ativos BPMB". A conflituosidade vai bem além disso. De
fato, ao "vender" a sua participação societária (de 100%) na BPMB Parnaíba S.A.
(estes, os "Ativos BPMB"), o BTG Pactual se vale — às expensas dos demais
credores — de uma forma oportunística e conveniente de monetizar a sua posição
de acionista e dono da BPMB. Essa operação, por outro lado, tem para ele, BTG
Pactual, a virtude de exonerá-lo de sua obrigação de aportar mais capital de
investimento nos campos da Bacia do Parnaiba, bem como de ilidir as suas
responsabilidades patrimoniais futuras, caso não se encontre gás suficiente
(economicamente viável) naqueles campos,
Não se parece ser justo, nem juridicamente aceitável, que um credor
em particular, por meio de um conchavo mutuamente interessado com as
recuperandas e a sua controladora, logre inserir no plano de recuperação judicial
disposições que atendem tão generosamente às suas próprias conveniências e
interesses, ao mesmo tempo em que este mesmo plano impõe condições duríssimas
tM:RC
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aos demais credores, que sairão fortemente prejudicados ao fim desta história. Isso
simplesmente não é compatível com a paridade de tratamento devida à
coletividade de credores. - - Outro aspecto conflitante é o seguinte: o plano de recuperação
judicial não previu qualquer restrição à distribu iç ão de di videndos para os credores
que -aportaram ativos (caso do BTG Pactuai), nem tampouco estabeleceu vedações
à transferência do controle das recuperandas. Consequentemente, o BTG Pactual,
além de ter podido sobreavaliar o seu ativo com total discricionariedade, em
prejuízo dos demais credores, ainda receberá agora dividendos (ou, melhor
dizendo, "se pagará" dividendos...) muito antes de se iniciar o pagamento
• parcelado das dívidas da Eneva para com o restante dos credores. E poderá, claro,
vender a companhia para um terceiro qualquer Gá há rumores no mercado de
negociações neste sentido), sem necessidade de consentimento ou aprovação dos
demais credores.
Não se ignora, por óbvio, aquilo que é uma realidade inarredável ao
ângulo econômico: o Banco BTG Pactual é dominante, o que lhe confere uma
posição privilegiada diante dos demais credores. Mas é justamente por ser assim que
o Direito, neste contexto, deve ter "algo a dizer". Apenas o Direito poderá impor
limites a essa situação de incontrolabil idade e aos abusos que dela decorrem, para o
fim de resgatar o primado da isonomia entre os credores e, no limite, a própria
função social da recuperação judicial das empresas agravadas, visto que esta
recuperação não deve ser instrumento de ganho para uns poucos, e simultaneamente
causa de perdas enormes para a esmagadora maioria dos credores.
Daí por que cabe ao Poder Judiciário, neste específico contexto,
reconhecer na hipótese a ocorrência de uma atuação incompatível com os deveres
de lealdade e boa-fé que presidem qualquer negociação e qualquer contratação,
mormente as que envolvem uma coletividade de credores potencialmente
prejudicados, como é o caso da deliberação feita na Assembleia de Credores da
recuperação judicial.
Esse Tribunal pode e deve — para preservar a lisura do
procedimento de recuperação judicial — declarar que o interesse econômico do
Banco BTG Pactual é, até mesmo em tese, abstratamente considerado,
E920
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incompatível com o dever de avaliar os ativos de forma isenta e em consonância
com parâmetros justos de mercado. Ao contrário dos demais credores, o BTG
Pactual, nessa singular situação, não tem interesse na aferição do justo -preço-dos
"Ativos BPMB". Tem, ao contrário, interesse na fixação do maior valor possível.
Daí o conflito.

z

Igual situação de conflito caracteriza, ainda, a participação da E.ON
no plano de recuperação judicial. A E.ON, recorde-se, é a empresa alemã que
atualmente detém o controle da Eneva. 5 Segundo a cláusula 4.3.2 do plano de
recuperação judicial, também ela subscreverá uma parte das novas ações
decorrentes do aumento de capital da recuperanda:
4.3.2. Subscrição com os Ativos E.ON. Confirmado o interesse pela
E.ON,6 conforme previsto na cláusula 3.4.1, de participar do Aumento de
Capital mediante subscrição com os Ativos E.ON , 7 tantas Novas Ações
serão entregues à E.ON em contrapartida à subscrição com os Ativos E.ON
no âmbito do Aumento de Capital, considerando o valor dos Ativos E.ON
aprovado em assembleia geral de acionistas da Eneva que deliberar o
Aumento de Capital, e observado o disposto no artigo 8° da Lei das S.A. e
nas normas da CVM. (...)
[grifou-sel

i

O conflito, aqui, é exatamente o mesmo: a E.ON tem um forte
interesse econômico em ver os seus ativos — participações societárias na Pamajba
Gás Natural e na Eneva Participações — sobreavaliados, de modo a maximizar o
tamanho de sua fatia no aumento de capital previsto no plano.
Ora, tendo a E.ON, por outro lado, na condição de controladora, um
evidente poder de ditar os rumos e as estratégias do plano de recuperação das
agravadas, era impositivo que ela se abstivesse, neste momento, de "vender" os
"Sobre a qualidade de controladora da E.ON, vejam-se as informações constantes da petição Inicial desta
recuperação judicial (9s. 2149), bem como as explicações acerca da estrutura societária do Grupo Eneva na
parte introdutória do piano, às Os. 1728 e as.
6 Conforme explicado no Item 2.1.49 do plano, "E.ON" é a DD Brazll Holdings SAR.L., sociedade constituída
sob es leis de Luxemburgo, com sede na Boutevard Prince Henrl, n° 17, 1.724, Luxemburgo, veiculo de
Investimento controlado peta sociedade alemã E.ON SE, que detém as participações societárias nas
sociedades do Grupo Eneva objeto do investimento.
r Os 'Ativos E.ON" correspondem à Integralidade das participações societárias detidas atualmente pela E.ON
nas sociedades Pamalba Gás Natural e Eneva Participações, conjuntamente avaliadas em R$ 240.000.000,00
(duzentos e quarenta milhões de reais), conforme item 2.1.11 do plano.
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seus ativos para as recuperandas. Isso para evitar uma situação de conflito entre os
seus interesses próprios e os interesses (não coincidentes) das empresas

- _ _--

recuperandas.

-

--

-

-

- -

Neste ponto, vale lembrar que o art. 47 da Lei d 11.10112005 8
aponta como finalidades da recuperação judicial, ao mesmo tempo, a manutenção
dos interesses dos credores e a preservação da empresa, exortando os credores a
adotarem na recuperação judicial uma postura consentânea com a função social da
empresa.
No caso dos autos, porém, percebe-se com facilidade que o objetivo
perseguido pelo comando normativo (art. 47 da LR.i) ficou irremediavelmente
prejudicado pela sobreposição dos interesses do BTG Pactual e da E.ON na
avaliação de seus ativos, em detrimento da avaliação imparcial e acorde com os
parâmetros de mercado, que interessa à preservação da empresa e ao cumprimento
de sua função social.
Não bastasse, condutas como a do BTG Pactual e da E.ON
- aprovação de laudos de avaliação de ativos em benefício próprio - é reprovada

ainda pelo art. 115, § 1°, da Lei n° 6.404/1976, verbis:

•

Art. 115. O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da
companhia ; considerar - se-á abusivo o voto exercido com o fim de causar
dano à companhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para
outrem , vantagem a que não faz jus e de que resulte , ou possa resultar,
prejuízo para a companhia ou para outros acionistas.
§ 1 1 . O acionista não poderá votar nas deliberações da assembleiageral relativas ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a
formação do capital social e à aprovação de suas contas como

administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo
particular, ou em que tiver interesse conflitante com o da companhia.
Igrifou-se]

° 0 art. 47 do Lei n° 11.10112005 à o dispositivo legal que Inaugura a Seção das "Disposiçoes Gerais" do
Capitulo *Da Recuperação Judicial", In verbis:

"Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise económlcofinanceira do devedor, a fim de permitir a manutenção de fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e
dos Interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o
estimulo à atividade económica". [grifou-se]
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Nem se diga , por fim, que tal pecha de ilegalidade não recairia
especificamente sobre a E.ON, em razão de ela não ter votado na Assembleia de
Credores. Na realidade, a reprovabilidade da conduta da E.ON é ainda maior, já _
que, na qualidade de controladora da Eneva, ela naturalmente concebeu e
determinou todas as condições básicas do plano de recuperação , entre as quais se
inseriu a "venda " de seus ativos (para capitalizar as recuperandas ) avaliados em
R$ 240 milhões. À conduta da E.ON se aplicam, além do art. 115, já citado, as
disposições do parágrafo único do art. 116 e do art. 117, § 1% alíneas "a" e "f', da
Lei n° 6.404176:
Art. 116. ( ... )

Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de
fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem
deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os
que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e
interesses deve lealmente respeitar e atender.
acionista controlador responde pelos danos causados por atos
praticados com abuso de poder.
Art. 117. O

§ P São modalidades de exercício abusivo de poder:
a) orientar a companhia para fim estranho ao objeto social ou lesivo ao
interesse nacional , ou levá-la a favorecer outra sociedade, brasileira ou
estrangeira , em prejuízo da participação dos acionistas minoritários nos
lucros ou no acervo da companhia , ou da economia nacional;

•

f) contratar com a companhia, diretamente ou através de outrem, ou de
sociedade na qual tenha interesse , em condições de favorecimento ou não
equitativas ( ... ).

Por todas essas razões, pleiteiam os agravantes i) seja reconhecida
a situação de conflito de interesses em que se acham o Banco BTG Pactual S/A e a
controladora E.ON e, em decorrência, (ii) seja anulada a deliberação ocorrida na
(

Assembleia de Credores que aprovou o plano de recuperação judicial e, no seu
bojo, os laudos de avaliação dos "Ativos BPMB" e dos "Ativos E.ON",
pertencentes, respectivamente, ao BTG Pactual e à E.ON).
(
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V - LAUDOS PRECÁRIOS E INCONSISTENTES

A aprovação do plano de recuperação judicial das agravadas se
baseou em laudos de avaliação de ativos (usados, como visto, para a subscrição de
novas ações no aumento de capital da Eneva) que estão repletos de inconsistências,
além de terem. sido elaborados de forma precária, sem os cuidados mínimos
exigíveis, considerando-se o vulto do valor envolvido e o tamanho do prejuízo que
pode ser infligido aos demais credores, terceiros de boa-fé.
O principal aspecto a ser ressaltado aqui é o da forma precária e
superficial com que tais laudos foram confeccionados. Com efeito, a sua
elaboração se realizou com extrema falta de rigor, baseada apenas em informações
contábeis e gerenciais, todas elas apresentadas pela própria direção das empresas
recuperandas ou pelo credor titular do ativo (conforme o caso), sendo algumas
dessas informações inaceitavelmente distorcidas, como se verá na sequência.
Pode-se afirmar, por isso, que os laudos de apuração dos valores
dos ativos anexados ao plano sequer consubstanciam uma verdadeira avaliação —
no sentido próprio de tal termo. Trata-se apenas de um exercício de cálculos a
valor presente de diversas previsões feitas pelos controladores e/ou vendedores,
sem que se tenha feito qualquer diligência em paralelo para confirmar se essas
previsões são ao menos aproximadamente corretas ou realísticas.
•

Vale notar, neste passo, que as projeções historicamente
apresentadas ao mercado e aos investidores pelos órgãos de direção da Eneva
sempre se revelaram grosseiramente falhas (assim como as previsões das demais
empresas originalmente coligadas e geridas pelo Sr. Eike Batista). O calote de R$
2,1 bilhões e a recuperação judicial são a prova cabal de tal fato. Logo, parece não
haver razão para se acreditar que agora seria diferente: se nunca acertaram antes,
por que agora, neste momento especialmente crítico, acertariam?
Um exemplo clarificará o que se está aqui arguindo. Para a

avaliação dos campos de gás, seria necessário estimar adequadamente a
probabilidade de encontrar gás naqueles campos e, a partir disso, modelar
diferentes cenários de aproveitamento econômico dessas reservas. As empresas
avaliadoras (KPMG e G5/Evercore), no entanto, se limitaram a trabalhar com as
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informações superficiais que lhes foram fornecidas pelos administradores da
Eneva. Não houve a contratação de um avaliador isento e tecnicamente qualificado
_ para avaliar o ativo em. questão, qual seja, -campos de gás natural. - Portanto, — - —
ninguém conferiu a veracidade de tais premissas factuais que, conforme seja o
caso, podem acarretar a total inviabilidade do negócio. Nenhum engenheiro visitou
os locais onde estão os campos de gás ou quaisquer outros ativos. 0 que _se tem
aqui, portanto, é uma verdadeira caixa-preta. Aliás, isso está confessado nos laudos
da empresa de auditoria KPMG, nos seguintes termos:
Nosso trabalho se baseou nas seguintes informações fornecidas pelo
BTG:
A KPMG se baseou nas informações supra-citadas e em discussões com
os profissionais dos Fornecedores de Informações ou outros representantes
destas. A KPMG não se responsabiliza pela verificação de modo
independente de qualquer informação disponível publicamente ou a ela
ofertada na preparação do presente Laudo. A KPMG não expressa parecer
sobre a fidedignidade da apresentação das Informações mencionadas,e
ressalta que quaisquer erros, alterações ou modificações nessas
Informações poderiam afetar significativamente as análises da KPMG.
G.)
Não há garantias de que as premissas, estimativas, projeções, resultados
parciais ou totais ou conclusões utilizados ou apresentados neste Laudo serão
efetivamente alcançados ou verificados, no todo ou em parte. Os resultados
futuros realizados das Empresas podem diferir daqueles nas projeções, e
essas diferenças podem ser significativas ( ... ).
•

[v. Hs. 212612127; grifou-se]

De forma idêntica, vejam-se ainda as ressalvas de fls. 2177/2178,
relacionadas aos ativos da E.ON (controladora da Eneva), avaliados em R$ 240
milhões.
Está evidente, assim, que tudo ficou no terreno da mais pura
especulação contábil. A chance de haver um divórcio radical com a realidade é,
pois, imensa. E não será a primeira vez que isso acontecerá com as empresas
originárias do "Grupo X", lembrando que a Eneva é a antiga MPX, empresa de
energia do investidor Eike Batista.

—14_
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O Sr. Eike Batista é o mesmo investidor que detinha o controle da
OGX, empresa que ficou próxima à falência e cuja notoriedade na superavaliação
de suas reservas de petróleo tomou-se fato público e notório. Inclusive culminando
em processos na CVM e diversas acusações apresentadas pelo Ministério Público
contra este investidor, por manipulação de mercado decorrente da ocultação de
fatos relevantes sobre as reservas da OGX. Ress a lte -se, também, que a. PGN
Pamaíba Gás Natural, atual detentora de 70% dos campos de gás da Bacia do
Pamaíba, no Maranhão, 9 é a antiga OGX Maranhão, empresa que era gerida,
possivelmente, com os mesmos critérios técnicos e de govemança da OGX. Esses
campos de gás são hoje, portanto, uma grande incógnita. Tal como eram as reservas
de petróleo da OGX, até alguns anos atrás; hoje, porém — alguns bilhões de reais
perdidos depois —, todos sabem que elas haviam sido "ousadamente"
superestimadas, e que a grande maioria era economicamente inviável.
Esta é uma lição da história recente que não deve ser aqui
desprezada. Não só em razão da origem comum dessas empresas ("Grupo W),
mas também porque o valor da BPMB, agora incorporada ao patrimônio da
Eneva, depende fortemente da capacidade de se extrair gás das reservas da Bacia
do Pamaíba, no Maranhão. O valor da BPMB, em última análise, está
profundamente atrelado à existência e à viabilidade técnica e econômica de se
produzir este gás, pontos estes que não foram avaliados por um terceiro e que
possivelmente terão sido superestimados, acaso a sua avaliação tenha sido feita sob
o mesmo viés da OGX. Por todas essas razões, é temerário aceitar que uma
avaliação destes ativos seja levada a efeito sem uma due diligence prévia e sem
a manifestação de um terceiro isento e com capacidade técnica comprovada.
Reitere-se, como perdão pela insistência no ponto: os
administradores da Eneva, historicamente, têm uma péssima nota no que concerne
à correção de suas previsões. Basta lembrar que, bem recentemente, em maio de
2014, eles recorreram ao mercado e aos bancos para lançar, com grande estrépito,
um plano que deixaria a companhia 'pronta para iniciar um ciclo de crescimento
sustentado ", como veiculado em seu site à época:

São precisamente estes campos de gás do Maranhão que abastecem as usinas termelétricas Parnaiba I,
Pamalba II, Parnaiba fil e Pamalba IV, todas elas empresas operacionais da Eneva.

—
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12105/2014 ENEVA anuncia aumento de capital de até R$ 1,5 bilhão,
venda de uma de suas usinas termelétricas e reestruturação do seu perfil
de endividamento
A ENEVA, maior geradora privada de energia termelétrica do país,
anuncia hoje a conclusão de acordo com sua acionista E.ON SE e com os
bancos BTG Pactua), Citibank , HSBC e Itaú para implementar uma série de
medidas que fortalecerão sua estrutura de capital, aumentarão sua
-- disponibilidade de caixa a um nível sústentável é deixarão a companhia
pronta para iniciar um ciclo de crescimento continuado.
[grifou-se]

0 anunciado "ciclo de crescimento sustentado ", no entanto, durou
• apenas até o dia 9 de dezembro de 2014, quando se distribuiu a presente
recuperação judicial... Como, então, continuar acreditando e confiando nas
previsões e informações provenientes da Eneva?
Além dessa precariedade intrínseca (qual seja, a de que as
avaliações se baseiam apenas em informações contábeis e gerencias produzidas
pelos administradores das recuperandas e pelos titulares dos ativos "vendidos"), os
laudos anexados ao plano contêm ainda diversos erros técnicos. A título de
ilustração, convém mencionar aqui alguns desses erros.

ia

Nesses laudos, fez-se uma estimativa dos créditos fiscais das
sociedades Parnaiba sob a pressuposição de que tais empresas teriam um
consistente ganho no futuro próximo e, logo, poderiam aproveitar créditos fiscais
em valores excessivamente otimistas, dadas as reais expectativas de lucros dessas
empresas. 0 procedimento correto, no entanto, teria sido a aplicação de um
considerável fator de desconto, já que a utilização de tais créditos mais à frente não
é de modo algum garantida. Este equívoco técnico-contábil inflou o valor das
sociedades Parnaíba.
De outra parte, as avaliações não incluíram nenhum tipo de redução de
valor em virtude das inúmeras penalidades impostas à Eneva pelos órgãos
reguladores, a título de sanção pelo atraso no início das operações dos campos de gás.
Sabe-se, por exemplo, que a Eneva recentemente transacionou essas obrigações
pecuniárias com as empresas PGN e BPMB, em troca de futuros descontos na venda
de gás. 0 que importa aqui, porém, é que o preço que a Eneva está pagando hoje por
esses campos de gás não leva em consideração este desconto nas futuras vendas de
— 16 —
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gás. Trata-se, portanto, de um preço distorcido, fora da realidade, inflando fortemente
os valores das unidades PGN e BPMB (que terão suas receitas reduzidas por conta
destes descontos oferecidos a uma das usinas do complexo Parnaíba). Tal expediente
beneficiou os sócios destes campos de gás, em detrimento direto dos demais credores,
que serão desse modo desproporcionalmente diluídos.
De mais a mais, chama a atenção o fato de que a Eneva sequer
precisaria comprar tais campos de gás, na medida em que ela já possui contratos de
longo prazo para fornecimento do gás produzido nesses mesmos campos. Ao
aumentar a sua participação nos campos de gás, a Eneva aumenta
significantemente a sua exposição a fatores de risco de exploração e reservas.
Em conclusão, o plano de recuperação judicial está viciado pelas
gravíssimas inconsistências das avaliações chanceladas em suas cláusulas e
constantes dos seus anexos. É fundamental, por conseguinte, reformar-se a decisão
que aprovou o plano, para o fim de se determinar a apresentação de novas
avaliações dos Ativos (cláusula 2.1.9), desta feita baseadas em diligências de
campo e em premissas factuais devidamente comprovadas, dando-se ainda amplo
acesso aos demais credores ás fontes de informação utilizadas.
VI — VIOLAÇÃO À ISONOMIA

O plano de recuperação judicial estabelece, por fim, uma
discriminação iníqua 10 entre os credores em moeda estrangeira (caso dos
70 O dever de tratamento isonómico decorre do art. 50 caput da CF e, também, da própria principiologia do
processo de recuperação judicial e falimentar, que Impôs, por sua própria natureza, um tratamento
Igualitário entre os credores do devedor em recuperação ou falido. Na Lei n 0 11.101/05, há ainda os
seguintes dispositivos que contemplam vedações expressas aos tratamentos discriminatórios entre os
credores:
,

Art. 55. ( ... )
§ 32 O plano de recuperação Judicial poderá sofrer alterações no assembleia -geral, desde que haja
expressa concordãncia do devedor e em termos que não Impliquem diminuição dos direitos exclusivamente
dos credores ausentes.
Art. 58. ( ... )
§ 21 A recuperação judicial somente poderá ser concedida com base no § 1 2 deste artigo se o plano não
Implicar tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado.
Art. 126. Nas relaçóes patrimoniais não reguladas expressamente nesta Lei, o juiz decidirá o caso
atendendo é unidade, é universalidade do concurso e é Igualdade de tratamento dos credores, observado o
disposto no art. 75 desta Lei.
_17_
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agravantes) e os credores em moeda nacional (caso da maioria dos credores). Esta
diferenciação — claramente ofensiva à isonomia — decorre das disposições contidas
_nas cláusulas 53, 5.14, 5.3.4.1, 5.4, 5.4.4, 5.4.4.1, 8.7 e 8.7.1, cujo teor é o
seguinte:
5.3. Primeiro Cenário de Pagamento dos Credores Quirografários.
5.3.4. Pagamento do Saldo Remanescente dos Créditos
Quirografários. O Saldo Remanescente dos Créditos Quirografários será
pago nas seguintes condições:
Juros: 100% (cem por cento) do CDI acrescido de juros de 2,75% (dois
virgula setenta e cinco por cento) ao ano, incidentes a partir da Data da
Homologação Judicial do Plano, para os Créditos Quirografários em reais
(e para os convertidos para reais, por opção do Credor Quirografário); ou
100% (cem por cento) do L1BOR, incidentes a partir da Data de
Homologação Judicial do Plano, para os Créditos Quirografários
denominados em moeda estrangeira.
Carência: Período de carência de amortização de principal de 8 (oito)
anos e de pagamento de juros de 4 (quatro) anos, contados da Data de
Homologação Judicial do Plano.
Pagamento de juros: A cada mês decorado no período compreendido
entre o 50 (quinto) e o 8° (oitavo) anos após a Data de Homologação
Judicial do Plano, será realizado o pagamento dos juros previstos neste
Plano.
Amortização de principal e pagamento de juros: A cada mês decorrido
no período compreendido entre o 9° (nono) e o 13° (décimo-terceiro) anos
• após a Data de Homologação Judicial do Piano, serão realizados
amortizações de principal e pagamento de juros, observando-se o seguinte
cronograma de pagamento:
9° Ano

10° Ano

11° Ano

12° Ano

13° Ano

15%

15%

20%

25%

25%

5.3.4.1. Para fins de pagamento do Saldo Remanescente dos Créditos
Quirografários denominados em moeda estrangeira, (i) caso o
Credor Quirografário opte pela conversão de seu crédito
denominado em moeda estrangeira para reais, na forma prevista
na cláusula 8.7.1, seu Crédito será convertido em reais com base
na cotação de fechamento da taxa de venda de cámbio de reais
pela respectiva moeda estrangeira na Data do Pedido e,
consequentemente, o respectivo Saldo Remanescente do Crédito
Quirografário sofrerá a incidência de 100% (cem por cento) do
— 18 —
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CDI acrescido de juros de 2,75% (dois virgula setenta e cinco
por cento) ao ano, ou (ii) caso o Credor Quirografário opte pela
manutenção de seu crédito na moeda estrangeira de origem, seu
-- -- - - - - - Crédito será convertido em reais com base na cotação verificada na data que seja 2 (dois) Dias Úteis imediatamente anterior á data
em que cada parcela do pagamento for devida e,
consequentemente, o respectivo Saldo Remanescente do Crédito
Quirografário sofrerá a incidência de 100% (cem por cento) do
LIBOR. Em ambos os casos, será considerada a cotação
divulgada pelo Banco Central do Brasil por meio do sistema
PTAX Venda ou outro meio pelo qual o Banco Central passe a
divulgar tal taxa de câmbio, em substituição ao sistema PTAX e
da transação PTAX 800, na forma prevista no Comunicado BCB
25.940/2014, conforme alterado ou substituído. Na ausência de
• manifestação pelo Credor Quirografário, seu respectivo Saldo
Remanescente do Crédito Quirografário será mantido em moeda
estrangeira, aplicando-se o disposto no item (ii) acima desta
cláusula.
5.4. Segundo Cenário de Pagamento dos Credores Quirografários.
......................................................................................................................

que concerne à sistemática de atualização da moeda e cômputo de juros, as
disposições dos subitens 5.4.4 e 5.4.4.1, Integrantes da cláusula 5.4 ("Segundo
Cenário' ), são Idênticas ás disposições dos subitens 5.3.4 e 5.3.4.1, da cláusula
5.3 ("Primeiro Cenário' ), já reproduzidas acima]
[No

8.7. Créditos em moeda estrangeira. Salvo manifestação positiva do
Credor pela conversão de seu crédito, os Créditos denominados em moeda
estrangeira serão mantidos na moeda original para todos os fins de direito,
em conformidade com o disposto no artigo 50, § 2% da LRJ, e serão
liquidados em conformidade com as disposições deste Plano.
8.7.1. Opção do Credor pela conversão de seu Crédito em moeda
estrangeira para reais. Durante a Assembleia de Credores em que ocorrer a
votação do Plano, o Credor titular de Créditos denominados em moeda
estrangeira poderá ou não, segundo sua conveniência, optar pela conversão
de seu crédito em moeda estrangeira para reais, mediante o preenchimento
do formulário cujo modelo integra o Anexo 8.7.1 deste Plano. Na hipótese
de o Credor manifestar seu interesse pela conversão de seu Crédito
denominado em moeda estrangeira para reais, seu Crédito será convertido
em reais tanto (i) para fins de Capitalização dos Créditos, quanto (ii) para
fins de pagamento do Saldo Remanescente dos Créditos Quirografários
denominados em moeda estrangeira, com base na cotação de fechamento da
taxa de venda de câmbio de reais pela respectiva moeda estrangeira na Data
do Pedido e, consequentemente, o respectivo Saldo Remanescente do
— 19 —
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Crédito Quirografário sofrerá a incidência de 100% ( cem por cento) do CDI
acrescido de juros de 2,75% (dois virgula setenta e cinco por cento) ao ano,
nos termos das cláusulas 5.3.4 ou 5.4.4, conforme aplicável. Na hipótese de
o Credor não manifestar seu interesse pela conversão de seu Crédito -- —
denominado em moeda estrangeira para reais, ( i) para fins de Capitalização
dos Créditos , seu Crédito será convertido em reais com base na cotação de
fechamento da taxa de venda de câmbio de reais pela respectiva moeda
estrangeira na Data de Homologaçã o Judicial do Plano e ( ii) para fins de
pagamento do Saldo Remanescente dos Créditos Quirografirios
denominados em moeda estrangeira , seu Crédito será convertido em reais
com base na cotação verificada na data que seja 2 ( dois ) Dias Úteis
imediatamente anterior à data em que cada parcela do pagamento for devida
e, consequentemente , o respectivo Saldo Remanescente do Crédito
Quirografário sofrerá a incidência de 100 1/o (cem por cento ) do LIBOR, nos
• termos das cláusulas 5 . 3.4 ou 5.4.4, conforme aplicável . Em qualquer dos
cenários acima , será considerada a cotação divulgada pelo Banco Central do
Brasil por meio do sistema PTAX Venda ou outro meio pelo qual o Banco
Central passe a divulgar tal taxa de câmbio , em substituição ao sistema
PTAX e da transação PTAX 800, na forma prevista no Comunicado BCB
25.94012014 , conforme alterado ou substituido . Na ausência de entrega pelo
Credor, durante a Assembleia de Credores em que ocorrer a votação do
Plano, do formulário cujo modelo integra o Anexo 8 . 7.1 deste Plano

indicando sua intenção pela conversão de seu Crédito para reais o referido
,

Crédito será mantido em moeda estrangeira , para os fins previstos neste
Plano.
Essas cláusulas contêm, em suma, duas previsões distintas. A
primeira delas é o direito de opção, que se outorga ao credor quirografário, para a

conversão do saldo remanescente dos créditos em moeda estrangeira , de modo que
o câmbio ( i.e., a conversão ) se faça com base na cotação da moeda estrangeira (i)
na "data do pedido" ( 9-12-2014 ) óu (ii) na "data que seja dois dias úteis
imediatamente anterior à data em que cada parcela for devida"( lembrando que

os juros só serão pagos a partir do quinto ano, ao passo que o principal só será
pago a partir do nono ano, em ambos os casos a contar da homologação do plano).
A segunda disposição ( umbilicalmente atrelada á primeira) é a
diferenciação na taxa de juros, segundo os seguintes critérios i) o credor que
optar pela conversão na "data do pedido" terá o seu crédito atualizado por 100%
do CDI mais juros de 2,75% ao ano ; diferentemente , ( ii) o credor que optar pela
manutenção de seus créditos em moeda estrangeira , terá 100% da Taxa Libor
(equivalente funcional do CDI ), e nada, absolutamente nada mais, a título de juros.
:
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Trata-se, portanto, de uma discriminação odiosa e inaceitável: para
os credores em reais, juros de 2,75% a.a.; para os credores em dólar, nem um só
centavo de juros.
O fato de a moeda estrangeira estar sujeita a flutuações de acordo
com a variação cambial, por óbvio, não é argumento que se preste a "justificar" o
tratamento ostensivamente discriminatório.----

•

Isso porque, em primeiro lugar, a variação pode tanto favorecer
quanto prejudicar o credor em moeda estrangeira. É um fator totalmente aleatório.
Por tal razão, não pode ser considerado como fundamento do tratamento mais
gravoso.
Em segundo lugar, é preciso lembrar que a própria Lei de
Recuperação Judicial (Lei n° 11.101/2005) dá ao credor em moeda estrangeira, de
forma explícita, o direito subjetivo de manter os seus créditos na moeda de origem.
É o que consta do art. 50, § 2% da Lei, cujo texto abaixo se reproduz:
Art. 50. ( ... )
§ 2° Nos créditos em moeda estrangeira, a variação cambial será
conservada como parâmetro de indexação da correspondente obrigação e só
poderá ser afastada se o credor titular do respectivo crédito aprovar
expressamente previsão diversa no plano de recuperação judicial.

•

Finalmente, em terceiro lugar, deve-se dizer que o credor em moeda
estrangeira não pode ser coagido, por vias oblíquas, a converter o seu crédito
para reais (sob pena de, não o fazendo, sofrer um grande prejuízo econômico).
Com efeito, se o crédito foi pactuado em dólares, as partes têm o direito e o dever
de mantê-lo nessa moeda até a solução da obrigação.
Os contratos prevendo o pagamento em dólar, além disso, foram
originariamente celebrados entre as empresas recuperandas e o segundo agravado,
o CITIBANK N.A. que é uma instituição financeira americana. Seus custos são em
dólar. Logo, é absolutamente desarrazoado, neste contexto, compelir este credor à
conversão de seus créditos para reais.
,
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Quem aceitou receber o empréstimo em dólar tem o dever de pagàlo também em dólar. E não pode, por óbvio, forçar o credor a abandonar a moeda
do contrato.
Em suma: os credores em moeda estrangeira têm o direito subjetivo
de manter os seus créditos na moeda de origem (cf. art. 50, § 2% da Lei n°
11.101/2005), sem que do simples exercício de fal dirëito lhës ádvénham prejúízos
ou perdas, comparativamente aos credores em moeda nacional.
Esta discriminação — a exclusão dos juros de 2,75% a.a. para os
credores em moeda estrangeria — é odiosa e deve ser anulada pelo Poder Judiciário.
• E, como consequência da invalidação do tratamento discriminatório, dois
desdobramentos distintos, alternativos, podem se seguir: ou bem se estendem os
juros, no mesmo patamar (2,75% a.a.), para os credores em moeda estrangeira; ou,
se se entender que tal medida inviabilizaria a recuperação, decreta-se a nulidade de
todo o plano, para que as recuperandas apresentem outro, desta feita observando o
princípio da paridade entre os credores.

VII — CONCLUSÃO

Isto posto, é a presente para requerer a V.Exa. seja o presente
recurso conhecido e provido, reformando-se a decisão agravada, para os seguintes
fins:

19
(t°) — declarar-se a nulidade da deliberação coletiva que aprovou o plano
de recuperação judicial, em razão do conflito de interesses que
caracterizou a participação do credor majoritário, BTG Pactual, e da
controladora E.ON (cf. tópico IV, acima);
(20) — declarar-se a nulidade da deliberação coletiva que aprovou o plano
de recuperação judicial, em razão da inconsistência e precariedade
dos laudos de avaliação dos Ativos, integrantes do plano; e
determinar-se, de forma complementar, que as recuperandas
apresentem novas avaliações, desta feita baseadas em diligências de
campo e em premissas factuais devidamente comprovadas,
assegurando-se ainda amplo acesso dos credores às fontes de
_2Z-
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informação utilizadas na elaboração dos novos laudos (cf. capítulo
V, supra); ou
- (3°) - declarar-se; ao menos, a nulidade - parcial do conjunto de cláusulas
que confere um tratamento discríminatório aos credores em moeda
estrangeira, para o fim de se assegurar, também a eles, credores em
moeda estrangeira, o recebimento de juros no mesmo patamar.de _
2,75% a.a., dispensado aos credores em moeda nacional; ou,
sucessivamente, caso se entenda que tal medida poderia
comprometera recuperação, decretar-se a nulidade de todo o plano,
dando-se às recuperandas a oportunidade de apresentar outro plano,
desta feita observando o princípio da paridade entre os credores (e
ressalvada a oportuna apreciação deste novo plano pela Assembleia
de Credores) (cf. título VII deste agravo).
Rio de Janeiro, 27 de maio de 2015.

Marta Garcia de Miranda Carvalho
OAB/RJ n° 114.913

Luís Alberto M. Garcia de Sousa
OAB/RJ n'85.290

Marcos Cavalcante de Oliveira
OAB/RJ sob o n'42.908

Tânia Pinto G. de Azevedo
OAB/RJ n° 104.030
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Petição Inicial Eletrônica 2' instância/Conselho da Magistratura

3204/2015.00276973
Sr* Usuário , a petição foi encaminhada com sucesso.
O protocolo gerado é a sua garantia do recebimento da petição pelo Tribunal de Justiçado Rio de
Janeiro, sendo desnecessário novo peticionamento eletrônico com as mesmas informações.
Segunda Instância
Data: 27/05/2015
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--- -—Horário: 17:11 - - ---
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GRERJ : 5052735115297 ( R$140,32)
Número do Processo de Referência : 0474961-48.2014.8.19.0001
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 4• VARA
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Recuperação Judicial n° 0474961-48.2014.8.19.0001
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CREDIT SUISSE BRAZIL (BAHAMAS) LIMITEI) ("Credit Suisse"), já
devidamente qualificado, por seus advogados signatários, nos autos da Recuperação Judicial em
epígrafe da ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAI.,
~y

sociedade por ações inscrita no CNPJ/MF sob o n° 15.379.16810001-27 e ENEVA S.A. - EM

1

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Ç'Eneva"), vem, à presença de V. Exa., em cumprimento ao

fi

quanto disposto no art. 526, do CPC, informar que, em 27.05.2015, interpôs agravo de

—

instrumento contra a r. decisão de fis. 283812841, que concedeu a Recuperação Judicial da
Eneva, cujo Plano de Recuperação Judicial ("PRJ") foi aprovado na Assembleia de Credores
realizada no dia 30.04.2015, declarando a ilegalidade do item (i) da cláusula 7.6 daquele pacto
(doc. 01).

Gt

O Credit Suisse requer, outrossim com fundamento no art. 529, do CPC, que V.
Exa. reconsidere a r. decisão agravada pelos relevantes motivos colacionados nas suas razões
recursais, por ser medida que se impõe.
Termos em que,

Pede deferimento.
São Paulo, 28 de maio de 2015.
GILBERTO GORNATI

OAB/SP 296.778
GUSTAVO

BARA PESSOA RAMOS

OAB/SP 296.996
RIBEIRO
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-- EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR RELATOR CARLOS
EDUARDO MOREIRA DA SILVA, DA 22• CÂMARA CÍVEL DO EGRÉGIO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PEDIDO URGENTE
Distribuição por prevenção ao Agravo de Instrumento n° 0003950-90.2015.8.19.0000

w

CREDIT SUISSE BRAZIL (BAHAMAS) LIMITEI) ('Vredit Suisse" ou
"Agravante % instituição financeira devidamente constituída de acordo com as leis das Bahamas,
com sede em Bahamas, no Bahamas Financial Conter, Shirley and Charlotte ST, S/N, 4th Floor,
Nassau, por seus advogados signatários, já devidamente constituídos nos autos da Recuperação
Judicial da ENEVA PARTICIPAÇOES S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sociedade
por ações inscrita no CNPJ/MF sob o n° 15.379.168/0001-27 e ENEVA S.A. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sociedade por ações inscrita no CNPJ/NV sob o n°
04.423.56710001-21, ambas com sede na Praia do Flamengo, n° 66, 9° andar, Flamengo, Rio de
Janeiro/RJ, CEP 22.210-030 (em conjunto denominadas "Agravadas" ou simplesmente "EneW ),
que tramita sob o n° 0474961-48.2014.8.19.0001, vêm, respeitosamente, à presença de V.Exa.,
interpor o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COM PEDIDO LIMINAR DE ANI'ECIPACAO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL

w

contra a r. decisão de fls. 283812841, proferida na Recuperação Judicial da Eneva, que concedeu a
Recuperação Judicial das Agravadas, cujo Plano de Recuperação Judicial ("PRJ") foi aprovado na
Assembleia de Credores realizada no dia 30.04.2015, declarando a ilegalidade do item (i) da
cláusula 7.6 daquele pado, o que faz com fundamento nos aris. 522, 527, III e seguintes do Código
de Processo Civil ('VPC"), bem como pelos motivos de fato e de direito expostos nas anexas
razões.
Para formação do Instrumento, em cumprimento ao artigo 525 do Código de Processo
Civil, destaca-se que o presente recurso ê instruído com as peças obrigatórias e, também, com
algumas peças facultativas, neste caso necessárias à correta compreensão da lide, conforme rol
abaixo mencionado.

3

1. Procuração outorgada aos advogados da Agravante—(doe. 01 —fls. 5501551);
2. Procuração outorgada aos advogados das Agravadas — (doc. 02 — fls. 50);
3. Procuração outorgada aos advogados da Il. Administradora Judicial — (doc. 03 — fls. 1271
dos autos de origem);
4. Cópia da decisão agravada (doc. 04);
S. Cópia da certidão de intimação da decisão agravada (doc. 05);
6. Cópia do PRJ aprovado e homologado (doc. 06);
7. Comprovante das custas de interposição de Agravo de Instrumento já devidamente

•

recolhidas (doc. 07).
O Agravante informa os dados de seus respectivos patronos, dos patronos das
Agravadas e da E. Administradora Judicial, para que sejam intimados caso pretendam se
manifestar nos autos, em respeito aos princípios da ampla defesa e contraditório.
Advogados do Aeravante:
Dra. Bárbara Pessoa Ramos, inscrita na OAB/SP sob o n° 296.996 e Dr. Gustavo Pfaltzgraff
Ribeiro, inscrito na OAB/RJ 189.609, ambos com escritório na Av. Paulista n° 1.079, 12° andar,
Bela Vista, São Paulo/SP (11-3372-1177).
Advogados das Acravadas
Drs. Flavio Galdino, inscrito na OAB/RJ sob o n° 94.605, Bernardo de Albuquerque
Maranhão Carneiro, inscrito na OAB/RJ sob o n° 108.685, Eduardo Tãkemi Kataoka, inscrito

• na OAB/RJ sob o n° 106.736, Gustavo Fontes Valente Salgueiro, inscrito na OAB/RJ sob o n°
135.064, Filipe Guimarães, inscrito na OAB/RJ 153.005, Felipe Brandão, inscrito na OAB/RJ
n° 163.343 e Julíanne Zanconato, inscrito na OAB/RJ sob o n° 182.143, todos com escritório na
Av. Rio Branco, n° 138, 11° andar, Rio de JaneiroM, CEP 20.040-002.
Administradora Judicial:
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. ("Deloitte"), neste ato
representada por seus sócios José Paulo Souza Santos da Rocha e Luis Vasco EBas, com sede
na Rua Henri Dunant, n° 1383, São Paulo/SP (fls. 1271 dos autos do origem), por seus advogados
os Drs. Antonio Manuel França Aires, inscrito na OAB/SP n° 63.191, João Luis Ribeiro de
Almeida, inscrito na OAB/RJ sob o n° 207.684 e Priseylla Castelar de Chiara, inscrita na
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OAB/RJ 173 . 665, todos com endereço profissional na Av . Rio Branco, 01 , sala 601, Centro , Rio
Janeiro/RJ, CEP 20090-003.

Nos termos do artigo 365 , inciso IV e 544 , § 1°, ambos do CPC, os patronos da
Agravante declaram, sob sua responsabilidade , a autenticidade das cópias simples anexas ao
presente recurso. Por fim, o Agravante informa que foram devidamente recolhidas a taxa judiciária
de preparo e porte de retorno dos autos , conforme demonstram as anexas guias comprobatórias
(guia e 50124251429 -33), pelo que se requer o devido processamento do recurso ( cf. doc. 07).
.

Termos em que,
Pede deferimento.
Rio de Janeiro, 27 de maio de 2015.

GILBERTO GORNATI

BÁRBARA PESSOA RAMOS

OABISP 296.778

OABISP 296.996

GUSTAVO PFALTZG~ RIBEIRO
OABIRd 189.609
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- - - _ — - - - - - -- - RAZBES DE AGRAVO DE INSTRUMENTO-- _- - — -.
AGRAVANTE:
- - -

— -- - AGRAVADAS:

CREDIT SUISSE BRAZIL (BAHAMAS) LIMITEI)
—ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A;-- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e - ----ENEVA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

INTERESSADA:

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.

ORIGEM N•:

Recuperação Judicial n° 0474961-48.2014.8.19.0001, em trâmite perante a

•

0 Vara Cível da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro

EGRÉGIO TRIBUNAL,
NOBRES DESEMBARGADORES,
I - DA TEMPESTIVIDADE

1.

A r. decisão de fls. 2838/2841 foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em

15.05.2015 (sexta-feira). Assim, a contagem do prazo de 10 (dez) dias para interposição de
Agravo, previsto no art. 522 do CPC, teve início no primeiro dia útil subsequente ao da publicação
da decisão agravada, 18.05.2015 (segunda-feira), conforme determina o art. 184, § 2°, do CPC,
encerrando-se no dia 27.05.2015 (quarta-feira).
2.

Sendo assim, está comprovada a tempestividade da interposição do presente recurso,

demonstrada apenas ad cautelam.

II - DA NECESSIDADE DE RECEBIMENTO DO PRESENTE AGRAVO NA
MODALIDADE INSTRUMENTO

3.

Prevé o art. 522 do Código de Processo Civil que o regime obrigatório do recurso de

Agravo é o retido, exceto "quando se tratar de decisão suscetível de causar d parte lesto grave e
de diJkll reparação",exata situação dos presentes autos .

4

r

~

wA,

t3

4.

No presente caso, não restam dúvidas de que a decisão que concedeu a Recuperação

Judicial das Agravadas, cujo Plano de Recuperação Judicial ("PR.X ~ de fis. 908/948 e aditado às
fis. 1730/1780 foi aprovado na Assembleia de Credores realizada no dia 30.04.2015, causará
inenarráveis prejuízos não apenas ao Agravante, como também à coletividade de credores e
trabalhadores interessados na efetiva recuperação das sociedades Agravadas.
Isto porque, de modo geral, conforme amplamente aduzido pelo CREDIT SUISSE
S.
nos autos recuperacionais, o PRJ da forma como se encontra (único, na forma, e unitário, no
conteúdo), vai contra o quanto disposto no art. 47, da LRF quando da menção à preservação do
. interesse dos credores, posto que confunde os quadros de credores de cada uma das Agravadas,
prejudicando, repita-se, os direitos daqueles que detém créditos contra ambas ou apenas contra
uma das empresas, sobretudo diante do fato de que, cada uma das Agravadas apresenta quadros de
credores bastantes diferentes.

6.

Ora, não é demais lembrar que, ao se permitir que empresas com patrimónios

essencialmente distintos e detentoras de quadros de credores tão diferentes, apresentem um mesmo

PRJ - prejudicando sobremaneira os credores de cada uma, bem como aqueles que se encontram
com créditos contra ambas as Agravadas —, fere não s6 o quanto disposto no art. 47 da LRF, como
também afronta, no presente caso, a singularidade do art. 53 da LRF, bem como afronta um dos
princípios basilares do diploma recuperacional, que é o princípio da

par condltlo credltorum,

conforme expresso na LRF, sobretudo no art. 126, pois acabará com qualquer possibilidade de

•

tratamento isonómico entre os diferentes credores.

7.

Mas não é só.

8.

No PRJ aprovado pela AGC realizada no dia 30.04.2015 e homologado pelo MM.

Juizo recuperacional — decisão que ora se combate — há incontestáveis violações e ilegalidades' —
além da já declarada pelo D. Juízo de origem, qual seja, do item (1) da cláusula 7.6 —, motivo pelo
qual, o plano em tela não merece prevalecer, devendo, pois, ser declarada a sua nulidade,
conforme ao final se requererá.

t O CREDff SUISSE expressamente apresentou sua objeção contra o PRJ, conforme consta dos autos do
processo de recuperação judicial.
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-- — 9---- Não bastasse, -fato é que; In casu; dada a natureza da causa;não há que se falarem —
agravo retido uma vez que o processo de recuperação judicial não comporta a interposição de
recurso de apelação que viabilize o conhecimento do agravo em tal modalidade, sendo, portanto,
por mais este motivo, indiscutível o cabimento do presente agravo de instrumento.
10.

Diante disso, indiscutível o cabimento e a necessidade de se processar o presente

Agravo na forma de Instrumento, sob pena de, caso contrário, torná-lo absolutamente inócuo, nos
termos do disposto nos arts. 522, do CPC, e 5°, incisos XXXV, LV e LXXVIII, da Constituição
Federal.
•

III — DA R. DECISÃO AGRAVADA
11.

Em que pese o costumeiro acerto do D. Juízo de origem, permissa maxima venta, não

pode o CREDIT SUISSE aceitar a r. decisão de fis. 2838/2841, que homologou parcialmente o
PRJ aprovado na AGC realizada no dia 30.04.2015, in verbis:
"Assim, nos termas do artigo 58 da Lei 11.10112005 e tendo sido cumpridas as

formalidades legais, inclusive apresentaçdo de certidões e laudos, concede-se a
recuperação judicial das empresas requerentes, cujo plano foi aprovado na
Assembleia de Credores realizada no dia 30.04.1015, apenas declarando-se a
ilegalidade do item (i) da cláusula 7.6 daquele pacto ".
12.

E é exatamente contra esta r, decisão de fis. 2838/2841 que o CREDIT SUISSE

interpõe o presente agravo de instrumento com pedido liminar, para que a mesma seja
parcialmente reformada, a fim de ser declarado integralmente anulado o PRJ aprovado — e não
apenas o item (i) da Cláusula, 7.6 , diante dos vícios a seguir elencados.
~

J
IV —DAS RAZBES DE PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO
IV. 1—ESCLARECIMENTO INICIAL
13.

Antes de dar início à s demonstrações das razões pelas quais a decisão guerreada

deverá ser parcialmente reformada— na medida em que referida decisão deverá ser mantida no que
tange à ilegalidade do item (i) da Cláusula 7.6 —, impende repetir (à exaustão) que o PRJ aprovado
e homologado , da forma como se encontra , não poderá prevalecer , sob pena de ferir direitos dos
credores e demais interessados no procedimento recuperacional sub judice, diante da confusão
patrimonial que decorrerá da sistemática, data venia, erroneamente viabilizada por este eg.
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Tribunal de Justiça =. - 14.

——

Indubitavelmente, não é do interesse do CREDIT SUISSE impedir ou inviabilizar a

recuperação judicial da Eneva, contudo, é preciso entender que a sobrevivência da empresa
recuperanda não pode ser obtida a qualquer custo, sob o argumento sensível da cláusula geral da
função social, isso porque, a persistência da atividade empresarial sem pagamentos mínimos à
comunidade de credores significaria prestigiar o empresário ineficiente.
15.

o

Evidente, por fim, que a empresa que se apropria dos lucros, mas socializa os

prejuízos, não cumpre função social e nem merece sobreviver em regime de mercado.
IV.2 — DA APLICAÇÃO DE TAXA LIBOR SEM REUMERAÇÃO ADICIONAL PARA
CRÉDITOS EM MOEDA ESTRANGEIRA E DA APLICAÇÃO DE TAXA CDI
ACRESCIDA EM 2,75% AO ANO — DO ATAQUE AO PRINCÍPIO DO TRATAMENTO

PARrrARIO ENTRE CREDORES DE MESMA CLASSE
16.

Cumpre destacar, ainda, ser absolutamente descabido e inaceitável a forma de

pagamento proposta pelas Agravadas no PRJ aprovado, relativamente aos créditos em moeda
estrangeira, posto que é mais do que injusto, é ilegal, diante da evidente violação do princípio da

pars condido credirortim, pois credores de uma mesma classe estão sendo tratados de modo
obrigatoriamente distinto, sobretudo diante do fato de que credores em moeda corrente nacional,
nesta classe, poderão contar com uma forma de spread diante do disposto na Cláusula 5.3.4. e
5.4.4. do PRJ, bem como respectivas subcláusulas, ao estabelecer que o valor quirograflirio em
moeda corrente nacional receberá a o acréscimo de 2,75% (dois vírgula setenta e cinco por cento)

o

sobre o CDI.
17.

Ora, no caso dos créditos contraídos em moeda estrangeira — frise-se, contraídos pela

recuperanda, aqui Agravada, por sua livre e espontânea decisão comercial —, a taxa de correção
monetária se dá pela taxa de referência London Interbank Offered Rate (LBOR) — aplicável ás
moedas estrangeiras — sem qualquer remuneração adicional. Por sua vez, no segundo caso (moeda
corrente nacional), a correção monetária se dá pelo CDI, acrescido de 2,75% de juros ao ano, em
evidente afronta ao princípio do tratamento paritário dos credores, insculpido na LRF.
Ressalto-se que o CREDrr SUISSE inclusive apresentou Embargos de Declaração por omissão contra a r.
decisão de tia. 1.420, o qual, devido ao provimento do agravo e 0003950-90.2015.8.19.0000, no último dia
17.02, teve sm julgamento prejudicado.
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18.

Permitir a manutenção de tal disposição é o mesmo que permitir uma ilegalidade de

se autorizar que credores de uma mesma classe sejam tratados de modo diferentes. Ademais, a
proposta de conversão da dívida em moeda estrangeira, para a moeda corrente nacional, é uma
forma de obrigação que afronta cabalmente o ordenamento jurídico nacional, posto não ser
passível de sustentar legalidade alguma, dado o fato de que os créditos devem ser pagos na moeda
em que as partes determinaram, não podendo se sujeitar a uma imposição unilateral de conversão
para que então possa haver um tratamento paritário.
19.

A Cláusula 8.7.1. estabelece o mecanismo de conversão e impõe aos credores de

$

• moeda estrangeira, a conversão com base na data do pedido da recuperação judicial, ou seja,
09/1212014 (inclusive conforme termo definido nos termos da Cláusulas 2.1.44.), ajo valor era de
R$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos) 3 e a cotação da data de realização da AGC, para fins de
cumprimento do parágrafo único do art. 38 da LRF, era de R$ 3,22 (três reais e vinte e dois
centavos), ou seja, os prejuízos para os credores em moeda estrangeira já estaria ainda mais
acentuado considerando essa proposta de conversão e, neste caso, nem mesmo a proposta de
remuneração para a moeda corrente nacional saia capaz de minimizar os prejuízos dos credores
em
20.

moeda

estrangeira.

Não se pode permitir essa obrigatoriedade— velada pelo PRJ — de conversão inclusive

R

R

contra a própria disposição legal da LRF, sob pena de confronto claro e evidente ao quanto
disposto no §2° do art. 50 da LRF, posto que, nesses termos, a "variação cambial será conservada

•

como parâmetro de indexação da correspondente obrigação e só Poderá ser afastada se o credor

R

titular do respectiva crédito aprovar expressamente previsão diversa no plano de recuperação

~

judicial (grifamos)", o que não é caso, pois o CREDIT SUISSE não concorda com tal disposição
disposta em referida cláusula do PRJ das recuperandas.
21.

Neste diapasão, chega a ser vexatório o escancarado privilégio no pagamento

sugerido pelas Agravadas para os créditos em moeda nacional, isso porque, não apenas prejudica
sobremaneira os interesses daqueles que tem crédito em moeda estrangeira, inclusive em meio a
tuna mesma classe de credores, como ainda pode gerar ilícito enriquecimento sem causa em favor
dasrecuperandas.

Consulta eletrdnica realizada em 22)0512015 por meio do sitio eleh8nico do Banco Central do Brasil
(BCB) em: httoJlwww4. beb.aov.brl wdtaxag/oorV~nmw.aso?id-txcotacao
t
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22.- --- Mais do que isso, é evidente que o modo de pagamento apresentado beneficia - desproporcional e exclusivamente ias Agravadas e alguns credores privilegiados - inclusive, no
caso sub Judite, os maiores credores, coincidentemente, detêm seus créditos listados em moeda
corrente nacional - violando, pois, frontalmente dispositivos legais e o pacífico entendimento

- - jurisprudencial acerca da matéria.
23.

Em outras palavras, se mantido dessa forma, as recuperandas terão efetivamente uma

forma de confrontar o quanto disposto na LRF e, com isso, oferecerão maior deságio e conversão
tendo por base data anterior com cotação mais baixa da moeda estrangeira, agravando ainda mais a
situação dos credores referenciados em tal moeda.
•

24.

Assim, evidente que a o PRJ aprovado e homologado não é razoável, tampouco

parece ter substrato econômico seguro. A esse respeito, a propósito, vale mencionar trecho do
acórdão brilhantemente proferido pelo Exmo. Sr. Desembargador Teixeira Leite, do eg. Tribunal
de Justiça de São Paulo, em recurso oriundo de processo de recuperação judicial:
"Anota-se que, em regra em qualquer natureza de negócio jurídico, havendo
pagamento a prazo, é comum, legal e aceitável a incidência de juros, para
amenizar o desequilibrio financeiro que naturalmente advém do diferimento desse
pagamento. Assim, além da incidência de correção monetária, que é mera
recomposição do valor da moeda, é da lei e da boa prática negociai a previsão de
juros.
O §/ 0 do art. 161 CTN, aplicável ás relações negociais civis por força do art. 406
CC e de construção jurtsprudencial, prevê índice de 1 % de juros ao mês. É nesse
sentido a súmula 28 da CG"JSP: os juros de que trata o art. 406 do Código
Civil de 2002 incidem desde sua vigência e são aqueles estabelecidos pelo art.
161, § I ° do Código Tributário Nacional Os valores investidos em cadernetas de
poupança são remuneradas com taxa de juros próxima de 0,5% ao mês. Assim.
razoabilidade g4 plano amando prevê a t Qg
4É j( gQ ano.
representando enriquecimento semi causafi
!a recupergndas.'

o
25.

Como se vê, é manifestamente inadmissível a maneira como está prevista a

remuneração dos créditos em moeda estrangeira no PRJ, bem como a proposta de conversão em
moeda corrente nacional, visto que trata credores iguais, de modo diferente, sendo esta mais uma
razão pela qual ao presente agravo de instrumento deverá ser dado conhecimento e, ao final,
integral provimento.

' T1SP. Agravo de Instrumento W 0008634-34.2013.8.26.0000, 1' Câmara Reservada de Direito
Empresarial.

-- -
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-IVJ--DA FALTA DE CERTEZA E LIQUIDEZ NA PROPOSTA DE CONVERSÃO DA -" - - - DÍVIDA EM CAPITAL SOCIAL (CONVERSÃO EM EQUITY PELOS CREDORES)
26.

Não obstante o quanto já destacado , cumpre ressaltar que a proposta de aumento de

capital das recuperandas , conforme estabelecida na Cláusula 4.3. do PIU, ao indicar as

modalidades em que poderá haver o aumento de capital das recuperandas , em nada pode indicar
que o direito de preferência dos acionistas , nos termos do art. 171 da Lei e 6.404 1 1976, conforme
alterada, foi ou será renunciado pelos acionistas das recuperandas.
É evidente que essa decisão muda completamente o cenário de endividamento e
27.
• capacidade de pagamento no âmbito do PRJ. Se os acionistas decidirem não renunciar seu direito
de preferência na subscrição e integralização do capital social , as recuperandas terão um
endividamento e uma forma de liquidez capaz de pagar credores e cumprir o PRJ, sem que, com
isso, haja quitação dos créditos sujeitos á recuperação . Por outro lado , caso os acionistas
renunciem a tal direito essencial, e os credores decidam converter seus créditos em capital social,
as recuperandas terão novos acionistas , uma redução no quadro da dívida, mas menor liquidez,
pois será meramente uma operação contábil de conversão de passivo em tmta conta patrimonial de
capital social.
28.

Essa falta de certeza coloca em cheque a possibilidade de se obter efetivamente a

recuperação das Agravadas , de modo que tal premissa não pode se sustentar , sem que se tenha a
certeza de que a proposta de pagamento será capaz de ser adequada para o fluxo projetado pelas
recuperandas . É fundamental que se tenha a certeza sobre o que se propõe em um PRJ, pois as
incertezas do mercado já provaram que as recuperandas não foram capazes de se erguerem de um
modo sólido o suficiente para honrar seus compromissos assumidos anteriormente ao pedido de
recuperação judicial.

IV.4 -DOS LAUDOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS APRESENTADOS - DA
NECESSÁRIA APRESENTAÇÃO DE LAUDOS CONDIZENTES COM A REALIDADE
DAS EMPRESAS RECUPERANDAS

29.

Além de todo o exposto, é fundamental ressaltar que, embora conheçam o quanto

disposto na LRF, as Agravadas parecem não se preocupar muito em cumprir o quanto está
expressamente nela determinado. Vejamos.
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30.

--

- O - art. 8° da Lei n° 6.404/1976, conforme alterada, aplicável às recuperandas,

estabelece o mecanismo de avaliação dos bens a serem conferidos no capital social da companhia
e dispõe que:
"Art. 8° A avaliação dos bens será feita por 3 (três) peritos ou por
empresa especializada, nomeados em assembléia-geral dos subscritores,
convocada pela imprensa e presidida por um dos fundadores, instalandose em primeira convocação com a presença desubscritores que
representem metade, pelo menos, do capital social, e em segunda
convocação com qualquer número."
31.

Conforme consta da própria ata da AGC que aprovou o PRJ, as recuperandas, por

meio de seus mandatários, responderam que os laudos de avaliação dos ativos, conforme anexados
ao PRJ, seriam suficientes e seriam os mesmos utilizados para os atos de aumento de capital
mediante aporte de ativos.
32.

Se não houve a aprovação dos acionistas, sobretudo não demonstrada nem nos autos

do processo de recuperação em discussão, tampouco na própria AGC, como se pode prosseguir
com o protocolo das alterações societárias necessárias para a realização de tal aumento? A resposta
é: não haverá tal possibilidade. E, para que haja, as recuperandas facilmente poderão convocar tal
reunião, mas, nesse caso, qual a certeza que os credores terão de que o laudo de avaliação
apresentará os mesmos dados utilizados no processo, para a realização de um aumento de capital
das recuperandas.
•

33.

Ademais, os laudos não indicam expressamente qual o valor corresponderá ao

aumento da conta patrimonial de capital social e qual será o aumento das contas de ativos. Além
disso, tais ativos não são detidos exclusivamente pelas recuperandas, pelo contrário, de modo que
os proponentes subscritores de tais ativos deverão apresentar as respectivas aprovações e
confrontar os laudos de avaliações, posto que, a titulo exemplificativo, o ativo composto pela
BPMB, conforme definida no PRJ, integralmente detido pelo credor BTG Pactual S.A.
34.

Ademais, reitere-se que as recuperandas são companhias de capital aberta, listadas no

segmento do Novo Mercado da BM&F BOVESPA de modo que as regras de governança deverão
ser seguidas à risca, sobretudo diante de uma operação de reestruturação essencialmente societária
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como a proposta no PRJ.- 35.

- - --- - -- --- - -- --

-
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Portanto, os anexos: Anexo 2.1.10.: Ativos BPMB; Anexo 2.1.11.: Ativos E.ON;

Anexo 2.1.12.: Ativos Parnaíba III; e Anexo 2.1.13: Ativos Petra; não demonstram as informações
claras e suficientes para a identificação dos correspondentes aumentos patrimoniais das contas de
capital social, tampouco estão acompanhados das autorizações societárias, nos termos do art. 8° da
Lei n° 6.40411976, para que efetivamente possam dar segurança de que os valores ali indicados
serão os que se reverterão em capital social das recuperandas, ora Agravadas.
36.
•

Ou seja, seguindo-se da forma como estão até o momento - laudos sem as respectivas

autorizações societárias e sem os indicativos efetivos de contribuição ao capital social das
recuperandas , a afirmação dada como resposta em sede de AGC, ficará prejudicada, de modo
que, na oportunidade em que tiveram para tomo transparente e nivelar a assimetria de
informações durante a AGC, as recuperandas terão passado uma informação imprecisa, de modo a
prejudicar a deliberação dos credores.
37.

Adicione-se a esse tópico o fato de que um grupo de ativos a ser conferido no capital

social das recuperandas, especificamente aqueles identificados no Anexo 2.1.13., os ativos Petra e
Anexo 2.1.12.: Ativos Pamalba III, há ainda outro problema, pois, nos termos do arquivamento
439.042114-8, realizado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), em sessão
de 0611112014 (doc. 8), o credor BTG Pactual S.A. detém o penhor em segundo grau das ações da
UTE Pamafba III Geração de Energia S.A., controlada, pela Petra, conforme definida no PRJ, de
modo que essas participações, que buscam ser conferidas ao capital social das recuperandas (tanto
Petra quanto Parrafba III), devem ter tais gravames levados em consideração, prejudicando, com
•

isso, seu respectivo valor, posto que vinculadas a outras operações de crédito não atinentes
diretamente ao presente processo de recuperação judicial.
38.

Aceitando-se laudos que não levem em consideração o impacto económico de tais

gravames sobre as respectivas participações societárias oneradas, pode acarretar numa valorização
que não corresponderia com a realidade e com o valor de mercado de tais participações, além de
atribuir ao credor BTG Pactual S.A. determinada forma de vantagem que vai além da operação
contábil e societária de substituição da dívida por participação societária.
39.

Com efeito, não se pode negar que tais ativos são demasiadamente importantes para a

realização da análise detida por parte dos credores e demais interessados sobre a viabilidade de
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- —soerguimento da empresa em recuperação judicial, ainda mais quando se trata de pedido
recuperacional de valores tão expressivos, como in casu.
40.

Mas não só.

41.

Vale, também , ressaltar que o laudo de viabilidade apresentado pelas Agravadas não

foi elaborado sobre os ativos das empresas em recuperação judicial. Em verdade, o laudo de
viabilidade financeira foi integralmente confeccionado em cima dos ativos das SPEs que compõem
o GRUPO ENEVA, ou seja, empresas que nem sequer se encontram em recuperação judicial e
que, conforme já indicado pelo próprio CREDIT SUISSE ao longo de todo este processo de
• recuperação judicial, são a futica e real fonte de renda das empresas recuperandas , tampouco
detalhe a viabilidade especificamente de cada uma das modalidades de pagamento propostas no
PRJ ou mesmo o impacto da conversão de toda a dívida quirografária em capital social ou sua não
conversão.

42.

Ou seja, o cálculo de ativos que as Agravadas apresentaram e, sobre o qual o PRI

aprovado foi baseado , não condiz com a realidade das recuperandas ou de seu PRJ — mas sim das
suas SPEs que são empresas saudáveis —, pois, certamente , se o fosse, não haveria a menor
necessidade de ajuizamento do pedido de recuperação judicial, tampouco de aplicação de deságio
superior a 40% e de conversão da dívida superior a 2 bilhões de reais em equiry.
43.

Noutras palavras: a partir da análise de referido documento , conclui-se que as

Agravadas têm capacidade e património para sair da crise econômica em que se encontram , pois os
ativos avaliados detêm valor muito superior $ divida do Grupo, razão pela qual as Agravadas
.

poderiam quitar suas dívidas, possivelmente , sem necessidade de fazê-lo por meio de
procedimento recuperacionalI

44.

Por tal motivo, resta clarividente que o PRJ aprovado e, homologado pela r , decisão

ora combatida , causará incomensuráveis e irreparáveis prejuízos aos credores das Agravadas,
inclusive e principalmente àqueles que por elas são classificados como "insignificantes".
Coadunando com tal assertiva , evidentemente, o PRJ sub judice não atende aos princípios
basilares do instituto da recuperação judicial, conforme amplamente demonstrado nesta minuta,
razão pela qual o presente recurso deverá ser integralmente provido por este eg . Tribunal de
Justiçal
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IV.5 - DA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS QUE CABALMENTE AFRONTAM O
QUANTO DISPOSTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO - DA ILEGALIDADE
DAS CLÁUSULAS 3.6 E 3.7 DO PRJ APROVADO
45.

Mas não é s6.

46.

O PRJ apresentado pela Eneva prevê, ainda, diversas Cláusulas ilegais, com as quais

o CREDIT SUISSE não pode concordar, quais sejam, 3.6 e 17, lembrando que a Cláusula 7.6 foi
declarada parcialmente nula (no seu item (i) -"ajuizar ou prosseguir toda e qualquer açdoJudiclal
ou processo de qualquer tipo relacionado a qualquer Crédito contra as Recuperandas').
•
47.

No tocante á Cláusula 16, que trata da possibilidade de alienação ou oneração de

bens do ativo permanente, deve-se ressaltar que ele vai expressamente de encontro ao quanto
disposto no art. 66, da Lei 11.101/2005, posto que os ativos não circulantes s6 podem ser
alienados ou onerados mediante a respectiva homologação judicial, exceto se expressamente
indicados no PRJ.
48.

O PRJ aprovado pela AGC realizada no dia 30.04.2015 e homologado pelo D. Juizo a
quo detém na cláusula supramencionada expressa autorização para a Eneva alienar ou onerar
"quaisquer bens do ativo permanente e de participaç3es societárias detidas deforma direta ou
Indireta pelas Recuperandas (..) Independentemente de autorizaçdo Judicial (..) ".
49.

Com efeito, não é Possível que se permita que um PRJ aditado nesses moldes seja
aprovado, e pior, homologado (!), pois tal disposição coloca em risco toda e qualquer possibilidade

• de recuperação efetiva por parte das Agravadas, além de tornar obscuro o procedimento
recuperacional para toda a coletividade de credores, dentre eles, o ora Agravante. Trata-se, pois, de
verdadeiro cheque em branco para as Agravadas, bem como tal liberação permitirá um verdadeiro
cheque em branco também em favor de alguns credores majoritários, como é o caso do BTG
Pactual S.A. que deterá participação societária extremamente relevante caso converta o valor de
seus créditos, detidos direta ou indiretamente contra as recuperandas, em participação societária
junto a tais empresas!
50.

O Agravante não concorda com a homologação do PRJ que atende, apenas e tão

somente, ás necessidades e interesses de apenas alguns credores (os majoritários), ao dispor,
expressamente, na Cláusula 3.7 - a qual, em tese, deveria trazer maior segurança á universalidade
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"No período compreendido entre a Aprovação do Plano e 10 (de) Dias Úteis
contados da Data de Homologação do Aumento de Capital ou até a efectiva entrega
das Novas Ações, o que ocorrer primeiro, as Recuperandas comprometem-se a não
- realizar os seguintes atos, e ceio se autorizado previamente pela Maioria Simples
dos Créditos (..) (grifamos)",
Assim sendo, em razão do acima exposto é evidente a necessidade de provimento

deste agravo de instrumento, por ser medida que se impõe.
V - DA NECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL
• 52. Como cediço, o ajuizamento de pedido de Recuperação Judicial causa relevantes
efeitos não sé às empresas recuperandas, como também a toda a colectividade de credores, dentre
eles, o ora Agravante.
53.

Nesse diapasão, imperiosa é a ordem deste eg. Tribunal de Justiça para evitar que o

PRJ aprovado e homologado pelo D. Juízo recuperacional seja efectivamente cumprido, posto que,
conforme amplamente demonstrado nos autos de origem, bem como nesta minuta, o PRJ da forma
como está atualmente s6 trará beneficios à Eneva.
54.

Mais do que isso, aceitar que a r. decisão de fis. 283812841, aqui combatida, seja

mantida é, indubitavelmente, privilegiar, além dos interesses escusos das Agravadas, o interesse
dos credores majoritários, deixando à margem os credores minoritários — dentre eles o CREDIT
SUISSE — que tiveram seus créditos e seus direitos absorvidos pelo (questionável) arbítrio de

o

respectivas partes.
55.

No mais das vezes, o procedimento recuperacional é o momento para a realização de

acordos e negócios, entre credores, terceiros interessados e a empresa recuperanda, contudo, devese respeitar o mínimo razoável, qual seja, não beneficiar apenas alguns em detrimento do interesse
de outros — principalmente entre os credores da mesma classe.
56.

Nada, absolutamente nada, poderia ser mais absurdo e antijur(dicol

57.

Com efeito, como também é cediço nos autos, o Ministério Público comunga do

mesmo entendimento estampado no presente agravo, o que s6 demonstra a plausibilidade do
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58.

—

--

-

Por fim, repita - se à exaustão que dar provimento ao presente recurso é medida que se

impõe, porque, está mais do que demonstrada a falta de preenchimento dos requisitos legais
- dispostos no art . 58, da LRF, e, consequentemente , a ilegalidade da aprovação e homologação do
PRJ sub judice, na medida em que em diversos pontos — para não se dizer em todos — vai de
encontro aos princípios e normas da lei recuperacional!
59.

Por esse prisma , resta mais do que evidente a presença do periculum in mora

necesssário ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal objeto do presente agravo
de instrumento , visto que é evidente que caso contrário o PRJ começará a ser executado e suas
condições inviáveis serão aplicadas, causando prejuízos irreversíveis , além de prejudicar a
viabilidade do pedido deste recurso.
60.

No mesmo sentido, como esclarecido à saciedade nesta peça, também não restam

dúvidas quanto a presença do fumus bons (uris, pois, restou comprovada a equivocada
homologação do plano pela r. decisão agravada , seja pelo não preenchimento de alguns requisitos
legais, i. e., arts . 58, 83 e 126 da LRF , seja porque a proposta de pagamento da recueperação da
Eneva possui condições claramente ilegais.
1'/ p Coi-1~ 110b9
61.

Ante o exposto, requer-se , primeiramente , o recebimento do presente Agravo na

modalidade por Instrumento , e seu regular processamento , por presentes os seus requisitos,
•

previstos pelo art. 522 do Código de Processo Civil.

62.

Ato contínuo, requer-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida para

determinar a imediata suspensão da decisão que homologou o PRJ aprovado pela AGC realizada
no dia 30.04 . 2015, para que os efeitos do plano sub judice fiquem sobrestados até a final decisão
deste eg. Tribunal, que se espera , anule referido documento , pelas razões arrazoadas pelo CREDIT

SUISSE.
63.

Diante do exposto requer - se seja determinado o regular processamento do presente

recurso, oficiando-se o MM. Juizo a quo para que preste informações nos autos e intimando-se a
D. Administradora Judicial e o 1. Representante do Ministério Público para que apresentem
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— -- — -- ---contraminuta, caso assim o queiram, para posterior inclusão do recurso na pauta de julgamento, conforme disposto no art. 528 do Código de Processo Civil, hipótese em que, requer-se desde já,
seja o presente Agravo de Instrumento integralmente provido, nos termos acima aduzidos,
confirmando-se a liminar que se espera será concedida, para que a decisão agravada, que
homologou parcialmente o PRJ aprovado na AGC realizada em 30.04.2015, seja reformada e
anule o PRJ, convocando com isso nova assembleia geral de credores ou, caso assim não entenda,
seja alternativamente deferido ajuste das cláusulas indicadas neste recurso, especialmente e sem
prejuízo das demais, no que diz respeito às Cláusulas 5.3.4. e 5.4.4. do PRJ, bem como respectivas
subcláusulas, e Cláusula 8.7.1., sob penado se ferir cabalmente o instituto da recuperação judicial
no que tange à proteção dos interesses dos credores e demais interessados, posto que está
evidentemente guiado pelos escusos interesses das Agravadas.

Termos em que,
Pede deferimento.
Rio de Janeiro, 27 de maio de 2015.

GILBERTO GORNATI
OAB/SP 296.778

BÁRBARA PESSOA RAMOS
OABISP 296.996

GUSTAVO PFALTZGRAFF RIBEIRO
OAB/RJ 189.609

E

17

Petição Inicial Eletrônica 2" instância/Conselho da Magistratura

~~

320412015.00277568
Sr" Usuário , a petição foi encaminhada com sucesso.
- _

O protocolo gerado é a su garantia do recebimento da petição pelo Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro, sendo desnecessário novo peticionamento eletrônico com as mesmas informações.

Segunda Instância
Data: 27105/2015

Horário: 20:02

GRERJ : 5012425142933 ( R$140,32)
Número do Processo de Referência: 0474961-48.2014.8.19.0001

Orgão de Origem: Capital: Cartório da 4° Vara Empresarial
Natureza: Civel
.

Tipo Protocolo: AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL
Advogado(s)

RJ189609 - GUSTAVO PFALTZGRAFF RIBEIRO
Parte(s)
CREDIT SUISSE BRAZIL (BAHAMAS) LIMITEI) , Jurídica, Empresa PrivadaEndereço: Comercial Avenida Paulista, 1079, 5° andar, SP, São Paulo, Bela Vista, CEP: 01311200
Documento(s)
Recurso : ENEVA - Agravo CS contra PRJ v - Assinado.pdf

Recurso
Anexo: Procuração Credit Suisse.pdf

Procuração
o

Anexo : Decisão Agmvada,pdf

Decisão Agravada
Anexo: Certidão decisão agravada - homologação do prj.pdf
Certidão de publicação da decisão agravada
Anexo: Certidão decisão agravada - homologação do prj.pdf
Certidão de intimação
Anexo : PRJ vf.pdf

Documentos que Instruem a Inicial
Anexo : PRJ aditado vf.pdf

Documentos que Instruem a Inicial

Anexo: age - 30.04 vf.pdf
Documentos que Instruem a Inicial
Anexo: Procuração AJ.pdf
Documentos que Instruem a Inicial
Anexo: P ro curação ENEVA.pdf_,_______
Documentos que Instruem a Inicial
Anexo: custas agravo contra homologação do PRJ.pdf
Extrato da GRERJ

Anexo : Petra - Ficha Cadastral Completa.pdf
Ficha Cadastral PETRA
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EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA QUARTA VARA
EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL — RJ

Processo no: 0474961-48.2014.8.19.0001
Proc- 040733 (controle interno do escritório)

CLARO S.A. (Incorporados da sociedade EMPRESA
BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A EMBRATEL) - pessoa j urídica de direito privado,
Inscrita no CNPJIMF sob o no 40.432.54410001-47, com sede na Rua Flórida, no. 1.970, na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na presente ação de Recuperação Judicial movida

por ENEVA S.A., vem , à presença de Vossa Excelência, por meio de seus advogados que ao
final subscrevem, requerer e Informar o que segue.

AMIW Praanbu,11371 1 8 /1-P~bu -Sb Paub-SP
CEP 01231001-Fone: -% 113133-M
D.adv.bf- =Wo Woa.Mtiv.br

TF Unam
IPa9a
® MIWGdAYmNd

~

avara

e
VIGNA ADVOGADOS ASSOCIADOS
www.viena.adv.br

Vem a Autora requerer que seja regularizada sua representação
processual junto aos autos com a juntada da procuração, substabelecimento e atos constitutivos,
conforme documentos anexos: — - - -- - - - --- - Por fim, requer sejam todas as intimações elou notificações
endereçadas a PAULO ROBERTO VIGNA, inscrito regularmente na OABISP_sob no.__ 173.477, e com inscrição suplementar nas OABIRJ sob n o. 155.658, OABIGO sob no

.

29.174, OABIPE sob no . 819•A, com endereço na Avenida Pacaembu, 1641, Pacaembu CEP 01234-001 São Paulo/SP, bem como que seu nome conste na contracapa dos autos,

o

sob pena de nulidade.

Nestes termos,
Pede deferimento.
São Paulo, 05 de

o

de 2015.

PAULO ROBERTO VIGNA
OAB/SP 173.477

PEDRO

Avenda Pacaembu,1641-Pa~bu São Paulo - SP
CEP 01234001- Fone: .85113133.8000
wa Mana.adv.br - contoto(rDviana.adv.br
-

SINARA B. BASTOS
OABISP 323.246
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PROCURAÇÃO BASTANTE QUÇ FAZ:

S A I B A M quantos este público instrumento de produração bastante virem que aos ONZE (11)
I

.

dias do m8s de MARÇO do ano de DOIS MIL E QUINZE ( 2015 ) nesta cidade e Capital do Estado

1
i

~t

de São Pauto , em diligéncia na Rua Florida, ne 1.970 , onde a chamado vim, perante mim escrevente
do'9.°•Tabelião de Notas, apresentou-se como outorgantq: OUTORGANTE : CI,ANO S.A. , com sede
nesta Capital na Rua Flórida, n° 1970, inscrita no CNPJ/ F sob o n° 40.432.54410001.47, e suas filiais,

com seu estatuto social datado de 26 de agosto de 2014, registrado na Junta Comercial do Estado de São
Paulo sob o ne 424 . 958114-4 , aos 16 de outubro de 2014, o ~ qual Irma cópia fica arquivada nesta serventia
ãN
s
em pasta própria sob o ne 7922015 , neste ato tepresentada por seus diretores : ÇAJ3IDS HFRN
7.F.N [tRNO DR 1.05 SANTOS , mexicano , casado , engenheiro, portador da cédula identidade de
estrangeiro RNE V700956-A, inscrito no CPF/MF sob ., o n.e 234.356.528-70 e JOSÉ ANTt3NI0

G11613ÁLDI FÉ-j,UL lita5ileiro, engçnlxiro, casado, portador da cédula de Identidade RG n° 56586.459-.

2 - SSP /SP e inscrito no •CPFIW sob o n° 140.448 . 620-87. A Outorgante e seus representantes foram
reconhecidos como os próprios através dos documentos apresentados em seus originais do que dou fé. E,

pela outorgante , no forma como vem representada , me 1oí dito que por este público instrumento de
procuração e nos rpelhores tenros de direito nomeiam e constituem seus bastante procur¢dores:

ADRIANA MARIA DORIA ROCHA , brasileira, divorciada , advogada , inscrita no OAB / DF sob o
ne 12.246 e no CPF/MF sob o ne 609 . 247.055 - 15; ADRIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
brasileiro,' solteiro, advogado, inscrito no 'OAB/RJ s ~ b o ne 81.918 e no CPF/MF sob o ne

f

~

001.331 . 867-50 ; AGATHA AGNES VON BARANOW FERRAZ, brasileira , solteira , inscrita na
OABISP sob o ne 320 . 389 e no CPF/MF sob o n° 331 . 816.838 . 57; ALEXANDRE ALMEIDA DA
SILVA , brasileiro , solteiro , advogado , inscrito na OAB / PR sob o n° 39.173 - B e no CPF /MF sob o ne
041.085 .997-48 ; ALINE COSTA MOTTA, brasileira , casada , advogada , inscrita na OAB / RJ sob o
ne 1SR . 200 e no CPF/MF sob o n° 092 . 770.387 - 73; 4 NA BEATRIZ MOREIRA LINDOSO,
brasileira , casada , advogada , inscrita da OAB /DF sob . oln? 24 . 611, OAB /SP sob o n.o 305 . 512-A e
no CPFIMF sob o n' 122.042.221-00;;A `A

~

AROY IIII A DE ALBUQUERQUE GUERREIRO,

5o ne 12 . 745 e no CPF/MF sob o ne
brasileira , solteira , advogada, inscrita na OAB /RJ'sob
1

'

S

OS1. 5 57 . 357.4ÉANA CAROLINA DO COUTO E ILVA , brasileira , solteira, advogada, inscrita
i

~iiimii~~a~,~~~~!!~~1~►duna

RUô~>õ~ FA~,~

;6asé°

-- -

i

•

EPUÊCA FEDE ' T1VA.DO BRASIL
' EStadO c!e Sàò Pauto

e,

OABnU sob o n° 161.007 hno CPÉ/Mf sob o n° 1041J48.847-23; ANA LúC1A BARBETPI,
Msilkira, solteira, matar, advogada inscritfi no OAB/SP sob o 09 82.581 e no CPF/MF sob o n°
NS.117.658-14; ANA i { UIZ''A RODRICU)?S MANSUR, brasileira, solteira, advogada, inscrita no
ìAB/RJ sob o ri? 140 .$ 51 c nd'-ÇPF/MF sob o n° 098 .666.097-31; ANA PAULA ARANTES DF,
I- /MF sob o n°
~ Rt AS, brasilúra, casjada, advogada, inscrita na OAB/DF sob o n° 13.166 e no CP
173.244.981-68; ANA P AULA DE MATOS MONTEIRO SIQUEIRA, brasileira, casada,
advogada, inscrita na OAB/SP sob o ri" X11.0'5 e no CPF/MF sob o n° 267.032.678-12; ANDRÉ
LUIZ BARBOSA ÇARVALHO, brasileiro,'casado,
advogado, inscrito na OAB/MG sob o n°
,~\
Q6.825 e no CPF/M P sob o n° 574.31 f!.0 86-72; ANDRÉ SANTOS COitREIA, brasileiro, solteiro,
sdvogado , inscrito-na OABIM sob o n"96 . 039 c no CPF/ MF sob o n° 013 . 4,9.097-19; ANDREIA
933 e no
TESCI AUGUSTO , brasíleira , cãeà&,' ádvogada ,.!nsc ~ita na OAB/SP sob o n° 258 .
brasileira, casada,
CPF/MF sob o n° 29Q .448.688 70- ÁNDREZZA LUIZA DONINI CANWOS,
advogtida, inscrita na 8ABISP sòb o e455.381 e no CPF/MF sot ~õ n° 614.137.551-00; ANNA
LUCZA DE SOUZA, brasileira , solteira , advogada, inscrita no OAB /SP sob o 1 n ° 133.264 e no

CPF/MF sob o e 148 .956.348-25; ANTÔNIO OSCAR DE CARVALHO PETERSEN FILHO,
i
brasileiro, casado , advogado , inscrito. ' na OAB /SP sob o n° 155.156 e no CPF/MF sob o n°
'r 216.546.358.1.8; ANTÔNIO ROBERTO SALLES BAPTISTA,-brasileiro, casado, advogado,
.900-91; BEATRIZ
Jnsailto~ tw OAB/SP. sob. ,. ¡t° 237.25 c fio, CPF/MF sob o n° 516.382
NOGUEIRA DA GAMA HENRY , brasileira , solteira , advo8ada , inscrita na OAB/SP sob o n°
302.73 -e. no CPF/MF sob o n° 352.542.538.43; BRUNA MANFREDI CAMARGO, brasileira.
Ycasada, inscrita na OAB/SP sob o n° 264 . 188 e no CPF/MF sob o n° 319 . 585.338 - 82; BRUNO
MAURÍCIO MACEDO CUPI, brasileiro , casado, advogado , inscrito na OAB/RJ sob o n° 120.940
brasileira, solteira,
e no CPF/MF sb6 0 1 rt 094.11.30 .487-85 ; CAMILA CANEGUSUCO HOKAMA,
maior, advógada, inseri.na OAB/SP sob o n° 244.390, e no CPF/MF sob,o n° 220.695.438.97;
CARLA CARVALHO FERREIRA , brasileira , solteira , advogada , inscrita na OAB / RJ sob o n°
148.979 e rio CPF/MF-sob o n° 091.984.147.39; CAROLINA UDULUTSCH SOARES, brasileira.
. 576.818.79;
solteira , advogada, inscrita na OAB /SP sob o n° 196.761 e no CPF /MF sob o n° 285
CLÓVL4 NOVA DA COSTA NETO, brasileiro , casado , advogado , inscrito na OAB/RJ sob o n°
sileira,
121- .184le no C~ PF/MF stib ~ 1° 617.952.577-8g;-CRISLEY DE SOUSA FEITOZA, b ra
solteira, advodda, inscrt na 04 & sòb o n/ 173.264 e no CPF/MF 217 . 512.92843 ; DANIEL
LIMA SAMPAIO, brasneiro , solteiro , advogado , inscrito na OAB/ RJ sob o n° 145 . 969 e no
,

.

divorciada,
CPPMF sob 4 n° 053 . 800.291 -18; DANIELLA LEMES CORADO , brasileira ,
e no CPF/MF sob o n° 786 . 666.861 - 20; DÉBORA
1 advogada , inscrita ria OAB,/DF sob o n° tj4.614,
BA,TíáA ARAUJOI)U'i ileira,,c45@S( ,advogada, inscrita na OAB/SP sob o n° 171.822.8 e no
/'
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CPFMIF sá o n°617.095.573-20; DÉBORA BAPTISTA. BOLZONI, brasileira, casada , advogada,
inscrita na OAB/RS sob o n°r 68.350 e no CPF/MF sob o n° 526.740.370.91; DENIS HIDEYUKI
/
TQKU2A, brasileiro, solteiro, inscrito na OAB/SP sob o n° 234.253 e no CPF/MF sob o n°
278.885.498-61; DIEGO LUIS DERQUI, brasileiro, Casada, advogado, inscrito na OÃ,13/SP sob o
e.136.245 e no CPF/MF sob o n° 089.403.198=85; iLOUISE CERQUEIRA DOS SANTOS,
bíasilèírati solte ira, advogada, inscrita. na OAB/RJ sob a n° 168.006 e no CPF/MF sob a rf

112.858.917-67; EVELYN ROSA ARNAUT, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/RJ n.°
't,

125838 e no CPF/MF n° 082.915.717.40; FABIANA TORRES MACHADO, brasileira, solteira,

tnaibt, advogada, inscrita na OAB/RS sob o n ° 54.122 e no CPF /MF sob o n° 916.765.920 - 91;

FABÍOLA ASSAD CALUX, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP sob o n° 164.014 e
no CPF/Iv1F sob o 'n° 139.273.978-06; FERNANDA FONSECA REGINATO BORGES,
brasileira, casada, advogada, inscrita no OAB/SP sob o n° 225.279 e no CPF/MF sob o n°

218.085.078-60; FERNANDA MENEZES PEREIRA-PÒNCIONI, brasileira, casada, inscrita na
OAB/MG sob o n.* 116.859 e no Cf F/MF sob o n° 023.579.216-90; FLÁVIA MARIA CASALES
VIEIRA. COSTA FERNANDES, brasileira, usada, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o n°
100.332 e no CPF/MF sob o n° 069 . 069.897.66 ; FLÁ1NU REGINA FIÚZA LEÃO, brasileira,

solteira, inscrita ria OAB/MG sob o n° 108.713 e no CPF/MF sob o n° 053.889.476-88; FRANK
ROBSON ALMÈIDA E SILVA, brasileiro solteiro advogado inscrito na OAB/PE sob o n° 1007Be. no CPF/MF soò o e 347.717.432-15; GISELLY DE SOUZA AGUIAR, brasileira, solteira,
advogada, inscrita na'OAbnU sob o

It°

145.065 e no CPF/MF sob o n° 092.179.077-58; GUSTAVO
1

DAiE, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB / RJ sob o n° 112,424 o no CPF/MF sob o n°
043.035.281.57; ISABELLA MESQUITA RIBEIRO, brasileira, casada, advogada, inscrita na
t

OAB/RJ sob o n"88 . 958 e no CPFIMF sob o n° 806 .339.607-30; ISABELA RODRIGUES LEITE
FA44 RIBEIRO , brasileira, divorciada, advogada , inscrita na OAB / RJ sob o n° 1658-B e no
CPF/MF sob o n° 014.924.667-60; JOÃO BEZERRA hE OLIVEIRA LIMA FILHO, brasileiro,
solteiro, advogado, inscrito na OABIBA sob o n° 18.393 e no CPFIW sob o n° 800.642.135-87;
JOÃO LEAL DEIRÓ CARDOSO, brasileiro, casado, advogado, insbrito na OAB/RJ sob o n°
137.468 e no CPF/MF sob o. n° 095.995.867-35; MLIANA DE SOUZA VItAL, brasileira,
solteira, advogada, inscrita na OAJ3/BJ sob o n° 165.406 e no CPF/MF sob o e 106.709.947-66;
JULIANA QUINTA DE MENDONÇA, brasíleira, solteira, advogada, inscrita na OAB/D F sob o
:7

n° 41.477 e no CPF/MF sob o n° •886.166:901.82; KLEBER RODRIGO CALADO DOS
SANT
ÇOS, Ibras (leiro, casado , advogado, inscrito na OA /PE sob o n° 26.854 e no CPF/MF sob o n°
03$.54'1.814-63; LATZA ~A ~A,.brntil ira, casada, inscrita na OAB/SP sob o n°

!

~

E

176.028

I

nb CPFIMF sob o

LARISSA ADRIANA MAGALHÃES
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T z • 'CARNEIRO DÁ SUjVA, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/MG sob 6 n° 102.066 e no
s

CPF/MF sob o n 054.201.656-78; LEONARDO COELHO DA COSTA, brasileiro, casado,
advogado, inscrito-na OAB/RJ sob o n° 109.619 L,no CPF/MF•sób o n°,'073.344.847-03; LIELLE

F

DE•AZEVGDO GOUVÊA-MàIRA; • bçasiloira, casada, advógada, inscrita na ÒAB%RJ sob.o n°
i
91.821 e no CPF/MF sob o n° 025.278.337-29; LISIANE MARQIIGS`DA FONSECA, brasileira,
N

casada ; advogado, inscrita àa OAB/SP sob o n° 137.965 e no CPF/MF sob o n° 151.955.638-10;

4 UCIANA U.AAG ALVIM REZENDE, bra silei ra , casada, advogada, inscrita na OAB/PR sob o n°
32.254 e no CPF/MF sob o n° 004.342.509-70; LUIS FERNANDO BARROS COSTA
¿.FERNANDES, bragileiro, çaÇado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o n° 114.747 e nó CPF/MF

íl :, J^' 'sob o n1* 080 .636.797.09; LUIZ CARLILE FONTENELLE CERQUEIRA;!brasileiro, casado,
` ivogadò, ins rito na OAB/PA ~ ob o n° 2385 e no CPF/MF sob' o n° 042.509.402-25; MARIA
'.

'CLARA'N

SMAGI ALVES, brasileira, casada, Inscrita na OAWSP sob o n° 289.127 é no

_CPFIMF sob ó n° 351.970.978-33;

ISABEI:A SOUZA- DE MELO CAHú, brasileira,

casada, advogada, inscrita na OÁB/PB b ó n° 17.465 e no CPF/MF sób o n° 021.241.074-10;
MARIANA RODRIGUES DE CAMARGO, brasilel`na, solteira, advogada, inscrita na OAÍ3/SP

i

sob o n° 310.879 e nó OF/MF sob -o n° 337.943.688.78; MARIANE PACHECO DINIS,
brasileira, soliéimi advogada, inscrita ha OAB/RJ sob o n° 120.316 e no CPFJMF sob o n°
...083.133.667.61; JIQ~- C6RTEZItAI OS P.EREZ. brasijeÍN ças@da,, adyggadá, inscrita na
t

I

OAB/SR, ~ob o e 238.510 e np~ CPU MF sob h° 295:230.208-11;,NÁTÁLIA SALGUEIRO DE
ALMEIDA, brasileira, solteira , maior, advogada, inscrita na OAB/SP sob o n° 333.230 e no
CPFIMF sob o n° 357.427.788-54; OLÍVIA NOGUEIRA VIEIRA DA COSTA, brasileira, casada.
ad

gáda, inscrita no OAB( SP s*o n'261.119
noeCPF/MF sob o n'060.630.318.98; PATRiCIA
i
MARQUES NAS6MEMAK à S¢PIENSA, brasiÌeira , casada , advogada , inscrita na
~

!

OAB/SP sob d n° 193.052 e nó CPF/MF.'dsob o e 097.933.948.03; PATRICK LUIZ DOS
SANTOS, brasileiro, solteiro, maior, inscrito ttá OAB/RJ sob o n° 182.643 e no CPF/Iv1P sob o n°

120,912.117.45; PAULO ALESSANDRO SILVA CAVALCANTI, brasileiro , casado , advogado,
iiyscrito na OAB/P.E sob o n° 15.130 e no CPF/MF sob o n° 706.964.204-06; PAULO PIMENTEL
DE VWÉMOS, bnuíl:eim, casão; advogado, ir(scrilo na OAB/CE sob o n° 10.490 e no dF/MF
sob b n° 232.d33.501-014j'P'RISCILA RÁPwAZZÌ G_ALLEGO, brasileira, solteira, advogada,
iirscrita Ina OAB/RJ Àh o e 151.907 e no CPF/MF sob o n° 096;163.167-88; IWALFLA
•FERRFtIRA E SILVÁ SAFIM GAMA, brnsilcjro, casada , advogada, inscrita na OAB/RJ sob o n°
116.498'e no CPF/MF sob o n° 078.548.71-7-14; RENATA CEREMA BRASIL FERRAZ,
15 r#ilq'-%/casadd, advogada, inscrita 'na 0A13/RJ sob o n° 134.288 e no CPF/MF sob o n°
Q9 128,44Z~ 60; tÈNAT ..LQSIN 1C0 HÁC ~ UL, btas'ileiroísolteiro, inscrito no OABIá.sob o
ti,
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TABELIÃO PAULO ROBERTO FERNANDES
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n° 307 .340 e no CPFIMF sob o n ° 323.465.268.60; RICARDO BRANDI PEREIRA CARNEIRO,
brasileiro, casado, advogado, Anscrito na OAD/SP sob o

n°

162.699 e no CP['/MF sob o n°

278.852.398-02; RODRIGO ANDRADE SILVA FERNANDES, brasileiro. casado,_ inscrito na_
OAB/SP - sob o t0 '133.585• e no CPF/MF sob o n° 051.368.647-96; ItODIUGO CÉSAR
GONÇALVES JASMIM, brasileiro , solteiro, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o n° 104.217 e no
CPF/MF sob o n° 071.622.957.97; ROSA MARIA PEREIRA DA COSTA, brasileira, divorciada,
advogada , inscrita na OAB / RJ sob o n ° 71.759 e no CPF / MF sob o n° 885.800.757-34; ST • EPIIAN
JORDANO ALVES FARIAS CAMELO DE FREITAS, brasileiro, casado , inscrito na OAB/DF
sob o n° OABJDF 41.082 e no CPF/MF sob o n° 016.240.861.79; TAMMY MIKAELIAN,
brasileira, solteira, inscrita na OAB/SP sob o

17 0

331.983 e no CPF1Iv11` sob o n° 370.086.718.22,

residente e domiciliada na cidade de Sito Paulo /SP; TASSY MARA PALMA EPÍSCOPO,
brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP sob o n° 238.721 e 17o CPF/MF sob o

I1 °

225.319 .088-89 ; THASSIANA DOS SANTOS CARVALHO CARMELINI, brasileira, casada,
advogada , inscrita na OAB/RJ sob o n° 160.588 e tio CPF / MF sob o n° 110.644 . 227.05; VANESSA
CRISTINA SOARES DA SILVA , brasileira, solteira, advogada , inscrita na OAB/RJ sob o n°
174.734 e no CPF/MF sob o e 123.879.017.99-MNICIUS RODRIGUES SIMÕES, brasileiro,
casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o n° 148.521 e no CPF/MR sob o

17°

093.502.377-17; e

VIVIAM CARLA FRANQUEIRO RIVERO, brasileira, solteira, advogada, inscrita no OAB/SP
sob o no 204.670 e no CPP/MF sob o n° 213.429.638.06, aos quais conferem poderes da cláusula ad
Judicia et extra para, avindo em coni Into ou seoara~ , independentemente da ordem de
nomeação, representar as Outorgantes no roto em geral e nos foros especiais, inclusive no Fora
Trabalhista, em qualquer Insiáncia ou Tribunal, inclusive para os efeitos do an. 447 e seguinte do
Código de Processo Civil, e, em quaisquer repartições públicas federais, estaduais ou municipais,

autarquias , empresas públicas, fundações públicas, sociedades de economia mista e órgãos
colegiados de deliberação coletivas, podendo tudo requerer e assinar; acompanhar processos

judiciais e administrativos , inclusive licitações , propor e variar de ações , delas desistir , recorrer,
autorizar e assinar carta de preposição ou de representação para processos que tramitam Ira Justiça do
Trabalho, Comum ou Especial, prestar depoimentos, assinar termo de responsabilidade e

declarações , assinar atas e relatórios , cumprir exigfncias , juntar e retirar documentos , podendo
inclusive assinar e receber citações, notificações, intimações e interpelações judiciais e/ou
extrajudiciais, concordar, discordar, transigir, firmar acordos judiciais ou extrajudiciais, firmar
compromissos, enfim praticar todos os atos necessários á defesa dos interesses da empresa
outorgante para o fiel cumprimento do presente mandato. À exceção dos poderes do foro (ad judicia)

outorgados nesta procuração , os demais poderes aqui outorgados estão limitados á prática de atos

I10202602044235.0 111 16120l l l l l Il
102026020A4235.0011161206
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que envolvam a assunção de obrigaçóes, transação, renúncia de direitos, arbitrados no valor máximo
de R$100.000,00 (cem mil reais). A presente procuração terra validade pelo prazo de 0( (uni)
ano a contar desta data, exceto os pod er es (ta clausula "ad judicia", os quais serão validos por
tempo indeterminado, podendo os oro procuradores substabelecerem, com ou sem reservas de

F

poderes. O presente instrumento deixará de ser válido em relação ao outorgado que deixar de
prestar serviços para a outorgante. E como assim o disse do quer dou. A pedido lavrei o presente
instrumento o qual depois de lido e achado aceita, outorga e assina. Eu, Renato Hodlich

Figueiredo, escrevente Autorizado a lavrei. Ep,.ROMERO CAIROS FRIAS, Tabelião
Substituto , a subscrevo e assino . (a.a.)11/1/CARLOS I1rRNÁN uNTENO DE LOS SANTOS /
JOS); ANTÓNIO GUARALDI rÉL[ 3U1111 (Paga as taxas ao Estado, ao IPESP e ao Registro
Civil). NAD AIS: Trasladada em seguida do original, Primeiro .Traslado, páginas 06, dou fé.
Eu,
Tabelião Substituto, a conferi, subscrevo e assino em publico e
raso.

EM TESI
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Dei PAUI . O ROBERTO FIiltNANbL•' S'I'MtF.LInO
Citado

R$

61,44

Ipesp

R$

45,31

Reg. Civil

RS

11,78

Trib. Justiça

R$

11,78

Dei José Solon Nego
Tabeliéo Substi(uio
Homem Caíres I'aat
T~11110 50s11NIo

Sarna Casa
2,16
R$
Total
R$ 748,04
047 12015
Verba
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SUBSTABELECIMENTO
Eu, TAMMY MIKAELIAN, brasileira, solteira, advogada, portadora da carteira da OAB/SP
sob o e 331.983, C.P.F. n° 370.086.718-22, residente e domiciliada em São Paulo/SP,
substabeleço.com reserva de igual para mim, conforme procuração anexa, os poderes que me
foram conferidos pela CLARO S.A, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do
Ministério da Fazenda sob o n° 40.432.544/0001-47, com sede na capital do Estado de São
Paulo, à Rua Flórida, n°: 1970, na cidade de São Paulo/SP ao escritório VIGNA
• ADVOGADOS ASSOCIADOS, sociedade de advogados registrada às fls. 5861591 do Livro
79 de Registro de Sociedade de Advogados sob o n°. 7515, de 14 de maio de 2003, com

escritório na Avenida Pacaembu, 1637 / 1641, Pacaembu, São Pauto, SP, CEP: 01234-001
telefone: (011) 3133-8000, nas pessoas dos advogados: PAULO ROBERTO VIGNA,
brasileiro, solteiro, inscrito na OABISP sob o n" 173.477; na OAB/PE sob o n°. 819•A; na
OAB/RJ sob o n°.155.658, na OAB/GO sob o n° 29.174, OABIRS 76950-A e na OAB/MG
127.513; JORGE LUIZ REIS FERNANDES, brasileiro, divorciado, inscrito na OAB/SP sob
o n°. 220.917; BIANCA SCONZA PORTO, brasileira, casada, inscrita na OABISP sob o
n1.187.471; CLEYCE KELLY BELFORT DE ARAUJO, brasileira, casada, inscrita na

M OAB/SP sob o n° 297.224; MARINA DAMINI, brasileira, solteira, inscrita na OAB/SP sob o
n° 87.057; LUIZ GONÇALVES BILE JÚNIOR, brasileiro, casado, inscrito na OAB/SP sob o
n°. 331.878; CRISTHIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA, brasileira, solteira, inscrita na
OAB/SP sob o n° 317.067; ALINE COLLAÇO BELVEDERE, brasileira, solteira, inscrita na
OAB/SP sob o n° 326.984; LUANA MARIANO TELES, brasileira, solteira, inscrita na
OAB/SP sob o n° 324.766; RAFAELA LAIS DOS SANTOS, brasileira, solteira, Inscrita na
OAB/SP sob o n° 322.225; ANDRÉ AMORiM FERNANDES NETO, brasileiro, casado,
inscrito na OAB/SP sob o n°. 325.975; LUIZ HENRIQUE PEREIRA SILVA, brasileiro,
casado, inscrito na OAB/MG sob o n °. 138.564; ALINE DOS SANTOS FONTALVA,
brasileira, casada, inscrita na OAB/SP sob o n°. 289.609; JOYCE DA SILVA REIS, brasileira,
solteira, inscrita na OAB/SP sob o n° 320.404; PAMELA DE OLIVEIRA PEDRO, brasileira,
solteira, inscrita na OAB/SP sob o n° 318.773; FLAVIA DE ALMEIDA DEZZI, brasileira,

r
4ã
solteira, inscrita na OAB/SP sob o n° 311.467; SINARA BEATRIZ BASTOS, brasileira,
solteira, inscrita na OAB/SP sob o n° 323.246; ANA GABRIELA MALHEIROS DE
OLIVEIRA, brasileira, solteira, inscrita na OAB/SP sob o

n°

307.616; LAIS TOVANI

RODRIGUES, brasileira, solteira, inscrita na OAB/SP sob o tP 308.402; GABRIEL
RIBEIRO MENDES, brasileiro, casado, inscrito na OAB/SP sob o n° 336.272; WESLLEY
MARCIO MARQUES LOPES, brasileiro, solteiro, inscrito na OAB/SP 228.504; PATRÍCIA
CRISTINA ORLANDO VILLALBA, brasileira, solteira, inscrita na OAB/PR sob o n.°
53.512; SAULO LOPES MARQUES SANTANA, brasileiro, solteiro, inscrito na OAB/SP sob
o n° 340.658; GUILHERME BADRA, brasileiro, solteiro, inscrito na OAB/SP sob

oe

339.677; KÊNIA RAFAELE FIGUEIRA RAMOS, brasileira, solteira, inscrita na OAB/SP
sob o n° 336.884; THAYANE DAMY BEATRICE SILVA DE SOUZA, brasileira, solteira,
inscrita na OAB/SP sob o n°. 332.755; EDVÂNIA DA LUNA SILVA, brasileira. Solteira,
inscrito na OAB/SP sob o n° 338.145, PÂMELA CARDIA, brasileira, solteira, inscrita. na
OAB/SP 320.890; DIEGO REGAZI GARCIA, brasileiro, solteiro, inscrito na OAB/SP sob n°
339.854; TATIANE BALBINO DA SILVA, brasileira, solteira, inscrita. na OAB sob o n°
341.931; GABRIELA PIOVEZZANI DA SILVA, brasileira, solteira, inscrita na OAB/SP sob
o n° 335.945, THIAGO RIBEIRO BARBOSA PINTO, brasileiro, solteiro, inscrito na
OAB/SP sob o n° 281.469; PRISCILLA CORRÊA OLIVA, para agirem em conjunto ou
separadamente, independentes de ordem de colocação neste instrumento, especialmente nos
Processos Cíveis que tramitem perante as Varas Cíveis, onde

se faça necessário prover atuação

da defesa dos Interesses da outorgante, cujo objeto seja recuperação de crédito de clientes
inadimplentes, envolvendo serviços de Telecomunicações.

