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CONVITE
A CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. – ELETROBRAS, convida a todos os seus acionistas
a participarem da sua 180ª Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), conforme abaixo:
Data: 28 de janeiro de 2021
Horário (Brasília): 14 h
A Assembleia Geral Extraordinária realizar-se-á de forma totalmente digital nos termos do
artigo 4º, §2º, inciso I e artigo 21-C, §§2º e 3º da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro
de 2009 (“IN CVM 481”), no dia 28 de janeiro de 2021, às 14h00, através da plataforma digital
Webex (“Plataforma Digital”) para deliberarem sobre a reforma integral do estatuto social da
Companhia, mediante a alteração, inclusão, renumeração ou exclusão dos seguintes Capítulos,
artigos, incisos e parágrafos:

CAPÍTULO I
Art. 1º Ajuste de redação segundo as diretrizes da Eletrobras.
Art. 2o Excluir texto integral do Art. 2º vigente. Dispositivos já contemplados no
Estatuto.
Art. 2º Renumeração do parágrafo único para Art. 2o. Ajuste de redação, inserir
comitês de assessoramento, conforme já adotado pela empresa.
Art. 3º Inclusão de “filiais”. Possibilidade para criar escritórios e “filiais”, no país ou
no exterior.
Art. 3º § 1º Incluir “comercialização”. Excluir “ou controladas”. Comercialização já
está no objeto social, inserir para não limitar ao tratar de associação no art. 4º.
Subsidiárias e controladas têm o mesmo significado para fins da Lei nº 13.303/16.
Art. 3º § 2º Excluir “ou controladas”.
Art. 3º § 3º Excluir “controladas”. Ajuste para adequar o nome da Política de Alçadas
para normativos que regulam as alçadas de aprovação das Empresas Eletrobras.
Art. 3º § 4o Excluir texto integral do § 4º vigente. Esta previsão se encontra no art.
3°, § 2° do Decreto nº 4.559/2002.
Art. 3º § 4º Renumeração do § 5o para § 4o
Art. 3º § 5º Renumeração do § 6o para § 5º. Ajuste para adequar o nome da Política
de Indicação para Normativos de Indicação para cargos em órgãos de Governança
das empresas Eletrobras.
Art. 3º § 6º Inclusão de novo §, segundo as diretrizes da Eletrobras.
Art. 3º § 7º Inclusão de novo §, segundo as diretrizes da Eletrobras.
Art. 4º inciso III - Excluir texto integral do inciso III, segundo as diretrizes da
Eletrobras. Esta previsão se encontra no art. 4°, inciso III do Decreto nº 4.559/2002.
Art. 4º inciso IV - Excluir texto integral o inciso IV. Esta previsão se encontra no art.
4°, inc. IV do Decreto nº 4.559/2002.
Art. 4º Renumeração do inciso V para inciso III.
Art. 4º Excluir texto integral do inciso VI. Esta previsão se encontra no art. 4°, inc.
VI do Decreto nº 4.559/2002.
Art. 4º Excluir texto integral do inciso VII. Esta previsão se encontra no art. 4°, inc.
VII do Decreto nº 4.559/2002.

Art. 4º Excluir texto integral do inciso VIII, segundo as diretrizes da Eletrobras.
Art. 4º Renumeração do inciso IX para inciso IV.
CAPÍTULO II - Ajuste no título do capítulo para contemplar Modelo SEST e nova
atribuição.
Art. 5º Substituição do texto vigente para o texto integral do modelo SEST, ajustado
para a Eletrobras.
Art. 5º § 1º Inclusão do texto integral do modelo SEST ajustado para a Eletrobras no
§ 1º e incisos I e II.
Art. 5º § 2º Inclusão do texto integral do modelo SEST, ajustado para a Eletrobras
no § 2º e incisos I e II.
Art. 5º § 3º Inclusão do texto integral do modelo SEST, ajustado para a Eletrobras.
Art. 5º I Excluir texto integral do inciso I. O dispositivo do caput do art. 5º já abarcaria
essas atividades específicas vinculadas ao interesse público.
Art. 5º II Realocação dos dispositivos adaptado no Estatuto (art. 6º, parágrafo único,
e seus incisos).
Art. 5º III e IV Excluir texto integral dos incisos III e IV. O dispositivo do caput do
art. 5º já abarcaria essas atividades específicas vinculadas ao interesse público.
Art. 5º V, VI, VII e VIII - Excluir texto integral do inciso V, VI, VII e VIII. Realocação
dos dispositivos adaptado no Estatuto (art. 6º, parágrafo único, e seus incisos).
Art. 6º Inclusão de novo Art. 6º. Dispositivo incluído em função das exclusões dos
incisos do artigo anterior.
Art. 7º Renumeração do Art. 6º para Art. 7 º e ajuste de redação. Atualizado o nome
do Código de Conduta Ética e de Integridade. Inserido o nome completo do FCPA.
Sua versão abreviada foi para o parágrafo único, inciso IV.
Art. 7º Inclusão de novo parágrafo único, segundo as diretrizes da Eletrobras.
Art. 7º I Inclusão de novo inciso. Realocação do antigo art. 5º, inciso II, com ajuste
de redação.
Art. 7º II Inclusão de novo inciso. Realocação do antigo art. 5º, inciso VI, com
simplificação da redação.
Art. 7º III Inclusão de novo inciso. Realocação do antigo art. 5º, inciso VII, com
aperfeiçoamento da redação.
Art. 7º IV Inclusão de novo inciso. Realocação do antigo art. 5º, inciso VIII, com
atualização da redação.
Art. 7º VI Inclusão de novo inciso. Reforço da mensagem da Companhia à tendência
de migração ao processo de autorregulação, notadamente, às melhores práticas
ambientais, sociais e de governança.
CAPÍTULO III
Art. 8º Renumeração do Art. 7º para Art. 8º.
Art. 9º Renumeração do Art. 8º para Art. 9º.
Art. 10 Renumeração do Art. 9º para Art. 10.
Art. 11 Renumeração do Art. 10 para Art. 11.

Art. 12 Renumeração do Art. 11 para Art. 12.
Art. 12 Excluir texto integral do Art. 12 vigente. Perda de função com a extinção das
ações ao portador.
Art. 12 § 1o Excluir texto integral do § 1o. Os interesses do grupamento são feitos
pela companhia levados ao interesse da assembleia.
Art. 12 § 2o Excluir texto integral do § 2o vigente. Previsão na legislação vigente.
CAPÍTULO IV
Art. 16 III Ajuste de redação. Prever possibilidade de remuneração de membro
externo do Comitê de Pessoas, conforme modelo SEST.
Art. 16 Parágrafo único - Inclusão de parágrafo único conforme item 3.2 do modelo
SEST.
Art. 17 Ajuste de redação. Adequar o texto a Lei nº 14.030/20 e à a Instrução CVM
nº 481, com a alteração trazida pela Instrução CVM nº 622, de 17 de abril de 2020.
Art. 17 I, III e V Ajuste de redação dos incisos I, III e V. Incluir “subsidiárias”, excluir
“controladas”.
Art. 17 VII e VIII Ajuste de redação dos incisos VII e VIII, segundo diretrizes da
Eletrobras.
Art. 17 IX Correção de pontuação troca de “;” por “e”.
Art. 17 X Excluir texto integral do inciso X. Atribuição prevista no art. 122, inciso I
da Lei nº 6.404/76.
Art. 17 XI Excluir texto integral do inciso XI. Atribuição prevista no art. 159 da Lei nº
6.404/76.
Art. 17 XII Excluir texto integral do inciso XII. Atribuição prevista no art. 122, inciso
VIII da Lei nº 6.404/76.
Art. 17 XIII Excluir texto integral do inciso XIII. Atribuição legal prevista no art. 122,
inciso VI da Lei nº 6.404/76.
Art. 17 X Inclusão de novo inciso, de acordo com as instruções contida no Parecer de
Orientação nº 38 da CVM. O contrato de indenidade da Eletrobras está alinhado com
o contrato D&O.
Art. 17 § 1º Excluir texto integral o § 1o segundo diretrizes da Eletrobras. O prazo
previsto neste § 1º é legal (art. 124, § 1º, inc. II da Lei nº 6.404/76). Em função da
Eletrobras ter suas ações listadas na NYSE pratica-se o prazo mínimo de 30 dias entre
o primeiro edital de convocação e a data da realização da Assembleia.
Art. 17 § 1º Renumeração do §2º para §1º.
Art. 17 § 2º Renumeração do §3º para §2º.
Art. 17 § 3º Renumeração do §4º para §3º.
Art. 17 § 4º Renumeração do §5º para §4º. Ajuste de redação
Art. 17 § 5º Renumeração do §6º para §5º.
Art. 17 § 7o Excluir texto integral do §7º. Atribuição legal prevista no art. 142, inciso
IV e no art. 164, inciso V, da Lei 6.404/76.

Art. 17 § 6º Renumeração do §8º para §6º. Ajuste de redação. O administrador que
presidirá a assembleia, em linha às boas práticas de governança.
Art. 19 § 1º Ajuste de redação, segundo as diretrizes da Eletrobras.
Art. 19 § 2º Ajuste de redação. Adequar o texto à Instrução CVM nº 481, com a
alteração trazida pela Instrução CVM nº 622, de 17 de abril de 2020, dada a
possibilidade de assembleia no formato digital.
Art. 19 § 3º Ajuste de redação para corrigir o nome por extenso do BDR.
CAPÍTULO V
Art. 22 Ajuste de redação. Adequar o nome da Política de Indicação para Normativos
de Indicação para cargos em órgãos de Governança das empresas Eletrobras.
Art. 22 § 1º Ajuste de redação. Adequar o nome da Política de Indicação para
Normativos de Indicação para cargos em órgãos de Governança das empresas
Eletrobras.
Art. 23 Ajuste de redação. Adequação ao item 3.9 do modelo de estatuto da SEST.
Art. 23 §§ 1º e 2º Inclusão de novos parágrafos 1º e 2º. Adequação ao item 3.9 do
modelo de estatuto da SEST.
Art. 24 Ajuste de redação para adequar a prática do termo de posse.
Art. 24 § 1o Excluir texto integral do § 1o segundo diretrizes da Eletrobras.
Art. 24 § 1º Renumeração do § 2o para § 1o
Art. 24 § 2º Remuneração do § 3o para § 2o. Ajuste de redação para adaptar à
situação do membro externo de comitê estatutário que recebe remuneração
específica.
Art. 24 § 3º Remuneração do § 4o para § 3o
Art. 25 Ajuste de redação. Contemplar a IN TCU 87/2020.
Art. 25 Parágrafo único Inclusão de novo parágrafo único. Adequação ao item 3.4 do
modelo SEST, apenas os diretores precisam enviar declaração anual de bens à CEP.
Art. 26 §§ 1º, 2º e 3º Ajuste de remissão, artigo 42 passa para art. 43.
Art. 27 Aperfeiçoamento da redação. Evitar a menção de tópicos específicos de
treinamento, os quais podem se tornar desatualizados em caso de alteração de Lei
ou Decreto.
Art. 28 Aperfeiçoamento da redação. Casos de quórum qualificado para deliberação.
Art. 28 § 1º Ajuste de redação. Deixar claro que a participação remota e digital em
reuniões igualmente caracteriza presença.
Art. 28 § 2º Ajuste de redação. Evitar possíveis fragilidades na SOX.
Art. 28 §§ 3º e 4º Inclusão de novos parágrafos, segundo diretrizes da Eletrobras.
Art. 28 § 5º Remuneração do § 3o para § 5o
Art. 28 § 6º Remuneração do § 4o para § 6o
Art. 28 §§ 7º e 8º Inclusão de novos parágrafos, segundo diretrizes da Eletrobras.
Art. 29 § 2º Separação do conteúdo do parágrafo 2º vigente em parágrafo e inclusão
dos incisos I, I, III. A redação proposta visa adequar o Estatuto Social para

contemplar todos os beneficiários constantes da apólice do Seguro D&O contratado
pela Eletrobras.
Art. 29 § 6º Inclusão de novo parágrafo. O objetivo é possibilitar a celebração de
Contrato de Indenidade entre a companhia e todos os beneficiários constantes da
apólice do Seguro D&O.
Art. 29 § 7º Inclusão de novo parágrafo. Adequação ao item 3.10 do modelo de
estatuto da SEST.
Art. 29 § 8º Inclusão de novo parágrafo. Complemento ao parágrafo 7º para conferir
maior segurança jurídica.
Art. 31 Nova redação ao Art. 31. Contemplar recomendação dos Comitês.
Art. 31 §§ 1°, 2º e 3º Inclusão de novos parágrafos, segundo diretrizes da Eletrobras.
Art. 31 Parágrafo único. Excluir texto integral do parágrafo. Previsão estatutária
redundante, reproduz o art. 20 da Lei 13.303/16.
CAPÍTULO VI
Art. 32 Ajuste de texto, para deixar claro que o Presidente do CA e seu substituto
serão designados pela Assembleia Geral de Acionistas. Estatuto Padrão da SEST
ajustado.
Art. 32 IV Ajuste de redação. A Eletrobras tem somente um acionista controlador.
Art. 32 § 2º Excluir texto integral do § 2º, regra contemplada no art. 2º, §3º, da Lei
nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010.
Art. 32 § 3o Excluir texto integral do § 3º, regra contemplada no art. 8º, §1º, da
Portaria nº 026 de 11 de março de 2011.
Art. 32 § 2º Renumeração do § 4º para § 2º
Art. 32 § 3º Inclusão de novo parágrafo com redação do modelo de Estatuto da SEST.
Art. 32 § 4º Renumeração do § 5º para § 4º e ajuste de remissão do §.
Art. 32 § 5º Inclusão de novo § 5º. Adequação ao item 3.4 do modelo de estatuto da
SEST.
Art. 33 Nova redação para o Art. 33, segundo diretrizes da Eletrobras.
Art. 33 § 1º Alteração do dispositivo. Art. 33 passa para §1º.
Art. 33 § 2º Renumeração do § 1o passa para § 2o. Ajuste de redação segundo as
diretrizes da Eletrobras.
Art. 33 § 3º Renumeração do § 2o passa para § 3o.
Art. 34 Aperfeiçoamento de redação. Sugestão do modelo de Estatuto da SEST.
Art. 34 Parágrafo único Ajuste de redação, inclusão de “alimentação”. Adequar ao
item 3.6 do modelo de estatuto da SEST, para a prática de pagamento de diárias aos
Conselheiros que viajam.
Art. 36 I, II, III e IV Alteração da redação do Inciso I e inclusão de novos incisos: II,
III e IV. Melhorar a redação separando os incisos.
Art. 36 V Renumeração do inciso II para V, com nova redação. Simplificar a redação.
O texto vigente está previsto no art. 3º, §1º, do Estatuto.

Art. 36 VI Renumeração do inciso III para VI, excluir “controladas”.
Art. 36 VII Renumeração do inciso IV para VII.
Art. 36 VIII Renumeração do inciso V para VIII, com ajuste de redação. Adequar o
nome da Política de Alçadas para Normativos que regulam as alçadas de aprovação
das Empresas Eletrobras.
Art. 36 IX Renumeração do inciso VI para IX, com ajuste de redação. Excluir
“controladas”, incluir “subsidiárias”. Adequar o nome da Política de Alçadas para
Normativos que regulam as alçadas de aprovação das Empresas Eletrobras.
Art. 36 X Renumeração do inciso VII para X, com ajuste de redação. Excluir
“controladas”, incluir “subsidiárias”. Adequar o nome da Política de Alçadas para
Normativos que regulam as alçadas de aprovação das Empresas Eletrobras.
Art. 36 XI Renumeração do inciso VIII para XI, com ajuste de redação. Adequar o
nome da Política de Alçadas para Normativos que regulam as alçadas de aprovação
das Empresas Eletrobras.
Art. 36 XII Renumeração do inciso X para XII. Deixar expresso que o CA deve aprovar
as mudanças no manual de organização que estejam relacionadas à distribuição de
encargos entre os integrantes da Diretoria.
Art. 36 XIII Renumeração do inciso XI para XIII, conforme diretrizes da Eletrobras.
Art. 36- XIV Renumeração do inciso XII para XIV.
Art. 36 XV Renumeração do inciso XIII para XV, com ajuste de redação. Sugestão do
modelo de Estatuto da SEST.
Art. 36 XVI Renumeração do inciso XIV para XVI, com ajuste de redação. Adequar o
nome da Política de Alçadas para Normativos que regulam as alçadas de aprovação
das Empresas Eletrobras. Ajustado para não prever mais limitação a bens móveis.
Art. 36 XVII Renumeração do inciso XV para XVII, com ajuste de redação. Adequar
o nome da Política de Alçadas para Normativos que regulam as alçadas de aprovação
das Empresas Eletrobras. Adequação ao título do novo documento do Programa de
Integridade.
Art. 36 XVIII Renumeração do inciso XVI para XVIII, com ajuste de redação.
Sugestão com base no modelo de Estatuto da SEST.
Art. 36 XIX Renumeração do inciso XVII para XIX.
Art. 36 XX Renumeração do inciso XVIII para XX. Excluir “controladas”, incluir
“subsidiárias”.
Art. 36 XXI Renumeração do inciso XIX para XXI.
Art. 36 XXII Renumeração do inciso XX para XXII, com ajuste de redação, segundo
diretrizes da Eletrobras.
Art. 36 XXIII Inclusão de novo inciso. Redação com base no modelo de Estatuto da
SEST.
Art. 36 XXIV Renumeração do inciso XXI para XXIV, com ajuste de redação. Exclusão
para permitir escolha e destituição de instituição financeira, que manterá as ações
da Eletrobras em contas de depósito, pela Diretoria Executiva da Eletrobras.
Art. 36 XXV Renumeração do inciso XXII para XXV, com ajuste de redação.
Atualização para atender à reestruturação aprovada pelo CA por meio da Deliberação
041/2019, previsão de aprovação na AGE/AGO abril/2020.

Art. 36 XXVI Renumeração do inciso XXIII para XXVI, com nova redação. Atualização
para atender à reestruturação aprovada pelo CA por meio da Deliberação 041/2019.
Recomendação para que o texto fique genérico.
Art. 36 XXVII Renumeração do inciso XXIV para XXVII.
Art. 36 XXVIII Excluir texto vigente do inciso XXV. Renumeração do inciso XXV para
XXVIII, com nova redação. Atribuição já prevista em resolução CGPAR. O novo texto
reflete o subitem 29 do item 4.6 do modelo de estatuto da SEST.
Art. 36 XXIX Renumeração do inciso XXVI para XXIX.
Art. 36 XXX Renumeração do inciso XXVII para XXX, com nova redação. Necessidade
de simplificar o dispositivo para evitar redundâncias com o art. 3º, §§6º e 7º.
Art. 36 XXXI Renumeração do inciso XXVIII para XXXI, com ajuste de redação.
Incluída menção aos regimentos.
Art. 36 XXXII Renumeração do inciso XXIX para XXXII.
Art. 36 XXXIII Renumeração do inciso XXX para XXXIII, com ajuste de redação.
Redação com base no modelo de Estatuto da SEST.
Art. 36 XXXIV Renumeração do inciso XXXI para XXXIV, com ajuste de redação e
ajuste de remissão do artigo. Redação com base no modelo de Estatuto da SEST.
Art. 36 XXXV Renumeração do inciso XXXII para XXXV. Excluir “controladas”, incluir
“subsidiárias”.
Art. 36 XXXVI Renumeração do inciso XXXIII para XXXVI.
Art. 36 XXXVII Renumeração do inciso XXXIV para XXXVII. Excluir “controladas”,
incluir “subsidiárias”.
Art. 36 XXXVIII Renumeração do inciso XXXV para XXXVIII. Excluir “controladas”,
incluir “subsidiárias”.
Art. 36 XXXIX Renumeração do inciso XXXVI para XXXIX. Excluir “controladas”,
incluir “subsidiárias”. Ajuste de remissão de inciso.
Art. 36 XL Renumeração do inciso XXXVII para XL, com ajuste de redação. Adequar
o nome da Política de Alçadas para Normativos que regulam as alçadas de aprovação
das Empresas Eletrobras.
Art. 36 XLI Renumeração do inciso XXXVIII para XLI.
Art. 36 XLII Renumeração do inciso XXXIX para XLII.
Art. 36 XLIII Renumeração do inciso XL para XLIII, com ajuste de redação. Prever
explicitamente a possibilidade de comissões, tal como foi feito no rol de atribuições
da Diretoria. Redação com base no modelo de Estatuo da SEST.
Art. 36 XLIV Renumeração do inciso XLI para XLIV, com ajuste de redação. Adequar
o nome da Política de Indicação para Normativos de Indicação para cargos em órgãos
de Governança das empresas Eletrobras. Excluir “controladas”.
Art. 36 XLV Renumeração do inciso XLII para XLV.
Art. 36 XLVI Renumeração do inciso XLIII para XLVI.
Art. 36 XLVII Renumeração do inciso XLIV para XLVII, com ajuste de redação
contemplando o modelo de Estatuo da SEST.

Art. 36 XLVIII Renumeração do inciso XLV para XLVIII. Excluir “controladas”, incluir
“subsidiárias”.
Art. 36 XLIX Renumeração do inciso XLVI para XLIX, com ajuste de redação,
conforme modelo de Estatuto da SEST. Adequar o nome da Política de Alçadas para
Normativos que regulam as alçadas de aprovação das empresas Eletrobras.
Art. 36 L Renumeração do inciso XLVII para L, com ajuste de redação, conforme
modelo de Estatuto da SEST.
Art. 36 LI Renumeração do inciso XLVIII para LI, com ajuste de redação, segundo
diretrizes da Eletrobras.
Art. 36 LII Renumeração do inciso XLIX para LII, com ajuste de redação, segundo
diretrizes da Eletrobras.
Art. 36 LIII Renumeração do inciso L para LIII.
Art. 36 LIV Exclusão do texto vigente. Renumeração do inciso LI para LIV, com nova
redação. Repetição de atribuição já prevista em resolução CGPAR. Inserida a
atribuição de aprovar novos planos de assistência à saúde e de previdência
complementar, conforme subitem 42 do item 4.6 do modelo de estatuto SEST.
Art. 36 LV Renumeração do inciso LII para LV, com nova redação, conforme modelo
de Estatuto da SEST.
Art. 36 LVI Excluir texto vigente do inciso LIII. Renumeração do inciso LIII para LVI,
com nova redação, conforme modelo de Estatuto da SEST.
Art. 36 LVII Renumeração do inciso LIV para LVII, com ajuste de redação.
Art. 36 LVIII, LIX, LX, LXI, LXII Inclusão de novos incisos LVIII, LIX, LX, LXI e LXII.
Redação conforme modelo de Estatuto da SEST.
Art. 36 LXIII Renumeração do inciso IX para LXIII, devido ao reposicionamento.
Art. 36 LXIV Renumeração do inciso LV para LXIV.
Art. 36 § 1º Renumeração de remissão dos incisos XXXIV e XXXV deste artigo.
Art. 36 § 2º Renumeração de remissão do inciso XLVII deste artigo.
Art. 36 § 4º Inclusão de novo parágrafo. Incorporação do item 4.7 do modelo de
estatuto SEST.
Art. 36 I, II, III, IV e V Inclusão de novos incisos I, II, III, IV e V. Incorporação do
item 4.7 do modelo de estatuto SEST.
Art. 37 Ajuste de remissão do Art. 47 passa para Art. 48.
Art. 38 Ajuste de redação. Deixar mais claro o prazo máximo de duração da atuação
do substituto do Presidente do Conselho até nova Assembleia. Base – Modelo de
Estatuo da SEST.
Art. 39 § 1º Inclusão de novo parágrafo 1º Redação conforme modelo de Estatuto da
SEST.
Art. 39 § 2º Renumeração do parágrafo único para § 2º.
Art. 39 §§ 3º e 4º Inclusão de novos parágrafos. Redação conforme modelo de
Estatuto da SEST.
Art. 40 Ajuste de redação. Atualização do nome comitê. CEGS seja igualmente
estatutário e passe a contemplar a possibilidade de membro externo remunerado.

Art. 40 §2º Nova redação para o §2º. Melhoria da redação para deixar claro que o RI
do CAE também pode prever atribuições adicionais, além daquelas previstas na lei.
Cabe ao CA da Holding definir se o Comitê atuará de modo unificado ou não.
Art. 40 § 3º Ajuste de redação. Inclusão para permitir membros externos, conforme
regras contidas no Decreto nº 8.945/16 e, determinar que os prazos dos mandatos
não sejam coincidentes.
Art. 40 § 5º Correção de pontuação “,”
Art. 40 §§ 6º, 7º, 8º, 9º e 10 Inclusão de novos parágrafos. Redação conforme
modelo de Estatuto da SEST adaptado para Eletrobras.
Art. 40 § 11 Inclusão de novo parágrafo, conforme diretrizes da Eletrobras.
Art. 40 § 12 Renumeração do parágrafo com nova redação. Inseridas atribuições
básicas do comitê.
Art. 40 § 13, incisos I, II, III Inclusão de novo parágrafo e incisos. Redação conforme
modelo de Estatuto da SEST adaptado para Eletrobras.
Art. 40 §§ 14 e 15 Inclusão de novos parágrafos. Redação conforme modelo de
Estatuto da SEST.
Art. 40 § 16 Realocação do antigo §6º com aprimoramento do texto.
Art. 40 § 17 Inclusão de novo parágrafo. Conforme capítulo 8 do modelo de estatuto
da SEST.
Art. 40 §§ 18 e 19 Inclusão de novos parágrafos. Redação conforme modelo de
Estatuto da SEST.
Art. 40 § 20 Inclusão de novo parágrafo. Inclusão das atribuições básicas do CEGS
estatutário.
Art. 40 § 21 Inclusão de novo §. Inclusão da estrutura básica do CEGS estatutário.
Art. 41 Renumeração de remissão do inciso XL, passa para XLII do art. 36.
Art. 42 Inclusão de novo Artigo e incisos I, II e III. Redação conforme modelo de
Estatuto da SEST.
CAPÍTULO VII
Art. 43 Renumeração do Art.42, passa para Art. 43.
Art. 43 § 1º Renumeração de parágrafo único para § 1º em função da inclusão de
parágrafo adicional.
Art. 43 § 2º Inclusão de novo parágrafo, conforme diretrizes da Eletrobras e SEST.
Art. 43 § 3º Inclusão de novo parágrafo. Redação conforme modelo de Estatuto da
SEST.
Art. 44 Renumeração do Art. 43, passa para Art. 44.
Art. 44 § 1º Excluir “controladas”
Art. 44 § 3º Inclusão de novo parágrafo. Redação conforme orientação da SEST.
Art. 45 Renumeração do Art. 44, passa para Art. 45.
Art. 45 § 1º Ajuste de redação, conforme orientação da SEST e remissão do inciso.

Art. 45 2º Ajuste de redação. Adequado à regra do item 5.4 do modelo de estatuto
da SEST.
Art. 45 § 4º Inclusão de novo parágrafo. Redação conforme modelo de Estatuto da
SEST.
Art. 46 Renumeração do Art. 45 passa para Art. 46. Ajuste de redação conforme
modelo de Estatuto da SEST.
Art. 47 Renumeração do Art. 46 passa para Art. 47.
Art. 48 Renumeração do Art. 47 passa para Art. 48.
Art. 48 I Ajuste de redação. Excetuar matéria de competência exclusiva do Conselho
de Administração. Ajustado ainda o item 5.6, subitem 9, do modelo de estatuto SEST.
Art. 48 III Ajuste de redação. Adequar o nome da Política de Alçadas para Normativos
que regulam as alçadas de aprovação das Empresas Eletrobras.
Art. 48 V Ajuste de redação. Adaptação ao item 5.6, subitem 3, do modelo de estatuto
da SEST.
Art. 48 VI Ajuste de redação, conforme diretrizes da Eletrobras.
Art. 48 XV Excluir “controladas”.
Art. 48 XVI Ajuste de redação, conforme diretrizes da Eletrobras.
Art. 48 XVII e XVIII Excluir “controladas”, incluir “subsidiárias”.
Art. 48 XIX Ajuste de redação. Adequar o nome da Política de Alçadas para
Normativos que regulam as alçadas de aprovação das Empresas Eletrobras.
Art. 48 XX Ajuste redacional, exclusão da letra “e” no final do inciso.
Art. 48 XXI Ajuste de pontuação “.”passa para “:”
Art. 48 XXII Inclusão de novo inciso. As escolhas para cargos nos Conselhos Fiscais,
incluindo nos casos de SPEs das controladas, excetuando o da própria Eletrobras
estão incluídas como competência da DEE, nos termos dos Normativos de Indicação
para cargos em órgãos de Governança das empresas Eletrobras vigente.
Art. 48 XXIII Inclusão de novo inciso, conforme o item 5.6, subitens 1 e 2, modelo
de Estatuo da SEST.
Art. 48 XXIV Inclusão de novo inciso. Redação conforme o item 5.6, subitem 11,
modelo de Estatuo da SEST.
Art. 48 XXV Inclusão de novo inciso, conforme modelo de Estatuo da SEST.
Art. 48 XXVI Inclusão de novo inciso. Redação em linha com o item 5.6, subitem 15,
Modelo de Estatuo da SEST.
Art. 48 XXVII Inclusão de novo inciso. Explicitar atribuição exercida pela Diretoria
Executiva. O CA apenas autoriza a publicação dos ITRs, após sua análise formal.
Art. 48 XXVIII Inclusão de novo inciso, conforme modelo de Estatuo da SEST.
CAPÍTULO VIII Excluir “e dos Diretores”
Art. 49 Renumeração do Art. 48 passa para Art. 49.
Art. 49 I ajuste de redação. PDNG é só na Holding, e os PNG nas empresas Eletrobras.

Art. 49 II Ajuste de redação. Atribuição da PR, relativa à eficiência energética.
Art. 49 III Ajuste de redação, exclusão da palavra “acionistas”. De acordo com a
estrutura interna atual, a responsabilidade de atender a acionistas e investidores é
do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.
Art. 49 Excluir texto integral do inciso. A nova regra atribui ao Presidente do CA esta
tarefa.
Art. 49 IV Renumeração do inciso de V para IV. Ajuste de redação, conforme
orientação da SEST adaptada para Eletrobras.
Art. 49 V Renumeração do inciso de VI para V.
Art. 49 VI Renumeração do inciso de VII para VI. Ajuste de redação, para contemplar
os normativos internos como termo genérico.
Art. 49 VII Renumeração do inciso de VIII para VII. Ajuste de redação.
Art. 49 VIII Renumeração do inciso IX para VIII e ajuste de remissão art. 48, XII
deste Estatuto.
Art. 49 IX Renumeração do inciso de X para IX. Excluir “e” no final do texto.
Art. 49 X, XI e XII Inclusão de novos incisos, conforme orientação da SEST adaptada
para Eletrobras.
Art. 49 XIII Renumeração do inciso de XI para XIII.
Art. 50 Renumeração do Art. 49, passa para Art. 50. Inclusão de incisos I, II e III.
Adequar as atribuições dos diretores com redação simplificada.
Art. 50 Excluir texto integral dos parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º e seus incisos I,
II, III e IV. Redação simplificada das atribuições dos diretores nos incisos I, II e III
deste artigo.
CAPÍTULO IX
Art. 51 Renumeração do Art. 50, passa para Art. 51.
Art. 52 Renumeração do Art. 51, passa para Art. 52. Ajuste de redação. Adequar o
nome da Política de Indicação para Normativos de Indicação para cargos em órgãos
de Governança das empresas Eletrobras e inclusão ao Conselho Fiscal das mesmas
vedações do Conselho de Administração.
§ 1º Ajuste de redação. Adequar o nome da Política de Indicação para Normativos
de Indicação para cargos em órgãos de Governança das empresas Eletrobras.
§ 2º Ajuste de redação.
§ 3º Ajuste de redação. Inclusão para contemplar a IN TCU 87/2020.
§ 9º Ajuste de remissão dos parágrafos 1° e 2° do art. 31 do presente Estatuto.
Art. 53 Renumeração do Art. 52, passa para Art. 53. Ajuste de redação. Adequação
ao subitem 10, item 5.6, do modelo de estatuto SEST, ajustado para Eletrobras.
§ 2º Ajuste de redação. Incluir “alimentação” prevista no modelo de estatuto da SEST
e legitimar o pagamento de diárias.
Art. 54 Renumeração do Art. 53, passa para Art. 54.
Art. 54 XII Ajuste de redação excluir “e”.

Art. 54 XIII Ajuste de redação excluir “.”. incluir “; e”.
Art. 54 XIV Inclusão de novo inciso, conforme diretrizes da Eletrobras e SEST.
Art. 55 Renumeração do Art. 54, passa para Art. 55.
Art. 55 Parágrafo único. Ajuste de redação, conforme diretrizes da Eletrobras e SEST.
CAPÍTULO X
Art. 56 Renumeração do Art. 55, passa para Art. 56.
Art. 57 Renumeração do Art. 56, passa para Art. 57.
Art. 58 Renumeração do Art. 57, passa para Art. 58.
Art. 59 Renumeração do Art. 58, passa para Art. 59.
Art. 60 Renumeração do Art. 59, passa para Art. 60.
CAPÍTULO XI
Art. 61 Renumeração do Art. 60, passa para Art. 61. Ajuste de redação para deixar
o texto genérico.
Art. 62 Renumeração do Art. 61, passa para Art. 62. Excluir “, controladas”
Art. 63 Renumeração do Art. 62, passa para Art. 63.
Art. 63 I - Ajuste de redação.
Art. 63 II - Ajuste de remissão do inciso XXXIV do art. 36 deste Estatuto.
Art. 63 § 2º Inclusão de novo parágrafo, conforme diretrizes da Eletrobras.
Art. 63 § 3º Renumeração do §2º para § 3º.
Art. 63 § 4º Renumeração do §3º para § 4º.
Art. 64 Renumeração do Art. 63, passa para Art. 64.
Art. 65 Renumeração do Art. 64, passa para Art. 65. Ajuste de redação. Adequação
da redação ao art. 36. É atribuição do CA aprovar planos de assistência à saúde e
planos de previdência complementar.
CAPÍTULO XII - Disposições Gerais
Art. 66 Renumeração do Art. 65, passa para Art. 66. Adequação da redação aos
dispositivos legais.
Art. 66 Excluir texto integral do Art. 66 vigente e seus parágrafos 1o e 2o, conforme
diretrizes da Eletrobras.
Art. 67 Ajuste de redação para atualização do texto.
CAPÍTULO XIII - Excluir CAPÍTULO XIII Disposições Transitórias. Não existem mais
disposições transitórias.
Art. 69 Excluir texto integral do Art. 69 vigente. O Comitê já foi instituído.
Art. 69 Inclusão de novo dispositivo, para contemplar futuras unificações no âmbito
da Diretoria, e não somente de áreas vinculadas ao CA.

Art. 69 Parágrafo único Inclusão de novo dispositivo, para contemplar demandas
desses órgãos.

A Companhia preparou a presente Proposta de Administração, em atendimento às boas
práticas de governança corporativa e transparência, visando orientar e esclarecer a todos os
seus Acionistas acerca das matérias que serão deliberadas, colocando à inteira disposição sua
Superintendência de Relações com Investidores para esclarecer quaisquer dúvidas adicionais.

Canais de Atendimento
Site: www.eletrobras.com/ri
E-mail: assembleiavirtual@eletrobras.com
E-mail: ombudsman-ri@eletrobras.com
Telefones: (21) 2514-6333|2514-4627
Fax: (21) 2514-5964

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS
(Companhia aberta)
CNPJ. Nº 00.001.180/0001-26
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
180ª Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos os Senhores Acionistas da Centrais Elétricas Brasileiras S.A - Eletrobras
(“Companhia”) a
se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, sob a forma
exclusivamente digital, nos termos do artigo 4º, §2º, inciso I e artigo 21-C, §§2º e 3º da
Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009 (“IN CVM 481”), a ser realizada no dia 28
de janeiro de 2021, às 14h00, através da plataforma digital Webex (“Plataforma Digital”),
para deliberarem sobre a reforma integral do estatuto social da Companhia, mediante a
alteração, inclusão, renumeração ou exclusão dos seguintes Capítulos, artigos, incisos e
parágrafos:

CAPÍTULO I
Art. 1º Ajuste de redação segundo as diretrizes da Eletrobras.
Art. 2o Excluir texto integral do Art. 2º vigente. Dispositivos já contemplados no
Estatuto.
Art. 2º Renumeração do parágrafo único para Art. 2o. Ajuste de redação, inserir
comitês de assessoramento, conforme já adotado pela empresa.
Art. 3º Inclusão de “filiais”. Possibilidade para criar escritórios e “filiais”, no país ou
no exterior.
Art. 3º § 1º Incluir “comercialização”. Excluir “ou controladas”. Comercialização já
está no objeto social, inserir para não limitar ao tratar de associação no art. 4º.
Subsidiárias e controladas têm o mesmo significado para fins da Lei nº 13.303/16.
Art. 3º § 2º Excluir “ou controladas”.
Art. 3º § 3º Excluir “controladas”. Ajuste para adequar o nome da Política de Alçadas
para normativos que regulam as alçadas de aprovação das Empresas Eletrobras.
Art. 3º § 4o Excluir texto integral do § 4º vigente. Esta previsão se encontra no art.
3°, § 2° do Decreto nº 4.559/2002.
Art. 3º § 4º Renumeração do § 5o para § 4o
Art. 3º § 5º Renumeração do § 6o para § 5º. Ajuste para adequar o nome da Política
de Indicação para Normativos de Indicação para cargos em órgãos de Governança
das empresas Eletrobras.
Art. 3º § 6º Inclusão de novo §, segundo as diretrizes da Eletrobras.
Art. 3º § 7º Inclusão de novo §, segundo as diretrizes da Eletrobras.
Art. 4º inciso III - Excluir texto integral do inciso III, segundo as diretrizes da
Eletrobras. Esta previsão se encontra no art. 4°, inciso III do Decreto nº 4.559/2002.
Art. 4º inciso IV - Excluir texto integral o inciso IV. Esta previsão se encontra no art.
4°, inc. IV do Decreto nº 4.559/2002.
Art. 4º Renumeração do inciso V para inciso III.
Art. 4º Excluir texto integral do inciso VI. Esta previsão se encontra no art. 4°, inc.
VI do Decreto nº 4.559/2002.

Art. 4º Excluir texto integral do inciso VII. Esta previsão se encontra no art. 4°, inc.
VII do Decreto nº 4.559/2002.
Art. 4º Excluir texto integral do inciso VIII, segundo as diretrizes da Eletrobras.
Art. 4º Renumeração do inciso IX para inciso IV.
CAPÍTULO II - Ajuste no título do capítulo para contemplar Modelo SEST e nova
atribuição.
Art. 5º Substituição do texto vigente para o texto integral do modelo SEST, ajustado
para a Eletrobras.
Art. 5º § 1º Inclusão do texto integral do modelo SEST ajustado para a Eletrobras no
§ 1º e incisos I e II.
Art. 5º § 2º Inclusão do texto integral do modelo SEST, ajustado para a Eletrobras
no § 2º e incisos I e II.
Art. 5º § 3º Inclusão do texto integral do modelo SEST, ajustado para a Eletrobras.
Art. 5º I Excluir texto integral do inciso I. O dispositivo do caput do art. 5º já abarcaria
essas atividades específicas vinculadas ao interesse público.
Art. 5º II Realocação dos dispositivos adaptado no Estatuto (art. 6º, parágrafo único,
e seus incisos).
Art. 5º III e IV Excluir texto integral dos incisos III e IV. O dispositivo do caput do
art. 5º já abarcaria essas atividades específicas vinculadas ao interesse público.
Art. 5º V, VI, VII e VIII - Excluir texto integral do inciso V, VI, VII e VIII. Realocação
dos dispositivos adaptado no Estatuto (art. 6º, parágrafo único, e seus incisos).
Art. 6º Inclusão de novo Art. 6º. Dispositivo incluído em função das exclusões dos
incisos do artigo anterior.
Art. 7º Renumeração do Art. 6º para Art. 7 º e ajuste de redação. Atualizado o nome
do Código de Conduta Ética e de Integridade. Inserido o nome completo do FCPA.
Sua versão abreviada foi para o parágrafo único, inciso IV.
Art. 7º Inclusão de novo parágrafo único, segundo as diretrizes da Eletrobras.
Art. 7º I Inclusão de novo inciso. Realocação do antigo art. 5º, inciso II, com ajuste
de redação.
Art. 7º II Inclusão de novo inciso. Realocação do antigo art. 5º, inciso VI, com
simplificação da redação.
Art. 7º III Inclusão de novo inciso. Realocação do antigo art. 5º, inciso VII, com
aperfeiçoamento da redação.
Art. 7º IV Inclusão de novo inciso. Realocação do antigo art. 5º, inciso VIII, com
atualização da redação.
Art. 7º VI Inclusão de novo inciso. Reforço da mensagem da Companhia à tendência
de migração ao processo de autorregulação, notadamente, às melhores práticas
ambientais, sociais e de governança.
CAPÍTULO III
Art. 8º Renumeração do Art. 7º para Art. 8º.
Art. 9º Renumeração do Art. 8º para Art. 9º.

Art. 10 Renumeração do Art. 9º para Art. 10.
Art. 11 Renumeração do Art. 10 para Art. 11.
Art. 12 Renumeração do Art. 11 para Art. 12.
Art. 12 Excluir texto integral do Art. 12 vigente. Perda de função com a extinção das
ações ao portador.
Art. 12 § 1o Excluir texto integral do § 1o. Os interesses do grupamento são feitos
pela companhia levados ao interesse da assembleia.
Art. 12 § 2o Excluir texto integral do § 2o vigente. Previsão na legislação vigente.
CAPÍTULO IV
Art. 16 III Ajuste de redação. Prever possibilidade de remuneração de membro
externo do Comitê de Pessoas, conforme modelo SEST.
Art. 16 Parágrafo único - Inclusão de parágrafo único conforme item 3.2 do modelo
SEST.
Art. 17 Ajuste de redação. Adequar o texto a Lei nº 14.030/20 e à a Instrução CVM
nº 481, com a alteração trazida pela Instrução CVM nº 622, de 17 de abril de 2020.
Art. 17 I, III e V Ajuste de redação dos incisos I, III e V. Incluir “subsidiárias”, excluir
“controladas”.
Art. 17 VII e VIII Ajuste de redação dos incisos VII e VIII, segundo diretrizes da
Eletrobras.
Art. 17 IX Correção de pontuação troca de “;” por “e”.
Art. 17 X Excluir texto integral do inciso X. Atribuição prevista no art. 122, inciso I
da Lei nº 6.404/76.
Art. 17 XI Excluir texto integral do inciso XI. Atribuição prevista no art. 159 da Lei nº
6.404/76.
Art. 17 XII Excluir texto integral do inciso XII. Atribuição prevista no art. 122, inciso
VIII da Lei nº 6.404/76.
Art. 17 XIII Excluir texto integral do inciso XIII. Atribuição legal prevista no art. 122,
inciso VI da Lei nº 6.404/76.
Art. 17 X Inclusão de novo inciso, de acordo com as instruções contida no Parecer de
Orientação nº 38 da CVM. O contrato de indenidade da Eletrobras está alinhado com
o contrato D&O.
Art. 17 § 1º Excluir texto integral o § 1o segundo diretrizes da Eletrobras. O prazo
previsto neste § 1º é legal (art. 124, § 1º, inc. II da Lei nº 6.404/76). Em função da
Eletrobras ter suas ações listadas na NYSE pratica-se o prazo mínimo de 30 dias entre
o primeiro edital de convocação e a data da realização da Assembleia.
Art. 17 § 1º Renumeração do §2º para §1º.
Art. 17 § 2º Renumeração do §3º para §2º.
Art. 17 § 3º Renumeração do §4º para §3º.
Art. 17 § 4º Renumeração do §5º para §4º. Ajuste de redação
Art. 17 § 5º Renumeração do §6º para §5º.

Art. 17 § 7o Excluir texto integral do §7º. Atribuição legal prevista no art. 142, inciso
IV e no art. 164, inciso V, da Lei 6.404/76.
Art. 17 § 6º Renumeração do §8º para §6º. Ajuste de redação. O administrador que
presidirá a assembleia, em linha às boas práticas de governança.
Art. 19 § 1º Ajuste de redação, segundo as diretrizes da Eletrobras.
Art. 19 § 2º Ajuste de redação. Adequar o texto à Instrução CVM nº 481, com a
alteração trazida pela Instrução CVM nº 622, de 17 de abril de 2020, dada a
possibilidade de assembleia no formato digital.
Art. 19 § 3º Ajuste de redação para corrigir o nome por extenso do BDR.
CAPÍTULO V
Art. 22 Ajuste de redação. Adequar o nome da Política de Indicação para Normativos
de Indicação para cargos em órgãos de Governança das empresas Eletrobras.
Art. 22 § 1º Ajuste de redação. Adequar o nome da Política de Indicação para
Normativos de Indicação para cargos em órgãos de Governança das empresas
Eletrobras.
Art. 23 Ajuste de redação. Adequação ao item 3.9 do modelo de estatuto da SEST.
Art. 23 §§ 1º e 2º Inclusão de novos parágrafos 1º e 2º. Adequação ao item 3.9 do
modelo de estatuto da SEST.
Art. 24 Ajuste de redação para adequar a prática do termo de posse.
Art. 24 § 1o Excluir texto integral do § 1o segundo diretrizes da Eletrobras.
Art. 24 § 1º Renumeração do § 2o para § 1o
Art. 24 § 2º Remuneração do § 3o para § 2o. Ajuste de redação para adaptar à
situação do membro externo de comitê estatutário que recebe remuneração
específica.
Art. 24 § 3º Remuneração do § 4o para § 3o
Art. 25 Ajuste de redação. Contemplar a IN TCU 87/2020.
Art. 25 Parágrafo único Inclusão de novo parágrafo único. Adequação ao item 3.4 do
modelo SEST, apenas os diretores precisam enviar declaração anual de bens à CEP.
Art. 26 §§ 1º, 2º e 3º Ajuste de remissão, artigo 42 passa para art. 43.
Art. 27 Aperfeiçoamento da redação. Evitar a menção de tópicos específicos de
treinamento, os quais podem se tornar desatualizados em caso de alteração de Lei
ou Decreto.
Art. 28 Aperfeiçoamento da redação. Casos de quórum qualificado para deliberação.
Art. 28 § 1º Ajuste de redação. Deixar claro que a participação remota e digital em
reuniões igualmente caracteriza presença.
Art. 28 § 2º Ajuste de redação. Evitar possíveis fragilidades na SOX.
Art. 28 §§ 3º e 4º Inclusão de novos parágrafos, segundo diretrizes da Eletrobras.
Art. 28 § 5º Remuneração do § 3o para § 5o
Art. 28 § 6º Remuneração do § 4o para § 6o
Art. 28 §§ 7º e 8º Inclusão de novos parágrafos, segundo diretrizes da Eletrobras.