São Paulo, 15 de maio de 201 S.

LIAN
TAM
OAB/SP n° 331.983
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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALRADA EM O6 DE MARÇO DE 2016

— — —

LOCAL E HORA: Sede social da Claro S.A.. ("Companhia"), no Rua Flórida, n° 1970,
bairro Cidade Monções, CEP 04565- 907, na Cidade e Estado de São Paulo, às 16:30min.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:_ Tendo comparecido a totalidade. dos. membros do

Conselho ' de Administraçãó dë Companhia , ficam dispensadas as formalidades de
convocação.

MESA : Presidente : Daniel Hajj Aboumrad ; Secretário : Alberto de Orleans e Bragança.
ORDEM DO DIA: Eleger novo membro da Diretoria da Companhia.
DELIBERAÇÃO: Após examinada e discutida a matéria da ordem do dia, os membros do
Conselho de Administração deliberaram:

1) Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas , a eleição do Sr. Marcelto da Silva Miguel,
brasileiro, casado, engenheiro de telecomunicações, portador da carteira de identidade
n.° 05866027-5 - IFP/RJ, inscrito no CPF sob o n.r 797011597-72, residente e
i domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Presidente
Vargas, n 0 1012/14 0 andar, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, para exercer o
cargo de Diretor de Mercado de Atacado, nos termos do artigo 13, parágrafo único do
Estatuto Social da Companhia . 0 Diretor ora eleito apresentou á Companhia seu termo
de posse contendo a Declaração de Desimpedimento para os fins do artigo 147, §§ 1 0 e
20 da Lei das S.As e permanecerá em seu cargo, até 31 de dezembro de 2017, data de
término do prazo de gestão dos demais membros da Diretoria da Companhia.
íi) Com a-eleição ora aprovada, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos
seguintes diretores: 1. Diretor. CARLOS HERNÁN ZENTENO DE LOS SANTOS,
mexicano, casado, engenheiro, portador do Registro Nacional de Estrangeiro (ORNE")
V700956-A, inscrito no CPF/MF sob o nr 234.356.528.70, eleito na Reunião do Conselho
de Administração (ORCA") de 31.12.2014, com prazo de gestão até 31.12.2017; 2. i ator:
ISAAC BERENSZTEJN, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de
Identidade n'. 3174052 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF n° 332.872.367.68, reeleito na
• Reunião do Conselho de Administração ("RCA") de 31.12.2014, com prazo de gestão até
31.12.2017 ; 3. Diretor. JOSÉ ANTONIO GUARALDI FÉLIX , brasileiro , casado,
engenheiro, portador da carteira de identidade n° 30.233.312-04, expedida pelo SP/RS,
inscrito no CPF/MF sob o nr 140.448.620.87, eleito na Reunião do Conselho de
Administração ("RCA") de 31.12.2014, com prazo de gestão até 31.12.17; 4. Diretor:
JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZ, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de
identidade n0 30.159.273-9, expedido pela Secrelaria de Estado da Casa Civil do Rio de
Janeiro, Inscrito no CPF/MF sob o n° 059.557.727-07, eleito no Reunião do Conselho de
Administração (ORCA") de 31.12.2014, com prazo de gestão 17; e 5. )7i vetor
de Mercado de Atacado : MARCELLO DA SILVA MIGUEL asile(ro, casa o, engenheiro
de telecomunicações, po rt ador da ca rt eira de idenlid de n" 0586602 5 - IFP/RJ,
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C-CARO S.A.
Cempi0h4 FeMde
CNP~ M 40.40z6pg0 47
Poeé 06000.140.001

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06 DE MARÇO DE 2015
inscrito no CPF sob o n.° 797011597-72, eleito na Reunião do Conselho de
Administração ( - RCA") de 06.03.2015, com prazo de gestão até 31.12.2017.

o

ENCERRAMENTO; Nada mais havendo a.tratar, as , deliberações foram tomadas pela
--- -- -- i-- unanimidade dos presentes ressalvadas as abstenções acima. Oferecida a palavra a
quem dela quisesse fazer uso, sem que o fosse feito, foi declarada encerrada a reunião e
lavrada a presente ata, que, em seguida, foi aprovada e assinada pelos Conselheiros
¡ presentes. (a) Mesa: Daniel Hajj Aboumrad, Presidente; Alberto de Orleans e Bragança,
Secretario. (b) Membros do Conselho de Administração: Daniel Hajj Aboumrad, Carlos
José Garcia Moreno Elizorldo, Alejandro Cantú Jimenez, Alberto de Orleans e Bragança,
Oscar Von Hauske Solis, Antonio Oscar de Carvalho Petersen Filho, José Formoso
Martlnez e José Antônio Guaraldl Félix.
São Paulo, 06 de março de 2015.

Alberto de Orleans e Bragan
secretário
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Processo n0 0474961-48.2014.8.19.0001

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. ("DELOITTE

administradora
judicial nomeada por esse MM. Juízo nos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de ENEVA S.A. E
"),

ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A., vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção ao
despacho de il. 2889, expor e ao final requerer o que segue:

DAS9284919 vi

As Recuperandas informam que transigiram com determinados credores quanto a créditos submetidos
aos efeitos da recuperação judicial, razão pela qual requerem a homologação dos acordos por esse MM.
Juízo e a consequente retificação da Relação de Credores.
Inicialmente, cabe destacar que não consta dos autos a documentação societária dos credores capaz de -- -.
comprovar os poderes para transigir dos respectivos signatários dos instrumentos. Assim, esta
Administradora Judicial considera que as Recuperandas devem ser intimadas para que tragam aos autos a
referida documentação, como condição à homologação dos acordos.
Nada obstante, esta Administradora Judicial passa a tecer seus comentários, o que faz separadamente
para os diferentes grupos de acordos acostados aos autos.
1.0 ACORDO DE FLS, 243612445.

Trata-se de transação celebrada entre as Recuperandas e sociedades pertencentes ao Grupo E.ON
("Sociedades E.ON"), que, sabidamente, exerce o poder de controle das Recuperandas. No acordo, as
Recuperandas e as Sociedades E. ON transacionam e, por via de consequência, requerem que constem os
seguintes valores na Relação de Credores, como Classe III (quirografários):
(i)

E 191.677,10 (cento e noventa e um mil seiscentos e setenta e sete euros e dez centavos)
em favor de E.ON Produzione S.P.A., devidos por Eneva S.A.;

(ii) E 345.857,43 (trezentos e quarenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e sete euros e
quarenta e três centavos) em favor de E.ON Humam Resources International GmbH,
devidos por Eneva Participações S.A.;

Ia
(iii)

e 274.805,98 (duzentos e setenta e quatro mil oitocentos e cinco euros e noventa e oito

centavos) em favor de E.ON Technologies GmbH, devidos por Encva Participações S.A.;
(iv) NOK 2.696.485,60 (dois milhões seiscentos e noventa e seis mil quatrocentos e oitenta e
cinco coroas norueguesas e sessenta centavos) em favor da E.ON E&P Norge AS, devidos
por Eneva S.A.;
(v) R$ 3.094.952,00 (três milhões e noventa e quatro mil novecentos e cinquenta e dois reais)
em favor da E.ON do Brasil Energia Lida., devidos por Eneva Participações S.A.; e
(vi) E 609.566,30 (seiscentos e nove mil quinhentos e sessenta e seis euros e trinta centavos) em
favor da E.ON SE, devidos pela Eneva Participações S.A.

Esta Administradora Judicial esclarece que a transação indicada no item (iv) não implicará em
alteração da Relação de Credores, uma vez que o valor ora transigido já nele constava.
No que tange aos credores e respectivos valores indicados no itens (i), (ii), (iii), deve-se salientar que
estes não constavam da Relação de Credores apresentada . inicialmente pelas Recuperandas e também não

foramincluídos na Relação elaborada por esta Administradora Judicial.
Como prova material da transação, as partes trouxeram, às fls. 244612489, docume nta ção apta a
comprovar a existência de crédito submetido aos efeitos desta recuperação judicial e de montante ainda
superior ao acordado, conforme abaixo detalhado:

wxutar

t

~

t~13~

/

E 226.364,10

E 191.677,10

E 439.303,27

E 345.857,43

E 274.808,98

E 274.805,98

J
E.ON Produzione S.P.A.

/-

E.ON Human Resources International
GmbH
E.ON Technologies GmbH
(anteriormente E.ON New Build &
Technology GmbM

/-

/-

Nesse sentido, esta Administradora Judicial nada tem a opor quanto à inclusão de tais créditos na
Relação de Credores, pelos valores transigidos com as Recuperandas.
No que diz respeito aos créditos indicados nos itens (v) e (vi), cuida-se de credores já indicados na
Relação de Credores elaborada por esta Administradora Judicial, titulares de valores superiores ao ora
IR

transigido. Confiram-se, abaixo, os efeitos da transação sobre os créditos detidos por esses credores:

Crer or

Tordo

E.ON do Brasil

R$ 12.979.061,54

R$ 12.979.061,54

E.ON SE (E,ON International)

E 2.780.343,11

E 2.780.343,1 l

R$ 3.094.952,00 ,

E 609.566,30

Percebe-se, portanto, que a transação objeto deste tópico provocará substancial minoração dos valores

até então constantes da Relação de Credores, razão pela qual, evidentemente, não importa em prejuízo
patrimonial às Recuperandas.

Assim, esta Administradora Judicial não se opõe à homologação do acordo de fls. 2436/2445.

9
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2. ACORDOS DE FLS . 2491 12496,249812503 e 289512897.

A Eneva S.A. celebrou acordos com os credores RCM Pereira Mudanças e Transportes ME.
("RCM"), 2GET Recrutamento & Seleção Ltda. ("2GET") e PSR Consultoria Ltda. para minorar ou excluir
_ - - _valores previamente indicados pelas, Recuperandas em .sua Relação de Credores e mantidos na Relação—

elaborada por esta Administradora Judicial.
Em síntese, a homologação dos acordos terá os seguintes efeitos na Relação:

Credor
~

RCM Pereira

R$ 335.974,60

R$ 160.324,03

2491-2496

2GET Recrutamento & Seleção Ltda.

R$ 406.594,78

R$ 190.794,10

2498-2503

PSR Consultoria Ltda.

R$ 28.155,00

Exclusão

2895-2897

Tendo em vista que os valores iniciais serão minorados , esta Administradora Judicial não vislumbra
prejuízo patrimonial que possa ser causado às Recuperandas, razão pela qual não se opõe à homologação
desses acordos.

3. ACORDOS DE FLS . 2505/2507 , 2890/2893,289812902,2903 12910 e 2911/2923.
Os acordos objeto deste tópico objetivam a inclusão ou majoração de valores previamente indicados
pelas Recuperandas e mantidos na Relação de Credores elaborada por esta Administradora Judicial. Vejamse, abaixo , as alterações pretendidas:

Crcd

~

1

(1m̀ i1liS~ 1111';1

Centro de Biologia Experimental
Octanas Ltda.

PricewateIndep
s Auditores
Independentes
Indep
e ndent es

R$ 342.380,00

ONS -Operador Nacional do

Sistema Elétrico

•ltie;115 \' alUl'

~

l'OI'(10

R$ 1.850,00

R$ 1.850,00

2505-2508

R$ 409.819,17

R$ 384.615,29

2890-2893

R$ 4.039,09

R$ 4.039,09

2898-2902 1

i

Webb Negócios S.A.

R$ 11.212,44

R$ 25.590,43

R$ 24.311,56

2903-2910

Ernst & Young Assessoria
Empresarial Ltda.

R$ 37.474,07

R$ 393.287,20

R$ 354.190,30

2911-2923 ,

~v `
Como se nota da análise dos autos, as Recuperandas também apresentaram documentação destinada a
comprovar o respectivo crédito de cada um dos credores acima destacados , alguns dos quais superiores aos
valores acordados.

Após a_ análise da, documentação acostada, esta Administradora Judicial conclui que os credores
acima apontados são titulares de créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial e devem ser

incluídos nas Relações de Credores para pagamento conforme o Plano de Recuperação Judicial.
Nesse sentido , esta Administradora Judicial não se opõe à homologação de tais acordos.
4. CONCLUSÃO

Diante do quanto exposto acima, esta Administradora Judicial requer a intimação das Recuperandas
para que apresentem a documentação societária dos credores que celebraram as transações de modo a
,

comprovar os poderes de transação dos signatários dos acordos.
Superada a questão, esta Administradora Judicial adianta seu entendimento a esse MM. Juízo, no
sentido de que não v@ óbice à homologação dos acordos aqui citados.
Rio de Janeiro , 8 de junho de 2015.
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.
Luis Vasco Elias

Cario berto R. de Vasconce o

OAB/RJ n° 140.759

i'
Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de justiça
Comarca da Capital
Cartório da 4a Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Len Central 719CEP 20020-903 - Centro
e-mail: cap04vemp@tjrj.jus.br

Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 3625/2785
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CERTIDÃO
Processo: 0474961-48,2014.8.19.0001
Distribuído e n : 09/12/2014
Classe/Assurdo: Recuperação Judicial - Recul.erayão Judicial
_.. Requerente: ENEVA S A
- —
--- — —
Requerente: ENEVA PARTICIPAÇOES S A
Interessado: BANCO BTG PACTUAL SA
Administradcr: DELOITTE TOUCHE TOHI4'A"rSU CONSULTORES LTDA
Administrador: LUIS VACO ELIAS

CERTIFICO que os agravantes de fis. 2915 e fis. 2974, cumpriram o disposto que trata o
artigo 526 Co cpc.

Pio de Janeiro, 11 de junho de 2015,

PrEscrivão
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ERMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 4` VARA EMPRESARIAL DA COMARCA
DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo n°: 0474961-48.2014.8.19.0001
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O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, por intermédio de seu procurador que a
o

presente subscreve, nos autos do requerimento de recuperação judicial de ENEVA S.A. e
ENEVA PARTICIPAÇõES S.A., vem informar inexistência de débito em nome da aludida
empresa, conforme consta nos documentos anexos.
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Rio de Janeiro, 3 de junho de 2015.
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Enviar Consui Enviar Cons Enviar Consuaa

WiL

Dados da Empresa
Nome Empresarial
ENEVA 5 A fauen
MPX ENERGIA S A tamooi
MPX MINERACAO E ENERGIA S/A

._-

(M,, ")

NIRE
CNPJ
Situa~
Capital
33300284028 04423567000121 REGISTRO ATIVO 4711337093,96
-—_____ BRIL
-Tipo 3midIco
Porte Empresarial
Faz Parte do Mercoaul
SOCIEDADE ANONIMA - SA
Não
QualNlca¢o
SOCIEDADE ANONIMA ABERTA
Endereço
Endereço
DO FLAMENGO

Número
66
Complemento
Bairro
Município
SLS 401,402,501,502,601,602,701,702. FLAMENGO RIO DE JANEIRO
Datas
Constituição Inldo ANVldade Término Atividade
0311012007
1010812001
Atividades Económiris
•

Principal Código

D~10o

3511-5101 Geração de energia elétrica
3512-3100 Transmissão de energia elétrica
3513-1/00 Comérdo atacadista de energia elétrica
Filiais
NIRE

Munlclplo

Endereço

33901078295

RIO DE JANEIRO

DO FLAMENGO

LJ

https://www.i ucer.ia.r.j.gov . br/Extranetlnova/pèsquisà/ni re.asp
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Nome Empresarial
ENEVA PARTICIPACOES 5 A rA~
MP% E ON PARTICIPACOES 5 A
SYNERGY ENERGIA 5 A (eq.)
MP% PARTICIPACOES S A ~po)
NIRE
CNP]
Situação
Cepltal
33300302166 15379168000127 REGISTRO ATIVO 266758152 BRL
-- -- -

-- -

- Tipo Jurídico
SOCIEDADE ANONIMA. SA

Porta Empresarial

Faz Pana do Merwsul
Não

Qua~40
SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

Endereço
Endereço ___. Número
DO FLAMENGO
66
Complemento
Bairro

SALA 901

Municlpic,

FLAMENGO RIO DEJANE1RO

Datas
Constltulsão Initlo Atividade Término Atividade

17/0412012

1710412012

Atividades Económicas
.

Principal Código

Descrição

6462-0/00 HOldings de Instltulçóes não-11nancelras
Filiais
Nenhuma 111181 encontrada

https://www.iucer ia.rj.gov.br/Extranet/nova/pesquisa/nire.asp
.
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Caldino ' Coelho , Mendes
Flavio Galdino
Sergio Coelho
João Mendes de 0. Castro
Rodrigo Candido de Oliveira

Marcelo Atherino
Marta Alves
Filipe Guimarães
Fabr(zio Pires Pereira

Vanessa F. Rodrigues
Milene Pimentel Moreno
julianne Zanconato
Rodrigo Garcia

Eduardo Takemi Kataoka

Cláudia Maziteli Trindade —

Lia Stephanle S. Pomplll

Cristina Biancasteill
Gustavo Salgueiro
Rafael Pimenta
Isabel Picot França

Gabriel Rocha Barreto
Miguel Mana
Felipe Brandão
Danilo Palinkas

Wallace de Almelda Corbo
Carlos Brantes
Isabela Rampini Esteves
Renato Alves

30 R25

Gabriel jacarandá
Pedro Mota
laura Mine Nagal
Anona Gurman

— Adrianna ChambB Eiger
André Furqulm Wemeck
Nabla Satis Kisere

EXMO. SR . DR. JUIZ DE DIREITO DA 4 9 VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA
CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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recuperação ilidicial, já qualificadas nos autos de sua Recuperação Judicial em
epígrafe, com fundamento no art. 66 da Lei n 2 11.101/2005 e na Cláusula 3.6 do
Plano de Recuperação Judicial homologado por esse d. Juízo, vêm a V.Exa. requerer
,autorização para alienar bens integrantes de seu ativo

permanente

fundamento nas razões a seguir.

Rio de lancho
Av Rio Branco 1381 IP andar
20040 002 / centro
Rb de janeiro 7 n
T a55 213195 0240

S10 Paulo

amília

Av Brlg. Faria Uma 3900/11 1 andu
04538132/ Ih1m Blbl

um Sul / quadra os
bico
x 1 171 salas 50160;
70070050/ Brn01a 1 Da
T +55 613323 3865

51D Paulo l se
T +551130411500

R1

com

G CM
w..wam

1.

Nos termos da Cláusula 3.6 do Plano de Recuperação Judicial

homologado por esse d. juizo, a Eneva está autorizada a alienar bens que compõem
o seu ativo permanente até a realização do aumento de capital, com a aprovação
dos credores que representam a maioria simples dos créditos concursaist.
2.

Recentemente, notou-se que um equipamento de telepresença e

videoconferênci,1 conforme descrito na nota fiscal anexa (Doc. Ol) está sem uso na
sede administrativa das Recuperandas. No entanto, o bem terá serventia se
alienado, porque o produto da venda reforçará o caixa das Recuperandas, sendo
relevante no contexto de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial.
3.

A alienação não prejudicará a operação e ainda gerará recursos que

ajudarão as Recuperandas a honrar as suas obrigações diárias com funcionários,
fornecedores, etc., o que sem dúvida atende ao espirito da Lei no 11.10112005.
4.

Também por um dever de transparência, as Recuperandas informam

que esse equipamento será vendido através de um processo de leilão extrajudicial,

•

a ser instaurado pelas próprias Recuperandas.
S.

Por fim, é bom ressaltar que o decurso do tempo tende a desvalorizar

muito o equipamento em questão, dada a sua natureza. A obsolescência desse ativo
fará com que o valor de alienação se torne ínfimo, razão pela qual se requer a sua
alienação desde logo.

3.6. Alienação e/ou oneração de bens do ativo permanente. Após a Homologação do Aumento
de Capital, as Recuperandas poderão promover a alienação e/ou a oneração de quaisquer bens do
ativo permanente e de participações societárias detidas de forma direta ou indireta pelas
Recuperandas que estejam livres e desembaraçados (ou mediante anuência do credor titular de
eventual garantia que recaia sobre o bem) independentemente de autorização judicial, observados
os limites do am 50, § 1 2 da LRJ e deste Plano. No entanto, até que ocorra a Homologação do
Aumento de Capital, a alienação ou oneração dos ativos permanentes que integram as sociedades
do Grupo Eneva dependerá da anuência da Maioria Simples dos Créditos, exceto quando a oneração
representar a ratificação ou renovação de garantias previamente outorgadas, para fins de
reperfilamento do passivo das sociedades operacionais do Grupo Eneva.
1
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Ante o exposto, com fundamento no art. 66 da Lei n° 11.101/2005 e na

Cláusula 3.6 do Plano de Recuperação Judicial hom ologado p or esse d. Juizo, as

Recuperandas requerem sejam intimados os interessados e, mediante aprovação
dos credores representantes de maioria simples dos créditos concursais, ou em
caso de silêncio dos credores, seja autorizada a alienação através de leilão
extrajudicial, do equipamento de telepresença e videoconferência descrito na nota
~

J

fiscal anexa (D9s.2U), por valor igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) do
valor original, comprometendo-se a prestar contas a esse d. Juizo e a indicar com
exação qual o valor efetivamente obtido após finalizado o processo de alienação.
Nestes termos,
Pedem deferimento.
Rio de Janeiro, 09 de junho de 2015.
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de justiça
Comarca ca Capital
Cartório de 4a Vara Empresarial
Av. Erasmo Biaga, 115-1_an Central 719CEP 20020-903 -Centro Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 3625/2785
~/
e-mail: cap04 ~ emp@tyrj.jus.br
`

CERTIDÃO

..

Processo: 0474961-48.2014.8.19.0001
"Distribuído em : 09/12/2014
Classe/Assirrdo: Recuperação Judicial -Recuperação Judicial
_Requerente- .ENEVASA._.:..:
—< -----'-,--, —
Requerente: ENEVA PARTICIPAÇOES S A
Intgressado: BANCO BTG PACTUAL SA
Administrador: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA
Administrador: LUIS VACO ELIAS_

--- —

Cebifico que, em atendimento ao r. despacho de fls: 3146, nesta data, desentranhei a
peça de fls. 3030.

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2015.
P%Escrivão
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Galdino Coelho , Mendes
'

-

-

Flavio Galdino
Sergio Coelho
João Mendes de 0. Castro
Rodrigo Candido de Oliveira
Eduardo Takemi Kataoka _
Cristina Biancastelil
Gustavo Salgueiro
Rafael Pimenta
Isabel Picot França

-

__

Marcelo Atherino
Marta Alves
Filipe Guimarães
Fabrizlo Pires Pereira
Cláudia MazlteB Trindade
Gabriel Rocha Barreto
Miguel Mana
Felipe Brandão
Danilo Palinkas

-

--

Vanessa F, Rodrigues
Mitene Pimentet Moreno
Julianne Zanconato
Rodrigo Garcia
Lia Stephanie S. Pompill
Wallace de Almeida Corbo
Carlos Brantes
Isabela Rampinl Esteves
Renato Alves

---

Gabriel Jacarandá
Pedro Mota
Laura Mine Nagal
AnMta Gurman
Adrianna ChambC Eiger André Furqulm Werneck
Nabla Salis Kisere

EXMO. SR . DR. JUIZ DE DIREITO DA 4 9 VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA
CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

a

Processo n 2 0474961-48.2014.8.19.0001

o
recuperação judicial ambas já qualificadas nos autos da sua Recuperação Judicial,

vêm a V. Exa. expor e requerer o que segue.
1.

Em 31.01.2011, o Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB e uma das

subsidiárias da Recuperanda Eneva S.A., a Pecém 11 Geração de Energia S.A. ("Sa
Pecém li "), celebraram Contrato de Abertura de Crédito Por Instrumento Particular

n4 64.2010.77.29 (" Contrato ").
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2.

Por meio deste Contrato, o BNB concedeu à SPE Pecém II crédito no

montante de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), para a
implementação da Usina Termelétrica Pecém II.
3.

0 pagamento desta divida está garantido, dentre outros, pelo penhor da

totalidade de ações de emissão da SPE Pecém li detidas pela Eneva S.A., bem como
•

por fiança prestada também pela Eneva S.A.
4.

Como informado na petição inicial, é a receita advinda da operação

dessas subsidiárias que gera o fluxo que "alimenta" as duas Recuperandas, do que
se infere a dimensão da importância dessa operação para o sucesso desta
recuperação judicial.
S.

Por uma questão de lealdade e transparência, as Recuperandas

consideram importante trazer ao conhecimento deste d. Juizo, de seus auxiliares, do
Ministério Público e dos credores a evolução das negociações que estão sendo

o

conduzidas com respeito às dividas das subsidiárias.
6.

Nesse passo, convém informar que, em 19.05.2015, as partes firmaram o

Segundo Aditivo de Retificação e Ratificação ao Contrato (Doc. Ol), por meio do qual
foram repactuadas certas cláusulas do Contrato, permanecendo a Eneva S.A. como
interveniente anuente, em razão das garantias prestadas.

7.

Assim é que, em cumprimento ao disposto na Cláusula Segunda do

Aditivo e visando conferir transparência a essa negociação, as Recuperandas trazem
ao conhecimento deste d. Juizo e dos demais interessados cópia do Segundo Aditivo
de Retificação e Ratificação ao Contrato de Abertura de Crédito por Instrumento

GCM

•

/.G.,::. 30 3 3
Particular n4 64.2010.77.29, firmado entre o BNB e a SP Pecém 11, figurando a
Recuperanda Eneva S.A. como interveniente anuente, cuja juntada ora se requer.
Nestes termos,
Pedem deferimento.
Rio de janeiro, 11 de junho de 2015.
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Segundo Aditivo de Retificação e Ratificação ao CONTRATO DE
ABERTURA DE CRÉDITO POR INSTRUMENTO PARTICULAR N ° 64.2010.77.29,
celebrado em 31 / 0112011 no valor de R$ 250.000 . 000,00 ( duzentos
_cinquenta milhões

_

de reais ) - entre MPX PECEM - II -- GERAÇÃO DE ENERGIA

S.A., hoje denominada PECEM I1 GERAÇÃO DE ENERGIA SA, aqui
simplesmente designada EMITENTE / CREDITADA , e o Banco do Nordeste do
Brasil S . A., aqui simplesmente designado BANCO, registrada sob n°
2659 do Livro B-6 de Registro de Títulos a Documentos em 14102/2011
no Cartório _ Damasceno .- de 2 0 Oficio da - COmarca de São Gonçalo do
Amaranto - CB e registrada em microfilme sob n ° 320096 no Cart6rio
Pergentino Mala de 1 " Registro de Títulos e Documentos da Comarca
de Fortaleza - CE, aditado em 16 / 1012014 , do qual fica fazendo parte
integrante para todos os fina de direito.
•

CLÁUSULA PRIMEIRA - RETIFICAÇÃO E CONFISSÃO DA DÍVIDA : O presente
aditivo tem por finalidade conceder nova carência de principal,
alterar o esquema de reembolso, estender o período de cobertura da
fiança corporativa, alterar a metodologia de mensuração do
cumprimento do ICSD e dar ciência ao juizo em que tramita a
recuperação judicial da INTERVENIENTE FIADORA E ACIONISTA
CONTROLADORA das modificações introduzidas por este aditamento ao
instrumento de crédito acima caracterizado, cujo saldo devedor,
atualizado até a data de 1910512015,
é de R$ 242.257.517,16
(duzentos e quarenta e dois milhões, duzentos e cinquenta e sete
mil, quinhentos e dezessete reais e dezesseis centavos), sendo R$
242.041.958,84 (duzentos e quarenta e um milhões, quarenta e um
mil, novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro
centavos) correspondente ao saldo devedor de principal, e R$
1.215.558,32 (hum milhão, duzentos e quinze mil, quinhentos e
cinquenta e oito reais e trinta e doia centavos) correspondente aos
encargos acumulados na forma contratualmente pactuada, que a
EMITENTE/CREDITADA expressamente confessa como dívida líquida e
• certa de sua responsabilidade, nas condições constantes do
Instrumento ora aditado, com as modificações aqui introduzidas. Por
força do presente aditivo, as cláusulas "NONA - ENCARGOS
FINANCEIROS", "DÉCIMA QUINTA - FORMA DE PAGAMENTO", "TRIGÉSIMA INTERVENIFNTE FIADOR" e ^TRIGÉSIMA PRIMEIRA - PERFORMANCE TÉCNICA E
PERFORMANCE FINANCEIRA E OPERACIONAL" passam a vigorar da seguinte
forma:
CLÁUSULA NONA - ENCARGOS FINANCEIROS: JUROS devidas A taxa
efetiva de 10% a.a. (dez por cento ao ano), sendo o valor dos
juros calculado e capitalizado mensalmente e exigível mensalmente
durante o período de carência de principal compreendido entre
19105/2015 e 30104 /2016, com a primeira exigência em 31/05/2015,
e mensalmente durante o período de amortização a partir de
31/05/2016, juntamente com as prestações vincendas de principal,
e no vencimento e na liquidação da divida, sobre o saldo devedor
médio diário do período de cálculo.
No caso de supresaão da taxa de juros ora
fixada ou proibição do seu uso, fica o ANCO desde já autorizado

PARÁGRAFO PRIMEIRO
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Continuação do Segundo Aditivo de Retificação e Ratificação ao
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO POR INSTRUMENTO PARTICULAR N°
64.2010 . 77.29, celebrado em 31 / 01/2011 no valor de R$
250.000 . 000,00 ( duzentos e cinquenta milhões de reais ) entre MPX
PECEM II GERA ÇÃO DE ENERGIA S.A., hoje denominada PECEM ii GERAÇÃO
DE ENERGIA SA e o Banco do Nordeste do Brasil S.A.- - -- --- - --- --- __^_°------ - ------------------------------------- Página 2 de 16
---

- --- -

—

-

a utilizar outras formas legais de remuneração, ficando, de logo,
estabelecido que, havendo parâmetro oficial substitutivo da taxa
de juros, este prevalecerá desde quando a -aplicação da -referida taxa — independentemente da data da decisão, se revelar
juridicamente impossível.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando no mês de cálculo não existir a data
prevista para cálculo dos encargos financeiros , o cálculo far-seá no primeiro dia útil subsequente.

•

PARÁGRAFO TERCEIRO - Para fins de capitalização dos encargos
financeiros, inclusive de inadimplemento, por dia útil, os
feriados municipais e estaduais serão considerados como dias
úteis.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORMA DE PAGAMENTO:
a) O principal da divida no valor. de R$ 241.041.958,84 (duzentos
e quarenta e um milhões , quarenta e um mil, novecentos e
cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) será
reembolsado de acordo com o esquema de pagamento a seguir
indicado , obrigando - se a EMITENTE / CREDITADA a liquidar, com a
última prestação , toda e quaisquer obrigações financeiras acaso
remanescentes:

•

R $ 988.718 , 57(novecentos e oitenta e oito
31105 1 2016
setecentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos);
R$ 988.718,57(novecentos e oitenta e oito
3010612016
setecentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos);
31/07/2016
R$ 988 .718,57( novecentos e oitenta e oito
setecentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos);
31/08 / 2016 R$ 988 . 718,57 ( novecentos e oitenta e oito
setecentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos);
30/09/2016 R$ 988.718,57(novecentos e oitenta e oito
setecentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos);
31/10/ 2016 R$ 988 .718,57( novecentos e oitenta e oito
setecentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos);
30/11/2016
R$ 988 .718,57( novecentos e oitenta e oito
setecentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos);
31/12/2016 R$ 988.718,56(novecentos e oitenta e oito
setecentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos);

mil,
mil,
mil,
mil,
mil,
mil,
mil,
mil,

31/01/2017
R $ 967.571, 07 ( novecentos e sessenta e sete mil,
quinhentos e setenta e um reais e sete centavos);
R $ 967.571,07 (novecentos e sessenta e sete mil,
28/02 / 2017
quinhentos e setenta e um reais e sete ce tavos);
,
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Continuação do Segundo Aditivo de Retificação e Ratificação ao
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO POR INSTRUMENTO PARTICULAR N°
64.2010 . 77.29, celebrado em 31 / 0112011 no valor de R$
250.000 . 000,00 ( duzentos e cinquenta milhSes de reais ) entre MPX
PECEM II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A., hoje denominada PECEM II GERAÇÃO
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•

•

R$ 967.571,07(novecentos e sessenta e
31/03/2017
quinhentos e setenta e um reais e sete centavos);
R$ 967.571,07(novecentos e sessenta- e_
30104/2017
- quinhentos e setenta °e um reais - e sétc centavos);
R$ 967.571,07(novecentos e sessenta e
31/05/2017
quinhentos e setenta e um reais e sete centavos);
R$ 967.571,07(novecentos e sessenta e
30/0612017
quinhentos e setenta e um reais e sete centavos);
R $ 967.571,07 ( novecentos e sessenta e
31/07 1 2017
quinhentos e setenta e um reais e sete centavos);
R$ 967.571,07( novecentos e sessenta e
31/08/2017
quinhentos e setenta e um reais e sete centavos);
R$ 967.571,07( novecentos e sessenta e
30109/2017
quinhentos o setenta e um reais e sete centavos);
R$ 967.572,07 (novecentos e sessenta e
31/101 2017
quinhentos e setenta e um reais e sete centavos);
R$ 967.571,07( novecentoa e sessenta e
30/11/2017
quinhentos e setenta e um reais e sete centavos);
R$ 967 .5V1,16 ( novecentos e sessenta e
31/12/2017
quinhentos e setenta e um reais o dezesseis centavos);

sete mil,
sete mil;- - sete mil,
sete mil,
sete mil,
sete mil,
sete mil,
sete mil,

sete mil,
sete mil,

R$ 1.155.979,68(hum milhão, cento e cinquenta e
31/01/2018
cinco mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta e oito
centavos);
R$ 1.155.979,68(hum milhão, cento e cinquenta e
28/02/2018
cinco mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta e oito
centavos);
R$ 1.155.979,68(hum milhão, cento e cinquenta e
31/03/2018
cinco mil, novecentos o setenta e nove reais e sessenta e oito
centavos);
R$ 1.155.979,68(hum milhão, cento e cinquenta e
30/04/2018
cinco mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta e oito
centavos);
R$ 1 . 155.979 , 68(hum milhão , cento e cinquenta e
31/05 / 2018
cinco mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta e oito
centavos);
R$ 1.155.979,68(hum milhão, cento e cinquenta e
30/06/2018
cinco mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta e oito
centavos);
R$ 1.155.979,68(hum milhão, cento e cinquenta e
31/07/2018
cinco mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta e oito
centavos);
R$ 1.155.979,68(hum milhão, cento e cinquenta e
31/08/2018
cinco mil, novecentos e setenta e nave eais e sessenta e oito
centavos);
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30/09 / 2018
cinco mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta e oito
centavos) ;
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1.155.979,È8(hnm milhão, canto e cinquenta e
cinco mil , novecentos e setenta e nove reais e sessenta e oito
centavos);
R$ 1.155.979,68(hum milhão, cento e cinquenta e
30/11/2018
cinco mil , novecentos e setenta o nove reais e sessenta e oito
centavos);
R $ 1.155.979 , 73(hum milhão , cento e cinquenta e
31/12 / 2018
cinco mil, novecentos e setenta e nove reais e setenta e três
centavos);
31/01/ 2019
oitocentos
28/02 / 2019
oitocentos
311031 2019
oitocentos
30/04 / 2019
oitocentos
31/05 1 2019
oitocentos
30/06/2019
oitocentos
31/07 / 2019
oitocentos
31/08 / 2019
oitocentos
30/09/2019
oitocentos
31/10/2019
oitocentos
30/11/2019
oitocentos
31/12/2019
oitocentos

R $ 1.160.894 , 50(hum milhão , cento e sessenta mil,
e noventa e quatro reais e cinquenta centavos);
R$ 1 . 160.894 , 50(hum milhão , cento e sessenta mil,
e noventa e quatro reais e cinquenta centavos);
R$ 1 . 160.894 , 50(hum milhão, cento e sessenta mil,
o noventa e quatro reais e cinquenta centavos);
R$ 1 . 160.894,50(hum milhão , cento e sessenta mil,
e noventa e quatro reais e cinquenta centavos);
R$ 1.160.894,50(hum milhão , cento e sessenta mil,
e noventa e quatro reais e cinquenta centavos);
R$ 1 . 160.894 , 50(hum milhão , cento e sessenta mil,
e noventa e quatro reais e cinquenta centavos);
R $ 1.160 . 894,50 ( hum milhão, cento e sessenta mil,
e noventa e quatro reais e cinquenta centavos);
R$ 1.160.894 , 50(hum milhão , cento e sessenta mil,
e noventa e quatro reais e cinquenta centavos);
R$ 1 . 160.894 , 50(hum milhão , cento o sessenta mil,
e noventa o quatro reais e cinquenta centavos);
R$ 1.160.894 , 50(hum milhão , cento e sessenta mil,
e noventa e quatro reais e cinquenta centavos);
R$ 1.160.894,50 ( hum milhão , cento e sessenta mil,
e noventa e quatro reais o cinquenta centavos);
R$ 1.160.894,47(hum milhão, cento e sessenta mil,
o noventa o quatro reais e quarenta e sete centavos);

R$ 1.258.867,58(hum milhão, duzentos e cinquenta e
31/01/2020
oito mil, oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito
centavos);
R$ 1.258.867,58(hum milhão, duzentos e cinquenta e
29/02/2020
oito mil, oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito
centavos);
duzentos e cinquenta e
R$ 1.258.867,58(hum milhã
31/03/2020
is e cinquenta e oito
oito mil, oitocentos e sessenta s sete
centavos);
~H E
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R$ 1.258 . 867,58 ( hum milhão, duzentos e cinquenta e
30/04/2020
oito mil, oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito
centavos );
-- -_ R$* .258 . 867,58 ( hum milhão , duzentos e cinquenta e
- 31/OS¡2020
oito mil, oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito
centavos);
R$ 1.258.867 , 58(hum milhão , duzentos e cinquenta e
30/06 / 2020
oito mil , oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito
centavos);
R$ 1.258 . 867,58 ( hum milhão , duzentos e cinquenta e
31/07 1 2020
oito mil, oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito
centavos);
R$ 1.258 . 867,58 ( hum milhão , duzentos e cinquenta e
31/08 / 2020
oito mil, oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito
centavos);
R$ 1.258 . 867,5B ( hum milhão, duzentos e cinquenta e
30/09 1 2020
oito mil, oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta c oito
centavos);
R$ 1.258 . 867,5B ( hum milhão , duzentos e cinquenta e
31/10 / 2020
oito mil, oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito
centavos);
R $ 1.258 . 867,58 ( hum milhão , duzentos e cinquenta e
30/11 / 2020
oito mil, oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito
centavos);
R$ 1.258.867,59 ( hum milhão , duzentos e cinquenta c
31/12 / 2020
oito mil, oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e nove
centavos);
R$ 1.719 . 244,58 ( hum milhão, setecentos e dezenove
mil, duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito

31/01/2021

centavos);
28/02/2021
mil, duzentos

centavos);
31/03/2021
mil, duzentos

centavos);
30/04/2021
mil, duzentos
centavos);

R$ 1.719 . 244,58 ( hum milhão , setecentos e dezenove
e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito
R$ 1.719 . 244,58 ( hum milhão, setecentos e dezenove
e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito
R$ 1.719 . 244,58 ( hum milhão , setecentos e dezenove
e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito

R$ 1.719.244,58 ( hum milhão, setecentos e dezenove
mil, duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito

31/05/2021

centavos);
30/06(2021

R$ 1.719 . 244,58 ( hum milhão, setecentos e dezenove
mil, duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito
centavos);

c
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R$ 1.719.244 , 58(hum milho, setecentos e dezenove
31/07/2021
mil, duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito
centavos);
_ 31/08/2021--- R$ 1.719 . 241- , 58(hümmilhão, setecentos e dezenove
mil, duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito
centavos);
R$ 1.719.244 , 58(hum milhão , setecentos e dezenove
30/0912021
mil, duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito
centavos);
R$ 1.719.244 , 58(hum milhão , setecentos e dezenove
31/10/2021
mil, duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito
centavos);
R$ 1.719 . 244,58(hum milhão , setecentos e dezenove
30/11/2021
mil, duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito
centavos);
R$ 1.719 . 244,59 ( hum milhão , setecentos e dezenove
31/12/2021
mil, duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove
centavos);

R$ 1.771 . 712,B6 ( hum milhão, setecentos e setenta
31/01/ 2022
um mil , setecentos e doze reais e oitenta e seis centavos);
R$ 1.771.712 , 86(hum milhão , setecentos e setenta
28/02 / 2022
um mil , setecentos e doze reais e oitenta e seis centavos);
31/03/2022
R$ 1.771 . 712,86 ( hum milhão, setecentos e setenta
um mil, setecentos e doze reais e oitenta e seis centavos);
R$ 1.771.712 , 86(hum milhão , setecentos e setenta
30/04/2022
um mil, setecentos e doze reais e oitenta e seis centavos);
31/05 / 2022
R$ 1 . 771.712 , 86(hum milhão, setecentos e setenta
um mil, setecentos e doze reais e oitenta e seis centavos);
R$ 1.771 . 712,86 ( hum milhão, setecentos e setenta
30/06 1 2022
um mil , setecentos e doze reais e oitenta e seis centavos);
R$ 1.771.712 , 86(hum milhão , setecentos e setenta
31/01/2022
um mil, setecentos e doze reais e oitenta e seis centavos);
R$ 1 . 771.71 2, 86(hum milhão, setecentos e setenta
31/08 1 2022
um mil , setecentos e doze reais e oitenta c seis centavos);
R$ 1.771.712 , 86(hum milhão , setecentos e setenta
30/09/2022
um mil, setecentos e doze reais e oitenta e seis centavos);
R$ 1.771 . 712,86 ( hum milhão, setecentos e setenta
31/10 / 2022
um mil , setecentos e doze reais o oitenta e seis centavos);
R$ 1.771.712,86 ( hum milhão , setecentos e setenta
30/11/2022
setecentos
e doze reais e oitenta e seis centavos);
um mil ,
. 712,82 ( hum milhão , setecentos e setenta
R$
1.771
31112/2022
setecentos
e
doze
reais e oitenta e dois centavos);
um mil ,

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

R$ 1.538 . 263J1e(lum mi hão, quinhentos e trinta e
31/01/2023
oito mil, duzentos e sessenta e três raia e setenta centavos);
4N E "q
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R$ 1.538.263,70(hum milhão, quinhentos e trinta e
28/02/2023
oito mil, duzentos e sessenta e três reais e setenta centavos);
R$ 1.538.263,70(hum milhão,_ _quinhentoss-e trinta e
31103/2023
.oito mil; - duzentos 'e'9esónta e três reais e setenta Centavos);
R$ 1.538.263,70(hum milhão, quinhentos o trinta e
30/04/2023
oito mil, duzentos e sessenta e três reais e setenta centavos);
R$ 1.538.263,70(hum milhão, quinhentos e trinta e
31/0512023
oito mil, duzentos e sessenta e três reais e setenta centavos);
R$ 1.538.263,70(hum milhão, quinhentos e trinta e
30/0612023
oito mil, duzentos e sessenta e três reais e setenta centavos);
31/0712023 R$ 1.538.263,70(hum milhão, quinhentos e trinta e
oito mil, duzentos e sessenta e três reais e setenta centavos);
31/08/2023 R$ 1.538.263,70(hum milhão, quinhentos e trinta e
oito mil, duzentos e sessenta e três reais e setenta centavos);
301D9/2023 R$ 1.538.263,70(hum milhão, quinhentos e trinta e
oito mil, duzentos e sessenta e três reais e setenta centavos);
31/10/2023 R$ 1.538.263,70(hum milhão, quinhentos e trinta e
oito mil, duzentos e sessenta e trõs reais e setenta centavos);
30/11/2023 R$ 1.538.263,70(hum milhão, quinhentos e trinta e
oito mil, duzentos e sessenta e três reais e setenta centavos);
31/12/2023 R$ 1.538.263,66(hum milhão, quinhentos e trinta e
oito mil, duzentos e sessenta e três re ais e sessenta e seis
centavos);
31/01/2024
cinco mil,
29102/2024
cinco mil,
31/0312024
cinco mil,
30/04/2024
cinco mil,
31/05/2024
cinco mil,
30/06/2024
cinco mil,
3110712024
cinco mil,
31/08/2024
cinco mil,
30/09/2024
cinco mil,
31/10/2024
cinco mil,
30/11/2024
cinco mil,

R$ 1.895.427,06(hum milhão, oitocentos e noventa
quatrocentos e vinte e sete reais e seis centavos);
R$ 1.895.427,06(hum milhão, oitocentos e noventa
quatrocentos e vinte e sete reais e seis centavos);
R$ 1.895.427,06(hum milhão, oitocentos e noventa
quatrocentos e vinte e sete reais e seis centavos);
R$ 1.895.427,06(hum milhão, oitocentos e noventa
quatrocentos e vinte e sete reais e seis centavos);
R$ 1.895.427,06(hum milhão, oitocentos e noventa
quatrocentos e vinte e sete reais e seis centavos);
R$ 1.895.427,06(hum milhão, oitocentos e noventa
quatrocentos e vinte e sete reais e seis centavos);
R$ 1.895.427,06(hum milhão, oitocentos e noventa
quatrocentos e vinte e sete reais e seis centavos);
R$ 1.895.427,06(hum milhão, oitocentos e noventa
quatrocentos e vinte e sete reais e seis centavos);
R$ 1.895.427,06(hum milhão, oitocentos e noventa
quatrocentos e vinte e sete reais e seis centavos);
R$ 1.895.427,06(hum milhão, oitocentos e noventa
quatrocentos e vinte e sete reais e seis centavos);
R$ 1.895.427,06(hum milhão, oitocentos e noventa
quatrocentos e vinte e se e reais e seis centavos);

~R~ °
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R$ 1.895.427,12(hum milhão, oitocentos e noventa e
cinco mil, quatrocentos e vinte esete reais e doze centavos);
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3110112025 —R$ - 2.204-.534,88 (dois milhões, duzentos e quatro
mil, quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito
centavos);
R$ 2.204.534,88 (dois milhões, duzentos e quatro
2810212025
mil, quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito
centavos);
R$ 2.204.534,88 (dois milhões, duzentos e quatro
3110312025
mil, quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito
centavos);
R$ 2.204.534,88 (dois milhões, duzentos e quatro
30/04/2025
mil, quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito
centavos);
R$ 2.204.534,88(dois milhões, duzentos e quatro
31/0512025
mil, quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito
centavos);
R$ 2.204.534,88 (dois milhões, duzentos e quatro
30/06/2025
mil, quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito
centavos);
R$ 2.204.534,88 (dois milhões, duzentos e quatro
31/07/2025
mil, quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito
centavos);
R$ 2.204.534,88(dois milhões, duzentos e quatro
31108/2025
mil, quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito
centavos);
R$ 2.204.534,88 (dois milhões, duzentos e quatro
3010912025
mil, quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito
centavos);
R$ 2.204.534,88 (dois milhões, duzentos e quatro
31/1012025
mil, quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito
centavos);
R$ 2.204.534, 88 (dois milhões, duzentos e quatro
30/11/2025
mil, quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito
centavos);
31/12/2025
R$ 2.204.534, OS (dois milhões, duzentos e quatro
mil, quinhentos e trinta e quatro ceais e oitenta e cinco
centavos);
R$
31101/2026
cinquenta e oito
cinquenta e quatro
R$
28/0212026
cinquenta e oito
cinquenta e quatro

seiscentos
2.658.358,54(dois
milhões,
mil, trezentos e cinquenta e oito reais
centavos);
seiscentos
milhões,
2.658.358,54(dois
mil, trezentos e cinquenta e oito reais
centavos);

e
e
e
e

Continuaçio do segundo Aditivo de Retificação e Ratificação ao
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milhões,
2.658 . 358,54 ( dois
R$
31/03 / 2026
cinquenta
trezentos
e
mil,
oito
cinquenta e
cinquenta e quatro centavos);
_ —
milhões,
2.658.358 ,54(dois
30/04/ 2026 ` R$
e
cinquenta
cinquenta e oito mil, trezentos
cinquenta e quatro centavos);
milhões,
2.658.358,54(dois
R$
31105/2026
cinquenta e oito mil, trezentos e cinquenta
cinquenta e quatro centavos);
milhões,
2.658.358,54(dois
R$
30106/2026
cinquenta e oito mil, trezentos e cinquenta
cinquenta e quatro centavos);
milhões,
2.658.358,54(dois
R$
31/0712026
e
cinquenta
mil,
trezentos
e
oito
cinquenta
cinquenta e quatro centavos);
milhões,
2.658.358,54(dois
R$
31/08/2026
cinquenta
trezentos
e
mil,
cinquenta e oito
cinquenta e quatro centavos);
milhões,
2.658 . 358,54 ( dois
R$
30/09 / 2026
cinquenta
e
cinquenta e oito mil, trezentos
cinquenta e quatro centavos);
milhões,
2.658 . 358,54 ( dois
R$
31/10/2026
cinquenta e oito mil, trezentos e cinquenta
cinquenta e quatro centavos);
milhões,
2.658.358,54(dois
R$
30/1112026
cinquenta e oito mil, trezentos e cinquenta
cinquenta e quatro centavos);
milhões,
2.658.358,57(dois
R$
31/1212026
cinquenta e oito mil, trezentos e cinquenta
cinquenta e sete centavos);

R$
31/01/2027
cinquenta e sete
quinze centavos);
28/02/2027 R$
cinquenta e sete
quinze centavos);
31/03/2027 R$
cinquenta e sete
quinze centavos);
30/04/2027 R$
cinquenta e sete
quinze centavos);
31/05/2027 R$
cinquenta e sete
quinze centavos);

seiscentos e
e oito reais e
seiscentos e
e oito reais e
seiscentos e
e oito reais e
seiscentos e
e oito reais e
seiscentos e
e oito reais e
e
seiscentos
e oito reais e
seiscentos e
e oito reais e
seiscentos e
e oito reais e
seiscentos e
e oito reais e
e
seiscentos
e oito reais e

oitocentos e
milhões,
2.857 . 492,15 ( dois
mil, quatrocentos e noventa e dois reais e
milhões,
2.857.492,15(dois
mil, quatrocentos e noventa

e
oitocentos
e dois reais e

e
oitocentos
milhões,
2.857.492,15(dois
e
dois
reais
e
mil, quatrocentos e noventa
e
oitocentos
milhões,
2.857.492,15(dois
mil, quatrocentos e noventa e doia reais e
e
oitocentos
milhões,
2.857.492,15(dois
mil, quatrocentos e noventa e dois reais e
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2.857.492,15(dois
e
30/0612027
R$
milhões,
oitocentos
cinquenta e sete mil, quatrocentos e noventa e dois reais e
quinze centavos);
_311071202? R$— - 2.857.492,15(dois
milhões,
oitocentos
e
cinquenta a sete mil, quatrocentos e noventa • dois reais e
quinze centavos);
e
31/08/2027
R$
2.857.492,15(dois
milhões,
oitocentos
cinquenta e sete mil, quatrocentos e noventa • dois reais e
quinze centavos);
R$
milhões,
oitocentos e
30/09/2027
2.857.492,15(dois
cinquenta e sete mil, quatrocentos e noventa e dois reais e
quinze centavos);
e
milhões,
oitocentos
31/10/2027
R$
2.857.492,15(dois
cinquenta e sete mil, quatrocentos e noventa e dois reais e
quinze centavos);
milhões,
oitocentos e
30/1112027
R$
2.851.492,15(dois
cinquenta e sete mil, quatrocentos e noventa e doia reais e
quinze centavos);
e
oitocentos
31/12/2027
R$
2.857.492,20(dois
milhões,
cinquenta e sete mil, quatrocentos e noventa e dois reais e vinte
centavos);
R$ 2.872.050,93(dois milhões, oitocentos e setenta
31/0112028
e dois mil, cinquenta reais e noventa e três centavos);

b) os encargos acumulados até 19105/2015, no valor de R$
1.215.558,32 (hum milhão, duzentos e quinze mil, quinhentos e
• cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos) serão
incorporados aos encargos que incidirão no período posterior â
citada data e serão exigíveis na forma da cláusula ENCARGOS
FINANCEIROS. Sobre os mesmos incidirão bônus de adimplemento
conforme a cláusula BÔNUS DE ADIMPLENCIA SOBRE ENCARGOS DO FNE do
instrumento ora aditado.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - INTERVENIENTE FIADOR: 0 interveniente
fiador, no final qualificado e assinado, assumo por si e seus
sucessores, para com o BANCO, a qualidade de fiador e principal
pagador da EMITENTE/ CREDITADA, com expressa desistência dos
favores dos artigos 366, 827, 835, 831 e 838, do Código Civil
Brasileiro (Lei n ° 10.406 de 10/01/2002), responsabilizando-se,
solidariamente, pelo cumprimento de todas as obrigações assumidas
pela EMITENTE/CREDITADA.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - PERFORMANCE TÉCNICA E PERFORMANCE
FINANCEIRA E OPERACIONAL: Para fina do presente CONTRATO DE
FINANCIAMENTO BNB considera -se concluído o projeto de que trata a
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Continuação do Segundo Aditivo de Retificação e Ratificação ao
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO POR INSTRUMENTO PARTICULAR N°
69.2010 . 77.29 ,
celebrado em 31 / 01/2011 no valor de R$
250.000 . 000,00 ( duzentos e cinquenta milhões de reais ) entre MPX
PECEM II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A., hoje denominada PBCEM II GERAÇÃO
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DE ENERGIA SA a o Banco do Nordeste do Brasil S A.
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cláusula " SEGUNDA - VALOR , FINALIDADE e FONTE DE RECURSOS " quando
for atingida a Performance Técnica e Performance Financeira e
Operacional

._- -~

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para fins do previsto no caput da presente
cláusula, a Performance Técnica será declarada quando o BANCO
considerar plenamente atingidas , cumulativamente , as condições
abaixo listadas:
•

I - O Engenheiro Independente do Projeto certificar que:
a) 0 Projeto foi concluído e finalizado de acordo com as
especificações constantes no Contrato de EPC;
b) A Central Geradora Termelétrica referida na cláusula
"SEGUNDA - VALOR , FINALIDADE e FONTE DE RECURSOS" e os
equipamentos do projeto tenham passado em todos os testes de
performance estabelecidos no Contrato de EPC de forma que os
níveis de performance definidos no Contrato de EPC tenham sido
atingidos ou que a garantia mínima de performance tenha sido
atingida;
II - Não haja qualquer reivindicação substancial das outras
partes ao Contrato de EPC em face da EMITENTE / CREDITADA, a
critério do BANCO;

•

III - A EMITENTE / CREDITADA tenha entregado Relatório Ambiental c
Social sobre a implantação do projeto;
IV - Todas as autorizações governamentais requeridas para a
operação do projeto e da EMTTENTE / CREDITADA tenham sido emitidas
e mantenham - se válidas;
V - Apresentação da licença de operação do projeto válida e
regular;
VI - A EMITENTE/CREDITADA e a INTERVENIENTE FIADORA estejam
adìmplentes com todas as obrigações assumidas no presente
CONTRATO DE FINANCIAMENTO BNB e nos documentos de garantia;
VII - Nenhum efeito material adverso tenha ocorrido com relação
ao projeto; e
VIII - Inexistência de ato administrativo ou judicial que impeça
a conclusão do projeto ou a continuid e de sua operação.
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Continuação do Segundo Aditivo de Retificação e Ratificação ao
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO POR INSTRUMENTO PARTICULAR N64.2010 . 77.29, celebrado em 31 / 01/2011 no valor de R$
250.000 . 000,00 ( duzentos e cinquenta milhões de reais ) entre MPX
PECEM II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A., hoje denominada PECEM II GERAÇÃO
DE ENERGIA SA e o Banco do Nordeste do Brasil S . A.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Para fina do prevista no caput da presente
cláusula , a Performance Financeira e Operacional será declarada
quando o BANCO considerar plenamente
atingidas ,_ - cumulativamente, .
condições abaixo listadas_ I - Transcurso de um período mínimo de 06
cumprimento da Performance Técnica;
•

( seis )

meses depois do

II - Apresentação de relat6rto de auditor independente
comprovando que, pelo menos , 95% (noventa e cinco por cento) da
receita dos CCEAR devida até aquela data , tenha sido recebida
pela EMITENTE / CREDITADA;
III - Nenhum evento de inadimplemento tenha ocorrido sem que
tenha sido sanado, corrigido ou revertido ,
inclusive
inadimpl@ncia da INTERVENIENTE FIADORA em contratos celebrados
com o BANCO;
IV - A CMITENTE / CREDITADA e a INTERVENIENTE FIADORA estejam
adimplentee com todas as obrigações assumidas no presente
CONTRATO DE FINANCIAMENTO BNB e nos Documentos de Garantia;
V - As demonsLrações financeiras do exercício de 2017, após a
Performance Técnica , comprovem que:
a) 0 cenário base da projeção financeira tenha sido atualizado
com os dados de despacho de energia; e

•

b) O índice de Cobertura do Serviço da Divida ( ICSD ) histórico
e projetado para cada um dos anos até o período final de
amortização dos financiamentos seja, no mínimo , 1,20 (um
inteiro e vinte cent6aimos ) apurado conforme a formula prevista
no Anexa II ao presente CONTRATO DE FINANCIAMENTO BNB. O ICSD
será mensurado a partir da constatação da ocorrência de
pagamento de prestações do financiamento ( principal + juros) por
um período de 12 ( doze ) meses a partir de janeiro de 2017;
VI - As contas reservas de serviço da divida doa AGENTES
FINANCEIROS estejam preenchidas conforme estabelecido no CONTRATO
DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS;
VII - Inexistência de inadimplemento da EMITENTE / CREDITADA em
relação à s suas obrigações estabelecidas nos CCEAR , que seja
relevante , a critério do BANCO;
VIII - Não ocorra o descumprimento das obrigações previstas neste
CONTRATO DE FINANCIAMENTO BNB e d s "Disposições Gerais
r
ER foorJ~~c
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Continuação do Segundo Aditivo de Retificação e Ratificação ao
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÊDITO POR INSTRUMENTO PARTICULAR N 64.2010.77.29, celebrado em 31101/2011 no valor de R$
250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhes de reais) entra MPX
PECEM II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A., hoje denominada PECEM II GERAÇÃO
DE ENERGIA SA e o Banco do Nordeste do Brasil S.A.
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Aplicáveis aos Instrumentos de Crédito do Banco do Nordeste do
Brasil S.A.";
-As-licenças de operação do -projete mantenham- ãë Níãl_ as e
regulares, e
X - Inexistência de exigências ambientais a serem cumpridas pelo
projeto, na época da comprovação ou em momento futuro, ressalvado
o disposto no parágrafo terceiro desta cláusula.
•

PARÁGRAFO TERCEIRO - Na hipótese de haver exigências ambientais a
serem cumpridas, conforme referido no inciso X do ^PARÁGRAF0
SEGUNDO" da presente cláusula, deverá ser comprovado o
cumprimento de tal exigência ou, alternativamente, que os
recursos necessários a implementação de tal exigência foram
integralmente reservados para este fim.
SEGUNDA
OUTRAS
OBRIGAÇÕES
CONTRATUAISt
A
EMITENTE/CREDITADA obriga-se ainda a comprovar ao BNB, em até
OS (cinco) dias úteis contados da data da formalização deste
ADITIVO, a sua comunicação ao juizo da 4 4 Vara Empresarial da
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, em que tramita a
Recuperação Judicial da INTERVENIENTE FIADORA
E
ACIONISTA
CONTROLADORA, mediante a apresentação de uma cópia da petição
devidamente protocolada.
CLÁUSULA

CLAUSULA TERCEIRA - CONDIÇÃO RESOLUTIVA: A eficácia deste aditivo
• depende da comprovação, pela EMITENTE/CREDITADA, da inoxistência de
objeção/impugnação nos autos da Ação de Recuperação Judicial
apresentada pela INTERVENIENTE FIADORA, em trâmite perante o juizo
da 4' Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de
Janeiro, em relação ã extensão da fiança prestada pela
INTERVENIENTE FIADORA, nos termos previstos por este ADITIVO.
PARÁGRAFO ÚNICO - Caso a EMITENTE/ CREDITADA não cumpra o disposto
no caput desta cláusula, este aditivo se resolverá de pleno
direito,
independentemente
de
notificação
pelo
BN13
à
EMITENTE/CREDITADA,
restabelecendo-se,
automaticamente,
as
condições estipuladas no CONTRATO, inclusive a fiança prestada pela
INTERVENIENTE.

CLÁUSULA QUARTA - CONFIRMAÇÃO E EXTENSÃO DA FIANÇA: INTERVENIENTE
FIADOR: Presente a este ato ENEVA S.A., em Recuperação Judicial,
anteriormente denominada MPX ENERGIA S.A., que se declara de pleno
acordo com as modificações introduzidas no instrumento ora aditado,
e confirma a fiança em que assumiu, por si e seus sucessores, para
com o BANCO, a qualidade de fiador e principal pagador da
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Continuação do Segundo Aditivo de Retificação e RatificaçAo no
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO POR INSTRUMENTO PARTICULAR N°
64.2010 . 77.29, celebrado em 31 / 0112011 no valor de R$
250.000 . 000,00 ( duzentos e cinquenta milhões de reais ) entro MPX
PECEM II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A., hoje denominada PECEM II GERAÇÃO
DE ENERGIA SA e o Banco do Nordeste do Brasil S.A.
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EMITENTE / CREDITADA ,
com expressa desistência dos favores dos
artigos 366, 827, 835, 837 e 838, do Código Civil Brasileiro (Lei
n° 10.406 de 10 1 01/2002 ), responsabilizando - se, solidariamente,
pelo cumprimento de todas as -- obrigações assumidas pela
EMITENTE / CREDITADA.
CLÁUSULA QUINTA - TARIFAS - Esta operação está sujeita à incidência
de tarifas bancárias cobradas da EMITENTE / CREDITADA , na forma da
tabela de tarifas vigente à época do fato gerador, a saber: Tarifa
• de Estruturação de Negócios, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais) e Tarifa de Aditamento de Contratos, no valor de R$
300,00 (trezentos reais).

CLÁUSULA SEXTA - OUVIDORIA DO BANCO DO NORDESTE - A Ouvidoria do
BANCO, que atende pelo número telefônico 0800-033-3033 ( discagem
direta gratuita ), está à disposição da EMITENTE / CREDITADA e, se
houver, dos intervenientes neste instrumento, nos termos da
Resolução n° 3.849 , de 25 1 0312010 , do Conselho Monetário Nacional,
para receber solicitações , reclamações e outras comunicações dos
clientes do BANCO, visando à observânci a das normas legais c
regulamentares e para atuar como canal de comunicação entre o BANCO
e seus clientes , inclusive na mediação de conflitos.

•

CLÁUSULA SÉTIMA - RATIFICAÇÃO - Ficam ratificados todos os termos,
cláusulas e condições constantes do instrumento ora aditado, que
não foram expressamente alterados por este aditivo , passando a
constituir , juntamente com este instrumento , um todo único e
indivisível para todos os fins de direito.
E por se acharem justos e contratados ,
o BANCO e o
EMITENTE / CREDITADO firmam o presente aditivo em 03 (três) vias, com
as testemunhas abaixo.
Rio de Janeiro - RJ, 19 de maio de 2015.
EMITENTE/CREDITADA
por PECEM II GERACAO DE
ENERGIA BA
CNPJ : 10.471.487 / 0001-44
RUA MARCOS MACEDO, 1333 2118 , ALDEOTA , FORTALEZA-CE
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de
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celebrado
31101/2011
no
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cinquenta milhões de reais) entre MPX
250.000.000,00 (duzentos
PECEM II GERAÇÃO DE ENE IA B.A., hoje denominada PECEM II GERAÇÃO
DE ENERGIA SA e o Banc do Nordeste da Brasil
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RICARDO L
CPF. 028.595.667-16
CNH - 00101248455 DETRAN-GO
31/01/2012
DRASILEIRO(A), SOLTEIRO(A),
RESIDENTE E DOMICILIADO NO(A)
RUA VISCONDE DE PIRAJA, 389 AP 801, IPANEMA, RIO DE
JANEIRO-RJ, ORES(A) GERAIS,
DIRETOR ADMINISTRATIVO E
FINANCEIRO

_

•

AL$XANDRE AMERIC iOHOLANDA
SILVA -_--_---_.--I
CPF: 075.225.197-05
CNH - 00057115491 DETRAN-RJ
02/01/2008, BRASILEIRO(A),
SOLTEIRO(A), RESIDENTE E
DOMICILIADO NO(A)AVENIDA DOS
PORTUGUESES, S/N - MODULO G
BR 135, ITAQUI,SAO LUIS-MA,
DIRETORES(A) GERAIS,
PROCURADOR

INTERVENIENTE FIADORA a
ACIONISTA GARANTIDORA
por £NEVA S. A. - EM
PERAÇÃO JUDICIAL
PJ: 04.423.56710001-21
PRAIA DO FLAMENGO, 66 ANDAR 9, FLAMENGO, RIO DE
JANEIRO-RJ
^-1 ~

RICARDO I,EVY

•

CPF: 028.595.667 -16
CNH - 00101248455 DETRAN-GO
31/01/2012

BRASILEIRO ( A), SOLTEIRO(A),
RESIDENTE E DOMICILIADO NO(A)
RUA VISCONDE DE PIRAJA, 389 AP 801 , IPANEMA, RIO DE
JANEIRO - RJ, DIRETORES(A)
GERAIS, DIRETOR VICE
PRESIDENTE

AfiXANDRE AMERIPANO HOLANDA
E SILVA
CPF: 075.225.197-05

CNH - 00057115491 DETRAN-RJ
02101 / 2008 , BRASILEIRO(A),
SOLTEIRO ( A), RESIDENTE E
DOMICILIADO NO(A)AVENIDA DOS
PORTUGUESES, S/N - MODULO G
BR 135, ITAQUI , SAO LUIS-MA,
DIRETORES ( A) GERAIS , DIRETOR
PRESIDENTE

INTERVENIENTE HIPOTECANTE
por REX EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS S.A.
CNPJ : 09.002 . 525/0001-30
PRAIA DO FLAMENGO, 154 ANDAR 10 ANDAR PARTE,
FLAMENGO , RIO DE JANEIRO-RJ
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Continuação do Segundo Aditivo de Retificação e Ratificação ao
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO POR INSTRUMENTO PARTICULAR N64.2010 . 77.29, celebrado em 31 / 01/2011 no valor de R$
250.000 . 000,00 ( duzentos e cinquenta milhões de reais
) entre MPX
PECEM II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A., hoje denominada PECEM II GSRAçÃO
DE ENERGIA SA a o Banco do Nordeste do Brasil S.A.

THOR DE O IVEIRA FUHRREN
BATISTA
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CPF: 118.907.137-16

CI

CNH - 268941978 DETRAN-RJ
03/07/2008

• ~ ó
Z~

94 n
~
NÓ

DE

003 59. 7-56
062801704 CRC-RJ
18/04/1995

BRA E RO(A), SOLTEIRO(A),
RESI ENTE E DOMICILIADO
NO(A) PRAIA DO FLAMENGO, 154
- ANDAR 10 ANDAR PARTE,
FLAMENGO, RIO DE JANEIRO-RJ,
CONTADOR(A),
ADMINISTRADOR(A), PROCURADOR

BRASILEIRO(A), SOLTEIRO(A),
RESIDENTE E DOMICILIADO NO(A)
PRAIA DO FLAMENGO, 154 - AN
10, FLAMENGO, RIO DE JANEIRORJ, ADMINISTRADOR(A), DIRETOR.
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Pelo BANCO DO NORDESTE DO
BRASIL B.A.
rci Rio de Janeiro
.237.373/0064-03
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^- FRANCISCA - vERAq~
CARVALHO
Gerente de Negócios
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Gerente de Ag96 ia
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Galdino . Coelho , Mendes

-

o

Flavio Galdino
Sergio Coelho

Marcelo Atherino
Marta Alves

João Mendes de 0. Castro

Filipe Guimarães

Rodrigo Candido de Oliveira
Eduardo Takeml Kataoka
Cristina Blancastelli
Gustavo Salgueiro
Rafael Pimenta
Isabel Picot França

Fabr(zio Pires Pereira
Cláudia Mazitell Trindade
Gabriel Rocha Barreto
Miguel Mana
Felipe Brandão
Danilo Palinkas

Vanessa F. Rodrigues
Mllene Pimentel Moreno
JuBanne zanconato
Rodrigo Garcia
. _.Lia Stephanle S..Pomplll . Wallace de Almelda Corbo
Carlos Brames
Isabela Rampinl Esteves

Gabriel Jacarandá
Pedro Mota
Laura Mine Nagal
Annita Gurman
Adrlanna ChambB Elger André Furqulm Werneck
Nabia Salas Kisere

Renato Alves

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 4 4 VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA
CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ENEVA S.A., em recuperação judicial e ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A., em

•

recuperação judicial ambas já qualificadas nos autos da sua Recuperação Judicial,

vêm a V. Exa. expor e requerer o que segue.
1.

Conforme informado na petição inicial desta Recuperação Judicial, as

Recuperandas detêm participações diretas ou indiretas em diversas outras
sociedades (as "SPEs") que atuam na geração e comercialização de energia e, em
última análise efetivamente exercem as atividades operacionais do "Grupo Eneva".
,

Rio de Janeiro
Av Rio Branco 138/11 , andar
10040001 1 Centro
Rio de Janeiro 1u
T+55 213195 0240

580 Paulo
Av. Brlg. Fana Lima 3900111• andar
045381311 naim Bibl
Sio Paulo 1 as
7+5 5 1130411500

BraaBla
anua Sul 1 quadra OS
bloco % 1 BV7 t Salas SOI-SOS
70070050/ Br afila 1 Cr
r+55 613323 $865
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2.

Também foi explicado na petição inicial que essas SPEs não formularam

pedido de recuperação judicial em litisconsórcio com suas controladoras porque
pretendiam cumprir suas obrigações nas condições originariamente contratadas
ou naquelas que eventualmente venham a ser acordadas com seus credores.
3.

a

Como então explicado, a decisão de não incluir as SPEs neste pedido de

recuperação judicial visava , principalmente , a conferir maior liberdade e
autonomia às renegociações que seriam levadas a efeito entre elas e seus
respectivos credores, na medida em que, por não estarem em regime de
recuperação judicial, estas SPEs não ficam submetidas às restrições contidas na Lei
11.101/05.

4.

Nesse contexto , a SPE Parnaíba II Geração de Energia S.A. ("21

Parnaíba II") negociou satisfatoriamente com seus credores financeiros a rolagem
de sua dívida , de forma que possa cumprir a contento todas as suas obrigações.
S.

No entanto , para que essa rolagem possa ser concluída , os credores

financeiros solicitaram a outorga de novas garantias sobre os ativos do projeto da
Parnaíba 11 que hoje não se encontram onerados.
Essas garantias incluem a cessão fiduciária ( ou o penhor ) de direitos e
6.
créditos decorrentes de contratos da Parnaíba II, a alienação fiduciária do imóvel
onde está localizada a usina da Parnaíba 11 e a alienação fiduciária ( ou o penhor) de
máquinas e equipamentos vinculados ao projeto.
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7.

De acordo com o disposto na Cláusula 3.6 do Plano de Recuperação

Judiciais, recentemente aprovado pelos credores e homologado por este d. Juizo,
até que ocorra a Homologação do Aumento de Capital (o que ainda não ocorreu),
"a alienação ou oneração dos ativos permanentes que integram as sociedades do

Grupo Eneva dependerá da anuência da Maioria Simples dos Créditos".
8.

Assim, a outorga de novas garantias no contexto da rolagem das dívidas

da SPE Parnaíba 11 deve seguir o disposto na cláusula acima.
9.

Dessa forma , as Recuperandas dão conhecimento a esse d . Juízo e aos

credores sobre a evolução das negociações da dívida contraída diretamente pela
SPE Parnaiba li junto a diversas instituições financeiras e requerem, com urgência,
na forma da Cláusula 3.6 do Plano de Recuperação Judicial, a intimação dos seus
credores para se manifestem sobre a outorga de novas garantias sobre os ativos,
bens e direitos da referida SPE.
Rio de Janeiro, 12 de junho de 2015.

•

FLAVIO GALDINO
" OAB/RJ NQ 94 05

'

FILIPE GÚIMA ES
OAB/RJ NQ 15 .005

G STAVO SAI
0

NQ 1

FELIPE
OAB/R NQ 1

1 3.6 Alienação e/ou onéração de bens do ativo permanente . Após a Homologação do
Aumento de Capital , as Recuperandas poderão promover a alienação e/ou a oneração de

quaisquer bens do ativo permanente e de participações societárias detidas de forma direta
ou indireta pelas Recuperandas que estejam livres e desembaraçados ( ou mediante
anuência do credor titular de eventual garantia que recaia sobre o bem)
independentemente de autorização judicial, observados os limites do art. S0, § 12 da LRJ e
deste Plano . No entanto , até que ocorra a Homologação do Aumento de Capital , a alienação
ou oneração dos ativos permanentes que integram as sociedades do Grupo Eneva
dependerá da anuência da Maioria Simples dos Créditos , exceto quando a oneração
representar a ratificação ou renovação de garantias previamente outorgadas , para fins de
reperfilamento do passivo das sociedades operacionais do Grupo Eneva.
3
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal dejuctiça
Comarca da Capital
Cartório da 4 2 Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP:-20020-903 -Centro -Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 3625/27,85 s FLj
7/r°
e-mail: cap04vemp@tjrj.jus.br

CERTIDÃO
Processo: 0474961-48.2014.8.19.0001
Distribuído em : 09/12/2014
Classe/Assue to: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
—y — -- Requerente: ENEVA S A
Requerente: ENEVA PARTICIPAÇOES S A
Interessado: BANCO BTG PACTUAL SA
Administrador: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU •CONSULTORES LTDA
Administrador: LUIS VACO ELIAS

Certifico que, em atendimento ao r. despacho de fis. 3146, nesta data, desentranhei a
peça de fls. 305313057.

Rio dia Janeiro, 19 de junho de 2015.
P/Escrivão
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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 48 VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA
CAPITAL DO ESTADO DO Rio DE JANEIRO
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recuperação judicial ambas já qualificadas nos autos da sua Recuperação Judiciai.

O

vêm a V. Exa. expor e requerer o que segue.
Conforme informado na petição inicial desta Recuperação Judicial, as
1.
Recuperandas detêm participações diretas ou indiretas em diversas outras
sociedades as "SPEs que atuam na geração e comercialização de energia e, em
última análise efetivamente exercem as atividades operacionais do "Grupo Eneva".
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Também foi explicado na petição inicial que essas SPEs não formularam

pedido de recuperação judicial em litisconsórcio com suas controladoras porque
pretendiam cumprir suas obrigações nas condições originariamente contratadas
— -ou naquelas que eventualmente venham a ser acordadas com seus credores.
Como então explicado , a decisão de não incluir as SPEs neste pedido de
• recuperação judicial visava , principalmente , a conferir maior liberdade e
autonomia às renegociações que seriam levadas a efeito entre elas e seus
3.

respectivos credores , na medida em que, por não estarem em regime de
recuperação judicial, estas SPEs não ficam submetidas à s restrições contidas na Lei
11.101/05.

Nesse contexto , a SPE Parnalba 11 Geração de Energia S .A. ÇM
Parnalba 11 ') negociou satisfatoriamente com seus credores financeiros a rolagem
4.

de sua dívida , de forma que possa cumprir a contento todas as suas obrigações.
No entanto , para que essa rolagem possa ser concluída , os credores
S.
financeiros solicitaram a outorga de novas garantias sobre os ativos do projeto da
Parnalba 11 que hoje não se encontram onerados.
Essas garantias Incluem a cessão fiduciária (ou o penhor ) de direitos e
6.
créditos decorrentes de contratos da Parnaíba 11, a alienação fiduciária do imóvel
onde está localizada a usina da Parnafba Il e a alienação fiduciária ( ou o penhor) de
máquinas e equipamentos vinculados ao projeto.

2

Ot

GCM
7.

De acordo com o disposto na Cláusula 3.6 do Plano de Recuperação

JudiciaP, recentemente aprovado pelos credores e homologado por este d. Juizo,
até que ocorra a Homologação do Aumento de Capital (o que ainda não ocorreu),

-t-

- -- "a alienação oti õneráçãõdos ativos permanentes que

fntejrãm ãs sociedades do

Grupo Eneva dependerd da anuéncla da Maioria Simples dos Créditos".
8.
•

Assim, a outorga de novas garantias no contexto da rolagem das dívidas

da SPE Parnalba II deve seguir o disposto na cláusula acima.
9.

Dessa forma, as Recuperandas dão conhecimento a esse d. Juízo e aos

credores sobre a evolução das negociações da dívida contraída diretamente pela
SPE Parnafba 11 junto a diversas Instituições financeiras e requerem, com urgência,
na forma da Cláusula 3.6 do Plano de Recuperação Judicial, a intimação dos seus
credores para se manifestem sobre a outorga de novas garantias sobre os ativos,
bens e direitos da referida SPE.
Rio de Janeiro, 12 de junho de 2015.

G

LAVO GALDINO
OAB/RJ No 94.605

GUSTAVO SALGUEIRO
-NR13 06
0

FILIPE GUIMARÃES
OAB/RJ N° 153.005

PELIP BRá
.343
OAB/RJ Na

1 3.6 Alienação e/ou oneração de bens do ativo permanente, Após a Homologação do
Aumento de Capital, as Recuperandas poderão promover a alienação e/ou a oneração de
quaisquer bens do ativo permanente e de participações societárias detidas de forma direta
ou Indireta pelas Recuperandas que estejam livres e desembaraçados (ou mediante
anuência do credor titular de eventual garantia que recaia sobre o bem)
independentemente de autorização judicial, observados os limites do art. 50, § 1 11 da LRj e
deste Plano. No entanto, até que ocorra a Homologação do Aumento de Capital, a alienação
ou oneração dos ativos permanentes que Integram as sociedades do Grupo Eneva
dependerá da anuéncla da Maioria Simples dos Créditos, exceto quando a oneração
representar a ratificação ou renovação de garantias previamente outorgadas, para fins de
reperfilamento do passivo das sociedades operacionais do Grupo Eneva.
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Administradora Judicial nomeada por esse MM Juízo nos autos da RECUPERAçAo

JUDICIAL de ENEVA S A. E ENEVA PARTICIPAÇBES S.A.,

,

.

,

vem respeitosamente, á presença de

Vossa Excelência requerer a juntada do Relatório Mensal de Atividades (RMA) das sociedades

r1
U

,

empresárias em recuperação judicial referente aos meses de abril a junho de 2015.
Termos em que,
Pede deferimento.

,

Rio de Janeiro 17 de junho de 2015.
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.
LUIS VAsco ELIAS

ARLOS ALBER=
VASCON
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Touche Tohmatsu Limited e de suas firmas-membro.
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Deloitte.
Relatório Mensal de Atividades
Eneva S. A. e Eneva Participações S.A. em
Recuperação Judicial
Periodo de 08 de abril a 16 de junho de 2015

Este Relatório Mensal de Atividades foi elaborado conforme o disposto na alínea V do inciso II do artigo 22 da Lei 11.101 de 9 de fevereiro de
2005. Este Relatório possui comentários entre colchetes (11*) e marcados em itálico, demonstrando questões pendentes de informações por parte
das
Recuperandas.
Todas as informações apresentadas neste Relatório, incluindo os comentários pertinentes à situação econômica e financeira das Recuperandas,
foram obtidas a partir de informações contábeís, gerenciais e operacionais disponibifizadas pelas Recuperandas, além de representações da
Administração das Empresas.

@2015 Deloitte Touche Tohmatsu Ltda. - Todos os direitos reservados

Administração Judicial
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Deloitte

e ToucheTohmatsu Consultores Ltda.
Av. Pres. Wilson, 231- 26' andar

~

20030-905 - Rio de Janeiro - RJ 1 Brasil
i ei.: + 55 (21) 3981-0501
Rio de Janeiro, 17 de junho de 2015

ajgeradora@deloitte.com

MM. Juízo de Direito da 4 2 Vara do Rio de Janeiro - RJ
Juiz Titular Dr. Paulo Asseri Estefan
Avenida Erasmo Braga, 115 - Centro
Rio de Janeiro — RJ

Este RMA reúne e sintetiza informações e dados que foram fornecidos à Administradora
Judicial pelas Recuperandas . Tais informações , tanto de caráter quantitativo como

Em consonância com o disposto na alínea "c", inciso II, de artigo 22 da Lei n 2
11.10112005 - Lei de Recuperação de Empresas e Falências (LREF) - a DELOITTE
TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA., Administradora Judiciai nomeada,
submete à apreciação de V. Exa . este Relatório Mensal de Atividades (" RMA"), referente
ao período de 08 de abril a 16 de junho de 2015, das empresas Eneva S . A. e Eneva
Participações S. A., denominadas em conjunto " Recuperandas " ou "Empresas'.

contábeis, financeiras e operacionais disponibilizadas nas demonstrações financeiras

qualitativo, não foram objeto de exame independente nem de quaisquer procedimentos
de auditoria por parte da Administradora Judicial, procedimentos estes regulados e
normatizados pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM% Banco Central do Brasil
("BACEN") e Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (1BRACONI, por
implicarem em trabalhos específicos não contemplados pela LREF. A Administradora
Judicial não garante nem confirma a correção , a precisão ou, ainda , que as informações
prestadas pelas Recuperandas estejam completas e apresentem todos os dados
relevantes . Dessa forma , não podemos expressar , como de , fato não expressamos, uma

publicadas com base em 31 de dezembro de 2014 pelas Recuperandas além de

opinião sobre as demonstrações financeiras das Recuperandas para o período coberto

Nossas observações apresentadas neste Relatório são baseadas em informações

informações divulgadas em comunicados e fatos relevantes até a data desse relatório.

por esse RMA.

Permanecendo à disposição de V.Exa . para , quaisquer esclarecimentos adicionais que
se fizerem necessários, subscrevemo-nos.
I
At

samee,

eloitte Toue Tohmatsu Consultores Ltda.
Administradora Judicial
Luis Vasco Elias
Sócio

RMA- Eneva S.A e Eneva Participações S.A. - 08 de abril a 16 de junho de 2015
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AP

Estado do Amapá

CIPP

Complexo Industrial e Portuário do:Pecém

ACR

Ambiente de Contratação Regulada

Comer.

Comércio

ACL

Ambiente de Contratação Livre

Cont.

Continuação

Administradora
Judicial

Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda.

CVM

Comissão de Valores i'Mobiliários

ANEEL

Agência Nacional de Energia Elétrica

CVU

Custo variável declarado por MWh

AGC

Assembleia Geral de Credores

DIp

Debt In Possessián - Financiamento
recuperação que será convertido em capital

AGE

Assembleia Geral Extraordinária

DJE

Diário de Justiça Eletrônico

AJ

Administrador Judicial

EDP

Energias do Brasil S.A.

Bi

Bilhões

Empreend.

Empreendimentos

BID

Banco Interamerican o de Desenvolvimento

Grupo ou Grupo
Eneva S.A. e empresas controladas
Eneva

BNDES

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

Ger.

Geração

BM&FBovespa

Companhia que administra mercados organizados de títulos,
valores mobiliários e contratos derivativos

GW

Gigawatt

CADE

Conselho Administrativo de Defesa Econômica

IBMEC

Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais

CCEE

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica

IBGC

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa

CCEAR

Contratos de Compra e Venda de Energia no Ambiente
Regulado

ICB

índice de Custo Benefício de Empreendimentos de Geração
Termelétrica

CE

Estado do Ceará

IPCA

índice de Preços ao Consumidor Amplo

CEO

Chiet Executìve Officer — Diretor Executivo

Itaqui

UTE Termo Maranhão ou, atualmente, UTE Porto do Itaqui

CFO

Chiei Financial Officer— Diretor Financeiro

IRRF

Imposto de renda retido na fonte

RMA - Er~a S.A. e E~a Paticipaçbes S.A —08 de abril a 16 de

Mio de 2015
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K

Milhares

R$, R$k, R$m

LLC

Limited Liability Company

Recuperandas

m

Milhões

RMA

Reais, milhares de reais e milhões de reais
Empresas do Grupó Eneva que estão em Recuperação
Judicial (Eneva S. A. e Eneva Participaçõs S. A.)
Relatório Mensal de Atividades

NYU

New York University

RJ

Recuperação Judicial

RJ

RS

MA

Estado do Rio de Janeiro
Lei N° 11.101 de 9 de fevereiro de 2005, que regula a
Recuperação Judicial, a Extrajudicial e a Falência do
empresário e da sociedade empresária
Estado do Maranhão

SIN

Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Estado
do Maranhão
Sistema Interligado Nacional

MBA

Master of Business Administration

SPE

Sociedade de Propósito Específico

MW

Megawatt

TAC

Termo de ajustamento de conduta

MWh

Megawatt-hora

TJDFT

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

Particip.

Participações

TJRJ

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

Pecém 1

UTE Porto do Pecém

TUSD

Tarifas de uso do sistema de distribuição

PGN

Pamaíba Gás Natural

TUST

Tarifas de uso do sistéma de transmissão

PIE

UTE

Usina Termelétrica de Energia

PRJ

Produtores Independentes de Energia
Preço de liquidação das diferenças
preço da energia no
mercado de curto prazo
Em inglês Power Purchase Agreement Contrato de Compra
e Venda de Energia
Plano de Recuperação Judicial

PUC-RJ

Pontifícia Universidade Católica

LREF

PLD
PPA

—

-

RMA Eneva S.A e Eneva Participações S.A.
-

SEMA

—

—

Rio de Janeiro

08 de abri a 16 de Parho de 2015
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Breve resumo dos fatos subsequentes ao encerramento do Relatório Mensal de Atividades anterior

• • •Ilu
No dia 10 de abril de 2015, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a alteração de certas condições do Plano de
• ' Recuperação Judicial, que foram apresentadas perante o Juízo da 4 8 Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro e ao mercado.
Essa versão do PRJ foi submetida a aprovação na AGC do dia 30 de abril de 2015 e foi aprovada pela maioria de créditos e credores
de todas as classes (1,111 e IV).
Em 13 de abril de 2015, a Eneva Comercializadora de Energia Ltda. celebrou o distrato de contratos para fornecimento de energia
elétrica à MMX Mineração e Metálicos S.A. e subsidiárias pelo prazo de 15 anos, iniciando-se em janeiro de 2014. Por meio do
Distrato, a Eneva Comercializadora comprometeu-se a pagar à MMX o valor de R$40m pelos 180MW a serem entregues a partir de
2016 e todo e qualquer outro direito objeto dos Contratos e respectivas cessões a subsidiárias da MMX.
O pagamento dos R$40m que previa o distrato foi realizado em 19 de maio de 2015

L

Em 30 de abril de 2015, a Eneva S.A. em conjunto com Pamaíba 1 Geração de Energia S.A. (Parnaíba 1), Pamaíba II Geração de
Energia S.A. (Pamaíba 11), Parnaíba III Geração de Energia S.A. (Pamaíba III) e o Consórcio UTE Pamaíba IV - Usinas do Complexo
Pamaíba - celebrou acordo com a PGN e a BPMB Pamaíba S.A., fornecedores de gás natural das Usinas do Complexo Parnalba,
visando prevenir potenciais litígios relacionados ao fornecimento de gás natural, tendo em vista as disposições do TAC celebrado
entre a Companhia, Pamaíba II e a ANEEL
O acordo estabelece, entre outros pontos, que a PGN e a BPMB concederão descontos sobre o fornecimento de gás natural às
Usinas do Complexo Parnalba nos seguintes valores: (i) R$141,8m, referentes à postergação do início de operação comercial de
Pamaíba II, a serem apurados mensalmente entre os meses de abril de 2015 e setembro de 2016; (ii) R$167,0m, equivalentes à 50 0%
da redução da receita fixa de Pamaíba II no valor de R$334,1 milhões, conforme previsto no TAC, a serem apurados entre os anos de
2022 e 2036, (iii) a extensão do contrato de fornecimento de gás natural à Parnaíba II até o término dos seus CCEARs, conforme
previsto pelo TAC, ou seja, 30 de abril de 2036.

i
RMA • Eneva S.A e Eneva Particípaçães S.A —08 de abri a 16 de~ de 2015
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I

Breve resumo dos fatos subsequentes ao encerramento do Relatório Mensal de Atividades anterior

A Usina Termelétrica Pecém II , atualmente pertencente à Companhia e à E.ON , teve sua operação interrompida em 13 de abril de
2015 para a retirada de cinzas acumuladas na caldeira da Usina , permanecendo 38 dias sem operação , retomando as atividades em
21

de

maio.

1

'

No início deste processo , verificou - se uma acumulação acima do normal de cinzas , o que levou a iniciar procedimentos adicionais de
manutenção . De forma a minimizar o tempo de paralisação de Pecém II em 2015, a parada bienal para manutenção preventiva da
Usina , inicialmente prevista para agosto de 2015 , foi antecipada para coincidir com a realização dos procedimentos necessários para
retirada das cinzas acumuladas na caldeira da usina.
A interrupção de geração relatada poderá afetar os registros de disponibilidade de Pecém II a partir de 2016 , de acordo com a
metodologia em vigor para cálculo de disponibilidade da Usina baseada em média móvel de 60 meses.
{

'Alietá~ ãódé PeM íTPRJ
'aprová ãó € hõmologaça

I

No dia 30 de abril de 2015 , foi realizada a AGC da Eneva S.A e da Eneva Participações S.A. (2 4 convócação ), e o PRJ alterado
apresentado em 10 de abril de 2015 foi aprovado em todas as classes — I, II e IV. A alienação da participação societária detida pela
Companhia na sociedade Porto do Pecém Geração de Energia S . A. (Pecém 1) em favor da EDP , também foi aprovada por todas as
classes — I, II e IV.

Em 12 de maio , o Juízo da 44 Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro proferiu decisão homologando o PRJ.
Çoncltf ão da aliëtiáção dé
Pecém I

Em 15 de maio de 2015 , foi concluída a alienação da totalidade da participação societária da Eneva S .A na Porto do Pecém Geração
de Energia S.A. (Pecém 1 ) em favor da EDP, uma vez tendo sido atendidas todas as condições precedentes desta transação.
A Eneva S . A recebeu o pagamento no valor de R$300m pela alienação.

I
MM- t=oava S.0. e Ema PaAicipaçáes S.0. —06 de aW a 16 de ¡afio de 2015

9

@¢015 Deloitte Touche Tohmatw Ltd& - Todos os direitos reservados
I

~

...........o oco .. i..........._. ..............
~

~

As Recuperandas

I

I

As Recuperandas

Página

Seção

Página

Índice

3

Acionistas

;

11

Glossário
Sumário Executivo

4
7

Organograma
Empresas operacionais

i

12
13

As Recuperandas

10

Portfólio

14

Setor elétrico

19

Governança Corporativa

16

Regulamentação do setor

24

Colaboradores

18

Histórico

33

Endividamento conforme edital do AJ

39

Eventos subsequentes ao Pedido de Recuperação Judicial

41

Informações operacionais

48

Informações financeiras

60

Plano de Recuperação Judicial

72

Cronograma processual

78

Acompanhamento processual

80

i

I

I

'

1

y

RAIA- Eneva SA e E~a Participações SA —08 de aWi a 16 tio~ de 2015

10

02015 Debite Touche Tohmatsu Uda. - Todos os direitos reservados

..................

~~........... ~

......66666606
As Recuperandas 1 Acionistas
ì

A E.ON, por meio de sua subsidiária DD Brazil Holdings S.A.R.L., é a principal acionista das
Recuperandas
ENEVA S.A. (Recuperanda)
Free float
l DD Brazil
Holdings

J{

~

Eike Batista
]

,.- - ---. -6666---,
BNDES
(8,65%)

• Constituída em 2001 sob a denominação de MPX Energia, a ENEVA S.A. foi
criada com o propósito de investirem companhias e usinas do setor de
geração de energia termelétrica no Brasil . Tratava - se do braço operacional
do Grupo EBX no segmento de geração e comercialização de energia.

ro s
(28,45
!r. Out k)

• A ENEVA é detentora de quatro grupos de ativos principais: Geração,
Recursos Naturais, Recursos Renováveis e Projetos Térmicos, sendo que a

sua principal atividade económica é a geração e cómercialização de energia
42,94%

19,97% I

elétrica, com negócios complementares em exploração e produção de gás

37,10%

natural. !
• Controlada diretamente pela E.ON por meio da sua subsidiaria DD Brazil
Holdings S.A.R.L. (constituída conforme as leis de Luxemburgo) e pelo Sr.
Eike Fuhrken Batista (o qual detém , direta e indiretamente por meio da
Centennial Asset Mining Fund LLC e da Centennial Asset Equity Fund LLC,

50.00%

19,97010 do capital social da Companhia).
• A Centennial Asset Equity Fund LLC, ' a Centennial Asset Mining Fund LLC e
a DD Brazil Holdings S.A.R.L possuem como objeto social a participação em

50 00%]

outras sociedades.
,

------------

ENEVA Participações S.A. (Recuperanda)
-

r O PRJ prevê a subscrição de

•.

Empresas em RJ

Anteriormente denominada MPX E.ON Participações S.A., a Eneva

I

I

ativos e a conversão de dívidas I

I

concursais em capital acionário. I
Após a conclusão dessas I
etapas, a participação societária I
das Recuperandas deverá sofrer ►

Fonte. Hea.pererrdas (maio 2015)

j0

~

Participações S.A foi constituída em 2012 e tem como objeto social a
participação no capital social de outras sociedades empresariais e não
empresariais, no Brasil ou no exterior.'

i

É resultado da joint ventura entre a ENEVA S. A. e a E . ON (por meio de

` alteração. _ _ _ _ _ _ _ _ _ -t

subsidiária DD Brazil Holdings S.A.R.L) e busca investir em projetos de

geração de energia das mais diversas naturezas , incluindo plantas térmicas,
eólicas e solares. A estrutura da Eneva Participações foi concebida com o

objetivo de otimizar as complementaridades dos dois grupos.

RMA - Errava SA e Eleva Partioipagáes S.A — OB de abri a 16 de juNro da 2015
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As Recuperandas 1 Organograma

O Grupo Eneva estrutura-se a partir da holding Eneva S.A. e desdobra-se em diversas subsidiárias
operacionais e não operacionais. Somente a Eneva S.A. e Eneva Participações S.A. encontram-se em
Recuperação Judicial
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As Recuperandas 1 Empresas operacionais

i

I

Dentre as subsidiárias que as Recuperandas tem participação direta ou indireta, 10 empresas encontramse operacionais
Empresas operacionais

Empresas operacionais

• Amapari Energia S . A.: empresa criada para implementar e explorar a UTE
Serra do Navio (doravante chamada de Amapari ) e outros
empreendimentos de energia elétrica no Estado do Amapá , incluindo a
geração , a transmissão e a comercialização de energia e capacidade
elétrica , a intermediação na compra e venda de energia e capacidade

• Pecém II Geração de Energia S.A.: empresa criada para realização de
estudos, projetos , construção , instalação , implantação , operação comerciai,
manutenção e exploração da usina térmica denominada Pecém II , localizada
no Estado do Ceará, assim como a comercialização de energia gerada por
esse empreendimento e a prática de atos de comércio em geral,

relacionados a essas atividades.

elétrica.
• Itaqui Geração de Energia S.A.: tem como principal objetivo a realização
de estudos , projetos, construção , instalação , implantação , operação

• Pamaíba III Geração de Energia S.A.: tem como objetivo a construção e

operação de projetos de unidades de geração térmica a partir do gás natural
e comercialização de gás natural . Seu ativo principal é a usina Pamaíba 111.

comercial, manutenção e exploração da usina térmica denominada itaqui,
localizada no Estado do Maranhão , assim como a comercialização da

• Pamaíba IV Geração de Energia S.A.: tem como objeto social a
comercialização de gás natural e desenvolvimento , construção e operação
de projetos de unidades de geração térmica a partir do gás natural. Seu ativo
principal é a usina Parnaíba IV.

energia gerada por esse empreendimento e a prática de atos de comércio
em geral, relacionados a essas atividades.
• Pamaíba 1 Geração de Energia S.A.: tem como objeto social a
comercialização de gás natural e desenvolvimento , construção e operação
de projetos de unidades de geração térmica a partir do gás natural . Seu ativo
principal é a usina Pamaba I.

• Pamaíba Geração e Comercialização de Energia: tem como objeto social
a comercialização , importação e exportação de energia elétrica , bem como a

participação no capital social de outras sociedades.
i
• Tauá Geração de Energia Ltda .: empresa cdada ~ para implantar e explorar
empreendimentos de energia elétrica através de aproveitamento de energia
solar, incluindo a geração e comercialização de energia elétrica e
disponibilidade de lastro de geração . Seu principal ativo é a usina Tauá.

• Pamaíba Gás Natural : a Companhia detém , em parceria com a OGX P&G,
uma participação em oito blocos exploratórios de gás natural na Bacia do
Pamaba , estado do Maranhão , Brasil, através da PGN. A empresa atua na
pesquisa, na lavra, no refino, no processamento, no comércio e no
transporte de petróleo proveniente de poço, de xisto ou de outras rochas, de
seus derivados, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, apoio

I

marítimo e apoio portuário para auxilio á exploração e produção de petróleo
e gás no mar , bem como quaisquer outras atividades correlatas ou afins.
• Eneva Comercialização de Energia : empresa responsável pela gestão de

Empresas não operacionais

i

Segundo as Recuperandas, os demais 1 projetos não estão operacionais ou

operação é irrelevante em relação ao portfólio operacional.

todo o portfólio de energia gerado pelos empreendimentos do Grupo.

Funciona como o último elo de uma cadeia de atuação integrada da Eneva —
da produção do combustível, passando pela logística de transporte até a
geração nas usinas e a venda da produção ao mercado.
fi
RMA - Eneva SA e Eneva Pardcipagáes S.A. —08 de abria 16 de junho de 2015
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As Recuperandas 1 Portfólio

O portfólio de projetos do Grupo, em operação ou em desenvolvimento, está espalhado por vários
Estados Brasileiros
Mapa de atividades

Atuação do Grupo
• O Grupo Eneva atua nos setores de geração e
comercialização de energia elétrica, com negócios
complementares em exploração e produção de gás

natural.
• Sua base de geração de energia está concentrada em
fontes térmicas (carvão mineral, gás natural e óleo
diesel), desenvolvendo também fontes
complementares, como a energia solar e projetos de
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As Recuperandas 1 Pordólio

I

Parnaíba e a
I
O portfólio operacional do Grupo é composto dos projetos Amapari, Itaqui, Co mplexo
Produção de Gás — PGN, Pecém II e Tauá
Projetos em desenvolvimento
Os projetos em desenvolvimento são aqueles em que ainda são necessários
investimentos na construção da estrutura necessária para a operação.
anhia são compostos por:
Os Projetos em desenvolvimento da Comp
I
• UTE Porto do Açu Energia S.A e Açu III Geração de Energia Ltda.: Açu é
o complexo de geração greenfield licenciado no Sudeste do Brasil, com 5,4
GW. A Companhia possui licença de instalação, emitida pelo Instituto
Estadual do Ambiente do Estado do Rio de Janeiro (INEA), para 2.100 MW,
utilizando carvão mineral importado como combustível. Além disso, possui
licença prévia para a construção de uma usina térmica a gás natural com
capacidade de 3.330 MW. Os dois projetos estão localizados próximos à
subestação de Campos dos Goytacazes e aos blocos exploratórios de gás
natural da Bacia de Campos.
• Seival Sul Mineração Ltda.: a mina de Seiva] Sul, localizada no Município
de Candiota, Estado do Rio Grande do Sul, possui reservas comprovadas de
152 milhões de toneladas de carvão mineral. Nesta mesma área, está sendo
prevista a construção dos projetos termelétricos de Sul e Seival, usinas com
capacidade instalada projetada de 727 MW e 600 MW, respectivamente,
sendo que, a partir da integração com a mina de Seival Sul, pretendem ser o
suprimento de combustível garantido por 30 anos.
• Sul Geração de Energia S.A.: os Complexos Eólicos Ventos, com
capacidade projetada de até 600 MW e planejamento de expansão para 600
MW adicionais, totalizando 1.200 MW, são localizados no nordeste do Brasil.

Portfólio operacional
O portfólio operacional do Grupo é composto pelas unidades:
• Amapari: produtor Independente de Energia (PIE) em parceria com a
Eletronorte — Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A., no sistema isolado,
compreende uma usina termelétrica de geração de energia a partir do óleo
diesel, localizada no Município de Serra do Navio, no Estado do Amapá, com
capacidade instalada de 23 MW.
• Itaqui: a planta Itaqui, usina termelétrica a carvão térmico, está localizada
nas proximidades do Porto de Itaqui, no Estado do Maranhão, e sua
capacidade de geração de energia é de 360 MW com contrato de venda de
energia firmado a partir de 2012.
• Pamaíba 1, Pamaíba 111 e Pamaíba IV: o Complexo Parnaíba, complexo
de geração térmica a gás natural, encontra-se localizado estrategicamente
no bloco PN-T-68 da Bacia do Pamaíba, no Estado do Maranhão. O projeto
é composto por 4 (quatro) usinas de geração térmica, sendo 3 (três) já
operacionais e todas juntas terão potência total de 3.722 MW.
• Pecém ii: a usina termelétrica a carvão pulverizado está localizada na região
do Porto do Pecém, no Estado do Ceará, possuindo capacidade instalada de
360 MW.
• Tauá: ainda na região do Ceará, encontra-se localizada a Tauá, empresa de
geração de energia solar, que possui licenciamento ambiental aprovado para
capacidade de geração de energia de 5MW, com uma unidade de 1MW já
instalada e operacional.

II
I
RMA . E~a SA e E~a Participações S.A —08 de abril a 16 de lanho de 2015
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As Recuperandas 1 Governança Corporativa

A administração da Eneva S.A. é composta por um Conselho de Administração; que possui um Comitê de
Auditoria não estatutário como órgão de assessoramento e por uma Diretoria
Governança Corporativa

Conselho de Administração

• A govemança corporativa é o sistema pelo qual as sociedades são dirigidas
e monitoradas , envolvendo os relacionamentos entre acionistas , conselho de
administração , diretoria , auditores independentes e conselho fiscal (para

• Segundo a BM&FBovespa, cabe ao conselho de administração - como
representante dos acionistas - fazer com que a empresa aproveite as
oportunidades e cumpra com suas obrigações junto aos seus representados,
clientes, fornecedores, colaboradores e comunidades nas quais atua.
Atualmente o Conselho de Administração da Companhia é composto por:

referência — IBGC)

• A administração da Eneva S.A. é composta por um Conselho de
Administração que possui um Comitê de Auditoria não estatutário como
órgão de assessoramento , e por uma Diretoria . O Conselho Fiscal da
Companhia é um órgão não permanente e não se encontra constituído no
momento.

• Fabio Bicudo — Presidente
— Mais recentemente, foi Diretor Presidente e Diretor de Relações com
Investidores da ENEVA S.A. Antes disso , Fabio foi co-diretor do banco de
investimentos do Goldman Sachs no Brasil e membro do comité de
gestão deste mesmo banco no Brasil.

• As ações ordinárias da Companhia são admitidas à negociação no Novo
Mercado da BM&FBovespa , uma seção destinada à negociação de ações de
empresas que adotam , voluntariamente , práticas de governança corporativa
adicionais às que são exigidas pela legislação brasileira.

• Jorgen Kildaht — Membro do Conselho
— Graduado pela Norwegian School of Economics and Business
Administration, com mestrado em Ciências Económicas e MBA em
Finanças . Atualmente é membro da Diretoria da E.ON AG, em
Dússeldorf, Alemanha.
1

Assembleia de
Acionistas
Conselho de
Administração

• Keith Plowman — Membro do Conslelho

— Graduado pela UWIST em engenharia , com MBA pela Aston University.

Comités
Consultivos

Atualmente é Chefe de Operações da E.ON Intemational Energy.
• Adriano Castello Branco— Membro do Conselho

—~

Conselho Fiscal 1
-._, _s
a

— Advogado formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de

Comitê
Executivo

Janeiro (PUC-RJ), com pós-graduação em Direito Empresarial pelo
Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais de Capitais — IBMEC, bem
como participou de curso de Fusões e Aquisições pela Universidade de
Nova Iorque (NYU). É diretor do Instituto Brasileiro de Direito Empresarial
— IBRADEMP.

L.

Comitê de
Gestão
Fonte: Reaperartlas frnarY10 15)

MA - E~a SA e E~ Particyações S.A. —OB de abnl a 16 de lu~ de 2015
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As Recuperandas 1 Governança Corporativa
i

Os Diretores da Eneva S.A são os seus representantes legais, responsáveis, principalmente, pela
administração cotidiana da Companhia e pela implementação das políticas e diretrizes gerais
estabelecidas pelo Conselho de Administração
Conselho de Administração (cont.)

Diretoria Executiva (cont.)

• Marcos Grodetzky— Membro Independente do Conselho

• Roel van der Stok - Diretor de Operações (não estatutário)
— Ex-COO da E.ON Anlagenservice. Atuou também como gerente da
divisão de usinas de geração da E.ON na Alemanha, além de ter sido
head de gestão de ativos da E.ON Benelux. Possui Mestrado em
Engenharia e MBA

— Graduou-se em Economia na Universidade Federal do Rio de Janeiro em
1978 e participou do Senior Management Program da INSEAD /FDC em
1993. Com experiência de quase 30 anos na Indústria Financeira,
atualmente é membro independente do Conselho de Administração da
Smiles S.A. (desde 2014) e é Diretor Financeiro da União Israelita
Brasileira do Bem Estar Social - UNIBES, entidade filantrópica sem fins
lucrativos.

• Pedro Litsek - Diretor de Assuntos, Corporativos (não estatutário)
— Engenheiro Mecânico formado na PUC, possui Doutorado em Engenharia
Mecânica pela Duke University Ie MBA pela Coppead (Universidade
Federal do Rio de Janeiro). Iniciou no grupo em 2007 como gerente de
projetos e o ocupou cargos como Diretor de Desenvolvimento de
Negócios na Eneva Participações.

Diretoria Executiva
• Os Diretores da Eneva S.A. são os seus representantes legais,
responsáveis, principalmente, pela administração cotidiana da Companhia e
pela implementação das políticas e diretrizes gerais estabelecidas pelo
Conselho de Administração. A diretoria é composta por:

Remuneração dos acionistas
• A política de remuneração da Administração e da diretoria não estatutária da
Companhia é composta por (i) uma remuneração fixa, cujo montante
máximo é estabelecido pela Assembleia Geral Ordinária (administradores) e
pelo Conselho de Administração (diretoria não estatutária), que poderá,
conforme o caso incluir benefícios diretos ou indiretos; (li) uma parcela
variável; e (iii) uma parcela baseada em ações . - outorga de opções de
compra ou subscrição de ações de emissão da Companhia ("Opções").

• Alexandre Americano - CEO e Diretor Jurídico e Regulatório
(estatutário)
— Trabalhou anteriormente como Gerente Jurídico na Brasil Ecodiesel e no
Grupo BBM (Banco e Holding). Formado em Direito pela PUC-RJ, possui
MBA em Finanças e Mercado de Capitais, além de especialização em
Direito Corporativo, ambos pela FGV.
• Ricardo Levy - Vice-Presidente, Diretor de Relações com Investidores e
Diretor Financeiro (estatutário)

• Esses elementos da remuneração têm como objetivo promover o
desempenho das equipes, além de atrair e. reter profissionais na
administração da Companhia. '

— Ocupou o cargo de CFO na BHG, além de posições executivas na Light.
Formado em Administração pela PUC-RJ, tendo cursado também
Economia. Possui MBA Executivo em Administração pela
Coppead(UFRJ.

I
RMA - Eneva S.A e Eneva Padicipap8es S.A — 08 de abril a 16 de junho de 2015
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As Recúperandas 1 Colaboradores

I

Quadro de colaboradores das Recuperandas e sua evolução
Colaboradores

Localização dos colaboradores

Maranhão
596 colaboradores

O grupo Eneva possui atualmente um (quadro com 895 colaboradores, sendo
390 funcionários e 505 terceirizados.

Ceará

• No Maranhão estão localizados 596 colaboradores, sendo 241 empregados
e 355 terceirizados que atuam nas usinas de ltaqui e no Complexo da
Pamaíba (São Luiz e Santo Antônio dos Lopes). .

130 colaboradores J

• 130 colaboradores (30 empregados e 100 terceirizádos) estão localizados no

Ceará e atendem a usina de Pecém II. Com a alienação de Pecém I, houve
redução de 622 colaboradores do quadro de funcionários.

11

• No Rio de Janeiro estão localizados os funcionários das Recuperandas
Eneva Participações S.A. e Eneva S.A.. Totalizam 169 colaboradores, sendo
119 empregados e 50 terceirizados.

Quadro evolutivo das Recuperandas
Mesmo com a piora na situação financeira das compánhias, as Recuperandas
apresentaram pouca redução do seu quadro de colaboradores . Entre 2012 e
2013, houve uma redução de 61 terceirizados, que não foi totalmente
compensada pela contratação de 25 empregados , ocasionando uma redução
líquida no total de 36 colaboradores.

Entre 2013 e maio de 2015 , houve uma redução de 52 empregados em função
da política de redução de despesas, porém houve um aumento de 45
terceirizados decorrentes da alteração da prestação de serviço de TI, para que
atenda a empresa de forma remota No total , o número de colaboradores se
manteve estável.

Rio de Janeiro
169 colaboradores

Empregados

119

Terceirrzados

41

66

5

50

160

212

176

169

Total

146

171

119

Fonte: Recuperandas (M aio/205)
~
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Setor elétrico 1 Segmentos

O setor energético brasileiro está estruturado pelas atividades de geração, transmissão, distribuição e
comercialização de energia
Transporte (Transmissão e Distribuição – tarifas reguladas)
• O segmento de transmissão: transporta grandes quantidades de energia
provenientes das usinas geradoras. A interrupção de uma linha de
transmissão pode afetar cidades inteiras ou até mesmo estados.
• No Brasil, as concessionárias que operam nesse segmento são
responsáveis pela administração e operação de mais de cem mil quilômetros
de linhas de transmissão espalhadas pelo país, conectando os geradores
aos grandes consumidores ou às empresas distribuidoras.
• O segmento de distribuição: recebe grande quantidade de energia do
sistema de transmissão e a distribui de forma pulverizada para
consumidores médios e pequenos. Existem também unidades geradoras de
menor porte, normalmente menores do que 30 MW, que injetam sua
produção nas redes do sistema de distribuição.
• No Brasil, as concessionárias desse segmento são responsáveis pela
administração e operação principalmente das redes de média e baixa
tensão, como aquelas instaladas nas ruas e avenidas das grandes cidades.
É a empresa distribuidora quem faz com que a energia elétrica chegue às
residências, pequenos comércios e indústrias.
• A transmissão e a distribuição de energia, no Brasil, tem seus preços
regulados pela ANEEL, inserindo-se no contexto dos contratos de
concessão, que usualmente contam com mecanismos de revisões e
reajustes tarifários periódicos, operacionalizados pela agência reguladora.
Comercialização (competição em preços)
• Segmento relativamente novo, tanto no Brasil quanto no mundo. No Brasil, o
primeiro contrato de comercialização de energia elétrica, ocorreu em 1999.
• Desde então, o mercado vem crescendo significativamente, consolidando
suas transações de compra e venda prioritariamente por meio de Contratos
de Compra e Venda de Energia Elétrica, sujeitos a regulação do setor.

rt t—
6fRAÇÃO

Pose: Associação &asãeóa de Oisrddddores de Eae/g(a Elétrica (Abradee)

• O setor elétrico brasileiro é composto basicamente por agentes geradores,
linhas de transmissão e de distribuição de energia, as quais compõem a
chamada "indústria de rede". Todo o sistema é eletricamente conectado,
exigindo o balanço constante e instantâneo entre tudo o que é produzido e
consumido.

Geração (competição em preços)
• A geração é o segmento responsável por produzir energia elétrica e injetá-la
nos sistemas de transporte (transmissão e distribuição) para que chegue aos
consumidores.
• Em relação ao número de usinas, a maioria dos empreendimentos do setor
são de usinas termelétricas de médio porte, movidas por combustíveis como
gás natural, biomassa, óleo diesel, óleo combustível e carvão mineral.
Porém, quando considera-se a capacidade instalada de geração,
praticamente 65% da energia elétrica produzida no país advém de usinas
hidrelétricas.
HAIA -
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Setor elétrico 1 Segmentos

O principal negócio da Eneva é a geração de energia elétrica, embora possua também atuação na
comercialização e em setores como mineração e produção de gás natural
Atuação da Eneva no setor energético
Geração:
• O grupo tem na geração de energia elétrica o seu principal negócio e

Atuação da Eneva em outros setores
• Além dos empreendimentos e projetos de geração de energia, o grupo atua
na gestão dos recursos naturais necessários a tal geração — como carvão
mineral e gás natural.

atualmente, atua nos submercados Norte e Nordeste e possui projetos em
estudo e desenvolvimento , cuja construção não foi iniciada, nos
submercados Sul e Sudeste.

• Segundo as Recuperandas, os investimentos em ativos minerais tem o

objetivo de abastecer as plantas de geração de energia.

• Sua base de geração tem predominância de fontes térmicas (carvão mineral,
gás natural e óleo diesel), mas conta também com fontes complementares,

Produção de gás natural:

1

• O grupo detém , em parceria com a ~ OGX P&G, uma participação em oito
blocos exploratórios com alto potencial de gás natural na Bacia do Parnaíba,
estado do Maranhão , através da PGN, sendo 1 bloco em parceria com o

como as energias solar e eólica.
• No segmento de geração, os atuais contratos de venda de energia dos quais

as subsidiárias da Companhia são parte na condição de vendedoras no
ambiente regulado são de longo prazo (15, 20 ou 25 anos), com receita fixa

consórcio formado por Imetame Energia, DELP Engenharia Mecânica,
Orteng Equipamentos (50%/ 50 0/6), e outros 7 blocos em parceria com a

atualizada pelo IPCA e com garantia de repasse dos custos variáveis.

Petra Energia S.A., nos quais a Parnaíba Gás Natural detém 70%.

• Neste segmento a Companhia possui como principais competidores: (i)
Eletrobrás; (H) Grupo GDF Suez; (iii) EDP; (iv) Cemig; (v) Copel; e (vi)
Petrobrás.

• As usinas de geração da Companhia serão também as principais

consumidoras do gás natural produzido nos blocos da Pamaíba Gás Natural.
Mineração:
• Adicionalmente, a Companhia investe em ativos de carvão no sul do Brasil.
A Seival Sul Mineração Ltda., localizada no município de Candiota , Estado

Comercialização:
• A empresa do Grupo autorizada a atuar como agente comercializador de
energia no âmbito do SIN é a Eneva Comercializadora de Energia Ltda.
• A receita proveniente da comercialização de energia é resultante da
comercialização de energia elétrica comprada para revenda pela Eneva

do Rio Grande do Sul, com licença de operação já emitida, possui 152

milhões de toneladas de reservas provadas e 459 milhões de toneladas de
recursos totais, de acordo com relatório da John T. eoyd.

• A companhia está localizada próxima às usinas termelétricas Sul e Seival da

Comercializadora de Energia Ltda.

Companhia, caracterizando a integração do combustível com a geração de

• Em razão da adoção pela Companhia , a partir de 1 0 de janeiro de 2013, de

energia.
• A empresa encontra - se em fase pré - operacional.

novas regras contábeis (IFRS 11), a ENEVA Comercializadora passou a ser
registrada por meio de equivaléncia patrimonial . Sendo assim, não é
possível identificar diretamente seu impacto no resultado do grupo.

• No segmento de comercialização de energia elétrica, a Companhia possui
como principais competidores : (i) CPFL ; (ii) EDP; (iii) BTG Pactual e (iv)

oe

Comerc.
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Setor elétrico 1 Matriz energética Brasileira

A matriz energética Brasileira é composta predominantemente por recursos hídricos, suscetíveis a
mudanças do ciclo hidrológico
Fontes de geração de energia elétrica
• Hídrica: historicamente, a principal fonte de geração de energia brasileira
tem sido a hidrelétrica, representando 63% da capacidade instalada total em
operação atualmente.
• O risco de desabastecimento e eventuais quedas no fornecimento de
energia tem estimulado o governo à criação ì de incentivos a fontes
alternativas de geração de energia. Como consequência, a participação das
hidrelétricas na matriz energética brasileira vem diminuindo gradativamente
desde 2001. Dessa forma, nota-se a participação cada vez mais significativa
de fontes alternativas de geração de energia, renováveis ou não, com
destaque para os combustíveis fósseis.
• Fóssil: a energia proveniente do carvão mineral, gás natural, petróleo e
outros fósseis compõem a matriz de combustível fóssil e tem apresentado
crescimento ao longo dos anos, sendo que hoje representa 18% da matriz
brasileira.
• Biomassa.- a biomassa é a matéria de origem vegetal ou animal que pode
virar energia, dentre eles o bagaço de cana e os resíduos florestais. A
biomassa vem ampliando sua participação na matriz energética brasileira e
hoje atinge uma participação de 9% do total de energia gerada.
• Eólica: energia renovável decorrente da transformação da energia do vento
em energia útil, tal como na utilização de aerogeradores para produzir
eletricidade ou moinhos de vento para produzir energia mecânica. A energia
eólica representa hoje, 4% da matriz energética. ì
• Importação: energia importada do Paraguai, Argentina, Venezuela e
Uruguai.
• Nuclear: energia elétrica gerada por uma fonte nuclear obtida a partir do
calor da reação do urânio. Possui pouca representatividade no Brasil (1%)
• Solar: refere-se à energia proveniente da luz e do calor do Sol. No Brasil é
pouco representativa (0,01 %).

Matriz Energética no Brasil (fevereiro de 2015)
1%
• Biomassa
• Eólica
• Fóssil
• Hídrica
• Nuclear
• Solar
• Importação
Fonte: ANEEL (fevereird2615)

Matriz energética no Brasil
• O Brasil possui 3.629 usinas com capacidade instalada total de 143 GW,
segundo dados da ANEEL (fevereiro de 2015).
• Essa capacidade instalada inclui o Sistema Interligado Nacional (SIN), os
Sistemas Isolados, as interligações internacionais já em operação e também
a parcela da geração de energia de Itaipu importada do Paraguai.
• O Sistema Interligado Nacional e Sistemas Isolados abrangem as
instalações de energia elétrica das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste,
Nordeste e parte da região Norte.
• Aproximadamente 3,4% da capacidade de produção de eletricidade do país
encontra-se fora do SIN, ou seja, nos chamados Sistemas Isolados,
compostos por sistemas elétricos de menor porte localizados,
principalmente, na região amazônica.

I
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Setor elétrico 1 Matriz energética Brasileira

A Eneva atua na geração de energia por meio de combustíveis fósseis e energia 'solar
Principais fontes de geração da Eneva
Combustíveis Fósseis
• Carvão Mineral: o Grupo possui usinas de geração de energia a partir do
Carvão Mineral por meio de suas subsidiárias Porto do Pecém Geração de
Energia S.A. (em parceria com a EDP — Energias do Brasil S.A.), Pecém II
Geração de Energia S.A. e itaqui Geração de Energia S.A.
• Total da potência fiscalizada pela ANEEL: 1.445.411 KW (60,84% da
geração do Grupo)
• Gás Natural: atua na geração de gás natural por meio das subsidiárias,
Pamaíba 1 Geração de Energia Ltda., Parnajba III Geração de Energia S.A. e
Pamaíba IV Geração de Energia S.A..
• Total da potência fiscalizada pela ANEEL: 907.677 KW (38,21% da geração
do Grupo).
• óleo Diesel: Amapari Energia S.A. é a subsidiária responsável pela geração
de energia a partir do óleo diesel.
• Total da potência fiscalizada pela ANEEL: 21.600 KW (0,91 % da geração do
Grupo).
Energia Solar
• O Grupo gera 1.000 KW a partir da energia solar, porém, no total de geração
do grupo, a participação de energia solar é 0,04%.

CAPACIDADE INSTALADA (EM OPERAÇÃO) DOS
MAIORES AGENTES
11L

9A
6

E
ü1Fg

Fumas

Bebr~e

Tradebr+J

Iteipu

Eneva

Foste: ANFa (rergeird2015)

Participação da Eneva no setor energético
• O setor elétrico é bastante pulverizado, possuindo 3.629 agentes gerando
energia através de diversas fontes. O principal agente do setor, a
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF) possui 7% da
capacidade instalada em operação no Brasil. A empresa AES Tietê, que
ocupa a 100 posição entre os maiores agentes possui 1,9% da capacidade
instalada em operação.
• A participação da Eneva na matriz energética brasileira é de 2.375.688KW
ou 1,7% da capacidade total instalada, por meio de fonte de combustível
fossil e solar, sendo as principais fontes o Carvão Mineral e o Gás Natural
(990% da geração total do Grupo).

RMA Eneva S.A. e E~a Particgaçáes SA—O6 de abri a 16 de junho de 2015
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#egulamentagão do setor 1 Marco Regulatório
I

O setor de energia elétrica no Brasil e sua regulamentação
Principais medidas adotadas pelo Novo Modelo

Regulamentação do setor

Para cumprir tais objetivos , foram tomadas as seguintes medidas , também

O atual marco regulatório do setor elétrico iniciou-se em 2003 a partir da
edição das Medidas Provisórias 464 e 466 , convertidas nas Leis
10.64712004 e 10.84812004 (Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico), esta
última regulamentada pelo Decreto 5.16312004.

previstas na regulamentação:

• Criação de dois ambientes de contratação de' energia , o Ambiente de
Contratação Regulada ( ACR) e o Ambiente de Contratação Livre (ACL);
• Modificação no critério das licitações, sendo que o maior uso pelo bem

• O modelo do setor tem três objetivos principais:

público foi substituído pelo critério da menor tarifa;

— (f) Garantir a segurança de suprimento de energia elétrica: O modelo
exige que 1000/5 da demanda por energia no mercado regulado esteja
contratada , além de considerar um cálculo mais realista dos lastros de
energia (energia assegurada ou garantia física dos empreendimentos);

i
• Obrigatoriedade das distribuidora s estarem 100 % com sua demanda
contratada;

• Desverticalização do setor, ou seja , separação das atividades de
geração , distribuição , comercialização e transmissão de energia;
• Eliminação do self-dealing , ou seja, proibição de contratações bilaterais
no ACR entre partes relacionadas sem licitação ( o self-dealing pode ser

— (li) Promover a modicidade tarifária, por meio da contratação
eficiente de energia: Os consumidores do mercado regulado adquirem
energia das distribuidoras. A modicidade tarifária consiste em assegurar o
suprimento de energia de fora confiável , isonômica e a geração mais
econômica possível. Para isso, os agentes do mercado regulado serão

incidental — caso de empresa de geração que vence o leilão promovido
pelo Poder Concedente e celebra contratos com distribuidoras do mesmo
grupo econômico);

obrigados a comprar e vender energia através de licitações; e
— (!li) Promover a universalização do atendimento no setor elétrico:
garantir o fornecimento de energia para a totalidade dos fornecedores.

• Criação de novos agentes institucionais , para monitoramento e execução
das políticas do setor;

• Criação de programas de universalização.

o(
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lamentação do setor 1 Agentes Institucionais

Foram criados novos agentes institucionais para monitoramento e execução das olíticas do setor
Atuação dos agentes do Sistema

CNP

1

MME

¡

~

H

• Conselho Nacional de Política Energética (CNPE): criado em 1997, com o
objetivo de desenvolver e criar a política nacional de energia.
• Ministério de Minas e Energia (MME): é o poder concedente em nome do
Governo Federal e tem como principal função o estabelecimento das
políticas e diretrizes da regulamentação do setor.

Políticas

• Comitê de Monitoramento do Setor de Energia (CMSE): monitora as

CMSE

EPE

condições de fornecimento do sistema, propondo medidas preventivas para
restaurar as condições adequadas de atendimento.,

Agentes
Institucionais

• Empresa de Pesquisa Energética (EPE): conduz pesquisas estratégicas

Regulação e
Fiscalização

ANEEL

no setor elétrico que são usadas para subsidiar a formulação, o
planejamento e a implementação de ações do MME.
• Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS): coordena e controla as

operações de geração e transmissão do Sistema Interligado.

ONS

CCEE

Agentes

• Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL):i r egula e fiscaliza o setor
elétrico de acordo com a política determinada, pelo MME , fiscaliza as
concessões para atividades de comercialização , geração , transmissão e
distribuição de energia elétrica , promulga regulamentação para o setor
elétrico , implementa e regulamenta a exploração das fontes de energia
elétrica , promove o processo licitatório para novas concessões , define os

Eletrobrás

critérios e metodologia para a determinação das tarifas de transmissão.
Transmissão

Geração

• Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE): viabiliza a
comercialização de energia elétrica no SIN, conduzindo os leitões públicos
de energia elétrica no Ambiente Regulado.

Distribuição
-1

Comercialização
__

• Eletrobrás: empresa de capital aberto , controlada pelo Governo Brasileiro,
atua nas áreas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.
• Agentes : são os agentes que atuam nas atividades de transmissão,
geração, distribuição e comercialização.

-

Mercado

Fonte: Assoáapão ~ de Dismàidares de EmW tJéoica (Abradee)
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Re94mentação do setor 1 Ambiente de contratação

O Ambiente de Contratação Regulada (ACR) e o Ambiente de Contratação Livre (ACL)
Ambiente de Contratação Regulada (ACR)
Energia Existente

Energia nova j

i
Contratos de
longo prazo
(15 a 30 anos)

• Conforme mencionado anteriormente, o novo modelo do setor elétrico criou
dois ambientes de comercialização de energia , o ACR e o ACL.

• No Ambiente de Contratação Regulada, as empresas de distribuição
Preços definidos
por leitões
publicos

P reços
negociados
livremente

compram a energia que esperam comercializar com seus consumidores

cativos, por meio de leilões regulados pela ANEEL e organizados pela
CCEE. As compras de energia elétrica são feitas com as geradoras,

)

comercializadoras e importadores de,energia elétrica.
• Os leilões regulados de compra Ide energia pelas distribuidoras são
separados em leilões de energia éxistente (que visam à renovação de
contratos ) e leilões de energia nova ( para contratação de novas usinas).

t

ACR J

~

ACL

• Os vencedores do leilões de energia nova promovidos pelo Poder
Concedente tem os seguintes direitos e obrigações principais:

Fonte: Ema

• (a)

são autorizados a estabelecer-se como Produtores independentes de

Energia ( PIE) para a implantação e exploração da central geradora que
permitiu sua participação no leilão;
• (b) celebrar Contratos de Compra e Venda de Energia no Ambiente

Ambiente de Contratação Livre (ACL)

• No ACL é realizada a venda de energia em termos livremente negociados
entre concessionárias de geração, produtores independentes,
autoprodutores , comercializadoras de energia elétrica, importadores de
energia e consumidores Livres.

Regulado (CCEARs) com o conjunto de distribuidoras que declararam
demanda no leilão.

• Em relação aos agentes termelétricos que participam do ACR a venda de
energia se dá através dos CCEAR na modalidade por disponibilidade.

• Todos os consumidores acima de 3 MW e conectados a níveis de tensão
acima de 69 kV, assim como novos consumidores acima de 3 MW, podem

• Contrato de Disponibilidade: em tal modalidade contratual, o agente
gerador é remunerado pelo investimento necessário à construção e
manutenção da usina, sendo ressarcido pelos compradores pelos custos de

tomar - se consumidores desregulados e negociar seus contratos de
fornecimento de energia diretamente com geradores e atacadistas no
ambiente de contratação livre, sempre respeitando a regra de estar 100 0/*

operação incorridos quando ordenado o despacho para geração de energia

contratado.

pelo ONS. '

• A ANEEL é competente para autorizar o exercício das atividades de PIE
para usinas destinadas ao ACL (exceto hidrelétricas) e a atuação como
agente comercializador de energia no SIN.
RMA - Eneva S.A e Eneva Partidpagdes S.A. — 08 de abri a 16 de junho de 2015
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e96mentação do setor j Ambiente de contratação

Leilões de compra de energia e recomposição do lastro de geração
Mercado de curto prazo (spot)

Leilões de compra de energia

• O mercado de curto prazo serve para a liquidação das sobras e déficits dos
agentes, ou seja, da diferença entre'o montante total da energia contratada
através de leilão e da energia efetivamente gerada e consumida. As
diferenças apuradas são liquidadas nesse mercado de curto prazo ao Preço
de Liquidação das Diferenças (PLD). O PLD é estabelecido por modelo
computacional e visa a otimização da operação do Sistema Interligado
nacional. O PLD geralmente aproxima-se do custo marginal unitário da
última usina despachada.

Os leilões passaram a ser o principal mecanismo utilizado para contratar o
suprimento de energia elétrica para as distribuidoras. O primeiro leilão de
energia elétrica proveniente de empreendimentos existentes foi realizado em
2004. Já o primeiro leilão de energia elétrica proveniente de novos
empreendimentos ocorreu em dezembro de 2005.
Leilão de Energia Nova
• O leilão de energia nova tem como finalidade atender ao aumento de carga
das distribuidoras. Neste caso são vendidas e contratadas energia de usinas
que ainda serão construídas. Este leilão pode ser de dois tipos:

Câmara de compensação

• A -5 (usinas que entram em operação comercial em até cinco anos) e;

A CCEE é o órgão responsável por assegurar a correta transferência entre
agentes geradores, distribuidores e consumidores, dos montantes
comercializados via leilão e no mercado de curto prazo. Esta tem a
atribuição de aferir os montantes registrados frente aos montantes medidos
de geração e de consumo, e é responsável pelo cálculo de PLD e a
aplicação das regras de comercialização estabelecidas pela ANEEL.

• A -3 (em até três anos).
Leilão de Energia Existente
• O leilão de energia existente foi criado para contratar energia gerada por
usinas já construídas e que estejam em operação. Geralmente os
investimentos dessas usinas já foram amortizados e, portanto, possuem um
custo mais baixo.

Disponibilidades Máximas e Garantias Físicas

Leilão de Ajuste
• Os leilões de ajuste visam adequar a contratação de energia pelas
distribuidoras, tratando eventuais desvios oriundos da diferença entre as
previsões feitas pelas distribuidoras em leilões anteriores e o
comportamento de seu mercado. Como resultado desse leilão, são firmados
contratos de curta duração (de três meses a dois anos).

Cada usina do SIN apresenta uma disponibilidade máxima, calculada pela
sua potência deduzida das indisponibilidades declaradas. Também
possuem uma garantia física, equivalente a uma média de despacho de
longo prazo considerando sua disponibilidade máxima e calculada pelos
órgãos reguladores com bases em simulações estatísticas hidrológicas
(séries de chuvas). Todos os agentes geradores devem zelar em apresentar
capacidade média igual ou superior às suas disponibilidades máximas.
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As principais penalidades aplicadas pela CCEE aos agentes geradores de energia
Penalidades
Existem três principais categorias de penalidades aplicadas pela CCEE aos
agentes geradores de energia:
• Penalidades por déficit de geração (ADOMP): tais penalidades são cobradas
dos agentes geradores caso estes não apresentem geração compatível com
suas disponibilidades máximas. Tais penalidades são aplicadas às
geradoras quando estas são despachadas pelo Operador Nacional do
Sistema (ONS).
• Penalidades por déficit de potência (falta de lastro): tais penalidades são
cobradas dos agentes geradores caso estes apresentem capacidade de
geração de médio prazo, apurado com base em média móvel de 60 meses,
inferior às suas garantias físicas. Para evitar tais penalidades, uma geradora
com déficit de lastro precisa comprar lastro de uma geradora com excedente
de lastro. Diferentemente do ADOMP, o déficit de lastro pode ocorrer mesmo
quando a geradora não é despachada pelo ONS.
• Penalidade por falta de combustível: tais penalidades são cobradas dos
agentes geradores caso estes não apresentem geração compatível com
suas disponibilidades máximas por motivo de falta de combustível. Estas
penalidades podem ser cumulativas ao ADOMP.

r
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Os preços da energia no ACR são definidos nos leilões (receita fixa anual) e, no ACL, são influenciados
por fatores como o consumo de energia e níveis dos reservatórios das hidrelétricas
Preço da energia no ACL variam conforme o mercado

Preços da energia no ACR são definidos nos leilões

• O preço da energia elétrica no mercado livre é influenciado por diversos

• Nos termos de um Contrato por Disponibilidade do ACR, o gerador recebe

uma receita fixa anual exatamente igual ao montante total correspondente ao

fatores. No curto prazo, diretamente pelo PLD, que, por sua vez, é
influenciado pelos níveis dos reservatórios das hidrelétricas, condições

seu "bid vencedor" no leilão de energia nova.

hidrológicas futuras e previsão de oferta e demanda do sistema elétrico.

• Esta receita fixa deve ser suficiente para a remuneração dos investimentos e

• Como o Brasil está enfrentando o terceiro ano de seca consecutivo, com
índices pluviométricos muito abaixo da média em pleno período de chuvas,
os níveis dos reservatórios estão muito baixos. Somado ao consumo de
energia no país que vem aumentando de forma importante , esses fatores

cobertura de todos os custos fixos da usina, incluindo custos fixos de
operação e manutenção ( O&M),' tarifas de transmissão /distribuição,
encargos e tributos.

• Já os custos variáveis de geração , denominados nos contratos CCEAR por

impactaram sobremaneira o PLD.

disponibilidade de Custo Variável Unitário ("CVU"), são totalmente

• Em fevereiro de 2014, o PLD atingiu R$ 822,83 por MWh, valor mais alto da

repassados às distribuidoras sempre que a usina é despachada pelo ONS.

história e o teto estipulado pela ANEEL para o período e se manteve alto ao
longo de 2014. Em janeiro de 2015, a ANEEL reduziu o teto para R$ 388 por

As distribuidoras por sua vez, repassam os custos variáveis aos
consumidores finais, com autorização do regulador.

MWh, patamar que a PLD atingiu e permaneceu até o momento.
• No longo prazo , as condições estruturais da oferta e demanda de energia
elétrica no sistema representam a grande influência no preço da energia.

• Os custos fixos e variáveis de operação são declarados pelo gerador no
processo realizado pela EPE de habilitação técnica para o leilão.
• Com relação à indexação prevista no CCEAR , a receita fixa é indexada pelo
IPCA. Já o CVU é dividido em custo de combustível e custo de O&M
variável. Para o carvão importado, por exemplo, o custo de combustível é

PLD MÉDIO MENSAL

corrigido pela variação do preço internacional do carvão mais a variação do
câmbio. O O&M variável é corrigido pelo IPCA.
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Embora participe também do ACL, a Eneva tem a maior parte de sua capacidade instalada contratada por
ACR
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Participação da Eneva no ACR e no ACL

Parnaíba II

• As autorizações das usinas da Companhia participantes do ACR são

• Em agosto de 2011, a Companhia venceu o leilão de energia nova A-3,
garantindo a contratação da energia da usina termelétrica Pamaíba II,
localizada na Bacia do Pamaíba.

referentes as usinas Pecém II, Itaqui, Pamaíba 1 e Parnaíba IV.

• No ACL, as usinas que estão autorizadas e registradas a participar são
Amapari e Pamaíba IV.

• A usina postergou o início das operações comerciais de Pamaíba II para

junho de 2016 e atualmente encontra-se em fase pré-operacional.

• Além das usinas, a Eneva Comercializadora de Energia Ltda.
(comercializadora do Grupo) está autorizada a atuar como agente
comercializador de energia no ACL.

• O contrato de energia obtido no leilão tem um prazo de 20 anos e garante o
recebimento de receita fixa anual de R$398,3 milhões (data-base: novembro
de 2014).

• A exploração da usina solar de Tauá não depende de autorização do Poder
Concedente/ANEEL, por se tratar de usina solar com capacidade menor do
que 5 MW.
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Ação do setor j Impactos regulatórios na Eneva
Reg

Atrasos no início da operação de algumas usinas e a indisponibilidade de energia impactaram o Grupo e
contribuíram para a crise na Companhia
Pagamentos decorrentes de indisponibilidade
Segundo as Recuperandas, os CCEAR preveem utilização de uma média
móvel de 60 meses da disponibilidade efetiva. Essa metodologia apura a
indisponibilidade utilizando uma média móvel dos 60 meses anteriores, que
é então comparada com os índices de indisponibilidade de referência
declarados no leilão. Caso a indisponibilidade medida seja igual ou menor
que os dados de referência, não há ressarcimento ADOMP.
Porém, a apuração realizada pela ANEEL considerou a metodologia do
ADOMP horário, no qual a usina deve gerar a cada hora sua Potência
Instalada descontada das taxas de indisponibilidade de referência (valores
originais). A diferença de potência entregue é valorada a (PLD — CVU) e
ressarcida da UTE para a distribuidora.
Todas as UTEs do Grupo tiveram a indisponibilidade calculada por meio da
aplicação da metodologia horária.
Após ação judicial, o Grupo obteve sentença judicial atendendo a Pecém I,
Itaqui, Pecém II, Parnaíba 1 e Parnaíba III e determinando o reembolso dos
pagamentos por indisponibilidade. O reembolso foi recebido em novembro
de 2014.
Queima do estator da Unidade Geradora de Pecém 1
Em de agosto de 2014, a queima do estator da Unidade Geradora 01 da
usina levou a uma indisponibilidade não programada de geração de 360MW.
A usina operou com apenas metade da sua capacidade até o início de
dezembro de 2014, por um período de 87 dias. Isso a impediu de gerar a
energia contratada (recorrendo a compra de lastro):

Atrasos no início da operação de algumas usinas
• Os atrasos no início da operação de Pecém 1(529 dias), Pecém II (252 dias)
e Itaqui (650 dias) obrigaram o Grupo a adquirir a energia contratada em
leilão, de outro participante do mercado (compra de lastro).
• Devido ao atraso do início das operações de geração de energia de tais
empreendimentos, a Companhia se viu obrigada a comprar energia elétrica
no mercado spot para honrar seus compromissos de fornecimento de
energia elétrica além de arcar com encargos de indisponibilidade (ADOMP).
Termo de ajustamento de conduta (TAC)
• A RJ do Grupo OGX afetou a PGN, e consequentemente todo o Complexo
Termelétrico Parnaba, pois todas as usinas a gás do complexo são
abastecidas pela PGN. Está contratado um fornecimento de 8,4MM m 3/dia
de gás, que tem previsão de ser alcançado em 2016, resultando em atrasos
adicionais da UTE Parnaíba li.
• A Eneva conseguiu junto à ANEEL a assinatura do TAC, permitindo a
postergação do início dos contratos de venda de energia de Pamaíba II para
julho/2016.
• Além do beneficio da postergação, o TAC solucionou também a atual falta
de gás para suprimento das usinas já em operação comercial (Parnaíba I, III
e IV), cujos contratos de energia já se encontram vigentes, permitindo que
que Parnaíba II gere energia em substituição à Parnaíba I, atendendo assim
integralmente o contrato de Parnaíba 1 sem penalidades por
indisponibilidade.
• O TAC também prevê que a Companhia invista no fechamento de ciclo de
Pamaíba I, e o pagamento de uma multa através da redução da receita fixa
do contrato.
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A Eneva iniciou suas atividades em abril de 2001, com a constituição da MPX, sociedade destinada a
atuar no setor de geração de energia
UTE Pecém II de 360 MW

A Eneva iniciou suas atividades

UTE Pecém 1 comercializou no Leilão A -

em abril de 2001, com a
constituição da MPX, sociedade
destinada a atuar no setor de
geração de energia.

5, 615 MW, gerando uma receita de
R$417,4 milhões por ano. UTE Itaqui
(então UTE Termo Maranhão)
comercializou, no mesmo leilão,

subscrição de um lote suplementar de
118.261 ações ordinárias ao mesmo

preço, outorgada aos bancos

vendeu 276 MW médios no
leilão de energia nova A-5
realizado pela CCEE. O PPA,
tem prazo de 15 anos e

315MW gerando receita de R$ 220,7

coordenadores. No total, foram

assegura uma receita fixa anual

milhões por ano.

disponibilizadas ao mercado

de R$ 207,0 milhões.

Ambas garantiram receita fixa durante

2.022.004 ações, resultando em uma

Na s—9
uéncia da oferta de ações foi
r
ainda exercida a opção para a

captação no valor aproximado de R$

15 anos, a partir do início de sua

2 bilhões.

operação comercial.

Até 2004, o seu principal
investimento consistiu na
participação (51%) no capital da
Termoceará , operadora da UTE

Senador Carlos Jereissati,
movida a gás natural e situada
no Município de Caucaia,
Estado do Ceará. Em 2004,

esta participação acabou por
ser alienada para a Petrobras.

Realização da oferta pública de
ações da Eneva ( ainda sob a
denominação MPX). A
companhia emitiu, inicialmente,
1.903.743 ações ordinárias
nominativas , ao preço de R$
1.006,63 por ação, que

começaram a ser negociadas
no segmento do Novo Mercado
da BM&F BOVESPA.

Iniciaram-sé outros projetos no
setor energético, através da
constituição de novas' SPEs,

dentro e fora do país, como o
projeto UTE Pecém II, a
instalação de UTEs na Bacia do
Parnaíba ( Maranhão ), o maior
projeto del geração térmica a

carvão do Chile (Tennoelectrica
Castilla) e a extração de carvão

mineral na Colômbia.

C~
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O Grupo contraiu empréstimos com instituições financeiras com o intuito de financiar projetos de
geração de energia elétrica
Assinatura
do
memorando
de
entendimento com a
OGX para aquisição
de 33,3%, dos 700% de
participação da OGPar
nos 7 blocos da Bacia
do Parnaíba

0 Grupo contraiu empréstimos-ponte
superiores a R$500 milhões junto ao Banco
do Nordeste, destinados a financiar parte
da implementação da UTE Itaqui e da UTE Í
Pecém II. Em maio, obteve junto ao Banco
Itaú uma linha de crédito de longo prazo de
I até R$ 323 milhões, também para financiar
a implementação da UTE Pecém li.

O BNDES e o BID aprovaram
pacotes de financiamento de
longo prazo, que somaram
cerca de R$ 2,1 bilhões,
destinados a cobrir custos
relacionados à implantação da
Pecém 1 e a quitar os
empréstimos-ponte contraídos
pela Eneva (ainda MPX)

0 BNDES, o BNB, o Banco
Bradesco e o Banco
Votorantim aprovaram
pacotes de financiamento
i de longo prazo destinados à
implementação da UTE
Itaqui, no valor de aprox. R$
1,250 bilhão..

A ANP aprovou a
transferência da
participação de 70%
detida pela OGPar a
PGN, sociedade de
propósito específico em
que a ENEVA e a OGPar
detinham à época 33,3%
e 66,7% do capital social,
respectivamente.

A ENEVA adquiriu o
projeto ' da Usina
Termelétrica de Seival
que possui Licença de
Instalação para 600
MW a carvão mineral
no município de
Candiota, estado do
Rio Grande do Sul.

i
FìMA . E~ S.A. e Eneva Participagões S.A. —08 de abria 16 de junho de 2015

as

I
®e015 DeMH
1 e Touche Tohmatóu Ltda. - Todos os direitos reservadosT

I

i
Histórico

Através da sua subsidiária DD Brazil Holdings S.A.R.L, a E.ON adquire participação de, 11,7% da Eneva
i
Através de emissão de debêntures
conversíveis em ações ordinárias, a Eneva
também angariou recursos junto ao
BNDESPAR, à Gávea Investimentos e ao
seu então controlador, Eike Fuhrken Batista,
no valor total de aproximadamente R$ 1,4
bilhão, prioritariamente utilizados para
incrementar a exploração de gás natural na
Bacia do Parnaíba, no Estado do Maranhão,
iniciada no ano seguinte, e a extração de
carvão mineral na Colômbia.

Declarada
comercialidade de dois
campos de gás natural
operados pela coligada
PGN na Bacia do
Pamaíba.

A Parnaíba II,
com capacidade
de 517 MW,
vence leilão de
energia nova A-3.

A ANEEL aprovou a transferência
das autorizações da Parnaíba I,
relacionadas a projetos com energia
contratada no leilão A-5 de 2008,
totalizando 450 MW médios. A quarta
e última turbina desta UTE recebeu
autorização para iniciar a operação
comercial passando a gerar 676
MW, tendo o projeto sido alavancado
por financiamento de longo prazo
obtido junto ao BNDES no valor
aproximado de R$ 671 milhões.

RAIA - Eneva SA e E~a Padctpagdes SA — 08 de abril a 16 de junho de 2015

99,6% das debêntures foram
convertidas em ações da ENEVA.
Em seguida, os ativos de
mineração na Colômbia .foram
segregados, com versão da parcela
cindida para uma nova Companhia
listada no Novo Mercado da
BM&FBovespa, a CCX, ! que
começou a negociar de forma
independente no dia 25 de maio de
2012.

Formação de uma joint
venture com a E.ON, por meio
da qual Eneva levantou
R$lbilhão através de um
aumento de capital subscrito
pela DD Brazil Holdings
S.A.R.L., subsidiária da E.ON.
Assim, a E.ON alcançou uma
participação de 11,7% na
Eneva.
36

Inicio ! da operação
comercial da primeira
unidade; geradora de
UTE Pecém 1
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A MPX Energia S.A passa a se chamar Eneva S.A
Entre fevereiro e
abril, as três turbinas
da Pamaíba 1
iniciaram operação
comercial, atingindo
sua capacidade
instalada (676~

A primeira turbina da
Parnaíba 1 realizou a
primeira sincronização com
o SIN. Em fevereiro,
Pamaíba 1 recebeu
autorização da ANEEL para
iniciar a operação comercial
da primeira turbina (de um
total de quatro), no mesmo
mês, a Itaqui recebeu
autorização da ANEEL para
iniciar a operação comercial.

Inicio da operação
comercial
da
segunda
unidade
geradora da Pecém
I, e das UTEs Pecém
li, Parnaba III e
Pamaíba IV.

A
denominação
social
da
companhia foi alterada para Eneva
S.A., substituindo MPX Energia S.A.
Aumento de capital
social da Companhia,
no valor de R$800
milhões

Em conjunto com a 1EDP e

em iguais proporções,
concluiu a aquisição de
100% das ações da'MABE
Brasil Ltda., consórcio
construtor formado pelas
empresas Maire Tecnimont
SpA e Grupo Efacec,
referente à gestão e
construção das UTEs
Pecém I, Itaqui e Pecém II.

Realização de acordo de
M&A com a E.ON e a
Cambuhy
para
capitalização da PGN,
assegurando
abastecimento de gás
para os
ativos
do
Pamaíba.

Um Acordo de Investimento foi celebrado
com a E.ON que, por meio de sua
subsidiária DD Brazil Holdings S.A.R.L,
adquiriu 141.544.637 ações. Com essa
operação a E.ON passou a deter
aproximadamente 37,901* do capital da

Eneva, tendo celebrado Acordo de
Acionistas com o Sr. Eike Fuhrken Batista
para exercício de controle compartilhado.

i

í

Anunciado aumento
de capital de até
R$1,5 bilhão,
dividido em duas
etapas,
e
restruturação
da
dívida da holding.

Aumento de capital de
R$250 milhões da PGN é
concluído. 0 controle da
PGN passa a ser
exercido por Cambuhy
Investimentos, ENEVA e
E.ON.
aa
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Atrasos no início de geração de energia de seus principais ativos (carvão e gás), geração abaixo do
esperado em função de problemas técnicos e compras de lastro com preços muito elevados estão entre as
causas do Pedido de Recuperação Judicial

i

Os atrasos no início da operação de
Pecém I, Pecém II e Itaqui, obrigaram
o Grupo a adquirir a energia
contratada em leilão, de outro
participante do mercado (compra de
lastro). Com os preços elevados e
com a geração insuficiente, as SPEs
em que a Eneva possui participação
incorreram em inadimpléncia perante
a ANEEL.

A UTE Pecém 1 foi desligada
em agosto de 2014 por
problemas técnicos e até
dezembro de 2014, operou com
metade da sua capacidade.

Nesse cenário, o Grupo tomou-se
incapaz de honrar com seus
compromissos assumidos perante
fornecedores e instituições financeiras,
solicitando a Recuperação Judicial da
Eneva S.A e Eneva Participações S.A.

ü

Pedido de Recuperação
Judicial

A RJ do Grupo OGX afetou a
PGN, e consequentemente todo
o Complexo Termelétrico
Pamaíba, pois todas as usinas a
gás do complexo são
abastecidas pela PGN. Está
contratado um fornecimento de
8,41VIM m31dia de gás, que estão
previstos para serem alcançados
em 2016, resultando em atrasos
adicionais da UTE Pamaíba 11.

Algumas das sociedades operacionais
sofreram sanções por parte da
ANEEL, em função da medição dos
chamados períodos de
indisponibilidade das plantas
(ADOMP). Por discordarem do método
aplicado, as empresas ajuizaram a
questão. Os valores em discordância
referentes a Itaqui e Pecém 1 foram
devolvidos (aproximadamente R$108
milhões e R$260 milhões,
respectivamente, em novembro.

RMA - Erma S.A. e Eneva Participagões S.0. -08 de aWd a 16 de junto de 2015

O pedido de Recuperação
Judicial foi solicitado em 09
de dezembro de 2014 e
deferido pelo Juízo da 48 Vara
Empresarial da Comarca da
Capital do Estado do Rio de
Janeiro no dia 16 de
dezembro.
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Endividamento conforme edital do AJ

I

De acordo com o Edital do AJ publicado em 20 de fevereiro 2015, as Recuperandas apresentaram
endividamento consolidado no montante equivalente a R$2,5bi, dividido entre ás classes I, III e N
•
Classe 1
Classe III
Classe IV

0,16

••
'

•••

Perfil da dívida

-

-

0,1 8

0,18

8

2,70

102,74

2.129, 71
0 71

2.425,56
0,71

81

,

Total

,

• As tabelas ao lado apresentam o resumo da dívida concursal do Grupo
Eneva de acordo com o edital do AJ.
. Para efeito de análise dos principais credores do Grupo, foi considerada

uma taxa de conversão do Dólar para o Real de USD/BRL 2 , 8701 , do Euro
para o Real EUR/BRL 3,2421 e da Coroa Norueguesa para o real NOK/BRL

Tç

0,378, todas referentes a cotação do dia 20 de fevereiro de 2015, data da
publicação do Edital do Administrador Judicial.

.. -

rwpr

• O total da dívida em reais é de R$2,5 bilhões de acordo com as mesmas
Classe 1
Classe III

-

-

011

0.11

2

2,62

9,42

26,00

61,52

22

0,10

0,10

4

26.22

61.74

28

Classe IV
Total

2.62

9.42

taxas de Conversão.

• O quadro das Recuperandas é composto por créditos trabalhistas (Classe 1),
créditos quirografários ( Classe III) e créditos detidos por microempresas e
empresas de pequeno porte (Classe IV).

• Não foram declarados credores detentores de garantia real.
• O endividamento consolidado elimina os créditos em que uma Recuperanda
é garantidora da outra Recuperanda , razão pela qual o somatório dos
quadros individuais divergem do total consolidado.
tau Unbanco SA (antigo banco tau BBA SA)
Banco Citibank SA
Qibank, NA
Credd Suisse Brasil (Bahamas) Li ited
EON Brasil Emergia Ltda
CSRX Energias Flenováveis Ltda
EON hternational
EM Brasil industria Maquinas e Serviços Ltda
F11 Consultoria Lida
Outros

706,9
282,6
124,3
27,0
13,0
12,4
9,0
3,9
1,2
6,6

• As diferenças entre o Edital divulgado pela Recuperanda e do Edital
divulgado pelo Administrador Judicial estão resumidas abaixo:
~

Diferença -entre editais = Divida consolidada
Dívidá total
€m MNOKm US$m R$m
R$m

Editei da Recuperanda
Editei do Administrador Judicial
Total

2,8 1

2,7

59,8

2.247,5

r

2,8

2,7
-

102,7

2.156,2

2.461,2

43.0

(91.21

Total

Fome: Edital da Recupersnda e Edital do AJ

Fome: Edital do Admàtistrador Judicial

(cotação do da 20/02/205-moeda US$/Real. 2,870100; Eur/Real--3242100; NOWReal-0,378000)

1

(cotação do dia 20f0212015- moeda US$/Rea1.2,970100; Ew/R~,242100; NOWReak0,378000)

il
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Eventosubsequentes ao Pedido de Recuperação Judicial
I1

Fatos relevantes e comunicados publicados pela Eneva, a partir de 09 de dezembro de 2014, quando as
Recuperandas entraram com o Pedido de RJ
2014

I1ïQf

• A Eneva S.A celebrou contrato de venda da totalidade da
participação da Companhia na sua subsidiária Pecém 1 para a
EDP (Energias do Brasil S.A.).
• A transação compreende o pagamento de R$300m pela
participação de 50% do capital social de Pecém 1 e pela futura
capitalização de créditos concedidos originalmente pela ENEVA à
Pecém 1 no valor total de R$409,9 milhões, a ser efetivada no
fechamento da transação.
• O fechamento da transação está sujeita a condições precedentes
e também à aprovação do CADE.

09/12/1

•

2015
• A Eneva S.A. comunicou a celebração de aditamento ao Acordo
de Acionistas celebrado entre DD Brazil Holdings S.A R.L. e o Sr.
Eike Fuhrken Batista.
• A versão atualmente em vigor do Acordo de Acionistas reflete,
dentre outras, as alterações feitas no Estatuto Social da
Companhia aprovadas na AGE de 30 de dezembro de 2014,
incluindo a alteração ' na composição do Conselho de
Administração.
• A íntegra do Acordo de Acionistas está disponível no website de
RI da ENEVA, bem como nos websites da CVM e da
BM&FBovespa S.A.

• A companhia comunicou que o Conselho de Administração
elegeu os Srs. Alexandre Americano e Ricardo Levy para os
cargos de Diretor Presidente e de Diretor Vice-Presidente e de
Relações com Investidores, respectivamente, tendo em vista as
renúncias dos diretores da Companhia, Srs. Fabio Bicudo e Frank
Possmeier.
• Foram apresentadas, também nesta data, as renúncias dos Srs.
Luiz do Amaral de França Pereira, Adriano Castello Branco e Luiz
Femando Vendramini Fleury aos cargos de membros do
Conselho de Administração da Companhia.
• Uma AGE será convocada para eleger novos membros do
Conselho de Administração.

t

• O grupo comunicou que o Juízo da 44 Vara Empresarial da
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro decidiu pelo
deferimento do processamento da RJ da Companhia e de sua
subsidiária ENEVA Participações S.A.
• O Juizo decidiu, também, pela nomeação da Deloitte Touche
Tohmatsu como administrador judicial.

RMA - Erarva S.A e E~a Parlicipagbee S.A — 08 de abri a 16 de lu~ de 2015

• A Eneva S.A. comunicou que, na data de hoje, recebeu a
correspondência anexa . do Banco Clássico S.A. em que
comunicou à Companhia de que seu fundo exclusivo FIA
Dinâmica Energia passou a deter 87.494.400 ações,
representativas de 10,41 % do capital social da Companhia.

• A Eneva S.A. comunicou que, em AGE realizada na data de hoje,
o Sr. Marcos Grodetzky foi eleito membro independente do
Conselho de Administração da Companhia.
• Em conjunto com as eleições dos Srs. Fabio Bicudo e Adriano
Castelo Branco, ocorridas em 30 de dezembro de 2014, o
Conselho de Administração da ENEVA foi recomposto de forma a
atender o Estatuto da Companhia e, o Regulamento do Novo
Mercado da BM&FBovespa S.A.
Fatos Relevantes
© Comunicados
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Fatos relevantes e comunicados publicados pela Eneva, a partir de 09 de dezembro de 2014, quando as
Recuperandas entraram com o Pedido de RJ (cont.)
i

A Eneva S.A comunicou aos seus acionistas e ao mercado em
geral que, na data de hoje, por ordem do Juízo da 4 4 Vara
Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, no âmbito da
recuperação judicial da Companhia e de sua subsidiária ENEVA
Participações S.A., foi publicado o edital para convocação da AGC
das Recuperandas, a ser realizada em 16 de abril de 2015, às
9h00, em primeira convocação, e em 30 de abril de 2015, às 9h00,
em segunda convocaçãó, no Auditôrio Principal do Edifício da
Bolsa de Valores do Rio de Janeiro.
O Plano de Recuperação Judicial protocolado originariamente e
as eventuais alterações que sejam apresentadas até a realização
da AGC, na forma da lei, podem ser obtidos no endereço
eletrônico httpJ/ri.eneva.com.br .

• A Companhia informou que o Conselho de Administração da
Companhia aprovou nesta data a apresentação do PRJ perante o
Juízo da 411 Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, no
âmbito da recuperação judicial da Companhia e de sua
subsidiária ENEVA Participações S.A.
• O Plano tem como premissa a reestruturação do endividamento
financeiro e o equacionamento da estrutura de capital das
Recuperandas, por meio do(a):
• (i) pagamento integral de até R$250k por credor quirografário,
respeitado o valor do respectivo crédito;
• (ii) redução global de 400/6 (quarenta por cento) a 65% (sessenta
e cinco por cento) do valor total dos créditos quirografários
detidos pelos credores das Recuperandas por meio da
capitalização de créditos e%u da concessão de perdão de dívida
e consequente reperfilamento do saldo remanescente da dívida
contraída junto aos referidos credores; e
• (iii) realização de aumento de capital da Companhia, a ser
deliberado e aprovado em Assembleia Geral de Acionistas, no
valor estimado de até R$3bi ao preço de emissão de R$0,15 por
ação da Companhia, composto pela(o):
• (a) capitalização de créditos detidos por credores quirografários
das Recuperandas;
• (b) aporte de ativos por parte de acionistas, credores e
investidores da Companhia, a serem definidos e submetidos à
avaliação e deliberação em Assembleia Geral de Acionistas; e/ou
• (c) contribuição em moeda corrente.
• As etapas do Plano relacionadas ao aumento de capital estão
sujeitas à oportuna deliberação em Assembleia Geral de
Acionistas.

A companhia informou que o Conselho de Administração aprovou
alterar certas condições do Plano de Recuperação Judicial, as
quais estão sendo apresentadas perante o Juízo da 4 9 Vara
Empresarial da Comarcã do Rio de Janeiro, no âmbito da
recuperação judicial da Companhia e de sua subsidiária ENEVA
Participações S.A. (em conjunto denominadas "Recuperandas").
As principais alterações na versão ajustada do Plano, em relação
à primeira versão apresentada em 12 de fevereiro de 2015, dizem
respeito à forma de reestruturação do endividamento financeiro e
ao equacionamento da estrutura de capital das Recuperancias,
abaixo resumidas: (i) pagamento integral de até R$250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais) por credor quirografário,
respeitado o valor do respectivo crédito;

Fatos Relevantes
Comunicados
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Fatos relevantes e comunicados publicados pela Eneva, a partir de 09 de dezembro de 2014, quando as
Recuperandas entraram com o Pedido de RJ (cont.)
(ii) redução obrigatória do valor de 20% (vinte por cento) ou 15 0%
(quinze por cento) dos créditos quirografários, mediante a
aplicação de deságio sobre o valor de cada crédito quirografário
no montante que superar o valor de R$250.000,00 (duzentos e
cinquenta mil reais) pagos conforme o item (i) acima. A
determinação do percentual efetivamente aplicável dependerá do
eventual aporte de ativos discriminados na versão ajustada do
Piano; (iii) redução obrigatória, por meio de capitalização de
créditos, de 40% (quarenta por cento) ou 55% (cinquenta e cinco
por cento) dos créditos quirografários no montante que superar o
valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) pagos
conforme o item (i) acima. A determinação do percentuai
efetivamente aplicável dependerá do eventual aporte de ativos
discriminados na versão ajustada do Plano; e (iv) reperfilamento
do saldo remanescente dos créditos quirografários, nos termos e
condições ajustados, conforme indicados na versão ajustada do
Plano.
Adicionalmente, a versão ajustada do Plano mantém a previsão da
realização de um aumento de capital, a ser deliberado e aprovado
em Assembleia Geral de Acionistas, no valor estimado de
R$3.000.000.000,00 (três bilhões de Reais), ao preço de emissão
de R$0,15 (quinze centavos de Real) por ação da Companhia,
sendo composto pela(o): (i) capitalização de créditos detidos por
credores quirografários das Recuperandas; (ii) aporte de
determinados ativos por parte de acionistas, credores e/ou
investidores da Companhia; e/ou (iii) contribuição em moeda
corrente. Nesse âmbito, a Companhia informa que as
Recuperandas receberam cartas de intenção de certos
stakeholders, acionistas e credores, por meio das quais
manifestaram, em caráter não vinculante, a intenção de participar
do aumento de capital mediante a contribuição de certos ativos de
sua propriedade.

• A versão ajustada do Plano contém informações acerca de tais
ativos, incluindo os respectivos valores estimados para fins de
contribuição ao capital social da ENEVA. A participação dos
detentores dos referidos ativos no aumento de capital da ENEVA
está sujeita a determinadas condições precedentes, incluindo (i) a
manifestação em caráter vinculante da intenção de participar do
r , aumento de capital; (ii) a confirmação dos valores dos ativos que
pretendem contribuir ao capital social da ENEVA por meio de
laudos de avaliação elaborados na forma da lei; e (iii) a aprovação
do aumento de capital e dos laudos de avaliação dos ativos a
serem contribuídos ao capital social da ENEVA pelos seus
acionistas reunidos em assembleià geral, nos termos da
legislação e regulamentação em vigor.
• A companhia comunicou aos seus acionistas e ao mercado em
geral que celebrou pela sua subsidiária ENEVA Comercializadora
de Energia Ltda. ("ENEVA Comercializadora") o distrato
("Distrato") de contratos para fornecimento de energia elétrica à
MMX Mineração e Metálicos S.A. e subsidiárias ("MMX") pelo
prazo de 15 anos, iniciando-se em janeiro de 2014 ("Contratos"),
nos termos e condições divulgadas no fato relevante de 12 de
r setembro de 2011 e no Formulário de Referência da Companhia.
Por meio do Distrato, a ENEVA Comercializadora comprometeuse a pagar à MMX o valor de R$40 milhões pelos 180MW a serem
entregues a partir de 2016 e todo e qualquer outro direito objeto
dos Contratos e respectivas cessões a subsidiárias da MMX. O
pagamento será realizado em uma única parcela após o
cumprimento de determinadas condições precedentes, tendo
como prazo limite a data de 30 de setembro de 2015.
© Fatos Relevantes W
p
P
Comunicados
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Fatos relevantes e comunicados publicados pela Eneva, a partir de 09 de dezembro de 2014, quando as
I
I
Recuperandas entraram com o Pedido de RJ (cont.)

A Eneva informou, em atenção ao Ofício BM&FBovespa de 17 de
abril de 2015, no qual é solicitado esclarecimento sobre "as
últimas oscilações registradas com as ações de emissão dessa
empresa, o número de negócios e quantidade negociada", que
não é do seu conhecimento fato que possa ser atribuído a tais
oscilações, além daqueles já amplamente divulgados pela
Companhia nos termos da legislação e regulamentação brasileira.
Oportunamente, em relação a noticias veiculadas pela imprensa
recentemente que dizem respeito a possíveis acordos entre os
credores da Companhia elou de sua subsidiária ENEVA
Participações S.A. — em Recuperação Judicial (em conjunto
denominadas "Recuperandas") no âmbito do processo de
recuperação judicial das Recuperadas, a ENEVA esclareceu que
não tem conhecimento sobre qualquer negociação ou potencial
transação.

Caso o pagamento não seja realizado até essa data, o Distrato
será rescindido e as obrigações assumidas nos Contratos
permanecerão inalteradas, incluindo-se a obrigação de pagamento
de eventuais multas contratuais, sendo a ENEVA solidariamente
responsável. As Administrações da ENEVA e da MMX entendem
que a celebração do Distrato nas condições pactuadas reflete uma
alternativa equilibrada e adequada às situações atuais das
companhias.
• A Eneva S.A. comunicou aos seus acionistas e ao mercado em
geral que apresentou à CVM - Comissão de Valores Mobiliários os
Anexos 2.1.10, 2.1.11, 2.1.12, 2.1.13, 2.1.57 e 6.1 do Plano de
Recuperação da Companhia e da ENEVA Participações S.A. — em
Recuperação Judicial ("Plano").
• A Companhia também informou que o teor do Plano, inclusive
seus termos e condições divulgados em 10 de abril de 2015,
permaneceu inalterado.

A Eneva informou que a Usina Termelétrica Pecém II ("Pecém II"
ou "Usina"), atualmente pertencente à Companhia e à E.ON, teve
sua operação interrompida em 13 de abril de 2015 para a retirada
de cinzas acumuladas na caldeira dal Usina. No início deste
processo, verificou-se uma acumulação acima do normal de
cinzas, o que levou a iniciar procedimentos adicionais de
manutenção.

• A Eneva S.A. informou que credores da Companhia e de sua
subsidiária ENEVA Participações S.A. — Em Recuperação Judicial
(em conjunto denominadas "Recuperandasl, reunidos em
Assembleia Geral de Credores aceitaram suspender e retomar os
trabalhos desta reunião em 30 de abril de 2015, conforme
proposta apresentada pela Companhia na ocasião.
• A proposta da Companhia visou a atender a recentes solicitações
de credores das Recuperandas para concessão de prazo adicional
para análise dos termos e condições da versão ajustada do Plano
de Recuperação das Recuperandas, apresentado perante o Juizo
da 42 Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, em 10 de
abril de 2015.
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Fatos relevantes e comunicados publicados pela Eneva, a partir de 09 de dezembro de 2014, quando as
Recuperandas entraram com o Pedido de RJ (cont.)
As avaliações iniciais da equipe de operações de Pecém II, em
parceria com técnicos da E.ON , indicam que a ocorrência relatada

O referido acordo estabelece, entre outros pontos, que a PGN e a
BPMB concederão descontos sobre o fornecimento de gás natural
às Usinas do Complexo Pamaíba nos seguintes valores: (i)
R$141,8 milhões, referentes à postergação do início de operação

foi decorrente, principalmente, por deficiências no sistema de
queima de carvão da caldeira . Na sequência , foi estabelecido um
plano de ação que consiste na remoção das cinzas da caldeira e

comercial de Parnafba II, a serem apurados mensalmente entre os

no reparo ou substituição dos queimadores deste equipamento, a

meses de abril de 2015 e setembro de 2016; e (H) R$167,0

um custo estimado de aproximadamente R$2 milhões.
Além destas atividades, estão sendo conduzidas análises da

milhões, equivalentes à 50% da redução da receita fixa de

causa do problema para mitigar a possibilidade de nova

TAC, a serem apurados entre os anos de 2022 e 2036.

Pamaíba II no valor de R$334,1 milhões, conforme previsto no

ocorrência.
De forma a minimizar o tempo de paralisação de Pecém II em
2015 , a parada bienal para manutenção preventiva da Usina,
inicialmente prevista para agosto de 2015, está sendo antecipada

O acordo também prevê a extensão do contrato de fornecimento

de gás natural à Parnaíba II até o término dos seus CCEARs,
conforme previsto pelo TAC, ou seja, 30 de abril de 2036. A

para coincidir com a realização dos procedimentos acima. A

celebração do acordo representa um importante passo para
ampliação da viabilidade econõmicofinanceira dos projetos do

conclusão dessas atividades é estimada para meados de maio de
2015.

Complexo Parnaíba, em especial de Pamaíba H.
I
i

A Eneva S.A. informou que o Juízo dá 48 Vara Empresarial da
Comarca do Rio de Janeiro proferiu decisão homologando o Plano
de Recuperação Judicial conjunto da Companhia e de sua

A Eneva S . A. informou que, em conjunto com Parnaba 1 Geração
de Energia S.A., Pamaíba II Geração de Energia S . A., Pamaba III

subsidiária ENEVA Participações S.A. — em Recuperação Judicial
(em conjunto " Recuperandas "), então aprovado na Assembleia

Geração de Energia S.A. e o Consórcio UTE Pamaíba IV,

Geral de Credores de 30 de abril de 2015.
i
Ì

celebrou acordo , no dia 29 de abril de 2015, com a Pamaíba Gás
Natural S . A. e a BPMB Parnaíba S.A., fornecedores de gás natural
das Usinas do Complexo Pamaíba , visando prevenir potenciais
litígios relacionados ao fornecimento de gás natural , tendo em
vista as disposições do TAC celebrado entre a Companhia,
Pamaíba 11 e a ANEEL, conforme divulgado nos comunicados ao
Mercado de 5 de agosto de 2014 e 21 de novembro de 2014.

© Fatos Relevantes
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Eventosubsequentes ao Pedido de Recuperação Judicial

Fatos relevantes e comunicados publicados pela Eneva, a partir de 09 de dezembro de 2014, quando as
Recuperandas entraram com o Pedido de RJ (cont.)
I
A ENEVA comunicou que, ontem, recebeu a correspondência
anexa do Banco Clássico S.A. em que comunicou à Companhia
que seu fundo exclusivo FIA Dinâmica Energia passou a deter
130.023.200 ações, representativas de 15,48% do capital social
da Companhia.

• A Eneva S.A. informou que foi concluída a alienação da totalidade
da participação societária da ENEVA na Porto do Pecém Geração
de Energia S.A. ÇPecém 1") em favor da EDP — Energias do Brasil
S.A., uma vez tendo sido atendidas todas as condições
precedentes desta transação.
• A Companhia recebeu, também o pagamento no valor de R$300
milhões pela referida alienação. Tais recursos contribuirão para o
fortalecimento da posição de caixa da Companhia, em especial
durante o período remanescente do processo de recuperação
judicial.
• A Eneva S.A. informou que, sua subsidiária ENEVA
Comercializadora de Energia Ltda., no dia 18 de maio de 2015,
realizou o pagamento de acordo com os termos e condições do
distrato de contratos para fornecimento de energia elétrica à MMX
Mineração e Metálicos S.A. e subsidiárias, conforme divulgado no
Fato Relevante de 13 de abril de 2015.
• A ENEVA comunicou que a Usina Termelétrica Pecém li,
atualmente pertencente à Companhia e à E.ON, reiniciou sua
operação em 21 de maio de 2015 após procedimentos de
manutenção.
• Durante os 38 dias de interrupção de geração da Usina, foi
realizada a remoção de cinzas acumuladas na sua caldeira e, a
fim de otimizar o tempo de paralisação em 2015, foi concluída a
sua parada bienal para manutenção preventiva, inicialmente
prevista para agosto de 2015.
• A interrupção de geração relatada poderá afetar os registros de
disponibilidade de Pecém II a partir de 2016, de acordo com a
metodologia em vigor para cálculo de disponibilidade da Usina
baseada em média móvel de 60 meses.
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Informações operacionais 1 Ativos do Grupo

Entre as subsidiárias operacionais do Grupo, cinco se destacam pela relevância nos resultados gerados
Principais ativos do Grupo

• A Eneva S.A. e a Eneva Participações S.A. possuem participação direta ou
indireta em diversas outras sociedades operacionais que atuam na geração

Resultado por equivalência - % Receita Bruta

e na comercialização de energia, com negócios complementares em

geração elétrica e exploração e produção de gás natural , conforme
mencionado na seção "Recuperandas".

■ Pecém 1

• Do total das empresas operacionais do Grupo , cinco delas se destacaram,
em 2014 , pela relevãncia na participação no resultado . São elas:
1.

Itaqui Geração de Energia S.A.;

2.

Porto do Pecém Geração de Energia S.A. (Pecém 1);

■ Pecém II
• Pamaiba III

28%

• Parnaíba IV
• Comercialiaadora

— A Pecém 1 foi alienada em maio de 2015 e deixará de participar do
resultado do grupo a partir de então.
3.

Pecém II Geração de Energia S.A.;
Force: Eneva

4. Pamafba 1 Geração de Energia S.A.; e
5. Pamaíba III Geração de Energia S.A.
• Para essas companhias serão apresentadas informações operacionais e
financeiras detalhadas

t
Resultado por consolidação - % da Receita Bruta
o%
i
I

~ 38%

■ Itaqui
■ Amapari

1
6o%J ` ~

• Parnaíba 1

1

■ Pamaíba II

!

2%

CP

Fonte: E~ a
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Informações operacionais 1 Itaqui
I

~

Principais ativos em operação — Itaqui (carvão)
ITAQUI - GERAÇÃO BRUTA DE iENERGIA
(EM GW)

Itaqui Geração de Energia S.A. (itaqui)
A UTE Itaqui é uma usina termelétrica a carvão mineral instalada no Distrito
Industrial de São Luis (MA), nas proximidades do Porto de Itaqui. A usina
possui capacidade instalada de geração de 360 MW , com prazo de 35 (trinta e
cinco ) anos, conforme Portaria n° . 177, de 12 de maio de 2008 , do Ministério de
Minas e Energia.
No leilão A-5 de 2007, a usina comercializou 315 MW médios por um período
de 15 anos , segundo os termos do CCEAR . A energia comercializada garante
uma receita anual mínima indexada ao IPCA e , adicionalmente , uma receita
variável destinada a cobrir os custos ( combustível , operação e manutenção)

r?'7

660

incorridos quando a planta for despachada a gerar energia pelo ONS.
Em 05 de fevereiro de 2013, a UTE Itaqui recebeu autorização da ANEEL para
iniciar a operação comercial, passando a ser remunerada de acordo com a sua
capacidade total (360MW ) em abril de 2013.

4T13

1T14

2T14

3T14

4T14

Fonte: Crava
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Informações operacionais 1 Itaqui

Principais ativos em operação — Itaqui (carvão)
ITAQUI - DISPONIBILIDADE (%)

Disponibilidade - Itaqui

Lsi13o:95%

• Nos dois primeiros trimestres do ano de 2014, a usina experimentou uma
redução de sua disponibilidade devido a manutenção dos silos de carvão,
equipamentos de ventilação e sistema de controle de emissões.

87%

87%

• Itaqui teve suas operações paralisadas por 18 dias, em outubro de 2014,
para inspeção e manutenção de acordo com o plano de operação,
reduzindo, assim, os registros de disponibilidade.
• Em dezembro de 2014, alcançou 96% de disponibilidade, a melhor marca
desde o início de sua operação comercial.

• A Administração da Itaqui indica que investimentos em melhorias técnicas e
em estoque de peças de reposição , totalizando 11 $40 milhões ( estimado)
devem permitir a redução do tempo de inatividade da usina,

4T13

1T14

2T14

3T14

4T14

Fonte Fneva

consequentemente, aumentando seu percentual de disponibilidade futuro.

• O ajuste indicado no 3T14, no gráfico ao lado em azul é referente ao impacto
da contabilização do reembolso do custo de indisponibilidade (valor de
R$100,5m, no terceiro trimestre de 2014). Caso não fosse considerado esse
impacto o EBITDA da usina seria de R$11,6m.

ITAQUI - EBITDA (EM R$M)

• No quarto trimestre de 2014, Itaqui teve que reembolsar as distribuidoras
pela energia não entregue , calculada com base em uma média móvel da
indisponibilidade de 60 meses consecutivos valorada pela diferença entre
seu custo variável declarado por MWh ( CVU) e o preço no mercado à vista
de energia (PLD). Os custos de indisponibilidade totalizaram R$44,1 milhões
para Itaqui ( sendo R$38 ,4 milhões a título de provisão contábil para a
indisponibilidade com vencimento a partir de 2015). Caso não fosse
contabilizada essa provisão , o EBITDA seria de R$9,7m.

4T13

1T14

1

2T14

3T14
-

38.4

■ EBrinA ■ ytsteADOW
Fonte: Enova

RMA - Eneva S.A. e Eneva PedicipaÇÕes SA — 08 de abri a 16 de junho de 2015

51

-

~

I

w

i
02015 ~o Touche Tohmatsu Ltda. - Todos os direitos reservados

a

Informações operacionais 1 Pecém 1

Principais ativos em operação — Pecém I (carvão)
PECÉM 1 - GERAÇÃO BRUTA DE ENERGIA
(EM GW)

Porto do Pecém Geração de Energia S.A. (Pecém 1)
• A UTE Pecém 1 é uma usina termelétrica com duas unidades geradoras
totalizando uma capacidade instalada de 720 MW, que utiliza carvão
importado como combustível e foi construída dentro do Complexo Industrial
e Portuário do Pecém (CIPP) em São Gonçalo do Amarante, no Estado do
Ceará.
• Em 16 de outubro de 2007, no 5 0 Leilão de Energia Nova promovido pela
ANEEL, a usina vendeu para 32 distribuidoras de energia a totalidade de sua
capacidade instalada da primeira fase, 615 MW médios, com o 1013 de
R$119,87/MWh (data-base: nov/2014). Isso equivale a um faturamento anual
fixo de R$637m (base: nov/14) para contratos com duração de 15 anos,
garantindo assim um fluxo de caixa estável para o empreendimento.
• O faturamento anual, ajustado á participação da Eneva no Empreendimetno
é de 13$311 9m.
• Vale ressaltar que Pecém 1 foi alienada em maio de 2015. Sendo assim, o
resultado dessa usina impactou a performance do Grupo ao longo de todo o
ano de 2014.

Lim

4T13

1T14

2T14

3T14

4T14

Faàa: E~
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Informações operacionais 1 Pecém 1
i

Principais ativos em operação — Pecém I (carvão)
Disponibilidade — Pecém 1
• Em 2014, a usina contou com a operação integral de suas duas unidades
geradoras, apresentando disponibilidade média de 75%, sendo que a 1i
unidade geradora (UG01) apresentou disponibilidade de 61% e a 2 4 unidade
geradora (UG02) de 88%.
• A baixa disponibilidade da UG01 é resultado do desligamento da unidade em
25/0812014 devido à queima do estator do gerador, promovendo a
indisponibilidade não programada de 360 MW. A operação da 11G01 foi
retomada no dia 02 de dezembro de 2014.
• A usina possui seguro com cobertura de dano patrimonial e lucro cessante.
Assim, foi acionada a apólice vigente que prevê a possibilidade de
ressarcimento de custos pela substituição de equipamentos, e também pela
"interrupção de negócios" após o 604 dia.
• Além da parada não programada, a usina teve duas paradas programadas
para manutenção efetuadas durante o ano de 2014, sendo a UG01 em
janeiro e a UG02 em agosto.
• No terceiro trimestre, o ajuste indicado no gráfico ao lado em azul é referente
ao impacto da contabilização do reembolso do custo de indisponibilidade
(valor de R$237m líquido, no terceiro trimestre de 2014). Caso não fosse
considerado esse impacto o EBITDA da usina seria de R$7,1 m.
• No quarto trimestre de 2014, foi constituída uma provisão de custo de
indisponibilidade de R$278,2m a ser pago em 60 parcelas a partir de
janeiro/15. Caso não houvesse essa contabilização o EBITDA da usina seria
de R$1,2m negativo.
• O resultado negativo no último trimestre foi impactado pelo custo de
combustível mais elevado (R$43,8m) e pelos custos associados à
comercialização de energia resultante da revisão anual da garantia física da
usina, prevista nos CCEARs, no montante de R$69,5m.

PECÉM 1 - DISPONIBILIDADE (%)
Leilão:90%
c^

4T13

1T14

2T14

3T14

4T14

Fatie: Eneva

PECÉM 1 - EBITDA (EM R$M)

•E&lOA ■ Aftste ADOW
Fonte: Emra

1
RMA . Erma S.A. e Eneva Padicipaç8es S.A — 08 de abri a 16 de junho de 2015

02015 ~tte Touche Tohmatsu Uda. - Todos os direitos reservados

tp

s

..................i............ ~ coa] .:........
Informações operacionais 1 Pecém II

Principais ativos em operação — Pecém II (carvão)
PECÉM II - GERAÇÃO BRUTA DE ENERGIA
(EM GW)
721
7i7
Ì

Pecém II Geração de Energia S.A. (Pecém II)

• A Pecém II é uma usina termelétrica que utiliza carvão importado como

rÁF:7

combustível e foi construída dentro do CIPP em São Gonçalo do Amarante,
no Estado do Ceará, com capacidade de 360 MW instalados.
• A empresa pertence 50% à Eneva S.A. Em 30 de setembro de 2008, o
projeto sagrou-se vitorioso no leilão A-5, tendo vendido 276 MW médios. O
CCEAR tem início em janeiro de 2013 e prazo de 15 anos, assegurando
uma renda fixa anual de R$ 302 , 1m (base : nov/14 ), indexada ao IPCA. O
(aturamento anual , ajustado à participação da Eneva no empreendimento é
de R$151 m.
• O CCEAR prevê repasse integral dos custos de combustível, incluindo o
impacto da variação cambial , para o preço da energia. Todos os
equipamentos - chave já foram assegurados e a esteira de carvão que

4T13
Forte: E~

1T14

2T14

3114
I

4T14

i

viabilizará a logística integrada com o Porto de Pecém encontra-se em
operação.

• Em 18 de outubro de 2013, a Companhia recebeu autorização da ANEEL
para iniciar a operação comercial . O empreendimento passa a ser
remunerado de acordo com a sua capacidade total (365MW) em outubro de
2013, segundo os termos do CCEAR assegurado no leilão de energia A-5 de
2008.

C1e>
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Informações operacionais 1 Pecém II

I

Principais ativos em operação — Pecém II (carvão)

I

i

PECÉM II - DISPONIBILIDADE (%)

Disponibilidade — Pecém II

le~95%

• Em relação ao desempenho operacional da usina em 2014 , no primeiro
trimestre do ano os altos níveis de disponibilidade alcançados e a recorrente

97%

%%

1T14

2T14

W2

margem positiva no despacho, permitiram um melhor desempenho
operacional.
• Porém, a partir do segundo trimestre, o desempenho operacional foi
impactado por maiores custos com serviços de terceiros e penalidades por
indisponibilidade.

• Já no terceiro trimestre , a usina experimentou uma redução de sua
disponibilidade para geração de energia , devido a problemas nos silos de
carvão e na ventilação forçada . Tal redução da disponibilidade , impactou
negativamente a receita variável e dado o aumento de preços no mercado
spot de energia os custos de indisponibilidade também foram aumentados.

4T13

i

FoNe:Erove

3714

4T14

I

_

• No quarto trimestre, a usina registrou alta disponibilidade, especialmente em
novembro de 2014, quando atingiu a marca 100%.

1

• A usina atingiu por mais de uma vez o percentual de disponibilidade

PECÉM II - EBITDA (EM R$M)

declarado em leilão e segundo a Administração da usina, a melhoria no
comissionamento resultou em operação mais estável, incorporando lições
aprendidas de outras usinas.
• O ajuste indicado no gráfico ao lado em azul, no terceiro trimestre, é
referente ao impacto da contabilização do recálculo da indisponibilidade
considerando a metodologia de média móvel (valor de R$31,1m). Caso não
fosse considerado esse impacto o EBITDA da usina seria de R$14,7m.
• No quarto trimestre de 2014, o EBITDA aumentou em função do aumento da
disponibilidade.

4T13

1T14

2T14

3T14

4T14

Finta: Eros
I
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Informações operacionais 1 Pamaiba 1

Principais ativos em operação — Parnaíba I (gás natural)
1

Parnaíba Geração de Energia S.A. (Parnaíba 1)

i

PARNAÍBA 1 - GERAÇÃO BRUTA DE ENERGIA
(EM GWH)

• A UTE Paranaiba 1 é composta por quatro turbinas a gás natural de 169 MW
de capacidade cada, totalizando uma capacidade instalada de 676 MW.

L370

1.411

1,412

4T13

1T14

2114

• A usina contratou a venda de 450 MW médios, por um período de 15 anos,
no leilão A-5 de setembro de 2008, o que lhe permitirá receber uma receita
fixa anual de até R$472,6m (data-base: nov/14), indexada ao IPCA.
• A Licença de Operação para o empreendimento foi emitida pela Secretaria
de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão — SEMA/MA
em 21 de dezembro de 2012 (LO n2 55912012), válida até 21 de dezembro
de 2016.
• A ANEEL aprovou, em 5 de setembro de 2014, um acordo para ajustar as
obrigações da Parnaíba II. Parte desse acordo inclui:
• (i)

fechar o ciclo das quatro turbinas a gás de Parnaíba 1 em até 5 anos;

3114

4T14

Fonte: Greve

• (ii) com a conclusão da construção do Pamaíba II, em dezembro de
2014, esta planta substitui temporariamente a geração de Parnaíba III e
de duas turbinas Pamaiba 1, otimizando, assim, a produção de energia
com uso reduzido de gás natural.

W
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Informações operacionais 1 Pamaíba 1

Principais ativos em operação — Parnaíba I (gás natural)
PARNAÍBA 1 - DISPONIBILIDADE (%)
walã

gsx

Disponibilidade - Parnaíba 1
• Nos dois primeiros trimestres de 2014, a LITE Parnaíba 1 apresentou altos
índices de disponibilidade, sem impactos adversos na sua performance
operacional, apesar de ter sua disponibilidade impactada desde maio pela
otimização da utilização do gás do Complexo do Pamaíba.
• No terceiro trimestre do ano, houve problemas de indisponibilidade com
impacto na geração operacional de caixa.
• No quarto trimestre do ano, a disponibilidade de Pamaíba 1 foi comprometida
pela redução esporádica de geração, a fim de permitir procedimentos de
teste e comissionamento de Parnaíba 11.
• Segundo a Administração da usina, todas as turbinas a gás já estiveram em
operação contínua por mais de 10.000 horas com alta disponibilidade e as
primeiras inspeções nas turbinas a gás e geradores realizadas pela General
Electric (GE) não tiveram ocorrências relevantes.
• O ajuste indicado no gráfico ao lado em azul é referente ao impacto da
contabilização do recálculo da indisponibilidade considerando a metodologia
de média móvel (valor de R$17,8m). Caso não fosse considerado esse
impacto o EBITDA da usina seria de R$2,5m.
• No quarto trimestre de 2014, a disponibilidade foi impactada pela estratégia
de otimização de gás pelo Complexo Pamaíba e de interrupções
esporádicas ao longo do período para permitir teste e comissionamento de
Pamaíba li. Apesar da redução da geração de energia, houve aumento da
receita variável como consequéncia do maior CVU no período (+7,2a/o).
• Além disso, ocorreu a diminuição no custo de Arrendamento e Aluguéis
(-R$30,0m), inflado no terceiro trimestre por conta de ajuste retroativo no
custo de arrendamento fixo da Unidade de Tratamento de Gás (+R$23,4m)

4113

99%

W%

1T14

2T14

3T14

4T14

3T14

4T14

Farta: E~

PARNAÍBA 1 - EBITDA (EM R$M)

4T13
EEB"

1T14

2T14
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Informações operacionais 1 Parnaíba III

Principais ativos em operação — Parnaíba III (gás natural)
PARNAÍBA III - GERAÇÃO BRUTA DE ENERGIA
(EM GW) '

Parnaíba III Geração de Energia S.A. (Parnaíba III)
• Em abril de 2013, a Eneva S.A. concluiu, em parceria com a Petra Energia
S.A. e Eneva Participações S.A., a aquisição da totalidade do capital social
da UTE MC2 Nova Venécia (atualmente, Pamaíba III Geração de Energia
S.A.).
• A Pamaíba III iniciou as operações comerciais da sua primeira unidade
geradora em outubro de 2013 e de sua segunda e última unidade geradora
em fevereiro de 2014, atingindo, assim, a capacidade instalada de 176 MW.
Parnaíba III suprirá os contratos de Nova Venécia que contratou a venda de
98 MW médios, por um período de 15 anos, no leilão de energia nova A-5 de
setembro de 2008.
• O contrato de fornecimento de energia garante o recebimento de receita fixa
anual de R$104,9m (data-base: nov/14), corrigida anualmente pelo IPCA e,
adicionalmente, uma receita variável destinada a cobrir os custos
(combustível, operação e manutenção) incorridos quando a planta for
despachada pelo ONS. O projeto conta com licença de operação emitida
pela SEMA/MA (LO n2 1001972/14) válida até 29 de setembro de 2017.

RMA - E~a S.A e E~a Padicipaçbes S.A. — 08 de adi a 16 de lurdto de 2015
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Informações operacionais 1 Parnaíba III

1

Principais ativos em operação — Parnaíba III (gás natural)
PARNAÍBA III - DISPONIBILIDADE (%)

Disponibilidade - Parnaíba III

leiiãa:9 ~f6

• Em relação ao desempenho operacional da usina em 2014, a capacidade
total de geração de energia da usina foi alcançada em fevereiro, o que
impactou negativamente a margem EBITDA da operação , dado os custos de

99%

aquisição de energia que foram incorridos no 1 4 trimestre.
• Já no 24 e 34 trimestres, a performance operacional foi reduzida devido a
ajustes no despacho visando a otimização da utilização do gás do Complexo
Pamaíba, desde maio.

• Desta forma, a receita variável foi reduzida pela menor disponibilidade de
geração e os custos operacionais foram aumentados devido aos custos de
indisponibilidade . Segundo a Administração da usina , apesar da redução da
disponibilidade, há um menor efeito financeiro sobre o resultado da UTE
Pamajba III , já que esta possui o maior CVU dentre as usinas do Complexo

Fonte. Breve

Pamaíba.
• O ajuste indicado no gráfico ao lado em azul é referente ao impacto da
contabilização do recálculo da indisponibilidade considerando a metodologia

i

i

I
PARNAíBA III - EBITDA (EM R$M)

de média móvel (valor de R$18,7m). Caso não fosse considerado esse
impacto , o EBITDA da usina seria de R$-27,5m . O EBITDA divulgado da
usina foi de R$-8,8m.

I

• No quarto trimestre de 2014, a redução da disponibilidade foi ocasionada por

interrupções ocasionais para teste e comissionamento de Pamaíba II e
manutenção na Unidade de Tratamento de Gás.

■ ®na

a yuste Aoa ~IP

Fonte: Ema
I
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Informações financeiras 1 Variação do caixa

A variação do caixa e equivalentes de caixa do Grupo foi negativa no período, ri duzindo no montante de
R$50m
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - R$M
29,1

I-

47

E

2

9,1

207,3
-

~

Caixa e Valores
ModSários (3T14)

Recata

fnntas Removas ~da) (-) Cu~ e Despesas

Mútuos e Aportes (4 Serviço da Dívida

na Controlada

Operacionais

1

1

faixa e Valores
M bl árias (4T14)

Tido do Eixo
F~ R~ Dea14

Variação do caixa

Variação do caixa (cont.)

• Receitas operacionais : as maiores entradas de caixa foram decorrentes de
Itaqui (R$221 m) e Pamaíba 1(R$221 m).

• CAPEX : a usina que mais exigiu investimento foi a Parnaíba II (R$36m).
• Mútuos: recebimento de mútuos da Comercializadora de Energia e

pagamento de mútuos principalmente a Itaqui e a Pamaíba 1 e IV.

• Contas reservas: liberação de uma garantia para o CCEE, depositada no
segundo trimestre de 2014.

• Serviço da dívida: pagamentos de principal e juros principalmente de dívidas
da Pamaíba II (R$36m ), Itaqui (R$22m ) e Pamaíba 1 ( R$12m).

• Custos operacionais: as maiores saídas foram decorrentes de Itaqui
(R$197m ) e Pamaíba 1 ( R$201 m).
RUA - Eneva SA e E~ Particpações S.A —08 de abri a 16 de junho de 2015
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Informações financeiras[' Endividamento do Grupo

O endividamento do Grupo apresentou crescimento ao longo dos anos. Entre os 1principais credores em
2014, estão o BNDES, Banco Itaú BBA e BTG Pactual
Evolução do endividamento
• Conforme apresentado no gráfico ao lado, o saldo de dívida do Grupo
praticamente dobrou entre 2011 e 2013.
• A redução da dívida verificada na comparação entre o saldo de 2014 e o
saldo de 2013, decorre do efeito contábil da exclusão da Pecém II da
contabilidade consolidada da Eneva, após a venda de 50% de sua
participação na usina, passando ser contabilizada por equivalência
patrimonial.
Principais credores
Os principais credores do Grupo são apresentados abaixo e são
representados, principalmente, pelo BNDES, Banco BTG Pactual e Banco
Itaú BBA e os quais, em conjunto, são detentores de cerca de 80% do total
da dívida do Grupo:
— (i) BNDES (créditos diretos e indiretos): R$1.964,71 m
— (li) Banco PTG Pactual: R$ 1.220,50m
Após a comprada dívida do HSBC
(iii) Banco Itaú BBA: R$960 1 04m
i

Quadro evolutivo dos empréstimos e
financiamentos- R$m

E

2011

2012

■ Ajuste Contábil

2013

2014

Fonte: Release Dea/14
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Informações financeiras I Endividamento do Grupo
I

Em 2014, o endividamento do Grupo estava concentrado no curto prazo (2015)1
'l

Perfil de vencimento da dívida - R$m

~

I
~

Eri,
-

I-

E
oc

I
I

caixa e valores Mobiliários

2015

2016

-

'2013'

--

- - -2018 — • -

~

-- - , - - - -->2019 - ---- —

■ CapitaldeGiro ■ ProjectFinance
Fonte: Relesse ~14

Perfil a dívida

• A estrutura de vencimento da dívida é concentrada principalmente no curto prazo ( 2015).
I
• O endividamento de curto prazo alocado em projetos (Project Finance) foi destinado a Itaqui , Parnaíba 1 e Parnaíba II ( aprox. 35%). O saldo remanescente da dívida
de curto prazo é alotado na Holding, para capital de giro (aprox. 65%) e refletiu a necessidade de caixa para cobertura dos custos de aquisição de energia e
penalidades de indisponibilidade.
• Segundo as Recuperandas , no final de dezembro de 2014 , o custo médio da dívida ficou em 10 , 94% a.a . e o vencimento médio em 3,3 anos.

I

CÍI)
~
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Informações financeiras 1 Evolução do EBITDA

Eventos não recorrentes, como ajustes de indisponibilidade de Itaqui e de Parnaíba I e o (aumento do
!I
custo de TI, na holding, impactaram o EBITDA do 3 0 trimestre de 2014
I
Evolução do EBITDA

8,4
1
[

E
a!

,

~

0
83,8

EBITDA 3T14

Variação da Receita
Operacionai liquida
Fonte: apeseraaÇão de resultados 4T14

Variação dos Custos Variação das Despesas
Operacionais
Operacionais

Ajuste de
indisponibiidade

EBITDA ajustado 4T14

Despesasnão

EBITDAdivulgado4T14

recorrentes

Receita e Custo operacionais

Itens não recorrentes e Despesas operacionais

• A receita ainda captura parcialmente o efeito da desconsolidação de Pecém
II. Sua variação positiva é reflexo principalmente do aumento da receita

• Elevação das despesas operacionais decorrente de rescisão contratual com
provedor de Ti e despesas com recuperação judicial.
i
• O custo de indisponibilidade de ltaqui ( R$38,4MM ), por ser item não

variável de Pamaíba I, impulsionado pelo maior CVU no período.

recorrente, e ajustes contábeis na Holding, por não terem efeito caixa, foram
ajustados ao EBITDA para demonstrar o impacto no EBITDA caso tais itens

• A redução dos custos operacionais foi motivada em grande parte pela
redução no custo de arrendamento fixo de Parnaíba I, inflado no terceiro

não tivessem ocorrido (EBITDA ajustado 4T14).

trimestre de 2014.

cz
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• Informações financeiras l Demonstrativos Financeiros

Eneva S.A Consolidado (Balanço Patrimonial)
Ativo

Ativo (cont.)

a) Disponibilidades: o montante de caixa e equivalente está representado,
substancialmente, por conta corrente e fundo de investimento mantido no
Itaú S.A.

f)

b) Clientes: os principais clientes da Eneva são a Pamaíba Geração de
Energia S.A. (R$137m), Itaqui Geração de Energia S.A. (R$86m) e
Pamaíba II Geração de Energia (R$82m). Para mitigar o risco de crédito, os
clientes da Companhia têm firmado um Contrato de Constituição de
Garantia de Pagamento e Fel Cumprimento das Obrigações.

Imobilizado: com a venda de 50% da participação de Pecém 11, a empresa
passou a apresentar a usina por equivalência patrimonial. Sendo assim, o
saldo contábil da conta foi reduzido em R$1,9bi. Adicionalmente, em 31 de
dezembro de 2014 foram reconhecidas perdas por impairment nas
empresas Itaqui Geração de Energia S.A e Amapari Energia S.A., no
montante de R$359m e R$62m. '

Passivo

c) Ativos mantidos para venda: refere-se ao pagamento de R$300m pela
participação de 50% do capital social de Porto do Pecém (Pecém 1),
referente às ações detidas pela Eneva e pela futura capitalização de
créditos concedidos originalmente pela Eneva à Porto do Pecém, no valor
total de R$391 milhões, a ser efetivada no fechamento da transação.

g) Empréstimos e financiamentos: referem-se a empréstimos obtidos com
instituições financeiras para financiám ento dos projetos e de capital de giro
(conjunto de valores necessários para a empresa conseguir operar o
negócio. Os principais credores em 2014 eram o BNDES (R$1,4bi), Banco
Itaú (R$960m) e Banco BTG Pactual (R$869m).

d) Partes relacionadas: a rúbrica reflete as transações com as partes
relacionadas do grupo. A redução da conta é decorrente da alienação do
investimento em Porto do Pecém (Pecém 1), registrando, em dezembro de
2014, todos os saldos em aberto entre as companhias como mantido para
negociação. O restante do saldo é composto principalmente pelo contrato
de mútuo celebrado entre Eneva S.A.(mutuante) sujeito a juros de mercado
(104% do CDI) e com prazo de vencimento indeterminado.

• Segundo publicado no www.válor.com.br em 26/02/2015, o BTG
Pactual comprou a dívida do HSBC, no valor de R$351 m) e detém
atualmente aproximadamente R$1,3bi.
Adicionalmente, o total de empréstimos e financiamentos apresentou uma
redução de R$1,2bi decorrente da desconsolidação da Perlem II, que
passou a ser apresentada por equivalência patrimonial.

e) Investimentos: as participações societárias da Companhia incluem as
controladas, controladas em conjunto e as coligadas. Com a venda de 50%
da participação de Pecém II, a empresa deixou de ser consolidada
(resultado) e passou a ser reconhecida por equivalência patrimonial
(R$367m). Adicionalmente, a Companhia deixou de contabilizar o
investimento na sua subsidiária Porto do Pecém Geração de Energia S.A.
(Pecém 1) em função da celebração do contrato de venda da totalidade da
participação da Companhia.

5.

I
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• Informações financeiras 1 Demonstrativos Financeiros

Eneva S.A Consolidado (Balanço Patrimonial)
Ativo

-

Passivo

Eneva S.A (consolidado)

Disponibilidades
Cientes
im¡wstos a recuperar
Créd'ROS diversos
Ativos meninos para venda
Estoque
Outros créditos
Depósitos vinculados
Despesas antecipadas
Ativo circulante

277.583
294.396
47.651
5.001

-

78.376
34.972
38
9.825

757.318
304.848
32.354
8.880
300.000
99.185

(a)
(b)
(c)

-

747.842

41
42.081
944.708

6rpostos a recuperar
Partes relacinaadas
Outros créditos
Depósitos v'utculacios
impostos diferidos
Despesas antecipadas
AFAC
investimentos
ín^ado
intangível
Ativo não circulante

14.614
528.019
60
118.606
302.327
2.905
150
941.853
6.819.454
213.381
8.941.370

37.575
369.236
21.124
62.070
219.713
6.774
26.250
733.927
4.423.468
199.572
6.099.710

Atho total

9.689.212

7.044.418

-

Eneva S.A (consolidado)

Fornecedores
Salários a pagar
Encargo de dividas
impostos, taxas e contribuições
Debêntures
Errpréstbmos efitanciamentos
Credores diversos
Contas a pagar partes relacionadas
Outros
Passivo circulante

331.216
16.770
85.300
45.934
112
2.322.842
75.789

3.022.478
90.261

100.896
2.978.8%

48.619
3.619.909

Encargos de dívidas
Debêntures
impostos diferidos
Empréstimos e f inanciamentos
Credores diversos

(51.384)
5.239
9.591
3.853.762
307.720
11.551
4.136.479

(41.390)
10.978
1.915.891
320.875
442
2206.797

123.633
4.532.314
(44.046)
350.514
(9.238)
(1.436.848)
(942.455)

82.455
4.707.088
(36.861)
350.771
0
(2.368.559)
(1.517.182)

-

(d)

Provisões

Passivo não circulante
(e)
(0

Participação acionistas não controladores
Capital social realizado
Reserva de ajuste de avaliação patrimonial
Reserva de lucro
Ajustes de conversão
Lucros ou prejuízos acumulados

Fome: Recuperenda

Resultado do exercício
Património líquido
Passivo total

2.450.242

I

Fonte: Recupemnda

AMA

-

-

Eneva S.A e Eneva Participações S.A 08 de abria 18 de

~

-

9.689.212

149.785
14.934
266.717
27.116

-

(g)
(g)

-

(g)

1.135.257

-

7.044.418

0
de 2015
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• Informações financeiras 1 Demonstrativos Financeiros
Í

Í

Eneva S.A Consolidado (Resultado)
Principais Indicadores
Receita operacional líquida
Custos operacionais
Despesas operacionais

EBnm
Resultado do período

Demonstrativo de resultado . Eneva S.A (consolidado)
530.3

368,2

(h)

(472,3)
(38.4)

(397,4)
(92,5)

(r)

76,3

(83,8)

(280,3)

(1.362,0)

Receita operacional bruta
(-) Deduções
Receita operacional líquida
Pessoal e administradores

(/)

Energia elétrica para revenda

Forte: Relesse de Resuaados Dev 14

Depreciação e amortização
Outros custos
Custos operacionais

Resultado

contábil da provisão para custos de indisponibilidade a serem pagos a partir

Resultado bruto
Pessoal
Serviços
Depreciação e arrortáação
Outras despesas
Despesas operacionais
Resultado financeiro
Outras receitas e despesas operacionais
Equivalência patrirroniiai
Resultado antes da CSLL e IRPJ
CSUFFJ

de 2015.

CSUFtPJ DIFERIDOS

Despesas operacionais: são despesas com pessoal, serviços,
arrendamentos e outros, excluindo a depreciação e a amortização.
Provisões e ajustes contábeis e outros eventos não recorrentes afetaram os
esforços para o avanço do programa de gestão de custos da Holding.