Art. 29 § 2º Separação do conteúdo do parágrafo 2º vigente em parágrafo e inclusão
dos incisos I, I, III. A redação proposta visa adequar o Estatuto Social para
contemplar todos os beneficiários constantes da apólice do Seguro D&O contratado
pela Eletrobras.
Art. 29 § 6º Inclusão de novo parágrafo. O objetivo é possibilitar a celebração de
Contrato de Indenidade entre a companhia e todos os beneficiários constantes da
apólice do Seguro D&O.
Art. 29 § 7º Inclusão de novo parágrafo. Adequação ao item 3.10 do modelo de
estatuto da SEST.
Art. 29 § 8º Inclusão de novo parágrafo. Complemento ao parágrafo 7º para conferir
maior segurança jurídica.
Art. 31 Nova redação ao Art. 31. Contemplar recomendação dos Comitês.
Art. 31 §§ 1°, 2º e 3º Inclusão de novos parágrafos, segundo diretrizes da Eletrobras.
Art. 31 Parágrafo único. Excluir texto integral do parágrafo. Previsão estatutária
redundante, reproduz o art. 20 da Lei 13.303/16.
CAPÍTULO VI
Art. 32 Ajuste de texto, para deixar claro que o Presidente do CA e seu substituto
serão designados pela Assembleia Geral de Acionistas. Estatuto Padrão da SEST
ajustado.
Art. 32 IV Ajuste de redação. A Eletrobras tem somente um acionista controlador.
Art. 32 § 2º Excluir texto integral do § 2º, regra contemplada no art. 2º, §3º, da Lei
nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010.
Art. 32 § 3o Excluir texto integral do § 3º, regra contemplada no art. 8º, §1º, da
Portaria nº 026 de 11 de março de 2011.
Art. 32 § 2º Renumeração do § 4º para § 2º
Art. 32 § 3º Inclusão de novo parágrafo com redação do modelo de Estatuto da SEST.
Art. 32 § 4º Renumeração do § 5º para § 4º e ajuste de remissão do §.
Art. 32 § 5º Inclusão de novo § 5º. Adequação ao item 3.4 do modelo de estatuto da
SEST.
Art. 33 Nova redação para o Art. 33, segundo diretrizes da Eletrobras.
Art. 33 § 1º Alteração do dispositivo. Art. 33 passa para §1º.
Art. 33 § 2º Renumeração do § 1o passa para § 2o. Ajuste de redação segundo as
diretrizes da Eletrobras.
Art. 33 § 3º Renumeração do § 2o passa para § 3o.
Art. 34 Aperfeiçoamento de redação. Sugestão do modelo de Estatuto da SEST.
Art. 34 Parágrafo único Ajuste de redação, inclusão de “alimentação”. Adequar ao
item 3.6 do modelo de estatuto da SEST, para a prática de pagamento de diárias aos
Conselheiros que viajam.
Art. 36 I, II, III e IV Alteração da redação do Inciso I e inclusão de novos incisos: II,
III e IV. Melhorar a redação separando os incisos.

Art. 36 V Renumeração do inciso II para V, com nova redação. Simplificar a redação.
O texto vigente está previsto no art. 3º, §1º, do Estatuto.
Art. 36 VI Renumeração do inciso III para VI, excluir “controladas”.
Art. 36 VII Renumeração do inciso IV para VII.
Art. 36 VIII Renumeração do inciso V para VIII, com ajuste de redação. Adequar o
nome da Política de Alçadas para Normativos que regulam as alçadas de aprovação
das Empresas Eletrobras.
Art. 36 IX Renumeração do inciso VI para IX, com ajuste de redação. Excluir
“controladas”, incluir “subsidiárias”. Adequar o nome da Política de Alçadas para
Normativos que regulam as alçadas de aprovação das Empresas Eletrobras.
Art. 36 X Renumeração do inciso VII para X, com ajuste de redação. Excluir
“controladas”, incluir “subsidiárias”. Adequar o nome da Política de Alçadas para
Normativos que regulam as alçadas de aprovação das Empresas Eletrobras.
Art. 36 XI Renumeração do inciso VIII para XI, com ajuste de redação. Adequar o
nome da Política de Alçadas para Normativos que regulam as alçadas de aprovação
das Empresas Eletrobras.
Art. 36 XII Renumeração do inciso X para XII. Deixar expresso que o CA deve aprovar
as mudanças no manual de organização que estejam relacionadas à distribuição de
encargos entre os integrantes da Diretoria.
Art. 36 XIII Renumeração do inciso XI para XIII, conforme diretrizes da Eletrobras.
Art. 36- XIV Renumeração do inciso XII para XIV.
Art. 36 XV Renumeração do inciso XIII para XV, com ajuste de redação. Sugestão do
modelo de Estatuto da SEST.
Art. 36 XVI Renumeração do inciso XIV para XVI, com ajuste de redação. Adequar o
nome da Política de Alçadas para Normativos que regulam as alçadas de aprovação
das Empresas Eletrobras. Ajustado para não prever mais limitação a bens móveis.
Art. 36 XVII Renumeração do inciso XV para XVII, com ajuste de redação. Adequar
o nome da Política de Alçadas para Normativos que regulam as alçadas de aprovação
das Empresas Eletrobras. Adequação ao título do novo documento do Programa de
Integridade.
Art. 36 XVIII Renumeração do inciso XVI para XVIII, com ajuste de redação.
Sugestão com base no modelo de Estatuto da SEST.
Art. 36 XIX Renumeração do inciso XVII para XIX.
Art. 36 XX Renumeração do inciso XVIII para XX. Excluir “controladas”, incluir
“subsidiárias”.
Art. 36 XXI Renumeração do inciso XIX para XXI.
Art. 36 XXII Renumeração do inciso XX para XXII, com ajuste de redação, segundo
diretrizes da Eletrobras.
Art. 36 XXIII Inclusão de novo inciso. Redação com base no modelo de Estatuto da
SEST.
Art. 36 XXIV Renumeração do inciso XXI para XXIV, com ajuste de redação. Exclusão
para permitir escolha e destituição de instituição financeira, que manterá as ações
da Eletrobras em contas de depósito, pela Diretoria Executiva da Eletrobras.

Art. 36 XXV Renumeração do inciso XXII para XXV, com ajuste de redação.
Atualização para atender à reestruturação aprovada pelo CA por meio da Deliberação
041/2019, previsão de aprovação na AGE/AGO abril/2020.
Art. 36 XXVI Renumeração do inciso XXIII para XXVI, com nova redação. Atualização
para atender à reestruturação aprovada pelo CA por meio da Deliberação 041/2019.
Recomendação para que o texto fique genérico.
Art. 36 XXVII Renumeração do inciso XXIV para XXVII.
Art. 36 XXVIII Excluir texto vigente do inciso XXV. Renumeração do inciso XXV para
XXVIII, com nova redação. Atribuição já prevista em resolução CGPAR. O novo texto
reflete o subitem 29 do item 4.6 do modelo de estatuto da SEST.
Art. 36 XXIX Renumeração do inciso XXVI para XXIX.
Art. 36 XXX Renumeração do inciso XXVII para XXX, com nova redação. Necessidade
de simplificar o dispositivo para evitar redundâncias com o art. 3º, §§6º e 7º.
Art. 36 XXXI Renumeração do inciso XXVIII para XXXI, com ajuste de redação.
Incluída menção aos regimentos.
Art. 36 XXXII Renumeração do inciso XXIX para XXXII.
Art. 36 XXXIII Renumeração do inciso XXX para XXXIII, com ajuste de redação.
Redação com base no modelo de Estatuto da SEST.
Art. 36 XXXIV Renumeração do inciso XXXI para XXXIV, com ajuste de redação e
ajuste de remissão do artigo. Redação com base no modelo de Estatuto da SEST.
Art. 36 XXXV Renumeração do inciso XXXII para XXXV. Excluir “controladas”, incluir
“subsidiárias”.
Art. 36 XXXVI Renumeração do inciso XXXIII para XXXVI.
Art. 36 XXXVII Renumeração do inciso XXXIV para XXXVII. Excluir “controladas”,
incluir “subsidiárias”.
Art. 36 XXXVIII Renumeração do inciso XXXV para XXXVIII. Excluir “controladas”,
incluir “subsidiárias”.
Art. 36 XXXIX Renumeração do inciso XXXVI para XXXIX. Excluir “controladas”,
incluir “subsidiárias”. Ajuste de remissão de inciso.
Art. 36 XL Renumeração do inciso XXXVII para XL, com ajuste de redação. Adequar
o nome da Política de Alçadas para Normativos que regulam as alçadas de aprovação
das Empresas Eletrobras.
Art. 36 XLI Renumeração do inciso XXXVIII para XLI.
Art. 36 XLII Renumeração do inciso XXXIX para XLII.
Art. 36 XLIII Renumeração do inciso XL para XLIII, com ajuste de redação. Prever
explicitamente a possibilidade de comissões, tal como foi feito no rol de atribuições
da Diretoria. Redação com base no modelo de Estatuo da SEST.
Art. 36 XLIV Renumeração do inciso XLI para XLIV, com ajuste de redação. Adequar
o nome da Política de Indicação para Normativos de Indicação para cargos em órgãos
de Governança das empresas Eletrobras. Excluir “controladas”.
Art. 36 XLV Renumeração do inciso XLII para XLV.
Art. 36 XLVI Renumeração do inciso XLIII para XLVI.

Art. 36 XLVII Renumeração do inciso XLIV para XLVII, com ajuste de redação
contemplando o modelo de Estatuo da SEST.
Art. 36 XLVIII Renumeração do inciso XLV para XLVIII. Excluir “controladas”, incluir
“subsidiárias”.
Art. 36 XLIX Renumeração do inciso XLVI para XLIX, com ajuste de redação,
conforme modelo de Estatuto da SEST. Adequar o nome da Política de Alçadas para
Normativos que regulam as alçadas de aprovação das empresas Eletrobras.
Art. 36 L Renumeração do inciso XLVII para L, com ajuste de redação, conforme
modelo de Estatuto da SEST.
Art. 36 LI Renumeração do inciso XLVIII para LI, com ajuste de redação, segundo
diretrizes da Eletrobras.
Art. 36 LII Renumeração do inciso XLIX para LII, com ajuste de redação, segundo
diretrizes da Eletrobras.
Art. 36 LIII Renumeração do inciso L para LIII.
Art. 36 LIV Exclusão do texto vigente. Renumeração do inciso LI para LIV, com nova
redação. Repetição de atribuição já prevista em resolução CGPAR. Inserida a
atribuição de aprovar novos planos de assistência à saúde e de previdência
complementar, conforme subitem 42 do item 4.6 do modelo de estatuto SEST.
Art. 36 LV Renumeração do inciso LII para LV, com nova redação, conforme modelo
de Estatuto da SEST.
Art. 36 LVI Excluir texto vigente do inciso LIII. Renumeração do inciso LIII para LVI,
com nova redação, conforme modelo de Estatuto da SEST.
Art. 36 LVII Renumeração do inciso LIV para LVII, com ajuste de redação.
Art. 36 LVIII, LIX, LX, LXI, LXII Inclusão de novos incisos LVIII, LIX, LX, LXI e LXII.
Redação conforme modelo de Estatuto da SEST.
Art. 36 LXIII Renumeração do inciso IX para LXIII, devido ao reposicionamento.
Art. 36 LXIV Renumeração do inciso LV para LXIV.
Art. 36 § 1º Renumeração de remissão dos incisos XXXIV e XXXV deste artigo.
Art. 36 § 2º Renumeração de remissão do inciso XLVII deste artigo.
Art. 36 § 4º Inclusão de novo parágrafo. Incorporação do item 4.7 do modelo de
estatuto SEST.
Art. 36 I, II, III, IV e V Inclusão de novos incisos I, II, III, IV e V. Incorporação do
item 4.7 do modelo de estatuto SEST.
Art. 37 Ajuste de remissão do Art. 47 passa para Art. 48.
Art. 38 Ajuste de redação. Deixar mais claro o prazo máximo de duração da atuação
do substituto do Presidente do Conselho até nova Assembleia. Base – Modelo de
Estatuo da SEST.
Art. 39 § 1º Inclusão de novo parágrafo 1º Redação conforme modelo de Estatuto da
SEST.
Art. 39 § 2º Renumeração do parágrafo único para § 2º.
Art. 39 §§ 3º e 4º Inclusão de novos parágrafos. Redação conforme modelo de
Estatuto da SEST.

Art. 40 Ajuste de redação. Atualização do nome comitê. CEGS seja igualmente
estatutário e passe a contemplar a possibilidade de membro externo remunerado.
Art. 40 §2º Nova redação para o §2º. Melhoria da redação para deixar claro que o RI
do CAE também pode prever atribuições adicionais, além daquelas previstas na lei.
Cabe ao CA da Holding definir se o Comitê atuará de modo unificado ou não.
Art. 40 § 3º Ajuste de redação. Inclusão para permitir membros externos, conforme
regras contidas no Decreto nº 8.945/16 e, determinar que os prazos dos mandatos
não sejam coincidentes.
Art. 40 § 5º Correção de pontuação “,”
Art. 40 §§ 6º, 7º, 8º, 9º e 10 Inclusão de novos parágrafos. Redação conforme
modelo de Estatuto da SEST adaptado para Eletrobras.
Art. 40 § 11 Inclusão de novo parágrafo, conforme diretrizes da Eletrobras.
Art. 40 § 12 Renumeração do parágrafo com nova redação. Inseridas atribuições
básicas do comitê.
Art. 40 § 13, incisos I, II, III Inclusão de novo parágrafo e incisos. Redação conforme
modelo de Estatuto da SEST adaptado para Eletrobras.
Art. 40 §§ 14 e 15 Inclusão de novos parágrafos. Redação conforme modelo de
Estatuto da SEST.
Art. 40 § 16 Realocação do antigo §6º com aprimoramento do texto.
Art. 40 § 17 Inclusão de novo parágrafo. Conforme capítulo 8 do modelo de estatuto
da SEST.
Art. 40 §§ 18 e 19 Inclusão de novos parágrafos. Redação conforme modelo de
Estatuto da SEST.
Art. 40 § 20 Inclusão de novo parágrafo. Inclusão das atribuições básicas do CEGS
estatutário.
Art. 40 § 21 Inclusão de novo §. Inclusão da estrutura básica do CEGS estatutário.
Art. 41 Renumeração de remissão do inciso XL, passa para XLII do art. 36.
Art. 42 Inclusão de novo Artigo e incisos I, II e III. Redação conforme modelo de
Estatuto da SEST.
CAPÍTULO VII
Art. 43 Renumeração do Art.42, passa para Art. 43.
Art. 43 § 1º Renumeração de parágrafo único para § 1º em função da inclusão de
parágrafo adicional.
Art. 43 § 2º Inclusão de novo parágrafo, conforme diretrizes da Eletrobras e SEST.
Art. 43 § 3º Inclusão de novo parágrafo. Redação conforme modelo de Estatuto da
SEST.
Art. 44 Renumeração do Art. 43, passa para Art. 44.
Art. 44 § 1º Excluir “controladas”
Art. 44 § 3º Inclusão de novo parágrafo. Redação conforme orientação da SEST.
Art. 45 Renumeração do Art. 44, passa para Art. 45.

Art. 45 § 1º Ajuste de redação, conforme orientação da SEST e remissão do inciso.
Art. 45 2º Ajuste de redação. Adequado à regra do item 5.4 do modelo de estatuto
da SEST.
Art. 45 § 4º Inclusão de novo parágrafo. Redação conforme modelo de Estatuto da
SEST.
Art. 46 Renumeração do Art. 45 passa para Art. 46. Ajuste de redação conforme
modelo de Estatuto da SEST.
Art. 47 Renumeração do Art. 46 passa para Art. 47.
Art. 48 Renumeração do Art. 47 passa para Art. 48.
Art. 48 I Ajuste de redação. Excetuar matéria de competência exclusiva do Conselho
de Administração. Ajustado ainda o item 5.6, subitem 9, do modelo de estatuto SEST.
Art. 48 III Ajuste de redação. Adequar o nome da Política de Alçadas para Normativos
que regulam as alçadas de aprovação das Empresas Eletrobras.
Art. 48 V Ajuste de redação. Adaptação ao item 5.6, subitem 3, do modelo de estatuto
da SEST.
Art. 48 VI Ajuste de redação, conforme diretrizes da Eletrobras.
Art. 48 XV Excluir “controladas”.
Art. 48 XVI Ajuste de redação, conforme diretrizes da Eletrobras.
Art. 48 XVII e XVIII Excluir “controladas”, incluir “subsidiárias”.
Art. 48 XIX Ajuste de redação. Adequar o nome da Política de Alçadas para
Normativos que regulam as alçadas de aprovação das Empresas Eletrobras.
Art. 48 XX Ajuste redacional, exclusão da letra “e” no final do inciso.
Art. 48 XXI Ajuste de pontuação “.”passa para “:”
Art. 48 XXII Inclusão de novo inciso. As escolhas para cargos nos Conselhos Fiscais,
incluindo nos casos de SPEs das controladas, excetuando o da própria Eletrobras
estão incluídas como competência da DEE, nos termos dos Normativos de Indicação
para cargos em órgãos de Governança das empresas Eletrobras vigente.
Art. 48 XXIII Inclusão de novo inciso, conforme o item 5.6, subitens 1 e 2, modelo
de Estatuo da SEST.
Art. 48 XXIV Inclusão de novo inciso. Redação conforme o item 5.6, subitem 11,
modelo de Estatuo da SEST.
Art. 48 XXV Inclusão de novo inciso, conforme modelo de Estatuo da SEST.
Art. 48 XXVI Inclusão de novo inciso. Redação em linha com o item 5.6, subitem 15,
Modelo de Estatuo da SEST.
Art. 48 XXVII Inclusão de novo inciso. Explicitar atribuição exercida pela Diretoria
Executiva. O CA apenas autoriza a publicação dos ITRs, após sua análise formal.
Art. 48 XXVIII Inclusão de novo inciso, conforme modelo de Estatuo da SEST.
CAPÍTULO VIII Excluir “e dos Diretores”
Art. 49 Renumeração do Art. 48 passa para Art. 49.
Art. 49 I ajuste de redação. PDNG é só na Holding, e os PNG nas empresas Eletrobras.

Art. 49 II Ajuste de redação. Atribuição da PR, relativa à eficiência energética.
Art. 49 III Ajuste de redação, exclusão da palavra “acionistas”. De acordo com a
estrutura interna atual, a responsabilidade de atender a acionistas e investidores é
do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.
Art. 49 Excluir texto integral do inciso. A nova regra atribui ao Presidente do CA esta
tarefa.
Art. 49 IV Renumeração do inciso de V para IV. Ajuste de redação, conforme
orientação da SEST adaptada para Eletrobras.
Art. 49 V Renumeração do inciso de VI para V.
Art. 49 VI Renumeração do inciso de VII para VI. Ajuste de redação, para contemplar
os normativos internos como termo genérico.
Art. 49 VII Renumeração do inciso de VIII para VII. Ajuste de redação.
Art. 49 VIII Renumeração do inciso IX para VIII e ajuste de remissão art. 48, XII
deste Estatuto.
Art. 49 IX Renumeração do inciso de X para IX. Excluir “e” no final do texto.
Art. 49 X, XI e XII Inclusão de novos incisos, conforme orientação da SEST adaptada
para Eletrobras.
Art. 49 XIII Renumeração do inciso de XI para XIII.
Art. 50 Renumeração do Art. 49, passa para Art. 50. Inclusão de incisos I, II e III.
Adequar as atribuições dos diretores com redação simplificada.
Art. 50 Excluir texto integral dos parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º e seus incisos I,
II, III e IV. Redação simplificada das atribuições dos diretores nos incisos I, II e III
deste artigo.
CAPÍTULO IX
Art. 51 Renumeração do Art. 50, passa para Art. 51.
Art. 52 Renumeração do Art. 51, passa para Art. 52. Ajuste de redação. Adequar o
nome da Política de Indicação para Normativos de Indicação para cargos em órgãos
de Governança das empresas Eletrobras e inclusão ao Conselho Fiscal das mesmas
vedações do Conselho de Administração.
§ 1º Ajuste de redação. Adequar o nome da Política de Indicação para Normativos
de Indicação para cargos em órgãos de Governança das empresas Eletrobras.
§ 2º Ajuste de redação.
§ 3º Ajuste de redação. Inclusão para contemplar a IN TCU 87/2020.
§ 9º Ajuste de remissão dos parágrafos 1° e 2° do art. 31 do presente Estatuto.
Art. 53 Renumeração do Art. 52, passa para Art. 53. Ajuste de redação. Adequação
ao subitem 10, item 5.6, do modelo de estatuto SEST, ajustado para Eletrobras.
§ 2º Ajuste de redação. Incluir “alimentação” prevista no modelo de estatuto da SEST
e legitimar o pagamento de diárias.
Art. 54 Renumeração do Art. 53, passa para Art. 54.
Art. 54 XII Ajuste de redação excluir “e”.

Art. 54 XIII Ajuste de redação excluir “.”. incluir “; e”.
Art. 54 XIV Inclusão de novo inciso, conforme diretrizes da Eletrobras e SEST.
Art. 55 Renumeração do Art. 54, passa para Art. 55.
Art. 55 Parágrafo único. Ajuste de redação, conforme diretrizes da Eletrobras e SEST.
CAPÍTULO X
Art. 56 Renumeração do Art. 55, passa para Art. 56.
Art. 57 Renumeração do Art. 56, passa para Art. 57.
Art. 58 Renumeração do Art. 57, passa para Art. 58.
Art. 59 Renumeração do Art. 58, passa para Art. 59.
Art. 60 Renumeração do Art. 59, passa para Art. 60.
CAPÍTULO XI
Art. 61 Renumeração do Art. 60, passa para Art. 61. Ajuste de redação para deixar
o texto genérico.
Art. 62 Renumeração do Art. 61, passa para Art. 62. Excluir “, controladas”
Art. 63 Renumeração do Art. 62, passa para Art. 63.
Art. 63 I - Ajuste de redação.
Art. 63 II - Ajuste de remissão do inciso XXXIV do art. 36 deste Estatuto.
Art. 63 § 2º Inclusão de novo parágrafo, conforme diretrizes da Eletrobras.
Art. 63 § 3º Renumeração do §2º para § 3º.
Art. 63 § 4º Renumeração do §3º para § 4º.
Art. 64 Renumeração do Art. 63, passa para Art. 64.
Art. 65 Renumeração do Art. 64, passa para Art. 65. Ajuste de redação. Adequação
da redação ao art. 36. É atribuição do CA aprovar planos de assistência à saúde e
planos de previdência complementar.
CAPÍTULO XII - Disposições Gerais
Art. 66 Renumeração do Art. 65, passa para Art. 66. Adequação da redação aos
dispositivos legais.
Art. 66 Excluir texto integral do Art. 66 vigente e seus parágrafos 1o e 2o, conforme
diretrizes da Eletrobras.
Art. 67 Ajuste de redação para atualização do texto.
CAPÍTULO XIII - Excluir CAPÍTULO XIII Disposições Transitórias. Não existem mais
disposições transitórias.
Art. 69 Excluir texto integral do Art. 69 vigente. O Comitê já foi instituído.
Art. 69 Inclusão de novo dispositivo, para contemplar futuras unificações no âmbito
da Diretoria, e não somente de áreas vinculadas ao CA.

Art. 69 Parágrafo único Inclusão de novo dispositivo, para contemplar demandas
desses órgãos.

Nos termos do parágrafo primeiro do artigo 126 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro, conforme
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e da decisão do I. Colegiado da CVM no processo
CVM RJ-2014/3578, em 04 de novembro de 2014, o acionista pode ser representado na
assembleia geral: (i) se pessoa natural, por procurador constituído há menos de 1 (um) ano
(que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado regularmente inscrito nos
quadros da Ordem dos Advogados do Brasil), (ii) se pessoa jurídica, por seus representantes
legais ou por procurador nomeado nos termos de seus atos constitutivos e de acordo com as
regras do Código Civil Brasileiro, (iii) se fundo de investimento, pelo seu administrador e/ou
gestor ou, ainda, por procurador nomeado nos termos de seus atos constitutivos e de acordo
com as regras do Código Civil Brasileiro.
Observados os procedimentos previstos na Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009,
conforme alterada (“Instrução CVM 481”), no Formulário de Referência da Companhia e as
instruções contidas na Proposta da Administração para a Assembleia Geral, o acionista poderá
exercer o direito de voto por meio de preenchimento e entrega do Boletim de Voto à Distância
(“Boletim de Voto”) disponibilizado pela Companhia nos websites da Companhia
(www.eletrobras.com/ri), da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) (www.cvm.gov.br) e da
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) (www.b3.com.br).
O acionista ou seu representante legal, objetivando assegurar a admissão na Assembleia Geral,
nos termos do artigo 5º da Instrução CVM 481, deverá apresentar os seguintes documentos:


Documento oficial de identidade com foto;

 Ato constitutivo atualizado (estatuto social ou contrato social), no caso de pessoa
jurídica;


Procuração outorgada por acionista.

Considerando a situação que em sendo reportada sobre a pandemia de COVID-19 (coronavírus)
no Brasil, sobretudo em razão das restrições atualmente existentes à circulação e reunião de
pessoas, a Assembleia será realizada de modo exclusivamente digital, razão pela qual a
participação do Acionista somente poderá ser:
(a) via boletim de voto a distância, sendo que as orientações detalhadas acerca da
documentação exigida para a votação a distância constam no Boletim que pode ser acessado
nos websites mencionados acima; e
(b) via Plataforma Digital, pessoalmente ou por procurador devidamente constituído nos
termos do artigo 21-C, §§2º e 3º da IN CVM 481, caso em que o Acionista poderá: (i)
simplesmente participar da Assembleia, tenha ou não enviado o Boletim; ou (ii) participar e
votar na Assembleia, observando-se que, quanto ao Acionista que já tenha enviado o Boletim
e que, caso queira, votar na Assembleia, todas as instruções de voto recebidas por meio de
Boletim serão desconsideradas.
Os acionistas que desejarem participar da AGE via Plataforma Digital deverão acessar o site
da Companhia, no endereço http://www.eletrobras.com/AssembleiaVirtual e preencher seu
cadastro, e após confirmação do cadastro e recebimento de senha de cadastro, anexar todos
os documentos necessários para sua habilitação para participação e/ou voto na AGE, com, no
mínimo, 2 (dois) dias de antecedência da data designada para a realização da AGE, ou seja,
até o dia 26 de janeiro de 2021. Os seguintes documentos serão exigidos dos acionistas para
habilitação e participação e/ou voto na AGE via Plataforma Digital: (a) se pessoa natural, cópia
do documento de identificação, reconhecido legalmente como tal, com foto recente e validade

nacional, dentro do prazo de validade, caso aplicável, ou, no caso de ser representado por
procurador, cópia do instrumento de mandato firmado com menos de 1 (um) ano, juntamente
com o documento oficial de identidade com foto do procurador, devendo tal procurador ser
outro acionista ou advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do
Brasil; ou (b) se pessoa jurídica, (i) atos constitutivos atualizados do acionista e do ato que
investe o(s) representante(s) de poderes bastantes para representação no âmbito da AGE,
devidamente registrados nos órgãos competentes, juntamente com o documento oficial de
identidade com foto do(s) referido(s) representante(s); (ii) se for o ocaso, instrumento de
mandato devidamente outorgado na forma da lei e/ou dos atos constitutivos do acionista,
juntamente com o documento oficial de identidade com foto do procurador.
Após envio de todos os documentos comprobatórios de habilitação, o acionista ou procurador,
conforme o caso, receberá um convite com uma senha individual para acesso à Plataforma
Digital. Nos termos do artigo 5º, §3º da Instrução CVM 481, não será admitido o acesso à
Plataforma Digital de acionistas que não apresentarem os documentos de participação
necessários no prazo aqui previsto e conforme detalhado na Proposta da Administração.
A Companhia esclarece que, excepcionalmente para esta AGE, dispensará a necessidade de
envio das vias físicas dos documentos de representação dos acionistas para o seu escritório,
bem como o reconhecimento de firma do outorgante na procuração para representação do
acionista, a notarização, a consularização, o apostilamento e a tradução juramentada de todos
os documentos de representação do acionista estrangeiro, bastando o envio de cópia simples
das vias originais de tais documentos através do website acima mencionado.
Informações detalhadas sobre as regras e procedimentos para participação e/ou votação a
distância na AGE, inclusive orientações para envio do Boletim de Voto a Distância, constam na
Proposta da Administração disponível nos websites da CVM (www.cvm.gov.br) e da Companhia
(www.eletrobras.com/ri). As orientações sobre acesso à Plataforma Digital e regras de conduta
a serem adotadas na AGE serão enviadas para cada acionista juntamente com convite com
uma senha individual para acesso à Plataforma Digital.
A decisão da Companhia para a realização da AGE exclusivamente digital, nos termos do artigo
4º, §2º, inciso I e artigo 21-C, §§2º e 3º da ICVM 481, se deu em razão do contexto
extraordinário pelo qual passa o País e o resto do mundo, decorrente da pandemia do COVID19, onde o trânsito de pessoas está sendo limitado pelas autoridades competentes e que,
inclusive a abertura do espaço aéreo e trânsito por aeroportos, é um dos aspectos de maior
instabilidade. Assim, a realização da AGE exclusivamente digital diminui a necessidade de
viagem aérea e o risco à saúde de todos os participantes da AGE, facilitando a participação dos
acionistas e dos demais envolvidos na realização da AGE. Através desta decisão, a Companhia
reitera seu compromisso com a adoção das medidas de combate à pandemia da COVID-19 e
com a segurança de seus acionistas e colaboradores e das comunidades das regiões onde atua.
As deliberações serão tomadas na AGE ora convocada por maioria de votos, sendo o voto de
cada acionista proporcional à sua participação acionária no capital social votante da
Companhia.
Encontram-se
à
disposição
dos
acionistas
nos
websites
da
Companhia
(www.eletrobras.com/ri), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br) toda
documentação pertinente à matéria que será deliberada na AGE, nos termos da Lei das
Sociedades por Ações e da Instrução CVM 481.

Brasília, 18 de dezembro de 2020
José Guimarães Monforte
Presidente do Conselho de Administração

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
1. Procedimentos inerentes à AGE
Para facilitar a compreensão e o comparecimento dos Senhores Acionistas à AGE ora
convocada, a Companhia lista, a seguir, algumas informações relevantes referentes aos
procedimentos de instalação, participação e condução do conclave. (“Proposta da
Administração”).
1.1.

Direito de Voto


Acionistas detentores de ações Ordinárias:

Terão direito a voto em todos os itens da ordem do dia.
1.2.

Instalação da Assembleia Geral Extraordinária

Nos termos do artigo 135 da Lei das Sociedades por Ações, para a instalação da Assembleia
Geral Extraordinária em primeira convocação será necessário o comparecimento hábil de
acionistas e/ou seus representantes legais detentores de participação correspondente a, pelo
menos, 2/3 (dois terços) do capital social votante da Companhia.
Caso não se atinja o referido percentual, proceder-se-á a nova convocação, com pelo menos
08 (oito) dias de antecedência, após a qual a Assembleia Geral Extraordinária será instalada
mediante a presença de qualquer número de acionistas.
1.3.

Habilitação e Participação na Assembleia Geral Extraordinária

Representação na Assembleia Geral Extraordinária
Nos termos do parágrafo 1º do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações e da decisão do I.
Colegiado da CVM no processo CVM RJ-2014/3578, proferida em 04 de novembro de 2014, o
acionista poderá ser representado na AGE das seguintes formas: (a) se pessoa natural, por
procurador constituído há menos de 1 (um) ano (que seja acionista, administrador da
companhia ou advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do
Brasil), (b) se pessoa jurídica, por seus representantes legais ou por procurador nomeado nos
termos de seus atos constitutivos e de acordo com as regras do Código Civil Brasileiro, (c) se
fundo de investimento, pelo seu administrador e/ou gestor ou, ainda, por procurador nomeado
nos termos de seus atos constitutivos e de acordo com as regras do Código Civil Brasileiro.
Documentos para Participação na Assembleia Geral Extraordinária
Para participar da AGE, os Senhores Acionistas devem ser detentores de ações de emissão da
Companhia, e apresentar os seguintes documentos:
(a) se pessoa natural, cópia de documento de identificação, reconhecido legalmente como tal,
com foto recente e validade nacional, dentro do prazo de validade, caso aplicável, ou, no caso
de ser representado por procurador, cópia do instrumento de mandato firmado com menos de
1 (um) ano, juntamente com o documento oficial de identidade com foto do procurador,
devendo tal procurador ser outro acionista ou advogado regularmente inscrito nos quadros da
Ordem dos Advogados do Brasil; ou
(b) se pessoa jurídica, (i) a cópia dos atos constitutivos atualizados do acionista e do ato que
investe o(s) representante(s) de poderes bastantes para representação no âmbito da AGE,
devidamente registrados nos órgãos competentes, juntamente com o documento oficial de
identidade com foto do(s) referido(s) representante(s); (ii) se for o caso, instrumento de

mandato devidamente outorgado na forma da lei e/ou dos atos constitutivos, juntamente com
o documento oficial de identidade com foto do procurador.
Para os fins dos documentos previstos no item (b), a Companhia acatará estatutos e contratos
sociais e atas de órgãos sociais que elegem os representantes do acionista pessoa jurídica, em
certidão expedida pelo respectivo órgão de registro, atestando o registro do documento ou ato
registrado.
No caso dos fundos de investimento, o representante deverá comprovar a sua qualidade de
administrador do fundo ou de procurador devidamente nomeado por este, na forma da
legislação que lhe for aplicável.
Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados pelo acionista até 2 (dois) dias
de antecedência da data designada para a realização da AGE, ou seja, até o dia 26 de janeiro
de
2021,
exclusivamente
através
do
endereço
de
website:

http://www.eletrobras.com/AssembleiaVirtual.
Cadastro e Credenciamento para Participação a Distância na AGE
O acionista que desejar participar da AGE, para manifestar-se e/ou votar, via plataforma
digital,
deverá
preencher
todos
os
dados
de
cadastro
no
endereço

http://www.eletrobras.com/AssembleiaVirtual. Após receber email de confirmação do
cadastro, o Acionista deverá anexar todos (de forma completa) os documentos comprobatórios
de habilitação (conforme enumerados acima) no referido endereço de website com, no mínimo
2 (dois) dias de antecedência da data designada para a realização da AGE, ou seja, até o dia
26 de janeiro de 2021.
A Companhia providenciará a verificação dos documentos e o acionista será informado
exclusivamente através do endereço eletrônico que tiver fornecido em seu cadastro acerca de
seu credenciamento para participação na AGE. Em caso de documentação insuficiente, o
acionista
deverá
complementar
a
documentação
no
mesmo
endereço

http://www.eletrobras.com/AssembleiaVirtual até o dia 26 de janeiro de 2021.
No caso de procurador, o mesmo deverá fazer cadastro com seus dados no endereço

http://www.eletrobras.com/AssembleiaVirtual.

Após receber e-mail de confirmação de

cadastro, deverá, através do mesmo website, indicar cada acionista que irá representar e
anexar os respectivos documentos de comprovação da condição de acionista e de
representação, nos termos acima mencionados. O procurador receberá e-mail individual sobre
a situação de habilitação de cada acionista registrado em seu cadastro e providenciará, se
necessário, a complementação de documentos. O procurador que porventura represente mais
de um acionista somente poderá votar na AGE pelos acionistas que tiverem sua hablitação
confirmada pela Companhia.
Após envio de todos os documentos comprobatórios de habilitação, o acionista ou procurador,
conforme o caso, receberá um convite com uma senha individual para acesso à Plataforma
Digital e demais regras de conduta a serem adotadas na AGE. Cada convite terá uma
identificação (“ID”) e uma senha, que autorizará apenas um único acesso à AGE.
Ressalte-se que os detentores de ADRs participam e votam nas assembleias única e
exclusivamente por meio do seu representante, Banco Bradesco S.A., na qualidade de
instituição financeira depositária, observando os termos e procedimentos estabelecidos no
“Contrato de Depositário” celebrado com a Eletrobras.
O acesso à AGE via Plataforma Digital estará restrito aos acionistas ou seus procuradores que
se credenciarem nos termos da presente Proposta da Administração (“Acionistas
Credenciados”). A Companhia alerta que os acionistas que não apresentarem o pedido e os

documentos de participação necessários no prazo aqui exigido não estarão aptos à participação
na AGE.
Os Acionistas Credenciados ou seus procuradores se comprometem a: (i) utilizar os convites
individuais única e exclusivamente para o acompanhamento remoto da AGE, (ii) não transferir
ou divulgar, no todo ou em parte, os convites individuais a qualquer terceiro, acionista ou não,
sendo o convite intransferível, e (iii) não gravar ou reproduzir, no todo ou em parte, nem
tampouco transferir, a qualquer terceiro, acionista ou não, o conteúdo ou qualquer informação
transmitida por meio virtual durante a realização da AGE.
Caso determinado Acionista Credenciado não receba o convite individual para acesso virtual
na AGE com até 8 (oito) horas de antecedência do horário início das AGE, deverá entrar em
contato com a Superintendência de Relações com Investidores da Companhia através do email assembleiavirtual@eletrobras.com com até 4 (quatro) horas de antecedência do horário
de início das AGE.
Participação na AGE via Plataforma Digital
O Acionista Credenciado que participar por meio do sistema eletrônico disponibilizado pela
Companhia será considerado presente à AGE (podendo exercer seu respectivo direito de voto)
e assinante da respectiva ata, nos termos do artigo 21-V, inciso III e parágrafo único, da
Instrução CVM 481.
Por sua vez, o acionista que já tenha enviado o Boletim de Voto também poderá, caso deseje,
se cadastrar para participar da AGE por meio da Plataforma Digital, desde que o faça na forma
e no prazo descrito nesta Proposta da Administração, hipótese em que tal acionista poderá: (i)
simplesmente participar da AGE, tenha ou não enviado o Boletim de Voto; ou (ii) participar e
votar na AGE, observando-se que, quanto ao acionista que já tenha enviado o Boletim de Voto
e que, caso queira, vote na AGE, todas as instruções de voto recebidas por meio de Boletim de
Voto serão desconsideradas.
Ressalte-se que a Plataforma Digital atende aos requisitos previstos no artigo 21-C, §1º da
Instrução CVM 481, quais sejam: (i) a possibilidade de manifestação e de acesso simultâneo a
documentos apresentados durante a AGE que não tenham sido disponibilizados anteriormente;
(ii) a gravação integral, pela Companhia, da AGE; e (iii) a possibilidade de comunicação entre
os acionistas presentes.
Os Acionistas Credenciados que ingressarem no sistema eletrônico, desde já, autorizam que a
Companhia utilize quaisquer informações constantes da gravação da AGE para: (i) registro da
possibilidade de manifestação e visualização dos documentos apresentados durante a AGE; (ii)
registro da autenticidade e segurança das comunicações durante a AGE; (iii) registro da
presença e dos votos proferidos pelos acionistas participantes; (iv) cumprimento de ordem
legal de autoridades competentes; e (v) defesa da Companhia, seus administradores e
terceiros contratados, em qualquer esfera judicial, arbitral, regulatória ou administrativa.
O Acionista Credenciado que deseje se manifestar sobre determinada matéria da Ordem do
Dia da AGE deverá utilizar a Plataforma Digital para cadastrar tal pedido, de forma que, na
ordem em que forem recebidos pela mesa, seja dada a palavra a tal Acionista Credenciado,
através da abertura de seu áudio. Com o objetivo de manter o bom andamento das AGE,
poderá ser estabelecido um tempo máximo para a manifestação de cada acionista participante.
Eventuais manifestações realizadas por escrito, enviadas à mesa da AGE para o e-mail
assembleiavirtual@eletrobras.com até o final da AGE, por qualquer Acionista Credenciado ou
seu procurador, serão anexadas à respectiva ata, caso haja solicitação expressa.
O acionista participante que quiser fazer uso da palavra para realizar manifestação sobre
qualquer assunto não relacionado à ordem do dia da AGE deve utilizar os canais usuais de
contato com a Companhia, por meio da área de Relações com Investidores.

A Companhia não se responsabiliza por problemas de conexão que os Acionistas Credenciados
venham a enfrentar e outras situações que não estejam sob o controle da Companhia, tais
como instabilidade na conexão com a internet ou incompatibilidade da Plataforma Digital com
o equipamento do Acionista Credenciado.
A Companhia, vivamente, recomenda, ainda, que os Acionistas Credenciados (i) façam testes
e se familiarizem previamente com a ferramenta Webex para evitar a incompatibilidade dos
seus equipamentos eletrônicos com a Plataforma Digital e outros problemas com a sua
utilização no dia da AGE; e (ii) acessem a Plataforma Digital com antecedência de, no mínimo,
30 (trinta) minutos do início das AGE, a fim de evitar eventuais problemas operacionais.
A fim de auxiliar seus acionistas, a Companhia fornecerá suporte técnico remoto e
disponibilizará aos Acionistas Credenciados guia com instruções básicas para acesso à AGE por
meio da Plataforma Digital.
Eventuais dúvidas ou esclarecimentos sobre as questões acima poderão ser dirimidos ou
obtidos, conforme o caso, por meio de contato com a Diretoria de Relações com Investidores,
por meio do e-mail assembleiavirtual@eletrobras.com.
Voto à Distância
Conforme previsto na Instrução CVM 481, a Eletrobras disponibilizará para a AGE a
possibilidade de participação à distância por meio do boletim de voto à distância (“Boletim de
Voto”), cujo modelo foi disponibilizado nos websites da Companhia (www.eletrobras.com/ri),
da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br).
Para participar da AGE por meio dessa modalidade, os acionistas da Companhia deverão
preencher os campos próprios, assinar o Boletim de Voto e enviá-lo, alternativamente, para:
(i) o Agente Escriturador (conforme abaixo definido) das ações de emissão da Companhia; (ii)
o Agente de Custódia responsável pela custódia das ações de emissão da Companhia de sua
titularidade (“Agente de Custódia”), desde que ele esteja apto a receber o Boletim de Voto nos
termos da Instrução CVM 481; ou, ainda, (iii) a Companhia, diretamente.
Neste sentido, a Eletrobras informa que o agente escriturador de suas ações, a saber, o Banco
Bradesco S.A. (“Agente Escriturador”), nos termos de convênio firmado com a Companhia,
receberá o Boletim de Voto dos acionistas da Companhia em toda a sua rede de agências
bancárias espalhadas por todo o território nacional, observados os procedimentos
estabelecidos pelo Agente Escriturador. Os acionistas ou seus representantes deverão
comparecer em qualquer agência bancária do Agente Escriturador, munidos de documento de
identidade válido, original, com foto e, no caso de acionistas considerados pessoas jurídicas
e/ou representados por procurador, deverão ser apresentados os documentos de
representação competentes, além do Boletim de Voto.
Além disso, cabe salientar que nos termos da Instrução CVM 481, os agentes de custódia
podem, mas não são obrigados a receber os Boletins de Voto dos acionistas da Companhia.
Em razão disso, é recomendado aos acionistas que verifiquem junto ao respectivo Agente de
Custódia se o mesmo prestará tal serviço, bem como seus custos e procedimentos. Nos casos
em que o Agente de Custódia opte por receber os Boletins de Voto, os acionistas da Companhia
poderão, também, a seu exclusivo critério, encaminhar o Boletim de Voto diretamente a tais
agentes.
Ainda, nos termos da Instrução CVM 481, os acionistas que assim desejarem, também poderão
encaminhar o Boletim de Voto diretamente para a Companhia, e, neste caso, devem observar
as regras a seguir:
(i)
Considerando a situação que vem sendo reportada sobre a pandemia de COVID-19
(“coronavírus”) no Brasil, sobretudo em razão das restrições atualmente existentes à circulação
e reunião de pessoas, o que afeta as atividades realizadas presencialmente pelos colaboradores

da Companhia, o Boletim de Voto somente será recebido quando enviado por e-mail, para o
seguinte

endereço

eletrônico:

ombudsman-ri@eletrobras.com.

Assim,

sendo,

excepcionalmente para esta AGE, a Companhia não exigirá o envio dos originais para a
Companhia;
(ii)
O Boletim de Voto deverá conter local, data e assinatura do acionista solicitante. Caso
o acionista seja considerado uma pessoa jurídica nos termos da legislação brasileira, a
assinatura deverá ser de seus representantes legais, ou procuradores com poderes para prática
deste tipo de ato;
(iii)
O Boletim de Voto encaminhado diretamente à Companhia deverá estar acompanhado
da documentação que comprove a qualidade de acionista ou de representante legal do acionista
signatário, observados, portanto, os requisitos e formalidades indicados no item 1.3 acima.
O Boletim de Voto que estiver desacompanhado da documentação necessária à
comprovação da condição de acionista, ou à comprovação de sua representação não
será considerado válido, e, em consequência, não será processado pela Companhia,
podendo, contudo, ser corrigido e reenviado pelo acionista à Companhia, observados
os prazos e procedimentos estabelecidos na Instrução CVM 481.
Será admitido o Boletim de Voto que for recebido pelo Agente Escriturador, pelo
Agente de Custódia (conforme o caso) e/ou pela Companhia até 7 (sete) dias antes
da data de realização da Assembleia Geral nos termos do art. 21-B da Instrução CVM
481. O Boletim de Voto que for entregue após este prazo será considerado inválido
e não será processado pela Companhia.
Após o decurso do prazo mencionado, caso remanesçam itens não preenchidos dos
Boletins de Voto apresentados, a Companhia informa que os considerará como
instrução equivalente à abstenção de voto em relação a tais matérias.

2. Esclarecimentos sobre as Matérias a serem deliberadas na AGE

A Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST encaminhou à
Eletrobras o Ofício Circular SEI nº 1386/2020/ME, de 09 de junho de 2020, através do qual a
Secretaria informou que concluiu a reformulação do estatuto social que deveria servir de
modelo para as empresas federais estatais sob controle direto da União e orientou que as
empresas estatais fizessem a adaptação de seus estatutos ao referido modelo.
Segundo a SEST, o novo modelo de estatuto social objetiva a convergência com as diretrizes
recomendadas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE
relativamente à governança corporativa de empresas estatais, além de buscar o alinhamento
com as melhores práticas de governança corporativa adotadas por empresas brasileiras de
capital aberto, bem como com as recomendações emanadas por entidades especializadas em
governança corporativa.
Além das propostas do SEST, a Companhia entendeu ser oportuno outras alterações do
estatuto social, e apresenta adiante a reforma e consolidação do Estatuto Social da
Companhia, alinhando-o ao novo modelo elaborado pela SEST.
No Anexo 02 da presente Proposta da Administração, estão evidenciadas as alterações
promovidas na redação do Estatuto Social da Companhia, origem e justificativa, bem como
os efeitos jurídicos e econômicos das mesmas, conforme requerido pelo artigo 11 da
Instrução CVM nº 481/09.

A versão consolidada do Estatuto Social da Companhia, considerando todas as adequações
propostas nesta Proposta de Administração, encontra-se no Anexo 03 à presente Proposta
da Administração.
3. Benefícios e Custos da Proposta

Benefícios
Adequação do Estatuto Social da Eletrobras ao modelo proposto pela SEST às diretrizes
recomendadas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE
relativamente à governança corporativa de empresas estatais, além de buscar o alinhamento
com as melhores práticas de governança corporativa adotadas por empresas brasileiras de
capital aberto.
Custos
O novo estatuto social, com a reforma proposta, contempla a celebração de contratos que
poderão acarretar dispêndio adicional de recursos pela companhia, conforme análise
constante do anexo 2.
Ademais, as ações decorrentes de decisões dos órgãos de governança, bem como sua
remuneração deverão observar as diretrizes estratégicas da companhia e as disposições
legais aplicáveis.
4. Conclusão dos Administradores
Tendo em vista tudo o que foi exposto, o Conselho de Administração da Companhia, por
unanimidade dos presentes, aprovou a reforma do Estatuto Social e a sua submissão à
Assembleia Geral de Acionistas, nos termos da presente Proposta da Administração e seus
anexos, e recomenda que os Senhores Acionistas leiam atentamente toda a documentação
posta à sua disposição em relação às deliberações propostas, bem como que as aprovem ao
final.

Brasília, 18 de dezembro de 2020
José Guimarães Monforte
Presidente do Conselho de Administração

LISTA DE ANEXOS - AGE

Todos os documentos relativos à matéria a ser deliberada pela 180ª AGE encontram-se à
disposição dos acionistas no site da Companhia (www.eletrobras.com/elb/age), conforme a
seguir listados:
ANEXO 01 – Ofício Circular SEI nº 1386/2020/ME;
ANEXO 02 – Alterações a serem promovidas no Estatuto Social, com quadro comparativo e
efeitos jurídicos e econômicos;
ANEXO 03 – Estatuto Social consolidado com as alterações propostas;
ANEXO 04 – Parecer Jurídico.

A Companhia, por meio de seu Departamento de Relacionamento com o Mercado, através dos
telefones
(55)(21)2514-6333
ou
(55)(21)2514-6331,
e-mails
assembleiavirtual@eletrobras.com e ombudsman-ri@eletrobras.com está à inteira disposição
para maiores esclarecimentos acerca da 180ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas.

ANEXO 01
Ofício Circular SEI nº 1386/2020/ME

ANEXO 02
Alterações a serem promovidas no Estatuto Social, com quadro comparativo e efeitos
jurídicos e econômicos

ESTATUTO VIGENTE
ELETROBRAS

CAPÍTULO I
Da Denominação,
Organização, Sede e Objeto
da Sociedade

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO
ESTATUTO DA CENTRAIS
ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A
– ELETROBRAS

JUSTIFICATIVAS

Sem alteração

Art. 1o A Centrais Elétricas
Brasileiras S.A. - Eletrobras é
uma sociedade anônima de
economia
mista
federal,
constituída em conformidade
com a autorização contida na Lei
no 3.890-A, de 25 de abril de
1961,
e
organizada
pelo
presente Estatuto.

Art. 1o A Centrais Elétricas
Brasileiras S.A. - Eletrobras é uma
sociedade anônima de economia
mista federal, de capital aberto,
constituída em conformidade com
a autorização contida na Lei no
3.890-A, de 25 de abril de 1961,
e organizada pelo presente
Estatuto e pelas Leis nº 13.303,
de 30 de junho de 2016 e nº
6.404, de 15 de dezembro de
1976, pelos atos normativos
regulamentares
e
demais
legislações aplicáveis.

Ajuste de redação segundo
as diretrizes da Eletrobras.

Art. 2o
A
Eletrobras, na
qualidade
de
entidade
da
Administração Pública Federal
indireta, reger-se-á pela Lei no
3.890-A, de 1961, pela Lei nº
13.303,
de
2016
e
sua
regulamentação, pela legislação
das sociedades por ações, pelas
disposições especiais de leis
federais, no que lhe forem
aplicáveis, e pelo presente
Estatuto.
Parágrafo único. Sujeitam-se a
companhia, seus acionistas,
administradores e membros do
Conselho Fiscal às disposições
do Regulamento de Listagem
Nível
1
de
Governança

Art. 2o A Eletrobras, na qualidade
de entidade da Administração
Pública Federal indireta, reger-seá pela Lei no 3.890-A, de 1961,
pela Lei nº 13.303, de 2016 e sua
regulamentação, pela legislação
das sociedades por ações, pelas
disposições especiais de leis
federais, no que lhe forem
aplicáveis,
e
pelo
presente
Estatuto.

Excluir texto integral do Art.
2o.
Dispositivos já contemplados
no Estatuto.

Art. 2o Sujeitam-se a companhia,
seus acionistas, administradores,
membros
de
comitês
de
assessoramento e do Conselho
Fiscal
às
disposições
do
Regulamento de Listagem Nível 1
de Governança Corporativa da

Renumeração do parágrafo
único para Art. 2o
Ajuste de redação - inserir
comitês de assessoramento,
conforme já adotado pela
empresa.

Sem efeito econômico.
Efeito
Jurídico
adequação
para
compatibilização com a
legislação vigente

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Corporativa da BM&FBOVESPA
(“Regulamento do Nível 1”).

BM&FBOVESPA (“Regulamento do
Nível 1”).

Sem efeito econômico.
Sem efeito Jurídico.

Art. 3o A Eletrobras tem sede na
Capital Federal e escritório
central na cidade do Rio de
Janeiro - RJ, constituída por
tempo indeterminado, e operará
diretamente, ou por intermédio
de subsidiárias ou empresas a
que se associar, podendo, a fim
de realizar seu objeto social,
criar escritórios, no país ou no
exterior.
§ 1o A Eletrobras, diretamente
ou por meio de suas subsidiárias
ou controladas, poderá associarse, com ou sem aporte de
recursos, para constituição de
consórcios
empresariais
ou
participação em sociedades,
com ou sem poder de controle,
no Brasil ou no exterior, que se
destinem
direta
ou
indiretamente à exploração da
produção,
transmissão
ou
distribuição de energia elétrica.

Art. 3o A Eletrobras tem sede na
Capital Federal e escritório central
na cidade do Rio de Janeiro - RJ,
constituída
por
tempo
indeterminado,
e
operará
diretamente, ou por intermédio
de subsidiárias ou empresas a
que se associar, podendo, a fim
de realizar seu objeto social, criar
escritórios e filiais, no país ou no
exterior.
§ 1o A Eletrobras, diretamente ou
por meio de suas subsidiárias ou
controladas, poderá associar-se,
com ou sem aporte de recursos,
para constituição de consórcios
empresariais ou participação em
sociedades, com ou sem poder de
controle, no Brasil ou no exterior,
que se destinem direta ou
indiretamente à exploração da
produção,
transmissão,
comercialização ou distribuição de
energia elétrica.

Inclusão de “filiais”.
Possibilidade
para
criar
escritórios e “filiais”, no país
ou no exterior.
Sem efeito econômico.
Sem efeito Jurídico.

Incluir “comercialização”.
Excluir “ou controladas”.
“comercialização” já está no
objeto social, inserir para
não limitar ao tratar de
associação no art. 4º.
Subsidiárias e controladas
tem o mesmo significado
para
fins
da
Lei
nº
13.303/16.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

§ 2o A validade de todos e
quaisquer
instrumentos
celebrados diretamente pela
Eletrobras ou por meio de suas
subsidiárias ou controladas,
visando a concretização das
possibilidades
previstas
no
parágrafo primeiro deste artigo
estará condicionada à previa
autorização de pelo menos 2/3
do total dos membros do
Conselho de Administração.
§ 3o Para fins da associação de
que trata o parágrafo primeiro,
a Eletrobras será a responsável
pelas operações de captação de
recursos
que
se
fizerem
necessárias à execução de seu
objeto
social,
bem
como
daquelas de suas controladas ou
subsidiárias, podendo delegar a
estas tal atividade, conforme
estabelecido na Política de
Alçadas.

§ 2o A validade de todos e
quaisquer
instrumentos
celebrados
diretamente
pela
Eletrobras ou por meio de suas
subsidiárias
ou
controladas,
visando a concretização das
possibilidades
previstas
no
parágrafo primeiro deste artigo
estará condicionada à previa
autorização de pelo menos 2/3 do
total dos membros do Conselho
de Administração.
§ 3o Para fins da associação de
que trata o parágrafo primeiro, a
Eletrobras será a responsável
pelas operações de captação de
recursos
que
se
fizerem
necessárias à execução de seu
objeto social, bem como daquelas
de
suas
controladas
ou
subsidiárias, podendo delegar a
estas tal atividade, conforme
estabelecido
nos
normativos
internos definidos pela Eletrobras
que regulam as alçadas de
aprovação
nas
empresas
Eletrobras.

Excluir “ou controladas”.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Excluir “controladas”.
Ajuste para adequar o nome
da Política de Alçadas para
normativos que regulam as
alçadas de aprovação das
Empresas Eletrobras.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

§ 4o Nas subsidiárias que a
Eletrobras vier a constituir,
mediante prévia autorização
legislativa,
serão
também
observados, no que forem
aplicáveis, os princípios gerais
da Lei no 3.890-A, de 1961.

§ 4o Nas subsidiárias que a
Eletrobras vier a constituir,
mediante
prévia
autorização
legislativa,
serão
também
observados,
no
que
forem
aplicáveis, os princípios gerais da
Lei no 3.890-A, de 1961.

§ 5o As subsidiárias obedecerão
às
normas
administrativas,
financeiras, técnicas e contábeis
estabelecidas pela Eletrobras.

Renumeração

Excluir texto integral do § 4o
Esta previsão se encontra no
art. 3°, § 2° do Decreto nº
4.559/2002.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Renumeração do § 5o para §
4o
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

§ 6º Os representantes da
Eletrobras na administração das
sociedades, subsidiárias ou não,
de que esta participe, serão
escolhidos pelo Conselho de
Administração da Eletrobras,
segundo os critérios previstos
em lei, neste estatuto e na
Política
de
Indicação
das
empresas Eletrobras.

Sem correlação.

Sem correlação.

Art. 4o A Eletrobras tem por
objeto social:
I - realizar estudos, projetos,
construção e operação de usinas

§ 5o Os representantes da
Eletrobras na administração das
sociedades, subsidiárias ou não,
de que esta participe, serão
escolhidos pelo Conselho de
Administração
da
Eletrobras,
segundo os critérios previstos em
lei,
neste
Estatuto
e
nos
normativos internos definidos
pela Eletrobras, devendo ser
indicados
para
tais
cargos,
preferencialmente, empregados
da companhia ou de subsidiária.

Renumeração do § 6o para §
5o
Ajuste para adequar o nome
da Política de Indicação para
normativos de Indicação
para cargos em órgãos de
Governança das empresas
Eletrobras.

§
6o
As
indicações
das
subsidiárias da Eletrobras para
cargos
de
suas
respectivas
diretorias e para cargos de
administradores e conselheiros
fiscais
em
suas
sociedades
investidas,
associações
e
fundações,
deverão
ser
submetidas à Eletrobras para
análise dos requisitos legais de
investidura e, quando aplicável,
para aprovação prévia, de acordo
com a alçada definida em
normativos
internos
da
Eletrobras.
§ 7o As indicações para cargos de
Diretor-Presidente
das
subsidiárias diretas da Eletrobras
serão formalizadas pelo Conselho
de Administração da Eletrobras,
sem prejuízo da atribuição legal
dos Conselhos de Administração
das subsidiárias para decidir
sobre a eleição das indicações
respectivas.
Sem alteração

Inclusão de novo §, segundo
as diretrizes da Eletrobras.

Sem alteração

Sem efeito econômico.
Sem efeito Jurídico.

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Inclusão de novo §, segundo
as diretrizes da Eletrobras.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

produtoras
e
linhas
de
transmissão e distribuição de
energia elétrica, bem como a
celebração de atos de empresa
decorrentes dessas atividades,
tais como a comercialização de
energia elétrica;
II - cooperar com o Ministério,
ao
qual
se
vincule,
na
formulação
da
política
energética do país;
III - conceder financiamentos a
empresas concessionárias de
serviço público de energia
elétrica sob seu controle, e
prestar garantia, no país ou no
exterior, em seu favor, bem
como adquirir debêntures de sua
emissão;

Sem alteração

III - conceder financiamentos a
empresas
concessionárias
de
serviço público de energia elétrica
sob seu controle, e prestar
garantia, no país ou no exterior,
em seu favor, bem como adquirir
debêntures de sua emissão;

Excluir texto integral do
inciso
III,
segundo
as
diretrizes da Eletrobras.
Esta previsão se encontra no
art. 4°, inc. III do Decreto nº
4.559/200.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

IV - conceder financiamentos e
prestar garantia, no país ou no
exterior, em favor de entidades
técnico-científicas de pesquisa
sob seu controle;

IV - conceder financiamentos e
prestar garantia, no país ou no
exterior, em favor de entidades
técnico-científicas de pesquisa
sob seu controle;

Excluir texto integral o inciso
IV.
Esta previsão se encontra no
art. 4°, inc. IV do Decreto nº
4.559/2002.
Sem efeito econômico.

V - promover e apoiar pesquisas
de seu interesse empresarial no
setor energético, ligadas à
geração,
transmissão
e
distribuição de energia elétrica,
bem
como
estudos
de
aproveitamento de reservatórios
para fins múltiplos;
VI - contribuir para a formação
do pessoal técnico necessário ao
setor
de
energia
elétrica
brasileiro, bem como para a
preparação
de
operários
qualificados, mediante cursos
especializados,
podendo,
também, conceder auxílio aos
estabelecimentos de ensino do
país ou bolsas de estudo no
exterior e assinar convênios com
entidades que colaborem na
formação de pessoal técnico
especializado;
VII - colaborar, técnica e
administrativamente, com as
empresas
de
cujo
capital

Renumeração

Sem efeito jurídico.
Renumeração do inciso V
para inciso III.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

VI - contribuir para a formação do
pessoal técnico necessário ao
setor
de
energia
elétrica
brasileiro, bem como para a
preparação
de
operários
qualificados, mediante cursos
especializados,
podendo,
também, conceder auxílio aos
estabelecimentos de ensino do
país ou bolsas de estudo no
exterior e assinar convênios com
entidades que colaborem na
formação de pessoal técnico
especializado;
VII - colaborar, técnica e
administrativamente,
com
as
empresas de cujo capital participe

Excluir texto integral do
inciso VI.
Esta previsão se encontra no
art. 4°, inc. VI do Decreto nº
4.559/2002.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Excluir texto
inciso VII.

integral

do

participe acionariamente e com
órgãos do Ministério ao qual se
vincule;

acionariamente e com órgãos do
Ministério ao qual se vincule;

Esta previsão se encontra no
art. 4°, inc. VII do Decreto
nº 4.559/2002.
Sem efeito econômico.

VIII - participar de associações
ou organizações de caráter
técnico, científico e empresarial,
de âmbito regional, nacional ou
internacional, de interesse para
o setor de energia elétrica; e

VIII - participar de associações ou
organizações de caráter técnico,
científico e empresarial, de
âmbito regional, nacional ou
internacional, de interesse para o
setor de energia elétrica; e

IX - participar, na forma definida
pela legislação, de programas de
estímulo a fontes alternativas de
geração de energia, uso racional
de energia e implantação de
redes inteligentes de energia.

Renumeração

CAPÍTULO II
Obrigações

Art. 5o A Eletrobras, consoante
disposições
legais
vigentes,
deverá,
entre
outras
obrigações:

Sem correlação.

Sem efeito jurídico.
Excluir texto integral
inciso VIII, segundo
diretrizes da Eletrobras.

do
as

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Renumeração do inciso IX
para inciso IV.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

CAPÍTULO II
Obrigações e
Responsabilidades
decorrentes dos Ambientes
Legal e Voluntário
Art. 5o A Eletrobras poderá ter
suas atividades, sempre que
consentâneas com seu objeto
social, orientadas pela União, de
modo a contribuir para o interesse
público que justificou a sua
criação.
§ 1o No exercício da prerrogativa
de que trata o dispositivo acima,
a União somente poderá orientar
a Eletrobras a assumir obrigações
ou responsabilidades, incluindo a
realização
de
projetos
de
investimento e assunção de
custos/resultados
operacionais
específicos,
em
condições
diversas às de qualquer outra
sociedade do setor privado que
atue
no
mesmo
mercado,
quando:
I - estiver definida em lei ou
regulamento, bem como prevista
em contrato, convênio ou ajuste
celebrado com o ente público
competente para estabelecê-la,
observada a ampla publicidade
desses instrumentos; e

Ajuste
para
contemplar
Modelo
SEST
e
nova
atribuição.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Substituição do texto vigente
para o texto integral do
modelo SEST, ajustado para
a Eletrobras.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Inclusão do texto integral do
modelo SEST, ajustado para
a Eletrobras.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

II - tiver seu custo e receitas
discriminados e divulgados de
forma transparente, inclusive no
plano contábil.
Sem correlação.

§ 2o Quando orientada pela União
a contribuir para o interesse
público, a Eletrobras somente
assumirá
obrigações
ou
responsabilidades:

Inclusão do texto integral do
modelo SEST, ajustado para
a Eletrobras.

I - que respeitem as condições de
mercado; ou

Sem efeito jurídico.

Sem efeito econômico.

II - que se adequem ao disposto
nos incisos I e II do parágrafo
acima, sendo que, nesta hipótese,
a União compensará, a cada
exercício social, a Eletrobras pela
diferença entre as condições de
mercado
e
o
resultado
operacional ou retorno econômico
da obrigação assumida.
Sem correlação.

I - operacionalizar programas de
universalização do acesso à
energia elétrica;

§ 3o O exercício das prerrogativas
de que tratam os parágrafos
acima será objeto da Carta Anual,
subscrita pelos membros do
Conselho
de
Administração,
prevista no art. 8º, inciso I, da Lei
nº 13.303, de 2016.

Inclusão do texto integral do
modelo SEST, ajustado para
a Eletrobras.

I - operacionalizar programas de
universalização do acesso à
energia elétrica;

Excluir texto integral do
inciso I.
O dispositivo do caput do art.
5º
já
abarcaria
essas
atividades
específicas
vinculadas
ao
interesse
público.

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Sem efeito econômico.

II - nortear suas ações,
buscando a sustentabilidade por
meio do equilíbrio econômico,
financeiro, social e ambiental
nas
operações
e
nas
oportunidades de negócio;

II - nortear suas ações, buscando
a sustentabilidade por meio do
equilíbrio econômico, financeiro,
social e ambiental nas operações
e nas oportunidades de negócio;

III - apoiar as atividades
relacionadas com a promoção e
incentivo da indústria nacional
de materiais e equipamentos
destinados ao setor de energia
elétrica, por meio da atuação do
CEPEL - Centro de Estudos e
Pesquisas de Energia Elétrica;

III - apoiar as atividades
relacionadas com a promoção e
incentivo da indústria nacional de
materiais
e
equipamentos
destinados ao setor de energia
elétrica, por meio da atuação do
CEPEL - Centro de Estudos e
Pesquisas de Energia Elétrica;

Sem efeito jurídico.
Realocação do dispositivo
adaptado no Estatuto (art.
6º, parágrafo único, e seus
incisos).
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Excluir texto integral do
inciso III.
O dispositivo do caput do art.
5º
já
abarcaria
essas
atividades
específicas
vinculadas
ao
interesse
público.

Sem efeito econômico.

IV
executar
programas,
projetos
e
atividades
de
estímulo e orientação dos
consumidores, visando o uso
eficiente de energia;

IV- executar programas, projetos
e atividades de estímulo e
orientação dos consumidores,
visando o uso eficiente de
energia;

Sem efeito jurídico.
Excluir texto integral do
inciso IV.
O dispositivo do caput do art.
5º
já
abarcaria
essas
atividades
específicas
vinculadas
ao
interesse
público.
Sem efeito econômico.

V – elaborar e divulgar o Código
de Ética e de Conduta das
empresas Eletrobras, consoante
com os princípios e valores da
companhia e com a legislação
vigente;

V – elaborar e divulgar o Código
de Ética e de Conduta das
empresas Eletrobras, consoante
com os princípios e valores da
companhia e com a legislação
vigente;

Sem efeito jurídico.
Excluir texto integral do
inciso V.
Realocação do dispositivo
adaptado no Estatuto (art.
6º, parágrafo único, e seus
incisos).
Sem efeito econômico.

VI - observar e cumprir o
Programa de Compliance das
empresas Eletrobras;

VI - observar e cumprir o
Programa de Compliance das
empresas Eletrobras;

Sem efeito jurídico.
Excluir texto integral do
inciso VI.
Realocação do dispositivo
adaptado no Estatuto (art.
6º, parágrafo único, e seus
incisos).
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

VII – observar e fazer com que
suas controladas observem os
requisitos
de
transparência
previstos na legislação em
vigor; e

VII – observar e fazer com que
suas controladas observem os
requisitos
de
transparência
previstos na legislação em vigor;
e

Excluir texto integral do
inciso VII.
Realocação do dispositivo
adaptado no Estatuto (art.
6º, parágrafo único, e seus
incisos).
Sem efeito econômico.

VIII
atuar
em
inteira
conformidade com o Código de
Ética
e
de
Conduta
das
Empresas Eletrobras e com a Lei
Contra Práticas de Corrupção
Estrangeiras
de
1977
dos
Estados Unidos da América
(United States Foreign Corrupt
Practices Act of 1977, 15 U.S.C.
§78-dd-1, et seq., as amended),
e suas subsequentes alterações,
doravante denominada FCPA, e
a Lei nº 12.846/2013, bem
como
qualquer
legislação
antissuborno e anticorrupção

VIII
atuar
em
inteira
conformidade com o Código de
Ética e de Conduta das Empresas
Eletrobras e com a Lei Contra
Práticas
de
Corrupção
Estrangeiras de 1977 dos Estados
Unidos da América (United States
Foreign Corrupt Practices Act of
1977, 15 U.S.C. §78-dd-1, et
seq., as amended), e suas
subsequentes
alterações,
doravante denominada FCPA, e a
Lei nº 12.846/2013, bem como
qualquer legislação antissuborno
e anticorrupção aplicável, ou

Sem efeito jurídico.
Excluir texto integral do
inciso VIII.
Realocação do dispositivo
adaptado no Estatuto (art.
6º, parágrafo único, e seus
incisos).
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

aplicável, ou qualquer outra
legislação,
regra
ou
regulamento de propósito e
efeito similares, abstendo-se de
praticar qualquer conduta que
possa ser proibida a pessoas
sujeitas à FCPA e a legislação
brasileira anticorrupção.
Sem correlação

qualquer outra legislação, regra
ou regulamento de propósito e
efeito similares, abstendo-se de
praticar qualquer conduta que
possa ser proibida a pessoas
sujeitas à FCPA e a legislação
brasileira anticorrupção.
Art. 6º - As obrigações e
responsabilidades
a
serem
assumidas pela Eletrobras para
atender ao interesse público que
justificou a sua criação estão
descritas na legislação aplicável,
em especial, nas Leis nº 3.890A/61, 10.438/2002 e 9.991/2000.

Inclusão de novo Art. 6º.
Dispositivo
incluído
em
função das exclusões dos
incisos do artigo anterior.

Art. 6º. A Eletrobras deve tomar
todas as providências cabíveis
para que seus administradores,
agentes,
empregados
e
quaisquer outras pessoas agindo
em seu nome, bem como as
suas
controladas,
administradores,
agentes,
empregados e quaisquer outras
pessoas agindo em nome destas
procedam de acordo com o
disposto no Código de Ética e de
Conduta
das
Empresas
Eletrobras, na FCPA e na
legislação
brasileira
anticorrupção.

Art. 7o. A Eletrobras deve tomar
todas as providências cabíveis
para que seus administradores,
agentes, empregados e quaisquer
outras pessoas agindo em seu
nome, bem como as suas
subsidiárias
controladas,
administradores,
agentes,
empregados e quaisquer outras
pessoas agindo em nome destas
procedam de acordo com o
disposto no Código de Conduta
Ética e de Integridade das
Empresas Eletrobras, na Lei
Contra Práticas de Corrupção
Estrangeiras de 1977 dos Estados
Unidos da América (United States
Foreign Corrupt Practices Act of
1977, 15 U.S.C. §78-dd-1, et
seq., as amended), e suas
subsequentes
alterações,
doravante denominada FCPA e na
legislação
brasileira
anticorrupção.

Renumeração do Art. 6º para
Art. 7 º e ajuste de redação.
Atualizado o nome do Código
de Conduta Ética e de
Integridade.
Inserido o nome completo do
FCPA. Sua versão abreviada
foi para o parágrafo único,
inciso IV.

Sem correlação

Parágrafo único: A Eletrobras
pautará a condução de seus
negócios,
investimentos
e
interações
com
partes
relacionadas, de acordo com os
seguintes preceitos e diretrizes:

Inclusão de novo parágrafo
único, segundo as diretrizes
da Eletrobras.

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Sem correlação

I – desenvolvimento sustentável
calcado nas melhores práticas
sociais,
ambientais
e
de
governança corporativa em suas
operações e oportunidades de
negócio, considerando-se seus
impactos para o meio ambiente,

Inclusão de novo inciso.
Realocação do antigo art. 5º,
inciso II, com ajuste de
redação.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Sem correlação

sociedade
e
sistema
de
governança;
II - cumprimento do Programa de
Compliance
das
empresas
Eletrobras;

Inclusão de novo inciso.
Realocação do antigo art. 5º,
inciso VI, com simplificação
da redação.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Sem correlação

III – garantia de observância em
seu sistema de governança
corporativa, inclusive por meio de
suas subsidiárias, dos princípios
da
transparência,
equidade,
prestação
de
contas
e
responsabilidade corporativa;

Inclusão de novo inciso.
Realocação do antigo art. 5º,
inciso
VII,
com
aperfeiçoamento da redação.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Sem correlação

Sem correlação

IV
atuação
em
inteira
conformidade com o Código de
Conduta Ética e de Integridade
das Empresas Eletrobras, com a
FCPA, com a Lei nº 12.846/2013
e com qualquer outra legislação
antissuborno e anticorrupção,
bem
como
qualquer
outra
legislação, regra ou regulamento
de propósito e efeito similares
aplicável à companhia, abstendose de praticar qualquer conduta
vedada
pelos
referidos
normativos; e
V – observância aos preceitos e
regras definidos nos instrumentos
de autorregulação voluntária aos
quais a companhia aderir por
decisão de seu Conselho de
Administração.

Inclusão de novo inciso.
Realocação do antigo art. 5º,
inciso VIII, com atualização
da redação.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Inclusão de novo inciso.
Reforço da mensagem da
Companhia à tendência de
migração ao processo de
autorregulação,
notadamente, às melhores
práticas ambientais, sociais e
de governança.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

CAPÍTULO III
Do Capital Social, das Ações
e dos Acionistas

Sem alteração

Art. 7º. O capital social é de R$
39.057.271.546,52 (trinta e
nove bilhões cinquenta e sete
milhões duzentos e setenta e um
mil quinhentos e quarenta e seis
reais e cinquenta e dois
centavos),
divididos
em

Renumeração

Renumeração do Art. 7º para
Art. 8º.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

1.288.842.596
(um
bilhão,
duzentas e oitenta e oito
milhões, oitocentas e quarenta e
duas mil e quinhentas e noventa
e
seis)
ações
ordinárias,
146.920 (cento e quarenta e
seis mil e novecentas e vinte)
ações preferenciais da classe “A”
e 279.941.394 (duzentas e
setenta
e
nove
milhões,
novecentas e quarenta e uma
mil e trezentas e noventa e
quatro) ações preferenciais da
classe “B”, todas sem valor
nominal.
Art. 8º. As ações da Eletrobras
serão:

Renumeração

Renumeração do Art. 8º para
Art. 9º.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

I - ordinárias, na forma
nominativa, com direito de voto;
e

Sem alteração

II - preferenciais, na forma
nominativa, sem direito de voto
nas Assembleias Gerais.

Sem alteração

§ 1o As ações de ambas as
espécies poderão ser mantidas
em contas de depósito em nome
dos respectivos titulares, sob o
regime escritural, sem emissão
de certificados, em instituição
financeira contratada para esta
finalidade.
§ 2o Sempre que houver
transferência de propriedade de
ações, a instituição financeira
depositária poderá cobrar, do
acionista alienante, o custo
concernente ao serviço de tal
transferência, observados os
limites máximos fixados pela
Comissão de Valores Mobiliários
- CVM.
Art. 9º. As ações preferenciais
não podem ser convertidas em
ações
ordinárias
e
terão
prioridade no reembolso do
capital e na distribuição de
dividendos.

Sem alteração

§ 1o As ações preferenciais da
classe "A", que são as subscritas
até 23 de junho de 1969, e as

Sem alteração

Sem alteração

Renumeração

Renumeração do Art. 9º para
Art. 10.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

decorrentes de bonificações a
elas atribuídas terão prioridade
na distribuição de dividendos,
estes incidentes à razão de oito
por cento ao ano sobre o capital
pertencente a essa espécie e
classe de ações, a serem entre
elas rateados igualmente.
§ 2o As ações preferenciais da
classe "B", que são as subscritas
a partir de 23 de junho de 1969,
terão prioridade na distribuição
de dividendos, estes incidentes
à razão de seis por cento ao ano,
sobre o capital pertencente a
essa espécie e classe de ações,
dividendos esses a serem entre
elas rateados igualmente.
§ 3o As ações preferenciais
participarão, em igualdade de
condições,
com
as
ações
ordinárias na distribuição dos
dividendos, depois de a estas
ser assegurado o menor dos
dividendos mínimos previstos
nos §§ 1o e 2o, observado o
disposto no § 4o.
§ 4o Será assegurado às ações
preferenciais
direito
ao
recebimento de dividendo, por
cada ação, pelo menos dez por
cento maior do que o atribuído a
cada ação ordinária.
Art. 10. Os aumentos de capital
da Eletrobras serão realizados
mediante subscrição pública ou
particular e incorporação de
reservas, capitalizando-se os
recursos
através
das
modalidades admitidas em lei.

Sem alteração

§ 1o Nos aumentos de capital,
será assegurada preferência a
todos
os
acionistas
da
Eletrobras, na proporção de sua
participação acionária, devendo
a União subscrever, em ações
ordinárias, o suficiente para lhe
garantir o mínimo de cinquenta
por cento mais uma ação do
capital votante.
§ 2o A Eletrobras poderá
aumentar o capital, mediante
subscrição ou conversão de
títulos ou créditos em ações, até
o limite de 2/3 de ações

Sem alteração

Sem alteração

Sem alteração

Renumeração

Renumeração
para Art. 11.

do

Art.

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Sem alteração
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preferenciais, em relação ao
total de ações emitidas.
Art. 11. A integralização das
ações obedecerá às normas e
condições estabelecidas pelo
Conselho de Administração.

Renumeração

Renumeração
para Art. 12.

do

Art.

11

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Parágrafo único. O acionista que
não fizer o pagamento de acordo
com as normas e condições a
que se refere o presente artigo
ficará
de
pleno
direito
constituído em mora, aplicandose atualização monetária, juros
de doze por cento ao ano e
multa de dez por cento sobre o
valor da prestação vencida.
Art. 12. A Eletrobras poderá
emitir títulos múltiplos de ações.

Sem alteração

Art. 12. A Eletrobras poderá
emitir títulos múltiplos de ações.

Excluir texto integral do Art.
12.
Perda de função com a
extinção das
ações
ao
portador.
Sem efeito econômico.

§ 1o Os grupamentos ou
desdobramentos serão feitos a
pedido do acionista, correndo
por sua conta as despesas com
a substituição dos títulos, que
não poderão ser superiores ao
custo.

§
1o
Os
grupamentos
ou
desdobramentos serão feitos a
pedido do acionista, correndo por
sua conta as despesas com a
substituição dos títulos, que não
poderão ser superiores ao custo.

§ 2o Os serviços de conversão,
transferência e desdobramento
de
ações
poderão
ser
transitoriamente
suspensos,
observadas
as
normas
e
limitações
estabelecidas
na
legislação em vigor.
Art. 13. A Eletrobras poderá
emitir títulos não conversíveis e
debêntures, estas com ou sem
garantia do Tesouro Nacional.

§ 2o Os serviços de conversão,
transferência e desdobramento
de
ações
poderão
ser
transitoriamente
suspensos,
observadas
as
normas
e
limitações
estabelecidas
na
legislação em vigor.
Sem alteração

Art. 14. A Eletrobras, por
deliberação do Conselho de
Administração, poderá adquirir
suas
próprias
ações
para
cancelamento, ou permanência
em
tesouraria
e
posterior
alienação, desde que até o valor
do saldo de lucros e reservas,
exceto a legal, observadas as
disposições
legais
e
regulamentares aplicáveis.

Sem alteração

Sem efeito jurídico.
Excluir texto integral do § 1o.
Os interesses do grupamento
são feitos pela companhia
levados ao interesse da
assembleia.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Excluir texto integral do § 2o.
Previsão
na
legislação
vigente.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Art. 15. O resgate de ações de
uma ou mais classes poderá ser
efetuado mediante deliberação
de
Assembleia
Geral
Extraordinária,
independentemente
de
aprovação
em
Assembleia
Especial dos acionistas das
espécies e classes atingidas.
CAPÍTULO IV
Da Assembleia Geral
Art. 16. A Assembleia Geral
Ordinária realizar-se-á dentro
dos quatro primeiros meses
seguintes
ao
término
do
exercício social, em dia e hora
previamente fixados, para:

Sem alteração

I - tomar as contas dos
administradores,
examinar,
discutir
e
votar
as
demonstrações financeiras;

Sem alteração

II - deliberar sobre a destinação
do lucro líquido do exercício e a
distribuição de dividendos; e

Sem alteração

III - eleger e destituir os
membros
do
Conselho
de
Administração e os do Conselho
Fiscal, e fixar a remuneração dos
administradores, do Conselho
Fiscal e do Comitê de Auditoria e
Riscos, observada a legislação
aplicável.

III - eleger e destituir os
membros
do
Conselho
de
Administração e os do Conselho
Fiscal e fixar a remuneração dos
administradores, dos membros do
Conselho Fiscal, dos membros do
Comitê de Auditoria e Riscos e dos
membros externos dos demais
Comitês Estatutários, observada
a legislação aplicável.

Sem alteração
Sem alteração

Ajuste de redação.
Prever
possibilidade
de
remuneração de membro
externo
do
Comitê
de
Pessoas, conforme modelo
SEST.
Efeito
econômico
–
a
remuneração dos órgãos de
governança
observará
a
legislação aplicável e as
disposições assembleares.
Sem efeito jurídico.

Sem correlação

Art. 17. Além dos casos
previstos em lei, a Assembleia

Parágrafo único: O Conselho de
Administração, por meio de seu
Presidente, fará recomendações
aos acionistas da Eletrobras, de
caráter não vinculante, para
eleição de novos membros para
este colegiado, considerando o
perfil e experiência profissional
desejados,
com
base
nos
resultados
do
processo
de
avaliação de desempenho, nas
diretrizes da política de indicação
e no plano de sucessão.

Inclusão de parágrafo único
conforme
item
3.2
do
modelo SEST.

Art. 17. Além das matérias
previstas na Lei nº 6.404, de 15

Ajuste de redação.

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Geral reunir-se-á sempre que o
Conselho
de
Administração
achar
conveniente
e,
em
especial, para deliberar sobre as
seguintes matérias:

I - alienação, no todo ou em
parte, de ações do capital social
da Eletrobras ou de suas
controladas;

de dezembro de 1976, e em
outros diplomas legais e atos
normativos regulamentares, a
Assembleia Geral reunir-se-á, nos
formatos presencial ou digital, ou
parcialmente digital, conforme
legislação em vigor, em especial,
para deliberar sobre as seguintes
matérias:
I - alienação, no todo ou em
parte, de ações do capital social
da Eletrobras ou de suas
subsidiárias controladas;

Adequar o texto a Lei
14.030/20 e à a Instrução
CVM 481, com a alteração
trazida pela Instrução CVM
nº 622, de 17 de abril de
2020.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Ajuste de redação - incluir
“subsidiárias”,
excluir
“controladas”.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

II - alteração do capital social;

Sem alteração

III - renúncia a direitos de
subscrição
de
ações
ou
debêntures conversíveis em
ações de empresas controladas;

III - renúncia a direitos de
subscrição
de
ações
ou
debêntures
conversíveis
em
ações de empresas subsidiárias
controladas;

Ajuste de redação - incluir
“subsidiárias”,
excluir
“controladas”.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

IV - emissão de debêntures
conversíveis em ações ou
vendê-las, se em tesouraria;

Sem alteração

V - venda de debêntures
conversíveis em ações de sua
titularidade de emissão de
empresas controladas;

V - venda de debêntures
conversíveis em ações de sua
titularidade
de
emissão
de
empresas
subsidiárias
controladas;

Ajuste de redação - incluir
“subsidiárias”,
excluir
“controladas”.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

VI - emissão de quaisquer
outros
títulos
ou
valores
mobiliários, no país ou no
exterior;
VII - operação de cisão, fusão,
incorporação
societária,
dissolução e liquidação da
empresa;

Sem alteração

VIII - permuta de ações ou
outros valores mobiliários;

VIII - permuta de ações ou outros
valores mobiliários de emissão da
empresa;

VII - operação de cisão, fusão ou
incorporação
societária,
dissolução
e
liquidação
da
empresa;

Ajuste de redação, segundo
diretrizes da Eletrobras.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Ajuste de redação, segundo
diretrizes da Eletrobras.
Sem efeito econômico.

IX - resgate de ações de uma ou
mais classes, independente de
aprovação
em
Assembleia

IX - resgate de ações de uma ou
mais classes, independente de
aprovação
em
Assembleia

Sem efeito jurídico.
Correção de pontuação troca
de “;”por “e”

Especial dos acionistas das
espécies e classes atingidas;

Especial
dos acionistas das
espécies e classes atingidas; e

X – reforma do Estatuto Social;

X – reforma do Estatuto Social;

Excluir texto integral do
inciso X.
Atribuição prevista no art.
122, inciso I da Lei 6.404/76.
Entende
que
não
há
necessidade de copiar ipsis
litteris as atribuições legais e
infralegais que não são
passíveis
de
delegação
expressa.
Sem efeito econômico.

XI - autorização para a empresa
mover ação de responsabilidade
civil contra os administradores
pelos prejuízos causados ao seu
patrimônio;

XI - autorização para a empresa
mover ação de responsabilidade
civil contra os administradores
pelos prejuízos causados ao seu
patrimônio;

Sem efeito jurídico.
Excluir texto integral do
inciso XI.
Atribuição prevista no art.
159 da Lei 6.404/76.
Sem efeito econômico.

XII - eleição e destituição, a
qualquer tempo, de liquidantes,
julgando-lhes as contas; e

XII - eleição e destituição, a
qualquer tempo, de liquidantes,
julgando-lhes as contas; e

Sem efeito jurídico.
Excluir texto integral do
inciso XII.
Atribuição prevista no art.
122, inciso VIII da Lei
6.404/76.
Sem efeito econômico.

XIII – avaliação de bens que o
acionista concorrer para a
formação do capital social.

XIII – avaliação de bens que o
acionista
concorrer
para
a
formação do capital social.

Sem efeito jurídico.
Excluir texto integral do
inciso XIII.
Atribuição legal prevista no
art. 122, inciso VI da Lei
6.404/76.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Sem correlação

X – aprovação da celebração de
Contratos de Indenidade pela
companhia.

Inclusão de novo inciso, de
acordo com as instruções
contida
no
Parecer
de
Orientação n. 38 da CVM.
O contrato de indenidade da
Eletrobras está alinhado com
o contrato D&O.
Efeito econômico – a
celebração de Contratos
de Indenidade poderá
acarretar
dispêndio
adicional de recursos pela
companhia.

§ 1o O prazo mínimo entre o
primeiro edital de convocação e
a data da
realização da
Assembleia será de quinze dias
e o da segunda convocação, de
oito dias.

§ 1o O prazo mínimo entre o
primeiro edital de convocação e a
data da realização da Assembleia
será de quinze dias e o da
segunda convocação, de oito dias.

Sem efeito jurídico.
Excluir texto integral o § 1o
segundo
diretrizes
da
Eletrobras.
O prazo previsto neste § 1º é
legal (art. 124, § 1º, inc. II
da Lei nº 6.404/76). Em
função da Eletrobras ter suas
ações listadas na NYSE
pratica-se o prazo mínimo de
30 dias entre o primeiro
edital de convocação e a data
da realização da Assembleia.
Sem efeito econômico.

§2º A Assembleia Geral somente
poderá deliberar sobre assuntos
da ordem do dia, constantes do
respectivo edital de convocação,
sendo vedada a aprovação de
matérias sob rubrica genérica.

Renumeração

§3o
As
deliberações
da
Assembleia serão tomadas por
maioria de votos, salvo aquelas
que exijam quórum qualificado,
sendo
o
voto
de
cada
representante
de
acionista
proporcional à sua participação
acionária
no
capital
da
companhia.

§2o
As
deliberações
da
Assembleia serão tomadas por
maioria de votos, salvo aquelas
que exijam quórum qualificado,
sendo
o
voto
de
cada
representante
de
acionista
proporcional à sua participação
acionária
no
capital
da
companhia.

Sem efeito jurídico.
Renumeração do §2º para
§1º.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Renumeração do §3º para
§2º.
Ajuste de redação.
Base
acionária
não
é
formada
apenas
por
representante.
O
voto
proferido
pelo
representante é o voto do
próprio acionista.
Sem efeito econômico.

§ 4º As deliberações da
Assembleia serão registradas no
livro de atas, podendo ser
lavradas de forma sumária.

Renumeração

§ 5 As declarações de voto
poderão ser registradas, se
assim o desejar o representante
do acionista.

§ 4 As declarações de voto
poderão ser registradas, se assim
o desejar o representante do o
acionista ou seu representante.

o

Sem efeito jurídico.
Renumeração do §4º para
§3º.
Sem efeito econômico.

o

Sem efeito jurídico.
Renumeração do §5º para
§4º.
Ajuste de redação
Sem efeito econômico.

§ 6o A abstenção de voto,
quando
ocorrer,
deverá
obrigatoriamente constar da ata
e do documento de divulgação
da Assembleia.

Renumeração

§ 7o A competência para
deliberar sobre a convocação da
Assembleia Geral é do Conselho

§ 7o A competência para deliberar
sobre
a
convocação
da
Assembleia Geral é do Conselho

Sem efeito jurídico.
Renumeração do §6º para
§5º.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Excluir texto integral do §7º
Atribuição legal prevista no
art. 142, inciso IV e no art.

de
Administração.
A
competência assiste ainda ao
Conselho Fiscal e aos acionistas,
nos casos previstos em lei.

de Administração. A competência
assiste ainda ao Conselho Fiscal e
aos
acionistas,
nos
casos
previstos em lei.

164, inciso V, da Lei
6.404/76. O CAE entende
que não há necessidade de
copiar
ipsis
litteris
as
atribuições legais que não
são passíveis de delegação
expressa.
Sem efeito econômico.

§ 8º A mesa que dirigirá os
trabalhos da Assembleia Geral
será constituída pelo Presidente
da Eletrobras, ou seu substituto,
e por um secretário, escolhido
dentre os presentes.

§ 6º A mesa que dirigirá os
trabalhos da Assembleia Geral
será presidida pelo Presidente do
Conselho de Administração, ou
por um substituto escolhido pelo
referido órgão de administração,
que designará o secretário.

Sem efeito jurídico.
Renumeração do §8º para
§6º.
Ajuste de redação.
O
administrador
que
presidirá a assembleia, em
linha às boas práticas de
governança.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Art. 18. O edital de convocação
condicionará a presença do
acionista na Assembleia Geral ao
cumprimento dos
requisitos
previstos em lei para esse fim.

Sem alteração

Art. 19. O acionista poderá ser
representado por procurador
nas Assembleias Gerais, nos
termos do art. 126, § 1o da Lei
no 6.404, de 1976.
§
1o
Os
documentos
comprobatórios da condição de
acionista e de sua representação
deverão ser entregues no
escritório
da
Eletrobras,
conforme
o
edital
de
convocação, até 72 (setenta e
duas) horas antes da realização
da Assembleia Geral.
§
2º
Serão
admitidos
à
Assembleia Geral todos os
acionistas que comparecerem
com a documentação necessária
à participação do conclave.

Sem alteração

§
1o
Os
documentos
comprobatórios da condição de
acionista e de sua representação
deverão
ser
entregues
no
escritório da Eletrobras, conforme
o edital de convocação. até 72
(setenta e duas) horas antes da
realização da Assembleia Geral.

Ajuste de redação, segundo
as diretrizes da Eletrobras.

§
2º
Serão
admitidos
à
Assembleia
Geral
todos
os
acionistas que comparecerem
com a documentação necessária à
participação
do
conclave
cumprirem os requisitos previstos
no edital de convocação.

Ajuste de redação.
Adequar o texto à Instrução
CVM 481, com a alteração
trazida pela Instrução CVM
nº 622, de 17 de abril de
2020, dada a possibilidade
de assembleia no formato
digital.

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Sem efeito econômico.
§
3o
É
dispensado
o
reconhecimento de firma do
instrumento
de
mandato
outorgado por acionistas não
residentes no país e por titular

§
3o
É
dispensado
o
reconhecimento de firma do
instrumento
de
mandato
outorgado por acionistas não
residentes no país e por titular de

Sem efeito jurídico.
Ajuste de redação para
corrigir por extenso o nome
BDR.
Sem efeito econômico.

de depositary receipts, devendo
o instrumento de representação
ser depositado na sede da
Eletrobras com setenta e duas
horas de antecedência do dia
marcado para a realização da
Assembleia Geral.

depositary
receipts
Brazilian
Depositary
Receipts
(BDR),
devendo
o
instrumento
de
representação ser depositado na
sede da Eletrobras com setenta e
duas horas de antecedência do
dia marcado para a realização da
Assembleia Geral.

§ 4o A representação da União
nas Assembleias Gerais da
Eletrobras far-se-á nos termos
da legislação federal específica.

Sem alteração

§ 5º A Eletrobras facilitará a
participação
e
votação
à
distância conforme Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários
– CVM.