Participacões rrinoritárias

h) Receita operacional líquida : a receita líquida registrada no resultado é
decorrente da geração de energia das usinas Itaqui, Parnaíba 1 e Amapari.
A redução de 21,8% é decorrente principalmente à desconsolidação de
Pecém II em junho de 2014, apesar do aumento da contribuição de 132GW
proveniente do teste e comissionamento de Parnaíba II.

i) Custos operacionais : trata-se de custos com pessoal , administrativos,
insumos, arrendamentos e aluguéis, energia elétrica para revenda , custos
de indisponibilidade e outros. A redução é resultado, principalmente, do
menor consumo de combustível pelas usinas, apesar do reconhecimento

j)

1.600.282,3
(161.451,6)
1.438.831
(40.791,3)
(274.360,7)
(143.415)

2.010.802,8
(212.711,2)
1.798.092
(54.331,9)
(69.051,2)
(167.268)

(1.048.480)
(1.507.046)

(1.288.651)
(1.579.302)

(68.216)
(45.762,2)
(64.802,9)
(3.125)

218.790
(76.758,3)
(65.280,2)
(3.211)

(53.571)

(27.763)

(167.261)
(506.096)
(38.684)
(153.012,4)
(933.269)
(3.744,3)
(7.408,1)
1.965,8

(173.013)
(510.056)
(919.496)
(170.654,5)
(1.554.429)
(1.238,4)
(1.293,3)
39.778,8

rs4z.assl

r1.sn.ta2)

Fonte: Recuperanda
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• Informações financeiras 1 Demonstrativos Financeiros

Eneva S.A Consolidado (Demonstrativo de Fluxo de Caixa)
Demonstrativo de Fluxo de Caixa - f_neva SA (consolidado) - cont.

Demonstrativo de Fluxo de Caixa - Eneve SA
Caixa liquido atividades operacionais
Caixa gerado nas operações
Lucro/prejuízo líquido antes do Re CSLL
Depreciação e amort¢ação
Resultado da equivalência patrimonial
Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos
Opções de Ações Outorgadas
Perda em Investimento
Provisão para Passivo a Descoberto
Provisão para Desmantelarttvtto
Juros Outtos Debêntures
Valor Justo Debêntures
Juros Empréstimos e Partes Relacionadas
Alienação porto Fecém
Baba de Subisidio CCC
Baixa Ir~ment
Resultado das Negociações das Participações
Variações nos Ativos e Passivos
Adiantamentos Diversos
Despesas antecipadas
Comas a receber
~tos a Recuperar
Estoque
~tos, Taxas e Comrbuiçães
Fornecedores
Provisões e Encargos Trabalhistas
Comas a pagar
Subsídios a receber CCC
Partes Relacionadas
Pagamentos Encargos Financeiros
Outros
-

(503.661,0)
(198.686)
(933.269)
146.539
153.012
611
28.610
7.231
7.717
149
786
479
364.832
-

24.617
-

-

(253.948)
(3.218)
15.115
(273.051)
(821)
64.311
38.693
215.956
6.908
80.423
(13.241)
(24.824)
(360.199)
(51.027)

Outros
Outros Ativos e Passivos
Ativos Destinados a Negociação
Caixa Liquido Atividades de Investimento
Aquisição Imobilizado e intangível
Tiulos e valores nobiliários
Variação de Investimentos
Mítuo com Partes Relacionadas
Retenções Contratuais
Depósitos Vinculados
AFAC - Aporte
AFAC - tvWtuo
Belo de Baixa lr~ment
Caixa Liquido Atividades de Financiamento
Instrumentos Financeiros
Aumento de Capital
Pagamento de Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio
Errpréstinos e Financiamentos Obtidos
Emissão (pagamento) de Debêntures
Pagamento de Principal - Financiamento
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes
Saldo hicìal de Caixa e Equivalentes
Saldo Final de Caixa e Equivalentes
FoMe: Recuperarba

590.533
858.028
(1.556.961)
170.479
170.655
(12.828)
257
2.175
(197)
(2.266)
501

1

.

-

304.919
848.9%
12.584
421.303
498.417
44.210
(3.879)
(24.761)
(10.451)
(7.665)
(20.809)
(18.819)
(181.431)
(1.836)
17.596
30.802
265.463

¡

!

¡

(51.027)
(51.027)
(1.579.819)
(1.275.962)
3.440
(235.965)
(57.042)
-

17.040
(31.555)
225
-

1.841.786
(119.512)
800.579
(1.961)
2.562.932
(500)
(1.399.752)
(241.694)
519.277
277,583,0

(311.705)
(11.705)
(300.000)
(694.571)
319.789
-

(464.974)
(92.807)
(63.845)
56.532
(27.963)
(421.303)
(16.227)
(4.124)
174.774
-

180.000
(5.852)
(361.025)
(120.265)
277.583
157.318,0

-

(311.705)
I

RMA. Enes S.A e E~ Pardcipaçbes S.A -08 de abril a 16 de lu~ de 2015

68

02015

Deloitle Touche Ir~su Lida. - Todos os direitos reservados

R

Informações financeiras j Demonstrativos Financeiros

Eneva Participações S.A Individual (Balanço Patrimonial)
Ativo

Passivo

a) partes relacionadas: referem-se a (i) repasses de custos compartilhados
principalmente com a Eneva S.A e mútuo com Parnaíba III

c) contas a pagar — partes relacionadas: trata-se de custos compartilhados
com a E.On (profissionais compartilhados). Em dezembro de 2014, o saldo

b) investimentos: o saldo da conta de investimentos reduziu em função dos
prejuízos, no período, das empresas investidas que tem seu resultado
consolidado por equivalência.

estava zerado em decorrência de uma transferência do montante devido
para o não circulante.
d) créditos com outras pessoas ligadas : trata-se de custos compartilhados
com a E . On (profissionais compartilhados ). Em dezembro de 2014,
apresentou aumento de R$21,9m ;em decorrência da transferência do

montante do passivo circulante para o passivo não circulante somados aos
custos incorridos no período.
e) créditos com controladoras (MPX e E.On): trata-se de custos
compartilhados com a Eneva S.A e apresentou aumento em função do
acumulo dos custos incorridos no período.

f) adiantamento para futuro aumento de capital : a Eneva Participações
realizou um empréstimo para a Parnaíba IV e, em contra partida, foi
acordado a Parnaíba IV realizará um aumento de capital na Eneva
Participações S.A.
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Informações financeiras 1 Demonstrativos Financeiros

Eneva Participações S.A Individual (Balanço Patrimonial)
Ativo - Eneva Participações (individual)
Disponbiidades
Contas a Receber Partes relacionadas
impostos a recuperar
Créditos diversos
Depósitos vinculados
Ativo circulante
-

b~tos a recuperar
Partes relacionadas
AFAC
Investimentos
trobizado
Intangível

Passivo - Eneva Pa

27.757

1.243
16.157
2.067
21
2.610
22.097

1.769
12.047
140
240.510
5.287
24.672

6
56.331
1.095
176.801
6.557
25.412

9.033
18.193
473
59
-

(1.083)
(9302)
(654)
(14.599)
(1.624)
(27.461)

Fornecedores
Salários a pagar
~tos, taxas e contribuições
Contas a pagar partes relacionadas
Outros
Passivo circulante
-

Empréstimos e financiamentos
Créditos comoutras pessoas ligadas
Créditos com controladoras (NPX e EOM

(a)
(b)

(5.716)

provisões

(10.448)

(6.611)

(16.165)

(39.462)

Ativo não circulante

264.425

266.202

Ativo total

312.182

286.299

Capital social realizado
Reserva de capital
Reserva de ajuste de avaliação patrimonial
Adiantamento para futuro aumento de capital
Ajustes de conversão
Lucros ou prejuízos acumulados

Force: Rmuperarda

Resultado do exercício

Património líquido

-

(266.758)
(62.000)
-

(c)

(21.912) (d)
(10.939) (e)

Passivo não circulante

1

Diferido

(950)
(9.858)
(1.113)
(4.329)
(16.250)

-

(266.758)
(62.000)
(981)
(25.500)

(3 `1)
33.674
26.563

60.237
62.416

(268.556)

(232587)

13121821

(288.2991

(f)

Force: Rmuperanda

W
RUA - E~a SA e En mva Paniápações S.A —O6 de abri a 16 de ~o de 2015

70

02015 Deloivo Touche Toianatsu Ltda - Todos os direitos reservados

Informações financeiras j Demonstrativos Financeiros

Eneva Participações S.A Individual (Resultado)
loividuap

Demonstrativo de resultado - Eneva

Resultado
g) receita operacional líquida: a Eneva Participações S.A tem como objeto
social a participação no capital social de outras sociedades empresariais e
não empresariais, no Brasil ou no exterior e não tem operação que gere
receita.
h) despesas com pessoal: o total de despesas foi positivo, no ano de 2014,
em decorrência de uma provisão de saldo, realizada em dezembro, a ser
cobrado da Eneva S.A referente a colaboradores da Eneva Participações
que trabalharam para a Eneva S.A ao longo do ano.
serviços: trata-se de custos compartilhados principalmente com a Eneva
S.A.
¡) equivalência patrimonial: apresentou resultado negativo em função dos
prejuízos, no período, das empresas investidas que tem seu resultado
1
consolidado por equivalência.

fg)

Receita operacional bruta
(-) Dedu m

Receita operacional líquida
Pessoal e adrnnistradores
Energia elétrica para revenda
Depreciação e anortáaçíio
Custos operacionais
Resultado bruto
Pessoal
Serviços
Depreciação e anort¢ação
Outras despesas
Despesas operacionais
Resultado financeiro
Ouras receitas e despesas operacionais
Equivalência patrinonial

(318)
(318)
(31.330)
(11.693)

(52)
(52)
1.328
(10.110)

(h)
(1)

(23)
(6.684)
(49.730)
6.424
(6.060)
23.121

(84)
4.769
(4.097)
1.436
3.007
(62.126)

(/)

Resultado antes da CSLL e IRPJ

(26.563)

(61.832)

(26.5631

(584)
(62.4161

CSLJFPJ
CSLJFPJ DFEHD06
Fonte: Recuperarãa

1
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Plano de Recuperação Judicial 1 Resumo do PRJ

O PRJ visa a permitir que a Eneva e a Eneva Participações superem sua crise econômico-financeira,
adotem as medidas necessárias para sua reorganização operacional e preservem á manutenção de
empregos diretos e indiretos e os direitos de seus credores e acionistas
Resumo

Aumento de Capital

O primeiro PRJ divulgado em fevereiro de 2015 sofreu alterações e, em 10 de
abril de 2015 , foi divulgado novo PRJ , votado e aprovado em AGC realizada em
30 de abril de 2015.

• O aumento de capital poderá subscrever por, meio de (i) aporte em
espécie (que poderá ser zero), (li) capitalização dos créditos e, ou (iii)
subscrição dos seguintes ativos (em negociação):

A reestruturação dos créditos ocorrerá essencialmente por meio do (i)
abatimento da quantia de R$250k por credor quirografário, (li) deságio de 20%
ou 15% dos créditos quírografários sobre o montante que superar o valor de
R$250k pagos anteriormente , ( iii) capitalização de 40 % ou 55% do valor dos
créditos quirografários no montante que superar o valor de R$250k pagos
anteriormente, e (iii) reperfilamento da dívida e de forma resumida prevê:

• Ativos BPMB: correspondem a 305.960.227 ações da BPMB (BTG),
avaliadas preliminarmente em R$688m.

• Ativos E.ON: correspondem a integralidade das participações societárias
detidas atualmente pela E.ON na PGN e na Eneva Participações,
avaliadas preliminarmente em R$240m. i

• Ativos Parnaíba III: correspondem a integralidade da participação
societária detidas atualmente pela Petra na Parnaíba III, avaliada

• Em paralelo ao PRJ , as Recuperandas envidarão seus melhores esforços
para renegociar o passivo das sociedades operacionais do Grupo que não
integram a Recuperação Judicial;
• Fortalecimento da estrutura de capital e balanço mediante aumento de
capital.

preliminarmente em R$94m.

i

• Ativos Petra : correspondem a integralidade das participações societárias
detidas atualmente pela Petra na Parnaíba Geração e Comercialização,
Pamajba 1 e Parnaíba IV, avaliadas preliminarmente em R$283m.

• Reestruturação societária;
• Alienação e/ou oneração de bens do ativo permanente.

• O valor total considerado para aumento de capital será o somatório da
quantia que vier a integrar cada um dos tipos de subscrição.

• Obrigações de Não Fazer até a Data de Homologação do Aumento de
Capital

• Aumento de capital: valor do Aumento de Capital estimado é de R$ 3b,
mas, em qualquer hipótese , não superior a R$ 3,6b.

• Compromisso de realizar o aumento de capital : em até 15 ( trinta) dias da
data em que as Condições Precedentes forem verificadas e/ou dispensadas
pela Maioria Simples dos Créditos (conforme solicitação dos administradores
das Recuperandas);

• Mesmos direitos das novas ações: as novas ações conferirão aos titulares
os mesmos direitos atribuídos à s demais ações emitidas até hoje pela Eneva.
I

i
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Piano de Recuperação Judicial 1 Resumo do PRJ
I

O PRJ visa a permitir que a Eneva e a Eneva Participações superem sua crise econômico-financeira,
adotem as medidas necessárias para sua reorganização operacional e preservem á manutenção de
empregos diretos e indiretos e os direitos de seus credores e acionistas
Aumento de Capital - (cont.)

Reestruturação e liquidação das dívidas

• Bonificações, desdobramentos ou grupamentos de ações: o número de
Novas Ações a serem entregues em cumprimento ao Plano será simultânea e
proporcionalmente ajustado aos aumentos de capital por bonificação,
desdobramentos ou grupamentos de ações que vierem a ocorrer a partir desta
data, sem qualquer ônus para o beneficiário e na mesma proporção
estabelecida.

As Recuperandas não reconhecem a existência de credores com Garantia
Real.

• Novas Ações em virtude da Capitalização dos Créditos e respectiva
quitação: A efetiva entrega das ações em decorrência da capitalização dos
créditos, representa o pagamento dos créditos quirografários.

• 2 parcelas sendo: (i) 50% do ! valor no 30 4 dia após a data de
Homologação do PRJ e (ii) 50% do valor no !30Q dia após a data de
Homologação do Aumento de Capital

• Comissário: os Credores que não desejarem se tornar acionistas da Eneva
mediante o recebimento das Novas Ações poderão optar por nomear e outorgar
os poderes competentes ao Comissário, o qual receberá as Novas Ações a que
tais Credores teriam direito, realizará a venda de tais Novas Ações de acordo
com sua cotação no momento do pregão em que a venda for realizada, e
entregará os recursos líquidos provenientes da venda ao credor.

• Sem incidência de correção monetária e juros

Credores trabalhistas e Credores Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte:
• Pagamento integral (sem deságio)

Credores Quirografários:
• O PRJ, quando da sua divulgação, previa dois cenários possíveis, cada um
considerando condições de pagamento específicas:
(i) COM a participação da Petra (ou seus sucessores nos Ativos Petra) na
subscrição de ativos e;
(ii) SEM a participação da Petra (ou seus sucessores nos Ativos Petra) na
subscrição de ativos.
• Na AGC que deliberou pela aprovou o PRJ, as Recuperandas confirmaram
a participação da Petra e, como consequência, foram definidas as condições
abaixo:

• Condições precedentes: o PRJ prevê o cumprimento ou dispensa, por
maioria simples dos créditos, de determinadas condições precedentes para a
realização do aumento de capital. Caso essas condições sejam
cumpridas/dispensadas, a Eneva se obriga a convocar Assembleia
Extraordinaria de Acionistas em até 15 dias para deliberação sobre o Aumento
de Capital. Na hipótese das condições precedentes não serem verificadas ou
dispensadas, até o dia 15/1012015, ou a homologação do Aumento de Capital
não ocorrer até o dia 3011112015, as Recuperandas deverão requerer, em até 5
dias corridos, a convocação de nova AGC, a fim de que um aditivo a este
Plano.

• Pagamento linear de até R$ 250k a todos os credores quirografários:
pagamento integral, sem deságio a cada um dos credores quirografários,
limitado ao valor do respectivo Crédito Quirografário, em 2 parcelas, sem a
incidência de correção monetária e juros, conforme segue: (i) 50% será pago
no 304 dia após a Data de Homologação Judicial do Plano e (ii) 50% será
pago no 304 dia após a Data de Homologação do Aumento de Capital.
1

i
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Plano de Recuperação Judicial j Resumo do PRJ

O PRJ visa a permitir que a Eneva e a Eneva Participações superem sua crise econômico-financeira,
adotem as medidas necessárias para sua reorganização operacional e preservem á manutenção de
empregos diretos e indiretos e os direitos de seus credores e acionistas
1

1

Reestruturação e liquidação das dívidas (cont.)

Reestruturação e liquidação das dívidas (cont.)

• Deságio: deságio de 20%, em relação a cada Credor Quirografário, do valor
do Crédito Quirografário no montante que superar o valor de R$250k.

Credores Retardatários:
• 120 parcelas mensais

• Capitalização do crédito: capitalização do montante correspondente a 40 010
do valor do Crédito Quirografário que superar o valor de R$250k pagos
anteriormente, concomitantemente a aplicação do deságio.

• Sem incidência e capitalização de juros
i

• 1 11 parcela devida após o 1 2 mês subsequente à quiiação integral de todos os
demais créditos concursais e créditos extraconcursais.

• Saldo remanescente

Majoração dos créditos:

• Juros: créditos em reais: 100% do CDI + 2,75% ao ano. Créditos em moeda
estrangeira: 100% do LIBOR.

Caso ocorra a majoração dos créditos, o valor será pago na forma prevista no
plano a partir do trânsito em julgado da decisão ou da celebração do acordo
entre as partes.

• Inicio da contagem dos prazos: a partir da data de homologação judicial
do Plano.

Concessão de novo financiamento

• Carência:

• Não há previsão de novo financiamento no novo PRJ.

— Principal: 8 anos
— Juros: 4 anos

• Pagamento: a cada mês decorrido no período compreendido entre o 5 4 e o
8° anos
• Amortização do principal e pagamento dos juros: a cada mês decorrido
no período compreendido entre o 9 2 e o 13° anos, observando-se o seguinte
cronograma de pagamento:
— 091 Ano: 15%;
— 102 Ano: 15%;
— 11°Ano:200lo;
— 122 Ano: 2501*;
— 134 Arco: 25%.

W
i
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Plano de Recuperação Judicial 1 Resumo do PRJ

I

O PRJ visa a permitir que a Eneva e a Eneva Participações superem sua crise econômico-financeira,
adotem as medidas necessárias para sua reorganização operacional e preservem á manutenção de
empregos diretos e indiretos e os direitos de seus credores e acionistas
Alienação da Participação de Eneva na Pecém 1
• A Eneva celebrou contrato de compra e venda da totalidade de sua
participação na sua subsidiária Pecém 1 com a EDP, no montante de
R$300m, a ser efetivada no fechamento do negócio.
• Aprovação pelos credores: a aprovação do Plano acarretará a aprovação
pelos credores da alienação da participação acionária detida pela Eneva na
Pecém I, para a EDP.
— Caso necessário para fazer frente às suas necessidades de caixa, as
Recuperandas poderão requerer durante a AGC que a aprovação da
alienação da participação acionária detida pela Eneva na Pecém 1 para a
EDP seja votada pelos Credores de forma separada à votação do Plano.
• Créditos por fiança, aval ou obrigação solidária serão pagos nas condições
originariamente contratadas ou naquelas que venham a ser acordadas com
o respectivo credor.
• A homologação do PRJ implicará na extinção das ações referentes à
qualquer crédito contra as Recuperandas
• Os pagamentos realizados na forma estabelecida no PRJ acarretarão a
quitação plena de todos os créditos contra as Recuperandas.
• Estará efetivamente caracterizado o descumprimento do Plano caso as
Recuperandas descumpram o PRJ e não sanem tal descumprimento em até
60 dias do recebimento de notificação enviada pela parte prejudicada.
• Nesse caso de não saneamento, as Recuperandas deverão requerer ao
Juizo, no prazo de 3 (três) Dias Úteis, a convocação de AGC no prazo de 15
dias, com a finalidade de deliberar acerca da medida mais adequada para
sanar o descumprimento.

i
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Plano de Recuperação Judicial 1 Aprovação em AGC

I

Os credores deliberaram pela aprovação do PRJ em AGC realizada em 30 de abril
I

Aprovação do PRJ apresentado pelas Recuperandas

Aprovação da alienação da participação societária da Eneva S.A. na
Pecém I, em favor da EDP

1

Resultado por credor

Resultado por credor
100,00 %97,44%

2,56%

0,00%
CLASSE 1

100,00%

CIASSE 111

100,00%

98,39%

00096
CLASSE IV

1

1,61%

-

-

_

92,68%

7,32%

0,00%
CLASSE 1

TOTAL

I _ 100,00%
I
i

-- - - -

-

—--

- —
0,00%

CLASSE III

-

_

CLASSE IV

■ SIM ■ NAO

■ SIM ■ NAO

Resultado por crédito

Resultado por crédito

--

95,31%

4,69% TOTAL

1
100,00%

100,00%

98,82%

100.00%

98,82%

_

- -

100,00%
!

81,46%

81,47%

18,54%
0,00%

CLASSE[

1,18%

CLASSE III

0,00%

CLASSEIV

0,00%

1,18%

CLASSE[

TOTAL

_

18,53%
-~

CLASSE III

C ASSEIV

■ SIM ■

■ SIM ■ NAO

0,00%

}

TOTAL

NAO

i
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Cronograma processual
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Cronograma processual 1 Cronograma processual

Cronograma processual
r•

1 4 Convocação da Assembleia Geral de Credores

r

• Impetração do pedido de Recuperação Judicial

i

22 Convocação da Assembleia Geral de Credores

Deferimento do Processamento do Pedido de Recuperação
®•

®

Judicial (Art. 52, I, li, III, IV e V e parágrafo 1 2)

Publicação do deferimento do processamento da RJ no D.O.

r

Prazo Limite para votação do PRJ em AGC — 150 dias após o
® deferimento do processamento da RJ (Art. 56, parágrafo 1 °)

•

Publicação do 1' Edital pelo Devedor ( Art. 52, parágrafo 1')

-

®•
r

®

Fim do prazo de suspensão do cursoj da prescrição de ações e

Fim do prazo para pagamento da 1 8 parcela do Crédito
Trabalhista.
Fim do prazo para pagamento da 1 0 parcela dos credores da
Classe III.

parágrafo 1e)
•

•

processamento da RJ

• Fm da extensão do Prazo para apresentar habilitações e
divergências ao AJ - 15 dias da publicação do 1 2 Edital ( Art. 70,

®

~

execuções contra odevedor — 180 dias após o deferimento do

• Fim do Prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ 15 dias da publicação do 1 9 Edital ( Art. 72, parágrafo 10)

. 1

i

i

Fim do prazo para pagamento da 1 4 parcela dos credores da
Classe tV.

Apresentação do Plano de Recuperação Judicial ao Juízo — 60
dias após a publicação do deferimento do processamento da RJ
(Art. 53)

Fim do prazo para pagamento da 2 0 parcela do Crédito

Trabalhista.
Fim do prazo para pagamento da 2 4 parcela dos credores da

® • Publicação do Edital do AJ — 45 dias após a apresentação de
habilitações e divergências ( Art. 74, parágrafo 211)

Classe III.

Fim do prazo para pagamento da 2 11 parcela dos credores da

• Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juizo — 10 dias

Classe IV.

após a publicação do Edital do AJ (Art. 8 4)

i

®• Fim do prazo de RJ , se cumpridas as obrigações previstar no
PRJ — 2 anos após a concessão da RJ
i
i

Eventos ocorridos

Datas estimadas

Í

Í

W
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Acompanhamento processual
r•

07/01 /1

• Distribuição do pedido de recuperação judicial pela Eneva
S.A. e Eneva Participações S.A. As postulantes informam,
ainda, a alienação de sua participação na Pecém 1 concluída
na mesma data do ajuizamento do pedido de recuperação
judicial, e cujo efeito está sujeito a aprovação do Plano de
Recuperação Judicial em Assembleia Geral de Credores.

12/01 /151

Ì
Foram opostos, pelas Recuperandas, Embargos de
Declaração em face da determinação de apresentação de um
Plano de Recuperação Judicial para cada Recuperanda.
Foi apresentada manifestação do Ministério Público opinando
pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração
Foi proferida decisão para (i) não conhecer dos Embargos de
Declaração opostos pelas Recuperandas; (ii) conceder prazo
peremptório aos credores para apresentação de
divergências/habilitaçõés à Deloitte até o dia 2610112015; (iii)
determinar a intimação da Deloitte para apresentação de
proposta de honorários.
Foi apresentada petição das Recuperandas para requerer
autorização judicial para efetivar operação de rolagem de
dívida detida pelo Bradesco em face da Parnaíba III e
garantida pelas Recuperandas por aval e alienação fiduciária
de 70% das ações da Parnaíba III de titularidade da Parnaíba
Participações (sociedade subsidiária das Recuperandas),
materializada em Notas Promissórias cujo vencimento se
daria em 26/01/2015. De acordo com a operação realizada, a
dívida seria rolada por 18 meses e materializada em
debêntures emitidas pela Parnaíba III em favor do Bradesco,
desde que fosse autorizada (i) a concessão de fiança pelas
Recuperandas; (ii) a alienação fiduciária dos 70% das ações
da Parnaíba III detidas pela Pamaíba Participações.

• Promoção do Ministério Público pelo deferimento do
processamento da recuperação judicial
• Foi apresentada, pela Recuperanda, petição com a relação de
credores da Eneva S.A. e Eneva Participações S.A.
• Publicada decisão de deferimento do processamento da
recuperação judicial e (i) determinando que cada uma das
Recuperandas apresente seu próprio Plano de Recuperação
Judicial; (li) nomeando a Deloitte como Administradora
Judicial, devendo ser intimada para apresentar sua proposta
de honorários e assinar Termo de Compromisso; (iii)
dispensando as Recuperandas da apresentação de certidões
negativas de crédito; (iv) suspendendo todas as ações e
execuções em face das recuperandas; (v) determinando que
as requerentes apresentem suas contas demonstrativas
mensais; (vi) determinando a intimação do Ministério Público;
(vil) determinando a publicação do Edital de deferimento da
recuperação judicial e relação nominal de credores (art. 51,
§1 2 da LRF); (vii) determinando seja oficiada a JUCERJ para
anotação da recuperação judicial no seu cadastro.
• Publicado o Edital para dar ciência do deferimento do
processamento da Recuperação Judicial.

FURA - E~a SA e Enma Participagdas S.A. — 08 de abri a 16 de junho de 2015
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Foi apresentada, pelas Recuperandas, petição requerendo
juntada do Terceiro Aditivo ao Contrato de Financiamento
Mediante Abertura de Crédito firmado entre o BNDES e a
Itaqui Geração de Energia (Sociedade subsidiária da
Recuperanda), pelo qual foram repactuadas as cláusulas de
contrato no qual o Banco concedeu à Itaqui crédito de
R$797.648.000,00, garantido pelo penhor da totalidade de
ações de emissão da Itaqui (fl. 783), de titularidade da Eneva
S.A..
W
®2015 Deloitte Touche To~su Lide. - Todos os direitos reservados

A

Acompanhamento processual
Foi apresentada petição pelas Recuperandas para informar
da interposição de Agravo de Instrumento em face da decisão
que não conheceu dos seus Embargos de Declaração, no
qual objetiva a apresentação de um único Plano de
Recuperação para as duas Recuperandas.
r

• t

24/02/15

Apresentada a manifestação da Administradora Judicial
opinando pela integral, autorização, pelo Juízo, acerca da
operação de emissão de debêntures da Pamaíba III em favor
do Bradesco e garantidas pelas Recúperandas.

25/02/15

Foi apresentada manifestação do Ministério Público para (i)
requerer a assinatura do termo' de compromisso pelo
Administrador Judicial; (li) opinar pelo deferimento da
emissão de debêntures e concessão de garantia pelas
Recuperandas, desde; que sejam recolhidas as notas
promissórias que materializavam a dívida para que não
circulem e sejam eventualmente cobradas por terceiros; (iii)
declarar ciência quanto ao Plano de Recuperação Judicial
apresentado.

Apresentada, pelo Administrador Judicial, manifestação para
requerer concessão de prazo adicional para apresentação de
sua proposta de honorários.
• Apresentada petição das Recuperandas para apresentar seu
único Plano de Recuperação Judicial, tendo em vista a
concessão do efeito suspensivo no Agravo de Instrumento n o
0003950-90.2015.8.19.0000, e requerendo imediata
publicação do Edital.
• Apresentada petição das Recuperandas para dar ciência aos
credores do DIP Finance previsto no Plano de Recuperação
Judicial, bem como convidá-los a formalizar sua eventual
intenção.
Foi proferida decisão determinando (i) a intimação dos
credores para se manifestar a respeito da intenção de fazer
parte do DIP Finance apresentado pelas Recupernadas; (li) a
publicação de Edital com relação nominal de credores
unificado para ambas as Recuperandas, tendo em vista a
obtenção do efeito suspensivo no Agravo de Instrumento; (iii)
seja aguardado o julgamento do agravo relativo a
apresentação de um único Plano de Recuperação.

Apresentada, pela Administradora Judicial, petição com
procuração, lista de credores e seguintes considerações (j)
exclusão do crédito listado em favor da Deloitte; (ii) renúncia
ao crédito apresentada pelo credor Almeida Rotemberg e
Boscoli; (iii) a apresentação de nova documentação pelas
Recuperandas na fase administrativa de apuração dos
créditos; (iv) apresentação de Edital unificado para ambas as
Recuperandas; (v) determinadas Cédulas de Crédito
Bancário garantidas por alienação fiduciária; (vi) crédito do
Banco Citibank S.A. e Banco Citibank N.A.
Foi proferida decisão pelo Des. Carlos Santos de Oliveira, da
28 Câmara Cível, para revogar o efeito suspensivo conferido
ao Agravo de Instrumento interposto pelas Recuperandas e,
assim, determinar a! apresentação de um Plano de
Recuperação Judicial para cada Recuperanda

Ocorreu a publicação do Edital para dar ciência aos credores
acerca da apresentação do Plano de Recuperação Judicial
pelas Recuperandas.

RMA - E~a SA e E~a Panicipaçbes S.A —06 de abnl a 16 de junho de 2015
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Foi juntado Edital com relação nominal de credores
elaborado pela Administradora Judicial
I

W
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panhamento processual j Acompanhamento processual

Acompanhamento processual
• Foi apresentada , pelas Recuperandas , petição para juntar
Segundo Aditivo ao Contrato de Abertura de Crédito firmado
entre o BNB ( Banco do Nordeste do Brasil ) e a Itaqui Geração
de Energia ( sociedade subsidiária da Recuperanda ), pelo qual
foram repactuadas as cláusulas de contrato no qual o Banco

-

Assembleia Geral de Credores.

• A Recuperanda apresentou petição para requerer a juntada

concedeu à Itaqui crédito de R$202.754.803,50, garantido

de acordos de transação celebrados com o (i) Grupo E.ON, (ii)

pelo penhor da totalidade de ações de emissão da Itaqui, de
titularidade da Eneva S.A.
• Apresentada , pelo Credit Suisse , petição para requerer ( i) seja
negada às Recuperandas autorização para ratificação da
operação envolvendo emissão de debêntures da Parnaíba III
em favor do Bradesco ; ( H) a inclusão das "empresas
operacionais " ( subsidiárias das Recuperandas ) no polo ativo

RCM Pereira Mudanças e Transportes ME, (iii) 2GET
Recrutamento e Seleção Ltda e (iv) Centro de Biologia

Experimental Oceanus Ltda.
.r-

da presente recuperação judicial

rr-

r• Foi publicado o Edital de Credores do Administrador Judicial.
• Foi publicado o Edital de Convocação da Assembleia Geral de
Credores que ocorrerá em 1 8 convocação no dia 16 de abril e
em 24 convocação no dia 30 de abril.

• Foi apresentada , pela Administradora Judicial , petição
requerendo a juntada ~ da Ata da Assembleia Geral de
Credores da Eneva realizada no dia 16 de abril de 2015.
i
i

• Foi apresentada , pela Administradora Judicial, petição
requerendo a juntada 1 da Ata da Assembleia Geral de
Credores da Eneva realizada no dia 30 de abril de 2015 e que
aprovou o Plano de Recuperação Judicial.
i

e* r

7
F
mooi proferida
decisão para deferir
o pedido das
Recuperandas quanto à emissão de debêntures e alienação
fiduciária das ações de emissão da SPE Parnaíba 111, desde
que as notas promissórias a serem substituídas pela nova
dívida sejam recolhidas pelas Recuperandas a fim de evitar

O Ministério Público apresentou ' parecer favorável a
homologação do Plano de Recuperação Judicial da Eneva
mas opinou pelo reconhecimento da ilegalidade da cláusula
7.6 do PRJ.

Foi publicada decisão homologando o Plano de Recuperação
Judiciai e declarando a ilegalidade do item (i) da cláusula 7.6
do plano.

eventual cobrança de terceiros.

oa

• Foi apresentada , pela Administradora Judicial , petição para
apresentar os critérios adotados para a realização da

• Foi apresentada , pelas Recuperandas, petição com a versão
atualizada do Plano de Recuperação Judicial.
• A Administradora Judicial apresentou o Relatório Mensal de
Atividades referente aos meses de dezembro de 2014 a
março de 2015.

RMA - Eneva S.A. e Eneva Participações S.A — 08 de abril a 16 de junho de 2015
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Processo: 047496148.2014.8.19.0001

Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial
Requerente: ENEVA S A
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Interessado: BANCO BTG PACTUAL SA
Administrador: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA
Administrador: LUIS VACO ELIAS
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Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Paulo Assed Estefan

•

Em 1810612015

i

Despacho
1- Fls. 2858160. Defiro.
2- Desentranhem-se fis. 286415 em conjunto com fis. 2866176 porque peça desnecessária aos
autos, devendo ser dirigida à recuperanda. Pos igual motivo, desentranhem-se fis, 292517 com
documentos até fis. 2943 e fl. 3030 com documentos até fis. 2943.
3- Diga a recuperanda sobre a pretensão de remuneração do AJ (fis. 2885/8).
4- Fls. 2889191. Intime-se a recuperanda para atendimento à manifestação do AJ às fis. 3011,

in fine.
5- Fls 302517 com seus documentos e fis. 305012. Digam, o AJ e o MP. Nesse caso, esclareço
que a decisão judicial cingir - se -á a reconhecer a possibilidade ou não das alienações pretendidas,
o que deflagrará, em caso positivo, o procedimento extra autos, a cargo da recuperanda sob
fiscalização do AJ, para deliberação e aprovação ou não do projeto.
Aliás, por consequência dessa metodologia, desentranhem-se fis. 305314, com documentos até
3057, fazendo-se a entrega ao requerente mediante recibo, já que tal manifestação deverá ser
dirigida diretamente à recuperanda, se for o caso.

•

Rio de Janeiro, 18/06/2015.
Paulo sse Estefan - Ju it ular

Autos recetieidos do MM . Dr. Juiz
/Paulo Assed Estefan
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Nome'origina do documento: Oficio 5 ]é, '. :)026427-10.pdf
• Data: 1810612 )15 17:23:10
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Mário Luiz Viarna Rw•, ,
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22 GAMARA CIVEL

TJ RJ
Assurdo:

Ofício 51812015. Solicita, i ;.'r: rmações,

0

ESTIADO DO RIO DE IMEIR0
PODERIUDICIARIO,

VIGÉSIMASEGUNDA.CÂMARACIVEL'

'

Rio dé Janeiro, 18 de junho ,de 2015.

_

Ofício n-0 518 /2015
Ação.Originária.n°:0474961-48.2014.8.19.0001

;.

t

Senhorluiz,
'De- ordem do' DES. CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA, ;

solicito a V Exa. fornecer, no prazo lég'al, as informações necessárias à ir'strução dos
I-

autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO

.n°

0026427-10:2015.8.19.0000, em que é.

Agravante: , CREDIT - SUISSE BRAZIL (BAHAMAS) LIMITED, e, Agravados: ,ENEVA
PARTICIPAÇOES _S:
JUDICIAL, e

A., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL: REP /P /S/ADMINISTRADOR

ENEVA S. A. EM RECUPERAÇÃO kEP/P,/S/ADMINISTRDOR JUDICIAL;'

inclusive quanto ao cumprimento. do artigo 526, do Código• de Processo Civil e se foi
exercitado ojuizo de retratação.' '
Outrossim, comunico que com a'resposta será apreciaáo'o
pedido de efeito suspensivo/limiriar requerido, nos termos da decisão'de fls. 33 cuja

,

cópia segue,em anexo.
Colho, o ensejo para manifestar prptestos de estima e elevada

•

consideração`.
MARIA ELIZA SAMPAIO BARBOSA
Secretária da Vigésima Segunda,Câmara Cível'

1 .

/ r AO EXMO. SR
JUIZ DE DIREITO 4 9 VARA EMPRESARIAL DA CAPITAL-RJ.
o
Secretariada 22° Gamara Cível
Rua Dom Manuel n° 37 — Lámína 111— sala 231 — Cenifo
Rio de Janeiro 1 RJ — CER 20010-090
Tel.:+ 55 213133-60221631216596
— É-mâ: 22cciv@1jrj.jus.br ,
U~: MÁRIO LUIZ VIANNA ROTONDARO
r
CabiiFLMJlO15 7]:7939 LOCal OGJUR-SECRETARIA OA 7I GAMARA CIVEL

,

•

~ ~ 33 hs ~

~

TRIBUNAL DE JUSTtÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -

VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CIVEL

-

~

PROCESSO: 002642•Z.-10.2015:8.19.0000.
bECISÃO
1. Oficie-se ao .,luízo Monócrático para que preste as
informações no prazo legal, inclusive quanto ao cumprimento
do disposto no Art::1:16 o CPC. .
2. Intime-se a 'Wàrt3 Agravada para, querendo, oferecer
suas contrarrazões, facultando-lhe ajuntada de documentos.
3. Após, dê-se vista a'douta Procuradoria de Justiça.
4. Com a resposta será apreciado o pedido. de efeito
Suspensivo/ lirn9nar.

•

Rio de: Janeiro; 'd5 de junho de 2015.
'

DES. CARl-Gi EDUARDO MOREIRA DA SILVA
Relator
1

1
Á i.SIL\ ,0 1 0
S DÚi ~ rç~ Q PJ.af
ti i• ~ ~ . Lh

I.

~

.::'.

1. #1 '.n ~+i.•{,Y '. ~ 11

, 1 ,

~~

Asái ~ fldòem 18/Ô6/ 15"1505:4Ó
., :Loa31 ~ AEà. OMS CARLOS ~ QUBRq ~1 MOREIIF?A:OA 814VA

REPÚBLI%A, PEQiERATIVA DO BRASIL`
PODER JUDIÇ:I/`,fa0 ; •

_

,i

MAL -E DIGITAL

'Tipo d= dac, i lento: InformaçOes Prç . ,:: e.,ais _
Código d a n.,; treabilidáde: 819201 58 %,5530 .
.Norn- ari:.Iin:i dc dodurnento: 01. n.:i,.ê 2;116 no AI n. 26362-15.2015 -'sol. inforri~ ao Juizo a yu
•' Data 143/j(3i 2 )15 12:43:47 '
Rem•:tente:

Carlos Francisco Alencar Crosta
E, 3JUR - SECrRETAi i. ^.')É-,I 22 GAMARA CIVEL
rrJ RJ

As rix: •

O= N. 52212016 hJU ' i J :1 1!26362-15.2015.8.19.0000 - REQUISITA INFORMAÇõES A.
0 A QUO.

I

-

40

--TRIBUNAI. DE -JULTAÇ A DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - -

'

u ICÉSIMA SEGUNDÁ C' ÂIAARA CÍVEL
_PROCESSO: 0026502-15.2015.8.19.0000

'

•

DECISAO

6 de j unho de 2015,

Relátor

~ FRI~IRA,'DA ~ SIL~ ir.;Q(i..

~ d(i

í

-

DES. ÇARl. ` 3,r 31JARDO MOREIRA DA SILVA

5'1 OUi ~ f'.DCI,1

'.

-

1. Oficie-se c Juizo Monocrático para,que preste as
11formações,ncr pr i.;.: e,3al, inclusive quanto, ao cumprimento
dr, disposto tio Art..: E c a CPC.
2. Intinia-m.: jxirte Agravada para, querendo, oferecer,
aia contrarrazõez, (oleando-lhe ajuntada de documentos. '
3. Anéis, di
viste a douta Procuradoria "de Justiça.
4. Corri a r , : K r sUi será apreciado o pedido de efeito
suspensivo/ lüninar.
Rio `de J a nN

1I

Assihedòem18/0M01515 . 54:4y

I,-GAS. DE; GARWS rEDUARpO MOREIRA DA;SILVA

.
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Processo:0474961-48.2014.8.19.0001
- Classe/Assunto: Recuperação Judiciai - Recuperação Judicial - -<Réu (Tipicidade)17411>
Requerente: ENEVA S A
Requerente: ENEVA PARTICIPAÇOES S A
Interessado: BANCO BTG PACTUAL SA
Administrador: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA
Administrador: LUIS VASCO ELIAS

-
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-
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Li

Despacho
Com relação aos agravos interpostos, aguarde-se seu julgamento.
Outrossim, oficie-se em resposta conforme minutas.
Rio de Janeiro, 26/06/2015.
Paulo Assed Estefan -Juiz Titular
Código de Autenticação: 4NJR.WLUK.LJYA.C354
Este código pode ser verificado em: htto:/AVww4.8d.lus.br/CeradaoCNJ/validarao.do
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judicário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 42 Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 3625/2785
e-mail: cap04vemp@grj.jus.br

3153

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2015.

Oficio: 551/2015/OF
_. .

Assunto: informações (presta)

_

Ref. Agravo de Instrumento n° 0026362-15.2015.8.19.0000
Ação originária: 0474961.48.2014.8.19.0001

.

Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator,
Em atenção ao oficio n° 52212015, informo a Vossa Excelência, quanto ao Agravo de
Instrumento interposto por BANCO CITIBANK S.A. e CITIBANK N.A. em face de ENEVA
PARTICIPAÇBES S.A. (em recuperação judicial) e ENEVA S.A. (em recuperação judicial), o
seguinte:
1. Em 1210512015, foi proferida a decisão que concedeu a recuperação judicial às
autoras, ora agravadas, pelos motivos 19 expostos.
2.

Contra a referida decisão, foi interposto o agravo em comento;

3. A parte agravante apresentou, em 2810512015, petição com cópia da inicial do
agravo, oportunidade em que requereu a reconsideração da decisão agravada, tendo este magistrado
proferido despacho determinando que se aguardasse o julgamento do recurso.
São estas as informações que entendo pertinentes, colocando-me à disposição para
outras que Vossa Excelência julgar necessárias.
Respeitosamente,
PAULO ASSED ESTEFAN
Juiz de Direito
•

Ao Excelentíssimo Senhor Desembargador CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA
Vigésima Segunda Cãmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Código para consulta do documentottexto no portal do TJERJ: 4BVC.VYC4.MX3L.C254
Este código pode ser verificado em: htto :IN~4 . tid.lus.brlCerbdaoCNJNalldacao do
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 48 Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 362512785
e-mail: cap04vemp(a 40.jus.br
Rio de Janeiro, 29 de junho de 2015.

Oficio: 550/2015/OF
Assunto: Informações (presta) -

_—

Ref. Agravo de Instrumento n° 0026427-10.2015.8.19.0000
Ação originária: 047496148.2014.8.19.0001

Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator,
•

Em atenção ao ofício n° 51812015, informo a Vossa Excelência, quanto ao Agravo de
Instrumento interposto por CREDIT SUISSE BRAZIL (BAHAMAS) LIMITED em face de ENEVA
PARTICIPAÇBES S.A. (em recuperação j udicial ) e ENEVA S.A. (em recuperação judicial), o
seguinte:
1. Em 12/0512015, foi proferida a decisão que concedeu a recuperação judicial ás
autoras, ora agravadas, pelos motivos lá expostos.
2.

Contra a referida decisão, foi Interposto o agravo em comento;

3. A agravante apresentou, em 2910512015, petição com cópia da inicial do agravo,
oportunidade em que requereu a reconsideração da decisão agravada, tendo este magistrado
proferido despacho determinando que se aguardasse o julgamento do recurso.
São estas as informações que entendo pertinentes, colocando-me á disposição para
outras que Vossa Excelência julgar necessárias.
Respeitosamente,
PAULO ASSED ESTEFAN
Juiz de Direito
•

Ao Excelentíssimo Senhor Desembargador CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA
Vigésima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Código para consulta do documentoltexto no portal do TJERJ: 4GFZ.QJIM.NIC3.SY44
Este código pode ser verificado arn: nao:/Avww4.tlrl.Ius.brlCaNdeoCNJNelldaceo.do
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Málóte Digital
•

Im resso em: 01 07 2015 ás 15:22
ti

RECIBO DE DOCUMENTO ENVIADO E,N/,O LIDO

Código de raetreabilidade: 81.9201 5 891745

-'

Documento: agra eneva.pdf
.•

I

'

,.

Remetente: CAPITAL 4,VARA EMPRESARIAL ( Maria Carmelina de Oliveira)

-

Destinatário: DGIUR - SECRETARIA DA 22 CAMARA CIVEL' (T]Rl)

__

Data de Envio: 01107/2015 15:21:19
-

-

~

Assunto:' Referência ao Agravo de Instrumento nc 0026427-10.2015.8.19.0000

tmpflfnlr .
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http://srv85 . tj rj. j us . br/malotedigital /popup.j sf

01/0712015

,.

Galdino , Coelho ' Mendes
Flavio Galdino
Sergio Coelho
João Mendes de 0. Castro
Rodrigo Candido de Oliveira
Eduardo Takeml Kataoka
Cristina BlancastellÌ
Gustavo Salgueiro
Rafael Pimenta
Isabel Picot França

-

Marcelo Atherino
Marta Alves
Filipe Guimarães
Fabrizlo Pires Pereira
Cláudia Mazitell Trindade
Gabriel Rocha Barreto
Miguel Mana
Felipe Brandão
Danilo Palinkas

Vanessa F. Rodrlgues
Mllene Pimentel Moreno
Julianne Zanconato
Rodrigo Garcia
Lia Stephanie S. Pompili
Wallace de Almeida Corbo
Carlos Brantes
Isabela Rampini Esteves
Renato Alves

3A&

Gabriel Jacarandá
Pedro Mota
Laura Mine Nagal
Annita Gurman
Adrianna Chambó Elger
Ãndré Furquim Werneck
Nabia Salis Kisere

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 4 9 VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA
CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
o

Processo n2 0474961-48.2014.8.19.0001

o
recuperação judicial já qualificadas nos autos de sua Recuperação Judicial em

epígrafe, vêm a V.Exa. expor e requerer o que segue.
1.

Em cumprimento às Cláusulas 5.1, 5.3.1 e 5.5 do Plano de Recuperação

Judicial, recentemente aprovado pelos credores e homologado por esse d . Juizo, a
primeira parcela dos créditos sujeitos à recuperação judicial (limitada a R$
125.000,00 para os credores da Classe) deve ser paga no 30 2 dia após a data de
homologação judicial do Plano.

Rio de )anel"
Av Rio Branco 138 111- andar
70040 002 / Centro
,lu de Janeiro / n
1+55 213195 0740

540 Pauta
Av. Brlg Faria Lima 39001 IPandu
045381321 Ihlm Blbi
Sáu Paulo I Ir
7+55 1130411500

Brat0la

9Aw Sul / quadra OS
bloco a / Nt 17 193149 501.507
70070 OSO / Br49ilio / Or
T+55 61332 3 3665

_

~

GCM
cnauw carne

-ZO,

MrMa

Considerando que a decisão proferida por esse d. Juizo que homologou

2.

o Plano foi publicada no Diário Eletrônico de Justiça em 15.05.2015, o termo final
para pagamento da primeira parcela foi exatamente ontem, 16.06.2015. Dessa
forma, as Recuperandas realizaram ontem o pagamento da primeira parcela dos
créditos concursais, cumprindo a contento e pontualmente as obrigações dispostas
no Plano homologado.
Ocorre que alguns poucos credores relacionados abaixo não

3.

informaram à Eneva os seus dados bancários para depósito da primeira parcela
dos seus créditos. Assim, nos termos da Cláusula 5.8 do Plano, as Recuperandas
optaram por realizar o depósito da primeira parcela desses créditos em conta à
disposição do Juizo, conforme fazem prova os comprovantes anexos.

Credor

Valor da primeira
Classe

parcela do crédito

depositado em Juizo
Empresa Brasileira de

11

Telecomunicações S.A. -

Classe 111

R$ 65.252,77 1

Classe Ill

R$13.292,06

Classe 111

R$ 382,72

Classe 111

R$1.352,202

Embratel
Light Serviços de
Eletricidade S.A.
NET Serviços de
Comunicação S.A.

TI

Celular S.A.

1 Em relação especificamente ao crédito da Embratel, as Recuperandas Informam que transigiram
quanto ao valor do crédito submetido aos efeitos desta recuperação judicial, de forma que o valor
do seu crédito foi retificado para R$130.505,53.
2 Em relação especificamente ao crédito da TIM, as Recuperandas informam que transigiram
quanto ao valor do crédito submetido aos efeitos desta recuperação judicial, de forma que o valor
do seu crédito foi retificado para R$ 2.704,40.

2

,~ /
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4.

Ante o exposto, as Recuperandas informam a esse d. Juizo e aos seus

credores que cumpriram o disposto nas Cláusulas 5.1, 5.3.1 e 5.5 do Plano e
requerem a intimação dos credores relacionados acima para terem ciência dos
depósitos em conta judicial, autorizando-se esses credores a realizarem o
r-- 1

levantamento dos respectivos valores que lhe são devidos.
Nestes termos,
Pedem deferimento.
Rio de Janeiro, 19 de junho de 2015.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA
Autor: ENEVA S.A. EM RECUPERACAO JUDI
Réu: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU
RIO DE JANEIRO - 4 VARA EMPRESARIAL
Processo: 04749614820148190001-iD 081010000023573467
Gula com núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao
pgto em www.bb.com.br >Governo>Judiciarlo>Guia Dep. Judicial
ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente
para efetivação do depósito.

•

CEDENTE:

DO BRASIL SIA

RECIBO DE SACADO

Nane do CINMa

/

A~ COdpodo Caa

2234199747159-X

I

18107880052815048

. # BANCO DO ~11.

001

1

Aulwuoapb Mec~

00190.00009 01610.788000 52815.048187 3 00000005002965

laca) da Pega~

yandnwyp

Até o vencimento, preferencialmente no Banco do Brasil
Após o vencimento somente no Banco do Brasil

Contra Apresenta gilô

Cadente

Apdnrb I Cddpo do Cs

BANCO DO BRASIL SIA
Daw Dowmenw

N' do Docomenro

15!0812015
uw do Banm

81010000023573467

Esp/tis Dx.

Apaa

ND

CaMlre

DaM Pmrossemenlo

N

Eapada Mo~

GomlNwe Monde

15706!2015
Vala MmM

R$

18

/

Nosso NdnNro Cdd. Do Deamunlo

16107880052815048
(q Vabr do Ooaanenw

~o
(•) 0~

Imlrup4se

50.029 . 65

GUIA DE DEP6SI70 JUDICIAL. ID Nr. 081010000023573467
Comprovante G n° Conta Judicial disponivel no dia seguinte
ao pgto, pelo sita www.bb.com.br , opção Govemo>JudiGédo>
Guia de Depósito Judicial>Comprovante Pagamento Depósito.

1.)Men /Mwu

~~

t•1 OU~ AaMtlmw

Dg~

c~e

BANCO DO BRASIL SIA
swew

*

2234199747159•X

1.1 Vtlor CaDredo
ENEVA S.A. EM RECUPERACAO JUDI
CNPJ: 04.423.56710001-21
TRIBUNAL DE JUSTICA.RJ - PROCESSO: 04749614820148190001
RIO DE JANEIRO 4 VARA EMPRESARIAL

-

cwkn de eew
AwMMapb Me4nlw

FICHA DE COMPENSAÇÃO

3^ (,0 4
Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada
CNPJ: 04.423.587/0001-21

Agência/conta: 0911107727-9

_ Empresa: ENEVA S.A

Dados do pag amento

--

0 BANCO DO BRASIL
Beneficiário: —

--

00190 00009 01810 788000 52815 048187 3 00000005002985
CPF/CNPJ do beneficiário:

Data de vencimento:

18/08/2015
Valor do boleto (R$);

50.029 85

•

(-)

Desconto (R$):

0,00
( +)MOMIMuite (RE):

Intormaçbea fome~a pelo pagador:

000
(•) Valor do pagamento (R$):
50.029 85
Data de pagamento:

18/08/2015
Autont~o macNnlea:

F2F887F428E93A9FA498F850B0474CA387259071
Operação efetuada em 18108!2015 às 14:22:32 Na Sispag, CTRL 399503121000083.

•

;%ta% e ~&MaçGS: na sua agáncla. Se prefarir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos a das, 20) ou
satisfeito com a soluçio apresentada, ligue para a Owkloria COrPOMWw Ilaú: 0800 570 0011 (em dias útab, das
Deficientes audi8vos ou de fala: 0800 722 1722 (tod e os tlfas, 20).

.800, CEP
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA
Autor: ENEVA S.A. EM RECUPERACAO JUDI
Réu: CLARO S.A.
RIO DE JANEIRO - 4 VARA EMPRESARIAL

Processo: 04749614820148190001 - ID 081010000023664594
Guia com núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao
_ pgto em www.bb.com.br >Governo>Judiciarlo>Gula Dep. Judicial
ATENÇÃOI Observar o prazo definido pelo Juízo competente
para efetivação do depósito.

I~

DE SACADO

CEDENTE: BANCO DO BRASIL SIA

Nono Nu~

•

I

Aulantic.(b M.Gnke

16107880052883210

2234199747159-X

1 001

0 BANCO DO BRASIL

00190.00009 01610.788000 52883.210180 4 00000001522312

(

Vamo

Local de Vay.m.nte

Até o vencimento, preferencialmente no Banco do Brasil
Após o vencimento somente no Banco do Brasil

Contra Aprestintaçáo
AO" I ~ do Cad~

Cadmia

2234199747159-X

BANCO DO BRASIL SIA
Dele Dacu

W

18/0 612015

1 M du Docurn.nro
81010000023864594

Uw do Banes

Arena

15~ Dx

r~

18

DaU Poocasw~

N

ND
Eapao. M~

Doww~Monde

18/06/2015
Vale MOeda

N~ Nónwo I

Cód. Do Dawnwdo

16107880052883210
(•)Valor do DOaanaMo

15.223.12
1.1 Dtwtmtor Ab•ammw

R$

lnsWpOaa

GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL. 10 Nr. 081010000023664594
Comprovante G na Conte Judicial disponível no dia seguinte
ao pgto, pelo site w~tib.com.br , opção Govemo>Judidér10>
Guia de Depósito Judlcial>Comprovante Pagamento Depósito.

l•l o'd'e D~
t'1 Mon r Muba

Unidade C~nt.

hl0~AvN ~

BANCO DO BRASIL S/A

plNqr Cubram

s~

CNPJ: 04.423.56710001-21
ENEVA S.A. EM RECUPERACAO JUDI
TRIBUNAL DE JUSTICA.RJ - PROCESSO: 04749614820148190001
RIO DE JANEIRO - 4 VARA EMPRESARIAL
C~ de e."
wuwmcFw m.wrw

rn,nw uc a.vmrcnonynv

34 (0 3
Comprovante de pagamento de boleto
Dados da co nta de bBada
Agência/conta: 0911107727-9

CNPJ:04.423.567/0001-21

- Dados do p agamen to

0 BANCO DO BRASIL
Benehciêno:

Empresa: ENEMA S.A
-

- -- - - - - -- --- -- —

00190 00009 01810 788000 52883 210180 4 00000001522312
CPF/ CNPJ do benericiâno:

CLARO S A

Data de vencimento:

19/08!2015
Valor do boleto (R$):

15.223 12
(-)

Desconto (R$):

0,00
(♦ )Moro/Multa

(_)

(R$):

0.00
ira

aÇCes fornecidas pelo pagador:

Valor do pagamento (R$):

15.223 12

Dta
a de pagamanlo:
1 9/0

09 10

AuYn0açfo mecãnka:

95BA8AEEC9A555F9523B4D858BD514FB2C705F06
Operação efetuada em 19108/2015 às 15:18:50 via Slspag, CTRL 199529153000010.

•

na sua
ou @cesse o Fale Gonosco no
Se não fiar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Duvkbrla Cor~ Irou: Oã00 570 0011 (em dias ateis, das gh b 19h) ou
07102.971. Defidentes auditivos ou de fala: 0900 722 1722 (todos os dias, 24h).
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA
Autor: ENEVA S.A. EM RECUPERACAO JUDI
Réu: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE
RIO DE JANEIRO - 4 VARA EMPRESARIAL
Processo: 04749614820148190001 -10 081010000023573173
Guia com núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao
pgto em www.bb.com.br >Governo>Judiclario>Gula Dep. Judicial
ATENÇÃOI Observar o prazo definido pelo Juizo competente
para efetivação do depósito.

CEDENTE: BANCO DO BRASIL SIA
Narre do de '*

RECIBO DE SACADO
D.te de Van

ENEVA S.A. EM RECUPERACAO JUDI
Nono Núnwo
2234199747159-X
16107880052814789

~W

vaio, Cabnw

Contra A resenta

13.292 06

Aq~1 COdlao w Cedo~

• ;W

BANCODO BRASIL

1001

I

AU~ Merecei

00190.00009 01610.788000 52814.789187 100000001329206

Local de Paanwib

Venolnwdo

Até o vencimento, preferencialmente no Banco do Brasil
Após o vencimento somente no Banco do Brasil
Cadente
BANCO DO BRASIL SIA
Aaa
Date Pmuaa7
DMa Documento
N' do D~..W
EaWcla Doc.
N
81010000023573173
ND
15/0612015
15/0612015
cadare
Eapaaa Moeda
Du.nddads Monde
veio, Moeda
Uw w aanw
R$
18
In.ImWoa
GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL. ID Nr, 081010000023573173
Comprovante d na Conta Judicial disponive) no dia seguinte
ao pgto, pelo alta www.bb.com.br , opção Govemo>Judiciédo>
Guia de Depósito Judicial>Comprovanle Pagamento Depósito.

1

Contra Apresenlaclio
Agdnole/ Cddlao do C~
2234199747159-9
Noas Nw.1 Cód. Do Dea
e
16107880052814789
(•) Vabr do Ddwman0.
13.292 06
(•) Dacemo IAeaamante
1•) Dutra DaakOaa
(.)Mora r Multe

Umdad. Cadente

(.)0~Acre

BANCO DO BRASIL SIA

p)vla CaOrade

se~

~

ENEVA S.A. EM RECUPERACAO JUDI
CNPJ: 04.423.56710001.21
TRIBUNAL DE JUSTICA.RJ - PROCESSO: 04749614820148190001
RIO DE JANEIRO 4 VARA EMPRESARIAL

-

C~ a 9abu
A.tenueapo~e

FICHA DE COMPENSACAO

3 4(05

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada
Agência/conta: 0911107727-9
Dados do pagamento----- --

-

CNPJ:04.423.587/0001-21
Empresa: ENEVASA
— - - -- - — -- --- - - - - — —

0 BANCO DO BRASIL
Beneficiário:

-- ----

00190 00009 01810 788000 52814 789187 1 00000001329208
CPF/CNPJ do beneficiMo:

Data de vencimento:

18/08/2015

•

Valor do boleto (R$);

13.292 08
(-)

Desconto (R9):

0,00
a)MorelMWta (Rã):

000
informações tomecidas pelo pagador..

(e) Valor do pagamento (R$):

13.292 08
Data de pagamento:

18/08/2015
Arbnticaoo mecanla:

4CODE2910EC57B88E87E5E43F781918E47405D9B
Operaçl3o efetuada em 1 8/0 812 01 5 tis 11:53:48 via Sispag, CTRL 399503121000022.

•

ou~as, sugestoas e recienNQoes: na sua agema. Se prewnr, rque Asse u a v nau. uouu rm mao tmws R wae, L•nj uu ewew u rase wnusw nu wrwawu.wn
Se não flor satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Owidoda Corporativa Itaá: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 98 b 188) ou Cala Postal 87.800, CEP
03182.971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 7221722 (toda os dias, 20).
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA
Autor: ENEVA S.A. EM RECUPERACAO JUDI
Réu: NET SERVICOS DE COMUNICACAO SI
RIO DE JANEIRO - 4 VARA EMPRESARIAL
Processo: 04749614820148190001 - ID 081010000023585848
Gula com núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao
pgto em www.bb.com.br>Governo>Judiciario>Gula Dep. Judicial
ATENÇÃOI Observar o prazo definido pelo Juizo competente
para efetivação do depósito.

1

I
LJ

CEDENTE: BANCO DO BRASIL SIA

RECIBO DE SACADO

Nome da Guante

Dela

1 61 07

Aq~ I Cód90 eo C~M
2234199747159-X

•

* BANCOUOBRASIL

880

Valor Cnared0

0

Aulantkago Mecanbs

16107880052825392

1001

I

00190.00009 01610.788000 52825.392187 4 00000000038272

L~1

Vand~

IMW WN

Contra Aprestanta cilto,
A~ / CWW do Ca~
2234199747159-X
Nosso Nrinwr0 i COd. Do Dommanb
16107880052825392
(•) vaw do Dit m
382.72
(•) Daawrw I AbaWMnq

de P~.W
Até o vencimento, preferencialmente no Banco do Brasil
Após o vencimento somente no Banco do Brasil
Cachola
BANCO DO BRASIL SIA
m
Eap,lds oo,;.
Dele Doou
N- do ~nttento
ND
81010000023585848
15 10 6 12015
ceara
bpecie Moeda
Uw do Bartw
R$
18

Anile

Date Pmceeaamcnw
N
15106/2015
DuwWada MoeOa
Valor Morda

GUIA DE DEPóSITO JUDICIAL. ID Nr. 081010000023585846
Comprovante G na Conta Judicial disponivel no dia seguinte
ao pgto, pelo alta www.bb.com.br , opção Governo>Judiciãrio>
Gula de Depósito Judicial>Comprovante Pagamento Depósito.
U,t~GW

1•)0~ DM~
(.)

(•)ou~AaMtlmoa

0

BANCO DO BRASIL SIA
assedo

Mon r Mulo

iq orar CObede
ENEVA S.A. EM RECUPERACAO JUDI
CNPJ: 04.423.56710001.21
TRIBUNAL DE JUSTICA.RJ - PROCESSO: 04749614820148190001
RIO DE JANEIRO .4 VARA EMPRESARIAL
CMW a Bem
Aulwucago Ma ~

FICHA DE COMPENSAÇAO

(0

6

31& ~

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada
Agência/conta: 0911107727-9

CNPJ: 04.423.58710001-21

_ Empresa: ENEVA S.A

Dados do pagamento

0 BANCO DO BRAS IL
Beneficiado:

00190 00009 01810 788000 52825 392187 4 00000000038272
CPF/CNPJ do ~oficiamo:

Data de venciment :

1 810 812 01 5
Valor do boleto (RU

382,72
(-) Desconto (R$):

•

( 00
000

Informaçbes fornecidas pelo pagador..

(_) Valor do pagamento (R$):

1 382.72

Data de pagamento:

1 5101W201 5
AWnikação mal:ãnlca:

7FD35FC5FA3743418C80C58378A59394A8B39C75
Operaçáo efetuada em 18/08/2015 8s 11:53:48 via Sispag, CTRL 399503121000030.

n
U

Dúvidas, 9u90110084 e redamaç0ec no sua agencia. Se preferir, ligue para o SAC Iteú: 0800 728 0728 (todos os dias, 20) ou acessa o Fale
Se não ficar satisfeito com a soluldlo apresentada, ligue para a Owlòota ~retive Itaú: 0800 570 0011 (em dos úteis, das gh as 18h) ou
03162-971. Deficientes audl0vos ou de fala. 0800 722 1722 (todos w dias, 20),

www.ltau.com ,br.
87.800. CEP

se
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA
Autor: ENEVA S.A. EM RECUPERACAO JUDI
Réu: TIM CELULAR S.A.
RIO DE JANEIRO - 4 VARA EMPRESARIAL

Processo: 04749614820148190001 -10 081010000023580757
Guia com núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao
pgto em www.bb.com.br >Governo>Judiciario>Gula Dep. Judicial
ATENÇAOI Observar o prazo definido pelo Juizo competente
para efetivação do depósito.

-

•

RECIBO DE SACADO

CEDENTE: BANCO DO BRASIL S/A
10~ de vendnww

Narre do r~19

1

Aganaa/Códpada Cadente

N~ NVrnNe

AWwuupao Meclnka

16107880052821323

2234199747159-X

•

1 ww coMaGa

0 BANCO DO BRASIL

1 001

00190.00009 01610.788000 52821.323186 100000000135220

I

Va~

Looal de Pagamenb

Até o vencimento, preferencialmente no Banco do Brasil
Após o vencimento somente no Banco do Brasil

Contra Apresantacílio
Aonde i Código ao cadente

Cadwa

2234 / 99747159-X

BANCO DO BRASIL S/A
Adee

1 E,~ Doe.

Dele D~no

N. do Doeumanb

1510612015
uw m ~ an ~o

81010000023580757
Canas
18

Deb P~~

N

ND
Eapadia M~

ou~ MOada

Nosw Nómaro/ Cdd. Do Dawn ~

16107880052821323

1510612015
Vabr MOada

(-)Velgrdo Ma~

1.352 20

R$

(•1 Oaeroria IAtanmwb

xutn«;eaa

GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL. ID Nr. 081010000023580757
Comprovante c1 ne Conte Judicial disponível no dia seguinte
ao pgto, pelo cite www.bb.00m.br , opção Govemo>JudiGérlo>
Guia de Depósito Judicial>Comprovante Pagamento Depósito.
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BANCO DO BRASIL SIA

(-)v~Cd~

saindo

~

CNPJ: 04.423.56710001.21
ENEVA S.A. EM RECUPERACAO JUDI
TRIBUNAL DE JUSTICA.RJ - PROCESSO: 04749614820148190001
RIO DE JANEIRO - 4 VARA EMPRESARIAL
ceaigo a ew.
AuWara¡w nleGbea

rIUMA UC U~PN31~U

"

3169

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada
Agência/conta: 0911107727--9_

CCNPJ: 04,423.58710001 -21_ _ _ _ __ Empresa:,ENEVA $.A

Dados do pagamento

0 BANCO DO BMIL
BeneficiArio:

00190 00009 01810 788000 52821323188 1 00000000135220
CPF/CNPJ do t~ehcário:

Data de vencimento:

18/08/2015
Vetor do boleto (R$):

•

Informações fornecidas pelo pagador:

1.352 20
(-)

Desconto (RS):

0,00
000
(•) Valor do pagamento (R$):
1.352 20
Date de pagamento:

1 810 8/2 0 1 5
Autenticao mecMla:

CFB915B188293ED4FB8912E486E248E8129BBlAB
Operação efetuada em 18/08/2015 às 11:53:48 vla Sispag, CTRL 399503121000048.

•

Se não fletir wlisfelto am ■ wlução apmuntada, ligue pala a Dwicloda Corporativa Itali: 0500 570 0011 (em dias úteis, das gh As 18h) ou
03182.971. De9cbntes auàdtiva 1w de fada: 0900 7221722 (todos os dias, 2sh).

Galdino , Coelho - Mendes
-~

3

l~
-

Flavio Galdino
Sergio Coelho
João Mendes de 0. Castro
Rodrigo Candido de Oliveira
-- -- -- Eduardo Takemi Kataoka - --Cristina Biancastelli
Gustavo Salgueiro
Rafael Pimenta
Isabel Picot França

Marcelo Atherino
Marta Alves
Filipe Guimarães
Fabrfzio Pires Pereira
Cláudia Mazitell Trindade
Cabrlel Rocha Barreto
Miguel Mana
Felipe Brandão
Danilo Palinkas

3440

Vanessa F. Rodrigues
Cabrlel jacarandá
Pedro Mota
Mllene Pimentel Moreno
Laua Mine Nagal
jullanne Zanconato
Annita Gurman
Rodrigo Garcia
Lia Stepbanie S. Pomplli - --- Adrianna ChambB EigerWallace de Almeida Corbo
André Furquim Werneck
Nabla Salis Kisere
Carlos Brames
Isabela Rampini Esteves
Renato Alves

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 4 9 VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA
CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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Processo n 4 0474961-48.2014.8.19.0001
0
d

ENEVA S.A.. em recuperação judicial
icial e ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A.. em
recuperação judicial já qualificadas nos autos de sua Recuperação Judicial vêm a

V.Exa. expor e requerer o que se segue.
1.

Em primeiro lugar, as Recuperandas informam que transigiram quanto

aos valores de créditos submetidos aos efeitos desta recuperação judicial, nos

Rio de lar,~
Av. Rio Br nvo 138 1111 andar
20040002/ Centro
Ria de Janeiro /ai
T.55 213195 0240

Blo Paulo
Av, 6119 Fula Lima 3900 / tleandar
04538132/ liam, Blbi
S8o Paulo 1 $r
x.551130411500

Bmilia
Mus Sul / quadre OS
bloco R / Ne 171 alas 501.50:
70070 0501 Brasllla / Dr
T.SS 613123 3865

3 ~a~
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termos dos anexos Instrumentos Particulares de Conciliação de Valores de Crédito

2.

Ademais , as R ecuperand as atribuíram à Comissão de Valores Mobiliários

crédito concursal no valor de R$ 3.314 , 80 (três mil trezentos e quatorze reais e
oitenta centavos ) e à Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S . A. crédito
•

concursal no valor de R$ 11 . 652,40 ( onze mil seiscentos e cinquenta e dois reais e
quarenta centavos).

a
3.

A i. Administradora Judicial , ao apresentar a sua relação de credores na

forma do art. 7 4, § 2 9 , da Lei 0 11 . 101/2005 , manteve o valor desses créditos tais
como foram inicialmente informados pelas Recuperandas.
4.

Ocorre que , após a publicação daquele edital em 31 . 03.2015, as

Recuperandas compulsaram os seus registros financeiros e contábeis e verificaram
que esses créditos, por não terem sido retirados do sistema informatizado de
pagamentos utilizado pelo departamento de "contas a pagar" das Recuperandas,
•

acabaram sendo pagos inadvertidamente , conforme demonstram os comprovantes
de pagamento anexos ( Docs. 02 e 03 ).
S.

Especificamente em relação ao valor do crédito atribuído à Comissão de

Valores Mobiliários , as Recuperandas esclarecem que, apesar de o terem listado em
R$ 3.314 , 80 (três mil trezentos e quatorze reais e oitenta centavos

), tal credora

detém , na realidade , crédito concursal quirografário ( Classe 111 ) no valor de R$
4.089 , 00 (quatro mil e oitenta e nove reais ). Nesse contexto , as Recuperandas
informam que esse crédito foi integralmente pago , como faz prova o comprovante
de pagamento anexo.

2
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6.

Por fim, as Recuperandas informam que os créditos ora conciliados

foram pagos de acordo com os valores indicados nos instrumentos anexos, nos
termos das Cláusulas 5.3.1 e 5.9 do seu Plano de Recuperação Judicial.

•

7.

Dessa forma, as Recuperandas requerem (i) sejam homologados os

acordos ora celebrados, para que produzam os seus devidos efeitos legais; e (ii) a
intimação da i. Administradora Judicial para que tome ciência do acordo e proceda
às alterações pertinentes no Quadro Geral de Credores das Recuperandas.
8.

As Recuperandas requerem, ainda, sejam excluídos do seu Quadro Geral

de Credores os créditos quirografários listados em favor dos credores Comissão de
Valores Mobiliários e Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.
Nestes termos,
Pedem deferimento.
•

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2015.

FLAVIO GALDINO

AV SÃLEIRO

OAB/P
z

FILIPE
OAB/RJ

OAB/RJ NQ 163.343
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DOC. 01

s
U

-

•

- ENEVA S.A.. em Recuoeração Judicial sociedade por ações inscrita no CNPJ sob o
n2 04.423.567/0001/21, com sede na Praia do Flamengo, n 4 66, 9 4 andar,
Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.210-030 (" Recuperanda "); e

——

—

TEME ECONOMIA PROTETOS E ANÁLISES LTDA. . pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o n 2 06.301.282/0001-43, com sede na Rua
Hermenegildo de Barros, n° 21, Santa Teresa, Rio de Janeiro /RJ, CEP 20241-040
(" Techne„ ).

Ia

Considerando que:
(i)

A Recuperanda encontra-se sob o especial regime de recuperação judicial,
tendo seu pedido sido deferido pelo d. Juizo da 4 9 Vara Empresarial da
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (Proc. n.s 047496148.2014.8.19.0001);

(li)

•
•

A Recuperanda não indicou a Techne como sua credora na relação de
credores anexa ao seu pedido de recuperação judicial;

(iii) A Techne possui crédito anterior ao pedido de Recuperação Judicial cujos
documentos comprobatórios somente foram obtidos pela Recuperanda
após o término do prazo para apresentação de divergências ao

Administrador Judicial, razão pela qual, embora reconhecido, não está
listado no Quadro Geral de Credores da Recuperanda;
(iv)

A fim de evitar a instauração de litígio, as Partes têm interesse em conciliar
acerca do valor do crédito da Techne sujeito à recuperação judicial, nos

termos a seguir:

A Recuperanda reconhece que a Techne detém um crédito concursal
1.1.
no valor liquido de R$ 29.562,75 (vinte e nove mil quinhentos e sessenta e dois
E Vq

1

'o
GRIO ~~

~

Ç

3A 15
reais e setenta e cinco centavos), consubstanciado na nota fiscal anexa, parte
integrante deste instrumento.
Como consequência da disposição anterior, as Partes acordam com a
1.2.
inclusão do crédito da Techne na Classe IV de credores do Quadro Geral de
Credores no valor de R$ 29.562,75 (vinte e nove mil quinhentos e sessenta e dois
reais e setenta e cinco centavos).

•

0 pagamento do crédito acima será realizado nas condições
2.1.
apresentadas no Plano de Recuperação Judicial da Recuperanda, de acordo com a
devida classificação do crédito.
Os pagamentos realizados em favor da Techne, em conformidade
2.2
com as disposições do Plano de Recuperação Judicial, implicarão automaticamente
a outorga, em favor da Recuperanda, da mais ampla, plena, geral, irrestrita,
irrevogável e irretratável quitação relativamente a todo e qualquer crédito da
referida empresa cujos fatos geradores sejam anteriores à data do ajuizamento da
Recuperação Judicial, para que nada mais possa ser demandado da Recuperanda
em Juízo ou fora dele, inclusive juros, correção monetária, penalidades, multas e
indenizações.

40
09

3.1 Aplicam-se a este instrumento todas as disposições do Plano de Recuperação
Judicial.
3.2 Este instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos sucessores
e cessionários a qualquer título, e somente poderá ser aditado mediante a
assinatura de instrumento próprio por todas as Partes.
3.4 Durante o processamento da recuperação judicial, quaisquer controvérsias ou
litígios decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados deverão ser dirimidas
pelo Juízo da Recuperação Judicial. Após o encerramento da recuperação judicial,
eventuais controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por uma das Varas Cíveis
da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

a@Vq

2

9

w

1

34-+(,0
E, por estarem justas e contratadas as Partes celebram o presente instrumento em
duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
,

Rio de janeiro, 12

nho de 2015.
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Patrick Chiesse
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Sistemas TI - Eneva
segunda-feira, 16 de março de 20151835
Lais Borges; Patrick Chiesse
Mediçáo do Contrato - Fornecedor/Loja: 01654510001 - Empresa/Filial: 01101

ENCERRAMENTO DA Medição DO CONTRATO
_Empresa -Filial

ENEVA S.A_101 -MATRIZ RJ 103

-

Numero do
Contrato

ENEO17681006014

Revisao

001

Numero da
edição

006999

Planilha

000001

W—

Flscal do Contrato

Leis Jerzewski BorgesPatrick de Lima Chiesse

*Numero do Pedido

018792

---1000

Fornecedor

TECHENE ECONOMIA PROJETOS E ANALISES LTDA

Competência

0112015

Valor Previsto

0,00

Valor Total

31.500,00

Valor Desconto

0,00

Valor Medido

31.500,00

Data Inicial

Campo(s)
Alterado(s)

•

1

11103115

51 4%
~~

ck , 6

~~üIc4—

poói9R
Numero de Note

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

0000020
Dela e Fera de E1111500

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

13/01/2015 21:16:02
Codpo de Veneoegão
H~2 -0492

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRóNICA -NFS-e
1

- NOTA CARIOCA PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inocdçdo Eslod al: —

Insenç0o MuricipaP 0.964.1314
CPF1~X 06.301.2921WD1.43
No~Razão CACIN: TECHNE ECONOMIA PROJETOS E ANALISES LTDA

Tal.: 22224~

Nomo Fantasie:
Er4areço: RUA NERMENEGILDO DE BARROS 21 - SANTA TERESA - CEP : 20241440
UF: RJ
E-rrail:MUMcIrie RIODEJANEIRO

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPFICNPJ : 04A23 . 667A) 001-21

Inscil çeo Estadual 7M1632

Insenrdo Munlcípel. 0.30.1 . 637-1

NomeMazOo Somei. MPX ENERGIA SIA
Endereço: PRC MANATMA GANDHI 14, EDIF SERRADOR - CENTRO - CEP: 20031.100

•

Muncfpio. RIO DE JANEIRO

UF RJ

Tol : 21 26666664

E-aol:-

DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS
•

Consultoria ca projeto para reduçdo do impacto ADOXI? nas usinas taraeldtcicae - Terceira
Parcela.
Contrato Sua 760114

•

•

RetenCão ãs COFIIS
R$ 945.0

Rel máo de CSLL
R$ 316.0

R~110 do INSS
Rã 0,00

Retenç4 0 de IRPJ
Rã 472,60

Rrwnçk de PIS,
R6 204,76

Q4rae Retercóes
R0 n ln

VALOR DA NOTA a R$ 91.500,00
5enga Resddo
17.01.01 - eunaoda ou consuRerla de qualquer netunae, não eepecMcede
DMiçOes (RS)
0,00

Afqum (%)
Desconto lne2M (RS) Base de COCUO (Rf)
31.600,00
0,00

6,00%

Credito Genda (R$)
velado 13S P$
0,00
1.676,00

OUTRASINFORMAÇOES
- Esta FFr e Id ~11 com respoldo no Lei M 5.098 de 16/1072000 • no Decreto rP 32 25ó de 11/05/2010
. w~ procon.rl.povbr
- PROCON RJ Rua do AiLda, 5 otU
• Dela de wr manto do ISS Creta NFS-e: tON2MIS.
- Esta NFSe não gera crOdián.
- Vaer Llqudo a Papar: R$ 29.rA2,76

T t TC

i

Projeto ENEVA Relatório de Horas
Valor Homem hora

AC^ M

14/out Reunião Reestruturação dos contratos da ENEVA
13/nov Reunião Reestruturação dos contratos da ENEVA
25/nov Térmicas Bertin Consultas
261nov Teleconferéncia

12
8
8
9

5.400 Roberto Brandão, Nivalde Nelson Hubner
3.600 Roberto Brandão, Nivalde
3.600 Nelson Hubner
4.050 Roberto Brandão, Nivalde; Nelson Hubner

9
5

4.050 Roberto Brandão, Nivalde, Nelson Hubner
2.700 Roberto Brandão, Nivalde, Nelson Hubnér

11 Reunião Eneva para sistematizar argumentos para Romeu
12 revisão dos argumentos para Romeu
12 Reunião com Romeu

4
6
3

1.800 Roberto Brandão, Nivalde

17 Reunião Eneva: propostas para Aneel

5

—

27 nov Reunião Reestruturação dos contratos Carvão
27/nov Reunião Reestruturação dos contratos Carvão (Interna)
Dezembro

Total

2.700 Roberto Brandão, Nivalde; Nelson Hubner
1.350 Roberto Brandão, Nivalde; Nelson Hubner
2.250 Roberto Brandão, Nivalde, Nelson Hubner

31.500

W
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ENEVA S.A.. em Recuperação Judicial sociedade por ações inscrita no CNPJ sob o
ng . 04.423.567/0001-21, com sede na-Praia -do Flamengo, -n°- 66,- 9 2 andar, - Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.210-030 (" Recuperanda „ ); e

-- - -

BLUECIELO DO BRASIL SOLUÇõES DE GERENCIAMENTO LTDA. (" Bluecielo "),
inscrita no CNPJ sob ó n° 01.919.256/0001-60, com sede na Rua Cincinato Braga,
n° 00340, CJ 51, Paraíso, Rio de Janeiro/RJ, CEP 01.333-010.

•

Considerando que:
(i)

A Recuperanda encontra-se sob o especial regime de recuperação judicial,
tendo seu pedido sido deferido pelo d. Juízo da M Vara Empresarial da
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (Proc. n.s 047496148.2014.8.19.0001);

(li)

Não foi listado crédito em favor de Bluecielo na relação de credores da
Recuperanda;

(111)

A Bluecielo possui crédito anterior ao pedido de Recuperação judicial cujos
documentos comprobatóríos somente foram obtidos pela Recuperanda
após a elaboração de sua relação de credores, razão pela qual, embora
reconhecidos, não foram listados pela Recuperanda;

(iv)

A fim de evitar a instauração de litígio, as Partes têm interesse em conciliar
acerca do valor do crédito da BLUECIELO sujeito à recuperação judicial, nos
termos a seguir.

•

1.1.
A Recuperanda reconhece que Bluecielo tem um crédito de R$
11.040,29 (onze mil e quarenta reais e vinte e nove centavos), decorrente da anexa
nota fiscal de n 2 00001254, parte integrante deste instrumento.

o

o

3W
1.2.
Como consequência da disposição anterior, as Partes acordam com a
inclusão do crédito da Bluecielo no Quadro de Credores no valor de R$ 11.040,29
(onze mil e quarenta reais e vinte e nove centavos).

Cláusula Segunda - Pagamento:

2.1.
0 pagamento do crédito acima será realizado nas condições
apresentadas no Plano de Recuperação judicial da Recuperanda, de acordo com a
devida classificação do crédito.
2.2.
Os. pagamentos realizados em favor da Bluecielo em conformidade
com as disposições do Plano de Recuperação judicial, implicarão automaticamente
a outorga, em favor da Recuperanda, da mais ampla, plena, geral, irrestrita,
irrevogável e irretratável quitação relativamente a todo e qualquer crédito da
referida empresa cujos fatos geradores sejam anteriores à data do ajuizamento da
Recuperação judicial, para que nada mais possa ser demandado da Recuperanda
em juizo ou fora dele, inclusive juros, correção monetária, penalidades, multas e
indenizações.

li
•

3.1.
Aplicam-se a este instrumento todas as disposições do Plano de
Recuperação judicial da Recuperanda.
3.2.
Este instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos
sucessores e cessionários a qualquer título, e somente poderá ser aditado
mediante a assinatura de instrumento próprio por todas as Partes.
3.3.
Durante o processamento da recuperação judicial, quaisquer
controvérsias ou litígios decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados
deverão ser dirimidas pelo juizo da Recuperação judicial. Após o encerramento da
recuperação judicial, eventuais controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por
uma das Varas Cíveis da Comarca da Capital do Rio de janeiro, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

)

34cti
E, por estarem justas e contratadas, as Partes celebram o presente contrato em
duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

-Rio de Janeiro, 25

jnarço de 2015.
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pe açao judicial
CdStlane Pinheiro
FinanGalController
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Testemunhas :
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Usuário: 01.919.256101]01-80- NF-e- Nota Fiscal Eletrónica de Serviços- São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

eF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

-- - ---

--

-

Número da Nota

00001254
Data e Hora de Emissão

101121201417:20:06
N11S-O

Código de Verificação

PQWJ-U2XU

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJr 01.919.26610001-80

We
M o

Inscrição Municipal: 4.416.998-1

- -

Nome/Razão Social: BLUECIELO DO BRASIL SOLUCOES DE GERENCIAMENTO LIDA
Endereço: R CINCINATO BRAGA 00340, CJ 61
Município: São Paulo

PARAISO

CEP: 01333.010

UF: SP

-

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: ENEVA S.A

•

CPF/CNPJ: 04.423.667!0001-21
Endereço: R Pria do Flamengo 66, 9' andar

-

Flamengo

Município: Rio de Janeiro

-

Inscrição Municipal:
CEP: 22210-903

UF: RJ

a

—

E-mail.-

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Valor referente a manutenção do software B1ueCielo Meridian, conforme 3o. Termo de aditivo ao
contrato de prestação de serviços 065111.
Pedido de compra 009399/1. Manutenção renovação, rateio 1 de 5 (unidade Eneva): [M] Class ic User License (25), BC IM) Explorer - Server License (1), BC IM] Transmittal Management Server
License (per EDM Server) (1), BC Render Module - Native Application (1), BC Render Module Merge PDF (1), BC [M] Explorer Client License (8), BC [M] Transmittal Management Client License
Extension (2), BC Publisher for MS Share Point (1), BC Publisher for BC Meridian (1), BC (M)
Asset Management - Client Extension (2)
Período de 01/08/2014 até 31/07/2015
Vencimento em 0910112015
Dados para Depósito: Banco Itaú Unibanco S.A.

(341) - Agência 0020 - Conta Corrente 67899-1

Dispensada a retenção de PIS, COFINS e CSLL conforme Lei 10.833/2003, Art. 30 e solução de
consulta RFB n° 406 de 25/11/2010.
l J

Dispensada a retenção de IRRF conforme Decreto no 3000 de 1999 - Art. 647 e Parecer Normativo
CST no 08 de 1986 - Cessão de Direito de Uso de software

o

-

VALOR TOTAL DA NOTA

Código do Serviço
02917

R$ 11.040,29

Suporte técnico em Informática, Instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduçóes (R$)
0,00

--

=

Base de Cálculo (R$)
11.040,29

Aliquota (%)
3,00%

Valor do ISS (R$)

Crédito (R$)
331,20

0,00

OUTRASINFORMAÇÔES
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Lei n ° 14.09712005.
Date de vencimento do ISS deste NFS-e: 10/01/2015

ht¢NYhde.preteitura.spgov.G/ca *ltxtlyddnotaprird.aspx 4rd= 12548Jnwiceo=441X881&SMS= 06reMrxrl =rtotasepx%3grmcriceoyo3d441%N1

1I7
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m Recuperação J udicial• sociedade por ações inscrita no CNPJ sob o

nQ 04.423.567/0001-21, com sede na Praia do Flamengo, nQ 66, 9 2 andar,
_____Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.210-030 e ENEVA, PART, ICIPAÇõ ;S$.A em
Recuperação Judicial sociedade por ações inscrita no CNPJ sob o nQ
15.379.168/0001-27, com sede na Praia do Flamengo, nQ 66, 9 2 andar, Flamengo,
Rio de Janeiro /RJ, CEP 22.210-030 Ç' Recuperandas '); e
~

•

MFD RIO CHECK-UP MEDICINA PREVENTIVA LIDA pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o nQ 35.795.954/0001-12, com endereço na Rua
Lauro Muller, nQ 116, sala 3407 e 3408, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22290-

906 ("Med Rio J

Considerando que:

0)

As Recuperandas encontram-se sob o especial regime de recuperação
judicial, tendo seu pedido sido deferido pelo d. Juizo da 4 1 Vara Empresarial
da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (Proc. n.Q 047496148.2014.8.19.0001);

(li)

trinta e seis reais e vinte e oito centavos);

•

Ia

A Med Rio está atualmente listada na Classe III do Quadro Geral de Credores
como detentora de crédito quirografário no valor de R$ 6.036,28 (seis mil e

(M) Posteriormente à publicação do edital contendo o Quadro Geral de Credores

da Administradora Judicial, as Recuperandas notaram que o crédito havia
sido listado em valor equivocado e que, na realidade, o somatório devido à
Med Rio por notas fiscais não pagas até 9 de dezembro de 2014, data do
ajuizamento do pedido de recuperação judicial, corresponde a R$ 8.778,58
(oito mil setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos);

(iv)

As Recuperandas reconhecem que o valor que é devido à Med Rio e que
deve integrar o Quadro de Credores é de R$ 8.778,58 (oito mil setecentos e
setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos); e

(v)

A fim de evitar a instauração de litígio, as Partes têm interesse em conciliar

acerca do valor do crédito da Med Rio sujeito à recuperação judicial, nos
termos a seguir.

00

3 J %S

•

As Recuperandas reconhecem que o crédito quirografário listado em
1.1.
favor da Med Rio, no valor de R$ 6.036,28 (seis mil e trinta e seis reais e vinte e
oito centavos), atualmente constante na Classe Ili de credores do Quadro de —
Credores apresentado pela Administradora Judicial, deve ser majorado para R$
8.778,58 (oito mil setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos),
que corresponde, em 9 de dezembro de 2014, data do ajuizamento do pedido de
recuperação judicial, ao somatório líquido do valor da notas fiscais anexas.
1.2.

Como consequência da disposição anterior, as Partes acordam com a

alteração do valor do crédito da Med Rio no Quadro de Credores para R$ 8.778,58
(oito mil setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos).

2.1.

0 pagamento do crédito acima será realizado nas condições

apresentadas no Plano de Recuperação judicial da Recuperanda, de acordo com a
devida classificação do crédito.

•

2.2

Os pagamentos realizados em favor da Med Rio, em conformidade

com as disposições do Plano de Recuperação Judicial, implicarão automaticamente

a outorga, em favor da Recuperanda, da mais ampla, plena, geral, irrestrita,
irrevogável e irretratável quitação relativamente a todo e qualquer crédito da
referida empresa cujos fatos geradores sejam anteriores à data do ajuizamento da

Recuperação Judicial, para que nada mais possa ser demandado da Recuperanda
em juízo ou fora dele, inclusive juros, correção monetária, penalidades, multas e
indenizações.

3.1

Aplicam- se a este instrumento todas as disposições do Plano de

Recuperação judicial.

uN~~

., L
3.2

Este instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos

31gro

sucessores e cessionários a qualquer título, e somente poderá ser aditado

mediante a assinatura de instrumento próprio por todas as Partes.
Durante o processamento da recuperação judicial, quaisquer
3.3
controvérsias ou litígios decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados
deverão ser dirimidas pelo juizo da Recuperação Judicial. Após o encerramento da
recuperação judicial, eventuais controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por
uma das Varas Cíveis da Comarca da Capital do Rio de janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
•

-

E, por estarem justas e contratadas, as Partes celebram o presente contrato em

duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
lJ

•
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31ç)Numero de Nota
00017410

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

7

Date e Hora de Emissão
13/02/2015 14:38:02

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
-NOTA CARIOCA -

Código de Verificação

KJJ"UL5

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ.- 36.796.9541000112 - Inscrição Municipal: 0.011.0906

MEDRIO
CMECK•UV

Inscrição Estadual:

Nome/Razéo Social MED-RIO CHECK-UP MEDICINA PREVENTIVA LTOA
Nome Fantasie: MED RIO CHECK-UP

Tel.: 2126483009

Endereço: RUA LAURO MULLER 716, SAL 3407 E SdOB -BOTAFOGO -CEP: 22290s08
Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E- mail compresQmedrfo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 15.379.16810001,27

Inscriçao Municipal: 0.579.053-8

Inscnçao Estadual: —

NomefRaz90 Sociat MPX E.ON PARTICIPACOES SA

LÁ
•

Tel.: 37213231

Endereço: PRA DO FLAMENGO 66, SAL 901 SAL 902 - FLAMENGO - CEP: 22210-gw
Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: thayna.0sboa(Iisneva.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Exames médicos realizados:
02112/ 2014 - stefano Ceglia - R$ 3.131,00 + R$ 58,00 ( colete).
Vencimento: 02/0312015

C~
o

Retenção de COFINS

Retenção de CSLL

Retenção de INSS

Retenção de IRPJ

Retenção de RS

R$ 05,87

R$ 31,89

R$ 0,00

R$47,04

Outras Retençóes

R$ 20,73

R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 3.189,00
Serviço Prestado
04.03.03 - serviços prestados por clínica
Deduções (R$)
0,00

Desconto Incond (R$) Base de Calculo (R$)
Allquaa (1fi)
0,00
3.189,00

redito Gerado (R$)

Valor tlo ISS (R$)
6,00%

169,46 C

OUTRASINFORMAÇÔES
- Este NFSe foi emitido com respaldo no Lei rP 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto rP 32.250 de 1110512010
- PROCON-RJ. Rua de Pude, 5 subsolo; v~ procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS deste NFSe: 1010312015.
- Este NFSe não gere crédito.
- Valor Liquido a Pegar: R$ 2.992.87

0,00

3aq`~
Número da Nota

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

00016623

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
~.

Data e Hora de Emissão
01/1212014 11:39:08

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

a

cddgo de Ve ri ficação

ZSGH-CJKE

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ' 36.796.96410001-12 -

MEDRIO
CMECK•UP

Inscrição Municipal: 0.011.090
Inscrição Estadual: Nome/Razão Social MEDRIO CHECK-UP MEDICINA PREVENTIVA LTDA
Nome Fantasia: MED RIO CHECK-UP
Tel.: 2125463003
Endereço: RUA LAURO MULLER 116, SAL 3407 E 3406 - BOTAFOGO - CEP: 22290~
Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mal: comp~medrio.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 04.423.667=01-21

Inscrição Municipal: 0.303.687-1

Inscrção Estadual: 78071632

Nome/Razão Social: MPX ENERGIA SIA
Endereço: PRC MAHATMA GANDHI 14, EDIF SERRADOR - CENTRO - CEP: 20031-100
•

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Tel.: 21 26666664

E-mail:-

DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS
Exames médicos realizados:
21/11 / 2014 - Alexandre Wagner Lime de Silva - R$ 3.131,00 + R $ 58,00 coleta.
Vencimento: 16/1212014

n
LJ

Retenção de COFINS
R$ 188,60

Retenção de CSLL
R$ 83,20

Retenção de INSS
R$ 0,00

Retenção de IRPJ
R$ 47,84

Retenção de PIS

Outras Retençães

R$ 41,08

R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 3.189,00
o

Serviço Prestado
04.03.03 - serviços prestados por clínica
Deduçoes (R$)

0,00

Descanto Incond(R$)

0,00

Base de C li lculo (R$)

Allquaia (K)

3.189,00
OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor do 5S (R$)

169,46

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei rP 5.098 de 1 5/1 012 0 0 9 e no Decreto n° 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ Rua de fquda, 5 subsolo; v wv.procon.rl.gov.br
-Date de vencimento do ISS desta NFS-s: 12/0112015.
- Esta NFS-e não gere crédito.
- Esta NFS-9 foi emtida em subsbb ação 8 NFS-e 00016622, emitida em 0111212014.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 2.667.28

Créd it o Gerado (R$)

0,0 0

Numero da Nota

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
t„

00017468

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

}

Date e Hora de Emissão

-

25/02/2015 16:04:45

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e
-NOTA CARIOCA

-

PRESTADOR DE SERVIÇOS
P /CNPJ'

.9641000142

Nonre/Razão Social

MEDRIO
cHacx.uv

Código

i XXW-F7TJ
—

-

InscriçãoMunidipãi:0.011.0904 InWrIçãoEstãtltia:

MED-RIO CHECK-UP MEDICINA PREVENTIVA LTDA

Nome Fantasie: MED RIO CHECK-UP

Tel.: 2126469003

Endereço: RUA LAURO MULLER 116, SAL 3407 E9408 -BOTAFOGO -CEP: 22290.905
Municlplo: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: compresomedrio.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 04.423.667r0001-21
Nome/Razão Social:

o
•

Inscrição Municipal: 0.303.687-1

MPX ENERGIA SIA

Endereço: PRC MAHATMA GANDHI 14, EDIF
Municiplo: RIO DE JANEIRO

SERRADOR UF: RJ

CENTRO

-

Inscnção Estadual: 78071532

CEP: 20X111-1100

Tel.: 21 26666664

E-mail , --

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Cobrança referente ao valor do exame do Se. Alexandre Americano Holanda e Silva agendado pare o
dia 03/12/2014 e não desmarcado com comunicaçéo prévia de 72 horas - Ril 3.131,00
Vencimento: 20/02/2015

o
•

Retenção de COFINS
R$ 03,93

Retenção de CSLL
R$ 31,31

Reterryéo de INSS
R$ 0,00

Retenção de IRPJ
R$ 48,97

VALOR DA NOTA

= R$ 3.131,00

Retenção de FiS
R$ 20,35

Outras Retenç6es
R$ 0,00

Serviço Prestado
04.03.03

-

serviços prestados por clínica

Deduç6es (R$)
0,00

-

Descordo Incond (R$) Base de Calculo (R$)
Allquota (Ye)
D,00
9.191,00

Valor do ISS (R$)
6,00%

166,66

OUTRAS INFORMAÇOES
Este NFS-e foi emitida com respaldo na Lei ri) 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto rP 32 250 de 1110V2010
PROCOWRJ: Rua de Ajuda, 5 subsolo: www,procon.l,gov.br
Deita de vencimento do ISS desta NFS-e: 1010312015.
Esta NFS-e não gera crédito.
Valor Líquido a Pagar: R$ 2.938.44

Credito Gerado (R$)
0,00

3~`-X O

-

_ -- FNEVA S A.— ëm Recaf
fiUJ o Judicial, sociedade por ações inscrita no CNPJ sob o
n° 04.423.56710001-21, com sede na Praia do Flamengo, ng 66, 9Q andar,
Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.210-030 e FNEVA PARTICIPAÇÕES S.A.. em
Recuperação judicial sociedade por_ ações _ inscrita _ no _ CNPJ _ sob _ o _ns ___ _
15.379 . 168/0001 - 27, com sede na Praia do Flamengo, ng 66, 9 2 andar , Flamengo,
Rio de Janeiro/RJ, CEP ng 22.210-903 (" Recuperandas '); e
40

.

POST EXPRESS TREZE DE MAIO SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP. pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nQ 10.911.381/0001-14, com sede na
Rua Primeiro de Março, nQ 153 , loja, Centro / RJ, CEP : 20010-977 , Ç' Post Exnress ")

Considerando que:
(i)

As Recuperandas encontram - se sob o especial regime de recuperação
judicial , tendo seu pedido sido deferido pelo d . Juizo da 4Q Vara Empresarial
da Comarca da Capital do Estado do Rio de janeiro ( Proc. n.Q 047496148.2014.8.19.0001);

•

•

(H) As Recuperandas não indicaram a Post Express como sua credora na
relação de credores anexa ao seu pedido de recuperação judicial;
(li!) A Post Express possui crédito anterior ao pedido de Recuperação judicial
cujos documentos comprobatórios somente foram obtidos pela
Recuperandas após o término do prazo para apresentação de divergências
ao Administrador Judicial, razão pela qual, embora reconhecido , não está
listado no Quadro Geral de Credores das Recuperandas;
(iv)

A fim de evitar a instauração de litígio, as Partes têm interesse em conciliar
acerca do valor do cr dito da Post Express sujeito à recuperação judicial,
nos termos a seguir:

~

EVq

~~

R 10~~

34 q 4
As Recuperandas reconhecem que a Post Express detém um crédito
1.1.
concursal quirografário no valor líquido de R$ 1 . 815,28 ( mil oitocentos e quinze
reais - e-vinte e oito centavos ), consubstanciado _-nas duplicatas anexas,_parte
integrante deste instrumento.
Como consequência da disposição anterior , as Partes acordam com a
1.2.
- inclusão do crédito da Post Express na Classe III de credores do Quadro Geral de
Credores no valor de R$ 1 . 815,28 ( mil oitocentos e quinze reais e vinte e oito
centavos).

•

•
•

Cláusula Segunda

-

Pagamento:

0 pagamento do crédito acima será realizado nas condições
2.1.
apresentadas no Plano de Recuperação judicial das Recuperandas , de acordo com a
devida classificação do crédito.
Os pagamentos realizados em favor da Post Express, em
2.2
conformidade com as disposições do Plano de Recuperação Judicial , implicarão
automaticamente a outorga , em favor das Recuperandas , da mais ampla , plena,
geral, irrestrita , irrevogável e irretratável quitação relativamente a todo e qualquer
crédito da referida empresa cujos fatos geradores sejam anteriores à data do
ajuizamento da Recuperação Judicial , para que nada mais possa ser demandado
das Recuperandas em Juízo ou fora dele, inclusive juros , correção monetária,
penalidades , multas e indenizações.
Cláusula Terceira - Disposições Finais:

Aplicam - se a este instrumento todas as disposições do Plano de
3.1
Recuperação judicial.
Este instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos
3,2
sucessores e cessionários a qualquer título , e somente poderá ser aditado
mediante a assinatura de instrumento próprio por todas as Partes.
Durante o processamento da recuperação judicial , quaisquer
3.4
controvérsias ou litígios decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados
deverão ser dirimidas pelo juízo da Recuperação Judicial. Após o encerramento da
recuperação judicial , eventuais controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por
~~ EVq

UR IO~G

~

,

3~

uma das Varas Cíveis da Comarca da Capital do Rio de janeiro, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e contratadas, as Partes celebram o presente instrumento em
duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

o
o

Flávio Vieira Scofano
IDT: 10591388.3
CPF: 082.572.597-64

•
i

6u e IGL rias ~ oW
ycrt ~ A Kì~14~
Nome:
^A
CPF:t143tgç Sua-44
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~ X-
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CPF: muijoii-11
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u

Wanderson Lira
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Sistemas Tl - Eneva
segunda-feira, 15 de dezembro de 2014 15:01
Wanderson Lira
~~Provado Solicitação Pagamento No. 011004006-01

rx
J

Sinalizador de acompanhamento:
Acompanhar
Sinalizada

Status do sinalizador.

0 '.

Solicitação de Pagamentos_

—

Duplicata
1511244 às 11:01

APROVADO
No. (104006-01
Empresa ENF,VA S.A/MATRIZ R1
Titulo referente a PAGAMENTO CORREIOS- NOV 2014 - FATURA 10951
Fornecedor

POST EXPRESS TREZE, DE MAIO SERVICOS POST ( 014,531( 0001 ]

Natureza Financeira 39999
Solicitado por Wandcrson Lira

Emissão em 03/12114
Vencimenlo para 15112114

o

*MPOSTOS
R$ 0,00

PIS
COFINS

R$ 0,00

CSLL

R$ 0,00

INSS

R$ 0,00

155

R$ 0,00

IRRF

R$ 0 ,00

R$ 905,47

Valor da Despesa Liquida (sem impostos)
Valor da Despesa Bruta

R$ 905,47

-

SP 004006 CORREIOS
FATURA: 10961
VALOR: R$ 905,47
VENC: 15/1212014

'

Orçamentária - Anual
1

3 4(-)4

L
o 5U 1115çl~ó 1

Folhe..: 1

SIGA ISollcltaçao do Pagamentos - VISUAUZARN . 11 SOIICIMO0 de Pagamentos - VISUALIZAR

DTRe1 .: 28;01715

Hora...: 16:03:57 - Empresa: ENEVA PARTIC 1 Filial: Matriz
'`~~ 1p1ro
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. Hora Termino: 18:09:57

__

3n5
Wanderson Lira
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Sistemas TI - Eneva
segunda-feira, 8 de dezembro de 2014 15:15
Wanderson Lira
Aprovado Soiicitaçao Pagamento No. 011000820-14

Sinalizador de acompanhamento: Acompanhar
Sinalizada

Status do sinalizador:

Solicitação de Pagamentos

o
r

Duplicata
06p zn41s 15:15

APROVADO
No. 000820-14
Empresa ENEVA PARTIC/Matriz
Título referente a PAGAMENTO CORREIOS- SET 2014- FATURA 10284
Fornecedor POST EXPRESS TREZE DE MAIO SERVICOS POST [ 014531 / 0001 ]
Natureza Financeira 39999

EBID0

Solicitado por wanderson.lira
f

o

n DEZ 1W(
Emissão em 09/10/14
Vencimento para 08112/14
IMPOSTOS

PIS
COFINS
CSLL
INSS
155

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
P$ 0,00

IRRF

R$ 0,00

Valor da Despesa Líquida (sem Impostos )
Valor da Despesa Bruta

R$ 216,31
R$ 216,31

SP 000620 - POST EXPRESS (CORREIOS)
FATURA: 10284
VALOR: R$ 216,31
VENC: 16/10/2014

.nanse vrçamantaria - Anual

1

Wanderson Lira
De:
Enviado em:

Sistemas TI - Eneva
sexta-feira, 5 de dezembro de 2014 21:15
Wanderson Lira
Aprovado Solicitaç8o Pagamento No. 011000833-05

Para.

Assunto:
Sinalizador de acompanhamento+:

Aco
nhar
Sinalizada

Status do sinalizador:

lã

]

Solicitação de Pagamentos

o

•

Duplicata
05!12114 iW 21:15

APROVADO
No. 0011833-05
Empresa ENEVA PARTTC/Matriz
Titulo referente a PAGAMENTO CORREIOS- OUT 2014 - FATURA 10614
Fornecedor POST EXPRESS TREZE DE MAIO SERVICOS POST [ 01453110001 ]
Natureza Financeira 39999
Solicitada por wanderson.lira

n
u
o

Emissão em 13,111/14
Vencimento para

ORJAZI4

IMPOSTOS
PIS

R$ 0,00

COFINS

Rs 0,00

CSLL

Ri 0,00

11455

Rá 0,00

1155

R$ 0,00

IRRF

R$ 0,00

Valor de Despesa Liquida (sem Impostos)

R$ 203,40

Valor da Despesa Bruta

R$ 203,40

:-

SP 000833 CORREIOS
FATURA 10614
VALOR: R$ 203,40
VENC: 16/1112014

Análise Orçamentária - Anual
L

319
Wanderson Lira
De:

Sistemas TI - Eneva
segunda-feira, 15 de dezembro de 2014 15:15
Wanderson Lira
Aprovado Solicitação Pagamento No. 01/000841-01

Enviado em:
Para:
Assunto:
—

Sinalizador de acompanhamento:
ASompanhar
Sinalizada

Status do sinalizador.

Solicitação de Pagamentos

•
•

Duplicata
15/12+I4 Av 15:15

APROVADO
No. 00(184 1 -01
Empresa ENEVA PARTIC/Matriz
Título referente a PAGAMENTO CORKUOS- NOV 2014 - FATURA 10960
Fornecedor POST WRESS TREZE DE MATO SERVICOS
Natureza Financeira
Solicitado

POST [ 014531 10001

39999

por Wanderson /,ira

o
. Emissão em 04112114
Vencimento para 15112/14

IMPOSTOS
PIS

R$ 0,00

COPINS

Ri 0,00

CSLL

R$ 0,00

INSS
ISS

R$ 0,00

1<RRi

R$ 0,00

R$ 0,00

Valor da Despesa Liquida (sem Impostos)
Valor de Despesa Bruta

R; 369,80
R$ 369,80

SP D00841 - CORREIOS
FATURA: 10960
VALOR: R$ 369,80
VENC: 15112/2014

Análise orçamentária

-

Anual
1

59b
~

,

—

•
•

ENEVA S.A.. em Recuperação Judicial sociedade por ações inscrita no CNPJ sob onQ 04.423.567/0001/21, com sede na Praia do Flamengo, nQ 66, 9 2 andar,
Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.210-030 e ENEVA PARTICIPACbES S.A.. em
Recuperação ludicial sociedade por ações inscrita no CNPI sob o na
15.379.168/0001-27, com sede na Praia do Flamengo, nQ 66, 9 2 andar, Flamengo,
Rio de Janeiro/RJ, CEP n 4 22.210-903 (" Recuperandas "); e
ALBUQUERQUE PINTO SOARES VIEIRA ADVOGADOS. pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o n 2 09.143.187/0001-57, com sede na Avenida
Santos Dumont, nQ 2828, Aldeota, Fortaleza/CE, CEP 60.150-162 (" Albuquerue
Pinto Advogados ").

Considerando que:
(i)

As Recuperandas encontram-se sob o especial regime de recuperação
judicial, tendo seu pedido sido deferido pelo d. Juizo da 4' Vara Empresarial
da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (Proc. n.s 047496148.2014.8.19.0001);

(li)

0 Albuquerque Pinto Advogados está atualmente listado na Classe 1 do
Quadro Geral de Credores como detentor de crédito trabalhista no valor de
R$ 6.409,26 (Seis mil quatrocentos e nove reais e vinte e seis centavos);

(]li) Posteriormente à publicação do edital contendo o Quadro Geral de Credores
da Administradora Judicial, as Partes notaram que o crédito havia sido
listado em valor equivocado e que, na realidade, o somatório líquido devido
ao Albuquerque Pinto Advogados por notas fiscais não pagas até 9 de
dezembro de 2014, data do ajuizamento do pedido de recuperação Judicial,
corresponde a R$ 6.163,26 (seis mil cento e sessenta e três reais e vinte e
seis centavos);

(iv) A fim de evitar a instauração de litígio, as Partes têm interesse em conciliar
acerca do valor do crédito do Albuquerque Pinto Advogados sujeito à
recuperação judicial, nos termos a seguir:

v
W
O
V

~

JU `Q

3dg9

1.1.
0 Albuquerque Pinto Advogados reconhece que detém um crédito
concursal trabalhista no valor líquido de R$ 6.163,26 (seis mil cento e sessenta e
três reais e vinte e seis centavos), consubstanciado nas notas fiscais anexas, parte
integrante deste instrumento.
1.2.
Como consequência da disposição anterior, as Partes acordam com a
redução do crédito do Albuquerque Pinto Advogados na Classe 1 de credores do
Quadro Geral de Credores para o valor de $ 6.163, 26 (seis mil cento e sessenta e
três reais e vinte e seis centavos).
•

cláusula Segunda - Pagamento ,

2.1.
0 pagamento do crédito acima será realizado nas condições
apresentadas no Plano de Recuperação Judicial das Recuperandas, de acordo com a
devida classificação do crédito.

•

2.2
Os pagamentos realizados em favor do Albuquerque Pinto
Advogados, em conformidade com as disposições do Plano de Recuperação
Judicial, implicarão automaticamente a outorga, em favor das Recuperandas, da
mais ampla, plena, geral, irrestrita, irrevogável e irretratável quitação
relativamente a todo e qualquer crédito da referida empresa cujos fatos geradores
sejam anteriores à data do ajuizamento da Recuperação Judicial, para que nada
mais possa ser demandado das Recuperandas em Juízo ou fora dele, inclusive
juros, correção monetária, penalidades, multas e indenizações.
Cláusula Terceira - Disposições Finais:

3.1
Aplicam-se a este instrumento todas as disposições do Plano de
Recuperação Judicial.
3.2
Este instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos
sucessores e cessionários a qualquer título, e somente poderá ser aditado
mediante a assinatura de instrumento próprio por todas as Partes.
Durante o processamento da recuperação judicial, quaisquer
3.4
controvérsias ou litígios decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados
deverão ser dirimidas pelo Juízo da Recuperação judicial. Após o encerramento da
recuperação judicial, eventuais controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por

VA
W

o
u

34-1
uma das Varas Cíveis da Comarca da Capital do Rio de janeiro, com exclusão de 32 00
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
-

E, por estarem justas e contratadas, as Partes celebram o presente instrumento em
duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Nome: W~ Mn_A
CM114a•S9r. 94} -41

rU;lIaJ

Nome.On~.07-u.ìzu.c+.'

-

dwu, y//cbuw„

CPF: 1!5961J011-(Á

ONI

y

+

0
0

0

Co

1.S-.

3~d_~

rywP>< ola 3 Zoa ~ l ~
ALBUQUER Q UE PINTO
SOARIE S VIL•'IRA
- --

_.
--_ .
-llr. elmw 0umond, 2620 7` •ndr ~ flama 701/703 __ __ _ _ _
A~I M 00120-1611FOK1 M-Ce 1 0,rtlt
Tel. e! 2200.7300 1 FAX se es 320!.7307,

_. —_ _ _— — _— _ ____ _ —

www,dbuYYNOwOI nt0sam.br

Fortaleza, 26-Nav-14

•

00001310

Fatura:

!neva S.A.
Praia do Flamengo
Flamengo
Ria de Janeiro
22210-903

Período:
3.910,45

Valor Devido:

RJ

05/1212014

Vencimento:

Prezados Srs.,
Conforme previamente acordado, vimos pela presente solicitar o pagamento dos honorários advocaticios
referente aos serviços profissionais prestados no período supracitado, nos seguintes termos:

•

Honorários Advocaticios

R$

Desconto

R$

3.970,00
0,00

Honorários Advocaticlos

R$

3.970,00

COFINS (3.00%)

R$

0,00

CSLL (1.00%)

R$

0,00

IRRF (1,50%)

R$

59,55

PIS (0.85%)

R$

0,00

Total Líquido

R$

3.910,45

Acreditamos que a presente fatura esteja em boa ordem para aprovação e possa ter seu velar total
liquidado até vencimento mencionado. A nota fiscal segue juntamente com a fatura,

Atenciosamente,

~ Q,~,aTte1 ~ lA,

~c~wnl

Rosimeire Vasques
Administrativo

g
pva la lm•erte

Fortaleza
Data e Hora do Emissóo

2711112014 10:51:33

empatando

No . NFS-e subst4uida

Número da RPS

Nome Fantasia
09.143.187/0001-57

Inac Municipal

CPF/CNPJ

e

CEP

Complementa

~

Razão Soc(aMome

11/2014

Código de Vad(kaÇAO

902474553

4364

Local da Prestação

FORTALEZA - Cr:

228.317-0

MunlO(p10, FORTALEZA• CE

AV SANTOS DUMONT , 2828 - ALDEOTA CEP : 80.150-1 B2
701—

--

TelelOnr (65)3284.1887-

E•mail

ralmurWO®rloord.dlldadacs.co ---

MPX Energia S.A.

PF/CNPJ 04 .423.56710001 -21
Endemço o CEP

4377

SERVIÇOS

P

AiBuQuERQuE Piurro Enderego

NFS-e

ALBUOUEROUE PINTO SOARES VIEIRA ADVOGADOS

~o

SOARES VIFJRA
.•n ,,,,,,,,

Número da

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Munkipio 1 RIO DE JANEIRO RJ

' lhacrìçãoMunicipal

-

Mahatma Gandhl, 14 - CENTRO CEP: 20.031-100
1 Telefono (86)3308-7300

Complemento

1 E-mail aWnndre.pase8®alhuqusrgwpinto.co

DO$ RERNACOS
Honorários advonelicics ral0ronle 809 ssrVlgas Pvollsalonels proslados no ~ale Reciamo~ Tr ■ twlhutas - ~irados MABE

W
o

17.13 / 681170101 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

DETALHAMENTO ESPEC I O A
Código ART

Código da Obra

COFINS

PIS

Detammento de Valores Vaiar doe S~ R9
(-) Oes

3.970,00

IR(RS)

59,55

res a or dos Serviços
Natureza Opo~
1•Tríli~ no M=IPlo

aio

Regime especial Trlbuiação

(•) Desconto COndialonado
(-) ReiançOes Fedara4

58,56

Outras RelençBes
0,00

(-)188 Retido

Avisos

R9

3.910,45

(-) Dadu~ Permifides arts Lel
() Desaonle Incondiobnado

Opção Simples Nacional

çQ Aluou %
Ias a reter

-

3.970,00

Valor dos SerAços R6

Base do Cálculo

2-1v110

CSLL(RE)

Cáieu)o do MSON devido no Município

3-Socaadads PrWhslaub

IncanBVi dorCuitu i
(•) Vsior Liquido

INSS(R$)

3.970,00
5,00
() Sim (X) Não

(e) Valor do ISS R9

2 - Nss

1- Vme via daab Nota V , ~ erra enviada Mrovda m é~ fornecido Polo Tomada dos Som os, no alio hep:Naafanahas. W.00•v.M
2- A euior,1 aaM deale Nols Fecei podaM ur~dada no alta, cora o utll17" do COdgo de Vedoa4b.

0,00

.10 3

Carimbo Padronizado do C.G.0

r

1 i

/

~

ry

i~.v.

San2 ~ s burt+:dt!, 20:1g
Salaa701 /](YJ,.;;Idcota__

_-

-

Eneva S.A.

FORTALEZA • CE

Prezados(s) Senhores(s)
RL•F.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COM UNICAÇÃO DE INCOI ( REÇÔES
~~ DE 27/112014.
®N( NOTA F ISCAL. N_ d±

r

•

-

Em face de que determina a legislaçao fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lho(s) que a Nota Fiscal em
referéncia contém a(as) irregularidade ( s) que abaixo npontamm , cuja correção solicitamos seja providenciada
imediatamente.

li

Espeeineaçao

Código
01

Razão Social

02
03

Endereço
Muníc( io

M

EsIndo

05

N° de Inscriçao no COC/MF

06
07
o9

N' de Inscrição Estadual
Natureza de O peração
C6dlgoFiscal da Opemçóo

V1a de Trans

12
E1

e

Doia de rmissao
Data de Saída
Unidade(Produto

CODICO

01

)

Código
É3

F.specificaçbo
Quantidade (produto)

Especificaçáo

Código
26

Endereço Transponador

27

Termo de Isenção do IPI

23

Termo de Isenção ICMS
Peso – Bruto/L uido
Vol.–Ma~Num/Quam

14
I%
16
17

0C5CA ao dos Serviços
Preço 7"oral
Valor do Produto
~Menor, Fiscal

ta

Alf uota IPI

31

Rasuras

19

Valor do IPI
nate de Cálculo do IPI

32
33

Valor Por Fattm+u
Na Docurnnllo
lnclusi o de Fomecedor

20
11
22
23

24
25

Valor Totd da Nota
All uoto do ICMS
Valor
doCálculo
ICMS do ICMS
E
de

1 Nome do Transportador

29
30

34

35

VENCIMENTO

36

CEP

37

TIPO –M

36

PRODUTO

ANO

RETIFICAÇÕ ES A SEREM CONSIDERADAS

1

Eneva S.A.

•
Para evitar qualquer sançiu fiscal , solicitamos acusar o recebimento desta na cópia que a acompanha , devendo a via
de V. S.(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.
SOm outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,
recebimento do 1 0

(Locai e data)
Alba4arr4ae PMb Adrgadtr
Akrtndrt Paall

(Carimbo e assinatura)

+

l
4'

CERTIDÃO
+ • Certifico e ccufF , que, nesta data( ; inic ei b0 Encerrei o JV.volume destes autos àsfis.
t

+.+ Referido é verdade.
Ri0,04 101 / 2015.
P/Escrivão

•

'

r
Avaliado em
Destinação Final

_:

0 Guarda permÁnente
❑ Amostragem í
❑ Eliminar em

CÓDIGO DE BARRAS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

JUDICIÁRIO

PODER

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
áil 2j2014

0474961-48.2014.0.19.0001

- i 7. 2,~

_

Cart4 ~ d" 11 Vara Empresarial . Empresária !
Recuperaçãc, Judicial - Recuperaçu Judicial
ENEVASA
Reste:'
ENEVA PAPTICIPAÇOES S A
pecit4:
Flávio Antonio Esteves Gaidinó (Pio9460si
Adv:
BANCO BTG PACTUALSA
)nt,àress:
Antonio C,)Iso Fonseca Pugiliese (Sp 1 w! 1w)
Adv:
Carobria Mansur de Cunha P4dro f sp248f 44)
Adv:

Adrrús: ,
AcIn-lis;f
Adv:

.0049611-4á'.2014.M

9•00,01 ,

DELOITTE TCUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA
LU)S VASCO ELAS
Carlos Alberto Ramos de Vasconcelos ^140759)

QVIN

PAPI,
FURAR

LUMEUSÊNUM
MM1
M
W
4

JUIZ:

................

Dr

6Q

. . ......

TJERJ - 2710712017 12:20:00 - Volume- 17 de 32
Guia: 2017009475 - Protocolo: 201700403197

0320170820309.01-70

AUTUAÇAO
DATA DA AUTUAÇ
REG.

DE SENT.: Li

JUSTIÇA GRATUITf

7535-651-1503

....................

SIM

F--]

NÃO

FLS.

F-1
ti

PODER JUDICIÁRIO

C E R T I D f1 0
o
Nesta data y iniciei o
Ali —
volume dos
presentes autos às fis. 3006
o referido o verdade.
Ria de Janeiro, ©j / 01 J 2015

•

RESP. P/ EXPEiDIENTE

n
U

7535551-0282

3.-o5
Banco Itaú

p~~

1 341-7

Reclbo do Pagador
09/04/2015

DMVa D.A.

Dsle W ]uullrelau

aYYla

llnraM (hM

N

00001310
a valer

OueoDuaue

EsMIR Moeda

FsptC•a no,
Dacmllnllu

IlurtNfa un IlnnlmnMa

26 11 2014

26103

nossa IlJlrwla

R$

109 00001

bl DefC;R , malwwew

11 JnrO

De..~

F:

MI n

uui

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú

341-7

34191.09008 00655.956548 00218.020006 1 63930000391045
velwmonto

lnra l de raywlwaw AI E O VENC7MENT0 PRUIERENCIALMENTE NO ITAU.

09/04/2015

APOS 0 VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAú.

10,10

ae1

Rennra/ Cno.eo a0nchtarl0
6940/02190-2

Albu uM ue Pinto Soares Vlelra
ï )n M DJrinnenta

26nnrn11 2011

n
I

'IUmeiO du GXUUmnlu

era

00001310
t 4a

I nnrcr UnnlmnnM

N►
u

Mana IJUrm•rn

Jau Ou AxlSieaw:IW

A<elle

26/03 1 2015

N

Iryam num

109/00006559-5

Oawmanto

109
IMnnm

mnq n1

r.~

u!

580 de

a

,•I 'iKOnIO/

c nn,

3.910 45

etnMntV

M
~

41

IT
A
U

'I'JV it
♦

Wy..ef

1 - 0.a i muiu
Uutms AOefamof

0
[

u ultivado

6 IO Movimenta:
sgpppp

55038
04.423.55710001-21
Flamengo
R]

pneus a.A.
Praia de Flamengo 69 se Andar
22210,903
RIO de Janeiro

SnmdnN svdl +'.

11111]IMIGREI lIiIIIiii IIIIIII IIIIQII
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o
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I~P^_I ~ __ _________________
..__________._.___-______-_----__ -_____
Mrtr aaa
~

do R I.o

Autentioíso Mednlca

Ficha de CompunsaSSo

3 ã,QG

*Oras Trabaffiadar • Por Clknte e Negdcin(•Ao (com resumo)

Emitido em: 1111112014

Cliente: Eleva S.A.
Ne Negaela99*: Cont 2012100002401000
Doeatc9u: RerJemaSãaa Trabalhistas -TercelrRadas MABE
Re.umo de Na9ocla ,
pardciparhRM
empa de AIMWCLa pinhesm u ma (Adyo0pdp 9ãrdar)
* marinha (Estagiária)
Ovrbora em)aa
r~ ManMque 0eaeral Miranda Fontanela (Atives~ Júnior)
Tatiana dlwlra Plussrco pentr (Hta9l da)
Tool
pia-0001662 (RT - MPX E nrola S/A ( E~) 11 Rany )Na Cerabtllo Owna - ]• W de Caucalt-CE)
pagos

►anikipaldel

Deecd0 90 do Tareia
Dao O rlplNl Tlpo da Tarda
bruno de Atingido Pinheiro Uma (Advogado Sénior)

25/09/7014

25/09/2014

Da"

Atvidades Múltiplas:

07:20:00

Vaiar Total
R{ 1.979,00

R660,00

00:25:00

R$25,00

R9 100,00

12140:00

R9 1.900,00

R9 50,00

02160100
23125100

R9 170,00
R97.970,99

Valor irar,

Análise do caso a revisa* das contrarral0aa
elaboradas ao Recurso interposto pelo mesure em
rate da decisão proferida no corto. Rwnla* com
pedra Pantanais, tratando do caso e wllcRando-a

nu~

Velar para
R(f 260,00

Ri 210,00

Dur~

Valor Tool

02:00:00

R1 500,00

02100:00

R6 500,00

00:05:00

R9 5.00

00 105100

R{ 5,00

02:70:00

Ra 375,00

provMándas.
Tool por, Participontal

Os10g/2U14

a

ctparnar

25/09/2014

06/09/2014

Acompanhamento
Processual:

R$ 00,00
Acompanhamento Proceswal e at„atlla;0o dos
andamentos para fim de refeitório
Taol por pYOtlpantal

PMro MPMqus, Bers,rrd MlraMa PwozI, (Advugado lúnlar)
25/09/2014

Atividades Múltiplas:

Análise do recurso Ordinário Interposto pelo
~temeste no processo em refarancia 1 ebo0ratao
rN ~traumas, a saram apresentadas impugnando

~-

R9 150,00

pá~ 1

3p2o,~

*ocos Trabalhadas - Por VilênteeNegociafdd froal metanol

Formo~ 1601112014

o recurso do mesmo, em eintenção ao prato
consignado paio Juizo / provldancios de prato~ no
sistema da lustlp do trabalho
7~ per Partfi~tal
Participante

(bta016no)
Tatlaru Osvcrrs PIuIN <o rontei

23/09/2014

23/09/7014

25/09(2014

2510912014

06/10/2014

06/10/2014

13/10/2014

13/10/2014

20/10/2014

20/1012014

Acompanhamento
Processual:
A~Oanhamento
Precate"$;
Acompanhamento
Processual;
Acompanhamento
Processual;
Acompanhamento
Processual:

-------_—_--_--

_

R$379,00
—+ ~

R9 60,00

00:05:00

R$ 5,00

RS 60,00

00:05:0

R$ 5,00

R$ 50,00

00:05:00

R$ S,00

Ril 60,00

00:05:00

R$ 5,00

R9 60,00
Acompanhamento orocessual e atualização dos
andamentos para rem de relatório.
TOSat Por Pertldpanter

00:05:00

R$ 5,00

--

~ --_

Tola$ por PAata$

00$34:00

as 25,00

03$00:00

tt$ 905,00

DPração

Vaaur Total

Proo0001683 (RT • MP% Energia 514 a Milbert , Apular de Scusa • P Vr de óueala{!)

Dag
Participantei
08/09/2014

02$30,00

--

Acompanhamento processual e Mvollraçao para fins
de relatório.
Acompanhamento processual a atuellrar/o para fins
de relatório.
Acompanhamento processual a atualização np
sistema Para fins de relatório.
Acompanhamento processual o atualização dos
andamentos para fins de relatório.

—----- ~~--~~
Pente:

~

Deu Ort01ne1

Tipo de Tenta

Dasnlção de Tarefa

Valor Hora

Debora Glamiros Marinho (tsla9111r10)
011/09/2014

AcMoMhamanto
Processual:

R6 60.00
Acompanhamento processual a atuelltaç1110 dos
andamentos para fins de relatório
T~ porr.rlWpnnW

00:03:00

R6 5,00

oo :as: oo

R$ 5,00

R$ 80,00

00:03:00

R6 5,00

R$ 60,00

00:05:00

R$ 5,00

R$ 50,00

00:05:00

R$ 5,00

ParttcipastaiTatiano Olh,etra Pluterco Fontes (Ellapiório)
23/09/2014

23/09/2014

25/09/2014

23/09/2014

06/10/2014

08/10/2014

Acompanhamento
PrOtessuat:
Acompanhamento
Proceaeeat:
Acompanhamento

Acompanhamento processual e in~i po poro fina
de nlatórlo.
Acompanhamento processual a atuaiizeçãu para fins
de relatório.
Acompanhamento processual a atualização no
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4

*oras Trnlratlradaa - Por Clietlte e Negociação (com natOR o)
13/1;1/2014

13/10/2014

20/10/2014

20/10/2014

Processual:
Acompanhamento
procassual;
Acompanhamento
Processual

énwlao em: IWI V2014

sistema poro fins de rotatório.
Acompanhamento processual e atualização dos
P4 60,00
andamentos para fins de relatório.
RÇ 60,00
Acompanhamento processual e atualização dos
andamamOS para fins de relatório.
Total per ~C hiam os,
Total por Pastar

► estar

Proa0001696 (RT - MPx Em rgia SIA ( EREVA) x A nd ré Felipe Teixeira - 30- VT de CaU~)

0~
Participante&

Data 0sl01na1

11P0 d• Tarefa

D~100 da Tansfa

00:05100

Ri 5,00

00:05:00

R$ 5,00

00:25: 00

ao 23,00_

00:30:0 0

R$ 3 0,00
--

M

Valor Rara

Dura,4 9

Valor TOMO

&uno de AJ~W§ Pinheiro uma (Advogado Sênior)

24/09/2014

24/09/2014

Abvldodes Múltiplas:

Análise de 97 em referóncia e rerltã0 da
Contestação elaborada para 0 uso. Reunião [Oco
Pedra Pontenale sol;cilando-o a adoção das
povldénciae oatlnentm

R$250,00

01:30:00

se 375,00

06/10/2014

06/10/2014

Atividades Múltiplas:

Reunião com Padre Fontenele tratando do
cvmprtmente do prazo fixado pelo Juizo para
Indicação de assistente técnica e formulação de
quesitos. ~mimhamenlo do uso.
Toei por Partie lp

R$ 250,00

01:00:00

R$ 230,00

02130:00

Isã 525,DD

R4 60,00
00:05:00
Acompanhamento processual e atualização dos
andamentos para fins de rau,~
TOM por Partici pmtel ~ ^ 0010 8roo

R$ 5,00

Partidpanbt
00109/2014

~rtlHpanM 1

W

Debora CAJaseiras Marinho (maquino)
08109/2014

Acompanhamento
Processual:

PeOro Mmripw B.MI Miranda Fmtenab (IX ;adO Júnior)

A

RO 5,00

Y_ —

17/09/2014

17/09/2014

Atividades Múltiplas:

Elaboração de pauta de audlãnclas da terceira
semana de setembro e arculação da mesma aos
envolvidos no diante e escritório

R$ 150,00

00:10:00

R$ 23,00

24/0912014

24/09/2014

Atividades Múltiplas:

Anéllee do status atual d0 prowso para solicitar
possíveis providencias ao cliente / elaboração de
o - mas ao cliente solk.Itando mn0rmeção de

R$ 150,00

00:30:00

Ra 75,00

pépNle 2

m

*Oras TmFaUunidis • Por Cliente d NojiMaÇAVO (COMI munlo)

Eneddoen:: 1&1112014

proposto e alertando para horária o local da
sudlóncte / saboreção de petlçã0 de Juntada de
substabelecememo e Orovl0ánclas de protocolo no
tlste~ de lustica do trabalho
2610912014 2W0912014

►articipi ntm

Atividades MOltlplas:

as 150,00 04:00:00
Ida e Justiça do Trabalho de Caucela pare
acompanhar a sudfi0c14 do Cato em reforáncla 1
sploveRando-se de dllpOncu, Ida ao Fórum Clvel de
Caucala para tratar do protocolo e despacho do
resposta ao oficia esguiche juizo que determinava o
desconto de penao abmenticla em folha
04:40:00
Toul por ►arekfitantet

---_—Y

TUIM Oltvelro Plulmco Pontas (Estagiário)

2310912014

2310912014

75/09/2014

25/09/2014

05110/2014

06/10/2014

1311012014

13/10/2014

20/10/2014

20/10/2014

Acompanhamento
Proceswel;
Acompanhamento
Processual:
Acompanhamento
Processual:
Acompanhamento
P
timal:
Acompanhamento
procesarr6l:

Y_—

R$ 00,00
Acompanhamento processual a Atuabaçóo abra fins
de raiamo*.
R$ 60,00
Acompanhamento processual e atualização pare Ora
de relatOne.
as a0.00
Acompanhamento processual e atualizado no
sistema pere fins de relatório.
as 60.00
Acompanhamento processual a atuellteção dos
andamentos para fina de relatório.
RI 60,00
atualização dos
Acompanhamento processual
andamentos para fins de relatório.
Total pio ►are~ter

•

Total por ►eetal
sio:
curte

R$ 600,00

RO 700,00

__-----

00:05:00

R$ 5,00

00:05:00

Rp 5,00

00:05:00

R$ 5.00

00:05:00

R$ 5,00

00:05:00

tis 5.00

00125:00

Rs 25,00

07:40100

1110 1.355,00

PM- ON1747 (RI - Antonio HamlRCO mrnsio Camelro x MP2

Data OrIpIMI T/tw de Tsrsra

participantes Debora Cataultm Marinho
0810912014 0810912014

D~Ç" do Tsrah

valor Hora Durboo

velar Total

~COM

Acompanhamento
proc~"§:

R$ 00,00 00:05:00
Acompanhamento processual e etualaaçãn dos
andamentos Para fins de relatório
00:00:00
Taul pio Partklpental

R$ 5,00
N 0,00 r
pagine 4

ç

araB Trabalh adas - Por Clidfdr e Negoetoçao m ai resuma)
Telleoa Obveim Plutartd Fontes (Uta9dao)

23/09/2014

23/09/2014

25/09/2014

25/09/2014

06/10/2014

06/10/2014

13/10/2014

11/10/2014

20/10/2014

20/10/2014

Acompanhamento
Processual:
Acompanhamento
p,mel~h
AtempanMnanto
Noussul:
Acompanhamento
Pmcassual:
AcompYfhama n c,
processual:

— ~~

Pastas

E~G em: le(112014

(

partldpwter

R$ 60,00
Acompanhamento plxesauel e atusllração para lhnl
de rehatóru.
Acompanhamento pmcnnral e ah2elbslAO para fins
114 60,00
de teutbrla.
R$ 60,00
Acompanhamento processual e atualização no
ente~ para fins de relatório.
R$ 60,00
Acompanhamento processual o atualização dos
sndamantoa pare nino de relatório.
R$ 60,00
Acompanhamento orecOaVel e atualua(ap dos
andamentos para fins de realdrlp.
Total par Pwddpamol

--

Tas

so por Pa sta:

Prof-0001942 (RT - ~aval de 541va penses 1 CneY a S.A - VI de Rnpld - P1)

pala
Partlalpanta:

Data Orapinal

Tipo de Tarefa

00:05:00

R$ 5,00

00:05:00

R$ 5,00

(10:05:00

RF 5,00

00:05:00

Pi 5,00

00:05:00

Rj 5,00

0 0: 25:00

R$ 25,00

0023 0:00

R $ 50,00

r

velar Moa

p~ao de Ter^

Dura,pio

Vslor TOUI

ismno de Almeida PlnhMM Lana (AdwOado Sáolor)

03/10/1014

03/10(2014

Ativuladu MOelpus:

Análise do RT em referlinCla e revisão da
C9nitltatã0 elaborada para o fofa. ReunUd com
Pedro FOelenel• solicitando-o a 00000, das
p~MiAnclas pertinentes.

RI 250,00

02:00:00

RS 500,00

06/10/1014

06/10/2014

Atividades Múltiplas:

R$ 250,00
Acompanhamento do caso e verificação do ecemdo
em auaãlta. AdoNO dos PMVWènciu Partmsntes e
numóo com Pedra Fontenela • com letana Fontes
splldtaMO-es ãe ~s ilêncios necasaátldl a0 Canso.
Tota l p er ►ertld paMaa

01:00:00

R4 250,00

03:00:00

no 9 5 0,00

R$ 60,00

00:05:00

Rã 5.00

•

Pamelpanta2
08/09/2014

Débora Caiosdr
as
06/09/2014

Aumoanânimento
processual;

Acompanhamento processual a atualização dos
andamentos para sins de misteres

00:05 :00
~

—

_

R65, 00

papas 8

3 t2 A À

NegpctapAU
e
(coze Eesu/no)
+foras TrabaUradaPorCNurte
Perdcipantal

~0 em; ty11014

Pedro tunrlque eezeMl Miranda Fontenale (Advogado Jdmor)

0211012014

02110/2014

Atividades Múltiplas:

Elaboração de minuta de procurapio a corte de
prepoel(,Aovara repreIARtaçao no processo em
referAncia / contato telefônico com Cdtherina
Verboonan / elaboração de emoli com envio das
minutas e soltcissçio de retorno

Rç 150,00

00:30:00

Ra 73,00

0311012014

03/10/2014

Atividades MOlbpies:

Ereberaç110 da confuta``110 trabalhista , a Ser
apresentada no cew em re(erdncia / Flaboraçáo de
exceção de Incompet0ncia a ser apresentada 1
or9enuacão doa doamentoe que ~~ a defesa
/ contato telefonico como advogado arrepoidente
para alinhar e eelaluer o tato / providencias de
protocolo no atetema de Justiça do 7rabeiho

R$ 150,00

05:00:00

R6 750,00

05130:00

R! 026,00

Total por /ar~Wtot
Vareclpansst

Tetierie Oliveira PWtara Fontes (Estagiário)

2310912014

13/09/2014
1310912014

25/09/2014

25/09/2014

05/1012014

03/1002014

06/10/2014

06/10/2014

Acompanhamento
Processual:
Acompanhamento
protaSauei:
Conversa 1alal6rtra com;

Acompanhamento Processual e atualização para ãe
de relatório.
AmmpaM,amen10 proa:atual e etualeaç110 paro fina
de relatório.
f i9acão 011 o0rrefpOnOema 41 Pwwri.pl a fim ó*
Mmmmhã-lo : AYdN A / Contato atrevas de ~ali
acera doa honorários.

R6 50,00

00:05:00

Rã 5,00

R$ 611,00

00:05:00

R$ 5,00

R4 60,00

00:15:00

Ry, %$,W

Acompanhamento
processual:

Acompanhamento processual a atualização no
sistema Dera Rn/ de relatório.
Total por PartWpa

R6 60,00

W:05:00

R$ 5,00

00:30r00

8030,00

=

fosso por
Pastar
Data

Proc-0002061 (RT • António ria6ncio de Naeanfnta a Eneva $.A. - única, W de 5110 Gonçalo de Amarente/CE)
Dass Oriorial Tipo da Tarefa

Dascrlçao do T~

Valor Nora DUM OO

Valer Toai

►arddPantat TatlMro Gllwlre PWssfco Fontes (EpaglArss)
29/1012014 29110!2014

Atividade Múltiplos;

Oblonga, dos autos do proeese / lndusóo no pauta

R$ 60.00 00:40:00

R$ 40,00
Plgle a

9 z A J..

~omc Tmbafhadas

-- ~—~ —

-

~Cliente e NegOCinç00 COM te91m10
(

EmlaOO enr. +ffintè0+a

)

de acompenhamenlo, para fins de raletó , 10 /
Agenciamento de Md~ / Remepmenla 406 Mltoe
d0 prMliaO ao cnante atmvde de CM411.
Total por Pertldpentu,

OOt40:00

Temi por Pasta:

00140:00

T~ por Co ntr ato/aia9oGC3o: --

Teta§ por ClNalar

--

R_040 ,00
RO 4 0,00

13:19:00

a* 3.970,00

13:15:00

R9 3.970,00

mo

pagina 7

3 jA

a

ras TraLalóadas-Por Cliente ejVe

Cliente:

daçóo(tom restirno)

Immedo4m:t01~

MABE CorlstrUÇSO, AciministreÇAD e projeto Ltda.

Cant 2012/0000240/000
tia Mpocla{io:
Ds4r 09: Reclama580 Trabalhhdas • Terce rizadm MAOE
lias,~ de Na~**
Valor Mora

Partldpantaa

Duração

valor TOMO

Debora Cajasalroa Marinha (estagiário)

1111 60,00

4Ir00:00

R$ 60,00

latiam Oliveira Mutaroo Pontue (4ta01árto)
Tabl

R{ 60,00

00140100
01140100

R{ 40,00
11141 100,00

Pastel

Pmc-00015134 (RT - Mabe Construção e Admirddrallo de projetos Llda x Elza de Oliveira Silva - I• Vr de Ceucala-CE)
DrarlOao de Tarefa

Valor hora

Duraç{o

Valor Total

Particlpane,

Dam Origin al Tipo da TRron
Debora rAjaNlras Marinho (Estagiário)

0110712014

0111012013

Divertis

Obtenção de dammentos e pastas 1 Obtanç{o de
atas de audlenda / alusnsaÇA0 dos andamentos /
envio de lmall a0 cliente cem tia Iniciais dos frios

R{ 60,00

00:70:00

R{ 30,00

21/07/2014

2110712014

Acompanhamento
Processual-•

00:05:00

R$ 5,00

04/08/2014

04/08/2014

00:05:00

R{ 5,00

11/08/2014

1110{12014

00:05:00

R{ 5,00

0 812014

16/01/2014

Acompanhamento
Processual:
Acompanhamento
Procesaud:
Acompanhamento
OroceNUal:

00:05:00

R{ 5,00
0

01/09/2014

0110912014

00:05:00

R{ 5,00

08/09/2014

00/09)2014

RA 60,00
Acompanhamento processual e elvoliração de*
andamentos para fins de Matado
RA 60.00
Acompanhamento processual e atuelireçAO 405
andamentos para fins de Malária
R{ 60.00
Acompanhamento proceseual e atuallraçáo 001
andamentos para fins de mlatdno
M1560,00
Acompa ihemanro processual e atusllaa00 dos
andamentos para fins de m 10t61 10
RA 60,00
Acompanhamento processual e atu0lisaç80 dos
andamento para fins de relatório
R4 60,00
Acompanhamento processual e otuatlzaÇAO doa
andamentos no sistema para fina de relataria
Total pw Parlkip ~

00:05:00

R{ 5,00

0 1:00100

R1 60,00

Data

Acompanhonvento
Processual:
Acompanhe 0
11
Processual:

Pógtrr e

3.244

W oras

TrnbaNwdas - Por Cliente e Negodaç4o (com resrmlo)

Pe~pensn

Tatlana Oliveira Plutarta Fontes (Estodiárlo)

15109/2014

1510912014

21109/2014

23/09/2014

06110/2014

06/10/2014

06/10/2014

06/10/2014

10/10/2014

1011012014

13/10/2014

13110/2014

20/10/2014

20/10/2014

26/10/2014

20/10/2014

EtoRdo em IOVI I014

Acompanhamento
processual:
Acompanhamento
procesWal:

Acompanhamento pr~mjg a atuallzaçU

R$ 60,00

00:05:00

R$ 5,00

Acompanhamento Ptocanual a atuauxa(lo para fins
de mistério.

R$ 60,00

00:05:00

R$ 5,00

AcomOenhamcnto
P~Wal:
Acompanhamento
procequal:
Acompanhamento
Pro~al:
Acompanhamento
Processual:

Acompanhamento processual a atualizaçl0 no
nstelea para fins de relatório.
Acompanhamento processual a atualizaç6o dos
andamentos para fina de mictório.
Acompanhamento processual
atualizaçao dos
andamentos para fins de mictório.
Acompanhamento processual e atuallzaçao dos
andamentos para fins de mictório,
Acompanhamento processual a atuallzaçóo dos
andamentos para fins de mictório.

R$ 60,00

00:05:00

R; 5,00

R$ 60,00

00:05:00

R$ 5,00

Rç 60,00

00:05:00

R; 5,00

R$ 60,00

00:05:00

R0 S,00

R$ 60,00

00:05:00

R$ 5,00

Acompanhamento processual e atuellzacóo dos
R0 60,00
andamentos para fim de mictório,
Total por Pertldpentn

00:05:00

R0 5,00

Acompanhamento
processual:
Acompanhamento
processual:

•

Temi por Canlr

00140.00

R$ 40,00
8 0 1 00, 00_

Total per Paeta1

O1i40100

joiogocla~

O1t40:00

80100,00

01~100

R $ 100,00

-

Tua@ por alisaste:

•
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*aras'TrabaiHarGes • Por Clic9dc e Negociaçào (cone lntaRO)

Enüwo eco: IM

Imolo

Cllento: PECEM )) GERACAO DE ENERGIA S. A.
Ne Negaclaçaol Cont 2017/00002401000
i Reclo GC5" Trabalh0tes • Temeiriradu MA9e
Deacr
Rearma d• Negociação[
par0clpamp
Debora [[Jaezes* Marinho (fat0 1")
poeto Nrul0w ggzarrll MlsnAe lyrltanala (Advogado 2ánlar)
Tatlana 01heis Plutanco f wai, (0stagiárla)

Valor IIOr9

valor Total

04:34,00

R$ 270,00

R$ 150,00

00100400

le* 125,00

11 h11 50,90

03100:00
00120:00

Rf 100,00
Rf 075,00

T~
prata[

Durado

R$ 60,00

Proa 0000109 (RT MPX parem T) Geração de Energia z 10[61 Todowagner - V1 de Cautala-CS)

Dela

Data Drlpinal

Tipo de Tarefe

Paruclpantat

Debora Ca)eselres Marinho (vosgern)

19/09/2014

19/09/2014

01/09/2014

01/00/2014

09/09/2014

09/00/2014

Acompanhamento
Processual:
Acompanhamento
Processual:
Acompanhamento
processuell

Drolçáo da Twsh

Valor ttore

0~09

Valor Total

00:05:00

R$ 5,00

00:05:00

Rf 5,00

00:05:00

Rf 5,00

00419:00

R0 15,00

Rf 60,00

00:05:00

Rf 5,00

89 50,00

00:05:00

Rf 5.00

Rf 66,00

00:05:00

R$ 5.00

Rf 60.00

00:05:00

RI 5,00

Rf 60,00
Acompanhamento processual e atualizarão dos
andamentos pare fins de relaldno
Rf 60,00
Acompanhamento processual a atualização dos
andamentos para fins de re181600
Rf 60,00
Acompanhamento processual a atualizarão doe
andamentos para IIM de raia6no
Total par Pertíci~lim

Plutorca Pontas (Estagiária)
85109/2014 15/09/2014
23/09/2014 27/09/2014
0611012014 06110/2014
13/10/2014 1311W2014

Acompanhamento
Processual:
Acompanhamento
Preceespal:
Acompanhamento
Proceesmal:
Acompenhamenla

Acompanhamento processual a atualização dos
pnoceuos
Acompanhamento processual e atualização para fina
de relatório,
Acompanhamento processual e atua1121,00 no
aMtema para nu de relatório.
~ainhamento processual e atualização doe

Página Ia
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f

uros T7aóailuí das - Por C(1e/1te e Ntgwcia fao (corri Feamao)

20/10/2014 20/10/2014

Processual:
Acompanhamento
Processual:

Endedo em : 181182014

andamo~ para nas de relatório.
Acompanhamento processual e atustlzaçó0 dos
andamentos. para 19m8 de relatório.
Temi par Participaí,

R$ 60,00 00:05:00

R$ 5,00

0012!:00

RB 31,00

00:40:00

R0 40,00 -

Total por Peab:
Paetet

Pmcr0000139 (RT MPR puem 11 almocei, de Energia S.A z tosa Rontdo arai da Siava - VT de Cauula-C!)

Date

Date Original

Tipo de Tarah

►articlpanb:

bebora Cpjenlras Marinho (ESb0larb)

18/08/2014

18/08/1014

01/09/2014

01/09/2014

08/09/2014

0810912014

Valor H~

11eaCIgiO de Ins~

R$ 00,00

Acompanhamento

Acompanhamento processual a etualizaçao dos

Vruenual:
Acompanhamento
Prue u,al:
Acompanhamento
pfoC036081:

andamentos para fins de relatório
R$ 60,00
Acompanhamento prece~## e atualilaÇa0 das
andamento# para fim de relatório
Acompanhamento prece~&§ a atualtzaçao dos
R$ 50,00
andamentos para fina de ralatbrlo
Total por Parlldpanter

Participante:

Pedro Henrou* Beaerrll Miranda Fontenele (Advogado 10alor)

1711012014

1711017014

ParOtlpante:

TaUan$ 011vaira %uta" FOntn (ESbgulrló)

15/09/2014

1510912014

23109/2014

23/09/2014

06/10/2014

06/10/2014

AOVldades M0ltlpin:

V~ Tobá

00:05:00

R$ 5,00

00:05:00

R6 5,00

80:05:00

R$ 5,00

00: 1 5: 0 0

R $ 15,00

00:50:00

R$ 125,00

00150:00

Rq 12 5,00

---- --

Análise do acOrdBo proferido no processa em
reterMcla a dos autos come um todo Para elaborar
resumo do caso e *mais de comunlcaçaa do
andamento alUalilado do caso ao cliente /
Eleboraçbo de emall de atualização (obra o coso
tendo em vista o ncablmente de publlc*Çau de
Oeclsa o do Tribunal sobra o teso

R$ 150,00

Total por Participante:

Acompanhamento
Procenual:
acompanhamento
PrOCKSUal:
Acompanhamento

ttaraçao

—Y

-

Acompanhamento PrOC9CEU91 e atUattlKaO das
proçcesos
Acompanhamento processual e atuallzacó0 Para Ona
de mictório.
Acompanhamento Processoal a atual1za09 no

RS 60,00

00:05:00

RP 3,00

R$ 60,60

00:05:00

Ra 5,00

R$ 60,00

00105:00

Re 5,00
P&08 11

3.111

iro ras TMIrallatdea

-

Par Cllelltr o "oC ação (cotN ~não)

13/1012014

13/10/2014

16/1012n14

16/1072014

processual:
Acompanhamento
Processual:
Allvidadas Múltiplas:

17/10/2014

17/10/2014

Atividades Múltiplas:

20/10/2014

20/10/2014

Acompanhamento
processual:

E~~ 1&11,2014

sbtems para fins de relatório.
Acompanhamento processual a alua0zação dos
andamentos para fins de mictório.
Obtenção de Acórdão, reportando-a ao Pedro
rontanale / Atualização no sistema para fins de
relatório.

R$ 60,00
Obtenção de Acórdão proferido, mportud" M
Peoro sontepae / AtusOatão no sistema.
R$ 60.00
Acompanhamento processual e otual,zotão dos
andamenloz para fins de ml4lóno.
ToW por ►artldperrtel

00:05:00

R$ 5,00

1(1160,00 00:20:00

R$ 20,00

R$ 60,00

Twl por Parte,
Paetal

Procc0000610 (RT Mm( Pecam 11 Gestão de 9",Qla e Adelso0 Gil tle Sdva

Date
Psrtid~":

Date ~mal

Tipo de Taeafe

•

VT de Assá-PN) --

Dasvlçb da Tarale

00:10:00

Rã 10,00

00:05:00

R$ 5,00

00155100

55,00

02100100

RO 195,00

—_
valer Mera

Doret{o

-- ^Inalar Toam

Debora Coloseirae MMlnno (estagiária)

ta/oa/2014

10/06/2014

01/09/2014

01/09/2014

05/09/2014

06/09/2014

510972014

15/0912014

73/09/2014

23/09/2014

05/10/2014

06/10/2014

13110/2014

13/10/2014

Acompanhamento
Processual:
Acompanhamento
processual:
Acompanhamento
Processual:

Acompanhamento
Processual:
Acompanhamento
Processual:
Acompanhamento
prouasuel:
Acompanhamento

00:05:00

0.5 3,00

00:05:00

R$ 5,00

00:05:00

R$ 5,00

00115100

RO 19,00

R$ 60,00

OOAS:DO

R9 5,00

R$ 60,00

00:05:00

R$ 5,00

Ra 60,00

00:05:00

R9 5,00

RS 60,00

00:05:00

Rã 5,00

R$ 50,00
Acompanhamento prOte4apa11 atuallzaçãD dos
andamentos pare RrN de relatório
Rã 50,00
Acompanhamento processual atualização dos
andamentos para fim da relatório
R$ 60,00
Acompanhamento processual a atuall:Kão doa
andamentos para fim de mictório
Tora) por Particlpantel

Acompanhemem0 processual e Nuellzeção dos
proceseds
Acompanhamento pcacessud e atucl4açao para fins
de r~lo.
Acompanhamento processual e eluallzacão no
sistema para fina de relatório.
Acompanhamento proceasual o alualizKóO dos

Papeis 19

3zj Ik

~UTAS Trabaltlada9 - Por Cliente t NePcifiÇAO
20/10/2014 20/10/2014

(CIM1

rrsrmro)

EmIOdo mn: 101117014

andamentos para runs de relatório.
Acompanhamento processual e atualização dos
andamentos pua tina de mictório.
p r ~C
T

Processual:
Acompanhamento
procnaual;

R$ 60,00 00:05:00

Rf 5,00

00%25:00

8125,00

~1 o

Total por eaacar

anta:

pra-OOOOa95 (RT Plplt Pwém R Geração de Energia s FranClsa Johnnl C4 ~hO - VT de CDOCRINCE)

~tidpentel

Data Orig inal Tipo de Tueh
Decora CAlaseiras marinho (Estagiário)

19/08/1014

180012014

01/09/2014

01/09/2014

09)09/2014

ONOW2014

Data

esan

Valer mera

ção de Tareea

Valor Total

00:05:00

R15,00

00:05:00

0.0 5.1 9)

00:05:00

Ri S,00

00118:00

R8 15,00

R$ 80,00

00:05:00

R1 5,00

8180,00
Acompanhamento processual e atualizaçáo dos
andamentos para fins de mictório
R* 00,00
Acompanhamento procutual e atualização dos
andamento* pua rlu de relatório
R* 60,00
Atompanh*menle Proc~411 e ntualliaçáo de*
andamento* para fins de relatório
Total par, Mrddpwtet

Acompanhamento
proxttual:
Acompanhamento
processual:
Acompenhamanto
processual:

Duns çao

^-

Partldpame:

TRlane 0lrvolre Pluterm Pontes (Calsillár o)

15/09/2014

15/09/2014

Acompanhamento

Acompanhamento processual e 4tualneçIO doa

Processual:

processos

2310912014

23/09/2014

Acompanhamento
ProceyeVal:

Acompanhamento Processual e atuaVação para gim
de relatório.

R$ 80,00

00:05:00

R$ 5,00

0611012014

06/10/2014

Acompenhamente

Acompanhamento processual e atuallrAçA5 no

R$ 80,00

00:05:00

R1 5,00

proce*4u81:
Acompanhamento
Prose simal:
Acompanhamento
Processual:

sistema Dora fins de relatório.
R* 60,00
Acompanhamento proussual e atualização dos
amamento, pare rins do mictório.
0.1 60,00
Acompanhamento processual a atualização doa
andamentos para fins de mlatóno.
Total por ►artMpanb:

00:05:00

R1 5,00

00:05:00

R$ 5,00

00125:00

0.8 38,00_

T~1 por pa~: — ~

00140100

aa 40,00

011012014

1311000[4

20/10/2014

20110/2014

-- u~'

► Delas

~~~

eroc-0000896 (RI tipi( Pecém 11 Geração de Energia x António José 0.058,10 da Santa - Vr de CeticauliCE)

Pá01m 18

3z ~ a

a

ras Trabat/radas -Par CNente or Negociação (mil re5wa0)

Dora
Pirtklpinbr

Data Orlglnal

talar hora

0ascriçse da Taroh

ouraç90

Votar Total

Debora Cafamktni Marinho ~Quina)

18/011/2014

16/08/2014

01/89/2014

01109/2n14

08/89/2014

08/09/2014

Partldpente:

Tapa nN Torero

rm~ em: 1011142011

Acompanhamento
Processual:
Acompanhamento
Processual:
Acompanhamento
Processual:

R$ 60.00
Acompanhamento processual a etualitaçso dos
andamentos para fina de relatório
R$ 60,00
Acompanhamento processual a etuelicaçao dos
andamentos para Ilos de relatório
R$ 60,00
Acompanhamento processual a atualização dos
andamentos para fins de relatório
Total par PartKpenta

00:05:00

R$ 5,00

00:05:00

Rp 5,00

00:05:00

Rs 5,00

08r15:00

R$19,00

00:04:00

R5 5,00

00:04:00

R5 5,n0

00:05:00

R$ 5,00

00:DS:00

R9 5,00

00:05:00

R$ 4,00

0 0:25:00

as 2 5,00

00140100

Ra 40,00

Tatiane Olmeira Plularco rontos

1510912014

15/09/2014

23/09/2014

23/09/2014

06110/2034

06/10/2014

13/10/2034

23/10/2014

20/10/2014

20/10/2014

Acompanhamento
Prdcaasual:
Acompanhamento
Processual:
Acompanhamento
Processual:
Acompanhamento
Processual:
Acompanhamento
Proceesual:

R$ 60,00
Acompanhamento processual • atualilacóo dos
processos
R$ 60,00
Acompanhamento pra ~81 a atuoluaçóo para fins
de relatório.
R$ W,00
Acompanhamento processual a atualilaç6o no
sistema pesa fins de rotatório,
R$ 60,00
Acompenhomenle processual e atwlii:açóo das
andamentos para fins de relatório.
R$ 60,00
Acompanhamento processual e atualitaçao dos
andamentos para fins de relatório.
Total por PaNdpor Ner

Total por Pastas
RI - MPR P9Cfm 11 Y tose 1
r

Oco

Oata Orl01na1

TI P O de Tarah

Particlpartec

Debora CAJAMJras Marinho (totalitário)

18/09/2014

1/1/0012014

0110912014

01/09/2014

Acompanhamento
Processual:
Acompanhamento

Dascrl s so tla Tereh
Acompanhamento processual e atuaitraç5o dos
andamentos para fins de relatório
Acompanhamento prmnlual e etue0taçáo dos

Vabr Mera

bundo

Vabr Total

R$ 60,00

00:05:00

R9 5,00

R$ 60,00

00:05:00

A; 5,00

Página 14
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a

ras Trabalhadas -Por Cliwlle e NeScidaçdo (cola resistimo)

08/09/2014

08/0912014

Procasswl:
Acompanhamento
Proussual:

Eòadn as: 1Af11/201a

andamentos para fins de relatório
Acompanhamento processual e alueezação dos
andamentos pare fins de relatório
Total par PatOdgm

00:05:00

R$ 5.00

00316teo

Itã a6,00

R$ 110.00

OO:OSAO

R; S,00

11360,00
1

7atlana
Olimita Plutarto Fontes I17.uaOrlo7
Participante:
15JO912014

15/0912014

23/09/2014

23/09/2014

06/10/2014

06/10/2014

13/10/2014

13/10/2014

20/10/2014

20/10/2014

paute[

Acompanhamento processual a etualizaçao dos
processos
Acorroonhammdo processual • atualização pare fins

R3 60,08

00:05:00

R$ 5,00

Processual:

de relatório.

AcomPmbamanta
Noceasual:
Acompanhamento
Pmcelsual:
Acompanhamento
Processual:

R$ 60,00
Acompanhamento processual a atualização no
Volem , para Uns de relatdaa.
R3 60.00
Acompanhamento processual • atuabroção dos
andamentos para fins de relatbno.
Acompanhamento processual e atuehração dos
R3 60.00
andamentos para fins de relatório.
Tarai por Parelclparmi,

00:05:00

R$ 5,00

00:05:00

R* 5,00

00:05:00

R$ 3,00

Y—_

Sem 0001500 (Elaboração de relutamo dos casos trabalhistas)

Data
esrtieipentet
26/08/2014

ArArnpanharnento
ProOassual:
AWMPmhamento

Deu Otlpinal

Tipo de Tarara

~ __—

____ ~ _—

Velei store

Descrlrão da Tanta

Dura560

—

—

Ra 40,00

___w_

~•

Valor Totel

Debora Calaseiraz Marinho (Cai — tapo)
26/0612014

Elaboração de:

•

Acompanhamento processual e aluallza5ão dos

andamentos pare rins de relatório/ atualização dos
valores da tua W alabor~ de relatono das casa
Judiciais da Eneva e Pecãm u
Taal Por par0cipante:

R$ 60,00

03:DD:00

01100100

por, P=U%_ C]:OÓt00 •~ _

R$ 26,00

00t23t00
00:40100

Totel por paatet

—~ -

~

_

Tossi por contrato/Neaoco0bt ~ - ó0. 120:00
Total por CReOtes

D6t20t00

R$180,00

-_

R3 100,00
Ra 105,00
Rf 575,00

11.9570,00
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ALBUQUFRQUE PINTO

S OARES VIEIRA
A U V U U A U 0 ti
AV. 39f1toa w'maW,
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vrvvw.a IbuQUaiYUadnto.Cam.b1

Fortaleza, 13-Nov-14
Eneva S.A.
Praia do Flamengo
Flamengo
Rio de Janeiro
22210-903

Fatura:
Período:

00001886
Novembro 2014

Valor Devi doi

Rl

857,14

Vencimento:

02/12/2014

o
Prezados Srs.,
Conforme previamente acordado, vimos pela presente solicitar o reembolso das despesas Incorridas
pelo nosso escritório no período supra mencionado, nos seguintes termos:

Reembolso de despesas

R$

857,14

Desconto

R$

0,00

Total Líquido

R$

857,14

Acreditamos que a presente fatura esteja em troa ordem para aprovaçáo e possa ter seu valor total
liquidado até vencimento mencionado.
•
Atenciosamente,

9~

N

Rosimeire Vasques
Administrativo

~

VA

W

o
Jn

~

[1U

3&.)3
naneu icau
no ~ MUdlo

Papaer

~

341-7
rr

-'w- ms

Recibo do Pegador

n

•
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02/12/2014
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Banco Itaú
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Eneva S.A.
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Ria de Janeiro
22210.001
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857,14

3zzy
Extrato da Fatura
NGmerol 00001886

Escritórlo: Albuquerque Pinto Soares Vieira
Cliente: ENEVA S.A.

Naturezas de Serviço

Faturado por: CONTRATO: Cont 201210000240
Tipo de F aturai
10

Dt. EmlasSo

_
--

Datalhas
~

---

-

Emitido em:

TlpoMov: GASTOS

._

_ - 2111012011 _- unidade_ÇUacalo._,.. .__-.- .....:rroeuao-_

52315

-

Nota de Débit o

1311112014 !s 16:00
Valor

- --_

- -

rodleo ................... .. ...:7r ur.-0o01912
Stalua ........................:snoorrodo
Yscrítõrío Ne*ponalve:........:
Clianta Principal .............:Snava S.A.
Nlrmuru Nuyuu..VAa .............:CcnL 2tl!2/DQD02aD-000
..... :Traba:hiota
Natureza..
Uescr - Çao do novimnto........ i:u'A doa sonorArios Advocaticioe de
3]l- avQ iienrlqua Vídípal-Gantoa, no valor-da 83720,00, por atuar como —
~

--857,11-- — -- -

-- -- -

--

-

----- ----

racnmixuufuui.a na A.ailanaia moli Aadn 4':a

Piano de Contes Wal'i......... itonorürico Advecatícios
1ri. ComplaTentar ..............

Total

657,11

•

•

Emitido em: 17/1112014 à s 10:56 por: Wanessa Rubens de Souza

111

--

- --

3.2.23'

PAGAMENTOS EFETUADOS

Nrv,,,,rnert ewmiaorl rrool: • PMKiai

--Dome.

id: 52315
-

Proprietário (Escritório):
- - Credor/Devedor:
Descrição.
--

-

Observaçãos
Status Atual:
Data de Vencimento:
Data de Pagamento:
Valores......: Bruto:

-

-

Albuquerque Pinto Soares Vleira
Gustavo Hemrlque Vidigal Santos
- - -- - --—----- - - -RPA dos Honorárias Advocaticlos de Gustavo Henrique Vidigai Santos, no valor de Rg720,00, por
atuar como correspondente na Audiàncla realizada em Piriplri-PI.
Realizado
01/11/2014
0311112014
857,14 - Desconto:

(+) Acréscimos a
(-) Deduções(Retenções) a

•

- -- -- -

Multal
IRRF:
COFINS:
ISS:

0,00

a

0,00
0,00
0,00
42,86

-857,14

Valor a Realizara
luroe0,00 a
0,00
PISCSLL:
0,00
Outros94,28 a
Velar líquido a realizar
=
Valor líquido Realizado
=

0,00

(137,14)
-720,00
-720,00

Classificações:
W
Plano de Contas (ORE)
Receita Recuperação ce Despesas\(-) Custos de Clientes\Custo com SerrMo de
rerceiro\Honorários Advocaticios
Centro de Custos
Escntórios\Albuquerque Pinto Soares Vleira\Escritórlo\Área Tócnlca\09 Trabalhista

Competérida
1012014

Valor Rateado
-857,14

Valor Rateado
-857,14
___._,.„.....Valor AR

Unidades de Custeio
Processo

• Emitido em: 0611112014

-857,14

Proc-0001942

Saldo Previsto

-720,00

Saldo Realizado

-720,00
1

3.2J(o

I

C

prcs

N2

~
1805..p1.
wAn.r 3r
8 'u
2I 0"2160
— I e I _~
3982
-- 19 I
~

A

-

P.oueow M. / C

rrAO UMeANCD SA
7CwrAL F7A PRACA POR7176A127o1
AV DOM LMS 545
FMALUA CE
C9NrK ÁG105/2011

12

'_ U 14
~

ALBIgl1ERp1EPIH7D ADJOGAODS
CNP10A71).1pA'001•SI

tU7
Aaá~itymo/

r

i

MAÇA
AU%-ATENDIMENTO - AO. FORTAL
HM: 12:24:52
DATA: 03/11/2814
TAOLE: OMBIO178141
TERMIRAL: e MB1B17
COMPROVANTE PRO SDRIO DE

DEPdSITO DE

LUES

0855.913.00054315-3
CONTA CREDITADA:
GUSTAVO
NENRIWE
VIDIM SANTOS
NOME;
vALOR TOTAL DOS CHEGUES:
Mat~ DO ENVELOPE:
NDNEPO DE CDNIROLE'

728.90
7235125591
307275837

A conftroa00 do d8Pdslto Es dará Pelo
lançamento do valor m conta do fevorecldo &03

e abertura do emro M e a verttic43o doe
valoras Contidos.

Informações

~

8966s725
stus
5 CplxA~ãs
6101e eloalos
Ouvidoria da CAIXA' 9898.725 7474
www.celwe.8ov.br

i
I

Aprovação de Solicitação de Movimentos
Corta Co E.

Id.: Escr0órlo:
52315 ADUpueryue Pilo Soares Ytelra

Banco Itoá

Fama PRW.:
U~O SolkR .
Credor Dwador
DaserlçSo;
RPA doa Motararios Adw Icíca GuAa.o Hatnlgaa ~I Santas Taliana 0~ PM~ D'mheiro
Fontes
de Guslaw M~ ~ Satd
os. no motor de R5720.00. por atua
f GODO Wnaap011deMd na M~
aia ma~ em N*6.PI.

I

I,
1

j

I

~

I

i
i
I

I

j
I

I

Ì

I

ü
Aprovação:
I

Valor.
(720.0%

i
d

ry
CC)

~.

1

RPA

;

1 ALBUQUERQUE PINTO SOARES VIEIRA ADVOGADOS

i

09.143.18710001-57

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços
a importãncia de R$

PONTO SOARES VIEIRA ADVOGADOS

720,00

conforme ~nativa abaixo:

mil
TAXA

SALÀRID-BASE

1 VALORVÁXIMORREENeOL50

ESPECIFICAÇÃO:
857,14

1 Valor do serviço prestador..._._.-..w.RS

m
R Reembolse ( % de até o salário-baso)R$

I
I
CARRETEM (CÁLCULO DO VALDIR DO R~SO)
ApliCOf iD~ aaWe O wJw de mã~bra (11,7111 do FRETE?
D naY
0 om!eepm!do á so REEMBOLSO, tespeltldo
tinge mádno o w!ar nalsadda ro raspo SALOD

857,14

SOMA-..--R$

~0

i

DESCONTOS:

NUMERO OE INSCRÇÃO

NO. PIS

133.826.5319-1

111 INSS

R$

.CPF

707.145.253-91

N ISS

RS

I

IV IR

DÓCUMENTO DE 0ENn6AOE
NGMERO

~o EMBSOR

707.145.253,91

SSPM

LOCALIDADE

94,29
42,86

R$

TOTALDESCONTOS

137,14

VALOR LÍQUIDO
DATA

R$
IlSS11ATDRA

I

!1

I

_-

,1--

Taresina (t 1)

Li

Custaao cienrique Vi !:u ni untos

o

720,00

1

o

o
aa ~ N. n.a.We.ca ~ area>Araso ~ >w ~ rra

Fim..: 001

ó1ogue naui

Emssao.: 10n2n4

Nrm"~

Nr PI^

Nr ConVaio

00066a

000001

APl00pp260076H

MananaMO
DdOH15

ortie10/12/14
+or

rAEacAO

4 em~

CUanae

Compatanoa+
7VZ01a

Mae A~
0.00
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Fortaleza,- 27-Nov-14 Eneva ParticipaçiSes S.A.
Pr do fiamengo, 66
Flamengo
Rio de Janeiro

00001320

Fatura:
Período:
Valor Devido:

RJ

935,75

Vencimento:

22250-908

05/12/2014

•

Prezados Srs.,
Conforme previamente acordado, vimos pela presente solicitar o pagamento dos Honorários advocaticios
referente aos serviços profissionais prestados no período supracitado, nos seguintes termos;

•

Honorários Acivocaticlos

R$

Desconto

R$

950,00
0,00

Honorários Advocatfcios

R$

950,00

COFINS (3.000%)

R$

0100

CSLL (1.00%)

R$

0,00

IRRF (1.50%)

R$

14.25

PIS (0,85%)

R$

0.00

Total Líquido

R$

935.75

Acreditamos que a presente fatura esteja em boa ordem para aprovação e possa ter seu valor total
liquidado até vencimento mencionado. A nota fiscal segue juntamente com a fatura.

Atenciosamente,

~`.11,~rievt:l. ~0✓~11l~31
Roslmelre Vasques
Administrativo

- -

-- --

3134

I#Onts Trabaldadad- PdrC(lnrtd e Ndgoclaçad

(comi irsrarlo)

isrt~em: issni

Clientes Eneva Particlpaçóes S.A.
Cont 2012100004451000
Ma Meeoclasea:
Deac~i Conwitoda luddka Geral
leruma, de recendei~
pardelWntaa
Luciano 6umal topea Frota (AdvaOado apinbr)

Valer em
RO 200,00

D~o
01100:00

valor ~11
120 250,05

MarlaOa Rape (OOdo de Capital)

Re 300,00

0100,00

RO 450,00

Rómulo Alexandre seeraa (Sado de Capital)
Taal

RO 300,00

00,00,00
03:20:00

RO 200,00
R+ 050,00

Pasta:

Sem 00017% (obtenção de certldóes para 0 Grupo MFX)

Date
Partid~ai
25100/2014

4

Data orlolnal

Tipo de Tarem

D~ de Taeh

Vala ~e

DU~

Valor Total

Ludam Gurse Lapas Frota (Advogado Sénior)
2310612014

AtividaEta MOR1ple@:

R$ 250,00
Converea telefónica com Fernanda aulus sara de
oficio recebido tratando dl) lnquCrite policial
54612012. entend,mentos com equlpe @arca de
diligência£ a coram adotadas em São Gan5al0 do
Amara Me. Rnpoeta de ~11 de Cliente sobre o
assunto.
Total par participantes

01:00:00

R0 250,00

01:00 :00

R0 2 50,00

R$ 300,00
~sonsamente de obten5éo de artldilas
Ri 300,00
acompanhamento de dbtencão de certMóee
Toa por Panld pante:

01:00:00
00:30:00
01,30:00

R$ 300,00
Ré 150,00
R0 450,00

R$ 300,00

00:20:00

R$ 100,00

rtkipiente: Monelin Rocha (S6CIO da Capta)

/1012014
29110/2014

2311 W2014
29/10/2014

Atividades Mditipin:
Atividades MGitiplu:

Partltlpanlei

Rbm—
uloAbraOere Seifa@ ($oCb de Capitai)

1611012014

Ie/1W2014

Diversos

Entendimentos com equipe Interna e cliente sobra
providéntias com RTD Fortaleza / São Genealo dl)
Amaram.

página 1

OIa

32 3 Z

Emoeo.m. larlina ,1

Tfo o Trabalhadas PorC(írná s Negada¡Ao (cum MMO

)

-

24/10/2014 24/10/2014

Divemos

R$ 900,00 0030:00

Ril IW,00

T~ por PerOdpM te:

00:90:00

µ 750,00

Tebi pw peta:

--- 03:20:0 0

Total por COwret0/1~10, 0 0:

03:20:00

9* 959,00

CINr~

03120:00

R$ 95000

Enteedimerd0s cóm equipe Interne • cliente wore
providémias com RTD rartalese 1580 GonNlo da

~Ante.
-- ~~~

Total por

R0 950 ,00_

•

pkmpe

3.231

çomoIrabaUrnda3 - Por Cliente e NegoriaÇAD (com reauolo)

Comedelim: 18111M14

Cliente: PECEM II GERACAO DE ENERGIA S. A.
Na NaOOC
the~itfol

~

C0111 201V00004451000
Consultoria lurlda:a Gerei

Resumo a Nalloela5aof
Valor hora
00,00

Partldpantes
ti~ Ca~res marinha (btwürio)
Tota
Pasra:

Proc-OOD05a2 (MPX ►acém 11 Geração coe fnarpla S.A

Data
Participe~$

Data OrI41Ml

Tipo de Tarola

-

Dorape
01140,00
01140,00

Vala Teta
R$ 104,00
80100,00

Denunde apresentada parente w Ministério publico do Trabalho. Contrato com a CSN Se4aarge.)

ocorri d o da T~

Vala Nora

Duraçto

Valor Total

Debora Ca)asenas Marinho (Eatadlario)

0~201 , 1

03/01/2014

06/01/2014

06410112014

70/01/1014

20/01/2014

27/01/2014

27/01/2014

03/02/2014

03/02/2014

610712014

10102/201 4

17102/2014

17102/2014

24/02/2014

24/02/2014

12/05/2014

12/05/2014

Acompanhamento
Processual:
Acompanhamento
pmc~41!
Acompanhamento
Processual:
Acompanhamento
Processual:
Acompanhamento
pronssual:
Acompanhamento
Nocauaal:
Acompanhamento
procaaual:
Ati~tuia Múltiplo:

Acompanhamento proceasuall aluallração dos
andamentos para fins de relatório
Acompanhamento proceasuall atualização dos
andamentos para fina de relal6no
Acompanhamento proceswel e atuallza0fo dos
andamentos para riam de rotatório

R5 60,00

00:05:00

R$ 5,00

R$ 60,00

00:05:00

R` 5,00

RÇ 60,00

00:05:00

R$ 5,00

Acompanhamento processual/ atualização dea
andaarantos para fins de relatório
Acompanhamento processuag etulillraçl0 dos
andamentos para fio* de Mlaldna
Acompanhamento processual/ atualização dos
andamentos para rins de rotatório
Acompanhamento processual/ aluallzaçãO dos
andamentos para firo de Mistério
Acompanhamento processual 1 atualização dos
andamentos para rins de Mha16010

R$ 60,00

00:05:00

R$ 5,00

R$ 60,00

00:05:00

RS 5,00

8160,00

00:05:00

R$ 5,00

R$ 60,00

00:05:00

R$ 5,00

Rã 60,00

00:05:00

R$ 5,00

Acompanhamento
Proceeóual:

Acompanhamento processual e IluNlzaçãa lu
andamentos para fina de relal0a0

R$ 60,00

00:05:00

Rã 5,00
P4yhha ã

3.235

n
TÌO ma TrabatlwAne - Por Cliorte e Negoc14s4o (comi

reaNmo)

enerve em: ta/11/2014

19/05/2014

1910512014

Acompanhamento
Processual:

Acompanhamento processual/ atualização dos
andamentos para fins de mlatOno

R$ 60,00

00:05:00

Rã 5,00

19/05/2014

19/05/2014

Acompanhamento
processual:

R$ 60,00

00:05:00

Rf 5,00

26/05/2014

26/05/2014

~ovinamen t e,

Acompanhamento preceituei/ atualização dos
andamentos para tu de Matóm
Acompanhamento processual • atualização dos
andamentos para fins de releldno
Acompanhamento processual e atualização dos
andamentos para fina de mictório
Acompanhamento processual e atualização dos
andamentos para fim de mlet6rio
Acompanhamento preceituei o atualização dos
andamentos oram fina de mictório
Acompanhamento processual e atualização dos
andamentos poro fias de mictório

Rã 60,00

00:05:00

Rã 3,00

Rá 60,00

00:05:00

R$ 3,00

Rã 60,00

00:05:00

Rã S,00

R$ 60,00

00!05:00

ly 5,00

Rã 60,00

00:03:60

Rã 5,00

Processual:
Acompanhamento
proceuual:
Acompanhamento
ProcessuAI:
Acompanhamento
Processual:
Acompanhamento
Processual:
Acompanhamento
Processual:
Acompanhamento
Processual:

Acompanhamento processual e atualização dos
andamentos Pare fim de relatório

1111160,00

00:05:00

R$ 5,00

Acompanhamento Processual e eluelização dos
andamentos poro fins de relatório

Rã 60,00

05:03:00

R$ 5,00

Rã 60,00

00:05:00

R$ 5,00

00:05:00

R$ 5,00

01t40:00

R* 100,00

01t40t00 ~

R:100,00

26/05/2014

26/05/2014

15/07/2014

15/07/2014

15/07/2014

1510712014

21/07/2014

71/0712014

04101112074

04/0512014

01/09/2014

01109/2014

01/09/2014

01/09/2014

Acompanhamento

Acompanhamento processual e aluatitatão doa

05/09/2014

Processual:
Acompanhamento
pm"mal:

andamentos para fins de relatório
Rã 50100
Acompanhamento processual e aluallração dos
andamentos para fins de miatdru
Total pai ►er5cipa~

06/0912014

Tota l

par P~1

TObl por contrato/NeOPCt

I -- 01140,05 ~ _— Rs190,00

Total por Clhltta:

01:40100

R$ 100,00

Pagine 4

3 .23G

oras Traballiados - Por C11entr e Negod(açdd (mm
Cliente: Porto do

1rs~

enurda am: 1811+2014

Pecdm Geração de Energia S/R

N^ Negodaçeol Cont 2012100004451000
uaaaiçeol Co~orla Juddlca Geral
Reuna da Napoclaçãol
valor Nora

PMldprnln
TaOana OIMPIM Plu~ Iwllea (Estagiário)

R{ 00,00

Total
paatal

valor Total
8f 120,00
R{ 120,00

Scm.0001067 ~edimento Empresa de SeOUrança no Np»

Data
~tid;,me,
26/10/2114

Duraç0o,
02100100
02:00:00

Data Orlpinal

Tipo de Taro1e

Drdiçao do TeraOl

Vala, Neta

Dura400

galo! Total

Tatbna Oliveira Plutarco Fontes (Estau , 600)
20/1012014

Ele0oroçao de:

R$ 150,00
Elaboraçáo de relatado mensal a cor ~Ido 15
empresa, atualizando os Vaiaras de caum e os
andamentos doa procaeso.
Total par parllelpenta

02:00:00

02:00:01)

Ra 120,00

R{ 120,00_
R{ 120,00

T~ per prol

»» 02:00:00

Total pm ConlraW/NepocR:çOot

02:00:00

80120,00

Total por Cliente:

02100:00

R{ 120,00

r1
LJ
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3.23
Número da
NFS-e
4378

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
~
teza
Folrta
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
I~
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e
r,Na,ae.

Date e Hora de Embaao

1112014

27111/2014 13:40:00

Competerlcta

1320

No. NFS-o surti uids

Número do RPS

Cõó-yo de VerlScaçeo

821679640

Local de Prulaçtlo

FORTALEZA - CE

PàNS QQ PRESTADORSERVIÇOS
ALBUQUERQUE PINTO SOARES VIEIRA AOVO(IA008

~ao
Nome Fantasia

ALBUQUERQUE PILAM Endereço e CEP

SO ARES VIEIRA
,, ,

Raz$o SOC(OVNOfI18
CPF/CNPJ

1 Município 1 FORTALEZA-CE

228.317.0

E-maR r+ummdo®rkomadudaao-ce.co

Telefaw (85)3264 - 1997

791

meepmw-

Erwva Pankipaç8es S.A.

15.379.16840001.27

RIO DE JANEIRO - RJ

Município

Insatçilo Municipal .

Pr do flemengo, 68.0 - Flamengo CEP: 22.25D-908

Endereço e CEP
Complemento

Inaó Municipal

SANTOS DUMONT , 2828 - ALDEOTA CEP : 60.150.162

Complemento

~

1

09.143.19A0001.57

CPFICNPJ

edar e

E-Mail

1 Telefone 1

C
Hornorarlos aovocat cios r.M.Mo em se

1111

ços profissionais prestados no contrato ConeuBoria Jurldca

1

3

Brue arth
Ser ntt ) r)dico
àEVA

17.13169117D101- SERVIÇOS ADVOCATiCIOS

1

1

Código de Obra

COFINS

PIS

Cód(go ART

t1TOS FEDERAIS w.

1

IR(RS)

14.25

e alhàmento de Valores - Prestador dos Serviços
Valer doe Selvlça RS

950,00

Natureza Opor~
1•Tiriffi

(-) Deaoonto

Raglme especial Tdbo"

(-) Desconto Condicionado
(-) Retonç5ea Federais

14,25

Outras Rotosioca
0,00

(•)186 Relido

o ro Mumcipb

Avisos;

RS

935,75

950,00

Vetor doe óarvlpoa R$
(•) Daduçóas Permaldae em Lei

(-) Deaocnlo Irlovndiòlonado

a*" de Glorio

OpçJb 9lmpbn Nacbnd

(%) AINUota %

2-Wo

CSLL(RS)

Cálculo do ISSQN devido no Município

3-sodaa I de ;;Z~Me

tnCenilvador Cultural
(•) Valor Lp uido

INSS(R$)

ISS • rebr

980,00

5.00
() Sim (In Nb

(_) Valer do ISS Rf

2-Não

1- Uma via d~ Nota F~ Yrd ~Ieda aaarer do e~ bme~ PM TomWar dos aervlpoa, mo amo MIp2Mai~B~".9W.ar
2- A auMrabd ade aaale Nota Fé~ Poderá ser, nedada no aM. ~ a uMaaoao do Cddleo m Varasygso.

0,00

3.),3g

r
W

c
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
Fortaleza
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRbNICA DE SERVIÇO - NFS-e
r•.ranwada

30/09!201418 : 10:27

Deu e Hem do Eml~

Competlli da

0912014

4154

CBdipo de VedBcP@ão

267758255

I.oral de PnWaçld

FORTALEZA - CE

No. NFS-9 substituída

Nieaero do RPS

Número da
NFS-e

DADOS DO fflESTADOFf DE SERVIÇOS
ALBUQUERQUE PINTO SOARES VIEIRA ADVOGADOS

Ra2Oo
Nome Fantasia
CPF/CNPJ

09.143.18710001.57

ALBI;QI:ERQUEPWO Endereço e CEP
$OARFSVIEIRA
- Complemento

InaoMunicipal 1229,317.0

1

1MUnIC(pio 1 FORTALEZA cr

AV $TOS DUMONT , 2828 - ALDEOTA CEP : 60.150.152
701 -

Telefona. (65)32641997

1 E meti ratmuntle ~rlCOntebu dada ce.

fZ D
R~ SociaMome
CPF/CNPJI

04.423.56710001.21

Endereço a CEP
Complemento

•

Eneva s.A.
MunlClpio 1 RIO JANEIRO • RJ

1 ~rição MunIcipat

Praia do FtamançIo, 88 • Flamengo CEP: 22.210-903
andar

1 Telefone

O

(21)3721.3284

E-meB Palrkk.cniesoeCorwve.com.br

DISCRIMINAÇAU DOS

Honor nos advocatiáoe relativos aos sorviyoa profisaionaia prestados no contrato do Reciamaç5os TrebelMstas- TareeirizedasrAME no período do
agosto de 2014

17.13/69117D101 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Código da Obra

COdlpo ART

_jiIII3UTOS FI=R
PIS

COFINS

IR(RS)

A=

11,33

INSS(RE)

Detalhamènto de Valores - Prestador dos Servimos

Cálculo o I

755,00

Vator da Serviços R9

Vetor doa Serviços RS
(-) Desconto

1.mouuçso no MurJcipo

(•) Desconto Condlolonado

() 11alerrç0as Federais

Regime ror;

11.33

Outras RotangOes
(-)155 Retido

(- ) Vetor LlquUP
'

Netuma Oparaçlo

0,00

R$

cai THbulação

evicto no

755.00

(-)

Doemiu IncorWldonado

Base da Cilcuto

Opçfo Slmpla Na~

()Q ADquou %
ISS a valer

755.00
5.00
( ) sina (X) 141110

incentNador Cultura)
743,67

2-1,140

(a) Valor do ISS R$

1- Uma via a~ Nela Fecal ura amada atrbw" do a•mall larydrla asa lrM~r doa 6wviqu. Malho MIWAna.tô~oza.Ga aw.ar

Avisos

un c b

(-) Dedu~ Permitidas em Lei

3-6madada de Proaaacnata

2 -Não

CSLL(RS)

2• A amor + amoede dum Nas rara so cra sw nwadrl no ar , cem a wa~ do Ceayo de Vardrar w.

0,00

F'r1d

322m
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONCILIAÇÃO DE VALORES DE CRÉDITO
ENEVA S.A.. em Recuperação Judicial, sociedade por ações inscrita no CNPJ sob o n°
04.423.56710001-21, com sede na Praia do Flamengo, n° 66, 9 0 andar, Flamengo, Rio de
-- -- - ----Janeiro/RJ, CEP 22.210-030 e ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A.. em Recuperação —
Judicial sociedade por ações inscrita no CNPJ sob o n° 15.379.168/0001-27, com sede
na Praia do Flamengo, n° 66, 9° andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.210-030
(" Recuperandas "); e

-- - -

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO , inscrito
no CNPJ sob o n° 33.661.74510001-50, com endereço na Rua da Constituição, n° 67 —
Centro — Rio de Janeiro — CEP: 20060-010 ("CIEE")

o
Considerando que:
(i)

As Recuperandas encontram-se sob o especial regime de recuperação judicial,
tendo seu pedido sido deferido pelo d. Juízo da 4" Vara Empresarial da Comarca
da Capital do Estado do Rio de Janeiro (Proc. n' 0474961-48.2014.8.19.0001);

(H)

O CIEE está atualmente listada na Classe III do Quadro Geral de Credores como
detentora de crédito quirografário no valor de R$ 928,80 (novecentos e vinte e
oito reais e oitenta centavos);

(iii)

Posteriormente à publicação do edital contendo o Quadro Geral de Credores da
Administradora Judicial, as Recuperandas notaram que o crédito havia sido
• listado em valor equivocado e que, na realidade, o somatório devido ao CIEE
por notas fiscais não pagas até 9 de dezembro de 2014, data do ajuizamento do
pedido de recuperação judicial, corresponde a R$ 3.096,00 (três mil e noventa e
seis reais);
(iv)

As Recuperandas reconhecem que o valor que é devido ao CIEE e que deve
integrar o Quadro de Credores é de R$ 3.096,00 (três mil e noventa e seis reais);
e

(v)

A fim de evitar a instauração de litígio, as Partes têm interesse em conciliar
acerca do valor do crédito do CIEE sujeito à recuperação judicial, nos termos a
seguir.

c É

.Rb

3 ,2 Aio
~

Cláusula Primeira - Obieto:

- As Recuperandas reconhecem que o crédito quirografário listado em
- - - - - -1.1. favor do CISE, no valor de R$ 928,80 (novecentos e vinte e oito reais e oitenta
centavos), atualmente constante na Classe III de credores do Quadro de Credores
apresentado pela Administradora Judicial, deve ser majorado para R$ 3.096,00 (três mil
e noventa e seis reais), que corresponde, em 9 de dezembro de 2014, data do

ajuizamento do pedido de recuperação judicial, ao somatório liquido do valor da notas
fiscais anexas.
1.2.

Como consequência da disposição anterior, as Partes acordam com a

alteração do valor do crédito do CIEE no Quadro de Credores para R$ 3.096,00 (três
mil e noventa e seis reais).

Cláusula Segunda

-

Pagamento:

2.1.
O pagamento do crédito acima será realizado nas condições apresentadas
no Plano de Recuperação Judicial da Recuperanda, de acordo com a devida
classificação do crédito.
2.2
Os pagamentos realizados em favor do CIEE, em conformidade com as
disposições do Plano de Recuperação Judicial, implicarão automaticamente a outorga,
em favor da Recuperanda, da mais ampla, plena, geral, irrestrita, irrevogável e
• irretratável quitação relativamente a todo e qualquer crédito da referida empresa cujos

fatos geradores sejam anteriores à data do ajuizamento da Recuperação Judicial, para
que nada mais possa ser demandado da Recuperanda em Juízo ou fora dele, inclusive
juros, correção monetária, penalidades, multas e indenizações.
Cláusula Terceira - Disposições Finais:

3.1
Aplicam-se a este instrumento todas as disposições do Plano de
Recuperação Judicial.
3.2
Este instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos
sucessores e cessionários a qualquer título, e somente poderá ser aditado mediante a
assinatura de instrumento próprio por todas as Partes.

~NEVq
~

1
g-RIO

o

c

'UW
Durante o processamento da recuperação judicial, quaisquer
3.3
controvérsias ou litígios decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados deverão ser
dirimidas pelo Juízo da Recuperação Judicial. Após o encerramento da recuperação
judicial, eventuais controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por uma das Varas
Cíveis da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por -- - — - mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e contratadas, as Partes celebram o presente contrato em duas vias
de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

lJ

o

Testemunhas:

~ `d"` Já, rvro^U
Nome: GP,13& zx^
CPF: nua car 4u a - a 4

Us cate
z~ 'vai
Nome: ~%p, o niYu. ~ a a Gx unas
CPF: tSUA 1 o li - 11

5
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CECENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-

OE ESCOL4

~V

f1.101 'C AOI I PARA IMPRIMIR

Controle:

1 1.955711*0001.0002* 1714012.179107391962014

Número do cunvinio:
Nome dã Empravã:

9557H•0001
MPX F ON PARTICIPACOES S A
15.379,16810001-27

CNPJ:
Endereço :

PRAIA DO FLAMENGO N66 9ANDAR
Cidade : R10 DL JANrIRO-RJ

CEP: 22210-030

11

'o

Contr : E = Contrato de

TIPO
la. Emissao

Estágio A = Contrato Programa Adolescente Aprendiz CICL

INFORMAÇOES SOBRE A C OBRANÇA
CO 19PF,T. BANCO NR . FICHA 1 VALOR VENCIMENTO
12/2014

11237

00004777038 1186,00

112611212014

DESCONTO
0,00

CONTRATOSCOBRADOS
SEQ. CODICOI
1

8059400

NOME

CPF.

INICIO

TERMINO DEPTO CONTR

CAMILLA
120.085.367
SAYURI
L
~~1212014 01/08/2013 31/01/2015
93
I'AKA(7KA

0002

F.

c D1% 34olo3
C

http:llwww.empresu.ciee.org.br/PORTALIEMPRESAS/ImprF,xtr.ASP7COD-9557H... 11/12/2014
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Boleto de Cobrança

Co~

Recibo do Secado

-

Cedeme

~ ~Cedem,
Cedmw
3391.0/0093!01-2

CENTRO DF INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO F
RIODRJANEIRO CNPJ:33.661.745/0001-50
.. -

so..d.

—_"---

VIIIHMMIO

2ó/12/2014
N~KW.xna

Ndnttto de Doeummm

MPX E ON PARTICIPACOES S A

P955711a0001 00002.17140

Gylicie

(-)

Que¢lidado

x)Velar

Veiando Daamuto

09100004777038-9
(-)ww0.1io

06.00

RS

(•)[hdlro ACdxnxluc

(=)V91ar Cobrado

Demon3/rRli9o:

Referente l Contribui ~ ãO lnslil mional

--

- - -- -- - -

--

"- _ - "—'-

-

Aulmluea9ao ~tem

•

—

--••---

Coito Aqui

—

Bradesco 1237-21 23791.391n0 9nnnnA777n4 1900.540105 2 A22(=00008600
I.uul di Paaalumm

VenH~s
lo

Plprel prefercaHalmeax em qualyaer noetio BRADP.SCO

W121914
ASAeia/Cddigo Cedmte

CdJn99
0.811 0 UR INTRGR .ACAO EMPRESA MULA W G RIO I)KJANEIRO

I Melm

1 INe

Ndmtt0 d0 amm + o

P9557H•0001 .001- 17149
11auM Brao

Cedclra

LWW

09

X
01

(Jpaeadxdn

CNYJ :33.441 . 745m01.50

amro
IIIIIROW

c
A

A

x)Veia

PW Ndlum

99Am(gdT770J49
t') Veilu do IAlallncnto

8400

R5

IlblrmOm (texto de ropona bllidade de codmlrl

ApM o Vmebumta Cobnr N1elm de R51,77 e Jerm de RAIW en INa
PAGA Vlil. Lld IJUAI AXiiiit MNCO ATÉ O VENCI2M1W0
Fio Re3a perderá a vYxblJr 20 di» xe" o VMÁGIMIO.

Sacado NII'X KON PARTIMACOESSA
Sacho Milin9

. IIVII INII11111NI1'IIIIIIIINIWIAIIInIIt
~

33914m095101.1

1•) IJpplllla

I+) M~Mulm
1+~** Amladm aa

Imo) Valor (bllrwkl
C21PJ: M.379.1~1.21
Fid ís de CoempriumeçAo

`—

~
Cone Am ----.

littp://www.empresas.cicc.org.br/PORTAI,/F.MPRFtiAS/CBX_1MPBOL iNTRA.ASP 11/12/2014
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WE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA.
f#1156 ESCOL4
(I.IQUr.AQI'1 P ♦ RA IMPRIMIR

Controle:
Número do convênio:
Nome da Empresa:
CNPJ:
Endereço:
CEP: 22210-030

11.28790*2401*0001*1714012.179107391962014
28790*2401
ENEVA S A
04.423.567/0001-21
PRAIA DO PLAMGNC10,66 AM.A SAND
Cidade: RIO DE JANEIRO-RJ

--— —

Il =Contrato de E Mágio

Conir:

A

•

=

--

-

Contrato Programa Adolescente Aprendiz CISE

INFORMAÇOES SOBRE A COBRANÇA
TIPO

COMPET.

1a.Ernissao 111212014

BANCO

237

NR FICHA
00004774964

VALOR

1

VENCIMENTO

3.010,00 12611212014

1

DESCONTO

110,00

CONTRATOSCOBRADOS

NOME
SEQ. CODIGO 2
1

2

o

8138959

8314157

ALEX
VICTOR
SILVA DE
FARIAS

CPF.

COMPET.

113.461.57790

1212014

13/03/2013 12/03/2015

0001

E

145.816.96771

12!2014

02/05/2013 30/04/2015

0001

E

12/2014

13/06/2014 12/0612015

0001

R

1212014

01/08!2014 31/01/2015

0001

INICIO

TERMINO DF,PTO CONTR

3

6583102

CABRIELLE
REJANE DOS 059.286.507•
01
SANTOS
DAUMAS

4

7111303

STEPHANNIE
145.234.397MARTINS DE
70
CARVALHO

5

8419351

111AIS
XIMENP.S
MARQUES

141.803.717G6

12/2014

12/06/2013 12/06/2015

0002

6

8154418

ROGERIO
BARROS
BARJIUSA

424.222.23869

1212014

12/0612013 1110612015

0002

7

6575390

ALEX COMES 135.925.287SANTOS
85

12/2014

1510712013 14/07/2015

0002

8

4799360

1212014

15/08/2013 06/02/2015

0002

9

5376833

12/2014

02/09/20(3 30(0512015

0002

http:llvnv

DIEGU
SOUZA E
SILVA

137.180.417121.1212.03717

JE
E

E

v.empresas.cice.org.br/PORTAL/EMPRESAS /ImprExtr.ASP?COD--28790... 11/12/2014
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26

7902766

27

9273273

28

7039876

1212014

15/07/2014 14/01/2015

0002

E

1212014

01/082014 31/01/2015

0002

L•

1212014

01/08/2014 31/01/2015

0002

E

1212014

0110812014 31/01/2015

0002

E

1212014

15/08/2014 14/02/2015

0002

E

1212014

15/10/2014 1410412015

0002

E

1212014

04/11/2014 30/04/2015

0002

E

12/2014

14/11/2014 13/05/2015

0002

E

U7

1112014

24/11/2014 23/05/2015

0002

E

136.527.32707

12/2014

24/11/2014 23/05/2015

0002

E

146.406.29788

TATIANE
101.678.02739
SANTANA
COELHO REIS
RODRIGO
PASSOS

-

JOSE
AUGUSTO
FERREIRA

_

4714219

30

7434849

31

7482427

32

5253190

33

9187628

ALANA DA
COSTA DE
CARVALI 10

34

5693403

ANA CLARA
DE MORAES
MARTINS

35

5693403

ANA CLARA
DE MORAES
MARTINS

29

o

KARINE DE
OLIVEIRA
SANTOS

FILHO

132.157.38716

- -

140.379.03709

056.627.197LUCAS
MEIRA STOR
48
MICHELLE
SILVA DE
JESUS

103.902.807-

12

CRISTIANE
105.806.457GIACOMETTI
62
LAME.IMO
152.120.937-

59

136.527.327-

---

•

http:l/www.cmpre.us.cice.org.br/PORTALILMPRESAS/ImprExtr.ASP?COD=

28790.. . 1111212014
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fUIR

Rurión dei Murada

(:.leale

Ap(aMaKSdtlm (ádrrmte

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E
RIODEJ.ANEIRO
Saoodo- _-_

ENEVA 8 A

-

(:NP.1:33.661.745/0001Õ0

----

- —._ - —_ _-.

_

~incnlo

339"10093401.2

26/12/2014
N,axa, Numa..

Número do Docomawo

P28790 " 2401.0001.17140

1%c0óc , e

l Vo

09)00004774964-9
Desconto

3.010,00

RS

(,)Outra Aeldcllmos

°1 VMor C'obado

Demonstrativo:

Rc

- - -------'

rilo it Contribuição Institucional -

-- - ----- - --- -

-

mmi,caçao~oica

_... __.

•

cala A"

~

10 Bradesco 1237- 21
LO M de Poxamma

23793.39100 90000.477498 64009.540101 6 62890000301000

PaSlleel PMÇ~CWmena em ~quer notada BRADESCY)

Vendmenlo

w11a014

A~~95 Cademe

CNmw
CENTRO DE INTEt : RAC'•WI : MrNNRA 1. RCO1•A DOE RIO D6 JANEIRO CNPL33 . 661.74.
DAU D
ruo
11112A01!

Nu,

o FAiu.mewn
1'AS790.3401.OIMI.17110

Um do uno

('alara
09

Espécie
R5

Eeptek Doe.
01
Qui u idade

Ac
A

14o

Dura PmeeuAlnmlu
11838011
a) Valo

Inaraç6n (te.tn de rea~Nikisdr de eedenle)
Após o Venrlwmlo (:obrar Mula de RSK20 e Jom de R51,00 ao Dá

31914~95401-1
Nu~ Niun cus
09M000lT7N6t-9
(-) Vahe do Dmunloto
3.010,00
(•) D~10
( ~ ) M~Mnbe

PAOAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ U VENUM1'.N1 O

1+) Ouve Atlholmm

1:aa ficha poder/ a.slidade 10 dia após o Verntwenk

(y VAIA Cubrab
CNro: M . 4L K7A00td1

Sacado £NEVA %A
tiarróe/Aubsa

•

1

Ame

llcba de Conspesouvirás,
riu M.csnsa

Corte Aqa

http://www. empreso . cice.org .br/PORTAL/EMPRLSASIC13X_IWBOL 1N7RA.ASP 11112/2014
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gzy ~

ENEVA S.A.. em Recuperação Judicial. sociedade por ações inscrita no CNPJ sob o
n° 04.423.567/0001-21, com sede na Praia do Flamengo, n 2 66, 9Q andar,
Flamengo, Rio de Janeiro /RJ; CEP 22.210-030 (" Recuperanda "); e - - -

--

TIM CELULAR S.A. pessoa jurídica de direito privado, com filial inscrita no CNPJ
sob o n° 04.206.050/ 0044-1 0, com endereço na Rua Fonseca Teles, nQ 18 a 30, Rio
--de Janeiro/RJ ("I")

Considerando que:
(i)

A Recuperanda encontra-se sob o especial regime de recuperação judicial,
tendo seu pedido sido deferido pelo d. Juizo da 4 2 Vara Empresarial da
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (Proc. n.Q 047496148.2014.8.19.0001);

(li)

A TIM está atualmente listada na Classe III do Quadro Geral de Credores
como detentora de crédito quirografário no valor de R$ 733,23 (setecentos
e trinta e três reais e vinte e três centavos);

(iii)

Posteriormente à publicação do edital contendo o Quadro Geral de
Credores, a Recuperanda notou que o crédito havia sido listado em valor
equivocado e que, na realidade, o somatório devido à TIM por notas fiscais
não pagas até 9 de dezembro de 2014, data do ajuizamento do pedido de
recuperação judicial, corresponde a R$ 2.704,40 (dois mil setecentos e
quatro reais e quarenta centavos);

(iv) A Recuperanda reconhece que o valor que é devido à TIM e que deve
integrar o Quadro de Credores é de R$ 2.704,40 (dois mil setecentos e

quatro reais e quarenta centavos); e
(v)
\

A fim de evitar a instauração de litígio, as Partes têm interesse em conciliar
acerca do valor do crédito da TIM sujeito à recuperação judicial, nos termos
a seguir.

v

VRID~~

~

3z4 ~

1. 1.
A Recuperanda reconhece que o crédito quirografário listado em
favor da TIM, no valor de R$ 733,23 (setecentos e trinta e três reais e vinte e três
centavos), atualmente constante na Classe 111 de credores do Quadro de Credores
apresentado pela Administradora Judicial, deve ser majorado para R$ 2.704,40
(dois mil setecentos e quatro reais e quarenta centavos), que corresponde, em 9 de
dezembro de 2014, data do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, ao
somatório líquido do valor da notas fiscais anexas.

n
~

1.2.
Como consequência da disposição anterior, as Partes acordam com a
alteração do valor do crédito da TIM no Quadro de Credores para R$ 2.704,40 (dois
mil setecentos e quatro reais e quarenta centavos).

J

2.1.
0 pagamento do crédito acima será realizado nas condições
apresentadas no Plano de Recuperação judicial da Recuperanda, de acordo com a
devida classificação do crédito.
2.2
Os pagamentos realizados em favor da TIM, em conformidade com
as disposições do Plano de Recuperação judicial, implicarão automaticamente a
outorga, em favor da Recuperanda, da mais ampla, plena, geral, irrestrita,

irrevogável e irretratável quitação relativamente a todo e qualquer crédito da

u

referida empresa cujos fatos geradores sejam anteriores à data do ajuizamento da
Recuperação judicial, para que nada mais possa ser demandado da Recuperanda
em juizo ou fora dele, inclusive juros , correção monetária , penalidades, multas e
indenizações.

3.1
Aplicam-se a este instrumento todas as disposições do Plano de
Recuperação judicial.
3.2
Este instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos
sucessores e cessionários a qualquer titulo, e somente poderá ser aditado
mediante a assinatura de instrumento próprio por todas as Partes.

RRIO

~

1].

5,14
3.3
Durante o processamento da recuperação judicial, quaisquer
controvérsias ou litígios decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados
deverão ser dirimidas pelo Juizo da Recuperação Judicial. Após o encerramento da
recuperação judicial, eventuais controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por
uma das. Varas Cíveis da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e contrat adas, as Partes celebram o presente contrato. em_
duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Rio de Janeiro, U-de maio de 2015.

Testemunhas :

~~ rr1g7QA rc«w 1,,
Nome: GoeftxeaA VAnIA ~`~
CPF: 1143 ãqç qu a - a4

No e:

" 2~

•

QUL 1d+

• d, n . 0Yja, w
~

CPF: 1596 id O 1 ,4 - aA

s7~dé~A9109035
1

~~

7. 1.

Lldl

1111111.1111 ♦ 1111111{11 11

ec~co

1•.

R$ %134
1, 1

17.'•

75

11

~~~ EVq

Uq ~ pau

~

32,bo

Você, sem fronteiras.
cn,v w 2vo.vsavw4.lv • 1 e: n. 2.0.7a2

OVP. STOT

Endereço l isoal

yV~ I

ENEVA SA
_-_- PR DO FLAMENGO, 58-ANDARO
FLAIMEN00
2221Daw-RIODE JANe1RO-RJ

1~ ? {Ad +_•-

_ --_.__--__ _ _-

ENEVA SA
PR DO FLAMENGO, 68 -ANDAR 9
FLAMENGO

22210 9 03-RIO DE JANEIRO - RJ
-

--- -

q

- - - - -

VALOR
Rf 816,29

VENCIMENTO
15/01/15

_.

uantidade de Acessos- 0

QUANTIDADE DURAQAONOWME

01 OU7R09 CREDIroiR ) EBR05

02 JUROS: (VENC 15110/14, PAGO EM 06112614)
03 JUROS: (VENC 151 11)14, PAGO EM OY12M
04 MULTAS: (VENC 151101 14, PAGO EM 0X72/14)
OS MULTAS: (VENC 15111114, PAGO EM 03/12114)
05 CSP 41 JUROS: (VENC 16410(14, PAGO EM 0X12114)
07 CSP 41 JUROS: (VENC 16111/14, PAGO EM OY12M4)
08 CSP 41 MULTAS: (VENC 15/10114, PAGO EM OX12r14)
05 OSP 41 MULTAS: (NENC 15111/14, PAGO EM 0X12114)

1CM8

1
1
1
1
1
1
1
1

P1mCOFina

365%
3,8511,
3,65%
3,56%

10 TOTALTIM

VALOR
W5,08
206,W
65,56
255,53
232.08
15,44
0,51
18,64
2,78
608,05

Reservado ao Fisoo : FD8BAFDE,E9AC.8735.8793.i283.l02B.7FE5
VIVO S.A.- NFST M 000.001.288-0
Prelo Do flamengo, 200122' andu - Rb de Janeao - RJ-22210.030
Davldsa: 10%

RESUMO

CNPJ: 0255111571001"7
Ira~ Elandual: 077462443

QUANTIDADE

01 TELEFONICA JUROS: (NENC 1SMO114, PAGO EM OY1214)
02 TELEFONICA JUROS : (VENC 1 & 11/14 , PAGO EM 0X12114 )
03 TELE NICA MULTAS: (VENC 1&10114, PAGOEM 00112)14)
04 TELE
NICA MULTAS: (VENC 16111114, PAGO EM DX12114)
AI)quou:
AOquole: 3,86%

PIS~N8 8eniço de Telecem
Em alendlmeMo A Lei 12.74112012

•

DURAÇAOIVOLUME

IOMa • Me /COFINa

VALOR

1

3,85%

1

0,01

3,85%

0,17

1
1

3,85%
3,55%
Bane de CdkVlo: R$ 0,09
5888 de CAICÁG. R$ 0,79

0,01
0,80
0.02

Reservado no Fisco: 2551.DDFO.BF45.1A61.3515.2665.DOCA,EAFS

Ciara SA. -NFST M 000.004A43-"A
RUA MENA BARRETO, 421 - RIO DE JANEIRO- RJ • 22271.100
Ddviaee: 1068
RESUMO
01 EM5RA1CL JUROS: (VENC 15110114, PAGO EM OY/2M4)
02 EMBRATEL JUROS: (VENC 1&11114, PAGO EM OY12114)
03 EMBRATEL MULTAS: (VENC 151101I4, PAGO EM 03171"
04 EMBRATELMULTAB:VENC 1&11114, PAGO EM 0312114)
P18/COFINSSeNI(ode Tdecom
Em ele dimenb A Lei 12.74112012

CNPJ: 40,432.5441008249
Insollyio Esladuel: 78002840
QUANTIDADE
1
1
1
1
A1Iquola:
ABque18: 3,05%

OURAÇAOIVOLUN! CMa

Reservado ao Fisoo: 3DTB.CFAC.131D3.777E.a1F09.410A.A9B7.957C

IMPOSTO
KMO

NJQUDTA
29%

~fiz-a.wP T41r4w

IegOIM-ea.4pw M4Tbyn
reR0F84. 101
Y 41 ~ 4 W 1.7.10.1

~De~UL0
880,00
41418,11
Al nu
a W0,31

VALOR
1% Do
po is .
atom
no lael

FUST. RE
FUMITSL RS

PMwINa
3,85%
3.68%
3,65%
3,55%
bem de CabuID: Rt 4)00
BRIM de Cabulo: 8811,58

`Mune
VALOR
3,73
0,75
4,57
3,53
0.41

.~

1 54

Fatura

Cliente: 7.1320207

Número da Fatura: 1077108841
TM CahlAr SA.
Rua Fonsece Teles, 15 a 304NIo deJaneto-RJ
CNPJ 04,20505010044-10-1.E: 77.238.182
CNPJ de Matriz: 04%111.050/0001-80

CPF/CNPJ: 04423557000121
Emssio Otd2114 Palsçsm 02112/14
Referdnda DEZ/14 Período: 25/10/14 a 24111114
Ddbtoautomalm: 71320207012

-Y

FSC
.rw
wro — ---

ENEVA SA
PR DO FLAMENGO, 66 - ANDAR 9

FLAMENGO

Miw
~
wr~
i.iw
F9CC10H71

RIO DE JANEIRO - RJ
22210.903
15M2/14

R$ 683,16

"T.I.M• 0 marca dos serviços de telecomtJnicaobes do Grupo TIM no Brasil.