Sem alteração

CAPÍTULO V
Da Administração

Sem alteração

Art. 20. A Administração da
Eletrobras, na forma deste
Estatuto e da legislação de
regência, compete ao Conselho
de Administração e à Diretoria
Executiva.

Sem alteração

Art.
21.
É
privativo
de
brasileiros, pessoas naturais, o
exercício dos cargos integrantes
da Administração da Eletrobras,
devendo
os
membros
da
Diretoria
Executiva
ser
residentes no país, podendo ser
exigido, para qualquer cargo de
administrador, a garantia de
gestão prevista na legislação
vigente.

Sem alteração

§ 1o As atas de Assembleia Geral
ou de reunião do Conselho de
Administração, que elegerem,
respectivamente, conselheiros
de administração e diretores da
companhia, deverão conter a
qualificação de cada um dos
eleitos e o prazo de gestão e,
quando a lei exigir certos
requisitos para a investidura em
cargo de administração da
Eletrobras, somente poderá ser
eleito e empossado aquele que
tenha exibido os necessários
comprovantes de tais requisitos,

Sem alteração

Sem efeito jurídico.

dos quais se arquivará cópia
autêntica na sede social.
§ 2º Os requisitos deverão ser
comprovados
documentalmente, utilizando-se
para tal todas as informações
contidas
no
formulário
padronizado, aprovado pela
Secretaria de Coordenação e
Governança
das
Empresas
Estatais.

Sem alteração

Art. 22. A investidura em cargo
de administração da Eletrobras
observará
as
condições
impostas
pela
legislação
aplicável, bem como aquelas
previstas
na
Política
de
Indicação
das
empresas
Eletrobras.

Art. 22. A investidura em cargo de
administração
da
Eletrobras
observará as condições impostas
pela legislação aplicável, bem
como aquelas previstas nos
normativos internos definidos
pela Eletrobras.

Ajuste de redação.
Adequar o nome da Política
de
Indicação
para
Normativos de Indicação
para cargos em órgãos de
Governança das empresas
Eletrobras.
Sem efeito econômico.

§ 1º Sempre que a Política de
Indicação
pretender
impor
requisitos adicionais àqueles
constantes
da
legislação
aplicável para os Conselheiros
de Administração da Eletrobras,
tais requisitos deverão ser
encaminhados para deliberação
dos acionistas, em Assembleia
Geral.

§ 1º Sempre que os normativos
internos definidos pela Eletrobras
pretenderem impor requisitos
adicionais àqueles constantes da
legislação aplicável para os
Conselheiros de Administração da
Eletrobras, tais requisitos deverão
ser encaminhados à Assembleia
Geral
para
deliberação
dos
acionistas.

Sem efeito jurídico.
Ajuste de redação.
Adequar o nome da Política
de
Indicação
para
Normativos de Indicação
para cargos em órgãos de
Governança das empresas
Eletrobras.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

§ 2º Além das condições para
investidura mencionadas no
caput deste artigo, o indicado
para o cargo de diretor, inclusive
o Presidente, deverá ter:
I - experiência profissional de,
pelo menos 05 (cinco) anos, em
atividade
ou
função,
diretamente ligada ao tema
principal da Diretoria.
Art.
23.
É
vedado
ao
administrador deliberar sobre
matéria conflitante com seus
interesses ou relativa a terceiros
sob sua influência, nos termos
do art. 156 da Lei 6.404, de
1976. Nessa hipótese, deverá
registrar em ata a divergência e
eximir-se de discutir o tema.
Sem correlação

Sem alteração

Sem alteração

Art.
23.
É
vedado
ao
administrador deliberar sobre
matéria conflitante com seus
interesses ou relativa a terceiros
sob sua influência, nos termos do
art. 156 da Lei 6.404, de 1976.
Nessa hipótese, deverá registrar
em ata a divergência e eximir-se
de discutir o tema.
§1º O administrador ou membro
de comitê que estiver conflitado

Ajuste de redação.
Adequação ao item 3.9 do
modelo de estatuto da SEST.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Inclusão de novo §.

Sem correlação

Art. 24. Os conselheiros de
administração e diretores serão
investidos nos seus cargos,
mediante assinatura de termo
de
posse,
subscrito
pelo
Presidente e pelo conselheiro ou
diretor empossado, no livro de
atas
do
Conselho
de
Administração ou no da Diretoria
Executiva, conforme o caso.

§ 1o No caso de ser o empossado
o Presidente da Eletrobras,
assinará também o termo de
posse o Ministro de Estado ao
qual se vincule a Eletrobras.

em relação ao tema a ser
discutido
deverá
manifestar
previamente seu conflito de
interesses ou interesse particular,
retirando-se
da
reunião,
abstendo-se de debater o tema e
registrando-se em ata a referida
abstenção.
§2º Qualquer administrador ou
membro
de
comitê
poderá
manifestar o conflito de seu par,
caso dele tenha ciência, devendo
o órgão colegiado deliberar sobre
o
conflito
conforme
seu
Regimento e legislação aplicável.
Art. 24. Os conselheiros de
administração,
diretores
e
membros
dos
comitês
estatutários serão investidos nos
seus cargos mediante assinatura
de termo de posse específico no
prazo máximo de até 30 dias,
contados a partir da eleição ou
nomeação, disponibilizado pela
companhia, o qual contemplará a
sujeição do empossado ao Código
de Conduta Ética e de Integridade
das Empresas Eletrobras e aos
demais
normativos
internos
emitidos pela companhia.
§ 1o No caso de ser o empossado
o Presidente da Eletrobras,
assinará também o termo de
posse o Ministro de Estado ao qual
se vincule a Eletrobras.

§ 2o Se o termo não for assinado
nos trinta dias seguintes à
eleição, esta tornar-se-á sem
efeito, salvo justificação aceita
pelo órgão da administração
para o qual tiver sido eleito.

Renumeração

§ 3o O termo de posse deverá
conter, sob pena de nulidade, a
indicação de pelo menos um
domicílio
no
qual
o
administrador
receberá
as
citações
e
intimações
em
processos
administrativos
e
judiciais relativos a atos de sua
gestão, as quais reputar-se-ão
cumpridas mediante entrega no
domicílio
indicado,
o
qual
somente poderá ser alterado
mediante
comunicação
por
escrito à Eletrobras.

§ 2o O termo de posse deverá
conter, sob pena de nulidade, a
indicação de pelo menos um
domicílio no qual o administrador
ou membro externo de comitê
estatutário receberá as citações e
intimações
em
processos
administrativos
e
judiciais
relativos a atos de sua gestão
e/ou atribuição, as quais reputarse-ão
cumpridas
mediante
entrega no domicílio indicado, o
qual somente poderá ser alterado
mediante comunicação por escrito
à Eletrobras.

Adequação ao item 3.9 do
modelo de estatuto da SEST.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Inclusão de novo §.
Adequação ao item 3.9 do
modelo de estatuto da SEST.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Ajuste de redação.
O termo de posse é uma
manifestação unilateral do
eleito que dá eficácia à sua
eleição. Não há benefício no
procedimento complexo de
se exigir que os presidentes
assinem igualmente o termo
de posse, igualmente não há
obrigação legal desta dupla
assinatura.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Excluir texto integral do § 1o
segundo
diretrizes
da
Eletrobras.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Renumeração do § 2o para §
1o
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Remuneração do § 3o para §
2o
Ajuste de redação para
adaptar
à
situação
do
membro externo de comitê
estatutário
que
recebe
remuneração específica.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

§ 4º A posse dos membros do
Conselho de Administração e da
Diretoria
Executiva
está
condicionada
à
prévia
subscrição
do
Termo
de
Anuência dos Administradores,
nos termos do disposto no
Regulamento do Nível 1, bem
como ao atendimento dos
requisitos legais aplicáveis.

Remuneração

Art. 25. Cada membro dos
órgãos da administração deverá,
antes de entrar no exercício das
funções e ao deixar o cargo,
apresentar declaração anual de
bens à empresa, à Comissão de
Ética Pública da Presidência da
República – CEP/PR e ao
Tribunal de Contas da União.

Art. 25. Cada membro dos órgãos
da administração deverá, antes
de entrar no exercício das funções
apresentar
à
companhia
autorização
de
acesso
às
Declarações de Ajuste Anual do
Imposto de Renda Pessoa Física DIRPF e eventuais retificações
apresentadas à Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
conforme
formulário
disponibilizado pelo Tribunal de
Contas da União.

Remuneração do § 4o para §
3o
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Ajuste de redação.
Contemplar
a
IN
TCU
87/2020, que exige que o
formulário para acesso seja
fornecido
pelo
agente
público investido (não serve
a cópia da declaração em si),
uma vez que o acesso do
TCU a esta declaração anual
de
bens
se
dá
eletronicamente
mediante
convênio firmado com a RFB
e lastreado no formulário de
autorização para acesso, e
não por meio de acesso
direto à declaração guardada
na companhia.
Inclusão da SEST em linha
com o disposto na Lei n°
13.709/18.
Sem efeito econômico.

Sem correlação

Parágrafo único: Os diretores
deverão ainda enviar à Comissão
de Ética Pública da Presidência da
República – CEP/PR, anualmente,
conforme o caso, Declaração
Confidencial de Informações –
DCI, conforme Lei 6.728/79 e Lei
12.813/13, art. 9º, inciso I.

Sem efeito jurídico.
Inclusão de parágrafo único.
Adequação ao item 3.4 do
modelo SEST, apenas os
diretores precisam enviar
declaração anual de bens à
CEP.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Art. 26. O prazo de gestão dos
membros
do
Conselho
de
Administração e da Diretoria
Executiva se prorrogará até a
efetiva investidura dos novos
membros.
§ 1º Nos prazos previstos no
caput dos artigos 32 e 42 serão
considerados
os
períodos
anteriores de gestão ocorridos
há menos de 02 (dois) anos.
§ 2º Atingidos os prazos
máximos de gestão previstos no

Sem alteração

§ 1º Nos prazos previstos no
caput dos artigos 32 e 43 42
serão considerados os períodos
anteriores de gestão ocorridos há
menos de 02 (dois) anos.
§ 2º Atingidos os prazos
máximos de gestão previstos no

Ajuste de remissão, artigo 42
passa para art. 43.

Ajuste de remissão, artigo 42
passa para art. 43.

caput dos artigos 32 e 42, o
retorno do membro do Conselho
de Administração ou da Diretoria
Executiva só poderá ocorrer
após
decorrido
período
equivalente a um prazo de
gestão.
§ 3º Para fins do disposto no
caput do artigo 42, não se
considera recondução a eleição
de diretor para atuar em outra
diretoria da Eletrobras.

caput dos artigos 32 e 43 42, o
retorno do membro do Conselho
de Administração ou da Diretoria
Executiva só poderá ocorrer após
decorrido período equivalente a
um prazo de gestão.
§ 3º Para fins do disposto no
caput do artigo 43 42, não se
considera recondução a eleição
de diretor para atuar em outra
diretoria da Eletrobras.

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Ajuste de remissão, artigo 42
passa para art. 43.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Art. 27. Os administradores
eleitos devem participar, na
posse
e
anualmente,
de
treinamentos específicos sobre
legislação
societária
e
de
mercado de capitais, divulgação
de
informações,
controle
interno, código de conduta, a Lei
no 12.846/2013 e demais temas
relacionados às atividades da
Eletrobras.
Parágrafo único. É vedada a
recondução do administrador
que não participar de nenhum
treinamento
anual
disponibilizado pela empresa
nos últimos dois anos.

Art. 27. Os administradores
eleitos devem participar, na posse
e anualmente, de treinamentos
específicos sobre as atividades
dos
respectivos
órgãos
de
governança e sobre temas afetos
aos negócios e atividades da
Eletrobras, incluindo-se os temas
obrigatórios
definidos
na
legislação correlata.

Art.
28.
O
Conselho
de
Administração e a Diretoria
Executiva deliberarão com a
presença da maioria dos seus
membros e suas deliberações
serão
tomadas,
respectivamente, pelo voto da
maioria dos conselheiros ou
diretores presentes.

Art.
28.
O
Conselho
de
Administração e a Diretoria
Executiva deliberarão com a
presença da maioria dos seus
membros e suas deliberações
serão tomadas, respectivamente,
pelo voto da maioria dos
conselheiros
ou
diretores
presentes,
excetuadas
as
hipóteses de quórum qualificado
estabelecidas nesse Estatuto e na
legislação vigente.
§ 1o De cada reunião lavrar-se-á
ata que deverá ser redigida com
clareza e registrar as deliberações
tomadas, as quais poderão ser
lavradas em forma sumária, além
das pessoas presentes, os votos
divergentes e as abstenções de
voto, e será assinada por todos os
membros presentes física, remota
e eletronicamente.
§ 2 º O Conselho de Administração
reunir-se-á, ordinariamente, uma
vez por mês, e a Diretoria
Executiva, ao menos quatro vezes

§ 1o De cada reunião lavrar-se-á
ata, que será assinada por todos
os membros presentes.

§
2o
O
Conselho
de
Administração
reunir-se-á,
ordinariamente, uma vez por

Aperfeiçoamento
da
redação.
Evitar a menção de tópicos
específicos de treinamento,
os quais podem se tornar
desatualizados em caso de
alteração de Lei ou Decreto.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

sem alteração

Aperfeiçoamento
da
redação.
Casos de quórum qualificado
para deliberação.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Ajuste de redação.
Deixar
claro
que
a
participação remota e digital
em
reuniões
igualmente
caracteriza presença.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Ajuste de redação.
Evitar possíveis fragilidades
na SOX.

mês, e a Diretoria Executiva,
uma vez por semana.
Sem correlação

Sem correlação

§ 3o Compete aos respectivos
Presidentes, ou à maioria dos
integrantes de cada órgão da
administração da Eletrobras,
convocar,
em
caráter
extraordinário, as reuniões do
Conselho de Administração e da
Diretoria Executiva.
§ 4o Nas deliberações do
Conselho de Administração e
resoluções
da
Diretoria
Executiva,
os
respectivos
Presidentes terão, além do voto
pessoal, o de desempate.
Sem correlação

Sem correlação

por mês, na forma e condições
previstas em seus respectivos
Regimentos Internos.
§ 3º As reuniões do Conselho de
Administração e da Diretoria
Executiva devem, em regra, ser
presenciais,
admitindo,
excepcionalmente,
a
reunião
virtual ou a participação de
membro
por
tele
ou
videoconferência.
§ 4º As pautas das reuniões e o
material de suporte ao processo
decisório da Diretoria Executiva e
do Conselho de Administração
serão
distribuídos
com
antecedência mínima de 3 e 7
dias corridos, respectivamente,
salvo em hipóteses devidamente
justificadas pelo Presidente do
Colegiado.
Renumeração

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Inclusão de novo parágrafo,
segundo
diretrizes
da
Eletrobras.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Inclusão de novo §.
Sugestão da SEST adaptada
para Eletrobras.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Remuneração do § 3o para §
5o
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Renumeração

Remuneração do § 4o para §
6o
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

§ 7o As reuniões dos órgãos de
administração da Eletrobras e de
seus comitês de assessoramento
poderão ocorrer em formato
físico,
remoto,
híbrido
ou
exclusivamente digital/eletrônico,
registrando-se
presença
do
membro que participar da reunião
por alguma das formas previstas
nos Regimentos Internos dos
respectivos colegiados.

Inclusão de novo parágrafo,
segundo
diretrizes
da
Eletrobras.

§8º Em caso de decisão nãounânime, a justificativa do voto
divergente será registrada, a
critério do respectivo membro,
observado que se exime de
responsabilidade o conselheiro ou
diretor
dissidente
que
faça
consignar sua divergência em ata
de reunião ou, não sendo
possível, dela dê ciência imediata
e por escrito ao Conselho de

Inclusão de novo parágrafo
segundo
orientações
da
SEST.

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Art. 29. Os membros do
Conselho de Administração e da
Diretoria
Executiva
responderão, nos termos da
legislação vigente, individual e
solidariamente, pelos atos que
praticarem e pelos prejuízos que
deles
decorram
para
a
companhia.
§ 1o A Eletrobras assegurará
aos
integrantes
e
exintegrantes
da
Diretoria
Executiva, do Conselho de
Administração e do Comitê de
Auditoria,
a
defesa
em
processos
judiciais
e
administrativos
contra
eles
instaurados pela prática de atos
no exercício do cargo ou função,
desde
que
não
haja
incompatibilidade
com
os
interesses da companhia.
§ 2o O benefício previsto no
parágrafo primeiro deste artigo
aplica-se aos ocupantes e exocupantes
de
função
de
confiança e demais empregados
e ex-empregados regularmente
investidos de competência por
delegação dos administradores.

Administração
Executiva.
Sem alteração

ou

à

Diretoria

Sem alteração

§ 2º O benefício previsto no
parágrafo primeiro deste artigo
aplica-se:
I - aos ocupantes e ex-ocupantes
de função de confiança;
II - aos demais empregados e exempregados
regularmente
investidos de competência por
delegação dos administradores; e
III - aos representantes indicados
pela Eletrobras para compor os
órgãos de governança de suas
empresas subsidiárias e das
associações em que figure como
membro, bem como de empresas
estatais e sociedades privadas,
nas quais a Eletrobras e suas
subsidiárias
detenham
participações.

§ 3o A forma do benefício
mencionado será definida pelo
Conselho de Administração,
ouvida a área jurídica da
Eletrobras.
§ 4o A Eletrobras poderá
manter, na forma e extensão
definida pelo Conselho de
Administração, observado, no
que couber, o disposto no
parágrafo 1º, contrato de
seguro permanente em favor
das pessoas mencionadas, para

Sem alteração

Sem alteração

Separação do conteúdo do §
2º vigente em § e inclusão
dos incisos I, I, III.
A redação proposta visa
adequar o Estatuto Social
para contemplar todos os
beneficiários constantes da
apólice do Seguro D&O
contratado pela Eletrobras
até então vigente.
Efeito econômico – a
celebração
de
contratação de apólice de
seguros
D&O
poderá
acarretar
dispêndio
adicional de recursos pela
companhia.
Sem efeito jurídico.

resguardá-los
de
responsabilidade por atos ou
fatos pelos quais eventualmente
possam vir a ser demandados
judicial ou administrativamente.
§ 5o Se alguma das pessoas
mencionadas for condenada,
com decisão judicial transitada
em julgado, com fundamento
em violação da lei ou do Estatuto
Social
da
companhia
ou
decorrente de ato culposo ou
doloso, esta deverá ressarcir à
Eletrobras todos os custos e
despesas decorrentes da defesa
de que trata os parágrafos 1º e
2º, além de eventuais prejuízos
à imagem da companhia.
Sem correlação

Sem alteração

§ 6º A Eletrobras poderá celebrar
Contratos de Indenidade com as
pessoas indicadas no parágrafo
2º acima, nos termos aprovados
pela
Assembleia
Geral
da
companhia.

Inclusão de novo §.
O objetivo é possibilitar a
celebração de Contrato de
Indenidade
entre
a
companhia
e
todos
os
beneficiários constantes da
apólice do Seguro D&O.
Efeito econômico – a
celebração de Contratos
de Indenidade poderá
acarretar
dispêndio
adicional de recursos pela
companhia.

Sem correlação

Art. 30. Os administradores da
Eletrobras que vierem a criar

§ 7º Fica assegurado aos
Administradores e Conselheiros
Fiscais, bem como aos exadministradores
e
exconselheiros, o conhecimento de
informações
e
documentos
constantes de registros ou de
banco de dados da companhia,
indispensáveis
à
defesa
administrativa ou judicial, em
ações propostas por terceiros, de
atos praticados durante seu prazo
de gestão ou mandato.
§ 8º Na hipótese do parágrafo
anterior, os ex-administradores e
ex-conselheiros somente terão
acesso
a
informações
e
documentos classificados pela
companhia como sigilosos após
assinatura
de
termo
de
confidencialidade disponibilizado
pela companhia.
Sem alteração

Sem efeito jurídico.
Inclusão de novo §.
Adequação ao item 3.10 do
modelo de estatuto da SEST.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Inclusão de novo §.
Complemento ao parágrafo
7º para conferir maior
segurança jurídica.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

vantagens
salariais
sem
previsão ou em desacordo com
o estabelecido nos contratos de
trabalho, plano de cargos e
salário, acordo coletivo de
trabalho ou com a legislação
vigente,
responderão
pelos
prejuízos causados à companhia
com base no caput do art. 29
deste Estatuto.
Art. 31. O limite máximo de
participação do Conselheiro em
Conselhos de Administração não
poderá ser superior a 05 (cinco),
considerando-se
o
da
Eletrobras,
observada
a
limitação remuneratória.

Sem correlação

Sem correlação

Sem correlação

Parágrafo único. É vedada a
participação remunerada de
membros
da
administração

Art. 31. Os empregados e
administradores da Eletrobras
deverão observar o limite máximo
de
2
(duas)
participações
remuneradas em Conselhos de
Administração de subsidiárias da
Eletrobras e de suas demais
sociedades investidas direta ou
indiretamente,
sejam
elas
públicas ou privadas.

Nova redação ao Art. 31.
Contemplar recomendação
dos Comitês.

§1° O candidato indicado para
compor
o
Conselho
de
Administração da Eletrobras deve
informar à companhia as demais
atividades e cargos, conselhos e
comitês
que
integra,
especialmente
cargos
de
presidente de conselho, para que
a Assembleia Geral avalie sua
disponibilidade de tempo para
exercer o cargo de conselheiro na
Eletrobras.

Inclusão de novo §, segundo
diretrizes da Eletrobras.

§2º O acúmulo de cargos em
conselhos não pode prejudicar o
exercício regular dos deveres
fiduciários do administrador nas
companhias em que seja indicado
como membro da
Diretoria
Executiva ou do Conselho de
Administração.

Inclusão de novo §, segundo
diretrizes da Eletrobras.

§3º O conselheiro deve ter
reputação ilibada, não podendo
ser eleita pessoa que tenha ou
possa ter qualquer forma de
conflito de interesse com a pessoa
político-administrativa
controladora da Eletrobras ou
com a própria companhia.

Inclusão de novo §, segundo
diretrizes da Eletrobras.

Parágrafo único. É vedada a
participação
remunerada
de
membros
da
administração

Excluir texto integral do §.

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

pública
federal,
direta
ou
indireta, em mais de 2 (dois)
órgãos colegiados de empresa
estatal, incluídos os conselhos
de administração e fiscal e os
Comitês de Auditoria.

pública federal, direta ou indireta,
em mais de 2 (dois) órgãos
colegiados de empresa estatal,
incluídos
os
conselhos
de
administração e fiscal e os
Comitês de Auditoria.

Previsão
estatutária
redundante, reproduz o art.
20 da Lei 13.303/16.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

CAPÍTULO VI
Do Conselho de
Administração
Art.
32.
O
Conselho
de
Administração será integrado
por 11 (onze) membros, eleitos
pela Assembleia Geral, que
designará
dentre
eles
o
Presidente, com prazo de gestão
unificado de 02 (dois) anos,
sendo permitidas, no máximo,
03
(três)
reconduções
consecutivas, assim constituído:

Sem alteração

I – sete conselheiros indicados
pelo Ministro de Estado de Minas
e Energia, dentre os quais pelo
menos dois deverão atender às
condições previstas no art. 25
da Lei nº 13.303/2016 e no art.
39 do Decreto nº 8.945/2016;

Sem alteração

II - um conselheiro indicado pelo
Ministro de Estado da Economia,
na forma da legislação vigente;

Sem alteração

III - um conselheiro eleito, em
votação
em
separado
na
Assembleia
Geral,
pelos
acionistas minoritários titulares
de ações ordinárias, de emissão
da
Eletrobras,
devendo
o
candidato atender aos requisitos
da Lei nº 13.303/2016;

Sem alteração

IV – um conselheiro eleito em
votação
em
separado
na
Assembleia Geral, excluído o
acionista
controlador,
pelos
acionistas titulares de ações
preferenciais, de emissão da
Eletrobras que representem, no
mínimo, dez por cento do capital
social,
excluídas,
para
tal
cômputo, as ações detidas por
acionistas
controladores,
devendo o candidato atender

IV – um conselheiro eleito em
votação
em
separado
na
Assembleia Geral, excluído o
acionista
controlador,
pelos
acionistas titulares de ações
preferenciais, de emissão da
Eletrobras que representem, no
mínimo, dez por cento do capital
social,
excluídas,
para
tal
cômputo, as ações detidas pelo
acionista controlador e entidades
sobre seu controle, devendo o

Art.
32.
O
Conselho
de
Administração será integrado por
11 (onze) membros, eleitos pela
Assembleia Geral, que designará
dentre eles o Presidente, com
prazo de gestão unificado de 02
(dois) anos, sendo permitidas, no
máximo, 03 (três) reconduções
consecutivas, assim constituído:

Ajuste de texto, para deixar
claro que o Presidente do CA
e seu substituto serão
designados pela Assembleia
Geral de Acionistas. Estatuto
Padrão da SEST ajustado.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Ajuste de redação.
A Eletrobras tem somente
um acionista controlador.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

aos requisitos
13.303/2016; e

da

Lei

nº

candidato atender aos requisitos
da Lei nº 13.303/2016; e

V – um conselheiro eleito como
representante dos empregados,
escolhido pelo voto direto de
seus
pares
dentre
os
empregados ativos e em eleição
organizada pela companhia em
conjunto com as entidades
sindicais que os representem,
nos
termos
da
legislação
vigente.

Sem alteração

§ 1o Somente poderão exercer o
direito previsto no inciso IV
acima,
os
acionistas
preferencialistas
que
comprovarem
a
titularidade
ininterrupta de suas ações
durante o período de três
meses,
no
mínimo,
imediatamente
anterior
à
realização da Assembleia Geral.
§
2º
O
conselheiro
representante dos empregados,
previsto no inciso V, não
participará das discussões e
deliberações sobre assuntos que
envolvam relações sindicais,
remuneração,
benefícios
e
vantagens, inclusive matérias
de previdência complementar e
assistenciais, hipóteses em que
fica configurado o conflito de
interesse.
§ 3o As matérias que configurem
conflito de interesses, conforme
disposto no § 2º acima, serão
deliberadas em reunião especial
exclusivamente convocada sem
a presença do conselheiro de
administração
representante
dos
empregados,
sendo-lhe
assegurado o acesso à ata de
reunião e aos documentos
referentes às deliberações, no
prazo de até 30 dias.

Sem alteração

§ 2º O conselheiro representante
dos empregados, previsto no
inciso V, não participará das
discussões e deliberações sobre
assuntos que envolvam relações
sindicais,
remuneração,
benefícios e vantagens, inclusive
matérias
de
previdência
complementar e assistenciais,
hipóteses em que fica configurado
o conflito de interesse.

Excluir texto integral do § 2º,
regra contemplada no art.
2º, §3º, da Lei nº 12.353, de
28 de dezembro de 2010.

§ 3o As matérias que configurem
conflito de interesses, conforme
disposto no § 2º acima, serão
deliberadas em reunião especial
exclusivamente convocada sem a
presença do conselheiro de
administração representante dos
empregados,
sendo-lhe
assegurado o acesso à ata de
reunião
e
aos
documentos
referentes às deliberações, no
prazo de até 30 dias.

Excluir texto integral do § 3º,
regra contemplada no art.
8º, §1º, da Portaria nº 026
de 11 de março de 2011.

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

§
4º
O
Conselho
de
Administração
deverá
ser
composto, no mínimo, por 30%
(trinta por cento) de membros
independentes, respeitando-se
o critério de independência mais
rigoroso,
em
caso
de
divergência entre as regras da
Lei nº 13.303, de 30 de junho de
2016, e do Regimento do
Programa
Destaque
em
Governança de Estatais da
Brasil, Bolsa, Balcão S/A (B3).

Renumeração

Sem correlação

§3º O Comitê de Pessoas,
Elegibilidade,
Sucessão
e
Remuneração deverá verificar o
enquadramento dos indicados a
conselheiros independentes por
meio
da
análise
de
autodeclaração apresentada e
respectivos documentos.
§4º O Ministério das Minas e
Energia
deverá
indicar
os
membros
independentes
do
Conselho de Administração de
que trata o §2º 4º do presente
artigo, caso os demais acionistas
não o façam.

Inclusão de novo §.
Redação do modelo
Estatuto da SEST.

§5º O Conselho de Administração
elegerá seu Presidente e o
substituto na primeira reunião
após a eleição de seus membros,
devendo o Presidente ser um dos
membros indicados pelo Ministro
de Estado de Minas e Energia MME.
Art.
33.
O
Conselho
de
Administração
é
órgão
de
deliberação
estratégica
e
colegiada da companhia e deve
exercer
suas
atribuições
considerando os interesses de
longo prazo da companhia, os
impactos decorrentes de suas
atividades na sociedade e no meio
ambiente e os deveres fiduciários
de
seus
membros,
em
alinhamento ao disposto na Lei nº
13.303/2016.

Inclusão de novo §.
Adequação ao item 3.4 do
modelo de estatuto da SEST.

§1º Compete ao Conselho de
Administração a fixação de
diretrizes
fundamentais
da
administração, por iniciativa dos
seus
membros,
ou
a
ele
propostas, para fins de exame e

Alteração do dispositivo, Art.
33 passa para §1º.

§5º O Ministério das Minas e
Energia
deverá
indicar
os
membros independentes do
Conselho de Administração de
que trata o §4º do presente
artigo, caso os demais acionistas
não o façam.
Sem correlação

Art. 33. Compete ao Conselho
de Administração a fixação de
diretrizes
fundamentais
da
administração, por iniciativa dos
seus membros, ou a ele
propostas, para fins de exame e
deliberação,
pela
Diretoria
Executiva, bem como o controle
superior
da
Eletrobras
e
controladas, pela fiscalização da
observância das diretrizes por
ele fixadas, acompanhamento
da execução dos programas
aprovados e verificação dos
resultados obtidos.
Sem correlação

Renumeração do § 4º para §
2º
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

de

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Renumeração do § 5º para §
4º e ajuste de remissão do §.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Nova redação para o Art. 33,
segundo
diretrizes
da
Eletrobras.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

deliberação,
pela
Diretoria
Executiva, bem como o controle
superior
da
Eletrobras
e
subsidiárias, pela fiscalização da
observância das diretrizes por ele
fixadas, acompanhamento da
execução
dos
programas
aprovados e verificação dos
resultados obtidos.
§
1o
O
Conselho
de
Administração reunir-se-á, ao
menos uma vez ao ano, sem a
presença do Presidente da
companhia,
inclusive
para
aprovação do Plano Anual de
Atividades de Auditoria Interna
– PAINT e do Relatório Anual das
Atividades de Auditoria Interna
– RAINT.

§2o
1o
O
Conselho
de
Administração reunir-se-á, ao
menos uma vez ao ano, sem a
presença
do
Presidente
da
companhia.,
inclusive
para
aprovação do Plano Anual de
Atividades de Auditoria Interna –
PAINT e do Relatório Anual das
Atividades de Auditoria Interna –
RAINT.

Renumeração do § 1o
passa para § 2o
Ajuste de redação segundo
as diretrizes da Eletrobras.

§
2o
O
Conselho
de
Administração reunir-se-á pelo
menos duas vezes ao ano com a
presença
dos
auditores
externos.

Renumeração

Renumeração do § 2o
passa para § 3o

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Art. 34. A remuneração mensal
devida
aos
membros
do
Conselho de Administração,
fixada em Assembleia Geral, não
excederá a dez por cento da
remuneração mensal média dos
diretores, excluídos os valores
relativos a adicional de férias e
benefícios, sendo vedado o
pagamento de participação, de
qualquer espécie, nos lucros da
companhia.

Art. 34. A remuneração mensal
devida aos membros do Conselho
de Administração, fixada em
Assembleia Geral, não excederá a
dez por cento da remuneração
mensal média dos diretores,
excluídos os valores relativos a
adicional de férias e benefícios,
sendo vedado o pagamento de
qualquer forma de remuneração
não prevista em Assembleia
Geral, bem como de participação,
de qualquer espécie, nos lucros
da companhia.

Aperfeiçoamento
redação.
Sugestão do modelo
Estatuto da SEST.

Parágrafo único. Os membros do
Conselho
de
Administração
terão ressarcidas suas despesas
de locomoção e estada, sempre
que residentes fora da cidade
em que for realizada a reunião,
e, somente de locomoção,
quando residente na cidade.

Parágrafo único. Os membros do
Conselho de Administração terão
ressarcidas suas despesas de
alimentação, locomoção e estada,
sempre que residentes fora da
cidade em que for realizada a
reunião e, somente de locomoção
e alimentação, quando residente
na cidade.

Ajuste de redação, inclusão
de “alimentação”.
Adequar ao item 3.6 do
modelo de estatuto da SEST,
para a prática de pagamento
de diárias aos Conselheiros
que viajam.

Sem alteração

de

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Art. 35. Além dos casos
previstos em lei, dar-se-á
vacância do cargo quando o
membro
do
Conselho
de

de

Administração
deixar
de
comparecer a duas reuniões
consecutivas
ou
três
intercaladas, nas últimas 12
(doze) reuniões, sem motivo
justificado.
Art. 36. No exercício de suas
atribuições
compete
ao
Conselho de Administração, sem
prejuízo
das
competências
previstas na legislação vigente:

Sem alteração

I - deliberar sobre a organização
de empresas subsidiárias ou
cessação
da
participação
acionária da Eletrobras nas
referidas empresas;

I - autorizar a constituição e
definir a organização de suas
subsidiárias;
II - deliberar sobre a aquisição de
participação
minoritária
em
sociedade empresarial e sobre a
cessação
da
participação
acionária da Eletrobras nas
referidas empresas;

III - recomendar a realização de
operações
de
reestruturação
societária em suas subsidiárias,
sem prejuízo da competência
legal das assembleias gerais das
respectivas
companhias
de
aprovar a realização de tais
operações;

Alteração da redação do
Inciso I e inclusão de novos
incisos: II, III e IV.
Melhorar
a
redação
separando os incisos.
Efeito
econômico
–
vinculado
ao
plano
Diretor de Negócios e
Gestão e ao orçamento
legal da companhia.
Sem efeito jurídico.

IV - avaliar periodicamente o
alinhamento
estratégico,
operacional e financeiro das
participações
societárias
da
companhia ao seu objeto social.
II - deliberar sobre a associação,
diretamente ou por meio de
subsidiária ou controlada, com
ou sem aporte de recursos, para
constituição
de
consórcios
empresariais ou participação em
sociedades, com ou sem poder
de controle, no Brasil ou no
exterior que se destinem direta
ou indiretamente à exploração
da produção, transmissão ou
distribuição de energia elétrica
sob regime de concessão,
autorização ou permissão;

V – deliberar sobre a associação
de que trata o §1º do art. 3º
deste Estatuto Social;

Renumeração do inciso II
para V, com nova redação.
Simplificar a redação. O
texto vigente está previsto
no art. 3º, §1º, do Estatuto.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

III – deliberar sobre os acordos
de acionistas a serem firmados
pela
Eletrobras,
suas
subsidiárias ou controladas,
antes
de
sua
assinatura,
cumprida a legislação vigente;

VI – deliberar sobre os acordos de
acionistas a serem firmados pela
Eletrobras, suas subsidiárias ou
controladas,
antes
de
sua
assinatura, cumprida a legislação
vigente;

Renumeração do inciso III
para
VI,
excluir
“controladas”.

IV - definir a política de
concessão de empréstimos e de
financiamentos, sendo vedada a
concessão aos administradores,
membros do Conselho Fiscal,
empregados
e
acionista
controlador;
V - manifestar-se sobre atos e
aprovar contratos de acordo
com a política de alçadas
vigente,
compreendendo-se,
dentre estes atos ou contratos,
mas não limitativamente, a
concessão de financiamento a
sociedades concessionárias de
serviço público de energia
elétrica, sob seu controle, e a
tomada de empréstimos no país
ou no exterior;

Renumeração

VIII - manifestar-se sobre atos e
aprovar contratos de acordo com
os normativos internos vigentes
definidos pela Eletrobras que
regulam as alçadas de aprovação
nas
Empresas
Eletrobras,
compreendendo-se, dentre estes
atos ou contratos, mas não
limitativamente, a concessão de
financiamento
a
sociedades
concessionárias de serviço público
de energia elétrica, sob seu
controle,
e
a
tomada
de
empréstimos no país ou no
exterior;

Renumeração do inciso V
para VIII, com ajuste de
redação.
Adequar o nome da Política
de Alçadas para Normativos
que regulam as alçadas de
aprovação das Empresas
Eletrobras.

VI – aprovar, respeitada a
política de alçadas, prestação de
garantia para empréstimos ou
financiamentos tomados no país
ou no exterior, de sociedades
controladas ou não, de que
participe;

IX – aprovar, respeitados os
normativos
internos
vigentes
definidos pela Eletrobras que
regulam as alçadas de aprovação
nas
Empresas
Eletrobras,
prestação de garantia para
empréstimos ou financiamentos
tomados no país ou no exterior,
de
sociedades
subsidiárias
controladas ou não, de que
participe;

Renumeração do inciso VI
para IX, com ajuste de
redação.
Excluir
“controladas”,
incluir
“subsidiárias”.
Adequar o nome da Política
de Alçadas para Normativos
que regulam as alçadas de
aprovação das Empresas
Eletrobras.

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Renumeração do inciso IV
para VII.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Sem efeito econômico.

VII- aprovar, respeitada a
política
de
alçadas,
a
contratação de empréstimos ou
financiamentos, no país ou no
exterior,
de
sociedades
controladas;

X - aprovar, respeitados
os
normativos
internos
vigentes
definidos pela Eletrobras que
regulam as alçadas de aprovação
nas Empresas Eletrobras, a
contratação de empréstimos ou
financiamentos, no país ou no
exterior,
de
sociedades
subsidiárias controladas;

Sem efeito jurídico.
Renumeração do inciso VII
para X, com ajuste de
redação.
Excluir
“controladas”,
incluir
“subsidiárias”.
Adequar o nome da Política
de Alçadas para Normativos
que regulam as alçadas de
aprovação das Empresas
Eletrobras.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

VIII
deliberar
sobre
a
organização
de
entidades
técnico-científicas de pesquisa
de interesse empresarial da
Eletrobras no setor energético,
bem como aprovar, respeitada a
política de alçadas, concessão
de financiamentos e prestação
de garantia para aquelas sob
seu controle;

IX - convocar a Assembleia
Geral de acionistas, nos casos
previstos na Lei no 6.404, de
1976, ou sempre que julgar
conveniente;
X - determinar a distribuição de
encargos entre os integrantes
da
Diretoria
Executiva,
respeitadas
as
atribuições
definidas neste Estatuto;

XI - deliberar sobre a organização
de entidades técnico-científicas
de
pesquisa
de
interesse
empresarial da Eletrobras no
setor energético, bem como
aprovar,
respeitados
os
normativos
internos
vigentes
definidos pela Eletrobras que
regulam as alçadas de aprovação
nas Empresas Eletrobras, a
concessão de financiamentos e a
prestação de garantia para
aquelas sob seu controle;
Reposicionamento

Renumeração do inciso VIII
para XI, com ajuste de
redação.
Adequar o nome da Política
de Alçadas para Normativos
que regulam as alçadas de
aprovação das Empresas
Eletrobras.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Reposicionamento do inciso
IX passa para LXIII.
Sem efeito econômico.

XII X- determinar a distribuição e
redistribuição de encargos entre
os
integrantes
da
Diretoria
Executiva
e
aprovar
as
adequações correlatas no Manual
de Organização da Eletrobras,
respeitadas
as
atribuições
definidas neste Estatuto;

Sem efeito jurídico.
Renumeração do inciso X
para XII, com ajuste de
redação.
Deixar expresso que o CA
deve aprovar as mudanças
no manual de organização
que estejam relacionadas à
distribuição de
encargos
entre os integrantes da
Diretoria.
Sem efeito econômico.

XI - propor à Assembleia Geral o
aumento de capital, a emissão
de ações, bônus de subscrição e
debêntures
da
Eletrobras,
exceto as previstas no inciso
XII;

XII - autorizar a aquisição de
ações de emissão da Eletrobras,
para efeito de cancelamento ou
permanência em tesouraria e
posterior alienação, bem como
deliberar sobre a emissão de
títulos não conversíveis e de
debêntures
simples,
não
conversíveis em ações;
XIII - deliberar sobre negociação
de ações ou debêntures;

XIII XI - propor à Assembleia
Geral o aumento de capital, a
emissão de ações, bônus de
subscrição e debêntures da
Eletrobras, exceto as previstas no
inciso
XII;
debêntures
não
conversíveis em ações, as quais
serão objeto de apreciação pelo
próprio
Conselho
de
Administração;
Renumeração

Sem efeito jurídico.
Renumeração do inciso XI
para
XIII,
conforme
diretrizes da Eletrobras.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Renumeração do inciso XII
para XIV.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

XV - deliberar sobre negociação
de
ações
ou
debêntures,
ressalvadas as competências da
Assembleia Geral para deliberar
sobre a matéria;

Renumeração do inciso XIII
para XV, com ajuste de
redação.
Sugestão do modelo de
Estatuto da SEST.

Sem efeito econômico.

XIV - autorizar a alienação de
bens do ativo permanente e a
constituição de ônus reais,
observada a Política de Alçadas
quanto a alienação de bens
móveis;

XVI - autorizar a alienação de
bens do ativo permanente, e a
constituição de ônus reais e a
prestação
de
garantias
a
obrigações de terceiros, na
extensão fixada pelos normativos
internos vigentes definidos pela
Eletrobras
que
regulam
as
alçadas
de
aprovação
nas
Empresas Eletrobras;

Sem efeito jurídico.
Renumeração do inciso XIV
para XVI, com ajuste de
redação.
Adequar o nome da Política
de Alçadas para Normativos
que regulam as alçadas de
aprovação das Empresas
Eletrobras. Ajustado para
não prever mais limitação a
bens móveis.
Efeito econômico – as
propostas
deverão
observar as diretrizes
estratégicas
da
companhia
e
as
disposições
legais
aplicáveis.
Sem efeito jurídico.

XV - deliberar sobre fazer e
aceitar doações com ou sem
encargos, observado o disposto
no Manual de Compliance e no
Código de Ética e de Conduta
das Empresas Eletrobras, bem
como na Política de Alçadas;

XVII - deliberar sobre fazer e
aceitar doações com ou sem
encargos, observado o disposto
no Programa de Integridade das
empresas Eletrobras e no Código
de Conduta Ética e de Integridade
das Empresas Eletrobras, em
linha ainda com os normativos
internos vigentes definidos pela
Eletrobras
que
regulam
as
alçadas
de
aprovação
nas
empresas Eletrobras;

Renumeração do inciso XV
para XVII, com ajuste de
redação.
Adequar o nome da Política
de Alçadas para Normativos
que regulam as alçadas de
aprovação das Empresas
Eletrobras.
Adequação ao título do novo
documento do Programa de
Integridade.
Sem efeito econômico.

XVI - eleger e destituir os
diretores
da
companhia
e
fiscalizar a sua gestão;

XVII - examinar, a qualquer
tempo, os livros e papéis da
Eletrobras, bem como solicitar
informações sobre contratos
celebrados ou em via de
celebração e sobre quaisquer
outros atos;
XVIII
–
implementar
e
supervisionar os sistemas de
gestão de riscos, controles

XVIII - eleger e destituir os
membros da Diretoria Executiva
da
companhia,
inclusive
o
Presidente,
fixando-lhes
as
atribuições
e
conferindo,
formalmente, a responsabilidade
pelas áreas de Conformidade e
Gerenciamento de Riscos aos
seus membros;
Renumeração

Sem efeito jurídico.
Renumeração do inciso XVI
para XVIII, com ajuste de
redação.
Sugestão com base no
modelo de Estatuto da SEST.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Renumeração do inciso XVII
para XIX.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

XX – implementar e supervisionar
os sistemas de gestão de riscos,
controles internos e conformidade

Renumeração do inciso XVIII

internos
e
conformidade
estabelecidos para a prevenção
e a mitigação dos principais
riscos a que está exposta a
Eletrobras e suas controladas,
inclusive os riscos relacionados à
integridade das informações
contábeis
e
financeiras
e
aqueles
relacionados
à
ocorrência de corrupção e
fraude;

estabelecidos para a prevenção e
a mitigação dos principais riscos a
que está exposta a Eletrobras e
suas subsidiárias controladas,
inclusive os riscos relacionados à
integridade
das
informações
contábeis e financeiras e aqueles
relacionados à ocorrência de
corrupção e fraude;

para
XX,
“controladas”,
“subsidiárias”.

Excluir
incluir

XIX – analisar, ao menos
trimestralmente, o balancete e
demais
demonstrações
financeiras, sem prejuízo da
atuação do Conselho Fiscal;

Renumeração

Renumeração do inciso XIX
para XXI.

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

XX - aprovar os relatórios da
administração e de controles
internos, bem como as contas
da Diretoria Executiva;

XXII – manifestar se sobre os
relatórios da administração, bem
como sobre as contas da Diretoria
Executiva;

Renumeração do inciso XX
para XXII, com ajuste de
redação, segundo diretrizes
da Eletrobras.
Sem efeito econômico.

Sem correlação

XXIII - aprovar os relatórios de
controles internos;

Sem efeito jurídico.
Inclusão de novo inciso.
Redação
com
base
no
modelo de Estatuto da SEST.
Sem efeito econômico.

XXI - escolher e destituir os
auditores
independentes
e
igualmente escolher e destituir a
instituição
financeira
que
manterá as ações da Eletrobras
em contas de depósito, em
nome dos respectivos titulares,
sob o regime escritural, sem
emissão de certificados, tal
como determina o § 1o do art. 8º
deste Estatuto;

XXIV - escolher e destituir os
auditores
independentes;
igualmente escolher e destituir a
instituição financeira que manterá
as ações da Eletrobras em contas
de depósito, em nome dos
respectivos titulares, sob
o
regime escritural, sem emissão de
certificados, tal como determina o
§ 1o do art. 8º deste Estatuto;

Sem efeito jurídico.
Renumeração do inciso XXI
para XXIV, com ajuste de
redação.
Exclusão
para
permitir
escolha e destituição de
instituição financeira, que
manterá
as
ações
da
Eletrobras em contas de
depósito,
pela
Diretoria
Executiva da Eletrobras.
Sem efeito econômico.

XXII – deliberar sobre a
designação e dispensa do
ocupante do cargo de titular da
Auditoria
Interna,
após
aprovação do Ministério da
Transparência e Controladoria
Geral da União, da Ouvidoria e
da Secretaria de Governança;

XXV
–
deliberar
sobre
a
designação,
observado
o
normativo interno de seleção
aplicável,
e
dispensa
dos
ocupantes dos cargos de titulares
da Auditoria Interna e de
Ouvidoria, após aprovação do
Conselho de Administração, e
submeter sua deliberação, em
ambos os casos, para aprovação
da Controladoria Geral da União;

Sem efeito jurídico.
Renumeração do inciso XXII
para XXV, com ajuste de
redação.
Atualização para atender à
reestruturação
aprovada
pelo CA por meio da
Deliberação
041/2019,
previsão de aprovação na
AGE/AGO abril/2020.
Sem efeito econômico.

XXIII - deliberar sobre as
atribuições e funcionamento da
Auditoria Interna, da Ouvidoria
e da Secretaria de Governança;

XXVI - deliberar sobre as
atribuições e funcionamento das
áreas que lhe são vinculadas;

Sem efeito jurídico.
Renumeração do inciso XXIII
para
XXVI,
com
nova
redação.
Atualização para atender à
reestruturação
aprovada
pelo CA por meio da
Deliberação 041/2019.
Recomendação para que o
texto fique genérico.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

XXIV
–
deliberar
sobre
propostas de implementação de
medidas
corretivas
ou
de
aprimoramento
de
procedimentos e rotinas, em
decorrência da análise das
manifestações recebidas pela
Ouvidoria;
XXV - solicitar auditoria interna
periódica sobre as atividades da
entidade fechada de previdência
complementar que administra o
plano
de
benefícios
da
companhia;

Renumeração

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
XXV - solicitar auditoria interna
periódica sobre as atividades da
entidade fechada de previdência
complementar que administra o
plano
de
benefícios
da
companhia;
XXVIII - aprovar e manter
atualizado um plano de sucessão
não-vinculante dos membros do
Conselho de Administração e da
Diretoria
Executiva,
cuja
elaboração deve ser coordenada
por seu Presidente;

XXVI - estabelecer as diretrizes
fundamentais de organização
administrativa da Eletrobras;

Renumeração do inciso XXIV
para XXVII.

Renumeração

Excluir texto vigente do
inciso XXV.
Renumeração do inciso XXV
para XXVIII, com nova
redação.
Atribuição já prevista em
resolução CGPAR.
O novo texto reflete o
subitem 29 do item 4.6 do
modelo de estatuto da SEST
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Renumeração do inciso XXVI
para XXIX.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

XXVII - escolher, observados os
requisitos
da
Política
de
Indicação
vigente,
os
representantes da Eletrobras na
administração de sociedades
controladas ou não, associações
e fundações, de que participe,
devendo ser indicados para tais
cargos,
preferencialmente,
empregados da companhia ou
de controladas;

XXX – escolher, indicar e aprovar
indicações de administradores
para subsidiárias, sociedades
investidas,
associações
e
fundações, nos termos do art. 3º,
§5º, §6º e §7º deste Estatuto;

Renumeração
do
inciso
XXVII para XXX, com nova
redação.
Necessidade de simplificar o
dispositivo
para
evitar
redundâncias com o art. 3º,
§§6º e 7º.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

XXVIII – elaborar, alterar e
aprovar seu Regimento Interno,
observadas as normas sobre
composição
e
competência
fixadas neste Estatuto e nas
normas legais vigentes;

XXXI – elaborar, alterar e aprovar
seu Regimento Interno e os de
seus comitês de assessoramento,
observadas as normas sobre
composição
e
competência
fixadas neste Estatuto e nas
normas legais vigentes;

Renumeração
do
inciso
XXVIII para XXXI, com
ajuste de redação.
Incluída
menção
aos
regimentos
internos
dos
comitês.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

XXIX - deliberar sobre a
declaração
de
dividendos
intermediários
e
sobre
o
pagamento de juros sobre o
capital próprio, por proposta da
Diretoria Executiva, de acordo
com o disposto no art. 47, inciso
XIII, deste Estatuto;

Sem alteração

XXX - conceder férias ou licença
ao Presidente da companhia;

XXXIII - conceder afastamento ou
licença
ao
Presidente
da
companhia, inclusive a título de
férias;

Renumeração do inciso XXIX
para XXXII.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Renumeração do inciso XXX
para XXXIII, com ajuste de
redação.
Redação
com
base
no
modelo de Estatuto da SEST.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

XXXI – aprovar o regulamento
de pessoal e estabelecer o
quantitativo de funções de
confiança
da
administração
superior da Eletrobras, nos
termos do inciso II, do art. 62
deste Estatuto, bem como de
suas controladas;

XXXII – aprovar o quantitativo
máximo
de
pessoal
e
a
realização de concurso público
da Eletrobras e de suas
controladas;

XXXIV – aprovar o regulamento
de pessoal e estabelecer o
quantitativo
de
funções
de
confiança
da
administração
superior da Eletrobras e de suas
subsidiárias, nos termos do inciso
II, do art. 63 62 deste Estatuto,
bem como aprovar o regulamento
de
pessoal
das
empresas
Eletrobras, acordos coletivos de
trabalho,
programa
de
participação dos empregados nos
lucros ou resultados, plano de
cargos e salários, plano de
funções,
benefícios
de
empregados e programa de
desligamento de empregados;

Renumeração do inciso XXXI
para XXXIV, com ajuste de
redação e ajuste de remissão
do artigo.
Redação
com
base
no
modelo de Estatuto da SEST.

XXXV – aprovar o quantitativo
máximo de pessoal e a realização
de concurso público da Eletrobras
e
de
suas
subsidiárias
controladas;

Renumeração
do
inciso
XXXII para XXXV. Excluir
“controladas”,
incluir
“subsidiárias”.

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Sem efeito econômico.

XXXIII - aprovar o Plano
Estratégico e o Plano Diretor de

Renumeração

Sem efeito jurídico.
Renumeração
do
inciso
XXXIII para XXXVI.

Negócios e Gestão, bem como
suas alterações;

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

XXXIV – aprovar o orçamento
anual da Eletrobras e de suas
controladas, que deverá ser
elaborado em consonância com
o Plano Estratégico e o Plano
Diretor de Negócio e Gestão e o
Plano de Negócios e Gestão de
cada empresa;

Renumeração
do
inciso
XXXIV para XXXVII.
Excluir “controladas”, incluir
“subsidiárias”.

XXXV – aprovar os Contratos de
Metas
de
Desempenho
Empresarial – CMDE, por meio
dos
quais
as
empresas
controladas da Eletrobras se
comprometem a cumprir as
orientações
estratégicas
ali
definidas visando atender às
metas
e
resultados
estabelecidos pela controladora,
bem
como a
política de
consequências
aplicada
à
Eletrobras
e
as
suas
controladas, acompanhando o
seu efetivo cumprimento;

XXXVII – aprovar o orçamento
anual da Eletrobras e de suas
subsidiárias
controladas,
que
deverá
ser
elaborado
em
consonância
com
o
Plano
Estratégico e o Plano Diretor de
Negócio e Gestão e o Plano de
Negócios e Gestão de cada
empresa;
XXXVIII – aprovar os Contratos
de
Metas
de
Desempenho
Empresarial – CMDE, por meio
dos
quais
as
empresas
subsidiárias
controladas
da
Eletrobras se comprometem a
cumprir
as
orientações
estratégicas ali definidas visando
atender às metas e resultados
estabelecidos pela controladora,
bem
como
a
política
de
consequências
aplicada
à
Eletrobras e as suas subsidiárias
controladas, acompanhando o seu
efetivo cumprimento;

XXXVI – aprovar as políticas e
diretrizes sobre transações e
celebrações de contratos de
compra e venda de energia
elétrica da Eletrobras e suas
controladas, bem como os seus
posicionamentos
em
ações
judiciais relativas ao mercado de
Energia Elétrica, observado o
disposto no inciso V deste
artigo;

XXXIX – aprovar as políticas e
diretrizes sobre transações e
celebrações de contratos de
compra e venda de energia
elétrica da Eletrobras e suas
subsidiárias controladas, bem
como os seus posicionamentos
em ações judiciais relativas ao
mercado de Energia Elétrica,
observado o disposto no inciso
VIII V deste artigo;

Renumeração
do
inciso
XXXVI para XXXIX. Excluir
“controladas”,
incluir
“subsidiárias”.
Ajuste de remissão de inciso.

XXXVII – aprovar os projetos de
investimento da Eletrobras e
suas controladas conforme a
Política de Alçadas vigente;

XL – aprovar os projetos de
investimento da Eletrobras e suas
subsidiárias
controladas,
na
extensão
definida
pelos
normativos
internos
vigentes
definidos pela Eletrobras que
regulam as alçadas de aprovação
nas Empresas Eletrobras;

Renumeração
do
inciso
XXXVII para XL, com ajuste
de redação.
Adequar o nome da Política
de Alçadas para Normativos
que regulam as alçadas de
aprovação das Empresas
Eletrobras.

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Renumeração do inciso XXXV
para
XXXVIII.
Excluir
“controladas”,
incluir
“subsidiárias”.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Efeito econômico – as
propostas
deverão
observar as diretrizes
estratégicas
da
companhia
e
as
disposições
legais
aplicáveis.
Sem efeito jurídico.

XXXVIII – aprovar a política de
transações
com
partes
relacionadas, em conformidade
com
os
requisitos
de
competitividade, conformidade,
transparência,
equidade
e
comutatividade,
que
será
revista,
no
mínimo,
anualmente;
XXXIX – realizar a avaliação de
desempenho,
individual
e
coletiva, pelo menos uma vez ao
ano, dos administradores e dos
membros de Comitês, nos
termos da legislação vigente;

Renumeração

XL – deliberar sobre a criação,
funcionamento, por meio de
regimento interno, e extinção de
Comitês de Suporte ao Conselho
de
Administração
para
aprofundamento dos estudos
estratégicos, bem como, eleger
e destituir seus membros,
observada a legislação vigente;

XLIII – deliberar sobre a criação,
funcionamento, por meio de
regimento interno, e extinção de
comissões e de comitês de
assessoramento ao Conselho de
Administração
para
aprofundamento
dos
estudos
estratégicos e garantia de que a
decisão a ser tomada pelo
Colegiado seja tecnicamente bem
fundamentada, bem como, eleger
e
destituir
seus
membros,
observada a legislação vigente;

Renumeração do inciso XL
para XLIII, com ajuste de
redação.
Prever
explicitamente
a
possibilidade de comissões,
tal como foi feito no rol de
atribuições da Diretoria.
Redação
com
base
no
modelo de Estatuo da SEST.

XLIV – aprovar os normativos
internos
que
regulam
as
indicações para cargos em órgãos
de governança das empresas
Eletrobras, os quais devem dispor
sobre os requisitos mínimos para
indicação
de
membros
do
Conselho de Administração, do
Conselho Fiscal e da Diretoria
Executiva, nas sociedades nas
quais a Eletrobras e suas
subsidiárias
controladas
participem,
bem
como
das
fundações, associações e fundos
de pensão;

Renumeração do inciso XLI
para XLIV, com ajuste de
redação.
Adequar o nome da Política
de
Indicação
para
Normativos de Indicação
para cargos em órgãos de
Governança das empresas
Eletrobras.
Excluir “controladas”.

Renumeração

Renumeração do inciso XLII
para XLV.

XLI – aprovar a Política de
Indicação que contenha os
requisitos
mínimos
para
indicação de membros do
Conselho de Administração, do
Conselho Fiscal e da Diretoria
Executiva, nas sociedades nas
quais a Eletrobras e suas
controladas participem, bem
como
das
fundações,
associações e fundos de pensão;

XLII - estabelecer política de
divulgação de informações da
Eletrobras;

Renumeração
do
XXXVIII para XLI.

inciso

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Renumeração

Renumeração
do
XXXIX para XLII.

inciso

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Sem efeito econômico.

XLIII - aprovar e fiscalizar o
cumprimento das metas e

Renumeração

Sem efeito jurídico.
Renumeração do inciso XLIII
para XLVI.

resultados específicos a serem
alcançados pelos membros da
Diretoria Executiva;

Sem efeito econômico.

XLIV - promover anualmente
análise quanto ao atendimento
das metas e dos resultados na
execução do Plano Diretor de
Negócios e Gestão e Plano
Estratégico, devendo publicar
suas conclusões e informá-las
ao Congresso Nacional e ao
Tribunal de Contas da União,
nos
termos
da
legislação
vigente;

XLVII - promover anualmente
análise quanto ao atendimento
das metas e dos resultados na
execução do Plano Diretor de
Negócios e Gestão e Plano
Estratégico de longo prazo, sob
pena
de
seus
integrantes
responderem
por
omissão,
devendo publicar suas conclusões
e informá-las ao Congresso
Nacional e ao Tribunal de Contas
da
União,
nos
termos
da
legislação vigente;

XLV - discutir, aprovar e
monitorar
decisões
que
envolvam
práticas
de
governança
corporativa,
relacionamento
com
partes
interessadas, política de gestão
de pessoas e código de conduta
dos agentes no âmbito da
Eletrobras e as respectivas
diretrizes para suas controladas;
XLVI – aprovar a política de
alçadas;

XLVIII - discutir, aprovar e
monitorar decisões que envolvam
práticas
de
governança
corporativa, relacionamento com
partes interessadas, política de
gestão de pessoas e código de
conduta dos agentes no âmbito
da Eletrobras e as respectivas
diretrizes para suas subsidiárias
controladas;
XLIX – aprovar
normativos
internos que regulam as alçadas
de aprovação nas Empresas
Eletrobras definindo, inclusive, os
assuntos e valores para sua
alçada decisória e da Diretoria
Executiva;

Sem efeito jurídico.
Renumeração do inciso XLIV
para XLVII, com ajuste de
redação contemplando o
modelo de Estatuo da SEST.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Renumeração do inciso XLV
para
XLVIII.
Excluir
“controladas”,
incluir
“subsidiárias”.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Renumeração do inciso XLVI
para XLIX, com ajuste de
redação, conforme modelo
de Estatuto da SEST.
Adequar o nome da Política
de Alçadas para Normativos
que regulam as alçadas de
aprovação
das Empresas
Eletrobras.
Sem efeito econômico.

XLVII – manifestar-se sobre as
propostas a serem submetidas à
deliberação dos acionistas em
assembleia;

XLVIII - aprovar as Políticas de
Conformidade e Gerenciamento
de
riscos,
Dividendos
e
Participações societárias, bem
como outras políticas gerais da
companhia;

L – manifestar-se sobre as
propostas matérias a serem
submetidas à deliberação dos
acionistas em assembleia, não se
admitindo a inclusão da rubrica
"assuntos gerais" no instrumento
de convocação;
LI XLVIII - aprovar os normativos
internos vigentes definidos pela
Eletrobras
que
regulam
as
Políticas de a Conformidade e
Gerenciamento
de
riscos,
Dividendos
e
Participações
societárias, bem como outras
políticas gerais da companhia;

Sem efeito jurídico.
Renumeração do inciso XLVII
para L, com ajuste de
redação, conforme modelo
de Estatuto da SEST.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Renumeração
do
inciso
XLVIII para LI, com ajuste de
redação, segundo diretrizes
da Eletrobras.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

XLIX - subscrever Carta Anual
com
explicação
dos
compromissos de consecução de
objetivos de políticas públicas;

L - aprovar o Regulamento de
licitações;

LII – aprovar e divulgar a Carta
Anual
com
explicação
dos
compromissos de consecução de
objetivos de políticas públicas, na
forma prevista na Lei 13.303, de
30 de junho de 2016;
Renumeração

Renumeração do inciso XLIX
para LII, com ajuste de
redação, segundo diretrizes
da Eletrobras.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Renumeração do inciso
para LIII.

L

Sem efeito econômico.
LImanifestar-se
sobre
o
relatório
apresentado
pela
Diretoria-Executiva
resultante
da auditoria interna sobre as
atividades da entidade fechada
de previdência complementar;

LIV - aprovar o patrocínio ao
plano de benefícios de assistência
à
saúde
e
previdência
complementar e a adesão a
entidade fechada de previdência
complementar,
bem
como
fiscalizar o cumprimento do limite
de participação da Eletrobras no
custeio desses benefícios.

Sem efeito jurídico.
Exclusão do texto vigente.
Renumeração do inciso LI
para LIV, com nova redação,
segundo
diretrizes
da
Eletrobras.
Repetição de atribuição já
prevista
em
resolução
CGPAR.
Inserida a atribuição de
aprovar novos planos de
assistência à saúde e de
previdência complementar,
conforme subitem 42 do item
4.6 do modelo de estatuto
SEST.
Efeito econômico – o
plano de benefícios e
assistência à saúde e
previdência
complementar
estão
previstos no orçamento
legal da companhia.

LIImanifestar-se
sobre
remuneração dos membros da
Diretoria e participação nos
lucros da companhia;

LIII - autorizar a constituição de
subsidiárias, bem assim a
aquisição
de
participação
minoritária em empresa;

LV- propor à Assembleia Geral a
remuneração
dos
administradores e dos membros
dos demais órgãos estatutários da
companhia, bem como executar e
monitorar a remuneração de que
trata este inciso inclusive a
participação
nos
lucros
e
resultados, dentro dos limites
aprovados pela Assembleia Geral;

LIII - autorizar a constituição de
subsidiárias,
bem
assim
a
aquisição
de
participação
minoritária em empresa;
LVI - aprovar o Plano Anual de
Atividades de Auditoria Interna –

Sem efeito jurídico.
Renumeração do inciso LII
para LV, com nova redação,
conforme
modelo
de
Estatuto da SEST.
Efeito econômico – a
remuneração dos órgãos
de governança observará
a legislação aplicável e as
disposições
assembleares.
Sem efeito jurídico.
Excluir texto vigente do
inciso LIII.
Renumeração do inciso LIII
para LVI, com nova redação,
conforme
modelo
de
Estatuto da SEST.

LIV - estabelecer política de
porta-vozes visando a eliminar
risco de contradição entre
informações de diversas áreas e
as
dos
executivos
da
companhia; e
Sem correlação

Sem correlação

Sem correlação

Sem correlação

PAINT e o Relatório Anual das
Atividades de Auditoria Interna –
RAINT, sem a presença do
Presidente da companhia;
LVII - estabelecer política de
porta-vozes
visando
a
objetivando eliminar risco de
contradição entre informações de
diversas
áreas
e
as
dos
executivos da companhia; e
LVIII- solicitar auditoria interna
periódica sobre as atividades da
entidade fechada de previdência
complementar que administra
plano de benefícios da estatal,
bem como manifestar-se sobre o
relatório
apresentado
pela
Diretoria-Executiva resultante da
auditoria interna a respeito;
LIX- avaliar os diretores e
membros de comitês estatutários
da companhia, nos termos do
inciso III do art. 13 da Lei 13.303,
de 30 de junho de 2016, com o
apoio
metodológico
e
procedimental do Comitê de
Pessoas, Elegibilidade, Sucessão
e Remuneração;
LX – avaliar a cada 4 (quatro)
anos, o alinhamento estratégico,
operacional e financeiro das
participações da companhia ao
seu objeto social, devendo, a
partir
dessa
avaliação,
recomendar a sua manutenção, a
transferência total ou parcial de
suas
atividades
para
outra
estrutura
da
administração
pública ou o desinvestimento da
participação;
LXI – identificar a existência de
ativos não de uso próprio da
companhia
e
avaliar
a
necessidade de mantê-los; e

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Renumeração do inciso LIV
para LVII, com ajuste de
redação.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Inclusão de novo inciso.
Redação conforme modelo
de Estatuto da SEST.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Inclusão de novo inciso.
Redação conforme modelo
de Estatuto da SEST.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Inclusão de novo inciso.
Redação conforme modelo
de Estatuto da SEST.
Efeito
econômico
previsto no orçamento
legal da companhia.
Sem efeito jurídico.

Inclusão de novo inciso.
Redação conforme modelo
de Estatuto da SEST.
Sem efeito econômico.

Sem correlação

LXII- aprovar a prática de outros
atos que importem em renúncia,
transação
ou
compromisso
arbitral, não especificados no rol
do presente artigo, observados os
normativos que regulam a alçada
da companhia;

Sem efeito jurídico.
Inclusão de novo inciso.
Redação conforme modelo
de
Estatuto
da
SEST
adaptado para Eletrobras.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

IX - convocar a Assembleia
Geral de acionistas, nos casos
previstos na Lei no 6.404, de
1976, ou sempre que julgar
conveniente;

Renumeração

LV - decidir sobre casos omissos
deste Estatuto.

Renumeração

Renumeração do inciso IX
para
LXIII,
devido
ao
reposicionamento.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Renumeração do inciso LV
para LXIV.
Sem efeito econômico.

§ 1º O quantitativo de funções
de confiança da administração
superior da Eletrobras e o
quantitativo máximo de pessoal,
aprovados pelo Conselho de
Administração nos termos dos
incisos XXXI e XXXII deste
artigo, serão submetidos, nos
termos da lei, à aprovação da
Secretaria de Coordenação e
Governança
das
Empresas
Estatais – SEST.
§ 2º Excluem-se da obrigação de
publicação a que se refere o
inciso XLIV as informações de
natureza
estratégica
cuja
divulgação
possa
ser
comprovadamente
prejudicial
ao interesse da companhia.

§ 1º O quantitativo de funções de
confiança
da
administração
superior da Eletrobras e o
quantitativo máximo de pessoal,
aprovados pelo Conselho de
Administração nos termos dos
incisos XXXIV e XXXV XXXI e
XXXII
deste
artigo,
serão
submetidos, nos termos da lei, à
aprovação da Secretaria de
Coordenação e Governança das
Empresas Estatais – SEST.
§ 2º Excluem-se da obrigação de
publicação a que se refere o inciso
XLVII XLIV as informações de
natureza
estratégica
cuja
divulgação
possa
ser
comprovadamente prejudicial ao
interesse da companhia.

§3º
Serão
arquivadas
no
Registro
do
Comércio
e
publicadas as atas das reuniões
do Conselho de Administração
que
contiverem
deliberação
destinada a produzir efeitos
perante terceiros.

Sem alteração

Sem correlação

§4º Sem prejuízo das atribuições
que lhe forem conferidas pelo
Regimento Interno, compete ao
Presidente
do
Conselho
de
Administração:

Sem efeito jurídico.
Renumeração de remissão
dos incisos XXXIV e XXXV
XXXI e XXXII deste artigo.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Renumeração de remissão
do inciso XLVII XLIV deste
artigo.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Inclusão de novo §.
Incorporação do item 4.7 do
modelo de estatuto SEST.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Sem correlação

I – convocar e presidir as reuniões
do
órgão,
observando
o
cumprimento do Estatuto Social e
do Regimento Interno;

Inclusão de novo inciso.
Incorporação do item 4.7 do
modelo de estatuto SEST.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Sem correlação

Sem correlação

Sem correlação

Sem correlação

Art.
37.
O
Conselho
de
Administração,
em
cada
exercício, submeterá à decisão
da Assembleia Geral Ordinária o
relatório da administração e as
demonstrações financeiras, bem
como a proposta de distribuição
de dividendos e de aplicação dos
valores excedentes, anexando o
seu parecer e o parecer do
Conselho Fiscal, nos termos do
inciso XIII do art. 47, e o
certificado
dos
auditores
independentes.

II – interagir com o ministério
supervisor,
e
demais
representantes
do
acionista
controlador,
no
sentido
de
esclarecer a orientação geral dos
negócios, assim como questões
relacionadas ao interesse público
a ser perseguido pela companhia,
observado o disposto no artigo 89
da Lei nº 13.303/2016;
III – estabelecer os canais e
processos para interação entre os
acionistas e o Conselho de
Administração, especialmente no
que
tange
a
temas
de
governança,
remuneração,
sucessão e formação do Conselho
de Administração, observado o
disposto no artigo 89 da Lei nº
13.303/2016;

Inclusão de novo inciso.
Incorporação do item 4.7 do
modelo de estatuto SEST.

IV – coordenar os trabalhos
relacionados
ao
plano
de
sucessão
não-vinculante
dos
membros
do
Conselho
de
Administração e da Diretoria
Executiva, com o apoio do Comitê
de
Pessoas,
Elegibilidade,
Sucessão e Remuneração;
V – propor ao Conselho de
Administração indicações para
compor
os
comitês
de
assessoramento,
incluindo-se
membros externos.

Inclusão de novo inciso.
Incorporação do item 4.7 do
modelo de estatuto SEST.

Art.
37.
O
Conselho
de
Administração, em cada exercício,
submeterá
à
decisão
da
Assembleia Geral Ordinária o
relatório da administração e as
demonstrações financeiras, bem
como a proposta de distribuição
de dividendos e de aplicação dos
valores excedentes, anexando o
seu parecer e o parecer do
Conselho Fiscal, nos termos do
inciso XIII do art. 48 47, e o
certificado
dos
auditores
independentes.

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Inclusão de novo inciso.
Incorporação do item 4.7 do
modelo de estatuto SEST,
ajustado para Eletrobras.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Inclusão de novo inciso.
Incorporação do item 4.7 do
modelo de estatuto SEST.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Ajuste de remissão do Art.
47 passa para Art. 48.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Art. 38. No caso de vacância no
cargo de Presidente do Conselho
de Administração, o substituto
será eleito, na primeira reunião
do Conselho de Administração,
permanecendo no cargo até a
próxima Assembleia Geral.

Art. 38. No caso de vacância no
cargo de Presidente do Conselho
de Administração, seu substituto,
eleito nos termos do art. 32, §5º
deste Estatuto, pautará, na
eleição
subsequente
deste
colegiado, a proposta de eleição
de novo Presidente e novo
substituto.

Ajuste de redação.
Deixar mais claro o prazo
máximo de duração da
atuação do substituto do
Presidente do Conselho até
nova Assembleia. Base –
Modelo de Estatuo da SEST.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Art. 39. No caso de vacância do
cargo
de
conselheiro,
o
substituto será nomeado pelos
conselheiros remanescentes e
servirá
até
a
primeira
Assembleia Geral, na forma do
art. 150 da Lei no 6.404, de
1976.

Sem alteração

Sem correlação

§ 1º - Para o Conselho de
Administração
proceder
à
nomeação de membros para o
colegiado, na forma do caput,
deverão ser verificados pelo
Comitê de Pessoas, Elegibilidade,
Sucessão e Remuneração os
mesmos
requisitos
de
elegibilidade exigidos para eleição
em
Assembleia
Geral
de
acionistas.
§ 2 º - O conselheiro eleito em
substituição completará o prazo
de gestão do substituído.

Parágrafo único. O conselheiro
eleito
em
substituição
completará o prazo de gestão do
substituído.
Sem correlação

Sem correlação

Art. 40.
O Conselho de
Administração contará com o
apoio do Comitê de Auditoria e
Riscos e do Comitê de Gestão,
Pessoas e Elegibilidade.

Inclusão de novo §.
Redação conforme modelo
de Estatuto da SEST.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Renumeração do parágrafo
único para § 2 º.
Sem efeito econômico.

§3º - Caso ocorra a vacância da
maioria
dos
cargos,
será
convocada Assembleia Geral para
proceder à nova eleição.

§4º - A função de Conselheiro de
Administração é pessoal e não
admite substituto temporário ou
suplente,
inclusive
para
representante dos empregados.
No
caso de
ausências
ou
impedimentos
eventuais
de
qualquer membro do Conselho, o
colegiado deliberará com os
remanescentes.
Art.
40.
O
Conselho
de
Administração contará com o
apoio do Comitê de Auditoria e
Riscos, Comitê de Estratégia,
Governança e Sustentabilidade e

Sem efeito jurídico.
Inclusão de novo §.
Redação conforme modelo
de Estatuto da SEST.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Inclusão de novo §.
Redação conforme modelo
de Estatuto da SEST.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Ajuste
de
redação.
Atualização do nome comitê.
CEGS propôs que o CEGS
seja igualmente estatutário e
passe
a
contemplar
a

do
Comitê
Elegibilidade,
Remuneração.

de
Pessoas,
Sucessão
e

possibilidade de membro
externo remunerado.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

§1º Os comitês mencionados no
caput deste artigo terão suas
regras
de
funcionamento
previstas em seus respectivos
regimentos internos, nos termos
definidos na Lei nº 13.303/16 e
demais legislações aplicáveis.
§2º As atribuições do Comitê de
Auditoria
e
Riscos
que
competem
ao
Comitê
de
Auditoria previsto na Lei nº
13.303/16
e
na
sua
regulamentação,
poderão
abranger
as
empresas
controladas da Eletrobras.

Sem alteração

§2º
Sem
prejuízo
das
competências legais, o Conselho
de Administração da Eletrobras
poderá estabelecer atribuições
adicionais ao Comitê de Auditoria
e
Riscos
e
estender
sua
abrangência e atuação para as
subsidiárias da Eletrobras.

Nova redação para o §2º.
Melhoria da redação para
deixar claro que o RI do CAE
também
pode
prever
atribuições adicionais, além
daquelas previstas na lei.
Cabe ao CA da Holding
definir se o Comitê atuará de
modo unificado ou não.
Sem efeito econômico.

§ 3º O Comitê de Auditoria e
Riscos, de caráter permanente,
será composto por, no mínimo 3
membros e no máximo 5
membros, e observará as
condições
impostas
na
legislação
e
na
regulação
aplicável,
nacional
ou
estrangeira, incluindo o disposto
na Sarbanes-Oxley Act e as
regras emitidas pela Securities
and
Exchange
Commission
(“SEC”) e pela Bolsa de Valores
de Nova Iorque (“NYSE”).

§4º
A
remuneração
dos
membros
do
Comitê
de
Auditoria e Riscos será fixada
pela Assembleia Geral em
montante
não
inferior
à
remuneração dos conselheiros
fiscais.

§ 3º O Comitê de Auditoria e
Riscos, de caráter permanente,
será composto por, no mínimo 3
membros e no máximo 5
membros, inclusive externos,
com prazos de mandato não
coincidentes e independentes do
prazo de gestão do Conselho de
Administração, e observará ainda
as
condições
impostas
na
legislação
e
na
regulação
aplicável, nacional ou estrangeira,
incluindo o disposto na SarbanesOxley Act e as regras emitidas
pela Securities and Exchange
Commission (“SEC”) e pela Bolsa
de Valores de Nova Iorque
(“NYSE”).
Sem alteração

Sem efeito jurídico.
Ajuste de redação.
Inclusão
para
permitir
membros
externos,
conforme regras contidas no
Decreto
8945/16,
e
determinar que os prazos
dos mandatos não sejam
coincidentes.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

§5º Os membros do Conselho
de Administração que ocuparem
cargo no Comitê de Auditoria e
Riscos da própria companhia,
deverão optar pela remuneração
de membro do referido Comitê.
Sem correlação

Sem correlação

Sem correlação

Sem correlação

Sem correlação

Sem correlação

§5º Os membros do Conselho de
Administração, que ocuparem
cargo no Comitê de Auditoria e
Riscos da própria companhia,
deverão optar pela remuneração
de membro do referido comitê.

Correção de pontuação “,”

§6º O mandato dos membros do
Comitê de Auditoria e Riscos será
de 2 anos, não coincidente para
cada membro, permitida uma
única reeleição.

Inclusão de novo §.
Redação conforme modelo
de
Estatuto
da
SEST
adaptado para Eletrobras.

§7º No caso de vacância de
membro do Comitê de Auditoria e
Riscos,
o
Conselho
de
Administração
elegerá
seu
sucessor para iniciar novo prazo
de mandato.
§8º O cargo de membro do
Comitê de Auditoria e Riscos é
pessoal e não admite substituto
temporário. No caso de ausências
ou impedimentos eventuais de
qualquer membro do comitê,
este instalará suas reuniões com
os remanescentes, observado o
quórum mínimo de instalação de
dois membros.
§9º Ao menos um dos membros
do Comitê de Auditoria e Riscos
deverá participar das reuniões do
Conselho de Administração que
tratem
das
demonstrações
contábeis
periódicas,
da
contratação
do
auditor
independente e do Plano Anual de
Atividades de Auditoria Interna –
PAINT.
§10 O Comitê de Auditoria e
Riscos rege-se, no que diz
respeito às demais matérias,
inclusive
suas
reuniões
e
competências, pelo disposto na
Lei 13.303/2016 e seu decreto
regulamentar.
§11 - Sempre que houver
necessidade de avaliar operações
com a União Federal, suas
autarquias
e
fundações
e
empresas estatais federais, desde
que fora do curso normal dos
negócios da companhia, e que
estejam na alçada de aprovação
do Conselho de Administração, o

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Inclusão de novo §.
Redação conforme modelo
de
Estatuto
da
SEST
adaptado para Eletrobras.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Inclusão de novo §.
Redação conforme modelo
de
Estatuto
da
SEST
adaptado para Eletrobras.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Inclusão de novo §.
Redação conforme modelo
de Estatuto da SEST.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Inclusão de novo §.
Redação conforme modelo
de
Estatuto
da
SEST
adaptado para Eletrobras.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Inclusão
de
novo
conforme
diretrizes
Eletrobras.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

§,
da

Comitê de Auditoria e Riscos
deverá prestar o assessoramento
prévio, emitindo seu parecer a
respeito da transação pretendida.

§6º As atribuições do Comitê de
Gestão, Pessoas e Elegibilidade
que competem ao Comitê de
Elegibilidade previsto na Lei nº
13.303/16
e
na
sua
regulamentação,
poderão
abranger as sociedades nas
quais a Eletrobras participe
direta e indiretamente.

Sem correlação

§12º Compete ao Comitê de
Pessoas, Elegibilidade, Sucessão
e Remuneração assessorar os
acionistas e o Conselho de
Administração nos processos de
indicação, de avaliação,
de
sucessão e de remuneração dos
administradores,
conselheiros
fiscais, membros do Comitê de
Auditoria e Riscos, membros
externos do Comitê de Estratégia,
Governança e Sustentabilidade,
além de outras atribuições que
lhe
forem
conferidas
pelo
Conselho de Administração e
contidas em seu Regimento
Interno.
§13 Sem prejuízo do disposto no
parágrafo anterior e das demais
competências
previstas
no
Decreto 8.954/2016, compete ao
Comitê de Pessoas, Elegibilidade,
Sucessão e Remuneração:

Renumeração do § com nova
redação.
Inseridas atribuições básicas
do comitê.

I – opinar de modo a auxiliar os
membros
do
Conselho
de
Administração na indicação de
diretores e membros do Comitê
de Auditoria e Riscos;

Sem efeito jurídico.

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Inclusão de novo § e incisos.
Redação conforme modelo
de
Estatuto
da
SEST
adaptado para Eletrobras.
Sem efeito econômico.

II – auxiliar o Conselho de
Administração na elaboração e no
acompanhamento do plano de
sucessão de administradores; e

Sem correlação

III - auxiliar o Conselho de
Administração na avaliação das
propostas relativas à política de
pessoal
e
no
seu
acompanhamento.
§14 A manifestação do comitê
será encaminhada ao Conselho de
Administração, que deverá incluir,
na proposta da administração
para a realização da Assembleia
Geral que tenha na ordem do dia
a eleição de membros do
Conselho de Administração e do
Conselho Fiscal, sua manifestação
acerca do enquadramento dos
indicados
aos
requisitos
e
vedações legais, regulamentares

Inclusão de novo §.
Redação conforme modelo
de Estatuto da SEST.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

e
estatutários
à
luz
da
autodeclaração e documentos
apresentados pelo indicado e da
manifestação do comitê.

Sem correlação

Sem correlação

Sem correlação.

Sem correlação.

Sem correlação.

§15 O mesmo procedimento
descrito no parágrafo anterior
deverá ser observado na eleição
de diretores e membros do
Comitê de Auditoria e Riscos,
sendo que a manifestação do
Conselho
de
Administração
deverá constar da ata da reunião
que tiver como ordem do dia a
eleição dos membros desses
órgãos.
§16 As atribuições do Comitê de
Pessoas, Elegibilidade, Sucessão
e Remuneração poderão abranger
as sociedades nas quais a
Eletrobras participe direta e
indiretamente,
na
extensão
decidida
pelo
Conselho
de
Administração da Eletrobras e
definida em seu Regimento
Interno.
§17 O Comitê de Pessoas,
Elegibilidade,
Sucessão
e
Remuneração será composto por
3 a 5 membros, integrantes do
Conselho de Administração, sem
remuneração adicional, podendo
contar ainda com membros
externos com remuneração fixada
pela Assembleia Geral e sujeitos
aos deveres e responsabilidades
de que trata o art. 165 da Lei
6.404/76, com mandato de 2
(dois) anos.
§18 As atas das reuniões do
Comitê de Pessoas, Elegibilidade,
Sucessão e Remuneração que
tratarem
de
análise
de
elegibilidade de administradores
e/ou conselheiros fiscais deverão
ser divulgadas no sítio eletrônico
da
companhia,
facultando-se
ainda sua divulgação na forma de
extrato, quando forem tratados
ainda
outros
assuntos
de
natureza diversa e de caráter
estratégico para a companhia.
§19 A restrição de que trata o
parágrafo anterior não será
oponível aos órgãos de controle,
que terão total e irrestrito acesso
ao conteúdo das atas do Comitê

Inclusão de novo §.
Redação conforme modelo
de Estatuto da SEST.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Realocação do antigo §6º
com
aprimoramento
do
texto.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Inclusão de novo §.
Conforme capítulo 8 do
modelo de estatuto da SEST.
Efeito econômico – a
presença de membros
externos
ao
Comitê
poderá
acarretar
em
custo adicional.
Sem efeito jurídico.
Inclusão de novo §.
Redação conforme modelo
de Estatuto da SEST.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Inclusão de novo §.
Redação conforme modelo
de
Estatuto
da
SEST
adaptada para Eletrobras.

Sem correlação.

Sem correlação.

Art. 41. Além dos comitês
mencionados no artigo anterior,
o Conselho de Administração
poderá criar outros comitês de
apoio para tomada de decisão
nos termos do inciso XL do art.
36.

de
Elegibilidade, Pessoas
e
Sucessão,
observada
a
transferência de sigilo e o
disposto na Lei nº 13.709/2018
com relação ao tratamento de
dados pessoais.
§20 Compete ao Comitê de
Estratégia,
Governança
e
Sustentabilidade assessorar o
Conselho de Administração no
cumprimento
de
suas
responsabilidades de orientação e
direção superior da companhia,
incluindo-se
análises
e
recomendações sobre a definição
de diretrizes estratégias, práticas
de sustentabilidade e práticas de
governança corporativa, além de
outras atribuições que lhe forem
conferidas pelo Conselho de
Administração e contidas em seu
Regimento Interno.
§21 O Comitê de Estratégia,
Governança e Sustentabilidade
será composto por 3 a 5
membros,
integrantes
do
Conselho de Administração, sem
remuneração adicional, podendo
contar ainda com membros
externos com remuneração fixada
pela Assembleia Geral e sujeitos
aos deveres e responsabilidades
de que trata o art. 165 da Lei
6.404/76, com mandato de 2
(dois) anos.
Art. 41. Além dos comitês
mencionados no artigo anterior, o
Conselho
de
Administração
poderá criar outros comitês de
apoio para tomada de decisão nos
termos do inciso XLIII XL do art.
36.

Parágrafo único. As regras de
funcionamento
dos
comitês
mencionados no caput deste
artigo estarão previstas em seus
respectivos
regimentos
internos, sem prejuízo da
legislação aplicável.

Sem alteração

Sem correlação

Art. 42. Sem prejuízo das demais
atribuições legais, à Auditoria
Interna compete:
I. executar as atividades de
auditoria de natureza contábil,
financeira,
orçamentária,

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Inclusão de novo §.
Inclusão
das
atribuições
básicas do CEGS estatutário.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Inclusão de novo §.
Inclusão da estrutura básica
do CEGS estatutário.
Efeito econômico – a
presença de membros
externos
ao
Comitê
poderá
acarretar
em
custo adicional.
Sem efeito jurídico.
Renumeração de remissão
do inciso XL, passa para
XLIII do art. 36.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Inclusão de novo Artigo e
incisos I, II e III.
Redação conforme modelo
de Estatuto da SEST.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

administrativa,
patrimonial
operacional da empresa;

e

II. propor as medidas preventivas
e
corretivas
dos
desvios
detectados; e

CAPÍTULO VII

Da Diretoria Executiva

III. verificar o cumprimento e a
implementação pela companhia
das
recomendações
ou
determinações da Controladoria
Geral da União - CGU, do Tribunal
de Contas da União – TCU e do
Conselho Fiscal.
Sem alteração

Art. 42. A Diretoria Executiva
compor-se-á do Presidente e de
até
06
(seis)
diretores,
respeitando o mínimo de 03
(três) membros, todos eleitos
pelo Conselho de Administração,
com prazo de gestão unificado
de 02 (dois) anos, sendo
permitidas, no máximo, 03
(três)
reconduções
consecutivas.
Parágrafo único. O Presidente da
Eletrobras será escolhido dentre
os membros do Conselho de
Administração, não podendo a
mesma pessoa ocupar os cargos
de Presidente da companhia e
Presidente do Conselho de
Administração.

Renumeração

§ 1º O Presidente da Eletrobras
será escolhido dentre os membros
do Conselho de Administração,
não podendo a mesma pessoa
ocupar os cargos de Presidente da
companhia e Presidente do
Conselho de Administração.

Renumeração de parágrafo
único em função da inclusão
de parágrafo adicional.

Sem correlação

§2º É facultado ao Conselho de
Administração a possibilidade de
promover processos seletivos,
inclusive por meio de consultoria
externa
independente
especializada na seleção de
executivos, sem prejuízo da
participação
do
Comitê
de
Pessoas, Elegibilidade, Sucessão
e Remuneração, a fim de auxiliálo na eleição de membros para a
Diretoria Executiva e membros
externos para os comitês.

Inclusão
de
novo
conforme
diretrizes
Eletrobras e SEST.

Sem correlação

Renumeração do
passa para Art. 43.

Art.42,

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

§3º
Além
das
disposições
contidas neste Estatuto, rege-se a
gestão dos membros da Diretoria
Executiva pelas disposições que
constam nas Leis 6.404/76 e
13.303/2016, bem como pelo
Decreto 8.945/2016.

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
§,
da

Efeito econômico – o
processo de contratação
de empresa especializada
na seleção de executivos
poderá
acarretar
em
custo adicional.
Sem efeito jurídico.
Inclusão de novo §.
Redação conforme modelo
de Estatuto da SEST.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Art. 43. Compete à Diretoria
Executiva a direção geral da
Eletrobras,
respeitadas
as
diretrizes fixadas pelo Conselho
de Administração.

Renumeração

§ 1o O Presidente e os diretores
não poderão exercer funções de
direção,
administração
ou
consultoria em empresas de
economia
privada,
concessionárias
de
serviços
públicos de energia elétrica ou
em empresas de direito privado
ligadas de qualquer forma ao
setor
elétrico,
salvo
nas
subsidiárias,
controladas,
sociedades
de
propósito
específico
e
empresas
concessionárias sob controle dos
Estados, em que a Eletrobras
tenha participação acionária,
onde poderão exercer cargos
nos Conselhos de Administração
e
Fiscal,
observadas
as
disposições da Lei nº 9.292, de
12 de julho de 1996, quanto ao
recebimento de remuneração.

§ 1o O Presidente e os diretores
não poderão exercer funções de
direção,
administração
ou
consultoria em empresas de
economia
privada,
concessionárias
de
serviços
públicos de energia elétrica ou em
empresas de direito privado
ligadas de qualquer forma ao
setor
elétrico,
salvo
nas
subsidiárias,
controladas,
sociedades
de
propósito
específico
e
empresas
concessionárias sob controle dos
Estados, em que a Eletrobras
tenha
participação
acionária,
onde poderão exercer cargos nos
Conselhos de Administração e
Fiscal, observadas as disposições
da Lei nº 9.292, de 12 de julho de
1996, quanto ao recebimento de
remuneração.

§ 2º É condição para investidura
em cargo de diretoria a
assunção de compromisso com
metas e resultados específicos a
serem alcançados, que deverão
ser aprovados pelo Conselho de
Administração.

Sem alteração

Sem correlação

§3º Aplicam-se às reuniões
realizadas
pela
Diretoria
Executiva as disposições contidas
nos artigos 23 e 28 deste
Estatuto.

Renumeração do Art. 43,
passa para Art. 44.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Excluir “controladas”
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Inclusão de novo §.
Redação
conforme
orientação da SEST.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Art. 44. Os integrantes da
Diretoria Executiva não poderão
afastar-se do exercício do cargo
por
mais
de
trinta
dias
consecutivos, salvo em caso de
férias ou licença, bem como nos
casos autorizados pelo Conselho
de Administração, sob pena de
perda do cargo.

Renumeração

§ 1o A concessão de férias ou
licença por até 30 (trinta) dias
aos
diretores
será
de
competência
da
Diretoria

§ 1o A concessão de férias,
afastamento ou licença por até 30
(trinta) dias aos diretores será de
competência
da
Diretoria

Renumeração do Art. 44,
passa para Art. 45.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Ajuste de redação, conforme
orientação
da
SEST
e
remissão do inciso.

Executiva, ressalvado o disposto
no inciso XXX do art. 36 deste
Estatuto.
§ 2º No caso de impedimento
temporário, licença ou férias de
qualquer dos membros da
Diretoria Executiva, a sua
substituição processar-se-á pela
forma determinada por seus
pares, não podendo, no entanto,
ser escolhida pessoa estranha a
essa Diretoria, exceto quanto ao
Presidente, cujo substituto será
indicado dentre os demais
diretores pelo Conselho de
Administração.
§ 3o Vagando definitivamente
cargo na Diretoria Executiva,
utilizar-se-á o mesmo critério
constante do § 2o para a
substituição do diretor que se
retirar da sociedade, até a
realização
da
reunião
do
Conselho de Administração que
decidir
pela
substituição
definitiva e der posse ao novo
diretor, preenchendo-se, assim,
o cargo vago, pelo prazo que
restava ao substituído.
Sem correlação

Art.
45.
O
Diretor
de
Conformidade será selecionado
por meio da apresentação de
lista
tríplice
definida
por
empresa
especializada
em
seleção de executivos.

Executiva,
ressalvada
a
competência de seu Presidente e
o disposto no inciso XXXIII XXX
do art. 36 deste Estatuto.
§ 2º No caso de impedimento
temporário, licença ou férias de
qualquer
dos
membros
da
Diretoria Executiva, o Presidente
da
companhia
designará
o
substituto dentre os demais
membros do colegiado, exceto
quanto
ao
Presidente,
cujo
substituto será indicado dentre os
demais diretores pelo Conselho
de Administração.

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Ajuste de redação.
Adequado à regra do item
5.4 do modelo de estatuto da
SEST.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Sem alteração

§4º Os membros da Diretoria
Executiva farão jus, anualmente,
a 30 (trinta) dias de licençaremunerada, que podem ser
acumulados até o máximo de dois
períodos, sendo vedada sua
conversão
em
espécie
e
indenização.
Art. 46. A eleição do Diretor, ao
qual se encontram vinculadas as
áreas de integridade e gestão de
risco, deverá ser precedida de
processo seletivo apoiado por
consultoria externa especializada
na seleção de executivos, sem
prejuízo da participação do
Comitê de Pessoas, Elegibilidade,
Sucessão e Remuneração.