93, passando ao formato : ( DDD)9xlooaxroot . Mata infolmaotas em waw .tkn.com br /MIgilo.

01 Número da Nota Flea1:000.008.503-AB
02 Entoada Juddla: ENEVA 54
03 Endereço: PR DO FLAMENGO , 881 ANDAR 9 -RIO DE JANEIRO. RJ

TotalNda:893,16

04 Número da Nda Fiscal: 0
05 Entidade Juddlre: ENEVA S4
06 Encareço: PR 00 FLAMENGO, 861 ANDAR 9 -RIO DE JANEIRO- RJ

Total N da: 0,00

07 Número de Nda Flea1:0
08 EnIdade JJddla: ENEVA S4
09 Encareço: PR DO FLAMENGO, 88/ANDAR 9 -RIO DE JANEIRO- RJ

Total Nda: 0,00

10 Número de Nota Fisal:0
11 EnIdade Juddla: ENEVA S4
12 Encareço: PR DO FLAMENGO, 88 /ANDAR 9 -RIO DE JANEIRO- RJ

Total Nda: 0,00

13 Número da Nda Flea1: 000.099.2~
14 Enidade Juddla: ENEVA S4
15 Encareço: PR DO FLAMENGO, 981 ANDAR 9 -RIO DE JANEIRO- RJ

Total Nda: 0.00

18 Número de Nda Faal:0
17 Enidade Juddla: ENEVA S4
18 Encareça: PR DO FLAMENGO, 881 ANDAR 8 - RIO DE JANEIRO- RJ

Total Nda: 0,00

Co na ulte eimpdma a segunda via de tua Tatu ta na
Área Exclusiva do sitewww.tim.com.br
Central de Atendimento TU: 1056

........................... .................a................................................
Para sua dxxnoddeda, radestra aua conta em dAbito eirtomt0co, em seu banco, utlliarxloo número
de Identificação Indicado neste boleto. Para mais Itddxmaç0ea, Ilque para acentrel de

attiredimerto TIM.
TIM CeIUMr S.A,

NOME DO CLIENTE

e•

ENEVA SA
DE DEBITO AUfOMATi COIMES DE

DE EMISSACIDATA DE VENCIMENTOI VALOR

+a
i'

5680199-0

11111111

1

AunxrlapAO wlroAeat'w

3zN

de 2

01 Número de Nela Fletal:0
02 Entdade Alndna: ENEVA SA
03 Endureço: RR DO FLAMENGO, 66/ANDAR 9-RIO DEJANEIRO - RJ

DellClentea AY0)tivos e da Pela fique. 08H741 2580 Na telefone Bx0

Total Nela: 0,00

com TDD

Central de Aendinte to Anetel:1331-Ao agir lrgFMM O M do protocolo reghtrado na prostadora.
Ne botado empdar suesipeg6es M W W dktauda ~prelo doia ocóQVO dauma operadora que prega este serrleone sua m90o. CmMçatalgs efeyeaaettolna

71411 • 7ednoEaN • 15• eMO. 21-Errasosl • Todo e {3ael • 31 • TNemar • Todo o Ban• ta: t#ael Tseean • TodooBan • 1a • Rmmera EseWus • 59 • M• GV7 • RS, SC PR, QO, DF,
148. MT, RO, ACTO. 17 -Trma • kaa W oedeo nedmN 11, 12. 13, td, 15. 1Q 17, 78, 18, 21, 31, 33 d t, 47, dp, Sf e 54. 27- Aeroloell- 4rea at eediyonamna ti. 12, i3, t4, 13, ID,
17, 18.19, 21.31.41.61.819 62 ' 43 -SeNanNl • Cdd6n neuano 45 . 12 - CTBC •MO(ata 3), SP(ata 33), MS palor 22), GO (setor 25), • 91 • Morto. Todo o fira#' 85• Tdseom 85Cddeo nedonal BS, • d9-CwnMdpe -áP(sMa 31)' 26-IDT Bragl-SP, RJ, M0. PR, R9
Pare a sue facilidade, cadastre sua conte em débito automático ou pegue em qualquer um doa estabelecimentos convenlados:
• BASA(ame* da Amazônia) • Baneo de Brssit • 9enpasé • Bancoob , Bantito d • Bendetad • Baneo Regional de BresBks • Banco Safra
• Bradesco • Caixa Econômica • Citlbenk • HSBC • teu • Lemon Bank • Sentencia.

31.5

Cl ie nte: 7.1320207
0442387000121
En SMO: 0012114 Potagem 02 1 1 14
Retesando: DEZ/14 Padod0: 2910 14
CFOP 5307

Note Mcal de SeMaTeleoxnuntaçóes
Númm: 001008. 03- 298 CPF/CNP!
Tim CebiAr SA.
Rua Forreca Teles, 18 a 30RIo de Jana9o-RJ
CNPJ 04.201306010044-10LIE: 77.238.182

e
91

4

FSC
ENEVA SA

- - PR DO FLAMENGO ,

66-ANDAR 9 __ __ _. —__ . - _ _ _ _. _._ ..

FLAMENGO

RIO DE JANEIRO

RJ

__

Endereço Fiscal - - -

E7EVA SA
PR DO RAMENOQ M . ANDAR 9
FLAMENGO -RIO DEJANERO• RJ-22210903

osso Awlvwr
,w
FWC~14

22214903
15/12/14

.

we

R$683,116

XIM1 0 marca dos serviços de tolecomunical049 do Grupo TIM no Brasil.
rotle 2D74fd incluitb Onimero 9 a frente cios celulares dos DDDa 91,92,93,94,95,

99, Passando ao tonn ~ o: (DIJO)9xlooa>oDoL, Mais iniomtaçbes em www.ttn.00mbr/9digro.

e
-

-

Quantidade de Avessos: 0
QUANTIDADE
01 OUTROS CRÉDITOSIDÉBITOS
02 JUROS: (VENC 15109114, PACA Be 15/10/14)
03 MULTAS (VENC 190994. PAGO EM 1910114)

DURAÇAdVOLUME

1
1
1
1

GOEMS/10/N)
os CSP 41 MULTAS (VENC 15/09/14 PAAG
05191014)

-

ICMS

PIS/COFINS

-

3.55%
3,55%

08 TOTAL TM

VALOR
an.95
213,90
429.07

mail

70,88
87.96

Reservado ao Floco: 6A26.BAAA-DEDB.CEBD.74FF.614BSC64.E11B
VIVO SA. - NFST M, 000.001.507.0
Prole Do Flmango,200/2? andar• Rio de JaneiroRJ. 22210-031)

Dúvidas: 1058
RESUMO

QUANTIDADE

CNPJ:02.SM.1671001487
%rstriçb EataduM:0774520143

DURAÇAOIVOLUME

-

1

-

Base de CAICUlo: R$ 0,00
Base de Calculo: R$ 0,59

Allquota:
AllquoY: 3,86%

PIS/COFlNS Serviço de Tatu~

ICMS

1

01 TELEFONICA JUROS:(VENC 15109114, PAGO EM
191a1}}))
02 TELEFONICA MULTAS (VENC 15/W/14, PAGO EM
191014)

PISICOFINS
3.65%

VALOR
0,19

3,65%

0,40

0,01

Em Medmalb a LM 12741/2012

Reservado ao Fisco: AAC0.618C.32D5.87F3.A4D6.C540.1C41B226
EMB RATEL• NFST M, 000.006.11~44
Av. Presidam* Vergas, 1012 /Loja F • Rio de Jane~J• a071-010
Dúvidas: 1058

RESUMO

QUANTIDADE

01 EMBRATEL JUROS (VENC 190414, PAGOEM
19101*
02 EMBRAL MULTAS: (VEM 1509114, PAGO EM
191014)
PIS/COFINS Serviço de Telseom

CNPJ:33.630.488/0001.29
Imcrlçb Estadual:081817341

DURAÇAQNOLUME

ICMS

1
i

Bate de Calculo: R$ 0,00
Base de Cálculo: R$ 8,28

Aliquote:
Allquota: 3,68%

PISICORNS

VALOR

3,55%

2,75

3,65%

5.51

0,29

Em MrMbia/b a LM 12.741/2012

Reservado ao Fisco: 867C.CBF2.19A7.5C92.5127.7A19.D510.CF45

IMPOSTO
ALIQl/0TA
CMS
29%
PISICOFNS• Servço Telecon
RSICOF N S- Serviços Não Telecotn
PIS/COFNS-TotaI

BASE DE CALCULO
R$0,00
R$448.75
R$ 0,00
Ra 448,75

VALOR
R$0,00
R516.37
R $ 0,00
R816,37

Em Mndmeno e W 127412012
As oonlreMo, oFtST(1%)a

R) Nr7EL(os%1 não mão beatas e ar loisa

FUST:
FUNTTEL

CO nsUlte

B

Im M Ima a se9onda via tia sua /atura na

Ares Exclusiva do sita www.tlm.combr
Central do Aluindinento TIM:1056

2~

Sz54

Rapina 2 ate 2
Fatura
TIM CeUTAr SA.
Rua Fonseca Teles 18 a 30. São Cristóvão - Rio de Janeiro -RJ
CNP J: 04.205D5Dl0044-10. Inscrição Edaduat 77.238182

10de tdlntlf cação c
Panodo data fatura:

nt : 7.

)/1 ajol1/

FSC
-

TELEMAR NORTE LESTE SIA - NFST rP,000.002.697-&9
Rw Jangadeiros, 48 - Rlo deJanelro-RJ -22420.010
Duvidas: 1068
RESUMO
QUANTIDADE
01 TELEMAR JUROS :( VENC 15109/14, PAGO EM
1
15/1014)
02 TELEMAR MULTAS (VENC 15`0914, PAGOEM
_
1
Aliquota:
PISICOFINS Serviço de Telecom
Aliquota: 3,65%

CNPJ:33.000.11810001.79
Imerlçb Estdual:081880469
DURAÇÃO/VOLUME

ICMS

-

easTO -a~~eee

F6CCt0µ74
P15COFlNS

VALOR
0,45

3,85%
3,85%
Base de Calculo: Rã 0,00
Base de Calculo: R$ 1,38

0.91 --

0,04

Em aend~ A Lei 12.741/2012

Reservado ao Fisco: 7D5C.872A.5C23.F820.ODF4.310&3240.1A68

irei N. NawM R . ~

_

~ . ~ AO-Ao
AO.A4aaMre Yp1.OeeleeuneM p•mis 11 .~
m a.~só ene =^
FAq M~ s NAO FATtNtA1108 NOBTB DOC4 ) a &~ POOat1AO KR tANÇAOOB BM QONTAã FU1U11A8.

W *"Mo*

3 ,1,55

3 1 b Co

3161

Nota Flsea de Serviços de Telecomunica~
Mimem: 0
TIM MArSA.
Rua Fonseca Teae. 18 a 30-Rio de Jancko-RJ
CNPJ: 04.205080/004410• 1.E: 77.238.182

w

_

-ENEVASA _..—

-- -- -- - - - -- -----

PR DO FLAMENGO, 66 -ANDAR 9
FLAMENGO
RIO DE JANEIRO - Ftl
22 21 0-90 3

- - ---- -

Enderaco Fiscal- -- ---

SP R DO .
PR MENDO - rIO PEJ •ANO - P
FUMENOO-RIOOEJANERO•RJ•32210W]

1SM2/14
NT.I.M" 6 marca dos serviços de talacomunlcaoes tio Grupo TIM no Bras.
921, 94,

we ro e
i u ontimero Dá franhe dos celulares tias DDDS 91, 92,
99, passando ao formato:(DDD)9xmoc~. Mais Informações emwaw 0.comlxl8dlgito.

Quantidade de
01 TOTAL TM

-- wr0
FSCCtON74

R$0,00

e

Acenos: 0
0,W

Reservado ao Fisco: DE11.109A.38OB.B79D.7714.2E84.C3EO.AEAS

AdQUOTA
IMPOSTO
29%
IGa1S
PIS/COFNS•SarvlFoTeacom
PIS/COF N S• Sem Içw Não Talaram
~FINS
"IS/CO

BASE DECALCULO VALOR FUST: R$ 0,00
R$ 0,00 FUNTTEL R$ 0,00
RS0,00
R$0,00
R$ 0,00
Consulta
R$0,00
R$ 0,00
RS0,00
RS000

Em ■ Mens"ee tr 1xN1ao12
As avl~M MFUST(1Np#FUM L(0A+9 MesaeM~3,11~11111,

e Imprima
a segunda
via de sua fatura na
f><
g

Arca Exclusiva do alta www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM:1058

3J

N I

3.260

,c 2(W4

Nota Flecd de Servlçoa de TeleoxnuntaçOas

Cliente: 7.1320207.11

Número: 0

CPF/CNPJ: 04423587000121

e

Enleio: 01/12/14 Potagem 021'2114
TIM CeUTArSA.
Av. B~ deStudad, 2575-Sala S-FonaleeaCE Referenda: DEZ/14 Psdodo: 251 11
CNPJ: 04.20605010087-50- I.E: 08.899.837-0 CFOP. 8307

24/

FSC
.~

_

_ EN EVA SA
_
PR DO FLAMENGO, 66 - ANDAR 9

- -- .-- --

----

FLAMENGO
RIO DE JANEIRO - RJ

-

- -- - - - Endereço Fiscal -

-

--

ENEVA SA
PR DO FLAMENGO 55 -ANDAR B
FUMENGO-MODEJANERO. RJ-22210903

14

A.w

rssro - FW C1011474

22210-903
15/12114

R$ 0,00

"71.M" 0 marca dos serviços de telecomunica ,~ do Chupo TIM no Brasil.
we rode 14fd incluído o numero 90- frente dos celulares dos ODOS 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98e
99, passando ao formata (DDD)9xxxxaooa. Mais Infonn toes em waw.tin.wm Orãxiigito.

Quantidade de Acessos:0
0,00

Oi TOTALTM
Reservado ao fisco: DE71.109A.38OB.B79D.77142E84.C3EO.AEAS

MPOSTO

AUOUOTA

29%
CNB
RSICOFNS-Serv07e1e0om
RS/COFN S- SeniçOe Não Tel~M
RS/COFNS-Tora

BASE DE CALCULO VALOR FUST:

R$0.00

R80,00
Ri0,00
R $ 0.00

R30,00 FUNTTEL•R$0,00
RS0,00
CO7lsuite a I mp
9 undo Via de 0-W fatura na
Prr ima a seg
R$ 0,00

R80,00

R$0,00

Em alnárnor4oà W 127412012
Ae oaene Ma o FUST( 1%)o FIMTEL (0 81N no eao Np.eleblee 10 h,.

Á rea Exclusiva do sita www : 105 om.br
Central de Atendimento TIDA: 1058

SQ [o.L

,3.Z 6 3

~~ 44

,Si ' 05

Nota Awal de SerNçor de Tei~unbaçóee
Clónte: 7.1320207.13
Númem: 0
CPF/CNPJ. 04423507000121
TIM CeUTAISA.
Enigma: 0v12I14 Potagem 021 Z/14
Av. Baião de Studart, 2575-Sela 8-Fortaleza-CE Referenda: DEZ/14 Perlado: 251 /1
CNPJ: 04108050/0087.50- LE.: 06.669.027-0 CFOP. 6307

e

2d

14

FSCa
Y~

-

-

ENEVASA Enderegofascal
_--___--- -- _ -- _
.ELEVA eA
PR DO FLAMENGO, 66- ANDAR 9

-

- -----

PR DO R . AMENGQ ee - ANDAR a
FLAMENGO -MOOEJANERO- RJ - 22210003

FLAIVE NG O
RIO DE JANEIRO • RJ
22210.903

15M2/14

--Lesto —
FSC'C105tl4

R$ 0,00

MI.MO 6 marca dos serviços de telecomunicaçáes do Grupo TIM no Brasil.
99, passando ao formato: (DDD)9>o -w=. Mais Irtfonneçbea em vn kr i .com hr/9di0hD.

0,m

01 TOTAL TM

Reservado ao Raco :DE11.109A280B.619D.77142E84MEO.AEA8

MPOSTO
ALIQUOTA
CMS
29%
FIS/COF N S-Serviço Telecom
PIS/COFNS-Serviços NãoTeleaom
PIMOFNS-704

BASE DE CALCULO VALOR FUST:
R$ 0,00
R$0,00
RSO.00 FUNTTEL• R$ 0.00
R30,00
R$ 0.00
Consulte
R$ 0,00
Rt0.00
R$0,00
R$0,00

Em Offi~No4 W 127412012
Ae ~M
FUST(1 %) aFUNnELroaW não donpuaa.. a.iNa,.

oimprima a segunda vis de sua fatura na

Á rea Exclusiva do sita www.tim.combr
Central de Atendimento TIM: 1056

----

-

3Z

(
4

U

zóa-

3-2 &8

31(09
Nota Flsoal de Seráççooe de Telemmunhaç0es
Número: 000.099.205 AA
TIM CeMAr SA.
Rua Fonseca Telas, 18 a 30-Rio deJaneraRJ
CNP.: 04.2080501004410- LE: 77.239.182

ENEVA SA
--- - PR DO FLAMENGO, 66 - -ANDAR 9

_ _- _-__

- -- - asam ---

-_Endenfro Fiscal PRR DOA RAMENDQ Ba • AND1R B

FUMEN00-RIODEJANERO•RJ -2221080]

RO DE ANEIRO-RJ
JG

a 0'CW847,

~

22210-903
NIU
15H2/14

~81

R$ 0,00

"T.I.M" 6 marca dos serviços de talacomunicaçbes do Grupo TIM no Brasil.
we ro e2014fá induf do o niunero 9 a frente dos Celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94,95.96,97, -98e
99, passando ao formato: (DDO)9)0DOC -1DOO{. Mais infornaçbes em w
Ini.combr/9dipito.

QUANTIDADE

OURAOAO/WLUME

ICMS

PISrCOFINS

54,95 KB
581 MB
30,39 KB
55,95 KB

29%
29%
29%
29%

3,85%
3,85%
3,85%
3,55%

01 ROAMNO FORA DA RIDE TIM
02 LDerV Psesport Web: EurovArdca
03 ConezOes Llbedy Paffi rt Web: EUMPNWrka
04 LberV PasWort Web: eroobnal
05 Conea5e8 Libedy PamPOd Web: Pmmodonal

2
59
1
1

08 TOTAL TM

..

VALOR

0,00

O,OD
0,00
0,00
O,tD
O,W

Reservado ao Fisco: C3AC.1024.01CB,9DB2.249A.D404.7275.8F73

MPOSTO
CAIS

AI1000TA
29%

PIS/COFN S - Sem h;" Não7aewm
RS/COFNS•Tota

BASE DECALCULO VALOR FUSr..
830,00
R$0.00
R80,00 FUNTTEL R$ 0.00
,00
R,00
SO00
R$000 Consulte o
RS0,00
R80,00

Em M~Mnoà W 127412012

Ases+muge.

aFUSTn%IeR/NmEL(0Jf%)lae lia n8ssssessástelas,

Imprima a segunda via de sua fatura na
Área Exclusiva do alto www.tim.combr
Central de Atendimento 71M:1058

3j-40

3.i -:~

3.2 U,

3a -)3

o
i

Pipira 1 de 2
Clleme: 7.11 0207.
Parloi 2811011 e 2 V
Par TIME 1.
e

ENEVA SA

rol 5

—

__ _

_

Detelhemenrode SaMGOe M:02147947i410 -- - --- - _—- --

- _

--

-- - _

~

rwctaurb

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS ILIMITADOS

-

Uberty Pess
Web:Europa/Afdca
Data
Origem
DsNlno
~A
0117/09'14
16:1330
Abma~SPlus
021910914 --- 00:0000 —Abmanh•T-Mobib "- ' - - '-

Vala
0,00
0,00
0,00

Tipo
N
N

-

Número Chamado
-

Tipo
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

DesBm

Número Chamado

Tipo
N

Dura0aoNdtene
30,38987 KB
30,39 KB

Vala
0,00
0,00

Dosam

Número Chamado

TIPO
N

1)aa0aoNdume
55,64748 KB
55,65 KB

Vala
0,00
0,00

-

-

03
CMMOMLlberty Peseport Web: Europe/AOlca
Origem
Date
Naa
0417/0914
16:1841
AbmanhaT-Mobile
0517/0914
22:4810
Abmanh•T14oblie
AbmanhaT-Moblie
061710914
23:2822
Abmanh&T-Mobile
0718/0914
00:0000
0819/0914
10:3820
Espanh•Vodafone
0919/0814
10:4143
Espanh•Vadalme
101910914
111411
Espanh•Vodefone
EspanheVodafone
1119/0914
12:2052
121910914
Espanh•VCOafone
12:5258
19/0914
Espanhw~afone
12:5454
1910914
14:0943
Emanha damna

Du rQa o70duma
1,56503 KB
53,38672 KB
84,95 KB

Número Chamado
-

--

Destino
-

_

1910914
19/0914

4520/0914
48 20/0994
472010914
Al! 2010914

602010914
8120/0914
822010914

83

10:4321
11:1455
11:2309

Espanh•Vedafone
Espanh ► Vedafona
Eganh•Vadafona

Llberty Paaaport Web: Pro Mimal
Origem
Date
Haa
842010914
A61aaQ1Alr
12:4316
85
Come** llberty Peasport Nht[ Pr~clalal
Origem
Date
Haa
Aamo
ir
8820/0914
124841
87

TM M.

N~ r1

R•M•e•Ie N/11-aaaR AO •A Caem 110.AYeW 11C11•WrNe•MY tl-tle NO•MNY

fM.11wr ereal• al/. a4YNa

06 aas 09 P1s66T~E NAO FATURADO{NUM OOCUM9NT0 MURAO UM MNÇAD06 DA CONTAR (MURAL

ga1G

3.2

~

-

5

,24(,o

3F2A ~ _

Nota Fiscal de SeMgos de TelemmunCapSes

NOmem:0

TIM COAM SA.
Av. C9mne1 C dares Nbr4IM. 1.000- Bt B. Loja 1-São
CNP J. 04,40605010037 . 91.1.15: 1219039&$

ENEVA SA
PR DO FLAMENGO, 66 - ANDAR 9
FLANENGO
RIO DE JANEIRO - RJ

Endereço Flscal - - -

EVA SA

PRDO FLAMENGO, 05 -ANDOR a
FLAMENGO . RIO DEANERO-FV-4]'310900

- mio
- -

22210-903
15/12114

R$ 0,00

"T.I.MN 0 marca dos sorvigos de telecomuti~as do Grupo TIM no Brasil.
ove ro e 2014fà Imàuldo o nianerc S8 frente dos Odulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, C, 98o 99, passando ao formata (DDD)9~->oaot. tMisinfonnaoes em www.tm.combr/9dioto.

01 TOTAL TM

..

0,00

Reservado ao Fleco : DE11.109A.38OB.B19D.7714.2E84.C3EO.AEAS

IMPOSTO
Al1000TA
CRU
29%
FISICOFN S-Servko Taba m
FISICOFN S- Servkos Não Telemm
FISICOFNS-TOtIM

BASE DE CALCULO VALOR FUST:
R$ 0,00
R$ 0,00
RSO.00 FUNTTECR30,00
R$ 0,00
R$0,00
Consulte
R$0,00
R$0,00
R$ 0,00
RSO,00

Em ~ N Oa W 1t7414014
AFC>IMMN w FUSTO%I a FLINr7EL(0A7e não do~F14dF4 o1aIY4.

e Imprima a segunda via de sua fatura na

Área Exclusiva do s ita www.tim&om.br
Central de Atendimento Tl M: 1058

- ----- -

~~~

3 .2 -4q

3.z ~ o

315 A

Nota Flace de ServigDa tle Telaoomunta~
Número: 0
TIM CeNIAr SA.
Rua 5110 José. 2081 a 2059-Marep Aio
CNPJ: 04.2013,050f0030.15- I.Ec 03024303.2

4
e
4 VW4

FSC
ENEVA SA
.PR DO FLAMENGO, 66 - ANDAR 9 _ FLA ME NGO
RIO DE JANEIRO-R1
22210.903

_ _Endereço Fiscal -

_ _ _. - .

-. - - ENEVA SA
PR DO FLAMENGA a! - ANDAR a
FLAMENGO-MODEJANERO-RJ-22210903

15H2114

+rw
1 -

wTO -

FtC•Ct064T1

R$ 0,00

"TIM" 0 marca dos serviços de talecomuni~os do Grupo TIM no Brasil.
93, 94, 95, 96, 97,98e

ave rotle 20141d IndWdo onímero 9a frente doscelularesdos DDDs 91, 92,
99. passando 10 f0lme11o: (DDDigm= o0d. Mais irlfosnaoes em
ffirrí combrl9dìgito.

ww

01 TOTAL TM

0,0

Reservado ao Finco: DE11.109A.3806.B19D.7714.2E84.C3EO.AEAS

IMPOSTO
ALIOUOTA
CMS
20%
PISICOFNS-Serviço Telecom
PICOFNS- Serviços Não Teleaom
RS/COFNS-Totd

BASE DE CALCULO VALOR FUST:
R$0,00
R$0.00
R$0.00 FUNTTEL•RS 0,00
830 100
RS0100
Consulte,
R$0.00
R$0.00
R$ 0,00
RSO.00

Em ae,alma6oatr 12.14100u
Ae~ Mdpe. eFUSTI/%IewNr1EL(00*)noaaonFe.roerFã.nns..

elm
Imprima asegunda via de sua fatura na

Area Exclusiva do afia wwwMm.combr
Central deAtendlmento TIM: 1056

- -- — --- --

3.2-% -eu

323

3 t g~

I 3Z 6

Ciben te: 71291250

Falua
Númem da Fatura: 1088158568
TIM CeUTArSA.
Rua 8.0.20 050 16 a 30R1o:77.238.102
CNPJ: aMst 0504,28. 70-LE: 77.238.162
CNPJ da Mabi: 04.ã18.O50N001.80

CPF/CNPJ: 04423587000121
Enleado 14112114 Poetagem 22112114
Refe rendo DEZ/14Período:
12912 :14/11/11 e 13112/14
Debro automaim: 712912:W78

r~~
17 SC

ENEVA SA

T ANDAR

PR DO FLAMENGO, 66

FLAMENGO
RIO DE JANEIRO - RJ
22214903

F9Cp/0N7/

07101/15

mT-I.M" 0 marca dos serviços de
99, passendo ao

R$ 305,97

do Grupo TIM no Brasil.

Mais inloenaçbes em W~1m.combrKJdigito.

01 Númem da Neta Fecal: 000.338.258.00
02 Entdade ,Undim: MPX ENERGIA SA
03 Encareço: PR DO FLAMENGO, 66 / ANDAR 9 - RIO DE JANEIRO- RJ

Total N da: 305,97

04 Númem da Nda Faal:0
06 Entidade,Undica: UTE PORTO DO ITAQUI GERA.CAO DE ENERGIAS
06 Endereço: AV DOS PORTUGUESES, 01 MODULO G BR 135-SAIO LUIS-MA

Total N de: 0,00

07 Númem da Nota Fadel:0
08 EnIdade Jundlce: AMAPARI ENERGIA SA
09 Endereço: SCN QUADRA 422 / EDIF BRASILIA SHOPPING - BRASILIA -DF

Total Nda: 0,00

10 Númem da Neta FaaP 0
11 Enldade koidia: UTE PORTO DO ITAQLII GER DE ENERGIA SA
12 Endereço: $C N QUADRA 422 / EDIF BRASILIA SHOPPING - BRASILIA - DF

Total Nda: 0,00

13 Númem de Nata Flecei:0
14 Enldade J oidica: MPX ENERGIA SA
15 Endereça: PR D 0 FLAMENGO, BB 1 I ANDAR - RIO DE JANEIRO- RJ

TósIN da: 0,00

18 Númem de Nota Fami:0
17 Entidade Juddlm: ENEVA 54
19 Endereço: PR D O FLAMENGO, 9e 10` ANDAR - RIO DE JANEIRO- RJ

Total N~0,00

Corro une e imprima a segunda via de sua fatura na
Área Exclusiva do sita w~tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1058
...................................................................

Pata sua comodidade, cadastre sua canta em débito automático, em seu banco, utilizando o nürnwo
de Mentficaç90 indicado neste bola to. Para mais inrarmaçdee, ligue para acentral de
atendimento TIM.
TIM CelulAr $.A.

1

.NOMEDOCLIENTE

a•

E NEVA SA

• IDENTIFICAÇÃO DE DEBITO ALJfOMATICOMES DE REFERENCIA DATA DE EMISS DATA DE VENCIMENTq VALOR
• 7129125001 6
DEZ 114
14112/14
I
I
07/Oth15
1 RE 305,97
VIA a~
-

aa

AVRNmOa(,M MlAAIeG

84690000003.1

059701090108

00108615850.1

68517417299.7

~NINNNil l ~ l l l l N ~I~ I I I ~ I{ I ~ I0111N ~ N{elNiNl I I I I I I ~

~inu z de 2

ii

N• de lden00ceçao d o dienÕ.Sd2912

w llm*w4w lb 14
a~.rrwrr
.rrr

Mww4N
FW C10e474

01 Número de Nda Facal:0
02 Ensdade Juddlco: ENEVA SA
03 Endereço: PR DO FLAMENGO, 0816' ANDAR - RIO DE JANEIRO- RJ

Total N da: 0,00

OMClerdes Auditivos • da fala §que, 0800 7412580 fila telefone fixo em 7[70
Central de Atendknesao Anetel:13.11- Ao ligar I nforrrle o na do protocolo registrado na prestadora.
Ne irore deo

ixer sumiote5ss de lorpa dalenos veOlpmdse dipexoCÓdgo deurreioperadoraow preste mio ~cono sue mgeo Gral,,ratodcs*roçasuamsoolne

em
119 - Todoottrail • 15- ~. 21-Erttaeul- Trilo o Branl • 31- Tasemer-Todo o Bresll • 14 -EirmI Tmaoan-Todo o Brasil • 24. Pamara Ecaona • SP • 25• r3Vf •
MS. MT, RO, ACTO' 17 -Trenst • kfm de re di go nasimiM 11, 1% 13. 14. 15. 10.17, 18,18, 21, 31,
41, 47, 48, 51.54 .

G0, ~.
27- Axobdr- Ames
códigona=; n. 12. 13, Ig15, a0,
17, 18, 19, 21, 31, 41, 51, 61 *62 . 43 •15M~l - Código mama 43 , 12 - GTBC -MG imw 31. SP(Ntx 33), MS ts*br 22), GO (suar 25),' 91- IPCOrp • Todo o Brear' 85 • Teli~ 65Códóonaclanal85. •e0-Cwntndp4-SPgafv 371'2e•ROT Brmpl-tli?RJ, BI0.PR, RS

35

da

Para a sua facilidade, cadastre sua conta em debito automático ou pague em qualquer um doa e74abelecimentw corlvenlados:

RASA ( Banco de AmazMla ) • Banco de Bmail • Banperá • Baneoob • Benriwi • Benalmed • Beneo Regionai de Brasília • Beneo Se Ira
Brademo • Caixa Econdmlca • Citibank • HSBC - 8aú • L*~ Bank - Sent andar,

Nota Fixa de Serviços de Telecomunicações Cliente: 71291250.10
Número: 000.338.2 6-AA
CPF/CNPJ 0"23587000121
e
TIM CeUTAr SA.
Enleado: 1412/14 Paragem 2211:114
Rua Fonseca Teles. 18 a 30-Rio deJaneloRJ Referenda: DEZ/14 Período: 1411 143'1 4
CNPJ: 04.208050/004410• LE: 77.238.192 CFOP. 5307

3l L T

FSC

w.rw

MM ENERGIA SA -

- ---- -- — — — - -

——

Endelaco Fiscal -

ENEVA SA
Fereti,e ~ u
PR DO FLAMENGO, E • S ANDOR
F~ENOO-RIO DEJANERO-RJ-22210x3
FWC103474

PR DO FLAMENGO, 66 • ANDAR 9

FLAMENGO
RIO DE JANEIRO • RI
22214903

07A1/15

1

we

71M1 0 marca dos serviços de talacomullca~ do G
ro da 2014 foi IndiLácio 0 número 9 è frente dos celulares dos DDDs 9

R$ 305,97

TIM no Brasil.

99, passando ao foaneto: (DDD)9xxraaoax. Mais infoena0es em w~tin.combr19dioto.

Quantidade de Aceasos:0
QUANTIDADE DURAÇAONOLUME
01 OUTROS CRÉDITOSIDÉBITOS
02 Cobrança de Aparelho: ~lamento 24 X

3

Parcele 3/13

ICMS

PISICORNS

-

-

03 TOTAL TM

VALOR
305,97
305,97
306,97

Reservado ao Fisco :1376.2588.8A54.BD01.3DB5A7D8.372A.28E8

MPOSTO
AUQUOTA
CNB
29%
RS/COF NS-SSNIço Teleoom

RS/COFNS- Totó
R9/COFN$-Tola

aNW TSleaom

R$ 0,00
BASE DE CALCULO VALOR FUST:
R$0.00
R$0,00 FUNTTEL R$ 0,00
830.00
R30,00

830,00
830,00

R$ 0.00
830,00

Em nm~no a LO 1 1 741 ,2 012
A4 oedre

8% w FUST(11e 9 FVNrTEL(0019 Sb Fae ~**Melar.

I

Consulta e m Ix
pr ima a segunda
Via de sua fatura na
9

[[

~~

Arca Exclusiva do sita W W W.tim.Com .br

Central de Atendimento TIM: 1066

---

3jv%

3-)&q

Effi

3.240

Nota FIe061 de Servlgos de Teleo2munbaç5%

Cliente: 71291250.12

Número: 0
CPF/CNPJ 08219077000174
T1M CeUTArSA.
EmsYo: 1412114 Poetagem 221 2/14
Av. Coronel Cdams Abram, 1.000- Bt B,LoIa 1.SM Lui MARefel6ndc DEZ/14 Pedodo: 14 1/
CNPJ 04.206,050/0037-91-LE: 121903954
CFOR 6307

e

~ d, 9

13' 14

FSC
- - UTE PORTO DO ITAQUI GERACAO DE ENERGIA S - – –
AV DOS PORTUGUESES, 0 - MODULO G BR 135
ITAQ IA

---

-

-–

-

Endereço Fiscal— ----

ENEVA SA
PR DO MMENGO e3 - & ~R

ieea
hwi+ ~
F9COfO81r4

FUMENGO-MODEJANERO-RJ.22210103

SAO LU S- MA

-- wTO--

65085.582
07/01/15

R$ 0,00

"T.I.M" 6 marca dos serviços de talacomunlc90es do Grupo TIM no Brasil.
o numero9A frente doa celulares doa DDDa 91, 9Z 93, 94, 95,

V95315 U2 Cb Novern12r0 de 2014 foi indulto,

99, Passando a0 fbm": (DDD)9xxlanoa. Mate Irdognaç5e9 em w Aint.comlx/9digito.

Quantidade de Aceasoa: 0

01 TOTAL TM

0,00

. Reservado ao Fisco: B7D1.824F.14DE.DE29.938E.636F.007A.DA1D

o

MPOSTO
AUOUCTA
eM5
29%
RS/COFNS-S~Telecom
RS/COFNS-Serv4se Não Teteoom

RS/COFNS-Total

BASE DE CALCULO VALOR FUST.
R$ 0,00
1t30,00
R80,00 FUNTTEL R$ 0,00
R$0,00
R$0,00
R60,00

R50,00

Ra0,00

R80,00

Em a4namer4e e W 1 2 7416 012
A4

~

nro.4re..o FUSrt1x/aru NrlEL toaw ee. uol.P...eae.a.l.na..

COIgUfie eim prima a se g
9 unda via de sua fatura na

Área Exclusiva do afie www.tim.combr
Central de Atendimento TIM: 1058

--- -- --

L4-1

, .àA S

3â-Q4

Nota Flxa de SeMços de Teleo2munlee~ Cllenle: 7.1291250.14
Número: 0
CPF/CNPJ: 08815901000184
e
Eníssão: 1412114 Poetagem 22/1 14
TIM CeUTArSA.
Rue São José, 2081 e 2089-4
â3AP
Reledlndr. DEZ/14 Podado: 1411 4 Yl 4
CNPJ: 04.208050/003015- I._:%3024308-2 CFOP. 8307

AMAPARI ENERGIA SA
_

Endereço Fiscal

07/01/15

--

--

1

s.r
-

R$ 0,00

1.1M1 • marca dos serviços de talscomunlc os do Grupo TIM no Brasil.

-

99, passando no formato: (DDD)9JOOa•J000t, Mais informações em

Quenededi
9,09

01 TOTAL TM

Reservado ao Fisco: 0498.D852.ASB4.2BODB49E8A47.831F.92D7

C,

MPOSTO
AIIOUOTA
20%
CMS
PIS/COFNS- Serviço Telecom
PIS/COFNS- Servlçoe Não Teto~
FIS/COFNS-Tola
Em ee,~ohiM117naw2
M cerro
M ao FkW 111e e R/ NT7EL

BASE DECALCULO VALOR FUST:
Rã 0,00
R$ 0,00 FUNTTEU Rã 0,00
R$0,00
RSO.00
R$ 0,00
COrroulte
R$ 0,00
R$0,00
R$ 0,00
R$0,00

roAla nb Mo npss

te laias.

✓J¡

M8r0

A SA
ANDAR
PR DOR.AMENGOES NEROFUMEN00 •RIODEJANERO•PJ •42110903

SCN QUADRA, 422 - EDIF BRASILIASHOPPING
ASA NORTE
_
BRASILIA-DF -70715000

32

e Imprima a segunda
via de sua fatura na
9

Área Exclusiva do alta wwwMm.dombr
Contrai de Atendimento TIM: 1058

3) q(o

o

a

3 Z R4

3za ~

3 2-qq

Nota Flcà de Serdgos de Teleoomuntag5ea
Númem: 0
TIM CeUlArSA.
Rua São lona. 2057 a 206"mp"P
CNPJ: 04.20LO50100U15- LIE: 030243012

--

Endereço Fiscal

LATE PORTO DO ITAQUI GERDE ENERGIA SA_ _ _ _ _ __ __ __
ENEVA SA - SCN QUADRA, 422 - EDIF BRASIUASHOPPING

- PR DO FLAMENGO. M -eMANDAR
FLAMENGO - RIO DEJANERO-PJ-22'210903

ASA NORTE
BRASIUA-DF
70715000

07/01/15

FtCC/0D171

R$ 0,00

aT.I.Me 6 marca dos serviços de telacomunica099 do Grupo TIM no Brasil.
I
do o nímero 9 a frente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95. 96, 97, 98 e
ae ro e
99, passando so formato: (DOD]9l000caaooc. Mais IMormeçbee em www.tin.com brl9diato.

O,OO

01 TOTAL TM

• Reservado ao Fisco: B7D1.824F.14DE.DE29.938E.838F.CO7A.DA1D

•
AUOUOTA
MPOSTO
23%
r, MS
RS/COFNS-Semko Telecum
RS/COFNS-Servkoa Nao Teleo3m
RS/COFNS-Tat9

BASE DE CALCULO VALOR FUST:
Ra 0,00
1t30,00 FUNTTEL R$ 0,00
R$0.00
Ra0,00
Ra0.00
Consulte
Ra 0,00
R$0,00
Ra0,00
R$0,00

Em a4nemeMà W 127412012
11..FUST(1%)o Ri 141`7E1.(0Ata Ida MO

AM mb4

M ln1e1.

oImprima asegunda via de sua fatura na

Área Exclusiva do alie www.tim.combr
Cen trai de Atend imen to TIM: 1058

r7TM

Pàglna 2 de 2
Nota Flscat de Servlpos de Teleoorountap5es
TM CekjIAtSA,
Rua São José 2087e 2089- Centro -Meam ã-AP
CNPJ: 04.208A5M030-15 - I. E: 030243062

g 3,04
WTO
FaC C/0Mf1

•

•
os *Limos PRUTAM s RAO FATURADOS um ~c~ POD[RM KR LANrrA M W CORTAS IRJ Ré*

3 ,50.1

M

3 3c~

Nota Final de SerdODa de Tele~unbaç9ee

Cliente: 7.1291250.21
CPF/CNPt 10438907000101
e
Eniaaao: 1412/14 Potagem 22/1 14
Rua Fonaeoa Tolos. 19 a 30-RIO de JaneM.RJ Referenda: DFZI14 Pedodo: 1411 1491 4
CNP.: 04.208050/0046.10- 1.11; 77.239.182 CFOR 5307
Númem: 0
TIM CebiArSA.

FSC
MPXENERGIASA
PR DO FLAMENGO. 66 -6- ANDAR
FLAMENGO
RIO DE JANEIRO - RJ
22210.903

-

—_

—_EndereçoFiscal

eA
— - _ — ENEVA
PR DO FLAMENGO 85 - & ANDAR
FLAMENGO-RIO DEJANERO-RJ-22210203

07

1

VIS

FWCI%474

R$0,00

11M11 6 marca dos serviços de telecomunicaçbes do Grupo TIM no Brasil.

99, Passando ao Ponnato: (DDD)9>oaxmoa. Maisirlfotmações em www.nn.comi:r/9diyltD.

01 TOTAL TM

0,00

• Reservado ao Fisco:D315.SEBB.AF49.DE91253F.C1F2.45eE.5847

•

MPOSTO
AUOUCTA
CNIS
29%
PIS/COFNS- ServlOoTelmeom
PIS/COFNS-SemiçosNee Tolo=
PIS/COFNS-Total

BASE DE CALCULO VALOR FUST,
R$ 0,00
R$0.00
R$0,00 FUNTTEL R$ 0,00
830,00
880,00
COnsulteelm prima a segunda via de sua fatura na
R80,00
RS0.00
R110,00
1010.00
Área Exclusiva do ale w^dirricorl
Em ~MO à UM 127412012
Central de Atend4nento TIM: 1056
Aa ma MUOUm FUarn*I aFVNr7EL t00%t,ro aoraF.m„eamut.laa.

..

3

`ã~

3 3-oq
Nota Flacai de SanAços de Tei~unCaçóea Crome: 7.1291250.25
Númem: 0
CPRC1J12 J: 05951432000164
e
TIM CeUTAr SA.
Erlaaão: 1412/14 P0te9em 22/ 14
Rua Fonaeca Tela, 15 a 304eo de Jan~LI Re/er4nda: D¢ /14 Período: 1411 14j#Yla04
vlro
CNPJ: 04.2050501004410- I.E: 77.235.132 CFOR 6307

FSC
rw
ENEVA SA

-- -- -

--- PR DO FLAMENGO, 66.6°ANDAR
FLAMENGO
RIO DE JANEIRO - RI
22210-903

-

FWC/0N74

R$ 0,00

07101115

0

-

- _ - -- _ -.. Enderaço Fiscal
ENEVA SA
PR DO FLAMEN00. 015 -a'ANDAR
FIAMENOO-MODEJANERO-RJ- 22210950

X1M0 6 marca dos serviços de tWecomunicaç8as do Grupo TIM no Brasil.

ove ro e
ontanero9111 frente doticeiluiliresdos DDD99, 92, 93,94. 95. K. 97, 98o
99, passando m formato: (DDD)9xxxx-1w0c. Mais Infotma95es em v/M Arri.corrLbr/9dì9ito.

Que nddado de Acessos:0
01 TOTAL TM

0,00

Reservado ao Flsco : CO2A. 2ECB.5548.D78F.178C.15D5.A739.5FC5

IMPOSTO
AtIOUOTA
29%
CMS
AS/COFNS-Serviço Tebcom
PIS/COFNS-Servlçoa NãoTalao>rn
RMOFNS-Tola

BASE DE CALCULO VALOR FUST:
R$ 0.00
R30.00 FUNTTEL•R30,00
R30.00
R$0,00
R30,00
COMUMB •Im
Imprima
8
Pr
R$0,00
R$0,00
830,00
R$0,00

Em ranalmaraàIM 1x7412012
As~Muiçô.ao FUSTt11uoR/Nr1EL l0ev4,+o *Ao ,rPa.ram.a.trtar.

segunda
v4 de sua fatura na
9

Área Exclusiva do alta www.tim combr
Central de Atendimento MM: 1056

33w

33AA

5 3 til

Nota Fixa) de SerMços de Teleoomunbaç5es

Cliente: 7.1291250.28

Númem: 0

CPF/CNPJ: 04423567000121

TIM Ce11lArSA.
Rua Fonseca Teles, 18 a 30-RIO deJanelo•RJ
CNRk 04.205050/004410- 1.E: 77.238.182

Emissão: 1412 1 14 Potagem 22 1 1 14
Referãnda: DEZ/14 Pedodo: 1411 14&AY12w4
CFOP. 5307

e

FSC
ENEVA SA
PR DO FLAMENGO, 66 6- ANDAR
FLANENGO
RIO DE JANEIRO - RJ

ELEVA SA
PR DO FLAMENGQ

Endereço

• C ANDAR
F LAMENGO -RIO DEJANERO-RJ-22210x3

—

~10

Fiscal

I ~ a,wrw

1e

--

-

Firt'Olpslrl

22210-903
07A1/15

N

RS 0,00

U.MI1 0 marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil.

Mede IR tE NOWITI0f0045 ZMAI TOI IrIGW00 0

erre www.ttn.com br/9dlgito.

99, passando ao formato: (DDD)9ndaaoaof. A

0,00

01 TOTAL TM

Reservado ao Asco: DEI 1.109A.38OB.B19D.7714.2E84.C3EO.AEA5

n
U

MPOSTO
CN1S

AdQUOTA
29%

PIS/COMS-SeNko`rebe

PIS/COFNS - SômiÇos Não Tal~
RWOFNS-Total
Em

R$0.00
BASE DE CALCULO VALOR FUST:
R$0,00 FUNTTEL R$ 0.00
R$0.00

R3000

R$000

R30.00

R$0.00

R30,00

R$0.00

■ en~noãu 12741x012

A~MM a,= FUBT(11

)

aFDMML(oAlWnroMoíam,

erae4Mdaa.

Coneu lte eimprima a999 unda via de sua (atura na
Área Exclusive do ette w 114: 10 combr
C/ntraldeAtendirnentoTIM:1058

p
J

33ÀG

33 n5

33 16

re9ne
Fatura
Número lA Fatura: 1088158749
TIM
Av. Barão fSA.
Av. J: 04 tle Studed, 2875 -31e Bf .699. aLE
CNPJ: a Milífi : 0400B7õ0-LE: 08.899.BB7O
CNPJ da Matrle: 04.218.05010001$0

~

aa c

.1

Cliente: 7.1291820
Enleado 4 04423887000121
E"Neaao14m241 1 Potaoem 22/12/14
Relerenda DEZ/14 12918 : 1471/14 • 13A2H4
Deblo aulomalm: 712918 017

FSC

w.rw

--MPX ENERGIA SA --- ----- PR DO FLAMENGO, SS -ANDAR 9

-

-- - --

-- M~ - -

-- -

.eme

r"`www•
FO CIN474

FLAMENGO
RIO DE JANEIRO- RJ
22210-903

R$ 302,58

07/01/16

"T.I.M"

♦ marca dos serviços de teleeomunfeaçbes do Grupo TIM no Brasil.

penando ao formato: (DDO)97000ax)obi. Mais informações em wvw.ttn.combrAdlptto. .

.
1

01 Número da Nda F MPX 000.201 A S.> -A4
02 En dereç : PR D :
ENERGIA SA
03 Endereço: PR DO FLAMENGO,
FLAMENGO. 88 /ANDAR B -RIO DE JANEIRO- RJ

Total N da: 302,58

04 Númem de Nda Fbm1:0
OS Enldade Juddlna: MPX ENERG IA SA
OS Endereço: PR DO FLAMENGO. 68 /ANDAR 9 - RIO DE JANEIRO- RJ

Total Nda: 0,00

07 Número de Nda Fletal:0
OB Entidade jurídico: MPX ENERG IA SA -MA
09 Endereço: PR D O FLAMENGO, 88 4 ANDAR 9 - RIO DE JANEIRO- RJ

Total Nda: 0.00

•

Cons ulte e Imprima a segunda via de sua fatura na
Aves Exclusiva do elite vnvw.tim.com .l r
Central de Atendimento TIM:1066
...........................

®

.....................................................................

Pais sua comodidade, cadastre sua conta em debito aufomeõco, em seu banco, u0lbandoo numero
de IdeMtieaçao Indicado neste boéto. Para mais informeçbes, ligue para •central de
atendimento TIM.

TIM CeI"Wr S.A.

i
(; NOME DO CLIENTE

MPX ENERGIA SA
IDENTIFICAÇÃO DE DEBITO AUTOM4TIC0
• 7129182001.7
P

DE VENCIMENT
OEREFERENCIA
REFERENCIA ATA DE
CE EMISSA DATA DOE
ES 0E

DEZ/14
14/12/14
~
C

a~

`-

VALOR

O O D AVraM101QAe MItDANIG

&8100001%13-0
D

02550109010

00108815874

95523183499-1

1 1 1 1 1 1 1 111111 1 1 1 1 111 11111111 1 111 1 1 1 1 1 1 11111111111IeI I I I 1

VIA 9~

----

-

Pagina 2 de

Fature
TIM CeMArSA.
Av. SarOode Studan 2575-Sela 0-Dionldo Tones-Fodalea•CE
CNPq. 04.206050!0067.50 - I. E: 05.699.697.0

a
Podado data fatwa:

I
11

:7.

918 0
112 4

FSC
sy70.._

er.s.ar
ernmrrn
e•ra
~

F6C CION74

11

•

Deficientes Atumvoe e da Fala fique, 0 8 00 7N 2580 via telefone nxo com TW
Crdnl de Alaitdtloerto Anidel:1331 • Ao ligar Mame o M do protocolo registrado na prattadon
No hora da~~ eunlgetóas da tenge dntande roUpmclim datar o cddge de ume oucca*re que preste esto rervlgona me M~ Canhaptada ateçeaeercalhs

~b TIM - Taaoo &. rll • 15• YNc' 2f • ErrMetel-TOGO o Braál • 3t • TMmar-T000 oBall • 14.6x11 Tetecon - TOGO o rrll'?d • Pmmae EeodM - SP • M- OVf- RS, SC. PR, 00, DF,

MS. MT, RO, ACTO 17 • Menst • Aras M
go necknel 11, 12,13, Id, I3, 10. 17, 18, 10. 21, 31, 33. d t, 07, a0, 37 e Sd • 27 • Aeroteot- fwa d aedlW ngond 11.12,13, 14,15, 10,
17, 78, t0.2t, 31, 41, 5t, Ot •62 . 49-6arcerriW • GUOgo naegn0 45 . 12 • CTOC • h70 (atar 31. SP(rta 33), MS Isalor 22).(30 Neter 25), • 01- IPCprp • Todo o Broa • $15-Temem OS-

Para a sue facilidade, cadastre sua conte em debito eutanetico ou pague~ qualquer are doaettebelecip~ convenledos:
• BASA(Banca da Amasenhe) -Bancado Bratll • Benpera • Bsncoob • Benrirad • BanHcrad • Banco Reglond de Bmilia • Banco Safra
- Bredeseo -Caixa Económica • Cilibank • NSBC • sair • Lanon Bank • Sentenciar.
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Nota Flwd de SerN((aas de Telemmunba00es
Número: 000.201.255 AA
TIM CeMAr SA.
Av. Barão de Studad, 2575 - Sais 8-Fortaleza-CE
CNPJ: 04.208050/0087.50- 1.E: 05.899.987-0

_--

MPRENERGIA O, _
PR DO FLAMENGO, 68 -ANDAR 9
FLAMEiNG

_— _ --- ---___-_ _--------------ErdereroFlecal--

--

MPX EMERGI ASA
PR W RAMENOD 9e -ANDAR9
FLAMENGO -MODEJANERO- RJ - 22210803

O

RIO DE JANEIRO - RJ
22210-903

1U
—r.Mero
.,.aaw
~~~~

Fscc91u4r4

~K

NIV

07/01/15

R$ 302,68

°1.1811 • marra dos serviços de telecomunicaoss do Grupo TIM no Brasil.
WA de N OVernib rod e 2014 foi induldo o número 9 A frente dos celulares dos DDDS 91, 92, 93, 94, 95, 96,
99, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais IMolmapbes em w~tin.combr/9digito.
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QuanUdade de Ae9a905: 0
QUANTIDADE DURACAOMOLUME

ICMS

PINCOFINS

VALOR

-

3.88%

302,89
91,48
211,12

01 gJTROS CREDITOS ( DEBITOS
02 JLJ ROS: (VENC 07/11/14, PAGO EM 03112.14)
03 MULTAS(VENC 0711 V14. PAGO EM 0312114)

1
1

-

04 TOTAL TM

302,88

Reservado ao Asco: 24B44B81.B3AF.2F20.EC8F.4EDF.DO31.939B

MPOSTO
cMS

ALIOUOTA
27%

P IS%COFNS-S*MiÇo&Nlo T#1~
R
RS/COFNS-Totd
Em ~UMO a LO 1 2 7412012

BASE DECALCULO VALOR
830,00
R30,00
RRS .002
R$211,12

R$0,00
R$ 7,70

Aawnro~wFUST(1%)e FUNTTEL00%) nss 640 Mpramsaslrlaa,

FUST:
FUNTTEL

Consulte e Imprima a segunda via de sua fatura na

A rca Exclusiva do alto

www.tini.combr

Central de Atendimento TIM: 1056

-

53 ~O

329

33i ~

Nota FleDa de Serviços de Telecomunóagóea
Cliente: 7.1291820.10
CPF/CNPJ: 0442367000121
e
Número: 0
Emaaeo: 1#12114 Poetagem. 221'2114
Ce1+lArS
A.
TIM
13' 14
Av. Basto de Sludan, 2575-Sela 6-FOdelemCE Referendo DEZ/14 PadodO: l#1 /i
CNPJ: 04 .208050/0087.50- I.E: 06.699.897.0 CFOP. 8307

FSC

w•rw

MPXENERGIASA
PR DO FLAMENGO. 66 - ANDAR 9
FLANIENGO
RIO DE JANEIRO - RJ
22210-903

Enderaço Fiscal
MPXEIEMIASA
PR DO R. MENOQ e9- ANDAR 9
FtAMEN00-PoODE JANEIRO- FJ-22210903

07101/16

e

1M1 A marca dos serviços de telacomunl

rw, wewrw

F9C'CtO474

R$

0,00

ii; do Grupo TIM no Brasil.

Jovenibro de 2014 foi Induldo o número 9a frente dos ceiuhres dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 9 ,
ao formato:(DDD)9xxxxxloa. Mata inb9naOes em w% Altri.comòr10dipto,

01

O,m

TOTAL TM
Reservado

ao Floco: DE11.109A.380BB79D.7714.2E84.C3EO.AEAS

BASE DECÁLCULO VALOR FUST:
R$ 0,00
R$0.00
RSO,OO FUNTTEL• R$ 0,00
R$0,00
Ra0,00
COMUIte e Imprima a segunda
via de sua taturana
R$0.00
Ra0,00
9
R80,00
R80.00
Área Exclusiva do afta www.tlm.combr
Em and~Moé 1.6112741 QOt2
Central deAtendinentoTIM:1058
Aaoo MUO UnFUST(1)ewNrreL(sa%L não mão nPaeeaeeaaa tara É.

MPOSTO
OMS

AtiOUOTA
27%

PIS/COFNS- S ►nIÇO Te lcom
PIS/COFNS- S~1p11 N90 TeleoOm
PIS/COFNS-Total
y

33 23

332u

3 3 9-5

n
u

o

3~ ~~

53 2}

Nota Flual de Serviços de Telemmunóeçees
Número: 0
TIM Ce1rIArSA.
Av. Coronel Cdame Mxdo, 1.000- BL B,Lola 1-Sb LMISMA
CNPJ 04.208050/0037.91-111: 12190395.8

Cliente: 7.1291820.11
CPF/CNPJ: 04423587000121
Emsaeo: 1412/14 Poupem 22112114
Referenda: DEZ/14 Pedodo: 14M1
CFOP, 8307

3 3A
e

--- -14
14

FSC

-

_MPX ENERGIA SA--MA_
PR DO FLAMENGO, 55 -ANDAR 9
FLAMENGO
RIO DE JANEIRO RI
22210-903

MPx ENERGIASA

ErdereeoFlscal

PR DO R.AMENOQ 09- ANOAR9
F~30 -NO DE~RO- R1.22210903

07/01115

"T I.M" 6

marca dos serviços de telocomunicaçbes do

um

rrei
M
Faac+a474

R$

Grupo TIM

no Brasil.

Novembro de 2014 foi Induido onúmero 9 afrente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95,
99, passando ao formato: (DDD)9xxxxaolxx. Mais inronoagbes em www.tin.com.br/9diglto.

• 01 TOTAL TM

0,00

--

0,00

Reservado ao Fisco: DE11.109A30OB1379D.77142E84.C3EO.AEAS

•
MPOSTO
CMà

ALIOUOTA
27%

BASE DECALCULO VALOR FUST.
R$ 0,00
R$0,00
R$ 0.00 FUNTTEL RS 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Consulte eim kne8 segunda via de sua fatura na
PI91COF N S- Serviços Neo Teletom
R$0,00
R$0,00
PISMOFNS -TO1e
R$0,00
R80,00
Área Exclusiva do alta www.tim.com.br
Em ~Mersoé W 127412012
Central de Atendimento TIM: 1056
MFUSTI11u e wNML roA+U rlw Dá* noenemeanene..
PIS /COFN 9-Serviço Telecom

M ~~

a

-----

33ZH

KO

33bA

•

o

Plpin 2 Cs 2
MPB( ENERGIA SA -MA

Cliente: 72p1
hrlotlo:14111R • 1

211

FSC

wro

Fsnclosa~

os szmeço6 i11[iTADOf f NAO FATURADO{ wnTE DOCUMENTO POD[RAO UR LANCADOG EM CONTAS FUTU~

g3 ~ Z

VOc4, se m

fronteiras.

11 dc2
LwanW:7.129126D
CPFICNFJ. 0142M667000121
lndado: 14'11/14 Rleapam: 24/1111/
ROM4imim. NOV. 14 Petn4c W1014 a 1711/114
CFOP: 6.867

~ F~ Oe 0M+OO1 da TaWO uncet4es
N6maro 000 OM 9~
Tal CNWM aA
Rua F6m" 111OL te a s0M0 we J~ RJ
CNPJ. 01206.050A10N-10 I.E.:77.2M6.11l2

Enderoço Fiscal
- --

ave

MPXENEROIASA

PR DO FLAMENGO, 06 - 01 ANDAR

FLAMENGO

Mi ENERGIA SA
PR DO FLAMENGO, 66 - 5- ANDAR

27210-903 - RIO DE JANEIRO - RJ

FLAMENGO
22210-903 - RIO DE JANEIRO - RJ
-- - VENCIMENTO - 07112114

-- VALOR -1 81,81

T.I.M.' 0 orara doe UMSoa de telacomuMCaplee d0 Gng10 TIM n0 8~

lalr: , ., , 1 , ~
-Oò
DetdO02dallovefnbr0de20141atJoolu( ~ o nlime/bpA.IrenOetloROeWlsreódasbDDS91 1
99 , passando aoformato( DD,D1
e404*oW~ 1m.a. m,.h~9
X =M ]Milão
,
.:.
. ...
..1.la
..
,

ai,.;l

...

92 93,94,9598
l

Quantidade de Acessos: 0
QUANTIDADE OURACAONOWME

01 OUTROS CREDIT091DéBIT09
02 JUROS: (VENC (1111(V14, PAGO EM 1510114)
03 MULTAS: IVENC 0110714, PAGO EM l.WIW14)
04 CSP 41 JUROS: (VENC 9170114, PAGO EM 15.9(14)
O5 CSP 41 MULTAS: (VENC 0711014, PAGO EM 15110i14)

ICYS

1
1
(
I

PIS7COFIN9
3,85%
305%

00 TOTAL TIM

VALOR
46,65
4,59
37,77
8,72
5,47
45,55

Reservado no Finco: E1DD.9808.511c12.8C22 25191F.37382D87.F4F7
VIVO S.A. - NFST M 000.805.087-G
CNPJ: 02.680.15710014.07
Poria Do Flamengo, 200122 1 anda- Ria de ~i RJ. 22210-UM
Incodçao Eetedua1: 077482443
Dwdes: 1058
RESUMO
QUANTIDADE DURAQAONOLUME
ICMS
PIEIMOFIN3
01 IELEFÔNICA JUROS: (VENC 07110114, PAGO EM 1571014)
1
3,65%
02 TELEFÔNICA MULTAS: (VENC 07110114, PAGO EM 1510114)
1
3.88%
ARquota:
Base de Cálculo: 10,00
PLSICOFINS SW~ de T~
. .~
Nigwlu: 3.05%
Beee de Cálculo: R$ 1,06
Em alandimentn A Lei 12.7A12012

VALOR
0,12
0,94
0.03

Reservado aD Fisco: EE74.8997.9A34.CF99.9AFS.F4E1.04FC.6DBC
TELEMAR NORTE LESTE SIA. Ni na 000.008.106.8.0
Rua Jangadetna, 4A 1 - RIo de Janoiro - RJ - 22420.010
OdVidea: imo

CNPJ: 33.000.118=1.79
~CRO Ee6~ 001660489

RESUMO

QUANTIDADE DURAÇAONOLUME

01 TELEMAR JUROS: (VENC 8711814. PAGO EM 151 14)
02 ILLEMAR MULIAS:(VENCO71074, PAGO EM 15710114)

1
1

Reservado se Fisco: 3451.98F3.37FO.6AA6.E7B2.2700.CF85.0718

INP067O
~TA
MM9
2e%
elaYlJtM•W.Rv T,Ya,n
+11+•lJIINe Aen.INU lalccln

SASF P C4.CUR.O
150.00
M4AN
RI 376
RI+7Ja

Ma YR,IVw~„Il >NIYAYI}
M ~k"dtnna M FUCT (I%). FIINTTFi

VM OR
160.00
alfa
Itlote
RI La

PISICOFINS

3.55%
3.65%
Base, de Cálculo: RS 0,08
Case de Cálçulo: 8313.20
-

Allquota:
Allquotr 3,85%

P1&COFVNS SpMSotW Tolocom
Em oWndlmonlo 4 Lei 12.7412012

ICMS

VALOR
1.76
13.42
0.34

1

FU61: R4
nmTTLL. na

,096) nan aM mryaaenaa an RR+M.
COmu11* a Implore a M9aaa111a de~ hW7a M
aedWra do W,~~
e,
Canllal q AWndenaaW M. 1076

AME

ENEVA S.A.. em Recuperação Judicial. sociedade por ações inscrita no CNPJ sob o
nQ 04.423.567/0001-21, com sede na Praia do Flamengo, nQ 66, 9Q andar,
Flamengo, Rio de Janeiro /RJ, CEP 22.210-030 e ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A., em
Recuperação Judicial sociedade por ações inscrita no CNPJ sob o nQ
15.379.168/0001-27, com sede na Praia do Flamengo, nQ 66, 9 2 andar, Flamengo,
_ Rio de Janeiro/RJ, CEP nQ 22.210-903 ("Recuperandas'); e
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FLAMENGO PARK TOWERS, condomínio edilicio,
inscrito no CNPJ sob o nQ 28.180.115/0001-24, com endereço na Praia do
Flamengo, nQ 66, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.210-030 (" Park Towers ')

9

Considerando que:
(1)
As Recuperandas encontram-se sob o especial regime de
recuperação judicial, tendo seu pedido sido deferido pelo d. Juizo da 4 ,1 Vara
Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de janeiro (Proc. n.Q
0474961-48.2014.8.19.0001);

(li)
0 Park Towers está atualmente listado na Classe 111 do Quadro Geral
de Credores como detentor de crédito quirografário no valor de R$ 643.580,92

(seiscentos e quarenta e três mil quinhentos e oitenta reais e noventa e dois
centavos);

09

(iii)
Posteriormente à publicação do edital contendo o Quadro Geral de
Credores, as Recuperandas notaram que o crédito havia sido listado em valor
equivocado e que, na realidade, nenhuma quantia seria devida ao Park Towers na
data do ajuizamento do pedido de recuperação judicial;
0 Park Towers reconhece que nenhum valor lhe é devido pelas
Ov)
Recuperandas, razão pela qual não deve integrar o Quadro Geral de Credores; e
(v)
A fim de evitar a instauração de litígio, as Partes têm interesse em
conciliar acerca do valor do crédito do Park Towers sujeito à recuperação judicial,
nos termos a seguir.

1.1.

0 Park Towers reconhece que o crédito de R$ 643.580,92

(seiscentos e quarenta e três mil quinhentos e oitenta reais e noventa e dois

centavos), atualmente constante na Classe 111 de credores do Quadro de Credores

111 EIA

a
10

~

~~

RIO

apresentado pela Administradora Judicial , deve ser excluído, na medida em que
nenhum valor lhe era devido pelas Recuperandas na data do ajuizamento do
pedido de recuperação judicial.

3335

1.2. _
_ Como consequência da disposição anterior , as Partes acordam na
exclusão do valor do crédito do Park Towers no Quadro de Credores.
1

2.1
0 disposto neste instrumento não se aplica a eventuais débitos que
venham a ser apurados futuramente e sejam relativos a período posterior à data de
início da Recuperação Judicial.
2.2
Este instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos
sucessores e cessionários a qualquer título, e somente poderá ser aditado
mediante a assinatura de instrumento próprio por todas as Partes.
2.3
Durante o processamento da Recuperação Judicial, quaisquer
controvérsias ou litígios decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados
deverão ser dirimidas pelo Juízo da Recuperação Judicial. Após o encerramento da
Recuperação Judicial , eventuais controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por
uma das Varas Cíveis da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, com exclusão de
qualquer outra , por mais privilegiada que seja.
E, por estarem justas e contratadas, as Partes celebram o presente contrato em
duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
Rio de janeirg#,68 de Junho de 2015.

acão Judicial

ENE VA PARTICIPAÇbES S.A.. em ecuperação Judici a
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ENEVA PARTICIPAGSES S.A.. em Recuperação judicial sociedade por ações inscrita

no CNPJ sob o nQ 15.379 . 168/0001 - 27, com sede na Praia do Flamengo , nQ 66,92
andar , Flamengo; Rio de janeiro / RI, CEP 22 .210-030 ("Recuperanda "); e
AS O . AGãO BRAS ILEI RA DO CARVÃO MINERA

_ pessoa jurídica de direito

provado, inscrita no CNPJ sob o ns 08_.432.183 /0001-26 , co m sede na Ru a
Botafogo , nQ 610, Porto Alegre / RS, CEP 90.150 - 050 ('~).

_

Considerando que:
•

(i)

A Recuperanda encontra - se sob o especial regime de recuperação judicial,
tendo seu pedido sido deferido pelo d . Juizo da 44 Vara Empresarial da
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro ( Proc. n.Q 047496148.2014.8.19.0001);

(H) A ABCM está atualmente listada na Classe 111 do Quadro Geral de Credores
como detentora de crédito quirografário no valor de R$ 5.946 ,96 (cinco mil
novecentos e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos);
(iii)

Posteriormente à publicação do edital contendo o Quadro Geral de Credores
da Administradora Judicial , a Recuperanda notou que o crédito havia sido
listado em valor equivocado e que , na realidade , o somatório líquido devido
à ABCM por notas fiscais não pagas até 9 de dezembro de 2014 , data do
ajuizamento do pedido de recuperação judicial , corresponde a R$11 . 893,92
(onze mil oitocentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos);

(iv)

A Recuperanda reconhece que o valor que é devido à ABCM e que deve
integrar o Quadro de Credores é de R$ 11.893,92 onze mil oitocentos e
noventa e três reais e noventa e dois centavos); e

•

(

(v)

A fim de evitar a instauração de litígio, as Partes têm interesse em co 7iar
acerca do valor do crédito da ABCM sujeito à recuperação judici , nos
termos a seguir.

~~i

E V,q

~o~ ó
RID ~~

✓~

a

3 3 3-+
A Recuperanda reconhece que o crédito quirografário listado em
1.1.
favor da ABCM no valor de R$ 5.946 ,96 (cinco mil novecentos e quarenta e seis -- reais e noventa e seis centavos ), atualmente constante na Classe 111 de credores do
Quadro de Credores apresentado pela Administradora judicial , deve ser majorado
para R$ 11.893 ,92 (onze mil oitocentos e noventa e três reais e noventa e dois
centavõs), que corresponde, em 9 de dezembro de 2014 , data do ajuizamento do
pedido de recuperação judicial, ao somatório liquido do valor das faturas anexas.
,

19

1.2.
Como consequência da disposição anterior , as Partes acordam com a
alteração do valor do crédito da ABCM no Quadro de Credores para R $ 11.893,92
(onze mil oitocentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos).

2.1.
0 pagamento do crédito acima será realizado nas condições
apresentadas no Plano de Recuperação judicial da Recuperanda , de acordo com a
devida classificação do crédito.

2.2
Os pagamentos realizados em favor da ABCM , em conformidade com
as disposições do Plano de Recuperação judicial , implicarão automaticamente a
outorga, em favor da Recuperanda , da mais ampla , plena, geral , irrestrita,
• irrevogável e irretratável quitação relativamente a todo e qualquer crédito da
referida empresa cujos fatos geradores sejam anteriores à data do ajuizamento da
Recuperação judicial , para que nada mais possa ser demandado da Recuperanda
em juizo ou fora dele, inclusive juros, correção monetária , penalidades , multas e

indenizações.

3.1

Aplicam - se a este instrumento todas as disposições do Plano de

Recuperação judicial.

3.2
Este instrumento obriga as Partes signatárias e os seus res
sucessores e cessionários a qualquer titulo , e somente poderá ser
mediante a assinatura de instrumento próprio por todas as Partes.
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•

Durante o processamento da recuperação judicial, quaisquer
3.3
3 331
controvérsias ou litígios decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados
deverão ser dirimidas pelo Juizo da Recuperação judicial . Após o encerramento da
recuperação judicial , eventuais controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por
uma das Varas Civeis da Comarca da Capital do Rio de Janeiro , com exclusão de - --qualquer outro , por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas as Partes celebram o presente contrato em
,

duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Rio de janeiro, 26 de ~ de 2015.
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c
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONCILIAÇÃO DE VALORES DE CREDITO

J9 3(1

ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A., em Recupejaçãjudicial sociedade por ações inscrita
no CNPJ sob o nQ 15.379.168/0001-27, com sede na Praia do Flamengo, nQ 66, 9 9
andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP nQ 22.210-903 Ç Reec,gperanda "); e - - - - POWER ONSULT ENGENHARIA DE SISTEMAS ELÉTRICOS L.TDA pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nQ 04.337.365/0001-67, com endereço
na Rua Visconde de Pirajá, nQ 156, Sla 502, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22410000 (" Powerconsult" )

o

Considerando que:
(i)

A Recuperanda encontra-se sob o especial regime de recuperação judicial,
tendo seu pedido sido deferido pelo d. Juizo da 4; Vara Empresarial da
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (Proc. n. 2 047496148.2014.8.19.0001);

(11)

A Powerconsult está atualmente listada na Classe IV de credores do Quadro
Geral de Credores como detentora de crédito quirografário no valor de R$
36.900,00 (trinta e seis mil e novecentos reais);

Posteriormente à publicação do edital contendo o Quadro Geral de Credores
elaborado pela Administradora Judicial, a Recuperanda notou que o crédito
• havia sido listado em valor equivocado e que, na realidade, o somatório
devido à Powerconsult por notas fiscais não pagas até 9 de dezembro de
2014, data do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, corresponde
a R$ 33.786,00 (trinta e três mil setecentos e oitenta e seis reais);
(iii)

(iv)

Embora o valor não tenha sido alterado pela Administradora Judicial, a
Powerconsult reconhece que o valor que lhe é devido pela Recuperanda e
que deve integrar o Quadro de Credores é de R$ 33.786,00 (trinta e três mil
setecentos e oitenta e seis reais); e

(v)

A fim de evitar a instauração de litígio, as Partes têm Interesse em conciliar
acerca do valor do crédito da Powerconsult sujeito à recuperação judicial
nos termos a seguir.

aEVq
esq'

33~ z
1.1.

A Powerconsult reconhece que o crédito de R$ 36.900,00 (trinta e

seis mil e novecentos reais

),

atualmente constante na Classe IV de credores do

Quadro de Credores apresentado pela Administradora Judicial, deve ser reduzido
para R $ 33.786, 00 (trinta e três mil setecentos e oitenta e seis reais), que
correspondente , em 9 de dezembro de 2014, data do ajuizamento do pedido de
recuperação judicial , ao somatório líquido do valor da notas fiscais anexas,
Como consequência da disposição anterior, as Partes acordam com a
1.2.
alteração do valor do crédito da Powerconsult no Quadro de Credores para R$
33.786,00 (trinta e três mil setecentos e oitenta e seis reais).

0 pagamento do crédito acima será realizado nas condições
2.1.
apresentadas no Plano de Recuperação Judicial da Recuperanda , de acordo com a
devida classificação do crédito.

Os pagamentos realizados em favor da Powerconsult, em
2.2
conformidade com as disposições do Plano de Recuperação Judicial , Implicarão
automaticamente a outorga , em favor da Recvperanda , da mais ampla , plena , geral,
Irrestrita , Irrevogável e irretratável quitação relativamente a todo e qualquer
• crédito da referida empresa cujos fatos geradores sejam anteriores à data do
ajuizamento da Recuperação Judicial, para que nada mais possa ser demandado da
Recuperanda em Juízo ou fora dele, Inclusive juros, correção monetária,
penalidades , multas e indenizações.

Aplicam - se a este instrumento todas as disposições do Plano de
3.1
Recuperação Judicial.
Este instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos
3.2
sucessores e cessionários a qualquer titulo, e somente poderá ser aditado
mediante a assinatura de instrumento próprio por todas as Partes.

~f~ Vq

W

~,sc ~
°UR\O~

Durante o processamento da recuperação judicial, quaisquer
3.3
controvérsias ou litígios decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados
deverão ser dirimidas pelo juízo da Recuperação judicial Após o encerramento da
recuperação judicial eventuais controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por
uma das Varas Cíveis da Comarca da Capital do Rio de janeiro com exclusão de
qualquer outro por mais privilegiado quê seja
.

,

,

.

,

—

-

-

-

—

--

-

E, por estarem justas e contratadas as Partes celebram o presente contrato em
- duas vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo assinadas.
,

,

Rio de janeiro 10 fiWjunho de 2015.
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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

0000 02 63

- -

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

_

-

Data o flora do 3•05são

04108!2014 13:03:55

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRCNICA NFS.e
NOTA CARIOCA

Código de vem pegão

XRIX-RZRJ
--

-- PRESTADOR DE SERVIÇOS
c

r/CNPJ 04.777.766N00147

InscrlÇOo Munldp0l: 0.993.277.2

In;crlÇao Estoduel:

á
1AM
Z
-

Endoroçu. RUA VISC DE PIR/UA 156, SAL 502

~tino:

RIO DE JANEIRO

-—

IPANEMA

-

NcmalRaz6o Social

UF: R) --' E-mal powerconCplghoat.eom.br
Inscri,50 Municipal 0.679.069.

MPX E.ON PARTICIPACOES SA

Endo^oÇO: PRA DO FLAMENGO 09, SAL 901 SAL 902
Minicipic RIO DE JANEIRO

U

--

nsaçã2 EStaouat.

FLAMENGO - CEP: 22210409

—

Tel.: 77217223

E-IralCthuaM.caatroQmwacom.br

DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS
Previsão de variação do Preço Spoi no Narrado 6caeileíro - Julho de 2014
- 3eevsçoe realizad02 no ASO de aanajeo ,
- Pata depãaito: Banco Usatander (033) Agência 3451 Conte coerente 130003655

Relençfade COFWIS
Rf 360 00

Ì1

-

UF RJ

—

CEP: 22410.=

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPt/CNPJ 15.779.169~1.27

•

—

N~Razão Social POWERCONSULT ENGENHARIA DE SISTEMAS ELETRICOS LTDA
Nome FanUma POWERCONSULT ENG.SIST.ELETRIC03 LTDA
Tel.. 25120027

-

33G4

rWmoro da NO(e

-

St~MCSLL
Rf 120,00

Relentbode~
rn 0,00

RtlançandelRPJ
R; 100,00

Retençaa de P19
Rf 76.00

Outras RetençOes
r42.00

VALOR DA NOTA ■ R$ 12.000,00

Sen•Oo Npesledn
07.07.0.1 alabonfao de *Mudou de viabilidade relecionadoe com comiçea de engenharia nas relacionados com ebna
de cioritirucilui civi l
Dntlu46e3 (RJ)
Desrarap txpnd (FJ) Bd6e0!C8lcula lRL7
Afautaa (Yr)
Yelur de 196 frlj
Cotim Orno, (R41
0,00
0,00
12000.00
6,00%
tfOO,OD
O,OD

-

OUTRAS INFORMAÇ ES
Esta NiS-e foi em dda com respaldo na Lei rP 7 096 de 15r1a7309 o no Decreto rP 32.250 de 1110&2010
PROCON RJ: Ruo cia Aluda. 5 aubscw,...wr.procon.r).go. tx
Data de wncenento cio ISS apite NFSo: 1M0012314.
Efla NFS-e ndc gare emalo
Velor Llqulrlo a Pegar R$ 11 252,00

fie

. ,
~

33G6

Número de Nota

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

000002 84

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Data e ~arai de '-rnlssa0
21/101201412:06:19

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -NFS-e
- NOTA CARIOCA PRESTADOR DE SERVIÇOS

Côo90 3ZK6 -RM o

CPMNPJ 01.337 . 3a6A00147

In&cnçóo Muriopal:0.29a.292 ,2
Irnonçdo Estadual: —
NonrelReirdo Social. POWERCONSULT ENGENHARIA DE 818TEMAa ELETRICOS LTDA
Nomo F5/iãsia'. POWERCONSULT ENO.SIST.ELETRICOS LIDA

I

Tei- 26125023

Endami;w. RUA VISC DE PIRAJA 165, SAL 602 • IPANEMA - CEP. 224104= - Munioiplo RIO DE JANEIRO

CPF/CNPJ- 16.379.16810001-27

UF: RJ

-

--

- - --

E-nail powereenQblphoet.aom.br

TOMADOR DE SERVIÇOS
Ins:rl,ao Muncipal 0.679.0634

Inscrição Estadual. --

N~Rarao So- ef MPX E.ON PART)CIPACOES SA
~

T*I •37213199

ErvfereçC: PRA DO FLAMENGO 86, SAL 901 GAL 902 - FLAMENGO - CEP: 22210403
ur RJ

Idoricipio: RIO DEJANEIRO

E-nro 1. Ihynalleboae&novacum.br

DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS
o

Previsão de Variação do Preço %por no Meccado 15resileire

-

outubro de 2014

- 5erviçoe xeeiisados no Aio de Janeiro
- Pare depósito: Bento santender (033) ~ncle 3451 Conte corrente 130003655

Retenesa de COTINS
14 300 D0

Grlenç&u tla CS-L

r3 170,[0

Retenção de t,163
RS 9,00

Reteria&o de RPJ
n 100,00

Relanças de Pis
F4 79,00

Catraia Reterc4es
F$ U;JO

VALOR DA NOTA c R$ 12.000,00
sorno w.n+nin

o

07.a W - eteboraçAo de estudo& de viabilidade retadonadoa com serviços de engenharia reto relacionado* com obra
no civil
de tona[
0cizun aatwnd (Rt) Base de C&ICulo(RS)
Pllquua (%;
Deduçoei (RS)
valor do L9s (R31
C'DtlIlO GeraOa (Rt )
O,OD
0,00
12.000,00
0,00
&00,00

OUTRASINFORMAÇÔES
- testa Wr e roi eTldd* com ras~ no L*I ri) 5.0912 do 15/1012009 e no Decreto rP 52.250 de 1110512010
- P2000N RJ: Rua de ~9, 5 nd>RCio, ~ pr~ 1 gov br
- Dela de verecinlordo do ISS desta NFS*: 1M1 V231d
- Este NFS-* nilo Bera or4dito.
- Vaor LOudo a Pagar. Ri 1 1.262,00

g34(P
Numero do Nota

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

h13M6

0000028

-

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

-

-

Date e mora de Emisilo

21/101201412:02.42
campo oe Verificação
1tM2r8Ellì

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA NF"

-

u,

--

1r+rf

NOTA CARIOCA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPt/CNPJ 04.337.386s000147

—
--

Inzeriç~cipat0~.232.2
Inecr.çãoEStadum
tho Saciei: ~RCONSULT ENGENHARIA DE SISTEMAS ELETRICOS LTDA
NO~ Fsrdasio: POWERCONSULT ENO.SIST.ELETRICOS LTDA
Tal.: 26128023

Noma

(

Erderaço RUA VISC D E PIRA_J_A 1 66, SAL 602
~10100 RIO DE JANEIRO

UF RJ

-

IPANEMA -CEP: 22470.000

E-maU:povmconQblpheat.eom.br

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPVCNPJ: 18.379.1684001.27

Insc IÇec Municipal: 0.6T9.OW.8
80 Social: MPX E.ON PARTIMPACOES 9A

Nome/

E-dareço PRA DO FLAMENGO 68, SAL gol SAL 902
Municiclu RIO DEJANEIRO

o

-

FLAMENGO

UF. RJ

-

Inscrçéo Estadual

--.

Tel.: 37219109

CEP: 22210403

Gmai.. theyna.lab096e119vm.com.br

DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS
Erev>,são de VarleÇSo do ¢Teço Spot no Mercado Brerilelr0 - setembro de 2314

- serviços realizados no Rio de ,taneiro
- sara depbeito: Banco eantander (033) Agência 3451 Conta eerrenta 13UC03655

•

Relrrçãn 1k COFINB

Relençãe de CSLL

Rreirção ce I.SS

R$ 1E0.00

R$ 121100

r.18,09

-

Retenção de RPJ
R$ 190,00

Rr:ençao de PIS
Rn Ts 0:1

Ouras Retorça"
RS 1,OC

VALOR DA NOTA ■ R$ 12.000,00

HastadD
07.07.03 aialeorsç8o de estudam de vlsbllldado relacionados cem serviços de an0anharim rito relectenadoe com obro
tl
,7ução civil
Oaduçaee(Rn)
Omarnoaicantl (RS) Baseoe CMCua(RnI
lu~141
valor do 199 (Rnl
Credroo Dando (R$)
0,00
0,00
12.000,00
6,00%
800,00
0, 00
$WAR

•--

OUTRAS INFORMAÇOES
Cole W5
,iii foi eldlds com respalde no Lei 0 e 096 ao - 511&•2000 e no Deereo ri, 32250 de 11/";010
PRDCON RJ: RLa da Ajuda, 5 subacw; ~.p'ocon.4 pmix
Ds7 de ,melai M do SS doste NFS-m: 10111:2014
Eda NFS-e não tora crldlto.
V6lor L la/rdo e PeOer. R6 '1.262 00

S

o

ENEVA PARTICIPAÇõES S.A.. em Recuperação Judicial sociedade por ações inscrita
no CNPJ sob o 0 15.379.168/0001-27, com sede na Praia do Flamengo, ns 66, 9 4
__andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP n° 22.210-903 (" Recuperanda "); e
PLAN_PRACTICAL LANGUAGE CURSO DE IDIOMAS LTDA. pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 31.3103584/0001-25, com endereço na
- Rua Senador Dantãs, n 4 118, 3 2 andar, Sala 12, 13, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP
20031/205 (" Plan idiomas ")

o

Considerando que:
(i)

A Recuperanda encontra-se sob o especial regime de recuperação judicial,
tendo seu pedido sido deferido pelo d. Juizo da M Vara Empresarial da
Comarca da Capital do Estado do Rio de janeiro (Proc. n.s 047496148.2014.8.19.0001);

(li)

A Plan Idiomas está atualmente listada na Classe IV de credores do Quadro
Geral de Credores como detentora de crédito quirografário no valor de R$
62.716, 80 (sessenta e dois mil setecentos e dezesseis reais e oitenta
centavos);

(iii) Posteriormente à publicação do edital contendo o Quadro Geral de Credores
• elaborado pela Administradora Judicial, a Recuperanda notou que o crédito
havia sido listado em valor equivocado e que, na realidade, o somatório
devido à Plan Idiomas por notas fiscais não pagas até 9 de dezembro de
2014, data do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, corresponde
a R$ 46 .375,00 ( quarenta e seis mil trezentos e setenta e cinco reais);
(iv)

Embora o valor não tenha sido alterado pela Administradora judicial, a Plan
Idiomas reconhece que o valor que lhe é devido pela Recuperanda e que
deve integrar o Quadro de Credores é de R$ 46.375,00 (quarenta e seis mil
trezentos e setenta e cinco reais); e

(v)

A fim de evitar a instauração de litígio, as Partes têm interesse em conciliar
acerca do valor do crédito da Plan Idiomas sujeito à recuperação judicial,
nos termos a seguir.
~~E~q

0

~ s
~~ RIo`~

o

5 ~%

1.1. -_ _ - A Plan Idiomas reconhece que o crédito de R$ 62.716,80 (sessenta e— -dois mil setecentos e dezesseis reais e oitenta centavos), atualmente constante na

–

Classe IV de credores do Quadro de Credores apresentado pela Administradora
judicial, deve ser reduzido para R$ 46.375,00 (quarenta e seis mil trezentos e
seténtã ë cinco reais),que correspondente, em- 9 &— dezembro de 2014, data do
ajuizamento do pedido de recuperação judicial, ao somatório líquido do valor da
notas fiscais anexas.
1.2.
Como consequência da disposição anterior, as Partes acordam com a
alteração do valor do crédito da Plan Idiomas no Quadro de Credores para R$
46.375,00 (quarenta e seis mil trezentos e setenta e cinco reais).

2.1.
0 pagamento do crédito acima será realizado nas condições
apresentadas no Plano de Recuperação judicial da Recuperanda, de acordo com a
devida classificação do crédito.

IR

2.2
Os pagamentos realizados em favor da Plan Idiomas, em
conformidade com as disposições do Plano de Recuperação judicial, implicarão
a outorga, em favor da Recuperanda, da mais ampla, plena, geral,
irrestrita, irrevogável e irretratável quitação relativamente a todo e qualquer
irrestrita,
crédito da referida empresa cujos fatos geradores sejam anteriores à data do
ajuizamento da Recuperação judicial, para que nada mais possa ser demandado da
Recuperanda em juizo ou fora dele, inclusive juros, correção monetária,
penalidades, multas e indenizações.

3.1

Aplicam-se a este instrumento todas as disposições do Plano de

Recuperação judicial.
3.2
Este instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos
sucessores e cessionários a qualquer título, e somente poderá ser aditado
mediante a assinatura de instrumento próprio por todas as Partes.
~EVq

0

J
I

3 349

Durante o processamento da recuperação judicial, quaisquer
3.3
controvérsias ou litígios decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados
deverão ser dirimidas pelo juízo da Recuperação judicial. Após o encerramento da
recuperação judicial, eventuais controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por ------ uma das Varas Cíveis da Comarca da Capital do Rio de janeiro, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e contratadas, as Partes celebram o presente contrato em
duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
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Número da Note

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

áí

00003361
Date e Hora de EMISS40

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

081121201411:51:22

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NF"
NOTA CARIOCA PRESTADOR DE SERVIÇOS
CWICNPJ: 31.310 . 684N001 ,25 - - - - -- - InscdçAo Murvclpal 0.028 . 110.7
Nome/Rezáo Social. PLAN PRACTICAL LANGUAGE CURSO DE IDIOMAS LTDA
Nome fantasia: PLAN IDIOMAS DIRECIONADOS

Código de Vodlcaçáo

SUGA-A9SN
Inscrição Estadual , 7Ái7ge61
Tal.. (21) 72724469

Endereço RUA SENAD DANTAS 118 , AMD 3 - SALA 12,13 E AUDITORIO - CENTRO - CEP: 20031,'206
Mmiclpio: RIO DE JANEIRO

UF. RJ

E-meil.Tinanceiro@plan)diomae,com.br

-

-

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 16.379.98810001,27
Inscdç80 Municipal 0.679.0638
Nomoãteedo Social: MPX E.ON PARTICIPACOES $A

Inscrição Estadual: —

Endereça: PRA DO FLAMENGO R, SAL 901 SAL 902 - FLAMENGO • CEP: 22210403

•

Municipio. RIO DE JANEIRO

UF RJ

Tal.: 37213199

E-mal.thelma.Ileboa®emva.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE ÀS AULAS DE INGLÊS NO M95 DF OUTUBRO TURMA EON 014 - 3,n119 - R$ 339,00
REFERENTE A4 AULAS DE INGI,P,9 NO 109 DE SETEMBRO TURM11 ]COR 014 - 12,0H0 - R$ 1.356,00
REFERL;NIU A9 AULAS INDIviDUA79 DE DORTuru99 NO ME9 DE NOVEMBRO - 27,0 HS - R$ 2.565,00
RRFF.RRNTE ÀS AULAS DE INGLÊS NO MÊS DE NOVEMBRO - 224,0 Na - M 25.115,50
Contrato: MPXEDD033204312
DADOS PARA PAGAMF:RTO
BANCO DO BRASTI. Dnl

AGENCIA SAARA 0183-X
CONTA CORRENTE 8770-X
VENCIMRNTO 22112/2014

C~

VALOR DA NOTA = R$ 30.035,50
Sevlco Praslada
09.02.10 - ensino de idiomas
DascaMo lnc nib (RIl

Deduções (R9)
0,00

0,00

Base de Cãh:uh, (R$)
—

Niquofe (%)
—

Wj
b a ISS (RS)
—

Crédito Gerado (R$)
0,00

OUTRASINFORMAÇÔES
- Esta NFS-e h emitida com raspado na Ls1 rP 5 098 de 15/1012009 o no Dacreto ri* 32 250 de 11~2010
• PROCON-RJ. Rua de Ajuda. 5 subso10. *vA p(ocon n.gw.br
- ISS detido i~ Ser reOolNdo por melo de 0ocums00 da Anecadegão do Serdes Nacional (DAS).
- Documenta emibdo por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Inclusiva pelo MEI, não gere direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-o não gore ~ito
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Nisrielooa Nota

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

00003432

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Deta o Hora de Emissão

-

Código

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRóMCA NFS-e

- NOTA CARIOCA -

2015 11:01:24

Código de Verificação

VEJE-9H111`

PRESTADOR DE S ERV IÇOS
CPFICNPJ; 31.310.584/000146

Inscrição Municipal 0.028.110.7

Inscriç8o Estadual 79320961

NomelRazão Social. PLAN PRACTICAL LANGUAGE CURSO DE IDIOMAS LTDA
Nome fantasia , PLAN IDIOMAS DIRECIONADOS
Endereço. RUA SENAD DANTAS 118, AND 3
IMunlc"o• RIO DEJANEIRO

----

-

SALA 12,13 E AUDRORIO
UF:RJ

--

-

CENTRO

-

-

Tal (21) 22724459
CEP: 20031-205

E•meÈLónanedroQplanidlomas.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPFICNPJ: 16.379.1681000137

Inscriçeo Municipal 0.579.0638

No~azão Social: MPX E.ON PARTICIPACOES GA
Endoreço: PRA DO FLAMENGO 85, SAL 901 SAL 902
Murtclpro: RIO DE JANEIRO

•

-

FLAMENGO

UF: RJ

-

Inscnção Estadual.

—

Tel.: 37213231

CEP: 22210-903

E-rneil.tAayne.11eboaQanava.eom.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
REFERENTE ÀS AULAS DO IDIOMAS NO PERtODO DE 21/11 A 0911.2114 - R$ 15.039,50
Contrato: ~1501111133294312

DADOS PARA PAG MENTO
BANCO DO BRASIL 001
AGÊNCIA RAARA 01113-X
CONTA CORRENTB 9770-X
VENCIMENTO 3010112015

o

VALOR DA NOTA

R$ 15.039,50

Serviço Prespda
06.02. 10 enzkm de idiomas

-

De*Xiles (R$)
0,0

•
••

Dscuro Incord. W,$) 9ste de CãlcuW (R1)
0,00

AYquaa (1<)
---

—

Valorda 135(RII)

CrediraGerede (F4)
0,00

OUTRAS INFORMAÇISES
Este NFS•a Id ondlda com respaldo na Lei rP 5.098 de 15110/2009 o no Decreto rP 32.250 de 1IM2010
PROCON-RJ. Rua de Alude, 5 slbsdo; ~.procon.0.gov.br
1SS detido deve sor receba* por meio de Documento do Anwcada0o do Smples Nacional (DAS).
Documento emitido por ME ou EPP oplarte pelo SIMPLES NACIO". Inclusivo polo MEI, não gere atreito e credito fiscal do IPI.
Este NFSe não gera erddto

33 55,

o

,53,53

ENEVA S.A.. em Recuperação Judicial . sociedade por ações, inscrita no CNPJ sob o
na 04.423.567/0001/21, com sede na Praia d o F l a mengo, 0 66, 9 9 andar,
Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.210-030 (" Recuperanda "); e

BMA PROPRIEDADE INTELECTUAL LIDA.. pessoa jurídica de direito privado,

40

inscrita no CNPJ sob o ns 10.443.525/0001-55, com sede na Avenida Almirante
Barroso, na 52, Sala 3.301, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-000

Considerando que:

(i)

A Recuperanda encontra-se sob o especial regime de recuperação judicial,
tendo seu pedido sido deferido pelo d. Juízo da 4' Vara Empresarial da
Comarca da Capital do Estado do Rio de janeiro
Janeiro (Proc. n. 9 047496148.2014.8.19.0001);

(ii)

A Recuperanda não indicou o BMA como seu credor na relação de credores
anexa ao seu pedido de recuperação judicial;

(!li) 0 BMA possui crédito anterior ao pedido de Recuperação Judicial cujos
documentos comprobatórios somente foram obtidos pela Recuperanda
após o término do prazo para apresentação de divergências ao
Administrador judicial, razão pela qual, embora reconhecido, não está
listado no Quadro Geral de Credores da Recuperanda;
(iv) A fim de evitar a instauração de litígio, as Partes têm interesse em conciliar
acerca do valor do crédito do BMA sujeito à recuperação judicial, nos
termos a seguir:

3354
A Recuperanda reconhece que o BMA detém um crédito concursal
trabalhista no valor líquido de R$12 . 480,21 ( doze mil quatrocentos e oitenta reais
e vinte e um centavos), consubstanciado nas notas fiscais anexas , parte integrante
deste Instrumento.
1.2.
Como consequência da disposição anterior , as Partes acordam com a
Inclusão do crédito do , BMA na Classe I de credores do Quadro Geral de Credores
no valor de R$ .12.480 , 21: (dgze mil quatrocentos e oitenta reais e vinte e um
centavos).
~

.,

11 1 :M0 31

2.1.
O pagamento do crédito acima será realizado nas condições
apresentadas no Plano de Recuperação judicial da Recuperanda , de acordo com a
devida classificação do crédito.

•

2.2
Os pagamentos realizados em favor do BMA, em conformidade com
as disposições do Plano de Recuperação judicial , implicarão automaticamente a
outorga , em favor da Recuperanda , da mais ampla, plena , geral , irrestrita,
irrevogável e irretratável quitação relativamente a todo e qualquer crédito da
referida empresa cujos fatos geradores sejam anteriores à data do ajuizamento da
Recuperação Judicial , para que nada mais possa ser demandado da Recuperanda
em juizo ou fora dele, inclusive juros , correção monetária , penalidades, multas e
indenizações.

3.1
Aplicam-se a este instrumento todas as disposições do Plano de
Recuperação Judicial.
3.2
Este instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos .
sucessores e cessionários a qualquer título , e somente poderá ser adita d
mediante a assinatura de instrumento próprio por todas as Partes.

.

3.4
Durante o processamento da recuperação judicial, quaisquer
controvérsias ou litígios decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados
deverão ser dirimidos pelo Juizo da Recuperação Judicial . Após o encerramento da
recuperação judicial , eventuais controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por

' ~(
V

? A
~

o

3355
uma das Varas Cíveis da Comarca da Capital do Rio de janeiro com exclusão de
qualquer outro por mais privilegiado que seja.
,

,

E, por estarem justas e contratadas, as Partes celebram o presente instrumento em
duas vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo assinadas.
,

Rio de janeiro

,

de junho de

5.

Recu peração judicial
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

1.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-8

--NOTA CARIOCA-

- -

3 2) 56

Numorc de 14910

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

---- - -

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Inscrição Mur ripai 0.436.8119

CPNFCNPJ: 10.443.64EK)00145

hmIÇAOCstaduci:-

NomeiRa7ao Socai BMBA PROPRIEDADE INTELECTUAL LIDA
• .r

Nimo Farmisie, BMI A PI

Tel.. 21382/6600

4

Frderepd: AVN ALMTE BARROSO 62, SAL 3301 - CENTRO -• CEP: 20037918

UF: RJ

Munteipld, RIO DE JANEIRO

---

c-ned , -

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF1,12.NPJ

01.423.1587M001,21

RomeA<NAo Social

lnsc,lção Mur.:c1031. 0.303.887-1

hscriçAO Csteduaf 70071532

MPX ENERGIA VA
Ta 21 25566661

Eldorogo. PRC ~ATUA GANDW 14, EDIF SERRADOR - CENTRO - CEP: 20031400

ur

AMrr. cip13: RIO DE JANEIRO

RJ

E•nic 1:—

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

•
Horor4c -os

profiszloteis ronfurme a rotura el`_3393u

1

y

I

ófun 0

Iu dica

Gere ENEVA

Ne•ençasde COFNS
~

•

S 3cli .m.

Reir Çáo e11,93
R$ 1,01:

RemNaude C511.