Inclusão de novo §.
Redação conforme modelo
de Estatuto da SEST.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Renumeração do Art. 45
passa para Art. 46.
Ajuste de redação conforme
modelo de Estatuto da SEST.
Efeito econômico – o
processo de contratação
de empresa especializada
na seleção de executivos
poderá
acarretar
em
custo adicional.
Sem efeito jurídico.

§1º A área de integridade
poderá se reportar diretamente
ao Conselho de Administração
em situações em que houver
suspeita do envolvimento do
Presidente da companhia em
irregularidades ou quando este
deixar de adotar as medidas

Sem alteração

necessárias
em
relação
situação a ele relatada.

à

§2º Nas situações mencionadas
no parágrafo anterior, o assunto
será discutido sem a presença
do Presidente da companhia.
Art. 46. Os membros da
Diretoria
Executiva
ficam
impedidos do exercício de
atividades
que
configurem
conflito
de
interesse,
observados a forma e o prazo
estabelecidos
na
legislação
pertinente.
§1º Após o exercício da gestão,
o ex-membro da Diretoria
Executiva
que
estiver
em
situação
de
impedimento,
poderá receber compensação de
natureza
indenizatória
equivalente apenas ao honorário
fixo mensal da função que
ocupava observados os §§ 2º e
3º deste artigo.
§2º A configuração da situação
de impedimento dependerá de
prévia
manifestação
da
Comissão de Ética Pública da
Presidência da República.
§3º
Não
terá
direito
à
compensação
de
natureza
indenizatória, o ex-membro da
Diretoria
Executiva
que
retornar, antes do término do
período de impedimento, ao
desempenho da função que
ocupava
na
administração
pública
ou
privada
anteriormente à sua investidura,
desde que não caracterize
conflito de interesses.
Art. 47. No exercício das suas
atribuições, compete à Diretoria
Executiva, especialmente:

Sem alteração

Renumeração

Renumeração do Art.
passa para Art. 47.

46

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Sem alteração

Sem alteração

Sem alteração

Renumeração

Renumeração do Art.
passa para Art. 48.

47

Sem efeito econômico.
I – elaborar e submeter ao
Conselho de Administração as
diretrizes
fundamentais
da
organização administrativa da
Eletrobras, bem como aprovar o
encaminhamento
de
outras
matérias de competência do
referido Conselho;

I
–
elaborar,
instruir
adequadamente e submeter ao
Conselho de Administração os
assuntos que dependam de
deliberação do referido conselho,
incluindo-se
as
diretrizes
fundamentais da organização
administrativa
da
Eletrobras,
manifestando-se
previamente
quando não houver conflito de
interesses, com exceção dos

Sem efeito jurídico.
Ajuste de redação.
Excetuar
matéria
de
competência exclusiva do
Conselho de Administração.
Ajustado ainda o item 5.6,
subitem 9, do modelo de
estatuto SEST.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

II – apresentar, até a última
reunião ordinária do Conselho
de
Administração
do
ano
anterior, o plano diretor de
negócios e gestão para o
exercício anual seguinte, bem
como a estratégia de longo
prazo atualizada com análise de
riscos e oportunidades para, no
mínimo, os próximos 5 (cinco)
anos;
III - administrar a Eletrobras,
tomar
as
providências
adequadas à fiel execução das
diretrizes e deliberações do
Conselho de Administração e,
ressalvadas as hipóteses de
submissão
obrigatória
ao
Conselho de Administração,
manifestar-se sobre atos e
aprovar contratos de acordo
com a política de alçadas
vigente,
compreendendo-se,
dentre estes atos ou contratos,
mas não limitativamente, a
concessão de financiamento a
sociedades concessionárias de
serviço público de energia
elétrica, sob seu controle, e a
tomada de empréstimos no país
ou no exterior;

assuntos
que
tratem
de
indicações
para
cargos
de
Diretores Executivos da própria
Eletrobras,
os
quais
serão
submetidos ao Conselho de
Administração diretamente pelo
Presidente da companhia;
Sem alteração

III - administrar a Eletrobras,
tomar as providências adequadas
à fiel execução das diretrizes e
deliberações do Conselho de
Administração e, ressalvadas as
hipóteses
de
submissão
obrigatória
ao
Conselho de
Administração,
manifestar-se
sobre atos e aprovar contratos de
acordo
com
os
normativos
internos vigentes definidos pela
Eletrobras
que
regulam
as
alçadas de aprovação
nas
Empresas
Eletrobras,
compreendendo-se, dentre estes
atos ou contratos, mas não
limitativamente, a concessão de
financiamento
a
sociedades
concessionárias de serviço público
de energia elétrica, sob seu
controle,
e
a
tomada
de
empréstimos no país ou no
exterior;

IV
estabelecer
normas
administrativas,
técnicas,
financeiras e contábeis para a
Eletrobras;

Sem alteração

V - elaborar os orçamentos da
Eletrobras, em consonância com
o plano estratégico e o plano
plurianual
de
negócios
e
investimentos;

V - elaborar os orçamentos da
Eletrobras, em consonância com o
plano estratégico e o plano
plurianual
de
negócios
e
investimentos, e acompanhar sua
execução;

VI- aprovar as alterações na
estrutura de organização das
diretorias da Eletrobras e de
suas controladas, incluindo-se,

VI- aprovar, respeitado o disposto
no art. 36, inciso XIII, as
alterações
na
estrutura
de
organização das diretorias da

Ajuste de redação.
Adequar o nome da Política
de Alçadas para Normativos
que regulam as alçadas de
aprovação
das Empresas
Eletrobras.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Ajuste de redação.
Adaptação ao item 5.6,
subitem 3, do modelo de
estatuto da SEST.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Ajuste de redação, conforme
diretrizes da Eletrobras.
Sem efeito econômico.

no caso da Eletrobras, a criação,
extinção e funcionamento de
Comissões que lhe estejam
vinculados;
VII – submeter à aprovação do
Conselho
de
Administração
propostas sobre planos que
disponham sobre admissão,
carreira, acesso, vantagens e
conduta para os empregados da
Eletrobras;
VIII - aprovar os nomes
indicados pelos diretores para
preenchimento dos cargos que
lhes
são
diretamente
subordinados;
IX - pronunciar-se nos casos de
admissão,
elogio,
punição,
transferência e demissão dos
empregados
subordinados
diretamente aos diretores;
X - delegar competência aos
diretores
para
decidirem,
isoladamente, sobre questões
incluídas nas atribuições da
Diretoria Executiva;
XI - delegar poderes a diretores
e empregados para autorização
de despesas, estabelecendo
limites e condições;
XII – autorizar, na forma da
legislação
em
vigor,
o
afastamento
do
país
de
empregados
da
Eletrobras,
quando for para o desempenho
de atividades técnicas ou de
desenvolvimento
profissional
imprescindíveis à sua missão
institucional;
XIII - elaborar, em cada
exercício,
o
Relatório
da
Administração,
as
demonstrações financeiras, a
proposta de distribuição dos
dividendos e do pagamento de
juros sobre capital próprio e de
aplicação
dos
valores
excedentes,
para
serem
submetidos à apreciação do
Conselho de Administração, do
Conselho Fiscal e do Comitê de
Auditoria e Riscos, e ao exame e
deliberação
da
Assembleia
Geral;
XIV - elaborar os planos de
emissão de títulos conversíveis e

Eletrobras e de suas subsidiárias
controladas, incluindo-se, no caso
da Eletrobras, a criação, extinção
e funcionamento de comitês e
comissões que lhe estejam
vinculados;
Sem alteração

Sem alteração

Sem alteração

Sem alteração

Sem alteração

Sem alteração

Sem alteração

Sem alteração

Sem efeito jurídico.

de debêntures, para serem
apreciados pelo Conselho de
Administração, que sobre eles
deliberará ou submeterá à
Assembleia Geral, conforme o
caso;
XV - controlar as atividades das
empresas
subsidiárias
ou
controladas;

XV - controlar as atividades das
empresas
subsidiárias
ou
controladas;

XVI - designar representante da
Eletrobras nas Assembleias das
empresas das quais participe
como
acionista
e
das
associações que figure como
membro, expedindo instruções
para sua atuação;

XVI - aprovar o comparecimento
da Eletrobras nas Assembleias
das empresas das quais participe
como acionista e das associações
que
figure
como
membro,
expedindo instruções para sua
atuação;

XVII
–
aprovar
a
comercialização
de
direitos
provenientes dos resultados de
pesquisa, desenvolvimento e
inovação das suas controladas,
relacionados
ao
setor
energético;
XVIII - estabelecer orientação
de voto para todas as empresas
controladas da Eletrobras em
Assembleias da Câmara de
Comercialização
de
Energia
Elétrica – CCEE;
XIX
–
deliberar
sobre a
aquisição,
alienação
ou
oneração de bens móveis e
imóveis, conforme os valores
definidos na política de alçadas
vigente;

XVII – aprovar a comercialização
de direitos provenientes dos
resultados
de
pesquisa,
desenvolvimento e inovação das
suas subsidiárias controladas,
relacionados ao setor energético;

XX – elaborar, alterar e aprovar
o seu Regimento Interno; e

XVIII - estabelecer orientação de
voto para todas as empresas
subsidiárias controladas da
Eletrobras em Assembleias da
Câmara de Comercialização de
Energia Elétrica – CCEE;
XIX – deliberar sobre a aquisição,
alienação ou oneração de bens
móveis e imóveis, conforme os
valores definidos nos normativos
internos definidos pela Eletrobras
que regulam as alçadas de
aprovação
nas
Empresas
Eletrobras vigentes;
XX – elaborar, alterar e aprovar
o seu Regimento Interno; e

Excluir “controladas”.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Ajuste de redação, conforme
diretrizes da Eletrobras.
Efeito
econômico
despesa
prevista
orçamento.

–
em

Sem efeito jurídico.
Excluir “controladas”, incluir
“subsidiárias”.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Excluir “controladas”, incluir
“subsidiárias”.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Ajuste de redação.
Adequar o nome da Política
de Alçadas para Normativos
que regulam as alçadas de
aprovação das Empresas
Eletrobras.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Ajuste redacional, exclusão
da letra “e” no final do inciso.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

XXI - fiscalizar e acompanhar as
sociedades
empresariais,
inclusive as Sociedades de
Propósito Específico - SPEs, nas
quais
detenha
participação
acionária, no que se refere às
práticas de governança, aos
resultados apresentados e ao
controle,
proporcionais
à
relevância, à materialidade e
aos riscos do negócio.

XXI - fiscalizar e acompanhar as
sociedades
empresariais,
inclusive
as
Sociedades
de
Propósito Específico - SPEs, nas
quais
detenha
participação
acionária, no que se refere às
práticas de governança, aos
resultados apresentados e ao
controle,
proporcionais
à
relevância, à materialidade e aos
riscos do negócio;

Ajuste
de
pontuação
“.”passa para “:”
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Sem Correlação

XXII – aprovar indicações da
Eletrobras
para
conselheiros
fiscais de subsidiárias, sociedades
investidas,
associações
e
fundações, além das indicações
das subsidiárias para órgãos de
administração e fiscais de suas
sociedades
investidas,
associações e fundações, de
acordo com a alçada definida em
normativos internos elaborados
pela Eletrobras;

Inclusão de novo inciso.
As escolhas para cargos nos
Conselhos Fiscais, incluindo
nos casos de SPEs das
controladas, excetuando o
da própria Eletrobras estão
incluídas como competência
da DEE, nos termos dos
Normativos de Indicação
para cargos em órgãos de
Governança das empresas
Eletrobras vigente.
Sem efeito econômico.

Sem Correlação

Sem Correlação

Sem correlação

Sem Correlação

XXIII - avaliar os resultados de
seus negócios e monitorar a
sustentabilidade
de
suas
atividades empresariais, os riscos
estratégicos
e
respectivas
medidas
de
mitigação,
elaborando relatórios gerenciais
com indicadores de gestão;
XXIV - colocar à disposição dos
demais órgãos de governança
pessoal qualificado e estrutura
adequada para secretariá-los e
prestar o apoio técnico e
operacional necessário;
XXV - propor a constituição de
subsidiárias e a aquisição de
participações
acionárias
minoritárias para cumprir o objeto
social da companhia, observadas
as disposições legais a respeito;

XXVI - deliberar sobre os
assuntos
que
lhe
submeta
qualquer Diretor;

Sem efeito jurídico.
Inclusão de novo inciso,
conforme
o
item
5.6,
subitens 1 e 2, modelo de
Estatuo da SEST.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Inclusão de novo inciso.
Redação conforme o item
5.6, subitem 11, modelo de
Estatuo da SEST.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Inclusão de novo inciso,
conforme modelo de Estatuo
da SEST.
Efeito econômico – as
propostas
deverão
observar as diretrizes
estratégicas
da
companhia
e
as
disposições
legais
aplicáveis.
Sem efeito jurídico.
Inclusão de novo inciso.
Redação em linha com o item
5.6, subitem 15, Modelo de
Estatuo da SEST.
Sem efeito econômico.

Sem Correlação

XXVII – aprovar as informações
financeiras
trimestrais
da
companhia; e

Sem efeito jurídico.
Inclusão de novo inciso.
Explicitar atribuição exercida
pela Diretoria Executiva. O
CA
apenas
autoriza
a
publicação dos ITRs, após
sua análise formal.

Sem efeito econômico.
Sem correlação

CAPÍTULO VIII
Das Atribuições do
Presidente e dos Diretores

XXVIII - cumprir e fazer cumprir
este Estatuto, as deliberações da
Assembleia Geral e do Conselho
de Administração, bem como
avaliar as recomendações do
Conselho Fiscal.
CAPÍTULO VIII
Das Atribuições do Presidente
e dos Diretores

Art. 48. Sem prejuízo das
demais atribuições da Diretoria
Executiva,
compete
ao
Presidente da companhia:

Renumeração

I - promover a formulação, a
gestão e o monitoramento do
Planejamento Estratégico e os
Planos Diretores de Negócios e
Gestão
das
empresas
Eletrobras;

I - promover a formulação, a
gestão e o monitoramento do
Planejamento Estratégico e do
Plano Diretor de Negócios e
Gestão da Eletrobras, bem como
supervisionar a elaboração dos
Planos de Negócios e Gestão das
empresas Eletrobras e monitorar
sua execução;
II - promover a eficiência
energética
relacionada
aos
Programas
Governamentais
Federais
e
às
empresas
Eletrobras, dentro e fora do país;

II - promover a gestão do
desempenho,
da
sustentabilidade
e
do
desenvolvimento empresarial;

III - representar a Eletrobras,
judicial ou extrajudicialmente,
ou
ainda
perante
outras
sociedades, acionistas e o
público em geral, podendo
delegar tais poderes a qualquer
diretor, bem como nomear
representantes, procuradores,
prepostos ou mandatários;

IV - presidir as Assembleias
Gerais;

Sem efeito jurídico.
Inclusão de novo inciso,
conforme modelo de Estatuo
da SEST.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Excluir “e dos Diretores”
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Renumeração do Art.
passa para Art. 49.
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Sem efeito econômico.

III - representar a Eletrobras,
judicial ou extrajudicialmente, ou
ainda perante outras sociedades,
acionistas e o público em geral,
podendo delegar tais atribuições
poderes a qualquer diretor, bem
como nomear representantes,
procuradores,
prepostos
ou
mandatários,
sempre
especificando, em instrumento
próprio, a extensão dos poderes
delegados;
IV - presidir as Assembleias
Gerais;

Sem efeito jurídico.
Ajuste de redação.
PDNG é só na Holding, e os
PNG
nas
empresas
Eletrobras.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Ajuste de redação.
Atribuição da PR, relativa à
eficiência energética.
Efeito econômico – as
ações deverão observar
as diretrizes estratégicas
da
companhia
e
as
disposições
legais
aplicáveis.
Sem efeito jurídico.
Ajuste de redação, exclusão
da palavra “acionistas”.
De acordo com a estrutura
interna
atual,
a
responsabilidade de atender
a acionistas e investidores é
do Diretor Financeiro e de
Relações com Investidores.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Excluir texto integral do
inciso.
A nova regra atribui ao
Presidente do CA esta tarefa.

Sem efeito econômico.
V
admitir
empregados;

e

demitir

IV - admitir e demitir empregados
expedir
atos
de
admissão,
designação,
promoção,
transferência e dispensa de
empregados, podendo delegar
tais atribuições;

Sem efeito jurídico.
Renumeração do inciso de V
para IV.
Ajuste de redação, conforme
orientação
da
SEST
adaptada para Eletrobras.
Sem efeito econômico.

VI - formalizar as nomeações
aprovadas
pela
Diretoria
Executiva;

Renumeração

Sem efeito jurídico.
Renumeração do inciso de VI
para V.
Sem efeito econômico.

VII - desenvolver a política de
relacionamento da Holding e das
empresas Eletrobras com a
sociedade
e
coordenar
as
atividades
de
imprensa,
comunicação interna, eventos,
publicidade,
patrocínio
e
cerimonial;

VI - desenvolver normativos
internos
que
regulem
o
relacionamento da Holding e das
empresas Eletrobras com a
sociedade
e
coordenar
as
atividades
de
imprensa,
comunicação interna, eventos,
publicidade,
patrocínio
e
cerimonial;

VIII - juntamente com outro
diretor,
movimentar
os
dinheiros da Eletrobras e assinar
atos e contratos, podendo esta
faculdade ser delegada aos
demais
diretores
e
a
procuradores ou empregados da
Eletrobras, com a aprovação da
Diretoria Executiva;

VII - juntamente com outro
diretor, movimentar os recursos
financeiros
da
Eletrobras
e
assinar atos e contratos, podendo
esta faculdade ser delegada aos
demais diretores e a procuradores
ou empregados da Eletrobras,
com a aprovação da Diretoria
Executiva;

IX – ratificar, na forma da
legislação em vigor, o ato das
empresas
Eletrobras
que
deliberar pelo afastamento do
país
de
seus
respectivos
empregados,
ressalvado
o
disposto no art. 47, XII deste
Estatuto;
X – designar comissão eleitoral
com o objetivo de organizar a
eleição do representante dos
empregados no Conselho de
Administração
cabendo-lhe,
ainda, proclamar o candidato
vencedor
e
comunicar
o
resultado ao sócio controlador
para adoção das providências
necessárias à designação do
representante dos empregados
no Conselho de Administração; e

VIII – ratificar, na forma da
legislação em vigor, o ato das
empresas
Eletrobras
que
deliberar pelo afastamento do
país
de
seus
respectivos
empregados,
ressalvado
o
disposto no art. 48 47, XII deste
Estatuto;
IX – designar comissão eleitoral
com o objetivo de organizar a
eleição do representante dos
empregados no Conselho de
Administração
cabendo-lhe,
ainda, proclamar o candidato
vencedor e comunicar o resultado
ao sócio controlador para adoção
das providências necessárias à
designação do representante dos
empregados no Conselho de
Administração; e

Sem efeito jurídico.
Renumeração do inciso de
VII para VI.
Ajuste de redação, para
contemplar os normativos
internos
como
termo
genérico.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Renumeração do inciso de
VIII para VII.
Ajuste de redação.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Renumeração do inciso IX
para VIII e ajuste de
remissão art. 48 47, XII
deste Estatuto.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Renumeração do inciso de X
para IX.
Excluir “e” no final do texto.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Sem correlação

X - coordenar as atividades dos
membros da Diretoria Executiva;

Inclusão de novo inciso,
conforme
orientação
da
SEST
adaptada
para
Eletrobras.
Sem efeito econômico.

Sem correlação

XI - homologar os processos de
licitação, conforme atribuições
previstas
nos
regramentos
internos da Eletrobras, podendo
delegar tais atribuições;

Sem efeito jurídico.
Inclusão de novo inciso,
conforme
orientação
da
SEST
adaptada
para
Eletrobras.
Efeito
econômico
–
previsão contemplada em
orçamento legal.

Sem correlação
XII - manter o Conselho de
Administração e Fiscal informado
das atividades da companhia; e
XI – exercer outras atribuições
que lhe forem fixadas pelo
Conselho de Administração.

Renumeração

Sem efeito jurídico.
Inclusão de novo inciso,
conforme
orientação
da
SEST
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Renumeração do inciso de XI
para XIII.
Sem efeito econômico.

Art. 49. São atribuições dos
demais Diretores, sem prejuízo
de outras atividades que lhes
forem atribuídas pelo Conselho
de Administração:

Art. 50. São atribuições dos
demais Diretores, sem prejuízo de
outras atividades que lhes forem
atribuídas pelo Conselho de
Administração:
I – gerir as atividades da sua área
de
atuação,
observando
o
Planejamento Estratégico, o Plano
Diretor de Negócios e de Gestão
da Holding, e os Planos de
Negócios e Gestão das empresas
Eletrobras;
II – participar das reuniões da
Diretoria Executiva, contribuindo
para a definição das políticas a
serem seguidas pela sociedade e
relatando os assuntos da sua
respectiva área de atuação; e
III – cumprir e fazer cumprir a
orientação geral dos negócios da
sociedade
estabelecida
pelo
Conselho de Administração na
gestão de sua área específica de
atuação.

Sem efeito jurídico.
Renumeração do Art. 49,
passa para Art. 50.
Inclusão de incisos I, II e III.
Adequar as atribuições dos
diretores
com
redação
simplificada.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

§1º Compete
Geração:

ao

Diretor

de

§1º Compete
Geração:

ao

Diretor

de

Excluir texto integral do
dispositivo.
Redação simplificada das
atribuições dos diretores nos
incisos I, II e III deste artigo.
Sem efeito econômico.

I.
promover a prospecção,
a avaliação e o desenvolvimento
de projetos de expansão da
oferta de energia;

I. promover a prospecção, a
avaliação e o desenvolvimento de
projetos de expansão da oferta
de energia;

Sem efeito jurídico.
Excluir texto integral do
dispositivo.
Redação simplificada das
atribuições dos diretores nos
incisos acima.
Sem efeito econômico.

II.
estabelecer
diretrizes
para
o
negócio
de
comercialização de energia e
coordenar a participação das
empresas Eletrobras em leilões
de energia;

II. estabelecer diretrizes para o
negócio de comercialização de
energia
e
coordenar
a
participação
das
empresas
Eletrobras em leilões de energia;

Sem efeito jurídico.
Excluir texto integral do
dispositivo.
Redação simplificada das
atribuições dos diretores nos
incisos acima.
Sem efeito econômico.

III.
estabelecer
diretrizes
para
os
programas
de
manutenção
e
para
o
monitoramento do desempenho
operacional das usinas em
operação; e

III. estabelecer diretrizes para os
programas de manutenção e para
o monitoramento do desempenho
operacional
das
usinas
em
operação; e

Sem efeito jurídico.
Excluir texto integral do
dispositivo.
Redação simplificada das
atribuições dos diretores nos
incisos acima.
Sem efeito econômico.

IV.
coordenar
atividades
relativas à regulação setorial
dos negócios de geração,
comercialização de energia e
eficiência energética.

IV. coordenar atividades relativas
à regulação setorial dos negócios
de geração, comercialização de
energia e eficiência energética.

Sem efeito jurídico.
Excluir texto integral do
dispositivo.
Redação simplificada das
atribuições dos diretores nos
incisos acima.
Sem efeito econômico.

§2º Compete
Transmissão:

ao

Diretor

de

§2º Compete
Transmissão:

ao

Diretor

de

Sem efeito jurídico.
Excluir texto integral do
dispositivo.
Redação simplificada das
atribuições dos diretores nos
incisos I, II e III deste artigo.
Sem efeito econômico.

I.
promover a análise de
oportunidades
de
novos
negócios de transmissão;

I. promover a análise de
oportunidades de novos negócios
de transmissão;

Sem efeito jurídico.
Excluir texto integral do
dispositivo.
Redação simplificada das
atribuições dos diretores nos
incisos acima.

Sem efeito econômico.
II.
promover a realização
dos programas de investimento
e a implantação dos projetos de
transmissão de interesse da
Eletrobras;

II. promover a realização dos
programas de investimento e a
implantação dos projetos de
transmissão de interesse da
Eletrobras;

Sem efeito jurídico.
Excluir texto integral do
dispositivo.
Redação simplificada das
atribuições dos diretores nos
incisos acima.
Sem efeito econômico.

III.
definir as diretrizes e
monitorar
o
desempenho
operacional e os programas de
manutenção da transmissão, no
âmbito
das
empresas
Eletrobras; e

III. definir as diretrizes e
monitorar
o
desempenho
operacional e os programas de
manutenção da transmissão, no
âmbito das empresas Eletrobras;
e

Sem efeito jurídico.
Excluir texto integral do
dispositivo.
Redação simplificada das
atribuições dos diretores nos
incisos acima.
Sem efeito econômico.

IV. promover as atividades
relativas à regulação setorial do
segmento de transmissão de
energia elétrica no âmbito da
Holding
e
das
empresas
Eletrobras.

IV.
promover as atividades
relativas à regulação setorial do
segmento de transmissão de
energia elétrica no âmbito da
Holding
e
das
empresas
Eletrobras.

Sem efeito jurídico.
Excluir texto integral do
dispositivo.
Redação simplificada das
atribuições dos diretores nos
incisos acima.
Sem efeito econômico.

§3º Compete
Distribuição:

ao

Diretor

de

§3º Compete
Distribuição:

ao

Diretor

de

Sem efeito jurídico.
Excluir texto integral do
dispositivo.
Redação simplificada das
atribuições dos diretores nos
incisos I, II e III deste artigo.
Sem efeito econômico.

I. promover o alinhamento da
gestão das empresas de
Distribuição ao Planejamento
Estratégico das empresas
Eletrobras;

I. promover o alinhamento da
gestão
das
empresas
de
Distribuição ao Planejamento
Estratégico
das
empresas
Eletrobras;

Sem efeito jurídico.
Excluir texto integral do
dispositivo.
Redação simplificada das
atribuições dos diretores nos
incisos acima.
Sem efeito econômico.

II. monitorar
políticas,
estratégias, planejamentos,
serviços
técnicos
e
comerciais e resultados das
empresas de Distribuição;

II.
monitorar
políticas,
estratégias,
planejamentos,
serviços técnicos e comerciais e
resultados das empresas de
Distribuição;

Sem efeito jurídico.
Excluir texto integral do
dispositivo.
Redação simplificada das
atribuições dos diretores nos
incisos acima.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

III.
definir
e
monitorar
indicadores
econômicos,
financeiros e comerciais e
operacionais das empresas
de Distribuição; e

III.
definir
e
monitorar
indicadores
econômicos,
financeiros
e
comerciais
e
operacionais das empresas de
Distribuição; e

Excluir texto integral do
dispositivo.
Redação simplificada das
atribuições dos diretores nos
incisos acima.
Sem efeito econômico.

IV. promover o relacionamento
técnico e institucional com
órgãos
governamentais
e
Associações,
nos
assuntos
referentes à regulação setorial
dos negócios de distribuição de
energia elétrica.

IV. promover o relacionamento
técnico e institucional com órgãos
governamentais e Associações,
nos
assuntos
referentes
à
regulação setorial dos negócios
de
distribuição
de
energia
elétrica.

§4º Compete ao Diretor de
Conformidade:

§4º Compete
Conformidade:

ao

Diretor

de

Sem efeito jurídico.
Excluir texto integral do
dispositivo.
Redação simplificada das
atribuições dos diretores nos
incisos acima.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Excluir texto integral do
dispositivo.
Redação simplificada das
atribuições dos diretores nos
incisos I, II e III deste artigo.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Excluir texto integral do
dispositivo.
Redação simplificada das
atribuições dos diretores nos
incisos acima.

I. assegurar a conformidade
processual e a mitigação dos
riscos nas atividades da
Holding e das empresas
Eletrobras, dentre eles, os de
fraude
e
corrupção,
garantindo a aderência às
leis, normas, padrões e
regulamentos
internos
e
externos à Companhia, bem
como
atentar
para
o
cumprimento de requisitos
de compliance inseridos na
Lei nº 13.303/2016;

I.
assegurar a conformidade
processual e a mitigação dos
riscos nas atividades da
Holding e das empresas
Eletrobras, dentre eles, os de
fraude e corrupção, garantindo
a aderência às leis, normas,
padrões
e
regulamentos
internos
e
externos
à
Companhia, bem como atentar
para
o
cumprimento
de
requisitos
de
compliance
inseridos
na
Lei
nº
13.303/2016;

II. adotar
mecanismos
e
procedimentos internos de
integridade,
conforme
previsto
no
Decreto
8.420/15, que possibilitem a
detecção e a correção de
desvios,
fraudes,
irregularidades, bem como o
incentivo à denúncia de
irregularidades;
III.
identificar,
avaliar,
tratar,
monitorar
e
comunicar
perdas
operacionais evitáveis pela
melhor gestão dos riscos
inerentes
nos
principais

II.
adotar
mecanismos
e
procedimentos
internos
de
integridade, conforme previsto no
Decreto
8.420/15,
que
possibilitem a detecção e a
correção de desvios, fraudes,
irregularidades, bem como o
incentivo
à
denúncia
de
irregularidades;

Excluir texto integral do
dispositivo.
Redação simplificada das
atribuições dos diretores nos
incisos acima.

III. identificar, avaliar, tratar,
monitorar e comunicar perdas
operacionais
evitáveis
pela
melhor
gestão
dos
riscos
inerentes nos principais processos
das
empresas
Eletrobras,

Excluir texto integral do
dispositivo.
Redação simplificada das
atribuições dos diretores nos
incisos acima.

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

processos
das
empresas
Eletrobras,
ampliando
a
responsabilização das partes
envolvidas; e
IV.
prover o Conselho de
Administração, o Comitê de
Auditoria e Riscos e a
Diretoria
Executiva
com
avaliações
independentes,
imparciais e tempestivas,
sobre
a
efetividade
do
gerenciamento de riscos, da
adequação dos controles
internos e do cumprimento
das normas e regulamentos
associados às operações das
empresas Eletrobras, em
especial, aqueles ligados aos
riscos
evidenciados
nas
práticas anticorrupção da
Companhia.

ampliando a responsabilização
das partes envolvidas; e

Sem efeito econômico.

IV. prover o Conselho de
Administração, o Comitê de
Auditoria e Riscos e a Diretoria
Executiva
com
avaliações
independentes, imparciais e
tempestivas,
sobre
a
efetividade do gerenciamento
de riscos, da adequação dos
controles
internos
e
do
cumprimento das normas e
regulamentos associados às
operações
das
empresas
Eletrobras, em especial, aqueles
ligados aos riscos evidenciados
nas práticas anticorrupção da
Companhia.

Excluir texto integral do
dispositivo.
Redação simplificada das
atribuições dos diretores nos
incisos acima.

§5º
Compete
ao
Diretor
Financeiro e de Relações com
Investidores:

§5º
Compete
ao
Diretor
Financeiro e de Relações com
Investidores:

Excluir texto integral do
dispositivo.
Redação simplificada das
atribuições dos diretores nos
incisos I, II e III deste artigo.

Sem efeito jurídico.

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
I. promover o planejamento e
controle
econômicofinanceiro, tributário e fiscal
da Eletrobras;

I. promover o planejamento e
controle econômico-financeiro,
tributário e fiscal da Eletrobras;

Excluir texto integral do
dispositivo.
Redação simplificada das
atribuições dos diretores nos
incisos acima.
Sem efeito econômico.

II. promover o controle contábil
e
a
demonstração
de
resultados
econômicofinanceiros;

II.
promover
o
controle
contábil e a demonstração de
resultados
econômicofinanceiros;

Sem efeito jurídico.
Excluir texto integral do
dispositivo.
Redação simplificada das
atribuições dos diretores nos
incisos acima.
Sem efeito econômico.

III.
promover
a
análise
econômico-financeira
de
investimentos
e
desinvestimentos; e

III.
promover
a
econômico-financeira
investimentos
desinvestimentos; e

análise
de
e

Sem efeito jurídico.
Excluir texto integral do
dispositivo.
Redação simplificada das
atribuições dos diretores nos
incisos acima.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

IV.
promover
a
gestão
societária,
econômica
e
financeira de participações,
inclusive de Sociedades de
Propósito Específico.

IV.
promover
a
gestão
societária,
econômica
e
financeira
de participações,
inclusive de Sociedades de
Propósito Específico.

Excluir texto integral do
dispositivo.
Redação simplificada das
atribuições dos diretores nos
incisos acima.
Sem efeito econômico.

§6º Compete ao Diretor Jurídico
e de Gestão Corporativa:

§6º Compete ao Diretor Jurídico e
de Gestão Corporativa:

Sem efeito jurídico.
Excluir texto integral do
dispositivo.
Redação simplificada das
atribuições dos diretores nos
incisos I, II e III deste artigo.
Sem efeito econômico.

I. promover a representação
jurídica da Eletrobras, em
esfera
judicial
e
administrativa, e consultoria
jurídica interna;

I.
promover a representação
jurídica da Eletrobras, em esfera
judicial
e administrativa,
e
consultoria jurídica interna;

Sem efeito jurídico.
Excluir texto integral do
dispositivo.
Redação simplificada das
atribuições dos diretores nos
incisos acima.
Sem efeito econômico.

II. promover as práticas
gestão de pessoas;

de

II. promover as práticas
gestão de pessoas;

de

Sem efeito jurídico.
Excluir texto integral do
dispositivo.
Redação simplificada das
atribuições dos diretores nos
incisos acima.
Sem efeito econômico.

III.
prover a infraestrutura e
o suprimento de bens e
serviços; e

III.
prover a infraestrutura e o
suprimento de bens e serviços;
e

Sem efeito jurídico.
Excluir texto integral do
dispositivo.
Redação simplificada das
atribuições dos diretores nos
incisos acima.
Sem efeito econômico.

IV.
prover os recursos de
Tecnologia da Informação e
de
Telecomunicação
de
Dados e voz.

IV. prover os recursos de
Tecnologia da Informação e de
Telecomunicação de Dados e
voz.

Sem efeito jurídico.
Excluir texto integral do
dispositivo.
Redação simplificada das
atribuições dos diretores nos
incisos acima.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

CAPÍTULO IX

Do Conselho Fiscal

Sem alteração

Art. 50. O Conselho Fiscal, de
caráter permanente, compõe-se
de 05 (cinco) membros e
respectivos suplentes, eleitos
pela Assembleia Geral, todos
brasileiros
residentes
e
domiciliados no país, acionistas
ou não, com prazo de atuação
de 02 (dois) anos, permitidas,
no
máximo,
02
(duas)
reconduções
consecutivas,
assim constituído:

Renumeração

I – 01 (um) membro e
respectivo suplente indicados
pelo Ministério da Economia,
como representante do Tesouro
Nacional,
que
deverá
ser
servidor público com vínculo
permanente
com
a
administração pública federal;

Sem alteração

II – 02 (dois) membros e
respectivos suplentes eleitos
pelo acionista controlador;

Sem alteração

III – 01 (um) membro e
respectivo suplente eleitos pelos
acionistas minoritários; e

Sem alteração

IV - 01 (um) membro e
respectivo suplente eleitos pelos
titulares de ações preferenciais.
§1º Os membros e respectivos
suplentes do Conselho Fiscal
indicados nos termos dos incisos
III e IV deste artigo deverão ser
eleitos
em
votação
em
separado.
§ 2º No prazo previsto no caput
deste artigo, serão considerados
os
períodos
anteriores
de
atuação ocorridos há menos de
02 (dois) anos.

Sem alteração

§ 3º Atingido o prazo máximo
previsto no caput deste artigo, o
retorno do membro do Conselho
Fiscal só poderá ocorrer após
decorrido período equivalente a
um prazo de atuação.
Art. 51. A investidura em cargo
de
Conselheiro
Fiscal
da
Eletrobras
observará
as
condições
impostas
pela
legislação aplicável, bem como
aquelas previstas na Política de

Sem alteração

Renumeração do Art. 50,
passa para Art. 51.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Sem alteração

Sem alteração

Art. 52. A investidura em cargo de
Conselheiro Fiscal da Eletrobras
observará as condições impostas
pela legislação aplicável, em
especial o disposto no art. 17, §
2º da Lei 13.303/2016, bem como
aquelas previstas nos normativos

Renumeração do Art. 51,
passa para Art. 52.
Ajuste de redação.
Adequar o nome da Política
de
Indicação
para
Normativos de Indicação
para cargos em órgãos de

Indicação
Eletrobras.

das

empresas

internos definidos pela companhia
que regulem as indicações para
cargos em órgãos de governança
das empresas Eletrobras, e
deverá sempre ser precedida de
opinião emitida pelo Comitê de
Pessoas, Elegibilidade, Sucessão
e Remuneração.

Governança das empresas
Eletrobras e inclusão ao CF
das mesmas vedações do
Conselho de administração.

§ 1º Sempre que a Política de
Indicação
pretender
impor
requisitos adicionais àqueles
constantes
da
legislação
aplicável para os Conselheiros
Fiscais
da
Eletrobras, tais
requisitos
deverão
ser
encaminhados para deliberação
dos acionistas, em Assembleia
Geral.

§ 1º Sempre que um normativo
interno definido pela Eletrobras
pretender
impor
requisitos
adicionais àqueles constantes da
legislação aplicável para os
Conselheiros
Fiscais
da
Eletrobras, tais requisitos deverão
ser
encaminhados
para
deliberação dos acionistas, em
Assembleia Geral.

Ajuste de redação.
Adequar o nome da Política
de
Indicação
para
Normativos de Indicação
para cargos em órgãos de
Governança das empresas
Eletrobras.

§2º Os membros do Conselho
Fiscal serão investidos em seus
cargos independentemente da
assinatura de termo de posse,
desde a respectiva eleição.
§ 3º O conselheiro fiscal deverá,
antes de entrar no exercício das
funções e ao deixar o cargo,
apresentar declaração de bens à
companhia, à Comissão de Ética
Pública
da
Presidência
da
República – CEP/PR e ao
Tribunal de Contas da União.

§2º Os membros do Conselho
Fiscal serão investidos em seus
cargos mediante assinatura do
termo de posse, desde a data da
respectiva eleição.
§ 3º O conselheiro fiscal deverá,
antes de entrar no exercício das
funções, apresentar à companhia
autorização
de
acesso
às
Declarações de Ajuste Anual do
Imposto de Renda Pessoa Física DIRPF e eventuais retificações
apresentadas à Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
conforme
formulário
disponibilizado pelo Tribunal de
Contas da União.
Sem alteração

§ 4º A remuneração mensal
devida
aos
membros
do
Conselho Fiscal não excederá a
dez por cento da remuneração
mensal média dos diretores,
excluídos os valores relativos a
adicional de férias e benefícios,
sendo vedado o pagamento de
participação
no
lucro
da
companhia e o pagamento de
remuneração
em
montante
superior ao pago para os
conselheiros de administração.
§5º Os
conselheiros
fiscais
eleitos devem participar, na
posse
e
anualmente,
de
treinamentos específicos sobre
legislação
societária
e
de
mercado de capitais, divulgação
de
informações,
controle
interno, código de conduta, a Lei

Sem alteração

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Ajuste de redação.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Ajuste de redação.
Inclusão para contemplar a
IN TCU 87/2020 exige que o
formulário para acesso seja
fornecido
pelo
agente
público investido.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

nº 12.846/2013, e demais
temas
relacionados
às
atividades da Eletrobras.
§6º É vedada a recondução do
conselheiro fiscal que não
participar
de
nenhum
treinamento
anual
disponibilizado pela companhia
nos últimos dois anos.

Sem alteração

§ 7º Os membros do Conselho
Fiscal deverão exercer suas
funções, que são indelegáveis,
no
exclusivo
interesse
da
companhia,
considerando-se
abusivo o exercício da função
com o fim de causar dano à
companhia,
ou
aos
seus
acionistas ou administradores,
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, seus acionistas ou
administradores.

Sem alteração

§ 8º Aplicam-se aos membros
do Conselho Fiscal a contratação
de seguro nos termos dos
parágrafos 1º e 4º do Art. 29, do
presente estatuto.

Sem alteração

§ 9º Aplicam-se aos membros
do Conselho Fiscal as limitações
previstas no caput e parágrafo
único do Art. 31, do presente
estatuto.

§ 9º Aplicam-se aos membros do
Conselho Fiscal as limitações
previstas no caput e parágrafo
único do art. 31, e seus
parágrafos 1° e 2°, do presente
Estatuto.

Art. 52. Os membros do
Conselho Fiscal elegerão em sua
primeira
reunião
o
seu
Presidente, ao qual caberá
encaminhar à companhia, para
cumprimento, as deliberações
do órgão, com registro no livro
de atas e Pareceres do Conselho
Fiscal.

§ 1o Em caso de vaga, renúncia,
impedimento
ou
ausência

Art. 53. Na primeira reunião após
a eleição, os membros do
Conselho Fiscal assinarão o termo
de adesão ao Código de Conduta
Ética e de Integridade das
Empresas
Eletrobras
e
os
normativos
internos
vigentes
definidos pela companhia, bem
como elegerão em sua primeira
reunião o seu Presidente, ao qual
caberá encaminhar à companhia,
para
cumprimento,
as
deliberações
avaliação,
os
posicionamentos
e
recomendações do órgão, com
registro no livro de atas e
Pareceres do Conselho Fiscal.
Sem alteração

Ajuste de remissão dos
parágrafos 1° e 2° do art. 31
do presente Estatuto.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Renumeração do Art. 52,
passa para Art. 53.
Ajuste de redação.
Adequação ao subitem 10,
item 5.6, do modelo de
estatuto SEST, ajustado para
Eletrobras.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

injustificada a duas reuniões
consecutivas
ou
três
intercaladas, nas últimas 12
(doze) reuniões, será o membro
do Conselho Fiscal substituído,
até o término do prazo de
atuação,
pelo
respectivo
suplente, cabendo a este a
respectiva remuneração.
§ 2º Os membros do Conselho
Fiscal terão ressarcidas suas
despesas
de
locomoção
e
estada, sempre que residentes
fora da cidade em que for
realizada a reunião, e, somente
de locomoção, quando residente
na cidade.

§ 2º Os membros do Conselho
Fiscal terão ressarcidas suas
despesas
de
locomoção,
alimentação e estada, sempre
que residentes fora da cidade em
que for realizada a reunião, e,
somente
de
locomoção
e
alimentação, quando residente na
cidade.

Ajuste de redação.
Incluir
“alimentação”
prevista no modelo de
estatuto da SEST e legitimar
o pagamento de diárias.

Art. 53. No exercício de suas
atribuições
compete
ao
Conselho Fiscal, sem prejuízo
das competências previstas na
legislação vigente:

Renumeração

Renumeração do Art. 53,
passa para Art. 54.

I - fiscalizar, por qualquer de
seus membros, os atos dos
administradores e verificar o
cumprimento dos seus deveres
legais e estatutários;

Sem alteração

II - opinar sobre o relatório
anual da administração, fazendo
constar do seu parecer as
informações
complementares
que julgar necessárias ou úteis à
deliberação
da
Assembleia
Geral;
III - opinar sobre as propostas
dos órgãos da administração, a
serem submetidas à Assembleia
Geral, relativas à modificação do
capital
social,
emissão
de
debêntures
ou
bônus
de
subscrição,
planos
de
investimento ou orçamentos de
capital,
distribuição
de
dividendos,
transformação,
incorporação, fusão ou cisão;
IV - denunciar, por qualquer de
seus membros, aos órgãos de
administração e, se estes não
tomarem
as
providências
necessárias para a proteção dos
interesses da Eletrobras, à
Assembleia Geral, os erros,
fraudes
ou
crimes
que

Sem alteração

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Sem alteração

Sem alteração

descobrirem,
e
providências úteis;

sugerir

V - convocar a Assembleia Geral
Ordinária, se os órgãos da
administração retardarem por
mais
de
um
mês
essa
convocação, e a Extraordinária,
sempre que ocorrerem motivos
graves ou urgentes, incluindo na
agenda das Assembleias as
matérias
que
considerarem
necessárias;
VI - analisar, ao menos
trimestralmente, o balancete e
demais
demonstrações
financeiras,
elaboradas
periodicamente pela Eletrobras;

Sem alteração

VII
examinar
as
demonstrações financeiras do
exercício social e sobre elas
opinar;
VIII - exercer as atribuições,
previstas nos incisos I a VII, no
caso de eventual liquidação da
Eletrobras;
IX – examinar o Relatório Anual
de Atividades de Auditoria
Interna – RAINT e o Plano Anual
de Auditoria Interna – PAINT;
X - realizar a avaliação de
desempenho de seus membros e
do
Conselho
Fiscal
como
colegiado, pelo menos uma vez
ao ano, nos termos da legislação
vigente;
XI – elaborar, alterar e aprovar
seu Regimento Interno;

Sem alteração

XII – acompanhar a execução
patrimonial,
financeira
e
orçamentária,
podendo
examinar
livros,
quaisquer
outros documentos e requisitar
informações; e

XII – acompanhar a execução
patrimonial,
financeira
e
orçamentária, podendo examinar
livros,
quaisquer
outros
documentos
e
requisitar
informações; e

Ajuste de redação excluir
“e”.

XIII – fiscalizar o cumprimento
do limite de participação da
Eletrobras
no
custeio
de
benefícios de assistência à
saúde
e
previdência
complementar.

XIII – fiscalizar o cumprimento do
limite
de
participação
da
Eletrobras
no
custeio
de
benefícios de assistência à saúde
e previdência complementar; e

Ajuste de redação excluir “.”.
incluir “; e”.

Sem correlação

XIV - fornecer, sempre que
solicitadas, informações sobre
matéria de sua competência a
acionista, ou grupo de acionistas,

Inclusão de novo inciso,
conforme
diretrizes
da
Eletrobras e SEST.

Sem alteração

Sem alteração

Sem alteração

Sem alteração

Sem alteração

§ 1 Os órgãos de administração
são obrigados, através de
comunicação por escrito, a
colocar
à
disposição
dos
membros em exercício do
Conselho Fiscal, dentro de dez
dias, cópias das atas de suas
reuniões e, dentro de quinze
dias do seu recebimento, cópias
dos
balancetes
e
demais
demonstrações
financeiras
elaboradas periodicamente e
dos relatórios de execução de
orçamentos.
o

que representem, no mínimo, 1%
(um por cento) do capital social
da companhia.
Sem alteração

§ 2o Os membros do Conselho
Fiscal assistirão às reuniões do
Conselho de Administração ou
da Diretoria Executiva, em que
se deliberar sobre os assuntos
em que devam opinar (incisos
II, III e VII deste artigo).

Sem alteração

Art. 54. O Conselho Fiscal
reunir-se-á,
ordinariamente,
uma
vez
por
mês,
e,
extraordinariamente,
sempre
que convocado pelo Presidente
do Colegiado.
Parágrafo único. Os quóruns
mínimos de reunião e aprovação
de matéria no Conselho Fiscal
são de três conselheiros.

Renumeração

CAPÍTULO X
Do Exercício Social e
Demonstrações Financeiras
Art. 55. O exercício social
coincidirá com o ano civil,
iniciando-se em 1o de janeiro e
encerrando-se
a
31
de
dezembro de cada ano, e
obedecerá,
quanto
às
demonstrações financeiras, aos
preceitos da Lei no 3.890-A, de
1961, aos da legislação federal
sobre energia elétrica, aos da
legislação sobre as sociedades
por ações e ao presente
Estatuto.

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Renumeração do Art. 54,
passa para Art. 55.
Sem efeito econômico.

Parágrafo único. Aplicam-se às
reuniões realizadas pelo Conselho
Fiscal as disposições contidas no
art. 28 do presente Estatuto,
devendo ser observado o quórum
mínimo de três conselheiros para
a reunião
e
aprovação
de
matérias no Conselho Fiscal são
de três conselheiros.de sua
competência.
Sem alteração

Renumeração

Sem efeito jurídico.
Ajuste de redação, conforme
diretrizes da Eletrobras e
SEST.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Renumeração do Art. 55,
passa para Art. 56.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

§ 1o Em cada exercício, será
obrigatória a distribuição de
dividendo não inferior a vinte e
cinco por cento do lucro líquido,
ajustado nos termos da Lei,
observada
a
Política
de
Distribuição de Dividendos.

Sem alteração

§ 2o Os valores dos dividendos e
dos juros pagos ou creditados a
título de remuneração sobre o
capital próprio, devidos aos
acionistas, sofrerão incidência
de encargos financeiros, a partir
do encerramento do exercício
social até o dia do efetivo
recolhimento ou pagamento,
sem prejuízo da incidência de
juros moratórios, quando esse
recolhimento não se verificar na
data fixada pela Assembleia
Geral.

Sem alteração

§ 3o O valor dos juros, pagos ou
creditados, a título de juros
sobre o capital próprio, nos
termos do art. 9o, § 7o, da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de
1995,
e
da
legislação
e
regulamentação
pertinente,
poderá
ser
imputado
aos
titulares de ações ordinárias e
ao dividendo anual mínimo das
ações preferenciais, integrando
tal valor ao montante dos
dividendos
distribuídos
pela
Eletrobras para todos os efeitos
legais.
Art. 56. A Assembleia Geral
destinará, além da reserva legal,
calculados sobre os lucros
líquidos do exercício:

Sem alteração

Renumeração

Renumeração do Art. 56,
passa para Art. 57.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

I - um por cento a título de
reserva para estudos e projetos,
destinada a atender à execução
de estudos e projetos de
viabilidade
técnico-econômica
do setor de energia elétrica, cujo
saldo acumulado não poderá
exceder a dois por cento do
capital social integralizado; e

Sem alteração

II - cinquenta por cento, a título
de reserva para investimentos,
destinada
à
aplicação
em
investimentos das empresas
concessionárias
de
serviço

Sem alteração

público de energia elétrica, cujo
saldo acumulado não poderá
exceder a setenta e cinco por
cento
do
capital
social
integralizado.
Art. 57. A Assembleia Geral
destinará,
anualmente,
a
importância correspondente a
até um por cento calculados
sobre os lucros líquidos do
exercício, observado o limite de
um por cento do capital social
integralizado, para atender à
prestação de assistência social a
seus
empregados,
de
conformidade
com
planos
aprovados
pela
Diretoria
Executiva.
Art. 58. A Eletrobras destinará,
anualmente, constando em seu
orçamento, recursos de, no
mínimo, cinco décimos por cento
sobre
o
capital
social
integralizado
à
época
do
encerramento
do
exercício
financeiro
imediatamente
anterior, para aplicação em
programas de desenvolvimento
tecnológico.
Art. 59. Prescreve em três anos
a pretensão contida na ação que
tenha
por
objeto
pleitear
judicialmente o pagamento de
dividendos,
os
quais,
não
reclamados
oportunamente,
reverterão em benefício da
Eletrobras.
CAPÍTULO XI
Dos Empregados
Art. 60. Os cargos de titular da
Auditoria Interna, titular da
Ouvidoria e titular da Secretaria
de Governança serão exercidos
por empregados do quadro de
carreira
permanente
da
Eletrobras ou de suas empresas.

Renumeração

Renumeração do Art. 57,
passa para Art. 58.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Renumeração

Renumeração do Art. 58,
passa para Art. 59.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Renumeração

Renumeração do Art. 59,
passa para Art. 60.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Sem alteração
Art. 61. Os cargos de titulares de
unidades
organizacionais
vinculadas
ao
Conselho
de
Administração serão exercidos
preferencialmente
por
empregados
do
quadro
de
carreira
permanente
da
Eletrobras ou de suas empresas.

Renumeração do Art. 60,
passa para Art. 61.
Ajuste de redação para
deixar o texto genérico.

Art. 61. Aos empregados da
Eletrobras, suas subsidiárias,
coligadas e controladas aplicarse-ão, no que couber, os
preceitos da Legislação do
Trabalho, da Lei no 3.890-A, de
1961, e deste Estatuto.

Art. 62. Aos empregados da
Eletrobras, suas subsidiárias, e
coligadas e controladas aplicarse-ão, no que couber, os
preceitos
da
Legislação
do
Trabalho, da Lei no 3.890-A, de
1961, e deste Estatuto.

Renumeração do Art. 61,
passa para Art. 62.
Excluir “, controladas”

Art. 62. O Quadro de Pessoal da
Eletrobras será composto de:

Renumeração

Renumeração do Art. 62,
passa para Art. 63.

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
I - pessoal admitido para cargos
de
carreira
permanente,
mediante processo seletivo,
constituído de provas, ou de
provas e de títulos;
II - ocupantes de funções de
confiança
da
administração
superior, cujo quantitativo será
determinado pelo Conselho de
Administração,
a
teor
do
disposto no inciso XXXI do art.
36 deste Estatuto; e

I - pessoal admitido para cargos
de
carreira
permanente,
mediante processo seletivo prévia
aprovação em concurso público,
constituído de provas, ou de
provas e de títulos;
II - ocupantes de funções de
confiança
da
administração
superior, cujo quantitativo será
determinado pelo Conselho de
Administração, a teor do disposto
no inciso XXXIV XXXI do art. 36
deste Estatuto; e

III - pessoal admitido por
contrato
com
prazo
determinado,
observada
a
legislação aplicável.

Sem alteração

§ 1o As funções de confiança da
administração superior e os
poderes e responsabilidades de
seus respectivos titulares serão
definidos no plano de cargos e
salários da Eletrobras.

Sem alteração

Sem correlação

§2º Serão também fixados no
Plano de Cargos e Salários os
requisitos para o provimento dos
demais cargos, exercício de
funções e respectivos salários.

Ajuste de redação.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Ajuste de remissão do inciso
XXXIV XXXI do art. 36 deste
Estatuto.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Inclusão
de
novo
conforme
diretrizes
Eletrobras.

§,
da

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

§ 2o As funções a que se refere
o
§
1o
poderão,
excepcionalmente, e a critério
do Conselho de Administração,
ser atribuídas a técnicos ou
especialistas
estranhos
ao
quadro
permanente
da
companhia.
§3º Os ocupantes de função de
confiança que realizarem atos
de gestão gerando vantagens
salariais sem previsão ou em
desacordo com o estabelecido
nos contratos de trabalho, plano
de cargos e salário, acordo
coletivo de trabalho, ou com a
legislação vigente, responderão
pelos prejuízos causados à
companhia, sem prejuízo das
penalidades previstas no Código

Renumeração

Renumeração do §2º para §
3º.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Renumeração

Renumeração do §3º para §
4º.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

de Ética e de Conduta das
Empresas Eletrobras.
Art. 63. Após o encerramento de
cada exercício financeiro da
Eletrobras, e uma vez deduzidos
os prejuízos acumulados e
realizada a provisão para o
imposto
de
renda,
os
empregados terão direito a
participar
dos
lucros
ou
resultados,
observadas
as
normas contidas nos contratos
de
trabalho,
acordos
e
convenções
coletivas
de
trabalho, por ela firmados, e as
diretrizes fixadas pela Secretaria
de Coordenação e Governança
das Empresas Estatais.
Art. 64. A Eletrobras prestará
assistência
social
a
seus
empregados, por intermédio da
Fundação
Eletrobras
de
Seguridade Social - ELETROS,
na forma e meios aprovados
pela Diretoria Executiva.

Renumeração

Renumeração do Art. 63,
passa para Art. 64.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Art. 65. A Eletrobras prestará
assistência à saúde e ofertará
planos
de
previdência
complementar
a
seus
empregados,
na
forma
e
condições
aprovadas
pelo
Conselho de Administração.

Renumeração do Art. 64,
passa para Art. 65.
Ajuste de redação.
Adequação da redação ao
art. 36. É atribuição do CA
aprovar
planos
de
assistência à saúde e planos
de
previdência
complementar.
Efeito econômico – o
plano de benefícios e
assistência à saúde e
previdência
complementar
estão
previstos no orçamento
legal da companhia.
Sem efeito jurídico.

CAPÍTULO XII
Disposições Gerais
Art. 65. A Eletrobras, por
intermédio de sua direção, é
obrigada a prestar informações
ao Ministro de Estado de Minas e
Energia, aos órgãos de controle
do Governo Federal, bem como
ao Tribunal de Contas da União
e ao Congresso Nacional, neste
caso por intermédio do Ministro
de Estado de Minas e Energia.
Parágrafo único. O Presidente,
quando convocado, é obrigado a
comparecer
pessoalmente
perante qualquer das comissões
de uma ou de outra Casa do
Congresso,
para
prestar
informações acerca de assunto
previamente determinado, sob

Sem alteração
Art. 66. A Eletrobras, por
intermédio de sua direção, e nos
termos e limites fixados em lei, é
obrigada a prestar informações ao
Ministro de Estado de Minas e
Energia, aos órgãos de controle
do Governo Federal, bem como ao
Tribunal de Contas da União e ao
Congresso Nacional, neste caso
por intermédio do Ministro de
Estado de Minas e Energia.
Sem alteração

Renumeração do Art. 65,
passa para Art. 66.
Adequação da redação aos
dispositivos legais.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

pena de perda do cargo, na falta
do
comparecimento
sem
justificação.
Art. 66. A Eletrobras poderá,
diretamente ou por intermédio
das empresas de que participe,
contratar com a União a
execução de obras e serviços,
para os quais forem destinados
recursos financeiros especiais.

Art. 66. A Eletrobras poderá,
diretamente ou por intermédio
das empresas de que participe,
contratar com a União a execução
de obras e serviços, para os quais
forem
destinados
recursos
financeiros especiais.

Excluir texto integral do
dispositivo
vigente,
conforme
diretrizes
da
Eletrobras.

§ 1o As instalações construídas
na forma deste artigo poderão,
se assim decidir a União, ser
incorporadas à Eletrobras ou a
suas controladas, desde que, na
respectiva
exploração,
seja
observado o regime legal do
serviço pelo custo.

§ 1o As instalações construídas na
forma deste artigo poderão, se
assim decidir a União, ser
incorporadas à Eletrobras ou a
suas controladas, desde que, na
respectiva
exploração,
seja
observado o regime legal do
serviço pelo custo.

§
2o
Enquanto
não
for
preenchido o requisito do § 1o,
as instalações previstas neste
artigo
poderão,
mediante
convênio com a União, e por
conta dela, ser operadas pela
Eletrobras ou suas controladas.

§ 2o Enquanto não for preenchido
o requisito do § 1o, as instalações
previstas neste artigo poderão,
mediante convênio com a União,
e por conta dela, ser operadas
pela
Eletrobras
ou
suas
controladas.

Excluir texto integral do
dispositivo,
conforme
diretrizes da Eletrobras.

Art. 67. A Diretoria Executiva
fará publicar, no Diário Oficial da
União, depois de aprovado pelo
Ministro de Estado de Minas e
Energia:

Art. 67. A Diretoria Executiva fará
publicar no site da Eletrobras,
depois de cumpridos os requisitos
legais:

Ajuste de redação
atualização do texto.

I - o regulamento de licitações;

Sem alteração

II - o regulamento de pessoal,
com os direitos e deveres dos
empregados,
o
regime
disciplinar e as normas sobre
apuração de responsabilidade;

Sem alteração

III - o quadro de pessoal, com a
indicação, em três colunas, do
total de empregados e os
números de empregos providos
e vagos, discriminados por
carreira ou categoria, em 30 de
junho e 31 de dezembro de cada
ano; e
IV - o plano de salários,
benefícios,
vantagens
e
quaisquer outras parcelas que
componham a retribuição de
seus empregados.
Art. 68. A Auditoria Interna,
Ouvidoria e a Secretaria de
Governança serão vinculadas

Sem alteração

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Excluir texto integral do
dispositivo,
conforme
diretrizes da Eletrobras.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

Sem alteração

Sem alteração

para

diretamente ao Conselho
Administração.
CAPÍTULO XIII
Disposições Transitórias

de
CAPÍTULO XIII
Disposições Transitórias

Art.
69.
A
instalação
e
funcionamento do Comitê de
Auditoria e Riscos previsto no
Art. 40 deste Estatuto Social
deverá ocorrer até 30/06/2018.

Art.
69.
A
instalação
e
funcionamento do Comitê de
Auditoria e Riscos previsto no Art.
40 deste Estatuto Social deverá
ocorrer até 30/06/2018.

Sem correlação

Art.
69.
As
unidades
organizacionais vinculadas ao
Conselho de Administração e às
Diretorias da Eletrobras poderão
atuar de modo unificado em todas
as subsidiárias, na forma e
extensão que vierem a ser
aprovadas pelo Conselho de
Administração da Eletrobras.

Sem correlação

Parágrafo único: A metodologia
de avaliação de desempenho dos
representantes das empresas
Eletrobras
em
sociedades
investidas poderá levar em
consideração
o
grau
de
atendimento
a
pedidos
de
informação
formulados
pela
Ouvidoria e Auditoria Interna da
Eletrobras.

Excluir
CAPÍTULO
XIII
Disposições Transitórias
Não
existem
mais
disposições transitórias.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Excluir texto integral do
dispositivo vigente.
O Comitê já foi instituído.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Inclusão de novo dispositivo,
para
contemplar
futuras
unificações no âmbito da
Diretoria, e não somente de
áreas vinculadas ao CA.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.
Inclusão
de
novo
dispositivo, para contemplar
demandas desses órgãos.
Sem efeito econômico.
Sem efeito jurídico.

ANEXO 03
Estatuto Social consolidado com as alterações propostas

CAPÍTULO I
Da Denominação, Organização, Sede e Objeto da Sociedade
Art. 1º- A Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras é uma sociedade anônima
de economia mista federal, de capital aberto, constituída em conformidade com a
autorização contida na Lei no 3.890-A, de 25 de abril de 1961, e organizada pelo
presente Estatuto e pelas Leis nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e nº 6.404, de 15
de dezembro de 1976, pelos atos normativos regulamentares e demais legislações
aplicáveis.
Art. 2º- Sujeitam-se a companhia, seus acionistas, administradores, membros dos
comitês de assessoramento e do Conselho Fiscal às disposições do Regulamento de
Listagem Nível 1 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA (“Regulamento do
Nível 1”).
Art. 3º- A Eletrobras tem sede na Capital Federal e escritório central na cidade do
Rio de Janeiro - RJ, constituída por tempo indeterminado, e operará diretamente, ou
por intermédio de subsidiárias ou empresas a que se associar, podendo, a fim de
realizar seu objeto social, criar escritórios e filiais, no país ou no exterior.
§ 1º- A Eletrobras, diretamente ou por meio de suas subsidiárias, poderá associarse, com ou sem aporte de recursos, para constituição de consórcios empresariais ou
participação em sociedades, com ou sem poder de controle, no Brasil ou no exterior,
que se destinem direta ou indiretamente à exploração da produção, transmissão,
comercialização ou distribuição de energia elétrica.
§ 2º- A validade de todos e quaisquer instrumentos celebrados diretamente pela
Eletrobras ou por meio de suas subsidiárias, visando a concretização das
possibilidades previstas no parágrafo primeiro deste artigo estará condicionada à
previa autorização de pelo menos 2/3 do total dos membros do Conselho de
Administração.
§ 3º- Para fins da associação de que trata o parágrafo primeiro, a Eletrobras será a
responsável pelas operações de captação de recursos que se fizerem necessárias à
execução de seu objeto social, bem como daquelas de suas subsidiárias, podendo
delegar a estas tal atividade, conforme estabelecido nos normativos internos
definidos pela Eletrobras que regulam as alçadas de aprovação nas empresas
Eletrobras.
§ 4º- As subsidiárias obedecerão às normas administrativas, financeiras, técnicas e
contábeis estabelecidas pela Eletrobras.
§ 5º- Os representantes da Eletrobras na administração das sociedades, subsidiárias
ou não, de que esta participe, serão escolhidos pelo Conselho de Administração da
Eletrobras, segundo os critérios previstos em lei, neste Estatuto e nos normativos
internos definidos pela Eletrobras, devendo ser indicados para tais cargos,
preferencialmente, empregados da companhia ou de subsidiária.
§ 6º- As indicações das subsidiárias da Eletrobras para cargos de suas respectivas
diretorias e para cargos de administradores e conselheiros fiscais em suas sociedades
investidas, associações e fundações, deverão ser submetidas à Eletrobras para
análise dos requisitos legais de investidura e, quando aplicável, para aprovação
prévia, de acordo com a alçada definida em normativos internos da Eletrobras.

§ 7º- As indicações para cargos de Diretor-Presidente das subsidiárias diretas da
Eletrobras serão formalizadas pelo Conselho de Administração da Eletrobras, sem
prejuízo da atribuição legal dos Conselhos de Administração das subsidiárias para
decidir sobre a eleição das indicações respectivas.
Art. 4º- A Eletrobras tem por objeto social:
I - realizar estudos, projetos, construção e operação de usinas produtoras e linhas
de transmissão e distribuição de energia elétrica, bem como a celebração de atos de
empresa decorrentes dessas atividades, tais como a comercialização de energia
elétrica;
II - cooperar com o Ministério, ao qual se vincule, na formulação da política
energética do país;
III - promover e apoiar pesquisas de seu interesse empresarial no setor energético,
ligadas à geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, bem como estudos
de aproveitamento de reservatórios para fins múltiplos; e
IV - participar, na forma definida pela legislação, de programas de estímulo a fontes
alternativas de geração de energia, uso racional de energia e implantação de redes
inteligentes de energia.

CAPÍTULO II
Obrigações e Responsabilidades decorrentes dos Ambientes Legal e
Voluntário
Art. 5º- A Eletrobras poderá ter suas atividades, sempre que consentâneas com seu
objeto social, orientadas pela União, de modo a contribuir para o interesse público
que justificou a sua criação.
§ 1º- No exercício da prerrogativa de que trata o dispositivo acima, a União somente
poderá orientar a Eletrobras a assumir obrigações ou responsabilidades, incluindo a
realização de projetos de investimento e assunção de custos/resultados operacionais
específicos, em condições diversas às de qualquer outra sociedade do setor privado
que atue no mesmo mercado, quando:
I - estiver definida em lei ou regulamento, bem como prevista em contrato, convênio
ou ajuste celebrado com o ente público competente para estabelecê-la, observada a
ampla publicidade desses instrumentos; e
II - tiver seu custo e receitas discriminados e divulgados de forma transparente,
inclusive no plano contábil.
§ 2º- Quando orientada pela União a contribuir para o interesse público, a Eletrobras
somente assumirá obrigações ou responsabilidades:
I - que respeitem as condições de mercado; e
II - que se adequem ao disposto nos incisos I e II do parágrafo acima, sendo que,
nesta hipótese, a União compensará, a cada exercício social, a Eletrobras pela
diferença entre as condições de mercado e o resultado operacional ou retorno
econômico da obrigação assumida.
§ 3º- O exercício das prerrogativas de que tratam os parágrafos acima será objeto
da Carta Anual, subscrita pelos membros do Conselho de Administração, prevista no
art. 8º, inciso I, da Lei nº 13.303, de 2016.

Art. 6º- As obrigações e responsabilidades a serem assumidas pela Eletrobras para
atender ao interesse público que justificou a sua criação estão descritas na legislação
aplicável, em especial, nas Leis nº 3.890-A/1961, 10.438/2002 e 9.991/2000.
Art. 7º- A Eletrobras deve tomar todas as providências cabíveis para que seus
administradores, agentes, empregados e quaisquer outras pessoas agindo em seu
nome, bem como as suas subsidiárias, administradores, agentes, empregados e
quaisquer outras pessoas agindo em nome destas procedam de acordo com o
disposto no Código de Conduta Ética e de Integridade das Empresas Eletrobras, na
Lei Contra Práticas de Corrupção Estrangeiras de 1977 dos Estados Unidos da
América (United States Foreign Corrupt Practices Act of 1977, 15 U.S.C. §78-dd-1,
et seq., as amended), e suas subsequentes alterações, doravante denominada FCPA
e na legislação brasileira anticorrupção.
Parágrafo único - A Eletrobras pautará a condução de seus negócios, investimentos
e interações com partes relacionadas, de acordo com os seguintes preceitos e
diretrizes:
I – desenvolvimento sustentável calcado nas melhores práticas sociais, ambientais e
de governança corporativa em suas operações e oportunidades de negócio,
considerando-se seus impactos para o meio ambiente, sociedade e sistema de
governança;
II - cumprimento do Programa de Compliance das empresas Eletrobras;
III – garantia de observância em seu sistema de governança corporativa, inclusive
por meio de suas subsidiárias, dos princípios da transparência, equidade, prestação
de contas e responsabilidade corporativa;
IV - atuação em inteira conformidade com o Código de Conduta Ética e de Integridade
das Empresas Eletrobras, com a FCPA, com a Lei nº 12.846/2013 e com qualquer
outra legislação antissuborno e anticorrupção, bem como qualquer outra legislação,
regra ou regulamento de propósito e efeito similares aplicável à companhia,
abstendo-se de praticar qualquer conduta vedada pelos referidos normativos; e
V – observância aos preceitos e regras definidos nos instrumentos de autorregulação
voluntária aos quais a companhia aderir por decisão de seu Conselho de
Administração.

CAPÍTULO III
Do Capital Social, das Ações e dos Acionistas
Art. 8º- O capital social é de R$ 39.057.271.546,52 (trinta e nove bilhões cinquenta
e sete milhões duzentos e setenta e um mil quinhentos e quarenta e seis reais e
cinquenta e dois centavos), divididos em 1.288.842.596 (um bilhão, duzentas e
oitenta e oito milhões, oitocentas e quarenta e duas mil e quinhentas e noventa e
seis) ações ordinárias, 146.920 (cento e quarenta e seis mil e novecentas e vinte)
ações preferenciais da classe “A” e 279.941.394 (duzentas e setenta e nove milhões,
novecentas e quarenta e uma mil e trezentas e noventa e quatro) ações preferenciais
da classe “B”, todas sem valor nominal.
Art. 9º- As ações da Eletrobras serão:
I - ordinárias, na forma nominativa, com direito de voto; e
II - preferenciais, na forma nominativa, sem direito de voto nas Assembleias Gerais.

§ 1º- As ações de ambas as espécies poderão ser mantidas em contas de depósito
em nome dos respectivos titulares, sob o regime escritural, sem emissão de
certificados, em instituição financeira contratada para esta finalidade.
§ 2º- Sempre que houver transferência de propriedade de ações, a instituição
financeira depositária poderá cobrar, do acionista alienante, o custo concernente ao
serviço de tal transferência, observados os limites máximos fixados pela Comissão
de Valores Mobiliários - CVM.
Art. 10- As ações preferenciais não podem ser convertidas em ações ordinárias e
terão prioridade no reembolso do capital e na distribuição de dividendos.
§ 1º- As ações preferenciais da classe "A", que são as subscritas até 23 de junho de
1969, e as decorrentes de bonificações a elas atribuídas terão prioridade na
distribuição de dividendos, estes incidentes à razão de oito por cento ao ano sobre o
capital pertencente a essa espécie e classe de ações, a serem entre elas rateados
igualmente.
§ 2º- As ações preferenciais da classe "B", que são as subscritas a partir de 23 de
junho de 1969, terão prioridade na distribuição de dividendos, estes incidentes à
razão de seis por cento ao ano, sobre o capital pertencente a essa espécie e classe
de ações, dividendos esses a serem entre elas rateados igualmente.
§ 3º- As ações preferenciais participarão, em igualdade de condições, com as ações
ordinárias na distribuição dos dividendos, depois de a estas ser assegurado o menor
dos dividendos mínimos previstos nos §§ 1o e 2o, observado o disposto no § 4o.
§ 4º- Será assegurado às ações preferenciais direito ao recebimento de dividendo,
por cada ação, pelo menos dez por cento maior do que o atribuído a cada ação
ordinária.
Art. 11- Os aumentos de capital da Eletrobras serão realizados mediante subscrição
pública ou particular e incorporação de reservas, capitalizando-se os recursos através
das modalidades admitidas em lei.
§ 1º- Nos aumentos de capital, será assegurada preferência a todos os acionistas da
Eletrobras, na proporção de sua participação acionária, devendo a União subscrever,
em ações ordinárias, o suficiente para lhe garantir o mínimo de cinquenta por cento
mais uma ação do capital votante.
§ 2º- A Eletrobras poderá aumentar o capital, mediante subscrição ou conversão de
títulos ou créditos em ações, até o limite de 2/3 de ações preferenciais, em relação
ao total de ações emitidas.
Art. 12- A integralização das ações obedecerá às normas e condições estabelecidas
pelo Conselho de Administração.
Parágrafo único - O acionista que não fizer o pagamento de acordo com as normas e
condições a que se refere o presente artigo ficará de pleno direito constituído em
mora, aplicando-se atualização monetária, juros de doze por cento ao ano e multa
de dez por cento sobre o valor da prestação vencida.
Art. 13- A Eletrobras poderá emitir títulos não conversíveis e debêntures, estas com
ou sem garantia do Tesouro Nacional.
Art. 14- A Eletrobras, por deliberação do Conselho de Administração, poderá adquirir
suas próprias ações para cancelamento, ou permanência em tesouraria e posterior
alienação, desde que até o valor do saldo de lucros e reservas, exceto a legal,
observadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis.

Art. 15- O resgate de ações de uma ou mais classes poderá ser efetuado mediante
deliberação de Assembleia Geral Extraordinária, independentemente de aprovação
em Assembleia Especial dos acionistas das espécies e classes atingidas.

CAPÍTULO IV
Da Assembleia Geral
Art. 16- A Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á dentro dos quatro primeiros
meses seguintes ao término do exercício social, em dia e hora previamente fixados,
para:
I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras;
II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de
dividendos; e
III - eleger e destituir os membros do Conselho de Administração e os do Conselho
Fiscal e fixar a remuneração dos administradores, dos membros do Conselho Fiscal,
dos membros do Comitê de Auditoria e Riscos e dos membros externos dos demais
Comitês Estatutários, observada a legislação aplicável.
Parágrafo único - O Conselho de Administração, por meio de seu Presidente, fará
recomendações aos acionistas da Eletrobras, de caráter não vinculante, para eleição
de novos membros para este colegiado, considerando o perfil e experiência
profissional desejado, com base nos resultados do processo de avaliação de
desempenho, nas diretrizes da política de indicação e no plano de sucessão.
Art. 17- Além das matérias previstas na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
e em outros diplomas legais e atos normativos regulamentares, a Assembleia Geral
reunir-se-á, nos formatos presencial ou digital, ou parcialmente digital, conforme
legislação em vigor, em especial, para deliberar sobre as seguintes matérias:
I - alienação, no todo ou em parte, de ações do capital social da Eletrobras ou de
suas subsidiárias;
II - alteração do capital social;
III - renúncia a direitos de subscrição de ações ou debêntures conversíveis em ações
de empresas subsidiárias;
IV - emissão de debêntures conversíveis em ações ou vendê-las, se em tesouraria;
V - venda de debêntures conversíveis em ações de sua titularidade de emissão de
empresas subsidiárias;
VI - emissão de quaisquer outros títulos ou valores mobiliários, no país ou no
exterior;
VII - operação de cisão, fusão ou incorporação da empresa;
VIII - permuta de ações ou outros valores mobiliários de emissão da empresa;
IX - resgate de ações de uma ou mais classes, independente de aprovação em
Assembleia Especial dos acionistas das espécies e classes atingidas; e
X – aprovação da celebração de Contratos de Indenidade pela companhia.

§ 1º- A Assembleia Geral somente poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia,
constantes do respectivo edital de convocação, sendo vedada a aprovação de
matérias sob rubrica genérica.
§ 2º- As deliberações da Assembleia serão tomadas por maioria de votos, salvo
aquelas que exijam quórum qualificado, sendo o voto de cada acionista proporcional
à sua participação acionária no capital da companhia.
§ 3º- As deliberações da Assembleia serão registradas no livro de atas, podendo ser
lavradas de forma sumária.
§ 4º- As declarações de voto poderão ser registradas, se assim o desejar o acionista
ou seu representante.
§ 5º- A abstenção de voto, quando ocorrer, deverá obrigatoriamente constar da ata
e do documento de divulgação da Assembleia
§ 6º- A mesa que dirigirá os trabalhos da Assembleia Geral será presidida pelo
Presidente do Conselho de Administração, ou por um substituto escolhido pelo
referido órgão de administração, que designará o secretário.
Art. 18- O edital de convocação condicionará a presença do acionista na Assembleia
Geral ao cumprimento dos requisitos previstos em lei para esse fim.
Art. 19- O acionista poderá ser representado por procurador nas Assembleias Gerais,
nos termos do art. 126, § 1o da Lei no 6.404, de 1976.
§ 1º- Os documentos comprobatórios da condição de acionista e de sua
representação deverão ser entregues conforme o edital de convocação.
§ 2º- Serão admitidos à Assembleia Geral todos os acionistas que cumprirem os
requisitos previstos no edital de convocação.
§ 3º- É dispensado o reconhecimento de firma do instrumento de mandato outorgado
por acionistas não residentes no país e por titular de Brazilian Depositary Receipts
(BDR), devendo o instrumento de representação ser depositado na sede da
Eletrobras com setenta e duas horas de antecedência do dia marcado para a
realização da Assembleia Geral.
§ 4º- A representação da União nas Assembleias Gerais da Eletrobras far-se-á nos
termos da legislação federal específica.
§ 5º- A Eletrobras facilitará a participação e votação à distância conforme Instrução
da Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

CAPÍTULO V
Da Administração
Art. 20- A Administração da Eletrobras, na forma deste Estatuto e da legislação de
regência, compete ao Conselho de Administração e à Diretoria Executiva.
Art. 21- É privativo de brasileiros, pessoas naturais, o exercício dos cargos
integrantes da Administração da Eletrobras, devendo os membros da Diretoria
Executiva ser residentes no país, podendo ser exigido, para qualquer cargo de
administrador, a garantia de gestão prevista na legislação vigente.
§ 1º- As atas de Assembleia Geral ou de reunião do Conselho de Administração, que
elegerem, respectivamente, conselheiros de administração e diretores da companhia,
deverão conter a qualificação de cada um dos eleitos e o prazo de gestão e, quando

a lei exigir certos requisitos para a investidura em cargo de administração da
Eletrobras, somente poderá ser eleito e empossado aquele que tenha exibido os
necessários comprovantes de tais requisitos, dos quais se arquivará cópia autêntica
na sede social.
§ 2º- Os requisitos deverão ser comprovados documentalmente, utilizando-se para
tal todas as informações contidas no formulário padronizado, aprovado pela
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais.
Art. 22- A investidura em cargo de administração da Eletrobras observará as
condições impostas pela legislação aplicável, bem como aquelas previstas nos
normativos internos definidos pela Eletrobras.
§ 1º- Sempre que os normativos internos definidos pela Eletrobras pretenderem
impor requisitos adicionais àqueles constantes da legislação aplicável para os
Conselheiros de Administração da Eletrobras, tais requisitos deverão ser
encaminhados à Assembleia Geral para deliberação dos acionistas.
§ 2º- Além das condições para investidura mencionadas no caput deste artigo, o
indicado para o cargo de diretor, inclusive o Presidente, deverá ter:
I - experiência profissional de, pelo menos 05 (cinco) anos, em atividade ou função,
diretamente ligada ao tema principal da Diretoria.
Art. 23- É vedado ao administrador deliberar sobre matéria conflitante com seus
interesses ou relativa a terceiros sob sua influência, nos termos do art. 156 da Lei
6.404, de 1976.
§ 1º- O administrador ou membro de comitê que estiver conflitado em relação ao
tema a ser discutido deverá manifestar previamente seu conflito de interesses ou
interesse particular, retirando-se da reunião, abstendo-se de debater o tema e
registrando-se em ata a referida abstenção.
§ 2º- Qualquer administrador ou membro de comitê poderá manifestar o conflito de
seu par, caso dele tenha ciência, devendo o órgão colegiado deliberar sobre o conflito
conforme seu Regimento e legislação aplicável.
Art. 24- Os conselheiros de administração, diretores e membros dos comitês
estatutários serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de termo de posse
específico no prazo máximo de até 30 dias, contados a partir da eleição ou nomeação,
disponibilizado pela companhia, o qual contemplará a sujeição do empossado ao
Código de Conduta Ética e de Integridade das Empresas Eletrobras e aos demais
normativos internos emitidos pela companhia.
§ 1º- Se o termo não for assinado nos trinta dias seguintes à eleição, esta tornar-seá sem efeito, salvo justificação aceita pelo órgão da administração para o qual tiver
sido eleito
§ 2º- O termo de posse deverá conter, sob pena de nulidade, a indicação de pelo
menos um domicílio no qual o administrador ou membro externo de comitê
estatutário receberá as citações e intimações em processos administrativos e judiciais
relativos a atos de sua gestão e/ou atribuição, as quais reputar-se-ão cumpridas
mediante entrega no domicílio indicado, o qual somente poderá ser alterado
mediante comunicação por escrito à Eletrobras.
§ 3º- A posse dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva
está condicionada à prévia subscrição do Termo de Anuência dos Administradores,
nos termos do disposto no Regulamento do Nível 1, bem como ao atendimento dos
requisitos legais aplicáveis.

Art. 25- Cada membro dos órgãos da administração deverá, antes de entrar no
exercício das funções apresentar à companhia autorização de acesso às Declarações
de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física - DIRPF e eventuais retificações
apresentadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, conforme formulário
disponibilizado pelo Tribunal de Contas da União.
Parágrafo único - Os diretores deverão ainda enviar à Comissão de Ética Pública da
Presidência da República – CEP/PR, anualmente, conforme o caso, Declaração
Confidencial de Informações – DCI, conforme Lei 6.728/79 e Lei 12.813/13, art. 9º,
inciso I.
Art. 26- O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria
Executiva se prorrogará até a efetiva investidura dos novos membros.
§ 1º- Nos prazos previstos no caput dos artigos 32 e 43 serão considerados os
períodos anteriores de gestão ocorridos há menos de 02 (dois) anos.
§ 2º- Atingidos os prazos máximos de gestão previstos no caput dos artigos 32 e 43,
o retorno do membro do Conselho de Administração ou da Diretoria Executiva só
poderá ocorrer após decorrido período equivalente a um prazo de gestão.
§ 3º- Para fins do disposto no caput do artigo 43, não se considera recondução a
eleição de diretor para atuar em outra diretoria da Eletrobras.
Art. 27- Os administradores eleitos devem participar, na posse e anualmente, de
treinamentos específicos sobre as atividades dos respectivos órgãos de governança
e sobre temas afetos aos negócios e atividades da Eletrobras, incluindo-se os temas
obrigatórios definidos na legislação correlata.
Parágrafo único - É vedada a recondução do administrador que não participar de
nenhum treinamento anual disponibilizado pela empresa nos últimos dois anos.
Art. 28- O Conselho de Administração e a Diretoria Executiva deliberarão com a
presença da maioria dos seus membros e suas deliberações serão tomadas,
respectivamente, pelo voto da maioria dos conselheiros ou diretores presentes,
excetuadas as hipóteses de quórum qualificado estabelecidas nesse Estatuto e na
legislação vigente.
§ 1º- De cada reunião lavrar-se-á ata que deverá ser redigida com clareza e registrar
as deliberações tomadas, as quais poderão ser lavradas em forma sumária, além das
pessoas presentes, os votos divergentes e as abstenções de voto, e será assinada
por todos os membros presentes física, remota e eletronicamente.
§ 2º- O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, e
a Diretoria Executiva, ao menos quatro vezes por mês, na forma e condições
previstas em seus respectivos Regimentos Internos.
§ 3º- As reuniões do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva devem, em
regra, ser presenciais, admitindo, excepcionalmente, a reunião virtual ou a
participação de membro por tele ou videoconferência.
§ 4º- As pautas das reuniões e o material de suporte ao processo decisório da
Diretoria Executiva e do Conselho de Administração serão distribuídos com
antecedência mínima de 3 e 7 dias corridos, respectivamente, salvo em hipóteses
devidamente justificadas pelo Presidente do Colegiado.
§ 5º- Compete aos respectivos Presidentes, ou à maioria dos integrantes de cada
órgão da administração da Eletrobras, convocar, em caráter extraordinário, as
reuniões do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva.

§ 6º- Nas deliberações do Conselho de Administração e resoluções da Diretoria
Executiva, os respectivos Presidentes terão, além do voto pessoal, o de desempate.
§ 7º- As reuniões dos órgãos de administração da Eletrobras e de seus comitês de
assessoramento poderão ocorrer em formato físico, remoto, híbrido ou
exclusivamente digital/eletrônico, registrando-se presença do membro que participar
da reunião por alguma das formas previstas nos Regimentos Internos dos respectivos
colegiados.
§ 8º- Em caso de decisão não-unânime, a justificativa do voto divergente será
registrada, a critério do respectivo membro, observado que se exime de
responsabilidade o conselheiro ou diretor dissidente que faça consignar sua
divergência em ata de reunião ou, não sendo possível, dela dê ciência imediata e por
escrito ao Conselho de Administração ou à Diretoria Executiva.
Art. 29- Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva
responderão, nos termos da legislação vigente, individual e solidariamente, pelos
atos que praticarem e pelos prejuízos que deles decorram para a companhia.
§ 1º- A Eletrobras assegurará aos integrantes e ex-integrantes da Diretoria
Executiva, do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria, a defesa em
processos judiciais e administrativos contra eles instaurados pela prática de atos no
exercício do cargo ou função, desde que não haja incompatibilidade com os interesses
da companhia.
§ 2º- O benefício previsto no parágrafo primeiro deste artigo aplica-se:
I - aos ocupantes e ex-ocupantes de função de confiança;
II - aos demais empregados e ex-empregados regularmente investidos de
competência por delegação dos administradores; e
III - aos representantes indicados pela Eletrobras para compor os órgãos de
governança de suas empresas subsidiárias e das associações em que figure como
membro, bem como de empresas estatais e sociedades privadas, nas quais a
Eletrobras e suas subsidiárias detenham participações.
§ 3º- A forma do benefício mencionado será definida pelo Conselho de
Administração, ouvida a área jurídica da Eletrobras.
§ 4º-A Eletrobras poderá manter, na forma e extensão definida pelo Conselho de
Administração, observado, no que couber, o disposto no parágrafo 1º, contrato de
seguro permanente em favor das pessoas mencionadas, para resguardá-los de
responsabilidade por atos ou fatos pelos quais eventualmente possam vir a ser
demandados judicial ou administrativamente.
§ 5º- Se alguma das pessoas mencionadas for condenada, com decisão judicial
transitada em julgado, com fundamento em violação da lei ou do Estatuto Social da
companhia ou decorrente de ato culposo ou doloso, esta deverá ressarcir à Eletrobras
todos os custos e despesas decorrentes da defesa de que trata os parágrafos 1º e
2º, além de eventuais prejuízos à imagem da companhia.
§ 6º- A Eletrobras poderá celebrar Contratos de Indenidade com as pessoas indicadas
no parágrafo 2º acima, nos termos aprovados pela Assembleia Geral da companhia.
§ 7º- Fica assegurado aos Administradores e Conselheiros Fiscais, bem como aos exadministradores e ex-conselheiros, o conhecimento de informações e documentos
constantes de registros ou de banco de dados da companhia, indispensáveis à defesa
administrativa ou judicial, em ações propostas por terceiros, de atos praticados
durante seu prazo de gestão ou mandato.

§ 8º-Na hipótese do parágrafo anterior, os ex-administradores e ex-conselheiros
somente terão acesso a informações e documentos classificados pela companhia
como sigilosos após assinatura de termo de confidencialidade disponibilizado pela
companhia.
Art. 30- Os administradores da Eletrobras que vierem a criar vantagens salariais sem
previsão ou em desacordo com o estabelecido nos contratos de trabalho, plano de
cargos e salário, acordo coletivo de trabalho ou com a legislação vigente, responderão
pelos prejuízos causados à companhia com base no caput do art. 29 deste Estatuto.
Art. 31- Os empregados e administradores da Eletrobras deverão observar o limite
máximo de 2 (duas) participações remuneradas em Conselhos de Administração de
subsidiárias da Eletrobras e de suas demais sociedades investidas direta ou
indiretamente, sejam elas públicas ou privadas.
§ 1°- O candidato indicado para compor o Conselho de Administração da Eletrobras
deve informar à companhia as demais atividades e cargos, conselhos e comitês que
integra, especialmente cargos de presidente de conselho, para que a Assembleia
Geral avalie sua disponibilidade de tempo para exercer o cargo de conselheiro na
Eletrobras.
§ 2º- O acúmulo de cargos em conselhos não pode prejudicar o exercício regular dos
deveres fiduciários do administrador nas companhias em que seja indicado como
membro da Diretoria Executiva ou do Conselho de Administração.
§ 3º- O conselheiro deve ter reputação ilibada, não podendo ser eleita pessoa que
tenha ou possa ter qualquer forma de conflito de interesse com a pessoa políticoadministrativa controladora da Eletrobras ou com a própria companhia.
CAPÍTULO VI
Do Conselho de Administração
Art. 32- O Conselho de Administração será integrado por 11 (onze) membros, eleitos
pela Assembleia Geral, com prazo de gestão unificado de 02 (dois) anos, sendo
permitidas, no máximo, 03 (três) reconduções consecutivas, assim constituído:
I - sete conselheiros indicados pelo Ministro de Estado de Minas e Energia, dentre os
quais pelo menos dois deverão atender às condições previstas no art. 25 da Lei nº
13.303/2016 e no art. 39 do Decreto nº 8.945/2016;
II - um conselheiro indicado pelo Ministro de Estado da Economia, na forma da
legislação vigente;
III - um conselheiro eleito, em votação em separado na Assembleia Geral, pelos
acionistas minoritários titulares de ações ordinárias, de emissão da Eletrobras,
devendo o candidato atender aos requisitos da Lei nº 13.303/2016;
IV – um conselheiro eleito em votação em separado na Assembleia Geral, excluído o
acionista controlador, pelos acionistas titulares de ações preferenciais, de emissão
da Eletrobras que representem, no mínimo, dez por cento do capital social, excluídas,
para tal cômputo, as ações detidas pelo acionista controlador e entidades sobre seu
controle, devendo o candidato atender aos requisitos da Lei nº 13.303/2016; e
V – um conselheiro eleito como representante dos empregados, escolhido pelo voto
direto de seus pares dentre os empregados ativos e em eleição organizada pela
companhia em conjunto com as entidades sindicais que os representem, nos termos
da legislação vigente.

§ 1º- Somente poderão exercer o direito previsto no inciso IV acima, os acionistas
preferencialistas que comprovarem a titularidade ininterrupta de suas ações durante
o período de três meses, no mínimo, imediatamente anterior à realização da
Assembleia Geral.
§ 2º- O Conselho de Administração deverá ser composto, no mínimo, por 30% (trinta
por cento) de membros independentes, respeitando-se o critério de independência
mais rigoroso, em caso de divergência entre as regras da Lei nº 13.303, de 30 de
junho de 2016, e do Regimento do Programa Destaque em Governança de Estatais
da Brasil, Bolsa, Balcão S/A (B3).
§ 3º- O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração deverá verificar
o enquadramento dos indicados a conselheiros independentes por meio da análise de
autodeclaração apresentada e respectivos documentos.
§ 4º- O Ministério das Minas e Energia deverá indicar os membros independentes do
Conselho de Administração de que trata o §2º do presente artigo, caso os demais
acionistas não o façam.
§ 5º- O Conselho de Administração elegerá seu Presidente e o substituto na primeira
reunião após a eleição de seus membros, devendo o Presidente ser um dos membros
indicados pelo Ministro de Estado de Minas e Energia - MME.
Art. 33- O Conselho de Administração é órgão de deliberação estratégica e colegiada
da companhia e deve exercer suas atribuições considerando os interesses de longo
prazo da companhia, os impactos decorrentes de suas atividades na sociedade e no
meio ambiente e os deveres fiduciários de seus membros, em alinhamento ao
disposto na Lei nº 13.303/2016.
§ 1º- Compete ao Conselho de Administração a fixação de diretrizes fundamentais
da administração, por iniciativa dos seus membros, ou a ele propostas, para fins de
exame e deliberação, pela Diretoria Executiva, bem como o controle superior da
Eletrobras e subsidiárias, pela fiscalização da observância das diretrizes por ele
fixadas, acompanhamento da execução dos programas aprovados e verificação dos
resultados obtidos.
§ 2º- O Conselho de Administração reunir-se-á, ao menos uma vez ao ano, sem a
presença do Presidente da companhia.
§ 3º- O Conselho de Administração reunir-se-á pelo menos duas vezes ao ano com
a presença dos auditores externos.
Art. 34- A remuneração mensal devida aos membros do Conselho de Administração,
fixada em Assembleia Geral, não excederá a dez por cento da remuneração mensal
média dos diretores, excluídos os valores relativos a adicional de férias e benefícios,
sendo vedado o pagamento de qualquer forma de remuneração não prevista em
Assembleia Geral, bem como de participação, de qualquer espécie, nos lucros da
companhia.
Parágrafo único - Os membros do Conselho de Administração terão ressarcidas suas
despesas de alimentação, locomoção e estada, sempre que residentes fora da cidade
em que for realizada a reunião e, somente de locomoção e alimentação, quando
residente na cidade.
Art. 35- Além dos casos previstos em lei, dar-se-á vacância do cargo quando o
membro do Conselho de Administração deixar de comparecer a duas reuniões
consecutivas ou três intercaladas, nas últimas 12 (doze) reuniões, sem motivo
justificado.