RS . M 30

Relerlpã9d}p4j

R$ IM,nO
VA L OR DA NOTA a R$ 12.000,00

R~n4Ju da àS

I+t 7n . 0

OUI:aa Rr+nÇees

RSOAO

neMÇu Fr~20
10.03.01 • agenciamento, cortagem ou Intermediaç8d de diremos de propriedade industrial
(R)

o,ao;

Descem lncund.(R )

0,0

Basr x C5lcWU ll i
—

Nlqunre(ffi)

Valor :101-33 (R$)

Q

Crddito Gerado (M)

OUTRAS INFORMAÇbES
- ES'A 1VfS•0 foi em (11, com rospddo re Lei rF 5.C28 oe ' 5110r20C2 o no Doc-oto rP 32 250 de 11105120' 0
PROCON-RJ: Rio de Acne, 5 w05aio. r.,vn Pr9aon,11.9w.e1
- NFS-e anìude cum oDsorvãncio w Rnimo de -r,U,Ayçau Errecei cortela3 pato Smwdede de prorr5 . ur•aa
- Eets N r" não gera o1rY.fito.
- 1-ate NeS e suebuad o RPS r1, 13-52 Sove RJE, emendo em 2111 ,12C13.
- Vemr Uquido a Pager R$ 11.202,00

httn5:llnotocarioca.rio.aov.brlcontribuintelnotaprint.aspx?inscricao=4368118&nf-134... 2111112013
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Numero

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Data o 1 1M8 de EMISMO

11/0612014 11:05:52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -NFS-o

,

`

,
-

c6dl 20 do vencaçeo
n

•NOTA CARIOCA - PRESTADOR DE SERVIÇOS

- -

dc Nem

0 015105

BSGG-KYMP

f_?F;CNNJ 10.443.626A)DOt•66

Inscri
Mlfuripel 0.436.81143
rd2m41Re260 Social BMaA PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA
Ivomo Fantasia BMSA PI

InscnçAn EStaduo: —
IM 2138246800

Endoroço: AVN ALMTE BARROSO 62, SAL 3301. CENTRO. CEP: 200314318
Uiniclplo: RIO DE JANEIRO

OF: RJ

E mail: —

TOMADOR DE SERVIÇOS
Ir;crlçáo M irsclpal: 0.301(187-1

CPr.lW,1 04.423.66710001.21
Nornie~6o Soolac MPX ENERGIA S/A

Inscnçk Elteduat 78071532

Endoroçs: PRC MAHATMA GANDHI 14, EDIF SERRADOR - CENTRO - CEP: 20031.100

•

Murc:pio RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Tel . 21 26656664

F-mt I —

DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS

tlonoe6e Loa prctlaalv u aaa centct ne a Fa t ure r151413e3
:

`

eu ar th

~

BI, n
Iuridico
Ge ente

ENEVA

Rannçlr de COFMS
Rt Ja A

•

Reeen¡ln M CSLL
R$ 12,U)

Remnçeo de Me
Ri U.70

Retende de Rui
Ra ' 8.00

Riorçeu dp m4
Ra 1,60 /

"i ii Relerg6ee
RS L,011

VALOR DA NOTA ■ Rã 1.200,01

'

t~u Preexa8
10.03.01 • agenclamento. corretagem ou IrdenOedlageo de direitos de propriedade Industrial

neduçOes lHf7
0,00

DesCdrlu lnewc.;Py) Oesl de :; 0_lo(fã3}
41uUwte ; 761
0,00
--~..~

Ywla do 59lPtl
—

OUTRAS INFORMAÇÔES

1

C'6dioo Gexade(Mt
0,00

• Esm ,\ =8.e fs omitido oorr respádo no LeI rP5 056 do 153'012008 e no Dourou n' 32 250 co '1105i20 10
- PROCON RJ Rua M1 Aludo. 5 sU7sob, ro procor.1 gow.Or
Nr3 - w wn,itida cem obsomAie a eo Reglmo do Irnl.11eç6o Ebpecml con'wwlo para Scowdede de prolsai~
F$te NFS-e nóo gera credito
Esta NI 5,eeubct tu o R>S \A 15135 Sor o R,,E, wnibdo om 1'/0512014
• ve0r L Iquldo a Pagar. H6 1.120,21

https:l/notacarioca.rio.gov .brlcontri buintelnotaprínt.aspx?inscricao=4368118&n1=151... 1110612014
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3 3bg
Sistemas Ti - Eneva
terça-feira, 10 de março de 2015 11:16
Patrick Chiesse
Aprovado Solicitação Pagamento No. 01/004131-00

Para:
Assunto:

m

Solicitação_de Pagamentos
NOTA DEBITO INTERCOP
10,U31L5 As L Id6

APROVADO
No. 00413 1

-un

Empresa ENE VA S.A/MATRIZ RJ
Tltulo referente a FT 25132131-TRASNPORTES LOCAIS E CUSTAS CARTORIAIS
Fornecedor RM E P PROPRIEDADE. INTELECTUAL LTDA [ 013067100011
Natureza Financeira 32203
Solicitado por Patrick de Lima

Lrnissão em 06/03115
Vencimento para 17/03/15

• IMPOSTOS
PIS

R$ 0,00

COFINS

R$ 0,00

CSLL
INSS

R6 0,00
R$ 0,00

ISS

RS 0,00

IRRF

RS 0,00

R; 92,06

Valor da Despesa Liquida (sem Impostos)
Valor da Despesa Bruta

R$ 92,00

FT 25132131-TRASNPORTES LOCAIS E CUSTAS CARTORIAIS

Análise Orçamentária - Anual

Conte Contábil

Centro de Custe

ST •
SUANUR
CONSULTORIA 0JUR1U~COMONSULTORIA

orçamento
■ mento Utilizado
Utllts.do Empenbedo
0,00

3.642.153.67

0,00

IAI

3.542.163,57

OrçamentoRaio
orça
IB) saldo 1
0,00

92,00

3.642.2
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NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-D
•nnrrm

irar

n+

+c -

--

-

- NOTA CARIOCA -

-

--

y 3 5°I

da 14018

0001 3459

-

..

-

-

XWM-XW BS

-

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPMG'.NPJ: 10.443.61610001 66

eractiçáo Municipal 0.435.8114
N~Raze0 SOcal BM&A PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA
Nono Ferroai e. BM3A PI

-

Fr- .~[Ãre;o: AVN ALMTE BARROSO 62, SAL 3301 - CENTRO - CEP.-

Municiplo. RIO DE JANEIRO
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TOMAOOR DE SERVIÇOS
anronçáo Wircio3l 0.303.667.1

CPFIC:NPJ 04.423.667x0001,21

Tw.. 2138245=

HecriçAo CstedueL 78071632

N~RaMo Social MPX ENERGIA S/A
F l~0y^O. PRC MAHATMA GANOHI 14, EDIF SERRADOR - CENTRO. CEP: 20031400
NIM.c103: RIO DE JANEIRO

L
r~

Ur RJ

TOL, 21 26666664

E-rnel.-

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
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R$ 78 93

Y

Dobas Reançees
RS 0.00

VALOR DA NOTA e R$ 12000,00
9e+Açe Fr:~o
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Deare•ra IncOrid. (RS)
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OUTRAS INFORMAÇOES
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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Data

n

de Emissão

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA -NFS-a

11!06/2014 11:05:52

- NOTA CARIOCA -- — PRESTADOR DE SERVIÇOS

BSGG-KYMP

W
.
-

-

CPF,CNPJ 10,443.62f11=165

Inscrçóo AIX11Cipal 0.436.811.8

Còdi 90 de Vermcaçé9

Inscr19M Esteduo: —

%IDnRrR ez60 Soeis)

BMB,A PROPRIEDADE INTELECTUAL LTOA
miro Falrasia B~ Pi

1,0 2138246800

Encioraçc: AVN ALMTE BARROSO 62, SAL 3301 - CENTRO - CEP: 20091.818
-

Municlplo: RIO DE JANEIRO

-

-

-

--

UF. RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPFICNPJ 04,423.66710001,21

Irscriç6o Ni nacipel: 0.303.887-1

Irscnçéo Estedi.al 78071532

NomNNaz6o Sociac MPX ENERGIA $IA
ErWOroço: PRC 511WATMA GANDHI 14, EDIF SERRADOR - CENTRO - CEP: 20031.100
Mur, ópio RIO DE JANEIRO

o

UF,RJ

Tel . 21 25666664
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RJ C,00

VALOR DA NOTA ■ R$ 1.200,01
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Patrick Chiesse
Aprovado Solicitação Pagamento No. 01/004131-00

Para:
Assunto:

x +

Solicitaçãó.de_Pagamentos
NOTA DEBITO INTERCOP
10+03115 às 11:16

L,

APROVADO
M 00413 1 -()0
).

Empresa ENE VA S.A/MATRIZ RJ
Título referente a FT 25132131-TRASNPOR7ES LOCAIS L CUSTAS CARTORIAIS
Fornecedor RM E P PROPRIEDADE IN'T'ELECTUAL LTDA [ 0130671 0001 ~
Natureza Financeira 32203
Solicitado por Patrick de Lima

Emissão em 06/03115
Vencimento para 17/03115
• IMPOSTOS
PIS

R$ 0,00

COFINS

R ~ 0,00

CSLL

RS 0,00

INSS

R$ 0,00

155

R$ 0,00

1RR/

R$ 0,00

Valor da Despesa Líquida (sem Impostos)

R$ 92,06

Valor de Despesa Bruta

R$ 92,00

FT 25132131-TRASNPORTES LOCAIS E CUSTAS CARTORIAIS

Análise Orçamentária - Anual

Valores do Orçamento YTD
-

Conta Contãbll

Centro de Custo

Orçamento Utilizado Empenhado Disponível Orçamento

(A)

ST •
SOdAUJUR
CONSULTORIA 0JURISERVICOICONSULTORIA

0,00

3.642.163,67
1

0,00

3.542.163,67

0,00

Rateio

to)
92,00

Saldo

(

3.642.24

1 UM 1013 #piem 03 V38 9 (481 M Í4 03 99KO1C161 M rMU61 014 1/3 1161 Í4 M O

--

4#

ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A. em Recuperação Judicial sociedade por ações inscrita
no CNPJ sob o ns 15 . 379.168 / 0001-27 , com sede na Praia do Flamengo, n 2 66, 92
--- - andar,- Flamengo, Rio de Janeiro/ RJ, CEP- nQ- 22 . 210-903 (" Recuperanda "); e
CENTRO BRASILEIRO DE INFRAESTRUTURA LTDA.. pessoa jurídica de direito
privado , inscrita no CNPJ sob o n 4 00.597 . 881/0001 - 70, com endereço na Praça
Floriano , ns 55 , Sala 601 , Céritro , Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031 - 050

Considerando que:
(i)

A Recuperanda encontra - se sob o especial regime de recuperação judicial,
tendo seu pedido sido deferido pelo d . Juízo da 42 Vara Empresarial da
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro ( Proc . n.R 047496148.2014.8.19.0001);

(ii)

•

A CBIE está atualmente listada na Classe III do Quadro Geral de Credores
como detentora de crédito quirografário no valor de R$ 1.286 , 00 (mil
duzentos e oitenta e seis reais);

(M) Posteriormente à publicação do edital contendo o Quadro Geral de Credores
da Administradora Judicial, a Recuperanda notou que o crédito havia sido
listado em valor equivocado e que , na realidade , o somatório líquido devido
à CBIE por notas fiscais não pagas até 9 de dezembro de 2014 , data do
ajuizamento do pedido de recuperação judicial , corresponde a R$ 20.647,
00 (vinte mil seiscentos e quarenta e sete reais);
(iv) A Recuperanda reconhece que o valor que é devido à CBIE e que deve
Integrar o Quadro de Credores é de R$ 20 . 647, 00 (vinte mil seiscentos e

quarenta e sete reais); e
(v)

A fim de evitar a instauração de litígio , as Partes têm interesse em conciliar
acerca do valor do crédito da CBIE sujeito à recuperação judicial, nos
termos a seguir.

1.1.
A Recuperanda reconhece que o crédito quirografário listado em
favor da CBIE , no valor de R$ 1 .286,00 (mil duzentos e oitenta e seis reais),
~ EVq
~o

atualmente constante na Classe III de credores do Quadro de Credores

5363

apresentado pela Administradora judicial , deve ser majorado para R$ 20.647, 00
(vinte mil seiscentos e quarenta e sete reais ), que corresponde , em 9 de dezembro
de 2014, data do ajuizamento do pedido de recuperação judicial , ao somatório
-- -liquido do valor das notas fiscais anexas.
1.2.
Como consequência da disposição anterior , as Partes acordam com a
alteração do valor do crédito da CBIE no Quadro de Credores para R$ 20 . 647, 00
(vinte mil seiscentos e quarenta e sete reais ).
- -- - -- -

09

2.1.
0 pagamento do crédito acima será realizado nas condições
apresentadas no Plano de Recuperação judicial da Recuperanda , de acordo com a
devida classificação do crédito.
2.2
Os pagamentos realizados em favor da CBIE, em conformidade com
as disposições do Plano de Recuperação judicial , implicarão automaticamente a
outorga , em favor da Recuperanda , da mais ampla , plena , geral , irrestrita,
irrevogável e Irretratável quitação relativamente a todo e qualquer crédito da
referida empresa cujos fatos geradores sejam anteriores à data do ajuizamento da
Recuperação judicial , para que nada mais possa ser demandado da Recuperanda
em juizo ou fora dele, inclusive juros, correção monetária , penalidades , multas e
Indenizações.
i

,.

TI,

3.1
Aplicam-se a este instrumento todas as disposições do Plano de
Recuperação judicial.
3.2
Este instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos
sucessores e cessionários a qualquer titulo , e somente poderá ser aditado
mediante a assinatura de instrumento próprio por todas as Partes.
3.3
Durante o processamento da recuperação judicial , quaisquer
controvérsias ou litígios decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados
deverão ser dirimidas pelo juizo da Recuperação judicial . Após o encerramento da
recuperação judicial , eventuais controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por
uma das Varas Cíveis da Comarca da Capital do Rio de janeiro , com exclusão de
qualquer outro , por mais privilegiado que seja.
~
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E, por estarem justas e contratadas as Partes celebram o presente contrato em
duas vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo assinadas.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL

Date e liof e de Endsseo

04112M11417:25:50

DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-9
-

lu 70X9MICERIM

NOTA CARIOCA

33ÇqG

Nlmoro de I•lote

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

C4d90 de verinoaçao

-

5F7D-WOYF

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPFICNPJ 00.697.9e1A0001.70
Norn~Ao $anal CENTRO

InserlpãoMunicipal 0.194.464.7

IrcriçdoEOtadu*.

Nome Fantasia CBE

_

.

ebie

—

BRASILEIRO DE INFRA458TRUTURA LTDA
Tet: 2125310010

__Endoropo' - PRC FLORWJ056, SAL 801-CENTRO-CEP: 20031~
Muniofpio RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mall fiseali@tebiccom br

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ, 16.379.186A0f11-27

Insençao Munclpal 0.579.06J41

fnecdçBo Estadual.

—

NomolRo¢0o Swiel: MPX E.ON PARTICIPACOES SA
EMIm "0 PRA DO FLAMENGO

M

BAL 901 DAL 9M

AIursofpm RIO DE JANEIRO

U

- FLAMENGO - CEP: 222104=

LF. RJ

E-mal.lhynafisbo

Tal 57213199

movacom. br

DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS
Consultoria em Tntelig8nela Competltlea
ternoelktriea.

coa destaque para o setor de gás natural e geração

Parcela 22/24
venciaeato 241:212014
Dados para pageaentol
Banco ltsú 1341)
Agencia 8468-1
conta corrente C9491-1

Rellmpo de COFINS
R.T 601100

Relsncão M CSLL
r4 200,uo

R~Go de NSS
"D.00

RelenÇao de IRPJ
R$ 200,00

RelenTão de PIS
M 130,(0

Ousas Ratugeas

M 0.00

VALOR DA NOTA a R$ 20.000,00
WhÇDPreNadO
1720.01 - tonauDorb
Osd.Rees W4)
0,00

• assessoria econemice ou financeira

"
AIgWa(x)
R
Deecrososlmrw 0Ts1 emas autuo. .
20. 000,00
0,00

Vtlor do L45 (RS)
6.00%

1.0011,00

OUTRAS INFORMAÇOES
• Este WS•a foi anutde oom respaldo na Lei rP 5.038 de 15F1012009 em Decreto nr 32 250 de 1110V2010
- PROCON-RJ. RIM da Ajuda, 5 wboob; ~j)rocon.d.9w.br
• Data do vencirrlardo do 'SS chata NFS4 12rOV2013
- Este NFS4 não gero crkMo
• Velor Líquido a Paga R$ 18.770.00

Credito Danado (125)
0,00

•
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Dele e Hora de Emissão
04/12/201417:23:38

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS•ã

Código de Verificação
E-SC
TXCE-SCCY

• NOTA CARIOCA -

~

-.

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ 00.69T.8B1AXI01 70 Inscrição Muridpal: 0.le4.464.7
Inscrição Estadual. —
None4Rarão Social* CENTRO BRASILEIRO DE INÇM4É RUTURA LTDA
Nolne Fantasie: CBIE
Tal.: 2125310010

!t

ebi

_Enderoçd: PRC FLORIMIO 66, SAL 601 . CENTRO - CEP: 2M14=
e

~Icipo RIO DE JANEIRO

UR RJ

_

E - rrall SeealQebia.eom br

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPFfCNPJ 16.379.169A7001 -27
tnscrlgeg Muric(oe(. 0.679.0~
Nomolliazóo Social: MPX E.ON PARTICIPACOES SA

1~ção Estadual: —

ErduoÇo: PRA DO FLAMENGO 6S, SAL 901 SAL 902 - FLAMENGO - CEP: =10~
Murnuiplu. MO DE JANEIRO

•

UF. RJ

Tal.; 57213199

limei. thyma.11ab=@enert.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento do informativo Energia cm Foco
Parcela 24/24
Vencimento 24/12/2014
Oadom para pagamento:
monte Ite1 (341)
Agencia 9468-1

`TÜ~
hrv~arv. ~

nnnta r.nrrènre 09497-7

Retenção de COFNS
Rã 60.00

Retenc á o de CS1
R9 2u,u0

Relerção de INSS
Rã 0,00

Retenção de RPJ
R$ 30,09

Remoção de F1S
rm ii,00

Outras ReIergóes
R1110.30

VALOR DA NOTA ■ R$ 2.000,00
Ser~Piastado
17.20.01 - conaultoria a =acataria aconómka ou Maneira
Deduçnea (R$)
0,00

Oescortd !nono. (Rã) Sare de Clicub (RI)
apuo M
0,00
2.000,00

Valordo 185 IR41
6.!1096

1Iq,00

OUTRAS INFORMAÇOES
- Eato KFS.a foi amisde com respaldo ne Lei rP 5.098 de 1511W=19 o no Decreto nr 32 250 de t 1/05/2010
- ~N-RJ Ri e de /yudo. 5 cuM.olo: nnvw procon.0.gar tal
-bate do ~rariario do ISS case WS-9 12101MI S.
- Erda NFS-o não gera crédito.
- Vabr 14uldo a Pagar Ri 1 877.00

Credor Oereco (RS7
0,00

L wG{o(

ENEVA S.A.. em Recuperação ju dicial sociedade por ações inscrita no CNPJ sob o
n4 04.423.567/0001/21, com sede na Praia do Flamengo, ns 66, 9 2 andar,
Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.210-030 (" Recuperanda "); e MRS PROFESSIONAL. ACCESS S/C LTDA., pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o-n 4 04.633.851/0001-22, com endereço na Avenida
Presidente Antônio Carlos, nQ 607, 4 2 andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20020010

•

Considerando que:
(i)

A Recuperanda encontra-se sob o especial regime de recuperação judicial,
tendo seu pedido sido deferido pelo d. Juizo da 4 9 Vara Empresarial da

Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (Proc. n.s 047496148.2014.8.19.0001);

(ii)

A MRS está atualmente listada na Classe III de credores do Quadro Geral de
Credores como detentora de crédito quirografário no valor de R$ 950,00

(novecentos e cinquenta reais);
(M) Posteriormente à publicação do edital contendo o Quadro Geral de Credores
elaborado pela Administradora Judicial, a Recuperanda notou que o crédito
havia sido listado em valor equivocado e que, na realidade, o somatório
devido à MRS por notas fiscais não pagas até 9 de dezembro de 2014, data
do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, corresponde a R$ 400,00
(quatrocentos reais);
(iv)

Embora o valor não tenha sido alterado pela Administradora Judicial, a MRS
reconhece que o valor que lhe é devido pela Recuperanda e que deve

integrar o Quadro de Credores é de R$ 400,00 (quatrocentos reais); e
(v)

A fim de evitar a instauração de litígio, as Partes têm interesse em conciliar
acerca do valor do crédito da MRS sujeito à recuperação judicial, nos termos
a seguir.

q,
°

/

~~
EOV

1
~~

{~

PV

R10~

330

—

—

1.1.
A MRS reconhece que o crédito de R$ 950 , 00 (novecentos e
cinquenta reais ), atualmente constante na Classe 1II de credores do Quadro de
- -- -- — -- - --Credores apresentado pela Administradora judicial , deve ser reduzido para R$
400,00 ( quatrocentos reais ), que correspondente , em 9 de dezembro de 2014, data
do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, ao somatório liquido do valor
da notas fiscais anexas.

-- —"

1.2.
Como consequência da disposição anterior , as Partes acordam com a
alteração do valor do crédito da MRS no Quadro de Credores para R$ 400,00
(quatrocentos reais).
Ú

2.1.
0 pagamento do crédito acima será realizado nas condições
apresentadas no Plano de Recuperação judicial da Recuperanda , de acordo com a
devida classificação do crédito.
2.2
Os pagamentos realizados em favor da MRS, em conformidade com
as disposições do Plano de Recuperação Judicial , implicarão automaticamente a
outorga , em favor da Recuperanda , da mais ampla , plena , geral , irrestrita,
irrevogável e irretratável quitação relativamente a todo e qualquer crédito da
referida empresa cujos fatos geradores sejam anteriores à data do ajuizamento da
Recuperação judicial , para que nada mais possa ser demandado da Recuperanda
em juizo ou fora dele , inclusive juros, correção monetária , penalidades , multas e
Indenizações.

3.1
Aplicam-se a este Instrumento todas as disposições do Plano de
Recuperação judicial.
3.2
Este instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos
sucessores e cessionários a qualquer titulo , e somente poderá ser aditado
mediante a assinatura de instrumento próprio por todas as Partes.
3.3
Durante o processamento da recuperação judicial, quaisquer
controvérsias ou litígios decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados
ENE Vq
/

/~ b

UR 10~`

~
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deverão ser dirimidas pelo juizo da Recuperação judicial. Após o encerramento da
recuperação judicial, eventuais controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por
uma das Varas Cíveis da Comarca da Capital do Rio de janeiro, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, as Partes celeb
duas vias de igual teor e forma, na presença d

o presente contrato em

stemunhas abaixo assinadas.

Rio de Jane' o,10 de junho de 2015.
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Uer Nix 04.WAS1A7001 .22-NF&e - NOTA CARIOCA . PAMIra da Cida d e do Mode Janeho

221107014

Número doNcla

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

03
Dela e i-.ore deEm:ssbc

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

22I1D1201415:01:27

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-0

--

--

COdyoda Venlcaçeo
5421-97DR

--NOTA CARIOCA. _.
PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPFICNPJ: 04.633.e61AM-22

Inscrlç#o E3Ndua): —

InscriçeoMJnlopel: 0.M.0464

l~eMazbo Scraol MRR PROFESMONAL ACCESS W LTOA
Nome =ertasia: MRS PROFESSIONAL ACCESS

Tel.: 21 35010900

En0er490 AVN PRE9 ANTONIO CARLOS 507, 4 AND - CENTRO - CEP: 20020410
Municinio - RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mM, vdndaon.martlnaQmrsylobal.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS
CP ~ KAPJ 04.423.667A001-21

Insofição MUnripul. 0.705.667.1

Insclçáo E3tecLei 70071532

WomrRa24O Socié.: MPX ENERGIA S!A
EriOereÇO PRC MAHATMA GANDHI 14, EDIP GERRADOR - CENTRO • CEP: 20031-100

•

61aMCIMo' RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Tsl.: 21 25566654

E.mol --

bISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS
SDRVIÇOS PRCFTSSIQNAI0 PRESTADCS
DATA VIM.1 MEU1 '10: 22 / 11/2014

n
U

VALOR DA NOTA ■ R$ 150,00
semyn vrestad0

17.01.51 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especiflcsda
Oa~as (n
0,00

Descoroo rncord, (R1) Base de Cs cutr (Rd)
A+pe:ta (1í)
0,00
160,00

Vilw do L55 pa)

5,0096

7,60

OUTRAS INFORMAÇOES
- Este WS-e foi eirdlido ecm respaldo rm Lo rP 5.096 co 15/10/2000 o no Docroto ne 37.2`.A de 11105120 1C
• PROCON•RJ. Rue de P}Jda. 5 subsolo, ~ proem rl.gov.br
Date ee ~manto cu ISS darto WS-e' 1Y11r7014.
- EM NFS-e ralo 9m credito

1

Crtota Gerado (R$)
0,00

Jsufrrio: 00.633 . 85110001.22 - NPS-e - NOTA CARIOCA • Prefeit ._

hnpea/nolacBrioca riu.gov . hdcontnbuintclnOtaprint nspx7nh9S2tS&...

v~3~3
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

"
gi% B29
~aHwadebe

SE(72ETJU2IAMUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS ELETRANICA - NFS-0
_
-- -NOTACARIOCA•

14

_1
. ]ti....R

9D da VOAIICaÇãO

SKWD•LVFZ
t

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF1CNP k

M

to 71:5 :43

24/1

inscrição Esta~ --

OU33 .051At0N - 22 Buor * ~mek 0 3MA49.0

NamMeazão ~É MRS PROFE5510MAL ACCM SIC L70A
Nome Fertasia: MRS PROFESSIONAL ACCESS

Tal: 24 350t0M

Tzrdweço: AVN PRES ANTONO CARLOS W, 4 AM - CENTRO- CEP: 20620.010
E.~. 1ei01sen.rnertiM ~cláe
~imIU0CEJANEIRO
11F: RJ

lar

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPFKWJ: 04423397AOM-21
NomeStazéo s0~. M PX ENERGIA SIA

U

lucroo Eetádud 76071532

Bnorição "c" 0.303.007.1

Endereço: PRC MAIIATMA GANDHI 14. EDIF OERRAOOR . CENTRO - CEP: 20031.100
UF: RJ
E~1:
Muii Wo. RIO DE JAMORO

Tel., 21 26455654

DISCRIMINACÃO DOS SERVIÇOS
~nos pRo/Is920AAIs pAiSTADos
DAL DI V6iCIII11lTO : 031011201 &

VAIAR DA NOTA - Rf 250

•

6anigo Pnaado
17.11.91-"ecuorW ou eonsuitoria de Qualquer natureza, não especffi
Drooreo lnoord (RR

padup&s (R$)

O,M

0,00

Base da plloua CRD

,áquda I>7

260,00

Crídto 0~ (RD

Words 196 (m

12,56

OUTRAS INFORMAÇOES
• E&te NFS-e foi emNee coro reapeldo m Lai r1' S.000 de 15110~e no Deorato M 32250 de 11A5~0
• PROCON•RJ: Roa de Aµida, 5 sueeoio; www procon d OHM
• Dete de vencaeeréo do tSS desta tFSe; 1 tln 2.20/1.
• Este NFS •a não gem crédito.

11,00

FNEVA S A.. em Recuperação judicial sociedade por ações inscrita no CNPJ sob o
nQ 04 . 423.567 / 0001 - 21, com sede na Praia do Flamengo , ns 66 , 92 andar,
Flamengo, Rio de janeiro / RJ, CEP 22.210 - 030-(" Recuperanda "); e
,

.

.8 M DI .ITALI AÇÃO DE DADOS LIDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ sob o nQ 02 . 045.967 10001 - 15, com endereço na Avenida Presidente
Vargas , n4 590 , Centro, Rio de Janeiro R] ç$t1v[ - -.

..

Considerando que:
(I)

A Recuperanda encontra - se sob o especial regime de recuperação judicial,
tendo seu pedido sido deferido pelo d. Juizo da 4a Vara Empresarial da
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro ( Proc. n.Q 047496148.2014.8.19.0001);

(H)

A UM está atualmente listada na Classe III do Quadro Geral de Credores
como detentora de crédito quirografário no valor de R$ 421,20
(quatrocentos e vinte e um reais e vinte centavos);

Posteriormente à publicação do edital contendo o Quadro Geral de Credores
da Administradora judicial , a Recuperanda notou que o crédito havia sido
listado em valor equivocado e que , na realidade , o somatório devido à UM
• por notas fiscais não pagas até 9 de dezembro de 2014 , data do ajuizamento
do pedido de recuperação judicial , corresponde a R$ 547 , 56 (quinhentos e
quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos);
(iii)

(iv) A Recuperanda reconhece que o valor que é devido à UM e que deve
integrar o Quadro de Credores é de R$ 547 , 56 (quinhentos e quarenta e sete
reais e cinquenta e seis centavos); e
(v)

A fim de evitar a instauração de litígio, as Partes têm interesse em conciliar
acerca do valor do crédito da UM sujeito à recuperação judicial, nos
termos a seguir.

'
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1.1.
A Recuperanda reconhece que o crédito quirografário listado em
favor da C & M, no valor de R$ 421 , 20 (quatrocentos e vinte e um reais e vinte
centavos ), atualmente constante na Classe 111 de credores do Quadro de Credores
apresentado pela Administradora judicial , deve ser majorado para R $ 547,56
(quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos ), que corresponde,
em 9 de dezembro de 2014 , data do ajuizamento do pedido de recuperação
Judicial , ao somatório líquido do valor da notas fiscais anexas.
- ---

---

•

1.2.
Como consequência da disposição anterior , as Partes acordam com a
alteração do valor do crédito da UM no Quadro de Credores para R$ 547,56
(quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos).

2.1.
0 pagamento do crédito acima será realizado nas condições
apresentadas no Plano de Recuperação judicial da Recuperanda , de acordo com a
devida classificação do crédito.

Ia

2.2
Os pagamentos realizados em favor da C&M, em conformidade com
as disposições do Plano de Recuperação judicial , implicarão automaticamente a
outorga , em favor da Recuperanda, da mais ampla , plena , geral, irrestrita,
irrevogável e irretratável quitação relativamente a todo e qualquer crédito da
referida empresa cujos fatos geradores sejam anteriores à data do ajuizamento da
Recuperação judicial , para que nada mais possa ser demandado da Recuperanda
em juizo ou fora dele, inclusive juros, correção monetária , penalidades , multas e
indenizações.

3.1

Aplicam - se a este instrumento todas as disposições do Plano de

Recuperação judicial.

3.2
Este Instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos
sucessores e cessionários a qualquer título , e somente poderá ser aditado
mediante a assinatura de instrumento próprio por todas as Partes.

~p1 E Vq
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,

3.3
Durante o processamento da recuperação judicial quaisquer
controvérsias ou litígios decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados
deverão ser dirimidas pelo Juizo da Recuperação Judicial Após o encerramento da
recuperação judicial, eventuais controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por
_.uma das Varas Cíveis da Comarca da Capital do Rio de Janeiro com exclusão de
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

.

,

,

—

E, por estarem justas e contratadas as Partes celebram o presente contrato em
duas vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo assinadas. — —

,

,

Rio de Janeirg 09 de junho de 2015.
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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

E
-

—

De:e • Hoi s da Cm15seo

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Cocigodevenfico,0D

8UX2-PHIF
-- --- ---

— -- PRESTADOR DE SERVIÇOS

—

tncc~Ealedual. —

hsaiçdo Munoipal. D.218,101-t
CPF/CNpJ 02.046.1187A001-16
IJome ratdo Soc el C IL M DIGMALIZACAO DE DADOS LTOA

i
I A CXT T e

01 11 21201414:37:38

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS
- NOTA CARIOCA -

-

da Nota

0009722

~

~~

Tal.: 2618.7020

Nome Fontes e. INFORME PESQUISAS

n•Mw•-an•

Cndoroço: AVN PRES VARGAS 690, SAL 510 511 617 E 618 -CENTRO - CEP: 20071/02
-

-

Néaoolplo: RIO DE JANEIRO

-

UF RJ

- E-mail: elaudlamarcia

~

ir/orm•paaqulaa.eom.br

TOMADOR DE SERVIÇOS
Inscrç8o EstsdueL 78071672

Inscd,00 Muriopel 0.307.587.1

CPP!CVDJ: 04.420.86710001.41

Nome/,ezao Sacia/, MPX ENERGIA SIA
Erdenaço PRC MAHATMA GANDFII 14, EDIF SERRADOR • CENTRO - CEP: 20001.100
UF RJ

MivIcipu MO DE JANEIRO

Tel- 21 26666664

Emal:-

DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS
•

010 SERVIÇO DE DIOITAIIZAÇÁ0 DE DADOS LO PACOTE IXIORMI 017 70CIA1 . UNI7ICADA X.
VAIOn UNVrAR10 R1 14,04
RErtRENTE A rATURA 27906.

O VALOR XEROXTMADO

PAGO EM TRIBUTOS NESSA NOTA E DE R725,5L.

comcnedD de Defesa do Conscmídor da AasemS ! ela LegíslRtfea do Estado de Rio de aene : ro - Rua Ida Macçu, o / n- - Ealdelo TiCadentes 4- aadoC Gab i nete 4C9 - Centro - CEEI 20.010-000 - RI.,) de
caneleo - 7elelcae:(21) 25BE-1612 / 2550-1708.
Procon - Rua da Ajude n° OS

(7 0- 1 n1M

CNP: 20040-90n

Central de Brasil, Praça Crie Llono O-tení . s/r.- (sub-solo ) CEP: 20221 - 250, Centro - RI* de
fenefro

Dlaque

-

RS

Procon: 151.

}

VALOR DA NOTA = R$140,40
Serviço PIletad7

•

17.02.09 - apoio administrativo
Cascaria incem,

01MUç6es(R$)

Sede de - Medo (R$)

Nlqudla(%1

Vys ao I9S :FO)

000

CreOM JG~i RS)
0,00

OUTRAS INFORMAÇ ES
- E:to NFS - e foi em tila corn reeoaldP no Lei

~

5 096 de IS/1G'2COg e no DeoroRo rP 32 250 09 1 W92010

- PROCON-RJ: Rua da AJudo, S 011bOda: vwN~On n gov.br
- ISS deV do ~ sor roeNt4do por ~o de Documanto de ATOeedegão do S , nrolss ~on l (DAS).
- [)oCa-i nto emOlo por ME ou EPP optante poo SIMPLES NACIONAL. inc"JdNb pob MEI, r8o Dora alro M a crédito fiscal do IPI
- Este NFS o não gora crldito.
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Numero da NOM

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

fie

00009964

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Date e Hora de Enns40

05!0112015 14:38:34

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-8

Código de Verificação

- NOTA CARIOCA PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPFICNP ✓ : 02016.967A001-16

GGYF-NHEA

Urscrlçóo Mur9opal: 0.216.131.1

Inacrlçso Esledual -•

iiizão Social C 6 M DIGRALMACAO DE DADOS LTDA
~ tNtt
---e Ncros Fartaste: INFORME PESQUISAS
l

Tel.: 26164020

Endereço AVN PRES VARGAS EM, SAL 510 611 617 E 518 - CENTRO - CEP: 20071.902
--

-- -- Município RIODE JANEIRO. -.---UF: RJ

CPF7CI•IPJ 04.423.557A7001-21
Nome+- azão Social

- Ema l:claudlarnarelaoltiformapoaqulaaa.eom.br

TOMADOR DE SERVIÇOS
Inscrição MUnicipar 0.303.697-1

InccrlçOo Estadual. 78071532

MPX ENERGIA SIA

Cnd~: PRC MAHATMA GANDHI 14, EDIF SERRADOR -CENTRO • CEP: 20031.100
UF: RJ

M.micOlo: RIO DE JANEIRO

Te1.: 21 ~11,864

_ mal —

DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS
o

029 SER V IÇO D5 D:GTTAIIZAÇA0 DIC DADD9 CO EACOTE - NrORt4AÇOE5 SOCIAL UNIFICADA X.
VALOR UNITÁRIO R$ 14,04
REFERENTE A FAIN.i tA 21040.
PAGO EN TRIBUTOS NUCA NOTA a Da R473,J9.

O VALOR A~111A00

COnisaao de Defesa do Co:uumidoc do Aeaembláia 1a91914tiva do Lotado do Rio de Janeiro - Rue 1•

de taerço, s/ n' - Palácio Tiradentea 4' andar Gabinete 409 - Cancro - CEP: 20.O1D-DCO - Rio de
Janeiro -121 afane: (21)256E-3G1^. 1 2599-1 1 UU.
PCD".M - R0^ da Ajuda no nF (aub-solo) CEP: 20n4r -nrn
Cen Ltal do Arasll, Praga Crístiano o:tcni aln' {eul,-se10 CIF: 211221-250, Ceceio - Rio de
Janeiro - RS
pisque Ptoc"..: 151.
1

VALOR DA NOTA = Rá 407,18
•

Seraçc f •eswde
17.02, 09 • apoio admlMatmtivo
D~ xror4o

DearSee (RSj
0,00

lncand (R$) Rasedr C9lcuo(RS)
0,00
—

NIquera(%)
•—

1

Valnr de 135 (RS)
—

áedltD Gtratlo (RI)
0,00

OUTRAS INFORMAÇ ES
%+ loi 4mnda em raspado no Lei rP 5 ON de 15%012009 e no Decreto rP 32 250 de 11/0512010
- Este
- P ~ OCONRJ: Rue da Alude, 6 euisob, , ~vprocon r7.9ov.M
- ISS dev,do deve ser r4eobudo por mala c4 Documerdo de Arrecadeçeo do Simples Naclalal (DAS)
. DOCLiri embalo por ME ou EPP or iras roo SiMPLCS NACIONAL, InciUehO pelo MEi, rdlu gora dira110 a cr4dito letal de PI.
- Este NIi riba WA Cri!~
• Esta NFS•e roi amido em sdtAllluçã0 8 NFS-e çC=9263 entoa em 05)0112015.

S SIA

rikc:s 3"e5

Jf
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONCILIAÇÃO DE VALORES DE CRÉDITO
ENEVA S.A.. em Recuperação Judicial, sociedade por ações inscrita no CNPJ sob o
n2 04.423.567/0001-21, com sede na Praia do Flamengo, 11 4 66, 94 andar,
_ Flamengo, Rio de Janeiro /RJ, CEP 22.210-030 (" Recuperanda -"); e

33

ALDEIA COMUNICAÇÃO LTDA.. pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o n 2 03.019.365/0001-56, com endereço na Av. Nossa Senhora de Copacabana,
n° 540, -apto.- 307,- Copacabana, - Rio - de - Janeiro /RJ, CEP 22020-001 ("Aldeia
Comunicação")

•

Considerando que:

0)

A Recuperanda encontra-se sob o especial regime de recuperação judicial,
tendo seu pedido sido deferido pelo d. Juizo da 4 9 Vara Empresarial da
Comarca da Capital do Estado do Rio de janeiro (Proc. n.2 047496148.2014.8.19.0001);

(ii)

A Aldeia Comunicação está atualmente listada na Classe IV do Quadro Geral
de Credores como detentora de crédito quirografário no valor de R$
1.083,50 (mil e oitenta e três reais e cinquenta centavos);

Posteriormente à publicação do edital contendo o Quadro Geral de Credores
da Administradora judicial, a Recuperanda notou que o crédito havia sido
• listado em valor equivocado e que, na realidade, o somatório líquido devido
à Aldeia Comunicação por notas fiscais não pagas até 9 de dezembro de
2014, data do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, corresponde
a R$1.402,85 (mil quatrocentos e dois reais e oitenta e cinco centavos);
(iii)

(iv)

A Recuperanda reconhece que o valor que é devido à Aldeia Comunicação e
que deve integrar o Quadro de Credores é de R$1.402,85 (mil quatrocentos
e dois reais e oitenta e cinco centavos); e

(v)

A fim de evitar a instauração de litígio, as Partes têm interesse em conciliar
acerca do valor do crédito da Aldeia Comunicação sujeito à recuperação
judicial, nos termos a seguir.

o~
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Cláusula Primeira - Objeto:
A Recuperanda reconhece que o crédito quirografário listado em
1.1.
favor da Aldeia Comunicação, no valor de R$ 1.083,50 (mil e oitenta e três reais e
cinquenta centavos), atualmente constante na Classe IV de credores do Quadro de
- --- Credores apresentado pela Administradora judicial, deve ser majorado para R$
1.402,85 (mil quatrocentos e dois reais e oitenta e cinco centavos), que
corresponde, em 9 de dezembro de 2014, data do ajuizamento do pedido de
recuperação judicial, ao somatório líquido do valor das notas fiscais anexas.
Como consequência da disposição anterior, as Partes acordam com a
1.2.
alteração do valor do crédito da Aldeia Comunicação no Quadro de Credores para
R$1.402,85 (mil quatrocentos e dois reais e oitenta e cinco centavos).

Cláusula Segunda - Pagamento:
0 pagamento do crédito acima será realizado nas condições
2.1.
apresentadas no Plano de Recuperação judicial da Recuperanda, de acordo com a
devida classificação do crédito.
Os pagamentos realizados em favor da Aldeia Comunicação, em
2.2
• conformidade com as disposições do Plano de Recuperação judicial, implicarão
automaticamente a outorga, em favor da Recuperanda, da mais ampla, plena, geral,
irrestrita, irrevogável e irretratável quitação relativamente a todo e qualquer
crédito da referida empresa cujos fatos geradores sejam anteriores à data do
ajuizamento da Recuperação judicial, para que nada mais possa ser demandado da
Recuperanda em juízo ou fora dele, inclusive juros, correção monetária,
penalidades, multas e indenizações.
Cláusula Terceira - Disposições Finais:
Aplicam-se a este instrumento todas as disposições do Plano de
3.1
Recuperação judicial.

Este instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos
3.2
sucessores e cessionários a qualquer título, e somente poderá ser aditado
mediante a assinatura de instrumento próprio por todas as Partes.
Durante _ o processamento da recuperação judicial, quaisquer
3.3 _
controvérsias ou litígios decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados
deverão ser dirimidas pelo Juízo da Recuperação Judicial . Após o encerramento da
recuperação judicial , eventuais controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por
uma das Varas Cíveis da Comarca da Capital do Rio de janeiro, com exclusão de
qualquer outro , por mais privilegiado que seja.

.

E, por estarem justas e contratadas, as Partes celebram o presente contrato em
duas vias de igual teor e forma , na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Rio de janeiro, 25 de maio de

L_ _= '14I`"I
ENEVA S . A., em recuperação judicial

Ck

~

ALDEdC()MUNICAÇÁO LTDA.

.
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Número do Nota

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

00000755
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Deta e Hora de Emi5580

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

14/01/2015 18:38:07

- NOTA CARIOCA -

GBIE-FSAZRd
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Cdá

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ, 03.019.36610001"

- Inscrição Estadual:"78892687 — "-

Inscrição Municipal: 0.260.6994

Nome/Razâo Social: ALDEIA COMUNICACAO LTDA
Nome Fantasia: Aldeia Comunicação

Tel.: 21 39740160

Endereço: AVN N/S DE COPACABANA 640, APT 307
Murdclplo: RIO DE JANEIRO

- COPACABANA - CEP: 220204)01

UF: RJ

E-mail: faleconosco@aldelacom.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 04.423.66710001-21

Inscnç8o Municipal: 0.303.687-1

Inscrição Estadual: 78071532

Nome/Razão Social: MPX ENERGIA SIA
Endereço: PRC MAHATMA GANDH114, EDIF SERRADOR
Município: RIO DE JANEIRO

a

o

UF: RJ

- CENTRO - CEP: 2D031-100
E-mail'. —

Tel.: 21 26665654

DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS
manutenção do site da Eneve referente aos dias 01/12/2014 e 09/1212014
depósito Banco Santander
agi 4675 cc 13000107-6

VALOR DA NOTA = Rã 319,35
Serviço Prestado
01.08.03 manutenção e/ou atualização de páginas eletrónicaa

-

Deduções (R$)
0,00

Desconto incond (R$) Base de Céicula (R$)
0,00

—

Alrquota (%)

—

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor cio ISS (R$)

—

Credito Gerado (R$)
0,00

- Este NFS•e foi emitida com respaldo na Lei n° 5.098 de 15110/2009 e no Decreto n° 32.250 de 1 110 512 01 0
- PROCON-RJ. Rue de Ajuda, 5 subsolo; ~.procon.rj.gov,br
- ISS devido deve ser recolhido por melo de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito e crédito fiscal de IPI.
- Este NFS-e não gere crédito,
- Este NFS-e foi emitida em substitulçáo ã NFS-e 00000753, emitida em 1410112015.

ô3`i21

ENEVA S . A.. em Recuperação Judicial sociedade por ações inscrita no CNPJ sob o
0 04.423.567/0001-21, com sede na Praia do Flamengo, n 4 66, 9 2 andar,
Flamengo, Rio de Janeiro /RJ, CEP 22.210-030 (" Recuperanda "); e

3 J(

FINNET S/A - tecnologia.. inscrita no CNPJ sob n° 05607266000110, com sede na
Alameda Araguaia, 2044 Bloco 01 Sala 310, Sitio Tambore/jubran, Barueri /SP,

-- ---CEP 06455-000 (" Finnet ")
Considerando que:
(i)

A Recuperanda encontra - se sob o especial regime de recuperação judicial,
tendo seu pedido sido deferido pelo d . Juizo da 4-3 Vara Empresarial da
Comarca da Capital do Estado do Rio de janeiro (Proc. n.° 047496148.2014.8.19.0001);

(li)

A Finnet está atualmente listada na Classe III de credores do Quadro Geral
de Credores como detentora de crédito quirografário no valor de R$
2.547, 56 (dois mil quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis

centavos);
(iii)

Posteriormente à publicação do edital contendo o Quadro Geral de Credores
elaborado pela Administradora judicial , a Recuperanda notou que o crédito
havia sido listado em valor equivocado e que , na realidade , o somatório
de devido à Finnet por notas fiscais não pagas até 9 de dezembro de 2014, data
do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, corresponde a R$
2.475, 65 (dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e cinco
centavos);

(iv)

Embora o valor não tenha sido alterado pela Administradora judicial, a
Finnet reconhece que o valor que lhe é devido pela Recuperanda e que deve
integrar o Quadro de Credores

é de R$ 2 . 475,65 (dois mil quatrocentos e

setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos); e
(v)

A fim de evitar a instauração de litígio , as Partes têm interesse em conciliar

acerca do valor do crédito da Finnet sujeito à recuperação judicial, nos
termos a seguir.
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A Finnet reconhece que o crédito de R$ 2.547,56 (dois mil
1.1.
quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), atualmente
constante na Classe III de credores do Quadro de Credores apresentado pela
Administradora judicial, deve ser -reduzido para R$ 2.475,65 (dois mil
quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), que
correspondente, em 9 de dezembro de 2014, data do ajuizamento do pedido de
recuperação judicial, ao somatório líquido do valor da notas fiscais anexas.

-

40

--- - - -

1.2.
Como consequência da disposição anterior, as Partes acordam com a
alteração do valor do crédito da Finnet no Quadro de Credores para R$ 2.475,65
(dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

2.1.
0 pagamento do crédito acima será realizado nas condições
apresentadas no Plano de Recuperação judicial da Recuperanda, de acordo com a
devida classificação do crédito.
2.2
Os pagamentos realizados em favor da Finnet, em conformidade com
as disposições do Plano de Recuperação judicial, implicarão automaticamente a
outorga, em favor da Recuperanda, da mais ampla, plena, geral, irrestrita,
irrevogável e irretratável quitação relativamente a todo e qualquer crédito da
referida empresa cujos fatos geradores sejam anteriores à data do ajuizamento da
Recuperação judicial, para que nada mais possa ser demandado da Recuperanda
em juizo ou fora dele, inclusive juros, correção monetária, penalidades, multas e
indenizações.

3.1
Aplicam-se a este instrumento todas as disposições do Plano de
Recuperação judicial.
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3.2
Este instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos
sucessores e cessionários a qualquer título, e somente poderá ser aditado
mediante a assinatura de instrumento próprio por todas as Partes.
3.3
Durante o processamento da recuperação judicial, quaisquer
controvérsias ou litígios decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados
deverão ser dirimidas pelo Juízo da Recuperação judicial. Após o encerramento da
recuperação judicial, eventuais controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por
uma das Varas Cíveis da Comarca da Capital do Rio de janeiro, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

rj

355

—

-

E, por estarem justas e contratadas, as Partes celebram o presente contrato em
duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
o
Rio de janeiro, 22 de maio 4e'2015.
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FINNET SIA - TECNOLOGIA
ALAMEDA ARAGUAIA, 2001- BLOCO 01
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DISCRIMINA CA O OOS SERVIÇOS [ INFORMAÇOES RELEVANTES
Semiça de boca abednlce de docu~ím
Venc~10: 251 72+2014

Pçto: Boleio
Do ecoNO 4~ 647 do RfR71850 a I• d0 ad . 847 de Dernftd M 3000ído ING. YaIldeNnrr EretMnko
do Dado& -EDI', par IlomPal~'nW 0at60 sujoltee é mWnÇ%d0 hnPmb N nandu ne fonte (IRRF, Cofna,
PIS • CSLL).

•

VALOR NAO INCLUIDO NA 4496 De CALCULO
Nacam IdaOra Ne•nI.1

OmiwnyY.

19901 , 1 deado a: SARUERI-SP

R$ 0,00

NY

q»I.q•

DOrp

eeLL

0.00

400

9p0

0?0

Íli,»

vMOrau•q
%N. 0

•t».• 0
aoLCr

VALOR TOTAL DA NOTA
sa,

99,64

w,xwr.Y..•
rovrnY Y rvw neC e wWe e gWea f1MIMN

A~~ ~oto ~[WOnw wOrApm podse wr mrAaraOa
s &Imito

d. mayera m aa,.ar M MNr+N. rn CreNa4a

WP'A•M,&H•

77549002.9411.5489899-K

mo: 1m.a.4apgw.Wlrh

RECEBEMOS DA EMPRESA FINNET SJA . TECNOLOCIAOS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA

......_............... _........

..............

...... .....

le~0Nola
1111002

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

_.._....._ ...... ..... ..._..

MnaN N.e+

Q

~ ktedBlulcJÉ b

~m BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

'

SECRETARIA DE FINANÇAS,

\IYryr r M I nenW

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE
A autant~o desta Nota Fnwl EIe1fOrMCa de 30
t
podM ser confirmado nu p0pkra da Proreiluro de BaruOd
m Inlemet. no EMersço:
<httW.JA w ,b~d.bp.Oov.bdrfe>

^°"

~

w•rr""

12/03!201{

13:50

w"'W"""

"°^°°•°

'^niNe°

010113

8830.0819.5919.87458993

FINNET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELEINFORMÁTICA LTDA.
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ENEVA S.A.. em Recuperação Judicial sociedade por ações inscrita no CNPJ sob o
n4 04.423.567/0001-21, com sede na Praia do Flamengo, nQ 66, 9 4 andar,
-- - - Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.210-030 (" Recuperanda "), e

33q ~

LERSCH TRADUÇÕES. pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o ns
02.099.766/0001-09, com endereço na Avenida Rio Branco, n 4 156, Salas 34013.438/3.439, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20040-901 (" LERSCH "). --

Considerando que:
•

(i)

A Recuperanda encontra-se sob o especial regime de recuperação judicial,
tendo seu pedido sido deferido pelo d. Juizo da 4 9 Vara Empresarial da
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (Proc. n. 4 047496148.2014.8.19.0001);

(U)

A LERSCH está atualmente listada na Classe Ill do Quadro Geral de Credores
como detentora de crédito quirografário no valor de R$ 1.600,62 (mil e
seiscentos reais e sessenta e dois centavos);

(iii)

•

Posteriormente à publicação do edital contendo o Quadro Geral de Credores
da Administradora Judicial, a Recuperanda notou que o crédito havia sido
listado em valor equivocado e que, na realidade, o somatório liquido devido
à LERSCH por notas fiscais não pagas até 9 de dezembro de 2014, data do
ajuizamento do pedido de recuperação judicial, corresponde a R$ 2.753, 07
(dois mil setecentos e cinquenta e três reais e sete centavos);

(iv)

A Recuperanda reconhece que o valor que é devido à LERSCH e que deve
integrar o Quadro de Credores é de R$ 2.753,07 (dois mil setecentos e
cinquenta e três reais e sete centavos); e

(v)

A fim de evitar a instauração de litígio, as Partes têm interesse em conciliar
acerca do valor do crédito da LERSCH sujeito à recuperação judicial, nos
termos a seguir.

~EVq
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1. 1.
A Recuperanda reconhece que o crédito quirografário listado em
favor da -LERSCH, no valor de R$ 1.600,62 (mil e seiscentos reais e sessenta e dois
centavos), atualmente constante na Classe 111 de credores do Quadro de Credores
apresentado pela Administradora Judicial, deve ser majorado para R$ 2.753,07
(dois mil setecentos e cinquenta e três reais e sete centavos), que corresponde, em
9 de dezembro de 2014, data do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, ã —
somatório líquido do valor das notas fiscais anexas.

•

1.2.
Como consequêncía da disposição anterior, as Partes acordam com a
alteração do valor do crédito da LERSCH no Quadro de Credores para R$ 2.753,07
(dois mil setecentos e cinquenta e três reais e sete centavos).

2.1.
0 pagamento do crédito acima será realizado nas condições
apresentadas no Plano de Recuperação judicial da Recuperanda, de acordo com a
devida classificação do crédito.
2.2
Os pagamentos realizados em favor da LERSCH, em conformidade
com as disposições do Plano de Recuperação judicial, implicarão automaticamente
a outorga, em favor da Recuperanda, da mais ampla, plena, geral, irrestrita,
irrevogável e irretratável quitação relativamente a todo e qualquer crédito da
• referida empresa cujos fatos geradores sejam anteriores à data do ajuizamento da
Recuperação judicial, para que nada mais possa ser demandado da Recuperanda
em juizo ou fora dele, inclusive juros, correção monetária, penalidades, multas e
indenizações.

3.1
Aplicam-se a este instrumento todas as disposições do Plano de
Recuperação judicial.
Este instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos
3.2
sucessores e cessionários a qualquer título, e somente poderá ser aditado
mediante a assinatura de instrumento próprio por todas as Partes.

Durante o processamento da recuperação judicial, quaisquer
3.3
controvérsias ou litígios decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados
deverão ser dirimidas pelo Juizo da Recuperação judicial. Após o encerramento da
recuperação judicial, eventuais controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por
uma das Varas Cíveis da Comarca da Capital do Rio de janeiro, com exclusão de- _
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E. por estarem justas e contratadas, as Partes celebram o presente contrato em
duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Rio de

de junho de 2015.
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Usuária 02,M.79610001-09-NFS-e-NOTA CARIOCA- Pr~ixa da Cidade do Rio de Janrdro
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Numerc de Nota

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

00019836

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Date o Hora

Errvss0o

03/11/2014 11:15:15

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Código

- NOTA CARIOCA -

V7-CENC
F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 02.099.766M0149

--- -"—

S3R4

lnscrlpAO Munfelpa1 0. 228.1184---- Inaenção EstaduoL------

-

_

Norne/Ra7ão Social LERSCHTRADUCOE8
Tel ;21 3623.3800

Nome Fantesia LERSCH
Frdarrlço: AVN RIO BRANCO 168, SAL 3401 9698 34319

- CENTRO - CEP: 20040-001

uF. RJ

Munic:pin RIO DE JANEIRO

F-ma,l:-

-—

TOMADOR DE SERVIÇOS
Inscriçâo Municipal' 0.303.607-1

CPF/CNPJ 04.423.68710001-21
NomelRa20o Social

MPX ENERGIA &A

Erderego PRC MAHATMA GANDHI 14,

EDIF SERRADOR - CENTRO - CEP: 20031.100
uP: RJ

Munic'pio RIO DE JANEIRO

o

'--

Inscr:Fãc Estadual: 78071532

TeL: 21 2661,6664

E-rr9il.---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Tracução do Inglês para o Português - 0isples
LT - 161.7e1
PROIDO Dis CCMFRA9 - REAL 1 019/260/1
Solicitante : 03/12/20.4

Boleto

Rerençáo de COFINS
Rç 0.00

121

Ririçán de CSI.L
890.70

Retençáa de INSS
Rç 0.00

Retençáo de IRPJ
Rç 17,56

Rea:nçeu de PIS
89030

Outras Retenç0es
"070

VALOR DA NOTA e R$ 1.170,00
9er.lço Presado
17.02.00 - traduçio
Deá.0e3 (M)
0,00

Allquola (%¡
Descarto Inund. (Ri) Base de Cólcdo (R$
O,OD
1.170,00

~

Veim de ISS (Rtj
6,o^

68,60

Credm Dereoo (RI,
0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NrS-e foi omitida com rupaldo no Lei rP 5.098 de 1511012009
e no Decreto n- 32.250 de 11/05/2010
procon.1.wv br
- PROCON-RJ. Ria de Ajude, 5 subsc , b,
- Demi oe vencimento lio ISS deste NFS-e. 10/12/2014
Esta NFS-e não para oMd to

- Valor LIcludo a Pagar. R$ 1 .152.45

Nlpa:/tiolarsrfoda.rIopov.brf~tbuirWrloleprinLmpx"19838 nwi~72811B~JFMEKC6fellrnrl-".aapt%30roorkao1e3=11WN... 1h

33q 5
1711117014

1.19

: 02.099.788,0001.08- NFSe- NOTA CARIOCA- F7efelare de Cidade do Rio de Janlro

Número daN0le

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CPFICNPJ. 02.099.788J0001-09

sslão

Iescnçáo Munimpar; 0.228.118-0

Código de Veriõcaçeo

CC7G-KYGS
IMCrlção Estadual: —

IJomeIRezAO 3oclel; LERSCH TRADl1COES
Nome Ferirosla LERSCH

Tet- 21 3523~

Erd01090: AVN RIO BRANCO 166, SAL 3401 3438 3439 - CENTRO - CEP: 20040-001
Mun+c(pio RIO DE JANEIRO

mi.4 _

17111/2014 09:35:08

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-6
- NOTA CARIOCA —
PRESTADOR DE SERVIÇOS

„ ,z

000200

UF. RJ

— -- --- ---

E-mail.--

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPFICNPJ 04.423.667=01.21

Int=1ÇSo Municipe). 0.313.887.1

Inscrição Estadual 780'11632

Nome/Raz10 Sodo1 MPX ENERGIA SIA
ErdarOÇO: PRC ~MA GANOHI 14, EDIF SERRADOR - CENTRO - CEP: 20031 -10 0
Muncciplo - RIO DE JANEIRO
•

LIF' RJ

Tel.: 21 25666664

E-mal ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Tradução do Portuguee pata o 1ng18a - Simples
L7 - 169.039
8olicltonte
Cerol-, na Xenaltis
Vencimento
17/1212(111
Galeto

Reiençflo de COFMg
RS 0,00

o

Reonç b o oe CSI.L

Rf D.00

Netençeo de INSS
RS C.00

RmenÇbo m IRPJ
R$ 74.38

Ream;.eo de PIS
RC 0. 3 0

Outras Retenções
R i ii,C o

VALOR DA NOTA _ R$ 1.525,00
Ber^ 7 Frmataca
17.02.08 -tradução
DeduçC's (RS)
0,00

Inen~ IrlCdra! fRtt Ban de Célcub (RS¡
AI(ymla (%J
0,00
1.826,00

Vala ao ISS (f7t;
5,0016

Cradilt Gerado (Fdtt

61,26

0,00

OUTRASINFORMAÇ8E3
- E90 NFS-a foi amolde com raso~ ri Lei rf 5 098 de 15110/2009 o no Detraio n- 32 250 do 1 IM12010
°ROCON-RJ. Rue da Aluda. 5 subsolo: rvrer pr000n.rj goe br
- Dela de vanOlmento d0 1S5 desta NF" 1011212014,
- Esta NFS-e 1180 gare cro04d
- Valor Llquldo a Pegar RE 1.800,82

Mpa'J/rolam ► IOCarlo.govbADaarlbt4rldrgtapei.es (a 7Ma20014&Naaleaa.2281780ICOdeCC7GKYGSBrWrrarl ~ rd+r.aemXaaMrx ~.~a~+~+a~ .e^.
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EN .VA SA.. em Recuperação Judicial sociedade por ações inscrita no CNPJ sob o
n4 04.423.567/0001/21, com sede na Praia do Flamengo, 0 66, 9 4 andar,
Flamengo, Rio de Janeiro /RJ, CEP 22.210-030 ("Recuperanda"); e
CONFERENCE CALL DO BRASIL S.A. pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o n 4 05.991.199/0001-80, com sede na Alameda Tocantins, n° 125, Ed.
West Side, 32 4 Andar, sala 3201, Alphaville Centro Industrial e Empresarial,
Barueri/SP, CEP 06455-020 (" Conference Call ")
n
u
Considerando que:
(i)

A Recuperanda encontra-se sob o especial regime de recuperação judicial,

tendo seu pedido sido deferido pelo d. Juízo da 0 Vara Empresarial da
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (Proc. n. 4 047496148.2014.8.19.0001);
(ii)

A Recuperanda não indicou a Conference Call como sua credora na relação
de credores anexa ao seu pedido de recuperação judicial;

(iii)

A Conference Call possui crédito anterior ao pedido de Recuperação Judicial
cujos documentos comprobatórios somente foram obtidos pela

OD

Recuperanda após o término do prazo para apresentação de divergências
ao Administrador Judicial, razão pela qual, embora reconhecido, não está
listado no Quadro Geral de Credores da Recuperanda;

(iv)

A fim de evitar a instauração de litígio, as Partes têm interesse em conciliar
acerca do valor do crédito da Conference Call sujeito à recuperação judicial,
nos termos a seguir:

1.1.

A Recuperanda reconhece que a Conference Call detém um crédito

concursal quirografário no valor líquido de R$ 4.840,99 (quatro mil oitocentos e

6

A*XEV4

U
411,

N

quarenta reais e noventa e nove centavos), consubstanciado na nota fiscal anexa,
parte integrante deste instrumento.
1.2.

330~ ,4

Como consequência da disposição anterior, as Partes acordam com a

inclusão do crédito da Conference Calí na Classe 111 de credores do Quadro Geral de
Credores no valor de R$ 4.840,99 (quatro mil oitocentos e quarenta reais e
noventa e nove centavos).

- Cláusula Segunda- Pagamento: —
2.1.

0 pagamento do crédito acima será realizado nas condições

apresentadas no Plano de Recuperação judicial da Recuperanda, de acordo com a
devida classificação do crédito.
o

2.2

Os pagamentos realizados em favor da Conference Cal), em

conformidade com as disposições do Plano de Recuperação judicial, implicarão
automaticamente a outorga, em favor da Recuperanda, da mais ampla, plena, geral,
irrestrita, irrevogável e irretratável quitação relativamente a todo e qualquer

crédito da referida empresa cujos fatos geradores sejam anteriores à data do
ajuizamento da Recuperação judicial, para que nada mais possa ser demandado da
Recuperanda em Juízo ou fora dele, inclusive juros, correção monetária,

penalidades, multas e indenizações.
~

.

3.1

#Tffze

Aplicam-se a este instrumento todas as disposições do Plano de

Recuperação judicial.

3.2

Este instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos

sucessores e cessionários a qualquer título, e somente poderá ser aditado
mediante a assinatura de instrumento próprio por todas as Partes.
Durante o processamento da recuperação judicial, quaisquer
3.4
controvérsias ou litígios decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados
deverão ser dirimidas pelo juizo da Recuperação judicial. Após o encerramento da

recuperação judicial, eventuais controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por
uma das Varas Cíveis da Comarca da Capital do Rio de janeiro, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

a

E, por estarem justas e contratadas, as Partes celebram o presente instrumento em
duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Rio de janeiro, 29 de m

de 2015.
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DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇOES RELEVANTES
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERE NCIAS
PEDIDO-0083 - 1,1

NOTA FISCAL SUJEITA A RETENÇÃO DE 4.BAV, REFERENTE A PIS'COFINS .CSLL . CASO "MA PAGA
MENTOS DENTRO DOMES PARA O MESMO PRESTADCad DE 8k14VIÇO C SENDO ESTE VALOR SUPERIOR A RS S Dm co CO-4
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4.14 RESPONBADILIOACJE PEI.A NE 1 ENÇAO E DO CONTRATANTE DO SERVIÇO).
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RECEBEMOS DA EMPRESA COAFERENCECA:1 DO BRASIL &AOS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONCILIAÇÃO DE VALORES DE CRÉDITO
;~ Zl OO
ENEVA S.A., em Recuperação judicial sociedade por ações inscrita no CNPJ sob o
n° 04.423.567/0001-21, com sede na Praia do Flamengo, n 4 66, 92 andar,
-- Flamengo ; Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.210-030 (" Recuperanda "); e
TIXPERTS INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no
C NPJ sob o n° 21.229.558/0001-30, com endereço na Rua México, n 4 31, Grupo
-1302, Centro, Rio de Janeiro /RJ, CEP 20031-904 (" Tixperts ")

Considerando que:
(i)

A Recuperanda encontra-se sob o especial regime de recuperação judicial,
tendo seu pedido sido deferido pelo d. Juízo da 4i 1 Vara Empresarial da
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (Proc. n. 2 047496148.2014.8.19.0001);

(ii)

A Tixperts está atualmente listada na Classe 111 de credores do Quadro Geral
de Credores como detentora de crédito quirografário no valor de R$
9.045,15 (nove mil e quarenta e cinco reais e quinze centavos);

Posteriormente à publicação do edital contendo o Quadro Geral de Credores
elaborado pela Administradora judicial, a Recuperanda notou que o crédito
havia sido listado em valor equivocado e que, na realidade, o somatório
• devido à Tixperts por notas fiscais não pagas até 9 de dezembro de 2014,
data do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, corresponde a R$
8.988,39 (oito mil novecentos e oitenta e oito reais e trinta e nove
centavos);
(iii)

(iv)

Embora o valor não tenha sido alterado pela Administradora Judicial, a
Tixperts reconhece que o valor que lhe é devido pela Recuperanda e que
deve integrar o Quadro de Credores é de R$ 8.988,39 (oito mil novecentos e
oitenta e oito reais e trinta e nove centavos); e

(v)

A fim de evitar a instauração de litígio, as Partes têm interesse em conciliar
acerca do valor do crédito da Tixperts sujeito à recuperação judicial, nos
termos a seguir.

=
-4,

~
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3 ito4
A Tixperts reconhece que o crédito de R$ 9.045,15 (nove mil e
1.1.
quarenta e cinco reais e quinze centavos), atualmente constante na Classe III de
credores do Quadro- de-Credores apresentado pela Administradora judicial, deve
ser reduzido para R$ 8.988,39 (oito mil novecentos e oitenta e oito reais e trinta e
nove centavos), que correspondente, em 9 de dezembro de 2014, data do
ajuizamento do pedido de recuperação judicial, ao somatório liquido do valor da
notas fiscais anexas.— -- --- - - ----

o

Como consequência da disposição anterior, as Partes acordam com a
1.2.
alteração do valor do crédito da Tixperts no Quadro de Credores para R$ 8.988,39
(oito mil novecentos e oitenta e oito reais e trinta e nove centavos).

2.1.
0 pagamento do crédito acima será realizado nas condições
apresentadas no Plano de Recuperação judicial da Recuperanda, de acordo com a
devida classificação do crédito.
2.2
Os pagamentos realizados em favor da Tixperts, em conformidade
com as disposições do Plano de Recuperação judicial, implicarão automaticamente
a outorga, em favor da Recuperanda, da mais ampla, plena, geral, irrestrita,
irrevogável e irretratável quitação relativamente a todo e qualquer crédito da
referida empresa cujos fatos geradores sejam anteriores à data do ajuizamento da
Recuperação judicial, para que nada mais possa ser demandado da Recuperanda
em juizo ou fora dele, inclusive juros, correção monetária, penalidades, multas e
indenizações,

3.1
Aplicam-se a este instrumento todas as disposições do Plano de
Recuperação judicial.
Este instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos
3.2
sucessores e cessionários a qualquer titulo, e somente poderá ser aditado
mediante a assinatura de instrumento próprio por todas as Partes.

Durante o processamento da recuperação judicial, quaisquer
3.3
controvérsias ou litígios decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados
deverão ser dirimidas pelo Juízo da Recuperação Judicial. Após o encerramento da
recuperação judicial, eventuais controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por
uma das Varas Cíveis da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, com de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

-

g 4 o 2.,,

E, por estarem justas e contratadas, as Partes celebram o presente contrato em
duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. —

Rio de Janeiro, 21 e maio de 2015.

ENEVA S.A..

eárecupáração Judiciai
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Número de Nota

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

0000011

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Date e Hora de En9ssilo
031111201414:11:53

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-o

Código de Verificação

- NOTA CARIOCA --

FOXB-3LBS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

-- .-

CPFICNPJ , 21.229.86910001.13
Inscrição Municipal: 0.820.193.0
NomelRezão Social: TIXPERTS INFORMA7ICA LIDA
Nome Fantasia: 71xperts

Inscrição Estadual: —
Tel.: 2126379919

Endereço: RUA MEXICO 31, GRUPO 1302 - CENTRO - CEP:h0031 9W
Município: RIO DE JANEIRO

UFr RJ

E-mã)tïangelss~ttxperts.tem.br

-----

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 04.423.667A001-21

`

Inscrição Municipal: 0.303.9e7-1

Inscrição Estadual: 75071632

Nome/Rezão Social: MPX ENERGIA SIA
Tel.: 21 26666664

Endereço: PRC MAHATMA GANDHI 14 1 EDIF SERRADOR - CENTRO - CEP: 211031-100
Município; RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail:.-

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
•

sist Monit4auporte Pro-etiv

3,970.00

-

E7eprese optante pelo simples

VALOR DA NOTA ■ R$ 3.870,00
•

Serviço Prestado
01.03.01 - processamento de dados ou con9enere
Deduções (R9)
11,00

Oesconm Inwnd. (RS) Base de Cekuw (R9)
0,00

Pllquata (16
—
)

Valor do ISS (RÇ)
—

Credi to Gerado (R $ )
0,00

OUTRAS INFORMAÇOES
- Este PF" Iol amitlda com respaldo no Lei ri` 5 . 098 do ISIIW 009 a no Decreto rP 32.250 de 1110517010
- PROCON-RJ: Rue de !gude, 5 subsolo; vá w.procona).goe.br
- ISS devido deve ser recoiNdo por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optarroe peio SIMPLES NACIONAL. Inclusive peio MEI, não gera drelto e credito fiscal de IPI.
- En NFS-e não gera credito.
- Este NFS-e substitui o RPS W 116, emlbdo em 0311/2014.

Numero de Note

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

0 000 0362

- -

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

-

Date e Hora de Entlssão

01112/2014 15:02:46

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e

NOTA CARIOCA

-—

Código de VorificeçIlo

LT3A-52H1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal: 0.610.183-0

CPF/CNPJ: 11.229.6118X001-13

- `

Inscrição Estadual:

NomelRezBo Social: MXPERTS INFORMATICA LTDA
Nome Fantasie: Tixperte
Endereço: RUA ME%ICO 31, GRUPO 13D2
Município: RIO DE JANEIRO

CENTRO

*rei.: 211263211C122
CEP: 24031-004

UF: RJ

IS-me)I:not@tixP ►Ke.com.br -

-------

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.423.667X001.21
NomwRezão Social: MP% ENERGIA SIA

Endereço: PRC MAHATMA OANDHI 14, EDIF SERRADOR

UF: RJ

Município: RIO DE JANEIRO
r1
\J

- -

Inscrição Estadual: 78071632

Inscrição Municipal: 0.303.687-1
CENTRO

CEP: 20031-100

Tel.: 21 26666664

E-mail:.--

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
3,870.00

9dJt Ifonítasuporte aro-etív
CONTRATO ENE 039/14

Empresa optante peio simples

•

-

VALOR DA NOTA

e:

R$ 3.870,00

SeMço Prestada
01.03.01 proceeeamento de dedos ou congénere
Deduções (R$)

-----

0,00

Descanto Mcortl. (Rf )) Ba se de Cekuto (Ri)
R$,

Adquota (%)

Valor do ISS (RS)

Crdets Gerada (R3)
0,00

OUTRAS INFORMAÇOES
Este NFS-e foi emitida com respaldo na Lei r0 5.098 de 15110/2009 e no Decreto rl 32.250 de 1110512010
PROCO"J: RUO de Alude, 5 eut190IO: ~,procon,d.gw.Or
159 devido deve ser recoNdo por melo de Documento de Arrecedaç0o do Slnplos Nacional (DAS).
DOCUnI D eMibdO por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, Inclusive pelo MEI, 1100 gere direito e crédito fiscal de IPI.
Este NFS-e figo gere crédito.
Este NFS-o cubaetui o RPS NP 362, amiódo em 01112/2014.

fe
_

00000524

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Data e Hora de Emissão

-

07/01/2015 13:28:11

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e
10113121229~113

-NOTA CARIOCA

-

3

Número de Nota

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Código de Verificação
XTIY-1QXL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 21.229.66910001-13

Inscrição Municipal: 0.620.183-0

--

InscriçWEstadual:

Nome/Rezão Social: TIXPERTS INFORMATICA LTDA
Nome Fantasia: Tlxpo"
Endereço: RUA MEXICO 31, GRUPO 1302

- Município: RIO DE JANEIRO

-

-

Tel.: 2125321022

- CENTRO - CEP: 20 031410 4
UF: RJ

----

E-mail: nota@tixperb.eom.br

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPFICNPJ: 04.423.66710 0 01-21

Inscrição Municipal: 0.303.687-1

Nome/Razão Social: MPX ENERGIA SIA
Endereço: PRC MAHATMA GANDHI 14, EDIF SERRADOR
Município: RIO DE JANEIRO

L]

Inscrição Estadual: 78071532

- CENTRO - CEP: 2W31-1000

UF: RJ

Tel.: 21 25666664

E-mail:-

DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS
sist Monitasuporte Pro-ativ
CONTRATO-ENEO39/14
PERIODO-01/12/14 A 09/12114

1,248.39

Empresa optante pelo simples

VALOR DA NOTA

L

= R$ 1,248,39

Serviço Prestado
01.03.01 processamerdo de dados ou congénere

-

DeduçOes (RS)
0,00

Desconto incond (R$) Base de C2lculo (RS)
0,00

—

Nlquota (%)

—

OUTRAS INFORMAÇOES

Valor do W(RS)

—

Credito Gerado (R$)
0,00

- Esta NFS•e foi emitida com respaldo na Lei rP 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto rP 32250 de 1110v2010
- PROCON-RJ Rua da Ajuda, 5 subsolo; ~ procon.Q.goi.br
- ISS devido deve ser recolNdo por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documenta emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gere drelto e crédito fiscal de IPI,
- Este NFS•e não gere crédito.
- Este NFS•e substitui o RPS N° 524, emitida em 0710112015.
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Nesta data,iniciei o íó presentes autos 3s fls. 340
0 referido é verdade.
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f ÉDITO
IN STRUM ENTO PARTICULAR DE CONCILIA ÇÃO D E VALORES DR

I
i

ENEVA S.A.. em Recuperação isidicial. sociedade por ações inscrita no CNPJ sob o
n2 04.423.567/0001/21, com sede na Praia do Flamengo, nQ 66, 9 2 andar,
Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.210-030 e

.

RR DQNNELLEY FINANCIAL ÇOMUNICACAO CORPORATIVA LTDA.. pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n 2 07.151.109/0001-79, com sede na
Praia de Botafogo, ns 440, Sala 2201, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22250-908
(" RR Donnellwl .

Considerando que:
(i)

A Recuperanda encontra-se sob o especial regime de recuperação judicial,
tendo seu pedido sido deferido pelo d. Juizo da 4 11 Vara Empresarial da
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (Proc. n. 2 047496148.2014.8.19.0001);

(ü) A Recuperanda não indicou a RR Donnelley como sua credora na relação de
credores anexa ao seu pedido de recuperação judicial;

i

X
•

(iii) A RR Donnelley possui crédito anterior ao pedido de Recuperação Judicial
cujos documentos comprobatórios somente foram obtidos pela
Recuperanda após o término do prazo para apresentação de divergências
ao Administrador Judicial, razão pela qual, embora reconhecido, não está
listado no Quadro Geral de Credores da Recuperanda;
(iv) A fim de evitar a instauração de litígio, as Partes têm interesse em conciliar
acerca do valor do crédito da RR Donnelley sujeito à recuperação judicial,
nos termos a seguir.
0, . o

1.1.
A Recuperanda reconhece que a RR Donnelley detém um crédito
concursal no valor liquido de R$ 15.074,37 (quinze mil setenta e quatro reais e

ENE Vq

~

R 10~

trinta e sete centavos), consubstanciado nas notas fiscais anexas, partes
integrantes deste instrumento.
Como consequência da disposição anterior , as Partes acordam com a
1.2.
inclusão do crédito da RR Donnelley na Classe 111 de credores do Quadro Geral de
Credores no valor de R$15.074 , 37 (quinze mil setenta e quatro reais e trinta e sete'
centavos).

•

0 pagamento do crédito acima será realizado nas condições
2.1.
apresentadas no Plano de Recuperação Judicial da Recuperanda , de acordo com a
devida classificação do crédito.

2.2
Os pagamentos realizados em favor da RR Donnelley, em
conformidade com as disposições do Plano de Recuperação Judicial , implicarão
automaticamente a outorga , em favor da Recuperanda , da mais ampla , plena, geral,
irrestrita , irrevogável e irretratável quitação relativamente a todo e qualquer
crédito da referida empresa cujos fatos geradores sejam anteriores à data do
ajuizamento da Recuperação Judicial , para que nada mais possa ser demandado da
Recuperanda em Juizo ou fora dele, inclusive juros, correção monetária,
penalidades, multas e indenizações.

Aplicam - se a este instrumento todas as disposições do Plano de
3.1
Recuperação Judicial.
3.2
Este instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos
sucessores e cessionários a qualquer título , e somente poderá ser aditado
mediante a assinatura de instrumento próprio por todas as Partes.
3.4
Durante o processamento da recuperação judicial , quaisquer
controvérsias ou litígios decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados
deverão ser dirimidas pelo Juizo da Recuperação Judicial . Após o encerramento da
recuperação judicial , eventuais controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por
uma das Varas Cíveis da Comarca da Capital do Rio de Janeiro , com exclusão de
qualquer outro , por mais privilegiado que seja.

~~ E

Vq

él//so
UR 13`J

I
E, por estarem justas e contratadas , as Partes celebram o presente instrumento em
duas vias de igual teor e forma , na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Rio de Janeiro, 29

Oé maio de 2015.
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Testemunhas:

I
FtircAJ Nome :~%1 <t;4% ttu a cxwki
Nome :
CPF: n43, r95- . Sua - : ~ 4
CPF:16061 J 011 - 14

o~ /rnci,95?

I

r~

U

(i@

Numero de Nota

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

00001 5 13

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Data o hora de EmisUir

4311212014 15:30:05
COciOo ao verificação —

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS e

NOTA CARIOCA = -

aï

——

CHCV-VUJS

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ 07.161.109X1001.79

Inscrição Municipal 0.363.892
Inscdçio r~imi , ..Nome/Razão Social , RR DONNELLEY FINANCIAL COMUMCACAO CORPORATIVA LTDA
RR I)ONINr .LhY Nome FArdasia RR OONNELLEY _ . _
- _ __-Ta., 21090600 - --

-- - —

Endereço' PRA BOTAFOGO 440, SAL 2201 - BOTAFOGO . CEP: 22260A08
Município RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mal farnando.dbelro@rrd.com

TOMADOR DE SERVIÇOS
Inscrição NLnicipal 0.903.897.1

C12FICN ~J 04.423.6671)001,21

Inscrição Ebladuel 78071652

NorhaRazóo S= W ~ ENERGIA S!A
Fndomçn PRC R~TMA GANDHI 14, EDIF SERRADOR . CENTRO - CEP: 20051.100
WJ -cipio RIO DE JANEIRO
o

UF: RJ

Tol.: 21 26666664

E-mail --.--

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

aervíçna Pare Blte de Rn1Np0ee cum inveutidoces.
4BNCIMN^.O: 29/:212u14
INFORNArï0B3 RANCÁ?IAS
BANCO :TAl7
AGENCIA: 9.104
-ONDA CORREME: 13_36-11

o

Raiar;au de COF V$

RsençU de CSIl.

ReY

M £E' 07

R3 1 W.3

RS 0.00

rz ea N$5

Retançao de r, 'i

Retenoi: de MS

Out-as Reaençcez

R$ 240,54

fS 10423

R$

B,BC

VALOR DA NOTA e R$ 16.035,79

_
9",;9 Prestadu

01.09 03 . manutenção errou atuallzeçio de pipina eletrônica
Jecdçdes (R8)
_

0,00

Cesconro Incanc. (RS) Base rie CakWo IR$)
Aaqueta (1s)
0,00
16.035.79

6.00%

Valor dO ISS (R$)
801.1

OUTRAS INFORMAÇOES
• FRI4 NFSe roi emitida com respaldo na 1-91 M 5 098 do 1&1012309 e iro Docroto rP 3].250 de 112512010
• P=CICON•RJ. Rua de /gude. 5 subsolo. ~procon.rj,0a br
• DWA de ~revirento do 1S5 Contei WS o: 111011]715.
• Esta NrS.a não Vera c•ecdo.
• Valor Lidudo e Pegar: R$ 15.049.59

CrttlAu 3rtado (R3)
0,00

~ 40q

3q w

ené

â

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Empresa:
_
ENEVA S.A.
Fornecedor:
RR OONNELLEY FINANCIAL

-__

_ _

__ __

—

entro ds Custo:

VALOR

opta Contabil:

—-

R$

VENCIMENTO

24,78

08/01/2075

Referente:
REEMBOLSO REF. IMPOSTOS INDEVIDOS NF 1413

o

Observecóes:

TITULOS
SPONO34

24,78

RS

OBS:

Solicllanta

: Iwballa bhida Ramal: 7214

nulo

ia;

CoMmis;

o
MPXEhergi,i S.A
Fernando Rodrigues
Especialista Fiscai

C,.VJsersUsabelk.ihNda~DatelLoceMMo(~I\WYld \TemporaryInternetAlcã\Cordent .0uticokl1XN85V1MENEVACapesdor
(2)

c~ a Pagar • E8X

1XISTRUVEUTO

':C

42 DE CONCILIAÇÃO1

1: DE CRÉD ITO

ENEVA S.A., em Recuperação Judicial sociedade por ações inscrita no CNPJ sob o
n4 04.423.567/0001-21, com sede na Praia do Flamengo, n 2 66, 92 andar,
Flamengo, Rio de Janeiro /RJ, CEP 22.210-030 (" Recuperanda ); e - - —
COLLECTA RIO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o n 4 04.716.844/0001-94, com endereço na Rua da s
_- Laranjeiras, nQ 550, apto.-1403, Cosme Velho,-Rio déJaneiro/RJ, CEP 22240-006
(" ÇQllecta ")

Considerando que:
0

(i)

A Recuperanda encontra-se sob o especial regime de recuperação judicial,
tendo seu pedido sido deferido pelo d. Juízo da 4a Vara Empresarial da
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (Proc. n.s 047496148.2014.8.19.0001);

(ii)

A Collecta está atualmente listada na Classe 111 do Quadro Geral de Credores
como detentora de crédito quirografário no valor de R$ 32.691,60 (trinta e
dois mil seiscentos e noventa e um reais e sessenta centavos);

(iii)

Posteriormente à publicação do edital contendo o Quadro Geral de Credores
da Administradora judicial, a Recuperanda notou que o crédito havia sido
listado em valor equivocado e que, na realidade, o somatório líquido devido
40 à Collecta por notas fiscais não pagas até 9 de dezembro de 2014, data do
ajuizamento do pedido de recuperação judicial, corresponde a R$ 39.644,55
(trinta e nove mil seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco
centavos);
(iv)

A Recuperanda reconhece que o valor que é devido à Collecta e que deve
integrar o Quadro de Credores é de R$ 39.644,55 (trinta e nove mil
seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos); e

(v)

A fim de evitar a instauração de litígio, as Partes têm interesse em conciliar
acerca do valor do crédito da Collecta sujeito à recuperação judicial, nos
termos a segui

~~
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A Recuperanda reconhece que o crédito quirografário listado em
1.1.
favor da Collecta, no valor de R$ 32.691,60 (trinta e dois mil seiscentos e noven ta e
_... _ um reais e sessenta centavos), atualmente constante na Classe 111 de credores do
Quadro de Credores apresentado pela Administradora Judicial, deve ser majorado
para R$ 39.644,55 (trinta e nove mil seiscentos e quarenta e quatro reais e
cinquenta e cinco centavos), que corresponde, em 9 de dezembro de 2014, data do
ajuizamento do pedido de recuperação judicial, ao somatório líquido do valor das
notas fiscais anexas.
.
Como consequência da disposição anterior, as Partes acordam com a
1.2.
alteração do valor do crédito da Collecta no Quadro de Credores para R$ 39.644,55
(trinta e nove mil seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco
centavos).

2.1.
0 pagamento do crédito acima será realizado nas condições
apresentadas no Plano de Recuperação Judicial da Recuperanda, de acordo com a
devida classificação do crédito.
u

2.2
Os pagamentos realizados em favor da Collecta, em conformidade
com as disposições do Plano de Recuperação Judicial, implicarão automaticamente
a outorga, em favor da Recuperanda, da mais ampla, plena, geral, irrestrita,
irrevogável e irretratável quitação relativamente a todo e qualquer crédito da
referida empresa cujos fatos geradores sejam anteriores à data do ajuizamento da
Recuperação judicial, para que nada mais possa ser demandado da Recuperanda
em juízo ou fora dele, inclusive juros, correção monetária, penalidades, multas e
indenizações.

3.1
Aplicam se a este instrumento todas as disposições do Plano de
Recuperação Judicial.

~~

R1o'U

3213
3.2
Este instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos
sucessores e cessionários a qualquer título, e somente poderá ser aditado
mediante a assinatura de instrumento próprio por todas as Partes.

--

3.3

Durante o processamento da recuperação judicial, quaisquer

controvérsias ou litígios decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados
deverão ser dirimidas pelo Juízo da Recuperação judicial. Após o encerramento da
recuperação judicial, eventuais controvérsias ou - litígios deverão ser dirimidos por
uma das Varas Cíveis da Comarca da Capital do Rio de janeiro, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, as Partes celebram o presente contrato em
•

duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Rio de janeiro, 28 démaio de 2015.
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áA MA-nA Rc:Ç ~
Nome: (+aÀcE
CPF: -1x43 S9r 9u a - at

~NEVq
~a~o

í

_ 14 4 ti
Numero de Nota

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

000 0 2012

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

- --- -

DOU d Hora de Em15569
2 8!11 1201413:41:24

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
-NOTA CARIOCA-PRESTADOR DE SERVIÇOS
-

CodOo ce Verificação

PPYX-1RRK

CPFICNPJ 04.716,11M

r

0144
InotngãOMUreopaf 1).307.4674
inecriçóo Estadual —
Nome/Razão Social COLLECTA RIO ASSE39ORIA E CONSULTORIA LTDA
M Nome Fordese COLLECTA RIO ABNESSORIA
Tal.:0 XX 21 2666 9484

EWereÇC ~ RUA DAS LARANJEIRAS 560, APT 1403 - COSME VELHO - CEP: 22?40L06
Munkfpiot RIO DE JANEIRO --- UF RJ _. E-me 1 COLLECTAQCOLLECTA.COM .9R
TOMADOR DE SERVIÇOS
Inscrição Muflidpal. 1).303.667.1

CMCNPJ: 04.423.557MMI.21

Inacrlção E~1.rjel 78071432

NtroPazdo Social MPX ENERGIA S/A

ENIW-90 PRC MAHATMA GANDHI 14 , EOIF BERRAOOR - CENTRO. CEP; 20031 . 100
MunlClpio NO DE JANEIRO

•

UF: RJ

Tela 21 25566654

E-lisa I —

DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS
nerv Içoa colaboradoras dedicados - Conto-me anexo 1 "Propost a Tócnlaa e'COIDercíale do Contrato
- pertodo de 2.1/10/14 a 20111114 - R9 23.§20.10
Caudal de ServiÇos CelleCta - Vratamento doa documentos enviados pela Contcetente peca
PteparaçAo . Ocpar. ização e dfa n utenÇáC, TraneladaÇáo , Diq_talizaçÃo , Indexaçaor AtuaUxação e

PzatoÇão do acqulvo de Conteatante - período de 2L/101:4 a 201111',4 - 95 4.241.50
vencimento: 10/12/2014

RetencaC á ONIZ
RS 880,74

Retencão de ,C91.1.
fi 326.92 ✓

Rat

kn de N53

Retenclt de 1RpJ
R5 ,1110,37

r1110.00

J

Retenção de la {9 ,
R3217.5111

1/

Outras R^krç cS
R11(1,311

VALOR DA NOTA ■ R$ 32.691,80
Seruço Prestado

u

02.01.01 . Pesquisa e deeanvolvi n rnto IPBDI

Jf.ISae§ (RS)

flexorallncxd 1RS)

0,00

0,00

eléri ua Cakula ;RS )

92.681,60

Velar ca li
; RS}

jk~ M

6,00%

1.691,59

OUTRAS INFORMAÇ ES
- Este 14F5-e foi ervi com reapa::o lie Lei rP 5 082 do 16M012005 e no Decreto rP 32.250 de 1 VOSâC10
PROCOI1 RJ Rua do rytda. 5 cucado, ~Av prodorl r,, 1)w tr
-17e1R de venrmnrlie do 1515 ceife NFSe: 101122114.
- Es% NFSe nód Op•a crãdro
• r..s18 NI-" dos ermBde ern 9uosnadgão a NFS d CM020%. emilidã em 211 ,11120'4.
- Valor LlOudp a P'e0e'. 11 30.15111.114

Credna Orada Am

0,00

SC '59g43u45
NL7laro de rAYa

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

086

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Data o nora du =nnazão

29/12n01412:46,18

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e

/

Codgo da Vardlooção
884P Aa4T

NOTA CARIOCA PRESTADOR DE SERVIÇOS

~~

CPFiCU'J: 04.716.84 iffill

4

Irmençao MNrdcioel 0.307.a67d

Irur-iç.90 Estadual: —

:

NornerRAzéo Sodal COLLECTA RIO ASSESSORIA E CONSULTORIA LIDA

r

, Nume Fonesis COLLECTA RIO ASSESSORIA

Tel O 111{ 21 2566 9494

EnderaW.. RUA DAS LARANJEIRAS 660, APT 1403 - COSME VELHO - CEP: 222401106
NUniebô R10 DE JANEIRO

UF- RJ

E-Nigl;COLLECTAQCOLLECTA.COM.SR

TOMADOR DE SERVIÇOS
Inscri;60 MA, waw. 0.303.697-1

CPMNPJ. 04.423.66710001-21

~r çDn Estadual 78071632

NerneoRmã e Sociai: MP71 ENERGIA S/A
Encaroço PRC MANATMA GANOM 14, E DIF SERRADOR • CENTRO - CEP: 20091-1D0
Le' RJ

Murlclpm RIO DE JANEIRO

`J

lei 21 26666664

E-rrM —

DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS
Serviços ceta'ooredotes dedicados - Conforme anexo 1 ":zoposta Técnica a Com.c:c-W do Ccatteto
- penedo de 21!11/14 e, 09/12114 - R$ 9.550,117
Central de Serviços Co12.Urota - Tratamento doa documentas enviados pele Contratante para
Preparação , Otganização , Manutenção , ^xarslaMçdv . Digitalizegao , Indexação, Atual.zaçao a

9roteç80 co arquivo da Contratante - perlodo de 21!11!14 a _3112114 - R$ 8.31)
venciseato: 13/a:l2D:5

4rkrçãa ra COFNS
R3 2x6,60 v

Retem;50 dv CSLL
r$ 95 St ✓

RemnçJo de NS$
r3 n.00

Retei çU de IRPJ
Rã 14378 v

Retenção dq oIS
M 62 Z9

[a.aax Rann:,¿es

VALOR DA NOTA e R$ 9.550,87

r

Sev "r2 PleStadG
02.01.01 - peaquma • desenvolvimento (PEDI

v

Descorm~d{73 ) !Base de CMLUO ( R37

CcdsçNU ; 1131
0,00

0,00

9.660,67

Aat7tmm ( 1a)

Vamr d015S ; ~3)
6,0096,

477,64

OUTRAS INFORMAÇOES
- Esta rrS-o Ia ~de com mpeldo no Lei M 5,002 de 16:10'20pç e no Decreto n0 32 250 de 1'!05!2010
~~U Ruo W lyLt3. 5 Su6SClo ~ ptv:on n go- tX
- Oste de, wnGk* " do l" desta NFS e: IU1/2315,
Esta Ni -5-6 nmo ga-a ctgdloa
- Ve Dr Lictudo a Paçer' R4 8463.49

Lrlldan 01700 (hY)
0,00

r-

- "

FNEVA S.A.. em Recuperação J udi ial. sociedade por ações inscrita no CNPJ sob o
nQ 04.423.567/0001/21, com sede na Praia do Flamengo, nQ 66, 9Q andar,
Flamengo, Rio de janeiro/RJ, CEP 22.210-030 (° Recuperanda '); e — ---- -

W3 INFORMÁTICA LTDA. pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o

OD

nQ 01.064.789/0001-07, com sede na Avenida do Contorno, nQ 4.203, 8Q Andar,
Funcionários, Belo Horizonte/MG, CEP 31.110-021 ("M").

Considerando que:
(i) A Recuperanda encontra-se sob o especial regime de recuperação judicial,
tendo seu pedido sido deferido pelo d. Juízo da 4' Vara Empresarial da
Comarca da Capital do Estado do Rio de janeiro (Proc. n.Q 047496148.2014.8.19.0001);
(H)

A W3 está atualmente listada na Classe 111 do Quadro Geral de Credores
como detentora de crédito quirografário no valor de R$12.000,00 (doze mil
reais);

(iii)

Posteriormente à publicação do edital contendo o Quadro Geral de Credores
da Administradora judicial, as Partes notaram que o crédito havia sido
listado em valor equivocado e que, na realidade, o somatório líquido devido
à W3 por notas fiscais não pagas até 9 de dezembro de 2014, data do
ajuizamento do pedido de recuperação judicial, corresponde a R$ 6.000,00
(seis mil reais);

(iv)

A fim de evitar a instauração de litígio, as Partes têm interesse em conciliar
acerca do valor do crédito da W3 sujeito à recuperação judicial, nos termos
a seguir:

o

f°

4q {O~c

Cláusula Primeira - Objeto:
A W3 reconhece que o crédito de R$ 12 . 000,00 ( doze mil reais),
1.1.
atualmente constante na Classe III de credores do Quadro Geral de Credores
apresentado pela Administradora Judicial . deve ser reduzidopara R$ 6.000 , 00 (seis
mil reais ), que corresponde , em 9 de dezembro de 2014 , data do ajuizamento do
pedido de recuperação judicial , ao somatório liquido do valor da nota fiscal anexa.

3G 4

-- -- - — —

Como cónségüênciá dâ disposição anterior, as Partes acordam com a
1.2.
redução do crédito da W3 na Classe III de credores do Quadro Geral de Credores
para o valor de R$ 6.000 , 00 (seis mil reais).

0 pagamento do crédito acima será realizado nas condições
2.1.
apresentadas no Plano de Recuperação Judicial da Recuperanda , de acordo com a
devida classificação do crédito.

•

2.2
Os pagamentos realizados em favor da W3 , em conformidade com as
disposições do Plano de Recuperação Judicial , implicarão automaticamente a
outorga, em favor da Recuperanda , da mais ampla , plena, geral, irrestrita,
irrevogável e irretratável quitação relativamente a todo e qualquer crédito da
referida empresa cujos fatos geradores sejam anteriores à data do ajuizamento da
Recuperação Judicial , para que nada mais possa ser demandado da Recuperanda
em Juízo ou fora dele, inclusive juros, correção monetária , penalidades , multas e
indenizações.

Aplicam - se a este instrumento todas as disposições do Plano de
3.1
Recuperação Judicial.
Este instrumento obriga as Partes signatárias . e os seus respectivos
3.2
sucessores e cessionários a qualquer título, e somente poderá ser aditado
mediante a assinatura de instrumento próprio por todas as Partes.
Durante o processamento da recuperação judicial, quaisquer
3.4
controvérsias ou litígios decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados
deverão ser dirimidas pelo Juízo da Recuperação Judicial . Após o encerramento da
recuperação judicial , eventuais controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por
~~ EVq

o

A4

uma das Varas Cíveis da Comarca da Capital do Rio de janeiro, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

-

E, por estarem justas e contratadas, as Partes celebram o presente instrumento em
duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
- --
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Nome: Gorenna Ribeiro Machado

Nome: G,, ew-zeu

CPF:
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NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRbNICA
raawem:
Na:

201411511

01112/2014

^
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~` 'G

T

~ma:

cwwa+.v..u,:

01/12/2014

9ad10521

M Ia/orinidca LTDA

'

__-

C"/ CNPII 01.064.789/8001.87

InsoiÇRO Munidl3al: 123.247 1 001-X
Av. Com~, 4023 8e andar, Fun cionamos • CE P • 31.110-021
Bolo Hor(mrlha • MG

M

i

1/j/

às 18:20:37

1

TNNoIIe:

Tomador do(f) S~01

—

_

CPF/CNP3: 04.423.55710001 , 21

vacrmÇU MunK3pa1130.7.6671

ENEVAS.A
PRAIA PRAIA DO FLAMENGO, GG 9° ANDAR
FtM1ENW
22210.91X1- RIO DF 3ANPIRO - A2oR
~une: (21) 2555 1857

•

I

e W: sarNINAF ~ a:w9~ atM.cnm.lx

Dlaorlminado do(a) S4xrlçu(s)
UMMI, MIMOU r M~ DOS $IST~ W)WMPt'!AC[ E W3FM - PARCA 04.'12
U~ATp: 6PA MD visa e MM1 no 05L•73
OM"AA rIMU O OM

mie , ca^nME OS DADOS:
Mw00 ~Mos (733) - AGI 3471 (SÃO UlOAS) • OC U7Id.a25

Código de Tdbu~ do Nunidpb (CTISE)
O14 1I7 1M ! AnWv e rxsamaMrMnla nr 7M OTn.
Subiam Li~ de Ser

10 Lc 114/03 / oeecride:

14i IN3Ma e dmvWnmmYO A AuteANA

N*tu~ de O~:

Có l~nlcípio da prasbÇb do(s) ~ÇD(6)I
3106200/aa4RWbdil

R$ el000 O

Valor dos serviços:

R$ 0,00

(•)Descontos:
(-) Retert(bes Federeis:

R$ 369,OD

(-)155 Retid o na Fonte:

R3 0,00

Valor L(quld0:

R; 5.631,00

Valor doa sdrviçost

R$ 6.000,00

(•)Deduçbas:
(') Descondo lncondlconado:
(.) Bafa de Uiculo:

R$ 6.000,00

(x) Aliquob:

2,59E

(.) Valor do 1551

R$ 150,00

RetanCOm r~ls:
P152 RS 39,00

COMS1 81180,00

IRRF: R1 9D,00

CSLL: RÇ 60,00

Outra/ rafdrma0bes[

~noento/Valor
1 22;127201415.631,00

t• %

PrOOwre do acho 11W49
-5~ Munici p al de Fbgnca3
Rra e11i80 SM10, 605' P IndAr • Qrdm - CTP: 1016D-919 • INU Ibrilordc MG,
110: 156
E-mae: n~pbA.90v.br

INSS: R$ 0,00

bqw
ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A.. em Recuperação Judicial sociedade por ações inscrita
no CNPJ sob o n 4 15.379.168/0001-27, com sede na Praia do Flamengo, nQ 66, 9 2
andar, Flamengo, Rio de Janeiro /RJ, CEP 22.210-030 e_ ENEVA S.A.. em
Recuperação Judicial sociedade por ações inscrita no CNPJ sob o n°
04.423.567/0001-21, com sede na Praia do Flamengo, n 4 66, 92 andar, Flamengo,
Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.210-030 (" Recuperandas "); e

--

-

CLARO S.A. sucessora por incorporação de Empresa Brasileira de
Telecomunicações S.A. - EMBRATEL, com sede na Rua Flórida, n° 1970, São
Paulo/SP, inscrita no C.N.P.J./M.F. sob o n° 40.432.544/0001-47 (" Embratel ").

40
Considerando que:
(i)

As Recuperandas encontram-se sob o especial regime de recuperação
judicial, tendo seu pedido sido deferido pelo d. Juizo da 4 ,1 Vara Empresarial
da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (Proc. n.s 047496148.2014.8.19.0001);

(li)

As Recuperandas atribuíram à Embratel crédito quirografário no valor de
R$ 100.059,29 (cem mil e cinquenta e nove reais e vinte e nove centavos),
incluído no seu Quadro de Credores;

(iii)

Posteriormente à publicação do primeiro edítal contendo o Quadro de
Credores, as Recuperandas notaram que o crédito havia sido listado em
valor equivocado e que, na realidade, o somatório devido à Embratel por
notas fiscais não pagas até 9 de dezembro de 2014, data do ajuizamento do
pedido de recuperação judicial, corresponde a R$130.505,53 (cento e trinta
mil quinhentos e cinco reais e cinquenta e três centavos);

(iv)

Embora o valor não tenha sido alterado pela Administradora Judicial, as
Recuperandas reconhecem que o valor que é devido à Embratel e que deve
integrar o Quadro de Credores é de R$ 130.505,53 (cento e trinta mil
quinhentos e cinco reais e cinquenta e três centavos); e

(v)

A fim de evitar a instauração de litígio, as Partes têm interesse em conciliar
acerca do valor do crédito da Embratel sujeito à recuperação judicial, nos
termos a seguir.

YG4,

—

-r

----- —

1.1.
As Recup erandas reconhecem que o crédito de R$ 100.059,29 (cem
mil e cinquenta e nove reais e vinte e nove centavos), atualmente constante no
Quadro de Credores apresentado pela Administradora judicial, deve ser majorado
em R$ 130.505,53 (cento e trinta mil quinhentos e cinco reais e cinquenta e três
centavos), que corresponde ao somatório líquido das anexas faturas.
1.2.
Como consequência da disposição anterior, as Partes acordam com a
alteração do valor do crédito da Embratel no Quadro de Credores para R$
130.505,53 (cento e trinta mil quinhentos e cinco reais e cinquenta e três
centavos).

2.1.
0 pagamento do crédito acima será realizado nas condições
apresentadas no Plano de Recuperação judicial das Recuperandas, de acordo com a
devida classificação do crédito.
2.2
Os pagamentos realizados em favor da Embratel, em conformidade
com as disposições do Plano de Recuperação judicial, implicarão automaticamente
a outorga, em favor das Recuperandas, da mais ampla, plena, geral, irrestrita,
irrevogável e irretratável quitação relativamente a todo e qualquer crédito da
referida empresa cujos fatos geradores sejam anteriores à data do ajuizamento da
Recuperação judicial, para que nada mais possa ser demandado das Recuperandas
em juizo ou fora dele, inclusive juros, correção monetária, penalidades, multas e
indenizações.

3.1

Aplicam-se a este instrumento todas as disposições do Plano de

Recuperação judicial.

3.2
Este instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos
sucessores e cessionários a qualquer título , e somente poderá ser aditado
mediante a assinatura de instrumento próprio por todas as Partes.

~Evq

W

ó¿
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Durante o processamento da recuperação judicial, quaisquer
3.3
controvérsias ou litígios decorrentes deste instrumento ou a ele relacionados
deverão ser dirimidas pelo Juizo da Recuperação Judicial. Após o encerramento da
recuperação judicial, eventuais controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por
uma das Varas Cíveis da Comarca da Capital do Rio de janeiro, com exclusão de -- —
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e contratadas, as Partes celebram o presente co ntrato e m
duas vias de igual teor é forma,- na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Rio de janeiro, 21 de maio
f#
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NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
VIA úNICA

REGIME ESPECIAL N IANI l PROL 60N65421914
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CLIENTE
-

UF;

RJ

N1 :
Centro de Atendimento ao Cliente
000011980
08007212021. _
---- - SERIE: 81 - "CFOP; 5.307
www.embratei.com.br
CATA EMISSAO:07102/2015
N° FATURA : 15/02/01508911

- --

: ENEVA PARTICIPACOES S A

0308506

CCD CLIENTE :00039002269-0000 — — - ---

CNPJ/CPF :15.779.166!0001-27
INCEST. :ISENTO

ENDEREÇO : PR DO FLAMENGO 66
MUNICIPIO

: RIO DE JANEIRO

UF : RJ

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM
DIGINET VIA EMBRATEL/ FFMRIJO/NP/0002
ICMS 766,51
PIS 17,27
COFINS 79.50

TOTAL 865,24

ALIOUOTA

VALOR(R51

29,00

2.650,02

•

•

p Nf0',

5oM,95T/ 128874) A9d9.OG ~ ~ 1GLAm

VALOR TOTAL

TOTAL:

BASE DE CALCULO ICMS

2.550,02

2.650,02

2.550,02

2.650,02

ALIOUOTA

29,00

VALOR DO ICMS

VALOR 19ENTO

VALOR OUTROS

789,51

0,00

0,00

768,51

0,00

0,00

MENSAGEM:
ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE. APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMACOES DE CARATER FISCAL
NAO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIDOS

http://portal.embratel.com.br/EbppCorporati vo/servlet/com.ccibm.embratel.customer.... 1210212015
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NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
VIA ÚNICA

REGIME ESPECIAL N ~1 PROL EMIOSL21911

anv.
xlu wx ~ wwero. a . 40~AFOOJ RO nE
u rmo

a. mr„m.ars uw.mxv ~ .naRNe

--

- - -

--

Centro de Atendimento ao Cliente
_ _
0800 7212021
mm.embratel.com.br

- - -- - _--

CLIENTE : ENEVA PARTICIPACOES 5 A

UF•

RJ

N2 ;

000012502

---- SÉRIE: - B1 -- ' CFOP: '5.307 DATA EMISSÃO: 0710312015
N1 FATURA: 15103101509840

0348546

COO CLIENTE - :00069402269-0000 "-'----'ENDEREÇO : PR DO FLAMENGO 66
MUNICIPIO
: RIO DE JANEIRO

CNPJ/CPF :15.379.19910001-27
INC.EST. :ISENTO
UF :RJ

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS /ORIGEM

JOTA

DIGINET VIA EMBRATEL / FFMIRJO/NP/0002
ICMS 755.51
PIS 17.23
COFINS 79.50

29,00

VALOR(RS)
2.850,02

TOTAL 885,24

ri
\J

•

W ~',
2~ 5~ 2%5.5289.1533.05R1AMi EM

VALOR TOTAL

2.650,02

TOTAL:

2.650,02

SABE DE CALCULO ICM9

2.650,02

2.650,02

ALIOUOTA

29,00

VALORDO8;M5

VALOR ISENTO

VALOR ~08

768,51

0,00

0,00

768,51

0,00

0,00

MENSAGEM:
ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMACOES DE CARATER FISCAL
NAO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIDOS

http:llportal.embratel.com.br/EbppCorporativolservletlcom.ccibm.embratel.customer.... 1110312015
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NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
REGIME ESPECIALN 140111 PROCE-005421911

VIA ÚNICA

AY VMFBIXNIEVM1l.9,,01W11pPg4E

JM,L,Ip

CfV YA7 ~ W,-fjN - 21Np,YCOIIM'6:41 V1f]„

UF:

-- - - --

CLIENTE

: ENEVA PARTICIPACOES S A

COD CLIENTE - :00009402259-0000 - -

•

ENDEREÇO

: PR DO FLAMENGO 55

MUNICIPIO

: RIO DE JANEIRO

RJ

NE:
000013431
SERIEI B1
CFOP: 5.307 -- --- --DATA EMISSÃO: 0511212014
NA FATURA: 14/1 2/01 508772

Centro de Atendimento ao Cliente
_08007212021. --WWW.embratel.GOm.br

0348549

— — -- -" f

CNPJICPF : 15.379.IWOD01-27
INOEST.:ISENTO
UF : RJ

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM
PIGINET VIA EMBRATEL I FFMiRJONPMW2
ICMS
258,35
PIS
5.78
COFINS
PIGINET VIA EMBRATEL1 FFMIRJOTlP,O002: RO
72425
ICMS
PIS
18,23
COFINS

TOTAL

28,73
74,92

TOTAL

29007

ALIOUOTA

VALOR(RS)

29,08

880,88

29,00

2.497.40

815.40

•

~~ w ~,
49l8.M28m7 408.7884 87EO.88I1

VALOR TOTAL

TOTAL:

BASE DE CALCULO ICMS

3.388,28

3.388,29

3.388,28

3.388,28

AUGUOTA

29,00

VALOR no KM

VALOR %£MO

VALOR OUTROS

982,80

0,00

0,00

982,80

0,00

0,00

MENSAGEM:
ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE. APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMACCES DE CARATER FISCAL
NAO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIDOS

http://portal.embratel.com.brIEbppCoiporati vo/servieticom.ccibm.embratel.customer.... 09112/2014

~

--

Nota Fiscal de ICMS

Página 1 de I

--Cmbratel

NOTA FISCALM E SERVIÇOS PRO TELECOMUNICAÇÃO
REGI M E ESPECIAL N 14411 PROL E-04/054.21911

VIA ÚNICA

Av vwenerlre vuay,,on. üww Mo uc
rArem9
av TNnow wswnnwem.c:n ~ ITn1

UF:

-- -

- -------

-

CLIENTE
-

-

Centro de Atendimento ao Cliente
0800 721 2021
www-embralei.com.br

_

: ENEVA PARTICIPACOES S A

COD CLIENTE: 00089402289.0002 —
ENDEREÇA

: PR DO FLAMENGO 66

MUNICIPIO

: RIO DE JANEIRO

---

-

03A8548
---`"

--------------

-

CNPJ/CPF :15.379.18010001-27
INC.EST.:ISENTO
UF : RJ

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS / ORIGEM
INTERNET VIA EMBRATEL i RJ0AP124601
ICMS
1.459,84
PIS
32,72

RJ

N4 :
000013432
SERIE: - 91 - CFOP: 5.307
DATA EMISSÃO: 05112/2014
N9 FATURA: 14/1 2/0 7 508773

COFINS

151,02

TOTAL

ALI0007A

VALOR(R6)

29,00

5,033,94

1.643.58

11

p YtO:
W ~ .0.~ E1.6N9.1011 ~ W o, p930, ~ 196 3l19

VALOR TOTAL

TOTAL:

6ASE DE CALCULO ICMS

5.033,94

5.033,94

5.033,94

5.033,94

MID"A

29,00

VALOR DO IDM6

1.459,84

1.459,94

VALOR ISENTO

VALOR OUTROS

0,00

0,00

0,00

0,00

MENSAGEM:
ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMACOES DE CARATER FISCAL
NAO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

http:I/portal.embratel.com.br/EbppCorporati vo/servledcom.ccibm.embratel,customer.... 09/12/2014

Nota Fiscal de ICMS

Página 1 de 1

~~~~~

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
REGIME ESPECIAL N 14W11 PROL E-04M54.21911

VIA ÚNICA

w~ rA

wm Mrzm 1.Awro n nwaoo w a
o amo
urmrnNernrquNwm0lR:noulw

--

-

-- -

- ---

-

-

UF:

Centro de Atendimento ao Cliente
08007212021
___._—_.__--w~embratel.Com .br

-

RJ

000014740
SERIEr 81
CFOP: 5.307-N1 :

—

DATA EMISSAO: 10/04/2015
NI FATURA: 15104101509030

CLIENTE
-- - -

: ENEVA PARTICIPACOES S A

COD CLIENTE :00069402289-0000 __ -

ENDEREÇO

: PR DO FLAMENGO 88

MUNICIPIO

: RIO DE JANEIRO

0346548

-"— - —

-

-

CNPJ/CPF :15.379.16810001-27
INC.EST, :ISENTO
UF : RJ

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS / ORIGEM
DIGINET VIA EMBRATEL 1 FFMIRJOINP[0002
ICMS
6.916.56
PIS
155,0
COFINS

715.51

TOTAL

7.781,10

ALIOUOTA

VALOR (RS)

29,09

29.650.20

•

r1
'

u

b
1400 09A.100b.4201.0400.p 11.4tl01101

VALOR TOTAL

TOTAL:

BASE DE CALCULO ICIUS

23.850,20

23.850,20

23.850,20

23.850,20

~TA

29,00

VMOR DO CM6

VALOR ISENTO

VALOR OUTR06

6.916,56

0,00

0,00

6.916,56

0,00

0,00

MENSAGEM:
ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE. APENAS. A ATENDIMENTO A INFORMAGOES DE CARÁTER FISCAL
NAO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIDOS

http://portal . embratel . com.brfEbppCorporati vo/servlet /com.ccibm.embratel . customer ,...

1310412015

-- ----

~

--

Nota Fiscal de ICMS

Página 1 de 1

tel

!—'NOTA FISCAL DE SERVI Ç OS DE TELECOMUNICA Ç ÃO
REGIME ESPECSLLN140111 PROCE-04 4 54.21911
rmbra
a..r.
+urres wwro•ogrw00oron
+rrn.c
cEr:mn,m.wi roaw,.omr4 a mem4,e

---

-——"

uF:

VIA ÚNICA

RJ

Centro de Atendimento ao Cliente
N4 :
000015343
0800 7212021 _
_ _--_ --- SERIE:--B1-- CFOP: 5.307 V~.embratel.com.br
DATA EMISSAO: OWO112015

-

-

N° FATURA :15101101509630
CLIENTE
—

: ENEVA PARTICIPACOES S A

C6D CLIENTE ;00089402289.0000
ENDEREÇO
: PR DO FLAMENGO 86
MUNICIPIO
: RIO DE JANEIRO

-

0348548
-

--

-

CNPJ/CPF : 15.379.188/0001-27
INC.EST. : ISENTO
UF ; RJ

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS / ORIGEM
DIGINET VIA EMBRATEL/ FFAVTOOVNPN002
ICMS 789,51
PIS
17.23
COFINS

79,50

TOTAL

995.24

ALIOUOTA

VALOR(RS)

29,00

2.950.02

•

•

AO]AO

•m:

6NI.uM.g17.8 ~ W.4d9.1AC5.lIN.5890
VALORTOTAL

TOTAL:

BASEDÉCALCULO9;MS

2.650,02

2.650,02

2.650,02

2.650,02

AUCUOTA

29,00

VALOR DO ICMS

VALCR ISENTO

VALOR OUTROB

759,51

0,00

0,00

760,51

0,00

0,00

AENSAOEM:
ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE. APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMACOES DE CARÁTER FISCAL
NAO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS

http://portal.embratel.com.brIEbppCorporativolservietlcom.ccibm.embratel.customer .... 12/01/2015

-- -"-----

—

Nota Fiscal

Página 1 de 1

l ~

fmbra Ì
Centro de Atendimento ao Cliente
0800 7212021
www,embratel.Com .br
CLIENTE
: ENEVA S A
COD CLIENT E :0001122304-0000
ENDEREÇO
PR DO FLAMENGO BB 7 ANDAR
MUNICIPIO
RIO OE JANEIRO

~a
E",%o
CNPJ
Inb.Eal.

DATA EMISSAO: 01/12/2014

W FATURA: 14/12121003365
CNPJ/CPF :04A23.567MI.21
INSC. EST. :780.715.32,
UF

:TELEFONICA

:RJ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO
UF
: RJ
N•
: 000004831
Sério
:M1
CFOP:5.307

AVENIDA AYRTON SENNA 02200 SALA 101 PARTE BARRA RIO DE JANEIRO
CEP 22775003
:02.5
:02-558,15710014
:02-55
O - B7
87
:7!452443

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM
SERVICO 030012137213000
DDD ORIGEM MOVEL RESIDENTE A COBRAR 12137213580

AUGUOTA

VALOR(R$)

28,00
29.00

30,22
10,85

r-1
LÁ

•

RMNY.EO W Ml,

a9 W.l a0 A108.9M.9380.8L1.aDA.a65
VALOR TOTAL

TOTAL

BABE DE CALCULO ICM$

41,07

41,07

41,07

41,07

ALIOUOTA

29,00

VALOR 00 10M5

VALOR 18ENTO

VALOR OUTRO$

11,87

0,00

0,00

11,91

0,00

0,00

http://portal.embratei.com . brIEbppCorporati vo/servieticom.ccibm.embratel.customer.... 09112/2014
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Nota Fiscal
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3G ~o

Imbra Ì
♦v

INL W[NIf V.WpI.A.01iCENINOlgpf

JARfIO
W- Mr,NI WINWIMb11f'

~

'f11,1L1

Centro de Atendimento a0 Cliente
0800 721 2021
www.embratel.com.br

CLIENTE
COD CLIENTE
ENDEREÇO
MUNICIMO

; ENEVA S A
:00041223084.0000
: PR DO FLAMENGO SB 9- ANDAR
:RIO DE JANEIRO

Op~ra
ErNbr40o

;TELEMAR NORTE LESTE
: RUA GENERAL POLIDORO 00099 BOTAFOGO RIO DE JANEIRO_
CEP 22230001
:33.000.1189001.79
:81.68e469

CNPJ
In40.Ee1.

DATA EMISSÃO: 01112/2014
W FATURA :14M PJ21003365
CNPJICPF :01.423.5871900121
INSC.EST. :780.715.32.
UF

._

:RJ

NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÃO
UF
:RJ
"N•
:000005789
Ser/
:BB
CFOP: 6.307

-

RESUMO DOS SERVIDOS PRESTADOS ORIGEM

ALIOUOTA

DDD PARA TELEFONE FIXO 12137213000.
SERVICO 030012137213000•

29,00
29,00

VALOR(RI
55,23
1,17

•

•

N
4aM.51a1.110D.11N a2aa.1NO.894aJMM

VALORTOTAL

TOTAL:

BASEDECALCULOI0M8

56,40

56,40

56,40

56,40

ALIOIIOTA

29,00

VALOR WICM8

VALOR IBEMO

VALOR DMTAOS

16,38

0,00

0,00

16,36

0,00

0,00

http://portal.embratel.com.brIEbppCorporati vo/servledcom.ccibm.embratei.customer.... 09/ 12/2014

Nota Fiscal de ICMS
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3 (43 4

Cmbratel

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
VIA úNICA

REGIME ESPECIAL N 140111 PROC E-MS4.21911

~

ev IM9O]Nrt vupq ,ou C4ax0 W oe

.M,lilll0
UY ]N]IWIpIJ

SYbeleNtMR e14,]],I

- --

Centro de Atendimento ao Cliente
06007212021
___
www.embratel.00m.br

- -----

uF:

RJ

M:

000007620

SERIE- 81 -

- CFOP: 5.307

DATA EMISSÃO: 04112/2014

Ne FATURA: 14112121003365
CLIENTE

: ENEVA S A

0000000

_

—_

CNPJ/CPF :04.423.587/0001-21

COO CLIENTE - :00041223054-0ODO - -- ' - ""--- — _r --- ENDEREÇO : PR DO FLAMENGO 68 9e ANDAR
MUNICÍPIO : RIO DE JANEIRO

INC.EST.:78071532

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALIOUOTA

VALOR(R$)

29,00

3.301,84

VIP ESPECIAL /VIP ESPECIAL
ICMS 957.53
PIS 21.49

COFINS 99,08

UF :RJ

TOTAL 1.078,05

Li

C,

i

rv.00M

4e,e.e.esaBee role ea..ea .9O.n.e
VMORTOTM

TOTAL:

BASEDECMCULOICMB

3.301,84

3.301,84

3.301,84

3.301,84

MIOUOTA

29,00

VALORDOICM8

VALOR ISEMO

VALOR OUTROS

957,53

0,00

0,00

957,53

0,00

0,00

MENSAGEM:
ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS . A ATENDIMENTO A INFORMACOES DE CARATER FISCAL.
NAO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIDOS

http://portal.embratel.com.br/EbppCoiporativo/servleticom.ccibm.embratei.customer... . 0911212014

Nota Fiscal de ICMS

Página 1 de 1

3 qu

e mbrateÍ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
REGIME ESPECIAL N IONI I PROL E ~ 04N54 . 21811

VIA ÚNICA

A. rx,ww,a v,viovA.mn.cMnAO,vow
,VEwo
w ~N)INI wfmx,ROmT• -Mina„

Centro de Atendimento ao Cliente
- -- -- ---

-

-

_ - - -

--

-_--

08007212021 -- - _
- - - - - - www.embratel.com.br

-- -

UF:

RJ

Na:

000007821

SERIE: - B1

CFOPõ 5.307

DATA EMISSAO: 04112/2014

Na FATURA: 14112121003365
CLIENTE

: ENEVA S A

0388707

CNPJICPF :04.423.58710001-21

COD CLIENTE :00041223084-0000
ENDEREÇA
: PR DO FLAMENGO 68
MUNICIPIO
: RIO DE JANEIRO

INC.EST.:78071532

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 1 ORIGEM

ALIOUOTA

VALOR(RS)

28,00

13.788,85

VIP ESPECIAL 1 VIP ESPECIAL
ICMS 3.998,22
PIS

88,62

UF : RJ

COFINS

413,61

TOTAL

4.501,45

a

E
b

R9D.5ea69p7.x..n14.n1ra aaLe5e4
VALOR TOTAL

TOTAL:

a 15EDEGLCULOILMS

13.788,95

13.786,95

13.786,95

13.786,95

ALIOUOTA

29,00

VALOR DO ICW

VALOR IB

0

VALOR OUTR08

3.998,22

0,00

0,00

3.998,22

0,00

0,00

MENSAGEM;
ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMACOES OE CARATER FISCAL
NAO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS

http://portal.embratel.com.brIEbppCorporati vo/servleticom.ccibm.embratel.eustomer.... 09112/2014

- - - --- -

-

Nota Fiscal de ICMS

Página 1 de 1

3433

rmbratel

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
REGIME ESPECIAL N 140111 PROC EOV054,21811

VIA úNICA

•V VA[441LNR VMM! IOIt GfNIRp WOY6
JMIMIJ
W iSflpt,.pIJ:A6Y,AMlIM R - II MINI

UF:
Centro de Atendimento ao Cliente
-

08007212021
— www.embratel.com.br

-—-

CLIENTE

__

: ENEVA S A

0389707

COD CLIENTE :000412230940000
ENDEREÇO

: PR DO FLAMENGO 66

MUNICIPIO

: RIO DE JANEIRO

- -

-"

---

--

--

RJ

000013420
SERIE:- Bt — - CFOP: 5.307
DATA EMISSÃO: 05/12/2014
AP FATURA :14112101508766
N1 :

-

CNPJ/CPF :04.423.5971000121
— INC.EST.:78071532
UF : RJ

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 1 ORIGEM
REDE ÚNICA DADOS MPLS 1 RJOAPl25130
ICMS
4.015,07
PIS
88,98
COFINS

415,35

TOTAL

4.520,41

ALIOUOTA

VALOR(RS)

28.00

11845,07

•

W MW.
W13.41II.31 ÃO1,7~WAMA I ~ 0

VALOR TOTAL

TOTAL:

BASE OE CALCULO1 M$

13.845,07

13.845,07

13.845,07

13.845,07

MIOUOTA

29,00

VALOR 00 ICMS

VALOR ISENTO

VALOR OUTR08

4.015,07

0,00

0,00

4.015,07

0,00

0,00

MENSAGEM:
ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE. APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMACOES DE CARATER FISCAL
NAO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERMCOS

http://portal.embratel.com.brIEbppCorporativo/servlet/com.ccibm.embratel.customer..., 09!12/2014

-

Nota Fiscal de ICMS

Página 1 de 1

3 ~b~

-Cimbra é

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
REGIME ESPECIAL N 140111 PROC E-0IN54.21911

•v wwww,e vu,wA ion CfI,IRO nooe
, ~ rAmo
cw xonaa.I,rw+alMMNeNmR:L ~ 4nMi

VIA 11NICA

UF:

RJ

N>:
Centro de Atendimento ao Cliente
000013421
_ ____08007212021.__- ------ SERIE: B1
ICFOP: 5207
www.embratel.com.br
DATA EMISSAO: 05/1212014
N° FATURA: 14112/01508766

CLIENTE

: ENEVA S A

0392518

CODCLIENTE:00041223084.0000 --"ENDEREÇA : ESTROS BANDEIRANTES 10916
MUNICIPIO
: RIO DE JANEIRO

— -

CNPJ/CPF ;04.423.587/0001-21
INC.EST.:78071532

'

UF : RJ

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM
REDE UNICA_DADOS MPLS / RICAP/25431
ICMS 4.09023
PIS 91,45
COFINS 422,09

TOTAL 4593,77

ALIOUOTA

VALOR(RS)

29,00

14.059.77

•

•

M MM:
W YS.MOS 49S.tAJY! ela 0.M! NOp.}4Et

VALOR TOTAL

TOTAL:

BABE OECALCULOICM9

14.069,77

14.069,77

14.069,77

14.069,77

MIOWTA

29,00

VALORDOICMS

VALOR ISENTO

VALOR OUrR08

4.060,23

0,00

0,00

4.060,23

0,00

0,00

MENSAGEM:
ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE. APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMACOES DE CARÁTER FISCAL
NAO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS

http://portal.embratel.com.brIEbppCorporati vo/servletlcom.ecibm.embratel.customer.... 0911212014

Nota Fiscal de ICMS

Página 1 de 1

3u3 ,05

-Cmbra Ì

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
VIA úNICA

REGIME ESPECIAL 140(11 PROC E~54.21911

naawn vu,ocs ,on. cw,AOwu
r[xq
w>smr,an w +MNO,roN,nc-nu>an

ii

UF:

Centro de Atendimento ao Cliente
0800 721202 - . ---www.embratei.conI

CLIENTE

: ENEVA S A

---

0425206

CGD CLIENTE 00041223064-0000

--' --- _

RJ

000013422
SÉRIE: - 81
CFOP; 5.307
DATA EMISSAO: 0511212014
Na FATURA: 14112101508766
N4:

- -- _--

-

-

CNPJ/CPF :04A23.567/0001-21
INC.EST.:78071532

ENDEREÇO : PR DO FLAMENGO 664 ANDAR
MUNICIPIO

: RIO DE JANEIRO

UF : RJ

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 1 ORIGEM

•

PRIMELINK VIA EM6RATELf RJ0587 RJOOP
ICMS 2.751,69
PIS 61.66
COFINS 284.66

TOTAL 3.096.03

ALIOUOTA

VALOR(RS)

29.00

0.466,57

•
! YW:

a2661w,no.omllwLan.6en.6.n
VALOR TOTAL

TOTAL:

BABE DE CALCULO ICMS

9.488,57

9.488,57

9.488,57

9.488,57

ALIOUOTA

29,00

VALOR DO ICMS

VALOR ISENTO

VALOR OUTR08

2.751,69

0,00

0,00

2.751,69

0,00

0,00

MENSAGEM:
ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE. APENAS. A ATENDIMENTO A INFORMACOES DE CARATER FISCAL,
NAO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIDOS

http://portal.embratel.com.brIEbppCorporati vo/servleticom.ccibm.embratel.eustomer.... 09/12/2014

--

Nota Fiscal de ICMS

Página 1 de 1

3G3 ~

e mbratel

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
VIA ÚNICA

REGIME ESPECIAL N 140111 PROC E-00054,21911

•v IMWWryvNgy.101/4WIp Rqp{

YIIW

CEI tillpq pIl LbpMIwIM tl/I /,1NI

UP:

RJ

N/:
Centro de Atendimento ao Cliente
000013423
._
08007212021 — ---- ---- SERIE: - 87 - CFOP: 5307 -WWW.Bmbratei.COm.br
DATA EMISSÃO: 05/12/2014
N/ FATURA :1 411 2101 5087 66
CLIENTE
— --

: ENEVA 5 A

0427508

OCO CLIENTE :00041223084.0000 -- - "- - - - - — - - --

-- --

CNPJ /DPF :04.423.587/0001-21
INC.EST.:78071532 -

-

ENDEREÇO : ESTDOS BANDEIRANTES 10916 VARGEM PEQUENA
MUNICIPIO

: RIO DE JANEIRO

UF : RJ

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 1 ORIGEM
PRIMEUNK VIAEMBRATEL/RJO 587 RJOOP
ICMS 2.191,92
PIS 49,13
COFINS 226,15

ALIQUOTA

VALOR(R$)

29,00

7.558,38

TOTAL 2.467,80

U

o
w 4m:
wiNb4pp.1M3I.1 W.4842.N/7.p4pp.7830

VALOR TOTAL

TOTAL:

BABE DE CALCULOICMS

7.558,36

7.558,36

7.558,36

7.558,35

ALIOVOTA

28,00

VALOR DO ICMS

VALOR ISENTO

VALOR OUTROS

2.191,92

0,00

0,00

2.191,92

0,00

0,00

MENSAGEM:
ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMACOES DE CARATER FISCAL
NAO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIDOS

http://portal.embratel.com.brIEbppCorporatí vo/servlet/corn.ceibm.embratel.eustomer.... 0911212014
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eC
mbr
ii ,

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
VIA úNICA

REGIME ESPECIAL N 140/11 PROL E-04N54.21811

+uaio~ xrt vuona.,o,v Ctxmp AgoA

wERo

CV - iW1Mp OAV Sëy,114WIT , A'1, RlAJ,

uF:

- - _-

-" -- -

-

Centro de Atendimento ao Cliente
0800721 2021
—W~.embratel.Com.br

-

---- --

RJ

N4 :
000013424
SERIE- B1
CFOP; 5.307
DATA EMISSAO: 05112/2014

--

N- FATURA: 14/12101508767
CLIENTE

: ENEVA S A

COO CLIENTE :0004122306L0002
ENDEREÇO

: PR DO FLAMENGO 88

MUNICOIO

: RIO DE JANEIRO

0388707
-

--

--

-

INC.EST.:78071532

--

UF : RJ

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ ORIGEM
INTERNET VIA EMSRATEL / RJO/IP@5368
ICMS 3.505,22
80,67
PIS

CNPJ/CPF ;04A23.56710001.21

COFINS

373,26

TOTAL

4.062,35

ALIOUOTA

VALOR(RS)

28,00

12.442,13

•

Ia
a

Imo:

5t01.Ip1131M83JJT5cT4033GN2E31%BY
VALOR TOTAL

TOTAL:

OMEDECALCULOICMS

12.442,13

12.442,13

12.442,13

12.442,13

ALIOUOTA

28,00

VALOR DO ICMS

VALOR ISENTO

VALOR OIRROS

3.808,22

0,00

0,00

3.608,22

0,00

0,00

MENSAGEM;
ESTE DOCUMENTO OESTINA-SE , APENAS , A ATENDIMENTO A 1NFORMACOES DE CARATER FISCAL
NAO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIDOS

http://portal.embratel.com.brIEbppCorporati vo/servlet/com.ccibm.embratel.customer.... 0911212014

Nota Fiscal de ICMS
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gG M

-cmbra tel

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
VIA ÚNICA

REDIME ESPECIAL N 140t1 PROC E 04A754.21011

EV YMEW4MIf Y.VxWA,01iCIxllq Ppp(
1V{Xy
aLY OA1MW u~rawwemlw.eu lrtL.,

-----'-

-- ----

CLIENTE

-

Centro de Atendimento ao Cliente
08007212021.
vi~embratel,com.br

_---

: ENEVA S A

UF:
RJ
NI:
000013425
-------SÉRIE: - B1 —. CFOP: 5,307
DATA EMiSSAO :45(12!2014
NI FATURA: 14112/01508768

0417695
_

CODCLIENTE :00041223084-0003 -- ---' - ---' - —

-

CNPJlCPF :04.423.567/0001-21
- INC.EST.:78071532 - _

— -------

ENDEREÇO ; PR DO FLAMENGO 664 0 ANDAR
MUNICIPIO

: RIO DE JANEIRO

UF ; RJ

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM
PRIMEUNK VIA EMBRATEL/AJO 587 AJO SKO
ICMS 2.751,88
PIS 81.66
COFINS 284,80

TOTAL 3.096,03

ALIOUOTA

VALOR(RS)

20,00

9.486.57

•

o
Ao N00'.
76M006l.IOM.M23244.639TAM 400

VALOR TOTAL

9.488,57

TOTAL:

9.488,57

BASE OE CALCULO ICMS

9.488,57

9.488,57

ALIOUOTA

29,00

VALOR 00 )CIOS

-

VALOR ISENTO

~OUTROS

2.751,69

0,00

0,00

2.751,69

0,00

0,00

MENSAGEM:
ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE. APENAS. A ATENDIMENTO A INFORMACOES DE CARÁTER FISCAL
NAO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS

bttp:llportal.embratel.com.br/EbppCorporati volservleticom.ccibm.embratel.customer.... OW 12/2014

Nota Fiscal de ICMS
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343

Cmbratel

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
VIA úNICA

REGIME ESPECIAL N 140111 PROL EO)4105421911

~

•v vwwaxn v.xw. ieM eexxa wooe
urEUa
a. enroe,. ns~ awMM4»i». R.n 4n4.

- - --

-

uF:

Centro de Atendimento ao Cliente
08007212021
www.embratei.com.br

--"

CLIENTE

: ENEVA S A

_ _.—

0417496

COD CLIENTE : 00041223064-0003 -- -- - --

--

RJ
N3 :
000013426
SERIE; 81 - - CFOP: 5.307 DATA EMISSÃO: 05112/2014
N2 FATURA: 14112/01508768

CNPJ/CPF :04.423.56710001-21
INC.EST.:78071532

—f-

ENDEREÇO : ESTADHEMAR BEBIANO 1380 ESTRADA VELHA DA PAVUNA
MUNICIPIO

: RIO DE JANEIRO

UF : RJ

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 1 ORIGEM
PRIMELINK VIA EMBRATEL 1 RJO 587 RJO 51(0
ICMS 2.191,92
PIS 49,13
COFINS 226.75

ALIOUOTA

VALOR(RS)

29,00

7.558,36

TOTAL 2.467,80

o

o
n a Mce:
AM.M194N2.1%O,M 13,420E M24 3CO4

VALOR TOTAL

TOTAL:

BASE OE CALCULO CMS

7.558,36

7.558,36

7458,36

7.558,36

ALIDUOTA

29,00

VALOR DO ICMS

VALOR ISENTO

VALOR =AOS

2.191,92

0,00

0,00

2.191,92

0,00

0,00

MENSAGEM:
ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS . A ATENDIMENTO A INFORMACOES DE CARATER FISCAL
NAO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIDOS

http:llportal.embratel.com.br/EbppCorporativolservleticom.cc ibm.embratel.eustomer.... 0911212014
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CO-BILLING

DETALHAMENTO DE FATURA CO-BILLING

NO Fatura Co- 20000002005117
BIIIing:
Nova
Data 2210612013
Vencto:
Nota Fiscal

Operadora: 000000005833
Conta: 0175149998
Categoria da 002
Conta
Nome: MPX ENERGIA 5/A

09101/2012 Nac
23/12/2011 Nac
2311212011 Nac
011012012 Nac
•

03/012012 Nac
03/012012 Nac
05/012012 Nac
31/1212011 Nac
051012012 Inl
24(122011 Nac
31/122011 Nac
01/012012 Nac

9681260506-2422459903—
2422459903—
3235313607—
3235313607-3235313607-3235313607-1134731135-3175139544-1194918324-2122878768-2177120421—

DATA/HORA 4102!2015 14:13

Data Emissão: 0710612013

Statua FCD: Não Papa

Data Vencto
Original: 1510212012

Status GCB: Não Papa

Holding: TIM CELULAR
VI.LIq,Total: 48,03
Cliente
Governamental: N

Operadora: TIM SMP RI
-- - -- VI.Bruto.Total: 71,21 -- --

SAO LUIS

17:52:55 00:04:46

056

Normal

6,04

8,95

107/08/2013

PETROPOLIS

14:06:03 00:00:46

057

Normal

1,00

1,49

107/06/2013

PETROPOLIS

14:06:58 00:01:06

057

Normal

1,38 2,07

107/0612013

UBA

14:04:58 00:10:04

055

Reduzida 8,90

UBA

2222:02 00:00:51

055

Reduzida 0,79 1,16

UBA

21:18:30 00:0520

055

Reduzida 4,84 7,17

UBA

13:59:28 00:08:08

055

Normal

7,67

11,38

107/06/2013

SAO PAULO

20:36:3100:04:16

055

Normal

5,41

8,03

1
07/082013

COLOMBIA

10:38:10 00:00:11

127

Normal

0,19 0,27

107/0812013

SAO PAULO

11:18:12 00:0039

056

Normal

0,88

1,30

107/082013

RIO DE JANEIRO

20:58:33 00:10:33

057

Mista

8,70

12,90

107/062013

RIO DE JANEIRO

04:46:56 00:00:08

058

Reduzida 0.38

0,55

I
071082013

03:59:47 00:0221

072

Reduzida 1,85 2,74

107/062013

0110112012 Nac 2297240159--CAMPOS DOS

GOVTACAZES

13,20

107/082013
107/062013

1-

07/062013

846100000005 712100062009 000020051173 201306220009
•

file://C: \Users\hrsilva\AppData\Local\Microsoft\Windows\Ternporary Internet Files\... 04102/2015
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CO-BILLING

Nova Data

Vendo:

Data Emisaão: 07/06/2013

Status FCO: Não Paga

Data Vendo

22/06/2013

Original: 15/12/2011

Nota Fiscal 000000006138
Operadora:
Conta: 0175149998
Categoria da 002
Conta :
Nome: MPX ENERGIA 5/A

27/10/2011

DATA/MORA 4!0212015 14:14

DETALHAMENTO OE FATURA CO-BILLING

N^ Fatura CoB1111ng: 20000002005144

Status GCB: Não Paga

Nolding: TIM CELULAR

Operadora: TIM SMP RJ

VI.LI4.Total:66,27
Cliente
Governamental: N

_ _ Nac 3288144029- JUIZ DE FORA
Nac 3288183607 - JUIZ DE FORA

-

-

-056

-- Normal

7,17

10,80 -

1.07/0612013

14:17:15 00:0420

056

Normal

5,53

8,33

1.07/DBMOI3

Nac 5133324337--• PORTO ALEGRE 22:00:14 00:07:36

055

Reduzida

6,69

10,07

1.0 710 6/2 01 3

31/1012011

Nac 8599697486- FORTALEZA

19:24:15 00:00:31

056

Normal

0,75

1,12

1.07/0612013

31/1012011

Nac 3288183607•- JUIZ DE FORA

19:25:48 OD:04:17

058

Normal

5,41

8,14

1.0710612013

08:05:04 00:00:31

055

Normal

0,75

1,12

1-0710612013

17:38:05 00:00:37

127

Normal

0,26

0,38

1-0710612013
1-0710612013

29/10/2011
3011012011

--

1211112011 Nac 3235313607-- U8A
3175139544--- COLOMBIA

19:56:01 00:05:41

VI.Bruto.Total: 99,63 --

25110/2011

IM

2 611 0/2 011

Nac 2122083835- RIO DE JANEIRO 20:0925 00:05:23

057

Normal

6,79

10,22

26/1012011

Nac 2178418757-- RIO DE JANEIRO 17:5228 00:01:30

058

Normai

1,88

2,82

1.0710812013

26/1012011

Nac 2183538079-- RIO DE JANEIRO 11:5721 00:00:24

058

Normal

0,62

0,92

1.07/0612013

2611012011

Nac 2122083835•- RIO DE JANEIRO 18:13:54 00:05:57

057

Normal

7,55

11,37

1.07/0612013

2711012011

Nac 2125554064- RIO DE JANEIRO 09:00:11 00:00:54

057

Normal

1,13

1,70

1 •07/0612013

27/1012011

Nac 2193731824•- RIO DE JANEIRO 1011:52 00:00:15

058

Normal

0,62

0,92

1.0 710 61201 3

27/1012011

Nac 2193131824-- RIO DE JANEIRO 10:30:10 00:0321

058

Normal

4,28

6,44

1.07/0612013

27110/2011

Nac 2193731824•-- RIO DE JANEIRO 11:45:21 00:01:02

058

Normal

1,38

2,07

1- 0710612013

2311012011 Nac 8188044283-- RECIFE

21:18:03 00:00:47

058

Reduzida

0,70

1,04

1-0710812013

2411012011 Nac 1194918324•--• SAO PAULO

15:23:55 00:02:01

056

Normal

2,64

3,96

1.07/0612013

24/1012011

Nac 1194918324--- SAO PAULO

19:3157 00:02:07

058

Normal

2,76

4,15

1.0710612013

0 511 11201 1

Nac 2181825824•-- RIO DE JANEIRO 09:48:15 00:00:30

058

Normal

0,55

0,82

1.0710612013

051112011

Nac 2195397479--•• RIO DE JANEIRO 13:0521 00:00:45

058

Normal

0,88

1,32

1.071062013

05/1112011

Nac 2182294330---- RIO DE JANEIRO 13:36:55 00:01:03

058

Normal

1,21

1,82

1-07106/2013

051/1/2011

Nac 2182294330--- RIO DE JANEIRO 12:0838 00:0124

058

Normal

1,54

2,32

1- 07/0812013

05/1112011

Nac 2181825824•-•- RIO DE JANEIRO 09:4238 00:03:05

058

Normal

3,42

5,15

1.07!0812013

05111/2011

Nac 2171757060- RIO DE JANEIRO 12:14:09 00:00:51

058

Normal

0,99

1,48

1.07/082013

05/112011

Nac 2171757060--- RIO DE JANEIRO 12:12:50 00:00:41

058

Normal

0,77

1,15

1- 07/06/2013

846500000001 996300062006 000020051447 201306220009

1111111111111111111111111111111
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CO.8ILLING

DETALHAMENTO DE FATURA CO-BILLING

No Fatura Co20000002005193
11lling:

Data Emiaefo: 0710612013

Status FCD: Ndo Paga

Data Vencto
Original: 15/11/2011

Statue GCB: N8o Paga

Nova Data 22/06/2013
Vencto:

Nota Fiscal

Operadora:

000000007270

Conta: 0175149998
Categoria da 002
Conta
Nome: MPX ENERGIA S/A

•

Nolding: TIM CELULAR
VI.Liq.Total: 65,65
_-- Cliente
Governamental:
--

--

Operadora: TIM SMP RI
VI.Bruto.Total: 98,75 _ _ - - —

Nac 2125554061-- RIO DE JANEIRO, 12:37:46 00:0421_ _.057— Normal--

5,53

25/09/2011

Nac 3235313607-- UBA

12:01:59 00:14:56

09/10/2011

Nac 8599978687--- FORTALEZA

1 011 moi 1

8,33

1-0710612013

055

Reduzida

13,21 19,89

1-07/0612013

19:09•A2 00:0927

0%

Reduzida

8,54

12,86

1.0 710 612 01 3

Nac 3235313607-- UBA

19:50:55 00:01:53

055

Normal

2,39

3,59

1 -07106/2013

1 011 0201 1

Nac 3288183607--- JUIZ DE FORA

19:53:35 00:07:45

056

Normal

9,81

14,77

1.0710&2013

29/092011

Nac 1192047697--- SAO PAULO

09:39:45 00:01:07

056

Normal

1,51

2,26

1-07/062013

291092011

Nac 2424650627-- MENDES

22:25:54 00:02:09

055

Reduzida

1,70

2,55

1-07/0612013

2910912011 Nac 9299820803--- MANAUS

11:23:48 00:00:11

056

Normal

0,62

0,92

1.07/08/2013

051102011

Nac 1192047697--- SAO PAULO

19:42:16 00:0026

056

Normal

0,62

0,92

1- 07/062013

0511012011 Nac 1192047697---- SAO PAULO

19:42:59 00:06:54

056

Normal

8,68

13,07

1.0 710 6 2 01 3

1911012011 Nac 1176714260--- SAO PAULO

17:54:02 00:0028

056

Normal

0,62

0,92

1- 07/062013

19/102011

12:4423 00:0225

056

Normal

3,14

4,73

I-071062013

19:14:49 00:00:32

127

Normal

0.22

0,31

I.07/0612013

18:0729 00:07.09

056

Normal

9,06

13,63

1.07/062013

201102011

int

081102011

Nac 1194918324--- SAO PAULO

3175139544--- COLOMBIA

i _ -_

- _

29/09/2011

Nac 1176714260---- SAO PAULO

3( 4 z

DATA/HORA 4/02/2015 14:14

846200000004 987500062003 000020051934 20

I
o
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CO-BILLING

DETALHAMENTO DE FATURA CO-SILLING

N^ Fatura CoBSlling:

20000002005208

Data Emissão: 07106/2013

Nova Data
Vencto: 22106/2013

Vencto 1510612012
Original:
Nolding: TIM CELULAR

_

--

f

-

VI.Liq.Total: 10,23
Cliente N
Governamental:

--

14:15

Status FCD: Não Paga

Data

Nota Fiscal 000000007377
Operadora:
Conta: 0175149998
-- - Categoria da 002
Conta
Nome: MPX ENERGIA S/A

•

DATA/HORA 4/02/2015

Statua GCa: Não Paga

___

Operadora: TIM SMP R7
_— VI.Bruto.Total: 15,10

--

--

1510512012 Int

3205466995-- - , COLOMBIA 23:39:00 00:11:40

127

Normal

4,48

6,63

15105/2012

Int

3216568499—

COLOMBIA 16:39:52 00:03:00

127

Normal

1,14

1,69

1-07/0612013

1510512012

Int

3157792612--

COLOMBIA 112026 00:00:34

127

Normal

0,22

0,31

1-07)06/2013

15105/2012 Int

3216568499----

COLOMBIA 17:44:17 00:00:38

127

Normal

0.26

0,38

1.0710612013

1 510 512 01 2

Int

3205466995--

COLOMBIA 23:28:38 00:09:46

127

Normal

3,75

5,55

1.0 710 612 01 3

15/0512012

Int

3205466112--

COLOMBIA 11;36:02 00:0019

127

Normal

0,19

0,27

1- 07)06/2013

15/05/2012

Int

3157792612----

COLOMBIA 09:27:49 00:00:04

153

Normal

0,19

0,27

1.0710612013

--

--- -

I.07/06/2013

846300000003 151000062001 000020052080 201306220009

•
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CO-BILLING

DETALHAMENTO DE FATURA CO-SILLING

NO Fatura Co-

BIllinp: 20000002005271

Nova Data 22/06/2013
Veneta:
Nota Flaeal 000000008610
Operadora:
Conta: 0175149996
- Categoria do 002 - -- ~ Conta:
Nome: MPX ENERGIA 5/A

- -- ------

•

.

ssin.B

DATA/HORA 4/02/2015 14:41

Data Emleeao: 0710612013

Statue FCD: Não Papa

nata Veneta
Original: 1510112012

Statue GCB: Não Papa

Nolding: TIM CELULAR
VI.LIci.Total: 153,71

Operadora: T1M SMP RI
---VI.Bruto.Total: 230,84

-

-

Cliente N
- Governamental:

R ra

S̀i~

12/112011

3235313607—
USA
Nac
-

181112011

Nac

29/112011

1175897874Nac
SAO PAULO
-

29/112011

Nac

30/112011

Nac

30/1/2011

Nac

NL•B

ore

ura

Ccd,Net L r^.'

L q

.Bru

tatus
107/062013

07:41:43 00:0020

055

Normal

0,62 0,92

19:51:06 00:02:49

056

Normal

3,65 5,49

13:09:46 00:0023

056

Normal

0,62 0,92

13:10:38 00:01:41

056

Normal

2,14 3,21

2226234332ARMACAO
DOS
--•
BUZIOS

23:55:30 00:00:19

055

Reduzida 0,38 0,56

107/062013

3288183607--JUIZ DE FORA
•

1939:7800:05:52

056

Normal

7,42

11,17

1
07/082013

011122011

Nac 3288183607- JUIZ DE FORA
•

12:59:14 00:08:10

058

Normal

10,32 15,54

107/082013

01/122011

Nac

3286183607-- JUIZ DE FORA
-

12;58:18 00:0029

056

Normal

0,62 0,92

1071062013

0311212011

Nac

3235313607-•
UBA
-

14;07:27 00:01:36

057

Normal

2,01

3,02

107/08/2013

031122011

Nac

3235313607--•
USA
•

1227:43 00:0029

055

Normai

0,62 0,92

1
0 7/0 612 01 3

04/12/2011

Nac

3235313607-USA
-

08:49:35 00:01:57

057

Reduzida 1,76 2,63

1
07/082013

051122011

Nac

3235313607-USA
-

15:01:3900:0025

055

Normal

0,62 0,92

107/062013

061122011

Nac

3288183607JUIZ DE FORA
-

12:15:08 00:10:39

056

Normal

13,46 20,28

091122011

Nac

3235313807USA
-

22:3525 00:01:08

055

Reduzida 1,05

1,57

11!12/2017

3288183607- JUIZ DE
Nac FORA

20:58:10 00:04:04

058

Reduzida 3,81

5,43

11/122011

3288183607JUIZ DE FORA
Nac
-

20:56:12 00:01:43

056

Reduzida 1,58 2,37

12/122011

Nac 3235313607-- USA
•

15:50:37 00:01:19

055

Normal

1,76 2,63

107/062013

1 511 22 01 1

2177226168RIO DE JANEIRO
Nac •

17:1526 00:02:42

058

Normal

3,39 5,10

1071082013

1511212011

2167462002--•
RIO DE JANEIRO
Nac -

18:57:41 00:00:40

058

Normal

0,88

1,30

1071062013

151122011

Nac

2181350086RIO DE JANEIRO
-

21:2523 00:08:48

058

Reduzida 7,75

11,67

1
07/082013

15/122011

Nac

RIO DE JANEIRO

16:11:20 00:01:18

057

Normal

1,63 2,44

151122011

2125390567Nac
RIO DE JANEIRO
-

11:07:19 00:00:31

057

Normal

0.75

1611212011

Nac

2187482002RIO DE JANEIRO
-

11:12:41 00:0420

058

Normal

5,53 8,33

17/122011

2136274741RIO DE JANEIRO
Nac •

13:49:31 00:01:12

057

Normal

1,51

2,26

1071062013

17/12/2011

Nac

2125304427-•RIO DE JANEIRO
•

20:04:38 00:0426

057

Normal

5,86 8,52

1071082013

181122011

Nac

2198341033RIO DE JANEIRO
•

12:16:53 00:03:12

058

Reduzida 2,81

3288144029~

1175697974-

2125534856-

JUIZ DE FORA

SAO PAULO

1,12

4,22

071082013
1071062013

1.
071062013

.

1.
0710 8 2 01 3
1
07/082013
07/062013

1

-

07!082013

471082013
107/082013

1

-

071062013

1071082013
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•

Nac

21/1112011

Nac

05/1212011

Int

0 611 212 01 1

Int

06/12/2011

IM

3173673413-•-

06/122011

Int

3157792812-•. COLOMBIA

06/12/2011

Im

3157792612-- COLOMBIA

06/122011

Int

3205466112- COLOMBIA

06/122011

Int

06/122011

Int

06/122011

Int

06/122011

Int

06/122011

IM

081122011

Int

06/122011

IM

0611212011 Inl

•

1189340143---

30/112011

06/122011

Int

0 611 22 01 1

Nac

06/122011

Nac

081122011

Nac

06/122011

Nac

061122011

Nac

06/122011

Nac

08/122011

Nac

6191616900-3173673413-3173673413--

3205466112--31326365633157792612-31577926123157792612..
317387341330379159223205488112315779261221873847651169271154-21255564202187384765-21873847652125556420-2125556420--

SAO PAULO

10:29:52 00:03:41

056

Normal

4,65 7,00

1
07/06/2013

BRASILIA

11:12:16 00:05:15

056

Normal

6,67

1'
07/06/2013

COLOMBIA

19:48:14 00:07:17

127

Normal

2,79 4,19

107/06/2013

COLOMBIA

23:57:48 00:03:30

127

1,34 2,01

107/062013

COLOMBIA

20:29:24 00:02:50

127

Normal

1,11

1,67

107/082013

18:3824 00:0028

127

Normal

0,19 0,27

107/082013

13:52:49 00:01:38

153

Normal

18:21:06 00:0020

127

Normal

0,19 0,27

COLOMBIA

18:22:33 00:06:02

127

Normal

2,33 3,50

10710612013

COLOMBIA

14:06:48 00:01:16

153

Normal

0,49 0,73

1
0710612013

COLOMBIA

10:46:31 00:0320

153

Normal

1,30

COLOMBIA

10:5227 W06:05

153

Normal

2,33 3,50

COLOMBIA

13:48:20 00:02:41

153

Normal

1,03

1,54

107/082013

COLOMBIA

17:3625 00:00:32

127

Normal

0,22 0,31

t07/082013

ESTADOS UNIDOS

18:41:53 00:32:44

036

Normal

21,64 32,60

1
07/082013

COLOMBIA

14:11:38 00:04:36

153

Normal

1,76

2,63

COLOMBIA

18:39:19 00:02:02

127

Normal

0,80

1,19

I
07/082013

RIO DE JANEIRO

13:26:47 00:0129

058

Normal

1,65 2,48

107/062013

SAO PAULO

09:02:27 00:00:41

056

Normal

0,88

1,30

1
07/082013

RIO DE JANEIRO

11:43:48 00:00:43

057

Normal

0,88

1,32

107/082013

RIO DE JANEIRO

13:57:16 00:0029

058

Normal

0,55 0,82

107/062013

RIO DE JANEIRO

15:15:45 00:0122

058

Normal

1,54 2,32

RIO DE JANEIRO

10:28:32 00:03:47

057

Normal

4,20 6,33

1

RIO DE JANEIRO

13:25:37 00:00:38

057

Normal

0,77

1
07/082013

846500000027 308400062003 00(

-

Normal

---

_

10,04

0,65. 0,96 --

1,94

1,15

071082013

1

-

3 45

-

07/0620/3

1

-

07/062013

1

071062013

1

07/06/2013

1

-

'

07/062013
07/062013

09

1111111111111111111111111111111

file://C: \Users\hrsilva\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files \...

04/02/2015

Página 1 de 1

CO-BILLING

DETALHAMENTO DE FATURA CO-BILLING

NO Fatura CoB2111ng:
Nova Data

Vencto:

20000002145569

Data Emissão: 11/12/2013

Original: 1510512013

Nota Fiscal 000000007527
Operadora:
Conta: 0175149998
-

$tatua FCD: Não Paga

Data Vancto

26112/2013

Categoria da
002
Conta

DATA/HORA 4/02/2015 14:18

Status GCB: Não Paga

Nolding: TIM CELULAR

-- - -- -

Operadora: TIM SMP RI

VI.Llq.Total: 36,37
Cliente N
Governamental:

VI.Bruto.Total: 53,90 __ __

Nome: MPX ENERGIA S/A

E

21/03/2013

Nac 3288183607—

22/03/2013

Nac 11997523523--- SAO PAULO

JUIZ DE FORA 1913:58,00:04:18

31/0312013

— —
056

Normal _. 4,82

7,14

1-1111212013

12:26:31 00:0029

056

Normal

0,56

0,82

1. 11/12/2013

Nac 3288183607--

JUIZ DE FORA 20:56:48 00:09:43

056

Reduzida

7,70

11,42

I- 11/12/2013

04/04/2013

Nac 3288183607--..

JUIZ DE FORA 22:06:53 00:06:44

056

Reduzida

5,34

7,92

05/0412013

Nac 3235313607--

USA

19:27:50 00:11:01

055

Normal

12,46 18,49

1-1111212013

27/032013

Nac 8599259150----

FORTALEZA

14:33:52 00:01:43

058

Normal

2,02

2,99

1. 11/12/2013

081042013

Nac 9881267273----

SAO LUIS

13:47:42 00:00:57

056

Normal

1,02

1,50

1. 11/122013

10/042013

Nac 11992047697— SAO PAULO

18:43:57 00:01:01

056

Normal

1,12

1,66

1.111122013

11/042013

Nac 11992047697--- SAO PAULO

14:3127 00:01:16

058

Normal

1,33

1,96

1-11/122013

1.11112/2013

846400000002 539000062007 000021455696 201312260007

1111111111111111111111101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
o
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CO-BILLING

DETALHAMENTO DE FATURA CO-SILLING

N^ Fatura Co- 20000002005271
BIlling:
Nova Data

Vendo: 22/06/2013

Nota Fiscal

000000008610
Operadora:
Conte: 0175149998
Categoria da 002
Conta
Nome: MP% ENERGIA 5/A

0611212011

11

_

Data Emlas50: 0710612013

Statua FCD: Não Paga

Data Vendo
Original: 1510112012

Statua GCB: Não Paga

Holdin9: TIM CELULAR
V6UQ.Total: 153,71_ _
Cliente N
Governamental:

Operadora: TIM SMP IU

I

_ VLBruto.Total: 230,84- - - -

Nac 2125556420.— RIO DE JANEIRO 12;47:07 00:00:16

057

Normal

0,55

071122011

Int

3174288970--- COLOMBIA

15:06:4200:00:12

127

Normal

0,19

0,27

1-07/062013

071122011

Int

3174288970---- COLOMBIA

13:53:3400:01:04

127

Normal

0,42

0,61

1.07/062013

07112/2011

Int

3174288970— COLOMBIA

15:072200:08:39

127

Normal

3,33

5,01

1-07/062013

1 511 2 2 01 1

IM

3174288970— COLOMBIA

12:49:21 00:00:39

127

Normal

0,26

0,38

1-07/062013

15112/2011 Int

3182098209--- COLOMBIA

12:28:32 00:00:06

127

Normal

0,19

0,27

1-01/062013

15/122011

Int

3173673413--- COLOMBIA

09:44:2700:00:32

153

Normal

0,22

0,31

1-07/062013

0.82 -- 1.07/062013

151122011

Nac 2199736787-- RIO DE JANEIRO 09:10:52 00:01:43

058

Normal

2,26

3,40

1- 071062013

1611212011

Inl

15554014802.- MEX100

18:51:42 00:01:35

127

Normal

2,27

3,41

1- 07/0612013

161122011

tat

3174288970--- COLOMBIA

16:53:44 00:00:04

127

Normal

0,19

0,27

1.07/08/2013

16/122011

Int

3114465159---- COLOMBIA

14:1121 00:02:43

127

Normal

1,60

1- 071062013

1 811 2 2 011

int

3157792612-- COLOMBIA

1,07

5 32
ÏÍÌfIÌÏIÌÌmÏfiÌllúÌÌIÏÌÍÌÌI ÍÌÍIÍÌÌ IÌÍ ÌIÌIÍ
13:22:16 00:01:40

l.1

DATA/HORA 4/02/2015 14:42

127

Normal

0,65

0,96

1.07/062013

o
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CO-BILLING

DETALHAMENTO DE FATURA CO-BILLING

N° Fatura CoBIIIinp: 20000002161865

Data Emissão: 2210112014

Nova Data
Vencto: 06/02/2014
Nota Fi~
Operadora: 000000006476
.

Data Ventto

Original:

:

AuMmmie-A: 2181393154

Statua GCe: Não Papa
O paradora: TIM SMP RJ
VI.Bruto.Total: 69,51

-

Governamental:

CNL-A: 21000 RIO DE JANEIRO

25/04/2013

Nac 3299529749-- - JUIZ DE FORA

_ 19:13:06..00:08:05

058 ._ Normal- 8,29- 12,30

1-2210112014

3010412013

Nac 3288183607-- JUIZ DE FORA

20:13:03 00:05:01

056

Normal

5,22

7,75

I.22/0112014

0110512013

Nac 3235313607--

USA

21:58:32 00:03:05

055

Reduzida

2,22

3,28

I-2210112014

02/05/2013

Nac 3235313607-- USA

21:342700:0527

055

Reduzida

3,94

5,83

I-22/012014

02/0512013

Nac 3288144029- JUIZ DE FORA

11:31:51 00:00:38

056

Normal

0,71

1,04

1.221012014

041052013

Nac 3286144029--- JUIZ DE FORA

22:03:00 00:00:06

056

Reduzida

0,35

0,51

1.221012014

041052013

Nac 3288144029-- JUIZ DE FORA

16:28:03 00:00:33

056

Normal

0,61

0,89

1-221012014

041052013

Nac 3288144029-- JUIZ DE FORA

00:59:35 00:00:21

056

Reduzida

0,35

0,51

1.221012014

071052013

Nac 3235741289-- TOCANTINS

21;58:32 00:03:43

055

Reduzida

2,72 4,03

1-22101/2014

09/052013

Nac 8581924349.--

FORTALEZA

19:14:03 00:0025

056

Normal

0,51

0,75

1.221012014

091052013

Nac 3235313607---

USA

19:15:13 00:0038

055

Nonnat

1,02

1,50

t-2210112014

17:14:3700:00:44

056

Normal

0,81

1,19

1-221012014

0910512013 Nac 3288144029--- JUIZ DE FORA

• 1

1510612013

--VI.Llq.Total:
- -Cliente N60,46 _

__ _ - -

t1

Statua FCD: Não Papa

Holdi ng: TIM CELAR
LU

Conta: 0175149998
Categoria de 002
Conta
Nome: MPX ENERGIA 5/A

3

DATA/HORA 4/02/2015 14:18

._

111052013

Nac 2196690867---

RIO DE JANEIRO 18:20:2000:00:41

056

Normal

0,63

0,92

t-221012014

12/052013

Nao 4891144777---

FLORIANOPOLIS 22:10:07 00:00:48

058

Reduzida

0,57

0,83

1-22/012014

12/052013

Nac 3235313607-.- USA

10:50:06 00:15:05

057

Reduzida

10,83 16,07

16/052013

Nac 9882047300-- SAO LUIS

09:37:16 00:06:32

056

Normal

6,76

10.03

1.22/012014

03/052013

Nac 11984811139-- SAO PAULO

16:44:2200:02:47

056

Normal

2,86

4,23

1.2210112014

06/052013

Nac 11984811139.- SAO PAULO

1727:37 00:01:02

056

Normal

1,12

1,66

1.221012014

071052013

Nac 11984811139.- SAO PAULO

16:46:46 00:0020

056

Normal

0,51

0,75

t-22101/2014

07/052013

Nac 11984811139--- SAO PAULO

1822:48 00:00:15

056

Normal

0,51

0,75

1.2210112014

071052013

Nac 11984811139--- SAO PAULO

19:17:33 00:01:41

056

Normal

1,74

2,57

1.221072014

0 810 512 01 3

Nac 11984811139--- SAO PAULO

1725:19 00:04:47

058

Normal

4,91

7,27

1.221012014

08/052013

Nac 11984811139--- SAO PAULO

15:18:46 00:03:11

056

Normal

3,27

4,85

1.22/0112014

1.2210112014

846200000004 895100062002 000021618657 201402060002
mil 88 lei 11e11111111111 lei Hlimitil1Em1111 mil 11111111a1111a111111111111111111111 IREI 1111 lia] 1 lime 111111mel
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CO-BILLING

DETALHAMENTO DE FATURA CO-BILLING

NO Fatura CoBIlling:

20000002189759

Data Emissão: 0710312014

Statua FCD: Não Papa

Data Vencto
Original: 15(08(2013

Stattre GCB% Não Paga

Nova Data
22/03/2014
Vento:

-

Nota Flaeal 000000005590
Operadora:
Conta: 0175149998
" - Categoria da 002 ---_
Conta :
Nome: MPX ENERGIA SIA

12/07/2013

Nolding: T1M CELULAR

Nac 3288144029.—

2610612013

Nac 11992047697--- SAO PAULO

11:1322 . 00:01:23

JUIZ DE FORA 19:18:33 00:00:37
13:31:55 00:0125

VI.Bruto.Total: 5,41 - - -- --

—

-

-

1,43

2,11

056

Normal

0,71

1,04

— 1.07/0312014
I - 0710312014

056

Normal

1,53

2,26

1 -07/03/2014

056

Normal

846500000001 054100062006 000021897590 201403220001

11

:J

Operadora: TIM SMP R3

VI.Llq.Totel: 3,67
Cliente N
Governamental:

_ Nac 9882047300—__ $AO LUIS _ _

16107/2013

DATA/HORA 4!0272015 14:18

111111111111111111111110 11111

o
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CO-BILLING

DETALHAMENTO DE FATURA CO - SILLING

N^ Fatura CoBIiling: 20000002189774
Nova Data 22/03/2014
Vento:

"- _ --

•

•

Nota Fiscal 000000006910
Operadora:
Conta: 0175149998
- Categoria da 002
- - - -Conta:
Nome: MPX ENERGIA 51A

DATA/HORA 4102/2015 14:43

Data Emissão: 07103/2014

Status FCD1 Não Paga

Data Vencto 15/0712013
Original:

Status GCB: Não Paga

Holding: TIM CELULAR

Operadora: TIM SMP R3

VLLIq.Total: 112,64
Cliente N
__
Governamental:

VI.Bruto.Total:166,95 - - - -- -----

25105/2013 Nac 3288183607-- JUIZ DE FORA__ 21:58:12 00:07:43

058

Reduzida -- 5,59

8,28 "

1.071032014

261052013

Nac 3288183607- JUIZ DE FORA

22:16:08 00:04:51

056

Reduzida

3,51

5,20

1.07/032014

2710512013

Nac 2177226168--- RIO DE JANEIRO 12:28:51 00:01:31

058

Normal

1,63

2,41

1.07/032014

271052013

Nac 2177228168.-- RIO DE JANEIRO 18:42:09 00:02:09

058

Normal

2,25

3,34

1.07/032014

27/052013

Nac 2181355309--- RIO DE JANEIRO 12:28:2200:00:08

058

Normal

0,51

0,75

1.071032014

041062013

Nac 3235313607-- USA

Normal

36,17 53,69

19:13:05 00:35:14

055

0510612013 Nac 3235313807---- USA

08:59:42 00:13:55

055

Normal

14,34 21,27

1.07/0312014

061062013

Nac 3235313607-.-- USA

08:21:39 00:10:10

055

Normal

10,45 15,51

1-071032014

06/062013

055

Normal

0,51

0,75

1.07/0312014

1- 071032014

Nac 3235313607--- USA

19:26:1700:0028

06106/2013 Nac 3235313807--- USA

21:1454 00:02:30

055

Reduzida

1,79

2,64

1.07/032014

061082013

22:682600:10:49

055

Reduzida

7,81

11,58

1-071032014

3010512013 NeC 4185145543--- CURITIBA

10:56:4600:00:09

056

Reduzida

0,35

0,51

1-07/03/2014

05/062013

Nac 11984811139--- SAO PAULO

21:00:25 00:01:49

056

Reduzida

1,36

2,01

1.07103/2014

061062013

Nac 929128240&-- MANAUS

152957 00:07:47

0%

Normal

7,99

11,85

1.07/032014

07/062013

Nac 4185145543.-- CURITIBA

19:56:41 00:00:18

056

Normal

0,51

0,75

1-07/032014

11/062013

Nac 11984811139.-- SAO PAULO

22:05:34 00:01:04

056

Reduzida

0,78

1,14

1.0710312014

14/062013

Nac 11984811139-- SAO PAULO

11:10:59 00:0029

058

Normal

0,71

1,04

1.071032014

1410612013 Nac 11984811139.- SAO PAULO

12:18:00 00:0821

056

Normal

8,60

12,76

I - 071032014

Nac 3235313607---- USA

14106.2013 Nac 11984611139--- SAO PAULO

18:22:13 00;00:34

056

Normal

0,81

0,89

1 - 07103/2014

181002013

Nac 11992047697... SAO PAULO

12:02:48 00:00:35

088

Reduzida

0,43

0,62

1.07103/2014

171062013

Nac 11984811139-- SAO PAULO

20:2429 00:00:19

058

Normal

0,51

0,75

1 - 071032014

171062013

Nac 11972874100- SAO PAULO

18:17:16 00:01:51

056

Normal

1,94

2,86

1.071032014

1 ~013

Nac 11984811139... SAO PAULO

18:32:55 00:03:09

056

Normal

3,27

4,85

1.0710312014

1810612013 Nac 11984811139•.. SAO PAULO

16:08:0900:00:15

056

Normal

0,51

0,75

1-071032014

181062013

15:56:54 00:00:26

056

Normal

0,51

0,75

1- 0710312014

Nac 11984811139--- SAO PAULO

846600000018 669500062007 000021897749 201403220001

111111111111111111111111111111 1
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CO-BILLING

DETALHAMENTO DE FATURA CO-BILLING

N° Fatura
Co- 20000002220100
BIIIing:
Nova Data 0610512014
vencto:
Nota Flacal
oca: 000000006170
Operaddora:
Contar 01751 49998
Categoria da 002
Conta:
Nome: MP% ENERGIA 51A

23/08/2013

Data Emiaaão: 2110412014

Statua FCD: Não Papa

Data VenctO 1511012013
Original:

Statua GCB: Não Papa

Nolding: TIM CELULAR
_ VI.LIq.Total: 57,82
Cliente N
Governamental:

Nac 3235313607.--_ UBA_¡__ 12:5523 00:00:13

_

Operadora: TIM SMP RI
_

VI.Bruto.Total:-85,65

055

Normal -

0,51

0,75 - - 1-2110412014

2310812013 Nac 3288183607---- JUIZ DE FORA

12:56:02 00:04:20

056

Normal

4,50

6,68

1- 21/04/2014

23108!2013

Nac 3235313607--- USA

12:53:46 00:01:04

055

Normal

1,12

1,66

1-21/04/2014

26/08/2013

Nac 11973526541- SAO PAULO

10:55:07 00:00:30

058

Normal

0,51

0,75

1 -21/04/2014

27/08/2013

Nac 11973526541- SAO PAULO

12:22:15 00:01:25

056

Normal

1,53

2,26

1-21/04/2014

29/06/2013

Nac 3235313607-- UBA

13:53:14 00:0229

055

Normal

2,76

4,09

1-21104/2014

14:5022 00:03:18

056

Normal

3,38

5,01

1 -21/0412014

3010812013 Nac 3288144029..-- JUIZ DE FORA
•

DATA/HORA 4/02/2015 14:19

30108/2013

Nac 3288183607-- JUIZ DE FORA

21:0826 00:04:01

056

Reduzida

2,94

4,35

1.21/04/2014

09:42:19 00:05:04

056

Normal

5,22

7,75

1.2110412014

31/082013

Nac 2188959969.--- RIO DE JANEIRO 12:28:58 00:00:04

058

Normal

0,51

0,75

1.21/0412014

31108!2013

Nac 2192270008--- RIO DE JANEIRO 12:29:46 00:0005

058

Normal

0,51

0,75

1.2110412014

311062013

Nac 2192270006--- RIO DE JANEIRO 19:372200:00:45

058

Normal

0,81

1,19

1-21/0412014

31/082013

Nac 2188959969--- RIO DE JANEIRO 12:06:5800:00:05

058

Normal

0,51

0,75

1-2110412014

0 110 91201 3

Nac 3288183807--- JUIZ DE FORA

22:40:45 00:03:32

058

Reduzida

2,58

3,82

1.21/042014

0110912013

Nac 2199461518-•- RIO DE JANEIRO 12:322600:00:51

058

Reduzida

0,64

0,93

1-2110412014

021092013

Nac 9891428881--- MACAPA

1727:17 00:0128

058

Normal

1,53

2,26

I.2110412014

0 210 91201 3

Nac 3235323623--.. UBA

19:44:52 00:02:53

055

Normal

2,97

4,39

1.211042014

10/092013

Nac 3235313607.... UBA

19:16:32 00:14:32

055

Normal

14,95 22,19

1.2 110 41201 4

1610912013

Nac 8191476764--- RECIFE

09:36:09 00:0829

056

Normal

8,91

13,21

1.2110412014

1 610 91201 3

Nac 8191888482---- RECIFE

15:48:32 00:0123

056

Normal

1,43

2,11

I.21104/2014

3010812013 Nac 9981137768--- IMPERATRIZ
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CO-DILLING

DETALHAMENTO DE FATURA CO-SILLING

N^ Fatura CoBIlling: 20000002220107

Date Emissão: 21104/2014

Original: 35/11/2013

Nota

Fiscal 000000006788
Operadora:
Conta: 0175149998
Conta 002
Conte
Nome: MPX ENERGIA SIA

ist-

o

In.B

Stetus GCB: Não Papa

Nolding: TIM CELULAR

e:

Assinante-A: 2181393154

Statue FCD: Não Papa

Data Vendo

Nova Data 06/0512014
Vendo:

Categoria

DATA/HORA 4/02/2015 14:19

VLLIq.Total: 10,98
Cliente N
Governamental:

Operadora: TIM SMP RJ

_

__ VI.Bruto.Total: 16,17

CNL-A: 21000F110 DE JANEIRO
NL-8

ore

®

odNa

®B

LBrut

---

tatus

26/092013

Nac 8892675215---- JUAZEIRO DO
NORTE

17:11:56 00:00:50

056

Normal

0,92

1,35

121/042014

3010912013

Nac 8596199530---- FORTALEZA

10:25:14 00:0127

056

Normal

1,53 2,26

1
21/042014

0311012013

Nac 3288144029---- JUIZ DE FORA

19:39:34 00:00:26

056

Normal

0,51

0,75

1
21/042014

0411012013

Nac 3288144029---- JUIZ DE FORA

12:37:45 00:00:34

056

Normal

0,61

0,89

1211042014

0411012013

Nac 8581383484---- FORTALEZA

16:1522 00:01:26

056

Normal

1,53 2,26

121/0420/4

07/102013

Nac 3235313607— LBA

10:45:45 00:0025

055

Normal

0,51

0,75

I
2110412014

0711012013

Nac 3288144029---- JUIZ DE FORA

12:41:54 00:00:33

056

Normal

0,61

0,89

07/102013

Nac 3288144029-- JUIZ DE FORA

19:1725 00:02:01

056

Normal

2,15 3,18

1
211042014

01V102013

Nac 3288144029-- JUIZ DE FORA

18:5721 00:00:34

056

Normal

0,61

0,89

1
21/042014

051102013

Nac

SAO PAULO

23:0430 00:0021

056

Reduzida 0,35 0,51

1211042014

051102013

Nac

SAO PAULO

18:56:59 00:0024

056

Normal

0,51

0,75

1211042014

05/102013

Nac 8481586345-•– NATAL

23:07:02 00:01:34

056

Reduzida 1,14

1,69

121/042014

11992047697.11992047697.-

-

21/042014
1'

-
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CO-BILLING

DETALHAMENTO DE FATURA CO-BILLING

N° Fatura Co- 20000002254257

Data Emlaaão: 07/06/2014

Statua FCD: Não Paga

Data Vaneto
Original: 15112/2013

Status GC9: Não Pega

Nova Data 22/06/2014
vendo:

- --- - - - - _- "

-

Nota Flocal 000000008350
Operadora:
Conta: 0175149998
Categoria da 002
-Conta :
Nome: MPX ENERGIA S/A

_

.

ttoldl M: TIM CELULA0.
_

VI.Llq.Total: 62,65 - .
Cliente
Governamental: N

=======

Assinante-A: 21981393154

DATA/HORA 4/02/2015 1420

CNL•A: 21000 RIO DE JANEIRO

2 711 012 01 3 _

Nac 3288183607---•. JUIZ DE FORA

®
17:40:33 00:04:39

---

Operadora: TIM SMP R7
--

VI.Bruto.Total: 92,78 -

mar~

-

056 - - Reduzida

aia~1 ~
3,37 5,00
1.07106 2014

13111/2013

Nac 3288183607-- JUIZ DE FORA

13:58:40 00:06:48

056

Normal

6,96

06/11/2013

Nac 1131704033-• SAO PAULO

10:52:12 00:14:03

055

Normal

14,44 21,43

1-07106/2014

1 611 1 7 201 3

Nac 21985145543- RIO DE JANEIRO 21:02:18 00:00:08

058

Reduzida

0,31

0,45

].071062014

15/11/2013

Nac 21985145543•-- RIO DE JANEIRO 21:08:18 00:00:07

058

Reduzida

0,31

0,45

1- 07/062014

16/1112013

Nac 2125454000-•-

RIO DE JANEIRO 20:32:55 00:01:08

057

Normal

1,08

1,59

1.0710612014

16/112013

Nac 2125454000-- RIO DE JANEIRO 20:34:4200:04:04

057

Normal

3,69

5,46

I-0710612014

16/112013

Nac 21996037051•- RIO DE JANEIRO 18:4424 00:01:42

058

Normal

1,53

2,25

1.071062014

161/12013

Nac 21996037051- RIO DE JANEIRO 20:31:01 00:01:03

058

Normal

0,99

1,45

1-071062014

16/112013

Nac 923236365B-•-- MANAUS

22:04:57 00:0227

055

Reduzida

1,93

2,85

1.07/06/2014

11/112013

Nac 9881621518-- SAO LUIS

17:42:5700:04:35

056

Normal

4,71

6,98

1-0710612014

121112013

Nac 8581133849--- FORTALEZA

122023 00:0129

056

Normal

1,53

2,26

1.07/082014

20/112013

Nac 21980103029-- RIO DE JANEIRO 11:59:51 00:00:16

058

Normal

0,51

0,75

1- 07/06/2014

20/112013

Nac 5198485155-• PORTO ALEGRE 0826:09 00:00:17

058

Normal

0,51

0,75

$.071062014

20/112013

Nac 21980103029- RIO DE JANEIRO 12:2121 00:0027

OSB

Normal

0,51

0,75

1.0710612014

20/112013

Nac 5198485155-• PORTO ALEGRE 08:27:53 00:02:56

058

Normal

3,07

4,54

1.071062014

2011112013

Nac 2135029466- RIO DE JANEIRO 10:45:43 00:03:54

057

Normal

3,99

5,91

1- 071062014

20h 112013

Nac 2135029466•--- RIO DE JANEIRO 08:22:04 00:00:09

057

Normal

0,51

0,75

1.07/062014

10.33

1.07/082014

211112013

Nac 5133489099--- PORTO ALEGRE 08:11:36 00:06:31

057

Normal

6,76

10,03

1.07/082014

21/112013

Nac 8581133849•••• FORTALEZA

058

Normal

5,94

8,80

1.071062014

11:14:47 00:05:47

846100000005 927800062006 000022542575 201406220008
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CO-BILLING

DETALHAMENTO DE FATURA CO-BILLING

N^ Fatura Co20000002261365
Bi111ng:
Nova Data Vencto: 08107/2014

_

•

n

DATA/HORA 4102/2015 14:43

Data Bmlanão: 23/06/2014

Statua FCD: Não Paga

Data Vencte Original: 1510112014

Statua GCB: Não Paga

Nota Flacal 000000007182
Holdln0:
TIM CELULAR
Operadora:
Conta: 0175149998
VLLlq.Total:119,15
Categoria da 002
Cliente N __
Conta
---Governamental;
Nome: MP% ENERGIA S/A

:-

26112013

Nac 3288183607- JUIZ DE FORA _-

01/12/2013

Nac

02/12/2013

21996033777--

VI.11~.Total: 176,57

--

--

2)41 jr4

Operadora-. TIM SMP R

12:35:57 0021:05 --- 058

_

.. Normal

_

21,62 32,08

-

126062014

12:32:09 00:0021

058

Reduzida 0,35 0,51

I.
23/06/2014

Nac 3288183607-- JUIZ DE FORA

17:12:15 00:0910

056

Normal

9,42

1'
23/08/2014

02/1212013

Nac 3288183607-- JUIZ DE FORA

16:49:12 00:03:55

056

Normal

4,09 6,06

123x06/2014

07/12/2013

Nac 3288183607- JUIZ DE FORA

10:54:16 00:19:20

056

Normal

19,87 29,49

12310612014

09/122013

Nu 3235313607- URA

19:02:25 00:02:41

055

Normal

2,78 4,09

123/062014

131122013

Nac 3288144029--- JUIZ DE FORA

14:3734 00:02:50

056

Normal

2,97 4,39

123/06/2014

15/122013

Nac 3235313607- LIBA

11:06:26 00:1721

055

Reduzida

12,46 18,52

123/082014

21/112013

Nac 7181782925-- SALVADOR

21.45:1600:01:03

058

Reduzida 0,78 1,14

261112013

Nac 7188954117-- SALVADOR

15:02 1.43 00:01:32

056

Normal

1,63 2,41

02/1212013

Nac 8599824707-- FORTALEZA

20:05:17 00:00:36

056

Normal

0,61

0,89

03!122013

Nac 2121638439-- RIO DE JANEIRO

15:16:45 00:0024

057

Normal

0,51

0,75

04!122013

Nac 9 891 9 88588--- $AO LUIS

13:01:47 00:01:17

058

Normal

1,33

1,96

123/062014

04/122013

Nac 2121634439•- RIO DE JANEIRO

08:56:42 00:03:05

057

Normal

3,17 4,70

123/0812014

04/122013

Nac 7196485225--- SALVADOR

17:10:42 00:01:19

058

Normal

1,43 2,11

123/0&2014

04/122013

Nac

12:24:09 00:02:49

058

Normal

2,97 4,39

0 511 22 0 1 3

Nac 9881621518- $AO LUIS

09:45:47 00:06:16

058

Normal

6,45 9,56

1
23/0&2014

06122013

Nu 9881621518- SAO LUIS

13:0103 00:00:32

058

Normal

0,61

0,89

123x062014

06122013

Nac 5133489099- PORTO ALEGRE

15:16:08 00:07:43

055

Normal

7,99

11,85

123:062014

11/122013

Nac 8534032067-- SAO GONCALO DO
AMARANTE

14:03b7 00:0328

057

Normal

3,58 5,30

11/122013

Nac

13:19:58 00:0127

058

Normal

1,53

16122013

Nac 5198778733- PORTO ALEGRE

19:1011100:09:44

056

Normai

10,04 14,89

16122013

Nac 8581133849-- FORTALEZA

16:013400:0022

058

Normal

0.51

0,75

123/0812014

1711212013

Nac 8591219660- FORTALEZA

09:36:50 00:00:04

056

Normal

0,51

0,75

1'
23/082014

16122013

Nac 8534032067-- AMA Rá
G

1722:56 00:01:51

055

Normal

1,94 2,86

123mO812014

21980181900-

21980103029-

RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO

TÉ LODO

13,97

2,26

1'
23/062014

1

-

23/082014
1.
23/0812014

i

-

23/062014

1

-

2 3/0 62 0 1 4

1

-

23/062014
1231082014
123N812014

8
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CO-BILLING

DETALHAMENTO DE FATURA CO-SILLING

N^ Fatura Co- 20000002261374
BIlling:
Nova Data 08/0712014
Vento:

Nota Fiscal 000000007897
Operadora:
Conta: 0175149998
Categoria da 002
Conta :
Numa: MPX ENERGIA 5/A

•

• 1

DATA/HORA 4102/2015 14:20

Data Emissdo: 2310612014

Status FCD: Não Papa

Peta Vendo
15102¡2014
Original:

Statua GCB% 1,18o Paga

Molàing: TIM CELULAR

Operadora: TIM SMP PJ
-

VLLIzi.Total: 33,43._Cliente
Governamental: N

2511212013

Nac 3288183607---- JUIZDEFORA

20:21:32.00:02:03

31/12/2013

Nac 11989243712- SAO PAULO

20:44:58 00:06:52

--

03/01/2014

Nac 11986444836- SAO PAULO

0310112014

Nac 3288183607-- JUIZ DE FORA

3 4 55

VI.Bruto.Totai: 49,37 - --

058

Reduzida

1,50 -2,21

1-2310612014

056

Normal

7,07

10,48

1-231062014

22:14:13 00:0121

056

Reduzida

1,00

1,47

1.2310612014

13:03:49 00:01:37

058

Normal

1,74

2,57

1- 23/062014

06/012014

Nac 21981355309••• RIO DE JANEIRO 19:0428 00:00:57

058

Normal

1,02

1,50

1- 23/06/2014

29112/2013

Nac 21981347077•-• RIO DE JANEIRO t7:4725 00:00:09

0%

Reduzida

0,31

0,45

1 -23/062014

29/122013

Nac 21981347077--- RIO DE JANEIRO 17:49:00 00:00:38

058

Reduzida

0,44

0,64

1.231062014

30/12/2013

Nac 2135070108---- RIO DE JANEIRO 09:49:0700:01$9

057

Normal

1,80

2,66

1 -231062014

30/122013

Nao 21999646431•-- RIO DE JANEIRO 20:26:57 00:01:51

058

Normal

1,71

2,52

1 -231062014

30/122013

Nac 21981347077- RIO DE JANEIRO 202424 00:00:43

058

Normal

0,72

1,06

1.231082014

301122013

Nac 21981347077•-- RIO DE JANEIRO 13:56:57 00:0121

058

Normal

1,28

1,88

1-231062014

311122013

Nac 2135070108--- RIO DE JANEIRO 10:4820 00:03:02

057

Normal

2,79

4,13

1.231062014

31/122013

Nac 21983388125••. RIO DE JANEIRO 10:13:50 00:00:34

058

Normal

0,54

0,79

1.23/062014

29/122013

Nac 21996790388--- RIO DE JANEIRO 17.31:15 00:00:32

058

Reduzida

0,37

0,54

1.23108/2014

291122013

Nac 21996790388•-- RIO DE JANEIRO 13:02:40 00:00:08

058

Reduzida

0,31

0,45

1.23106/2014

2911212013

Nac 21996790388••- RIO DE JANEIRO 17:52:55 W00:12

ow

Reduzida

0,31

0,45

1- 23/08/2014

29112/2013

Nac 21996790388--- RIO DE JANEIRO 17:3425 00:00:32

058

Reduzida

0,37

0,54

1- 23!082014

30/122013

Nac 2199679038&•• RIO DE JANEIRO 20:55:46 00:00:15

058

Normal

0,45

0,68

1.23/062014

24/122013

Nac 5198778733•-- PORTO ALEGRE 20:46:34 00:00:24

058

Normal

0,51

0,75

1 -23/061201 4

0710112014

Nac 4832332464•-- FLORIANOPOLIS 10:15:30 00:05:46

055

Normal

5,94

8,80

1.231082014

1110112014

Nac 5191379213- PORTO ALEGRE 0954:25 00:00:55

056

Normal

1,02

1,50

1- 231064014

151012014

Nac 21981295035- RIO DE JANEIRO 08:00:56 00:02:10

058

Normal

2,25 3,34

i - 23/0640/4

-

846500000001 493700062000 000022613749
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CO-BILLING

DETALHAMENTO DE FATURA CO-BILLING

N° Fature Co20000002269721
BIlling;
Data
Nova neta

Vancto:

-—

----

`-

--

31/12/2013

Data Emissão: 0710712014

:

Statue FCD: Não Paga

l: 15102(2014
Original:

Status GCB% Não Paga

:

Holdin 9 TIM CELULAR

--

_ VI.Llq.Total: 28,04- _
- -GovernamCliente N

5n1_ 937262453-----. PORTUGAL-14:01:01 00:24:34

127

C

aJ

Date venn

22/07/2014

Nota Fiscal 000000007897
Operadora:
Conta: 0175149998
Categoria da 002
-_- T
Conta
Nome: MPX ENERGIA 5/A

DATAIHORA 4/0212015 1411

O geradora: TIM SMP R7

__

Normal

VI.Bruto.Total: 41,62

28,04 41,62

-----

-------

1.0710712014

846600000000 416200062006 000022697213 201407220007

N
o

49
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CO-BILLING

DETALHAMENTO DE FATURA CO-BILLING

N^ Fatura CoBIlllnp: 20000002269721
Nova Data 22/07/2014
Vancto:
Nota Ft~ 000000007897
Operadora:
nta: 0175149998
--- _ - ---- - --- -

DATA/HORA 4102/2015 14:21

Data Emlaaão: 07 1 071 2014

Statua FCD: Não Papa

Data Vencto
15102/2014
Original:

Statua GCB: Não Papa

Noldinp: TIM CELULAR
_

__

--- Categoria da 002
Conta :

-

_ VLLiq.TOtal: 28,04 . - _

~

Operadora: TIM SMP R1
_ _ -. _ .

- VI.Bruto.Total: 41,62 -----

--

Cliente N
Governamental:

Nome: MPX ENERGIA 5/A
Assinante-A: 21983073820
31112/2013

_

Inl

837262453-----

-A: 21000 RIO DE JANEIRO
eC~
NeLPORTUGAL 14:01:01

00:24:34-

tr
- 127

¿

J

ra~

-Normal — 28,04'41,82 - 1.07/07/2014

846600000000 416200062006 000022697213 201407220007

1
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CO-BILLING

DETALHAMENTO OE FATURA CO-BILUNG

N° Fatura
Co- 20000002269724
6111109:

Nota Fiscal 000000008350
Operadora:
Categoria da 002 —
Conto:

Status FCD: Não Papa

1

J

_ VI.LIq.Total: 5,36

_. _ _ __. — -- VI.Bruto.Total: 7,93----

--

Nome: MP% ENERGIA 5/A
Assinante-A: 219824444 117a9.
CNL-A: 1100(1 SAO PAULO
~
~a~
21M V2013 _

Nac 21997693818... RIO DE JANEIRO 08:34:1600:00:53

058

01/11/2013

Inl

127

937262453----

PORTUGAL

12:00:1200:03:51

u

Operadora: TIM SMP R)

diante N
Governamental:

—

6 Q

Status GCB1 Não Paga

Noldin9; 11M CELULAR

Conta: 0175149998
—

Data Em(ssã o: 07/07/2014
Data Veneta 15/12/2013
Original:

Nova Data 22/07/2014
Vento:

- ---

DATA/HORA 4!0212015 14:21

!~
i®®® ~ faYpr sss
Normal— 0,92 - 1,35 --- I.07/07!2014
Normal

4,44

6,58

1-0710712014

846800000008 079300062001 000022697247 201407220007

o

•

file://C: \Users\hrsilva\AppData\Local\Microsoft\Wíndows\Temporary Internet Files\... 04/0212015

--

~

-—

,u3q

ENEVA S.A:: em $ecuper p judicial. sociedade por ações inscrita no CNPJ sob o
n2 04 . 423.567 / 0001 - 21, com sede na Praia do Flamengo , n2 66, 92 andar,
Flamengo , Rio de janeiro/RJ, CEP 22 . 210-030 ( $eç~peranda "); e
"

LOGIC 1 TECNOLOGIA LTpA - EPP pessoa jurídica de direito privado , inscrita no
(

,

CNPJ sob o n 4 03.817.776/0001-97, com sede na Rua da Quitanda, n 2 191, Centro,
Rio de Janeiro / RJ, CEP 20091 - 005 ("LQEiçâ").
IR

•

Considerando que:
(i)

A Recuperanda encontra - se sob o especial regime de recuperação judicial,
tendo seu pedido sido deferido pelo d. Juizo da 4 9 Vara Empresarial da
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro ( Proc . n.4 047496148.2014.8.19.0001);

(H)

A Recuperanda não indicou a Logica como sua credora na relação de
credores anexa ao seu pedido de recuperação judicial;

(iii)

A Logica possui crédito anterior ao pedido de Recuperação judicial cujos
documentos comprobatórios somente foram obtidos pela Recuperanda

após o término do prazo para apresentação de divergências ao
Administrador Judicial , razão pela qual, embora reconhecido , não está
listado no Quadro Geral de Credores da Recuperanda;
(iv)

A fim de evitar a instauração de litígio, as Partes têm interesse em conciliar

acerca do valor do crédito da Logica sujeito à recuperação judicial, nos
termos a seguir:

1.1.
A Recuperanda reconhece que a Logica detém um crédito concursai
quirografário no valor liquido de R$ 10 . 080,00 ( dez mil e oitenta reais),
consubstanciado nas notas fiscais anexas, partes integrantes deste instrumento.

~NE ~9

G,P/pico

à

1.2.
Como consequência da disposição anterior, as Partes acordam com a
inclusão do crédito quirografário da Logica na Classe IV de credores do Quadro de
Geral Credores no valor de R$10.080 , 00 (dez mil e oitenta reais).

G

Cláusula Spg{mda — Pagamento:
2.1.
0 pagamento do crédito acima será realizado nas condições
apresentadas no Plano de Recuperação Judicial da Recupe randa de acordo com a
devida classificação do crédito.
,

2.2
Os pagamentos realizados em favor da Logica , em conformidade com
as disposições do Plano de Recuperação Judicial , implicarão automaticamente a
• outorga , em favor da Recuperanda , da mais ampla , plena, geral , irrestrita,
irrevogável e irretratável quitação relativamente a todo e qualquer crédito da
referida empresa cujos fatos geradores sejam anteriores à data do ajuizamento da
Recuperação Judicial , para que nada mais possa ser demandado da Recuperanda
em Juizo ou fora dele, inclusive juros , correção monetária , penalidades , multas e
indenizações.

3.1
Aplicam-se a este instrumento todas as disposições do Plano de
Recuperação Judicial.

•

Este instrumento obriga as Partes signatárias e os seus respectivos
3.2
sucessores e cessionários a qualquer título , e somente poderá ser aditado
mediante a assinatura de instrumento próprio por todas as Partes.

3.4

Durante o processamento da recuperação judicial

,

quaisquer

controvérsias ou litígios decorrentes deste Instrumento ou a ele relacionados
deverão ser dirimidas pelo juízo da Recuperação Judicial. Após o encerramento da
recuperação judicial , eventuais controvérsias ou litígios deverão ser dirimidos por
uma das Varas Cíveis da Comarca da Capital do Rio de Janeiro , com exclusão de
qualquer outro , por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas , as Partes celebram o presente instrumento em
duas vias de igual teor e forma , na presença das testemunhas abaixo assinadas.

~q~

D1oo

(00

11

Rio de janeiro, 16 de junho de 2015.
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Testemunhas :

o
Nome:/a~peg-s,> ,. AB s11-v9L
CPF:

4

8'.-2 - 03

j

Nome

: fikeK£f"AA

"4-1-IA YWIOLa

CPF: X43 TAS 9va - ~~
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NONA ALTERAÇÃO DO CONtRATO SOCIAL
LÓGICA TECNOLOGIA LTDA - EPP
_.__.CNPJ N'. 03.8117.77610001-97— -- NIRE 33.2.0797890-2

- -- - _ a - -

SIMONE PEREIRA, divorciada, administradora, portadora da carteira de identidade h' 007733709
5, expedida pelo IFP em 0910612000 4 inscrita no CPF/MF sob o n.°. 010.870.407.60, e residente e
domiciliada na Av. Monsenhor Felix, n " 1059, bl. 80/A, apartamento 606, Irejá, Rio de Janeiro.
. 0

VICTOR HUGO VIVACQUA FERREI RA,.brasileiro, divorciado, comerciário, portador da carteira dá
identidade n° 10924064-8; expedida pelo IFP/RJ, Inscrito no CPF/MF sob o n° 069.546.047-12,
residente e domiciliado na Rua Lúcio Alves, 345 - bloco 14 - casa 102, Bangú - Rio de Janeiro,
`

únicos sócios da sociedade limitada, LOGICA TECNOLOGIA LTDA - EPP, com sede e foro na Rua
Teofilo Otoni, 52, Sala 904, Centro, Rio de Janeiro, RJ - CEP:- 20.090-070, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídicas sob o n° 03.817.77610001-97, cujo ato constitutivo arquivado na
JUCERJA, 0311012007, sob o número da NIRE.33.2.0797890-2, e última alteração em 0210312010,:,
resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito, alterar o Contrato Social da seguinte,
forma;.

1. Alterar a Clausula Primeira do Contrato Social que passará a ter sede na Rua da Quitanda,
191 - 9 and
ar - Centro - RJ - 20091-005
2. Alterar a Clausula Quinta que passará a ter a seguinte redação: A administração e
conseqüente uso da denominação social, competirá aos sóciosSIMONE PEREIRA e
VICTOR HUGO VIVACQUA FERREIRA em conjunto ou separadamente„ ficando vedado,
entretanto, o uso da denominação social em quaisquer operações de favores, tais cama:
avais, fianças, endossos ou equiparadas;

f,
Ì

Parágrafo único - Em quaisquér operações de favores, sempre que tnteresS6 Comèrcidl'õé•
serem efetuadas, obrigatoriamente haverá de conter duas assinaturas dos sgdos gereplêp+
em conjunto;
.•.

•

3. Incluir na Clausula Terceira do seu Contrato Social os objetivos sociais. datteinarnento•
empresarial e a de locação de instalações:
4. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e
expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

que a não fi m,
"' •

""'

1

í

l

t.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

i

CLÁUSULA PRIMEIRA:

},

DENOMINAÇÃO E SEDE

A sociedade girará sob a razão social de LOGICA TECNOLOGIA LTDA - EPP, com sede na Rua
da Quitanda, 191 - 9 andar - Centro - RJ - 20091-005, podendo por deliberação dos sócios, abrir,
manter e encerrar filiais, escritórios, sucursais e representações em qualquer localidade do Brasil ou
no exterior, observadas as restrições e exigéncias legais.
1

a

CLAUSULA SEGUNDA: ~0 DURAÇÃO

A Sociedade é constituída por tempo indeterminado, podendo, todavia ser dissolvida á qualquer
tempo mediante decisão dos sócios e através das providências legais e cabíveis.__'_
CLAUSULA TERCEIRA: OBJETIVO SOCIAL

A sociedade tem por objeto social:.
'
1.,... Comercialização de Produtos de Informática
2,
Instalação, configuração e manutenção de equipamentos de informática;
3.
Desenvolvimento de software sob encomendas,e de produtos de software;
4.
Prestação de serviços de provedor de informações e acesso a Internet;
6.
Locação de equipamentos de informática;
6.
Organização Documentàl,;Serviços de Biblioteconomia, Arquivamento e Organização
de Dados;
7,
Instalação de Redes de Microcomputadores;.
8.
Desenvolvimento, Instalação e Operação de Web Sites;
9.
Treinamento empresarial;
10. Locação de instalações;
11. Intermediação de Negócios; e,
12. Exerolcio de outras atividades ligadas ou conexas as constantes das alíneas
anteriores, inclusive administração e participação sob qualquer forma no capital de outras
sociedades civis ou comerciais, como sócio, acionista ou quotista, qualquer que sejam seus
objetos sociais.
1

CLAUSULA QUARTA:

CAPITAL SOCIAL

•

Sócios

coco

Quantidade4
de Quotas.
297.000

SIMONEPEREIRA
VICTOR HUGO VIVACQUA FERREIRA

3.000

Valorem

co c o.

M

297.00O,OVe'

cone

3.000,00
e .. d
icoco.
coco

Parágrafo Único: - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de

coco.

sbás •quotás ne é

solidariamente, pela Integralízação do Capital Social. Os sócios respondem subsiariamente pelas
obrigações sociais.
CLAUSULA QUINTA:

ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A administração e conseqüente uso da denominação social, competirá aos sócios SIMONE
PEREIRA e ViCTOR HUGO VIVACQUA FERREIRA em conjunto ou separadamente, ficando
vedado, entretanto, o uso da denominação,social em quaisquer operações de favores, tais coma:
avais, fianças, endossos ou equiparadas;
Parágrafo Único - Em quaisquer operações de favores, sempre que interesse comercial de serem
efetuadas, obrigatoriamente haverá de conter duas assinaturas dos sócios gerentes eni conjunto;

,

a

.

O Capital Social é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), divididos em 300.00,Q (trpzenta% mil)
quotas de valor nominal de R$ 1,00 (hum reais) cada uma, totalmente subscrito e:iMé§talizatlacm
moeda corrente do pais, assim distribuídas entre os sócios quotistas:
40 . 96
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CLÁUSULA SEXTA:

DA RETIRADA DOS SÓCIOS

1

Se um dos sócios desejar se retirar da sociedade, devera comunicar sua intençáo aos, demais
sócios, por escrito, procedendo-se dentro do prazo regdlaméntara respëctivá áÏteração contratual da
sociedade. .
Parágrafo único , • I Neste caso, os haveres apurados na posição contá611 especialmente levantada
para esse fim, lhe serão pagos em 12 ('doze), prestações mensais e sucessivas, acrescida de juros.,
legais. Deforma reciproca, serão ressarcidos os possíveis débitos pgrã com á soëfëdade;.

g_

CLAUSULA SÉTIMA:

j

DA CESSÃO DE QUOTAS

Ì
Nenhum dos sócios poderá ceder ou transferir parte ou a totalidade de suas quotas a terceiros sem
antes oferece-Ias, por escrito, aos demais sócios que, em Igualdade de condições terão sempre
preferencia na sua aquisição.
CLÁUSULA OITAVA:

DO FALECIMENTO DOS SÓCIOS

No caso do falecimento ou impedimento definitivo de um dos sócios, á sociedade não se dissolvera,
continuando seus negócios entre os sócios remanescentes e os herdeiros tegaie do falecido. Não
havendo acordo entre a sociedade e o(s) herdeiro(s) no sentido de sua participação nas quotas e/ou
administração da sociedade, seus haveres e débitos apurados serão acertados com seu(s) legitimo

(s) herdeiro(s) na forma estabelecida na CLAUSULA SEXTA e respectivo parágrafo deste
instrumento.
CLÁUSULA NONA:

1

1

.

DA REMUNERAÇÃO DAS QUOTAS

Os sócios terão direito a uma retirada mensal, a titulo de i'pro-labore'; fixada de comum acordo entre

eles, dentro das possibilidades financeiras da sociedade, obedecendo-se aos limitei-pe'mifidos;pg(A
legislação do Imposto de Renda vigente na ocasião. .
CLAUSULA DÉCIMA -

EXERCICIO SOCIAL

'•'•

0 exercício social será encerrado em 31 de dezembro de cada ano, sendo nessa dpIa;elaborpdo ,

Inventário, Balanço patrimonlal, e o Balanço de resultado econômico, e apurados d5.Osóltadãsdas•
operações realizadas.

.
•.•...•

•

•

Parágrafo único : Poderão ser levantados balanços Intermediários para rins Se i ppuraç;i :§:
resultados parciais.

CLAUSULA DÉCIMA- PRIMEIRA : APLICAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS
Os resultados apurados (lucro ou prejuízo), anual ou periodicamente, terão a destinação que os

sócios resolverem dar-lhes, podendo ser distribuídos em proporções as quotas que cada sócio então
possuir ou, ainda, serem incorporados ao capital social ou suspensos, para o exercício seguinte. À
CLÁUSULA DÉCIMA- SEGUNDA : DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos neste Contrato Social, serão resolvidos de conformidade com o disposto na Lei
n,• 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 e demais normas aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DESIMPEDIMENTO.
-

r

C
-

:

À1
Os, sócios declaram, sob as penas da lei, qúé não estão Impedidos de exercerem a administração da
sociedade, por lei especial ou em virtude ide condenação criminal, ou por se encontrarem sob os --- !-efeitos dela , a pena que vede , einda que temporariamente , o acesso a cargos públicos , ou por crime
I
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão; peculato ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concoréncia, contra as relaç8és
de consumo, fé pública ou propriedade.
CLÁUSULA DÉCIMA – QUARTA S - DO FORO —°

42

J
Fica eleito o foro da Cidade do Rio de Janeiro-RJ para o exercício e o cumprimento dos direitos e
obrigações resultantes deste contrato.

« •

E por estarem de pleno acordo assinam o presente contrato em 3 (três) vias de igyal teor e forma,
com duas testemunhas, levando-as a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, para seu
arquivamento , a fim de produzir seus efeitos legais.
Rio de Janeiro, 30 de Julho de 2010,
1.
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VICTOR HUGO VIVACQUA FERREIRA
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Número de Nota

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

00003521

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Data e Hora de Emissão
09/0112015 08:58:33
de Veríficao
COe 89JQ-538Z

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA PRESTADOR DE SERVIÇOS
,~

---

á

- CPFICNPX 03.817.776NO01-97

Inscrição Municipal: 0.418.490.4
Nome/Razão Social LOG)CA TECNOLOGIA LTDA - EPP
ca Nome Fantasie: Logica Tecnologia Ltda

Inscrição Estadual: —
Tel.: (21) 2223-1939

Endereço: RUA DA QUITANDA 191, SAL 901 902 903 E 904 - CENTRO - CEP: 20091u106
Municipio: RIO DE JANEIRO

LIF: RJ

E-mail:financeiro§logicatecnologla.corn.br

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPFICNPJ: 04.423.567=01.21

Inscnçeo Municipal: 0.303.687-1

Inscrição Estadual: 78071532

NomalRezão Sociel: MPX ENERGIA S/A
Tel.: 21 26666664

Endereço: PRC MAHATMA GANDHI 14, EDIF SERRADOR - CENTRO - CEP: 200211-100
Muncipio: RIO DE JANEIRO

LIF: RJ

E-meil:-

DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS
•

Suporte técnico, referente contrato ENB 027114.
Deposito Bancário
Banco do Brasil

Agencia: 3086-4
Conte: 19105-1
Vencimento: 1010212015

r

VALOR DA NOTA = R$ 10.080,00

a

SerJryo Prestado
01.07.01 - suporta técnico em Informática
DeduçOes (R6)
0,00

Desconto Incond (RS) Base de CSiculo
0,00
—

(R$)

Allcludta (%)
—

Vaiar do ISS (Rt)
—

CrédIto Oerado(R9)
0,00

OUTRAS INFORMAÇOES
- Este NFS-e foi emitida Com respaldo no Lei rP 5.098 de 15!1012008 e no Decreto n° 32 250 de 11/0542010
- PROCON-RJ: Rua de Ajuda, 5 subsolo; wmv.procon.d.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP opterde pelo SIMPLES NACIONAL, Inclusive pelo MEI, não gere direito e crédito fiscal de IPI.
- Este NFS-e não gere crédito.

~
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ENEVA S.A.. em Recuperação Judicial sociedade p or ações inscrita no CNPJ sob o
nQ 04.423567/0001121, com sede na Praia do Flamengo, n° 66, 9 4 andar,
Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.210-030 ( Secuperanda "); e
TOCANTINS ADVOGADOS. sociedade com sede na cidade e Estado do Rio de
Janeiro, na Avenida Presidente Wilson n° 113, 9 2 andar, Centro, inscrita no
CNPJ/MF sob o ns 10.931.191/0001-69 (" Tocantins Advogados ").

Considerando que:

40
(i)

A Recuperanda encontra-se sob o especial regime de recuperação judicial,
tendo seu pedido sido deferido pelo d. Juízo da 4 9 Vara Empresarial da
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (Proc. n.° 047496148.2014.8.19.0001);

(li)

0 Tocantins Advogados está atualmente listado na Classe I do Quadro Geral
de Credores como detentor de crédito trabalhista no valor de R$ 6.947,53
(seis mil novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos);

(iii)

Posteriormente à publicação do edital contendo o Quadro Geral de Credores
da Administradora judicial, as Partes notaram que o crédito havia sido
• listado em valor equivocado e que, na realidade, o somatório líquido devido
ao Tocantins Advogados por notas fiscais não pagas até 9 de dezembro de
2014, data do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, corresponde
a R$ 7.893,85 (sete mil oitocentos e noventa e três reais e oitenta e cinco
centavos);
(iv)

A fim de evitar a Instauração de litígio, as Partes têm interesse em conciliar
acerca do valor do crédito do Tocantins Advogados sujeito à recuperação
judicial, nos termos a seguir:

1.1.
A Recuperanda reconhece que o Tocantins Advogados detém um
crédito concursal trabalhista no valor líquido de R$ 7.893,85 (sete mil oitocentos e
V,

v