Art. 36- No exercício de suas atribuições compete ao Conselho de Administração,
sem prejuízo das competências previstas na legislação vigente:
I - autorizar a constituição e definir a organização de suas subsidiárias;
II - deliberar sobre a aquisição de participação minoritária em sociedade empresarial
e sobre a cessação da participação acionária da Eletrobras nas referidas empresas;
III - recomendar a realização de operações de reestruturação societária em suas
subsidiárias, sem prejuízo da competência legal das assembleias gerais das
respectivas companhias de aprovar a realização de tais operações;
IV - avaliar periodicamente o alinhamento estratégico, operacional e financeiro das
participações societárias da companhia ao seu objeto social;
V – deliberar sobre a associação de que trata o §1º do art. 3º deste Estatuto
Social;
VI – deliberar sobre os acordos de acionistas a serem firmados pela Eletrobras e suas
subsidiárias, antes de sua assinatura, cumprida a legislação vigente;
VII - definir a política de concessão de empréstimos e de financiamentos, sendo
vedada a concessão aos administradores, membros do Conselho Fiscal, empregados
e acionista controlador;
VIII - manifestar-se sobre atos e aprovar contratos de acordo com os normativos
internos vigentes definidos pela Eletrobras que regulam as alçadas de aprovação nas
empresas Eletrobras, compreendendo-se, dentre estes atos ou contratos, mas não
limitativamente, a concessão de financiamento a sociedades concessionárias de
serviço público de energia elétrica, sob seu controle, e a tomada de empréstimos no
país ou no exterior;
IX – aprovar, respeitados os normativos internos vigentes definidos pela Eletrobras
que regulam as alçadas de aprovação nas empresas Eletrobras, a prestação de
garantia para empréstimos ou financiamentos tomados no país ou no exterior, de
sociedades subsidiárias ou não, de que participe;
X - aprovar, respeitados os normativos internos vigentes definidos pela Eletrobras
que regulam as alçadas de aprovação nas empresas Eletrobras, a contratação de
empréstimos ou financiamentos, no país ou no exterior, de sociedades subsidiárias;
XI - deliberar sobre a organização de entidades técnico-científicas de pesquisa de
interesse empresarial da Eletrobras no setor energético, bem como aprovar,
respeitados os normativos internos vigentes definidos pela Eletrobras que regulam
as alçadas de aprovação nas empresas Eletrobras, a concessão de financiamentos e
a prestação de garantia para aquelas sob seu controle;
XII - determinar a distribuição e redistribuição de encargos entre os integrantes da
Diretoria Executiva e aprovar as adequações correlatas no Manual de Organização da
Eletrobras, respeitadas as atribuições definidas neste Estatuto;
XIII - propor à Assembleia Geral o aumento de capital, a emissão de ações, bônus
de subscrição e debêntures da Eletrobras, exceto as debêntures não conversíveis em
ações, as quais serão objeto de apreciação pelo próprio Conselho de Administração;
XIV - autorizar a aquisição de ações de emissão da Eletrobras, para efeito de
cancelamento ou permanência em tesouraria e posterior alienação, bem como
deliberar sobre a emissão de títulos não conversíveis e de debêntures simples, não
conversíveis em ações;

XV - deliberar sobre negociação de ações ou debêntures, ressalvadas as
competências da Assembleia Geral para deliberar sobre a matéria;
XVI - autorizar a alienação de bens do ativo permanente, e a constituição de ônus
reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros, na extensão fixada pelos
normativos internos vigentes definidos pela Eletrobras que regulam as alçadas de
aprovação nas empresas Eletrobras;
XVII - deliberar sobre fazer e aceitar doações com ou sem encargos, observado o
disposto no Programa de Integridade das empresas Eletrobras e no Código de
Conduta Ética e de Integridade das Empresas Eletrobras, em linha ainda com os
normativos internos vigentes definidos pela Eletrobras que regulam as alçadas de
aprovação nas empresas Eletrobras;
XVIII - eleger e destituir os membros da Diretoria Executiva da companhia, inclusive
o Presidente, fixando-lhes as atribuições e conferindo, formalmente, a
responsabilidade pelas áreas de Conformidade e Gerenciamento de Riscos aos seus
membros;
XIX - examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Eletrobras, bem como
solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração e sobre
quaisquer outros atos;
XX - implementar e supervisionar os sistemas de gestão de riscos, controles internos
e conformidade estabelecidos para a prevenção e a mitigação dos principais riscos a
que está exposta a Eletrobras e suas subsidiárias, inclusive os riscos relacionados à
integridade das informações contábeis e financeiras e aqueles relacionados à
ocorrência de corrupção e fraude;
XXI – analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações
financeiras, sem prejuízo da atuação do Conselho Fiscal;
XXII - manifestar se sobre os relatórios da administração, bem como sobre as contas
da Diretoria Executiva;
XXIII - aprovar os relatórios de controles internos;
XXIV - escolher e destituir os auditores independentes;
XXV – deliberar sobre a designação, observado o normativo interno de seleção
aplicável e, dispensa dos ocupantes dos cargos de titulares da Auditoria Interna e de
Ouvidoria, após aprovação do Conselho de Administração, e submeter sua
deliberação, em ambos os casos, para aprovação da Controladoria Geral da União;
XXVI - deliberar sobre as atribuições e funcionamento das áreas que lhe são
vinculadas;
XXVII - deliberar sobre propostas de implementação de medidas corretivas ou de
aprimoramento de procedimentos e rotinas, em decorrência da análise das
manifestações recebidas pela Ouvidoria;
XXVIII - aprovar e manter atualizado um plano de sucessão não-vinculante dos
membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, cuja elaboração
deve ser coordenada por seu Presidente;
XXIX - estabelecer as diretrizes fundamentais de organização administrativa da
Eletrobras;

XXX - escolher, indicar e aprovar indicações de administradores para subsidiárias,
sociedades investidas, associações e fundações, nos termos do art. 3º, §5º, §6º e
§7º deste Estatuto;
XXXI – elaborar, alterar e aprovar seu Regimento Interno e os de seus comitês de
assessoramento, observadas as normas sobre composição e competência fixadas
neste Estatuto e nas normas legais vigentes;
XXXII - deliberar sobre a declaração de dividendos intermediários e sobre o
pagamento de juros sobre o capital próprio, por proposta da Diretoria Executiva, de
acordo com o disposto no art. 47, inciso XIII, deste Estatuto;
XXXIII - conceder afastamento ou licença ao Presidente da companhia, inclusive a
título de férias;
XXXIV - estabelecer o quantitativo de funções de confiança da administração superior
da Eletrobras e de suas subsidiárias, nos termos do inciso II, do art. 63 deste
Estatuto, bem como aprovar o regulamento de pessoal das empresas Eletrobras,
acordos coletivos de trabalho, programa de participação dos empregados nos lucros
ou resultados, plano de cargos e salários, plano de funções, benefícios de
empregados e programa de desligamento de empregados;
XXXV – aprovar o quantitativo máximo de pessoal e a realização de concurso público
da Eletrobras e de suas subsidiárias;
XXXVI - aprovar o Plano Estratégico e o Plano Diretor de Negócios e Gestão, bem
como suas alterações;
XXXVII - aprovar o orçamento anual da Eletrobras e de suas subsidiárias, que deverá
ser elaborado em consonância com o Plano Estratégico e o Plano Diretor de Negócio
e Gestão e o Plano de Negócios e Gestão de cada empresa;
XXXVIII - aprovar os Contratos de Metas de Desempenho Empresarial – CMDE, por
meio dos quais as empresas subsidiárias da Eletrobras se comprometem a cumprir
as orientações estratégicas ali definidas visando atender às metas e resultados
estabelecidos pela controladora, bem como a política de consequências aplicada à
Eletrobras e as suas subsidiárias, acompanhando o seu efetivo cumprimento;
XXXIX - aprovar as políticas e diretrizes sobre transações e celebrações de contratos
de compra e venda de energia elétrica da Eletrobras e suas subsidiárias, bem como
os seus posicionamentos em ações judiciais relativas ao mercado de Energia Elétrica,
observado o disposto no inciso VIII deste artigo;
XL – aprovar os projetos de investimento da Eletrobras e suas subsidiárias, na
extensão definida pelos normativos internos vigentes definidos pela Eletrobras que
regulam as alçadas de aprovação nas empresas Eletrobras;
XLI - aprovar a política de transações com partes relacionadas, em conformidade
com os requisitos de competitividade, conformidade, transparência, equidade e
comutatividade, que será revista, no mínimo, anualmente;
XLII - realizar a avaliação de desempenho, individual e coletiva, pelo menos uma vez
ao ano, dos administradores e dos membros de Comitês, nos termos da legislação
vigente;
XLIII – deliberar sobre a criação, funcionamento e extinção de comissões e de
comitês de assessoramento ao Conselho de Administração para aprofundamento dos
estudos estratégicos e garantia de que a decisão a ser tomada pelo Colegiado seja
tecnicamente bem fundamentada, bem como, eleger e destituir seus membros,
observada a legislação vigente;

XLIV – aprovar os normativos internos que regulam as indicações para cargos em
órgãos de governança das empresas Eletrobras, os quais devem dispor sobre os
requisitos mínimos para indicação de membros do Conselho de Administração, do
Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva, nas sociedades nas quais a Eletrobras e
suas subsidiárias participem, bem como das fundações, associações e fundos de
pensão;
XLV - estabelecer política de divulgação de informações da Eletrobras;
XLVI - aprovar e fiscalizar o cumprimento das metas e resultados específicos a serem
alcançados pelos membros da Diretoria Executiva;
XLVII - promover anualmente análise quanto ao atendimento das metas e dos
resultados na execução do Plano Diretor de Negócios e Gestão e Plano Estratégico de
longo prazo, sob pena de seus integrantes responderem por omissão, devendo
publicar suas conclusões e informá-las ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas
da União, nos termos da legislação vigente;
XLVIII - discutir, aprovar e monitorar decisões que envolvam práticas de governança
corporativa, relacionamento com partes interessadas, política de gestão de pessoas
e código de conduta dos agentes no âmbito da Eletrobras e as respectivas diretrizes
para suas subsidiárias;
XLIX – aprovar os normativos internos que regulam as alçadas de aprovação nas
empresas Eletrobras definindo, inclusive, os assuntos e valores para sua alçada
decisória e da Diretoria Executiva;
L – manifestar-se sobre as matérias a serem submetidas à deliberação dos acionistas
em assembleia, não se admitindo a inclusão da rubrica "assuntos gerais" no
instrumento de convocação;
LI - aprovar os normativos internos vigentes definidos pela Eletrobras que regulam
a Conformidade e Gerenciamento de riscos, Dividendos e Participações societárias,
bem como outras políticas gerais da companhia;
LII – aprovar e divulgar a Carta Anual com explicação dos compromissos de
consecução de objetivos de políticas públicas, na forma prevista na Lei 13.303, de
30 de junho de 2016;
LIII - aprovar o Regulamento de licitações;
LIV - aprovar o patrocínio ao plano de benefícios de assistência à saúde e previdência
complementar e a adesão a entidade fechada de previdência complementar, bem
como fiscalizar o cumprimento do limite de participação da Eletrobras no custeio
desses benefícios;
LV - propor à Assembleia Geral a remuneração dos administradores e dos membros
dos demais órgãos estatutários da companhia, bem como executar e monitorar a
remuneração de que trata este inciso inclusive a participação nos lucros e resultados,
dentro dos limites aprovados pela Assembleia Geral;
LVI - aprovar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT e o Relatório
Anual das Atividades de Auditoria Interna – RAINT, sem a presença do Presidente da
companhia;
LVII - estabelecer política de porta-vozes objetivando eliminar risco de contradição
entre informações de diversas áreas e as dos executivos da companhia;
LVIII- solicitar auditoria interna periódica sobre as atividades da entidade fechada de
previdência complementar que administra plano de benefícios da estatal, bem como

manifestar-se sobre o relatório apresentado pela Diretoria-Executiva resultante da
auditoria interna a respeito;
LIX - avaliar os diretores e membros de comitês estatutários da companhia, nos
termos do inciso III do art. 13 da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, com o apoio
metodológico e procedimental do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e
Remuneração;
LX – avaliar a cada 4 (quatro) anos, o alinhamento estratégico, operacional e
financeiro das participações da companhia ao seu objeto social, devendo, a partir
dessa avaliação, recomendar a sua manutenção, a transferência total ou parcial de
suas atividades para outra estrutura da administração pública ou o desinvestimento
da participação;
LXI – identificar a existência de ativos não de uso próprio da companhia e avaliar a
necessidade de mantê-los;
LXII - aprovar a prática de outros atos que importem em renúncia, transação ou
compromisso arbitral, não especificados no rol do presente artigo, observados os
normativos que regulam a alçada da companhia;
LXIII - convocar a Assembleia Geral de acionistas, nos casos previstos na Lei no
6.404, de 1976, ou sempre que julgar conveniente; e
LXIV - decidir sobre casos omissos deste Estatuto.
§ 1º- O quantitativo de funções de confiança da administração superior da Eletrobras
e o quantitativo máximo de pessoal, aprovados pelo Conselho de Administração nos
termos dos incisos XXXIV e XXXV deste artigo, serão submetidos, nos termos da lei,
à aprovação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais –
SEST.
§ 2º- Excluem-se da obrigação de publicação a que se refere o inciso XLVII as
informações de natureza estratégica cuja divulgação possa ser comprovadamente
prejudicial ao interesse da companhia.
§ 3º- Serão arquivadas no Registro do Comércio e publicadas as atas das reuniões
do Conselho de Administração que contiverem deliberação destinada a produzir
efeitos perante terceiros.
§ 4º- Sem prejuízo das atribuições que lhe forem conferidas pelo Regimento Interno,
compete ao Presidente do Conselho de Administração:
I – convocar e presidir as reuniões do órgão, observando o cumprimento do Estatuto
Social e do Regimento Interno;
II – interagir com o ministério supervisor, e demais representantes do acionista
controlador, no sentido de esclarecer a orientação geral dos negócios, assim como
questões relacionadas ao interesse público a ser perseguido pela companhia,
observado o disposto no artigo 89 da Lei nº 13.303/2016;
III – estabelecer os canais e processos para interação entre os acionistas e o
Conselho de Administração, especialmente no que tange a temas de governança,
remuneração, sucessão e formação do Conselho de Administração, observado o
disposto no artigo 89 da Lei nº 13.303/2016;
IV – coordenar os trabalhos relacionados ao plano de sucessão não-vinculante dos
membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, com o apoio do
Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração; e

V – propor ao Conselho de Administração indicações para compor os comitês de
assessoramento, incluindo-se membros externos.
Art. 37- O Conselho de Administração, em cada exercício, submeterá à decisão da
Assembleia Geral Ordinária o relatório da administração e as demonstrações
financeiras, bem como a proposta de distribuição de dividendos e de aplicação dos
valores excedentes, anexando o seu parecer e o parecer do Conselho Fiscal, nos
termos do inciso XIII do art. 48, e o certificado dos auditores independentes.
Art. 38- No caso de vacância no cargo de Presidente do Conselho de Administração,
seu substituto, eleito nos termos do art. 32, §5º deste Estatuto, pautará, na eleição
subsequente deste colegiado, a proposta de eleição de novo Presidente e novo
substituto.
Art. 39- No caso de vacância do cargo de conselheiro, o substituto será nomeado
pelos conselheiros remanescentes e servirá até a primeira Assembleia Geral, na
forma do art. 150 da Lei no 6.404, de 1976.
§ 1º- Para o Conselho de Administração proceder à nomeação de membros para o
colegiado, na forma do caput, deverão ser verificados pelo Comitê de Pessoas,
Elegibilidade, Sucessão e Remuneração os mesmos requisitos de elegibilidade
exigidos para eleição em Assembleia Geral de acionistas.
§ 2º- O conselheiro eleito em substituição completará o prazo de gestão do
substituído.
§ 3º- Caso ocorra a vacância da maioria dos cargos, será convocada Assembleia Geral
para proceder à nova eleição.
§ 4º- A função de Conselheiro de Administração é pessoal e não admite substituto
temporário ou suplente, inclusive para representante dos empregados. No caso de
ausências ou impedimentos eventuais de qualquer membro do Conselho, o colegiado
deliberará com os remanescentes.
Art. 40- O Conselho de Administração contará com o apoio do Comitê de Auditoria e
Riscos, Comitê de Estratégia, Governança e Sustentabilidade e do Comitê de Pessoas,
Elegibilidade, Sucessão e Remuneração.
§ 1º- Os comitês mencionados no caput deste artigo terão suas regras de
funcionamento previstas em seus respectivos regimentos internos, nos termos
definidos na Lei nº 13.303/16 e demais legislações aplicáveis.
§ 2º- Sem prejuízo das competências legais, o Conselho de Administração da
Eletrobras poderá estabelecer atribuições adicionais ao Comitê de Auditoria e Riscos
e estender sua abrangência e atuação para as subsidiárias da Eletrobras.
§ 3º- O Comitê de Auditoria e Riscos, de caráter permanente, será composto por, no
mínimo 3 membros e no máximo 5 membros, inclusive externos, com prazos de
mandato não coincidentes e independentes do prazo de gestão do Conselho de
Administração, e observará ainda as condições impostas na legislação e na regulação
aplicável, nacional ou estrangeira, incluindo o disposto na Sarbanes-Oxley Act e as
regras emitidas pela Securities and Exchange Commission (“SEC”) e pela Bolsa de
Valores de Nova Iorque (“NYSE”).
§ 4º- A remuneração dos membros do Comitê de Auditoria e Riscos será fixada pela
Assembleia Geral em montante não inferior à remuneração dos conselheiros fiscais.
§ 5º- Os membros do Conselho de Administração, que ocuparem cargo no Comitê de
Auditoria e Riscos da própria companhia, deverão optar pela remuneração de
membro do referido comitê.

§ 6º- O mandato dos membros do Comitê de Auditoria e Riscos será de 2 anos, não
coincidente para cada membro, permitida uma única reeleição.
§ 7º- No caso de vacância de membro do Comitê de Auditoria e Riscos, o Conselho
de Administração elegerá seu sucessor para iniciar novo prazo de mandato.
§ 8º- O cargo de membro do Comitê de Auditoria e Riscos é pessoal e não admite
substituto temporário. No caso de ausências ou impedimentos eventuais de qualquer
membro do comitê, este instalará suas reuniões com os remanescentes, observado
o quórum mínimo de instalação de dois membros.
§ 9º- Ao menos um dos membros do Comitê de Auditoria e Riscos deverá participar
das reuniões do Conselho de Administração que tratem das demonstrações contábeis
periódicas, da contratação do auditor independente e do Plano Anual de Atividades
de Auditoria Interna – PAINT.
§ 10- O Comitê de Auditoria e Riscos rege-se, no que diz respeito às demais matérias,
inclusive suas reuniões e competências, pelo disposto na Lei 13.303/2016 e seu
decreto regulamentar.
§ 11- Sempre que houver necessidade de avaliar operações com a União Federal,
suas autarquias e fundações e empresas estatais federais, desde que fora do curso
normal dos negócios da companhia, e que estejam na alçada de aprovação do
Conselho de Administração, o Comitê de Auditoria e Riscos deverá prestar o
assessoramento prévio, emitindo seu parecer a respeito da transação pretendida.
§ 12- Compete ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração
assessorar os acionistas e o Conselho de Administração nos processos de indicação,
de avaliação, de sucessão e de remuneração dos administradores, conselheiros
fiscais, membros do Comitê de Auditoria e Riscos, membros externos do Comitê de
Estratégia, Governança e Sustentabilidade, além de outras atribuições que lhe forem
conferidas pelo Conselho de Administração e contidas em seu Regimento Interno.
§ 13- Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior e das demais competências
previstas no Decreto 8.954/2016, compete ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade,
Sucessão e Remuneração:
I – opinar de modo a auxiliar os membros do Conselho de Administração na indicação
de diretores e membros do Comitê de Auditoria e Riscos;
II – auxiliar o Conselho de Administração na elaboração e no acompanhamento do
plano de sucessão de administradores; e
III - auxiliar o Conselho de Administração na avaliação das propostas relativas à
política de pessoal e no seu acompanhamento.
§ 14- A manifestação do comitê será encaminhada ao Conselho de Administração,
que deverá incluir, na proposta da administração para a realização da Assembleia
Geral que tenha na ordem do dia a eleição de membros do Conselho de Administração
e do Conselho Fiscal, sua manifestação acerca do enquadramento dos indicados aos
requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários à luz da autodeclaração
e documentos apresentados pelo indicado e da manifestação do comitê.
§ 15- O mesmo procedimento descrito no parágrafo anterior deverá ser observado
na eleição de diretores e membros do Comitê de Auditoria e Riscos, sendo que a
manifestação do Conselho de Administração deverá constar da ata da reunião que
tiver como ordem do dia a eleição dos membros desses órgãos.

§ 16- As atribuições do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração
poderão abranger as sociedades nas quais a Eletrobras participe direta e
indiretamente, na extensão decidida pelo Conselho de Administração da Eletrobras e
definida em seu Regimento Interno.
§ 17- O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração será composto
por 3 a 5 membros, integrantes do Conselho de Administração, sem remuneração
adicional, podendo contar ainda com membros externos com remuneração fixada
pela Assembleia Geral e sujeitos aos deveres e responsabilidades de que trata o art.
165 da Lei 6.404/76, com mandato de 2 (dois) anos.
§ 18- As atas das reuniões do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e
Remuneração que tratarem de análise de elegibilidade de administradores e/ou
conselheiros fiscais deverão ser divulgadas no sítio eletrônico da companhia,
facultando-se ainda sua divulgação na forma de extrato, quando forem tratados ainda
outros assuntos de natureza diversa e de caráter estratégico para a companhia.
§ 19- A restrição de que trata o parágrafo anterior não será oponível aos órgãos de
controle, que terão total e irrestrito acesso ao conteúdo das atas do Comitê de
Elegibilidade, Pessoas e Sucessão, observada a transferência de sigilo e o disposto
na Lei nº 13.709/2018 com relação ao tratamento de dados pessoais.
§ 20- Compete ao Comitê de Estratégia, Governança e Sustentabilidade assessorar
o Conselho de Administração no cumprimento de suas responsabilidades de
orientação e direção superior da companhia, incluindo-se análises e recomendações
sobre a definição de diretrizes estratégias, práticas de sustentabilidade e práticas de
governança corporativa, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo
Conselho de Administração e contidas em seu Regimento Interno.
§ 21- O Comitê de Estratégia, Governança e Sustentabilidade será composto por 3 a
5 membros, integrantes do Conselho de Administração, sem remuneração adicional,
podendo contar ainda com membros externos com remuneração fixada pela
Assembleia Geral e sujeitos aos deveres e responsabilidades de que trata o art. 165
da Lei 6.404/76, com mandato de 2 (dois) anos.
Art. 41- Além dos comitês mencionados no artigo anterior, o Conselho de
Administração poderá criar outros comitês de apoio para tomada de decisão nos
termos do inciso XLIII do art. 36.
Parágrafo único - As regras de funcionamento dos comitês mencionados no caput
deste artigo estarão previstas em seus respectivos regimentos internos, sem prejuízo
da legislação aplicável.
Art. 42- Sem prejuízo das demais atribuições legais, à Auditoria Interna compete:
I - executar as atividades de auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária,
administrativa, patrimonial e operacional da empresa;
II - propor as medidas preventivas e corretivas dos desvios detectados; e
III - verificar o cumprimento e a implementação pela companhia das recomendações
ou determinações da Controladoria Geral da União - CGU, do Tribunal de Contas da
União – TCU e do Conselho Fiscal.

CAPÍTULO VII
Da Diretoria Executiva
Art. 43 - A Diretoria Executiva compor-se-á do Presidente e de até 06 (seis) diretores,
respeitando o mínimo de 03 (três) membros, todos eleitos pelo Conselho de
Administração, com prazo de gestão unificado de 02 (dois) anos, sendo permitidas,
no máximo, 03 (três) reconduções consecutivas.
§ 1º- O Presidente da Eletrobras será escolhido dentre os membros do Conselho de
Administração, não podendo a mesma pessoa ocupar os cargos de Presidente da
companhia e Presidente do Conselho de Administração.
§ 2º- É facultado ao Conselho de Administração a possibilidade de promover
processos seletivos, inclusive por meio de consultoria externa independente
especializada na seleção de executivos, sem prejuízo da participação do Comitê de
Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, a fim de auxiliá-lo na eleição de
membros para a Diretoria Executiva e membros externos para os comitês.
§ 3º- Além das disposições contidas neste Estatuto, rege-se a gestão dos membros
da Diretoria Executiva pelas disposições que constam nas Leis 6.404/76 e
13.303/2016, bem como pelo Decreto 8.945/2016.
Art. 44 - Compete à Diretoria Executiva a direção geral da Eletrobras, respeitadas as
diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração.
§ 1º- O Presidente e os diretores não poderão exercer funções de direção,
administração ou consultoria em empresas de economia privada, concessionárias de
serviços públicos de energia elétrica ou em empresas de direito privado ligadas de
qualquer forma ao setor elétrico, salvo nas subsidiárias, sociedades de propósito
específico e empresas concessionárias sob controle dos Estados, em que a Eletrobras
tenha participação acionária, onde poderão exercer cargos nos Conselhos de
Administração e Fiscal, observadas as disposições da Lei nº 9.292, de 12 de julho de
1996, quanto ao recebimento de remuneração.
§ 2º- É condição para investidura em cargo de diretoria a assunção de compromisso
com metas e resultados específicos a serem alcançados, que deverão ser aprovados
pelo Conselho de Administração.
§ 3º- Aplicam-se às reuniões realizadas pela Diretoria Executiva as disposições
contidas nos artigos 23 e 28 deste Estatuto.
Art. 45- Os integrantes da Diretoria Executiva não poderão afastar-se do exercício
do cargo por mais de trinta dias consecutivos, salvo em caso de férias ou licença,
bem como nos casos autorizados pelo Conselho de Administração, sob pena de perda
do cargo.
§ 1º- A concessão de férias, afastamento ou licença por até 30 (trinta) dias aos
diretores será de competência da Diretoria Executiva, ressalvada a competência de
seu Presidente e o disposto no inciso XXXIII do art. 36 deste Estatuto.
§ 2º- No caso de impedimento temporário, licença ou férias de qualquer dos membros
da Diretoria Executiva, o Presidente da companhia designará o substituto dentre os
demais membros do colegiado, exceto quanto ao Presidente, cujo substituto será
indicado dentre os demais diretores pelo Conselho de Administração.
§ 3º- Vagando definitivamente cargo na Diretoria Executiva, utilizar-se-á o mesmo
critério constante do § 2o para a substituição do diretor que se retirar da sociedade,
até a realização da reunião do Conselho de Administração que decidir pela

substituição definitiva e der posse ao novo diretor, preenchendo-se, assim, o cargo
vago, pelo prazo que restava ao substituído.
§ 4º- Os membros da Diretoria Executiva farão jus, anualmente, a 30 (trinta) dias
de licença-remunerada, que podem ser acumulados até o máximo de dois períodos,
sendo vedada sua conversão em espécie e indenização.
Art. 46- A eleição do Diretor, ao qual se encontram vinculadas as áreas de integridade
e gestão de risco, deverá ser precedida de processo seletivo apoiado por consultoria
externa especializada na seleção de executivos, sem prejuízo da participação do
Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração.
§ 1º- A área de integridade poderá se reportar diretamente ao Conselho de
Administração em situações em que houver suspeita do envolvimento do Presidente
da companhia em irregularidades ou quando este deixar de adotar as medidas
necessárias em relação à situação a ele relatada.
§ 2º- Nas situações mencionadas no parágrafo anterior, o assunto será discutido sem
a presença do Presidente da companhia.
Art. 47- Os membros da Diretoria Executiva ficam impedidos do exercício de
atividades que configurem conflito de interesse, observados a forma e o prazo
estabelecidos na legislação pertinente.
§ 1º- Após o exercício da gestão, o ex-membro da Diretoria Executiva que estiver
em situação de impedimento, poderá receber compensação de natureza indenizatória
equivalente apenas ao honorário fixo mensal da função que ocupava observados os
§§ 2º e 3º deste artigo.
§ 2º- A configuração da situação de impedimento dependerá de prévia manifestação
da Comissão de Ética Pública da Presidência da República.
§ 3º- Não terá direito à compensação de natureza indenizatória, o ex-membro da
Diretoria Executiva que retornar, antes do término do período de impedimento, ao
desempenho da função que ocupava na administração pública ou privada
anteriormente à sua investidura, desde que não caracterize conflito de interesses.
Art. 48- No exercício das suas atribuições, compete à Diretoria Executiva,
especialmente:
I – elaborar, instruir adequadamente e submeter ao Conselho de Administração os
assuntos que dependam de deliberação do referido conselho, incluindo-se as
diretrizes fundamentais da organização administrativa da Eletrobras, manifestandose previamente quando não houver conflito de interesses, com exceção dos assuntos
que tratem de indicações para cargos de Diretores Executivos da própria Eletrobras,
os quais serão submetidos ao Conselho de Administração diretamente pelo
Presidente da companhia;
II – apresentar, até a última reunião ordinária do Conselho de Administração do ano
anterior, o plano diretor de negócios e gestão para o exercício anual seguinte, bem
como a estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades
para, no mínimo, os próximos 5 (cinco) anos;
III - administrar a Eletrobras, tomar as providências adequadas à fiel execução das
diretrizes e deliberações do Conselho de Administração e, ressalvadas as hipóteses
de submissão obrigatória ao Conselho de Administração, manifestar-se sobre atos e
aprovar contratos de acordo com os normativos internos vigentes definidos pela
Eletrobras que regulam as alçadas de aprovação
nas empresas Eletrobras,
compreendendo-se, dentre estes atos ou contratos, mas não limitativamente, a

concessão de financiamento a sociedades concessionárias de serviço público de
energia elétrica, sob seu controle, e a tomada de empréstimos no país ou no exterior;
IV - estabelecer normas administrativas, técnicas, financeiras e contábeis para a
Eletrobras;
V - elaborar os orçamentos da Eletrobras, em consonância com o plano estratégico
e o plano plurianual de negócios e investimentos, e acompanhar sua execução;
VI - aprovar, respeitado o disposto no art. 36, inciso XIII, as alterações na estrutura
de organização das diretorias da Eletrobras e de suas subsidiárias, incluindo-se, no
caso da Eletrobras, a criação, extinção e funcionamento de comitês e comissões que
lhe estejam vinculados;
VII - submeter à aprovação do Conselho de Administração propostas sobre planos
que disponham sobre admissão, carreira, acesso, vantagens e conduta para os
empregados da Eletrobras;
VIII - aprovar os nomes indicados pelos diretores para preenchimento dos cargos
que lhes são diretamente subordinados;
IX - pronunciar-se nos casos de admissão, elogio, punição, transferência e demissão
dos empregados subordinados diretamente aos diretores;
X - delegar competência aos diretores para decidirem, isoladamente, sobre questões
incluídas nas atribuições da Diretoria Executiva;
XI - delegar poderes a diretores e empregados para autorização de despesas,
estabelecendo limites e condições;
XII – autorizar, na forma da legislação em vigor, o afastamento do país de
empregados da Eletrobras, quando for para o desempenho de atividades técnicas ou
de desenvolvimento profissional imprescindíveis à sua missão institucional;
XIII - elaborar, em cada exercício, o Relatório da Administração, as demonstrações
financeiras, a proposta de distribuição dos dividendos e do pagamento de juros sobre
capital próprio e de aplicação dos valores excedentes, para serem submetidos à
apreciação do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Comitê de
Auditoria e Riscos, e ao exame e deliberação da Assembleia Geral;
XIV - elaborar os planos de emissão de títulos conversíveis e de debêntures, para
serem apreciados pelo Conselho de Administração, que sobre eles deliberará ou
submeterá à Assembleia Geral, conforme o caso;
XV - controlar as atividades das empresas subsidiárias;
XVI - aprovar o comparecimento da Eletrobras nas Assembleias das empresas das
quais participe como acionista e das associações que figure como membro, expedindo
instruções para sua atuação;
XVII - aprovar a comercialização de direitos provenientes dos resultados de pesquisa,
desenvolvimento e inovação das suas subsidiárias, relacionados ao setor energético;
XVIII - estabelecer orientação de voto para todas as empresas subsidiárias da
Eletrobras em Assembleias da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica –
CCEE;
XIX – deliberar sobre a aquisição, alienação ou oneração de bens móveis e imóveis,
conforme os valores definidos nos normativos internos definidos pela Eletrobras que
regulam as alçadas de aprovação nas empresas Eletrobras vigentes;
XX – elaborar, alterar e aprovar o seu Regimento Interno;

XXI - fiscalizar e acompanhar as sociedades empresariais, inclusive as Sociedades de
Propósito Específico - SPEs, nas quais detenha participação acionária, no que se
refere às práticas de governança, aos resultados apresentados e ao controle,
proporcionais à relevância, à materialidade e aos riscos do negócio;
XXII – aprovar indicações da Eletrobras para conselheiros fiscais de subsidiárias,
sociedades investidas, associações e fundações, além das indicações das subsidiárias
para órgãos de administração e fiscais de suas sociedades investidas, associações e
fundações, de acordo com a alçada definida em normativos internos elaborados pela
Eletrobras;
XXIII - avaliar os resultados de seus negócios e monitorar a sustentabilidade de suas
atividades empresariais, os riscos estratégicos e respectivas medidas de mitigação,
elaborando relatórios gerenciais com indicadores de gestão;
XXIV - colocar à disposição dos demais órgãos de governança pessoal qualificado e
estrutura adequada para secretariá-los e prestar o apoio técnico e operacional
necessário;
XXV - propor a constituição de subsidiárias e a aquisição de participações acionárias
minoritárias para cumprir o objeto social da companhia, observadas as disposições
legais a respeito;
XXVI - deliberar sobre os assuntos que lhe submeta qualquer Diretor;
XXVII – aprovar as informações financeiras trimestrais da companhia; e
XXVIII - cumprir e fazer cumprir este Estatuto, as deliberações da Assembleia Geral
e do Conselho de Administração, bem como avaliar as recomendações do Conselho
Fiscal.

CAPÍTULO VIII
Das Atribuições do Presidente
Art. 49- Sem prejuízo das demais atribuições da Diretoria Executiva, compete ao
Presidente da companhia:
I - promover a formulação, a gestão e o monitoramento do Planejamento Estratégico
e do Plano Diretor de Negócios e Gestão da Eletrobras, bem como supervisionar a
elaboração dos Planos de Negócios e Gestão das empresas Eletrobras e monitorar
sua execução;
II - promover a eficiência energética relacionada aos Programas Governamentais
Federais e às empresas Eletrobras, dentro e fora do país;
III - representar a Eletrobras, judicial ou extrajudicialmente, ou ainda perante outras
sociedades e o público em geral, podendo delegar tais atribuições a qualquer diretor,
bem como nomear representantes, procuradores, prepostos ou mandatários, sempre
especificando, em instrumento próprio, a extensão dos poderes delegados;
IV – expedir atos de admissão, designação, promoção, transferência e dispensa de
empregados, podendo delegar tais atribuições;
V - formalizar as nomeações aprovadas pela Diretoria Executiva;
VI - desenvolver normativos internos que regulem o relacionamento da Holding e das
empresas Eletrobras com a sociedade e coordenar as atividades de imprensa,
comunicação interna, eventos, publicidade, patrocínio e cerimonial;

VII - juntamente com outro diretor, movimentar os recursos financeiros da Eletrobras
e assinar atos e contratos, podendo esta faculdade ser delegada aos demais diretores
e a procuradores ou empregados da Eletrobras, com a aprovação da Diretoria
Executiva;
VIII – ratificar, na forma da legislação em vigor, o ato das empresas Eletrobras que
deliberar pelo afastamento do país de seus respectivos empregados, ressalvado o
disposto no art. 48, XII deste Estatuto;
IX – designar comissão eleitoral com o objetivo de organizar a eleição do
representante dos empregados no Conselho de Administração cabendo-lhe, ainda,
proclamar o candidato vencedor e comunicar o resultado ao sócio controlador para
adoção das providências necessárias à designação do representante dos empregados
no Conselho de Administração;
X - coordenar as atividades dos membros da Diretoria Executiva;
XI - homologar os processos de licitação, conforme atribuições previstas nos
regramentos internos da Eletrobras, podendo delegar tais atribuições;
XII - manter o Conselho de Administração e Fiscal informado das atividades da
companhia; e
XIII – exercer outras atribuições que lhe forem fixadas pelo Conselho de
Administração.
Art. 50- São atribuições dos demais Diretores, sem prejuízo de outras atividades que
lhes forem atribuídas pelo Conselho de Administração:
I – gerir as atividades da sua área de atuação, observando o Planejamento
Estratégico, o Plano Diretor de Negócios e de Gestão da Holding, e os Planos de
Negócios e Gestão das empresas Eletrobras;
II – participar das reuniões da Diretoria Executiva, contribuindo para a definição das
políticas a serem seguidas pela sociedade e relatando os assuntos da sua respectiva
área de atuação; e
III – cumprir e fazer cumprir a orientação geral dos negócios da sociedade
estabelecida pelo Conselho de Administração na gestão de sua área específica de
atuação.

CAPÍTULO IX
Do Conselho Fiscal
Art. 51- O Conselho Fiscal, de caráter permanente, compõe-se de 05 (cinco)
membros e respectivos suplentes, eleitos pela Assembleia Geral, todos brasileiros
residentes e domiciliados no país, acionistas ou não, com prazo de atuação de 02
(dois) anos, permitidas, no máximo, 02 (duas) reconduções consecutivas, assim
constituído:
I – 01 (um) membro e respectivo suplente indicados pelo Ministério da Economia,
como representante do Tesouro Nacional, que deverá ser servidor público com
vínculo permanente com a administração pública federal;
II – 02 (dois) membros e respectivos suplentes eleitos pelo acionista controlador;
III – 01 (um) membro e respectivo suplente eleitos pelos acionistas minoritários; e

IV - 01 (um) membro e respectivo suplente eleitos pelos titulares de ações
preferenciais.
§ 1º- Os membros e respectivos suplentes do Conselho Fiscal indicados nos termos
dos incisos III e IV deste artigo deverão ser eleitos em votação em separado.
§ 2º- No prazo previsto no caput deste artigo, serão considerados os períodos
anteriores de atuação ocorridos há menos de 02 (dois) anos.
§ 3º- Atingido o prazo máximo previsto no caput deste artigo, o retorno do membro
do Conselho Fiscal só poderá ocorrer após decorrido período equivalente a um prazo
de atuação.
Art. 52- A investidura em cargo de Conselheiro Fiscal da Eletrobras observará as
condições impostas pela legislação aplicável, em especial o disposto no art. 17, § 2º
da Lei 13.303/2016, bem como aquelas previstas nos normativos internos definidos
pela companhia que regulem as indicações para cargos em órgãos de governança
das empresas Eletrobras, e deverá sempre ser precedida de opinião emitida pelo
Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração.
§ 1º- Sempre que um normativo interno definido pela Eletrobras pretender impor
requisitos adicionais àqueles constantes da legislação aplicável para os Conselheiros
Fiscais da Eletrobras, tais requisitos deverão ser encaminhados para deliberação dos
acionistas, em Assembleia Geral.
§ 2º- Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos mediante
assinatura do termo de posse, desde a data da respectiva eleição.
§ 3º- O conselheiro fiscal deverá, antes de entrar no exercício das funções,
apresentar à companhia autorização de acesso às Declarações de Ajuste Anual do
Imposto de Renda Pessoa Física - DIRPF e eventuais retificações apresentadas à
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, conforme formulário disponibilizado
pelo Tribunal de Contas da União.
§ 4º- A remuneração mensal devida aos membros do Conselho Fiscal não excederá
a dez por cento da remuneração mensal média dos diretores, excluídos os valores
relativos a adicional de férias e benefícios, sendo vedado o pagamento de
participação no lucro da companhia e o pagamento de remuneração em montante
superior ao pago para os conselheiros de administração.
§ 5º- Os conselheiros fiscais eleitos devem participar, na posse e anualmente, de
treinamentos específicos sobre legislação societária e de mercado de capitais,
divulgação de informações, controle interno, código de conduta, a Lei nº
12.846/2013, e demais temas relacionados às atividades da Eletrobras.
§ 6º- É vedada a recondução do conselheiro fiscal que não participar de nenhum
treinamento anual disponibilizado pela companhia nos últimos dois anos.
§ 7º- Os membros do Conselho Fiscal deverão exercer suas funções, que são
indelegáveis, no exclusivo interesse da companhia, considerando-se abusivo o
exercício da função com o fim de causar dano à companhia, ou aos seus acionistas
ou administradores, 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, seus acionistas
ou administradores.
§ 8º- Aplicam-se aos membros do Conselho Fiscal a contratação de seguro nos
termos dos parágrafos 1º e 4º do art. 29, do presente estatuto.
§ 9º- Aplicam-se aos membros do Conselho Fiscal as limitações previstas no caput
do art. 31 e seus parágrafos 1° e 2°, do presente Estatuto.

Art. 53- Na primeira reunião após a eleição, os membros do Conselho Fiscal assinarão
o termo de adesão ao Código de Conduta Ética e de Integridade das Empresas
Eletrobras e os normativos internos vigentes definidos pela companhia, bem como
elegerão o seu Presidente, ao qual caberá encaminhar à companhia, para avaliação,
os posicionamentos e recomendações do órgão, com registro no livro de atas e
Pareceres do Conselho Fiscal.
§ 1º- Em caso de vaga, renúncia, impedimento ou ausência injustificada a duas
reuniões consecutivas ou três intercaladas, nas últimas 12 (doze) reuniões, será o
membro do Conselho Fiscal substituído, até o término do prazo de atuação, pelo
respectivo suplente, cabendo a este a respectiva remuneração.
§ 2º-Os membros do Conselho Fiscal terão ressarcidas suas despesas de locomoção,
alimentação e estada, sempre que residentes fora da cidade em que for realizada a
reunião, e, somente de locomoção e alimentação, quando residente na cidade.
Art. 54 - No exercício de suas atribuições compete ao Conselho Fiscal, sem prejuízo
das competências previstas na legislação vigente:
I - fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar
o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários;
II - opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu parecer
as informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da
Assembleia Geral;
III - opinar sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas à
Assembleia Geral, relativas à modificação do capital social, emissão de debêntures
ou bônus de subscrição, planos de investimento ou orçamentos de capital,
distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão;
IV - denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de administração e, se
estes não tomarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da
Eletrobras, à Assembleia Geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e
sugerir providências úteis;
V - convocar a Assembleia Geral Ordinária, se os órgãos da administração retardarem
por mais de um mês essa convocação, e a Extraordinária, sempre que ocorrerem
motivos graves ou urgentes, incluindo na agenda das Assembleias as matérias que
considerarem necessárias;
VI - analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações
financeiras, elaboradas periodicamente pela Eletrobras;
VII - examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar;
VIII - exercer as atribuições, previstas nos incisos I a VII, no caso de eventual
liquidação da Eletrobras;
IX – examinar o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT e o Plano
Anual de Auditoria Interna – PAINT;
X - realizar a avaliação de desempenho de seus membros e do Conselho Fiscal como
colegiado, pelo menos uma vez ao ano, nos termos da legislação vigente;
XI – elaborar, alterar e aprovar seu Regimento Interno;
XII – acompanhar a execução patrimonial, financeira e orçamentária, podendo
examinar livros, quaisquer outros documentos e requisitar informações;

XIII – fiscalizar o cumprimento do limite de participação da Eletrobras no custeio de
benefícios de assistência à saúde e previdência complementar; e
XIV - fornecer, sempre que solicitadas, informações sobre matéria de sua
competência a acionista, ou grupo de acionistas, que representem, no mínimo, 1%
(um por cento) do capital social da companhia.
§ 1º- Os órgãos de administração são obrigados, através de comunicação por escrito,
a colocar à disposição dos membros em exercício do Conselho Fiscal, dentro de dez
dias, cópias das atas de suas reuniões e, dentro de quinze dias do seu recebimento,
cópias dos balancetes e demais demonstrações financeiras elaboradas
periodicamente e dos relatórios de execução de orçamentos.
§ 2º- Os membros do Conselho Fiscal assistirão às reuniões do Conselho de
Administração ou da Diretoria Executiva, em que se deliberar sobre os assuntos em
que devam opinar (incisos II, III e VII deste artigo).
Art. 55- O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, e,
extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente do Colegiado.
Parágrafo único - Aplicam-se às reuniões realizadas pelo Conselho Fiscal as
disposições contidas no art. 28 do presente Estatuto, devendo ser
observado o quórum mínimo de três conselheiros para a reunião e aprovação de
matérias de sua competência.

CAPÍTULO X
Do Exercício Social e Demonstrações Financeiras
Art. 56- O exercício social coincidirá com o ano civil, iniciando-se em 1o de janeiro e
encerrando-se a 31 de dezembro de cada ano, e obedecerá, quanto às
demonstrações financeiras, aos preceitos da Lei n o 3.890-A, de 1961, aos da
legislação federal sobre energia elétrica, aos da legislação sobre as sociedades por
ações e ao presente Estatuto.
§ 1º- Em cada exercício, será obrigatória a distribuição de dividendo não inferior a
vinte e cinco por cento do lucro líquido, ajustado nos termos da Lei, observada a
Política de Distribuição de Dividendos.
§ 2º- Os valores dos dividendos e dos juros pagos ou creditados a título de
remuneração sobre o capital próprio, devidos aos acionistas, sofrerão incidência de
encargos financeiros, a partir do encerramento do exercício social até o dia do efetivo
recolhimento ou pagamento, sem prejuízo da incidência de juros moratórios, quando
esse recolhimento não se verificar na data fixada pela Assembleia Geral.
§ 3º- O valor dos juros, pagos ou creditados, a título de juros sobre o capital próprio,
nos termos do art. 9o, § 7o, da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e da
legislação e regulamentação pertinente, poderá ser imputado aos titulares de ações
ordinárias e ao dividendo anual mínimo das ações preferenciais, integrando tal valor
ao montante dos dividendos distribuídos pela Eletrobras para todos os efeitos legais.
Art. 57- A Assembleia Geral destinará, além da reserva legal, calculados sobre os
lucros líquidos do exercício:
I - um por cento a título de reserva para estudos e projetos, destinada a atender à
execução de estudos e projetos de viabilidade técnico-econômica do setor de energia
elétrica, cujo saldo acumulado não poderá exceder a dois por cento do capital social
integralizado; e

II - cinquenta por cento, a título de reserva para investimentos, destinada à aplicação
em investimentos das empresas concessionárias de serviço público de energia
elétrica, cujo saldo acumulado não poderá exceder a setenta e cinco por cento do
capital social integralizado.
Art. 58- A Assembleia Geral destinará, anualmente, a importância correspondente a
até um por cento calculados sobre os lucros líquidos do exercício, observado o limite
de um por cento do capital social integralizado, para atender à prestação de
assistência social a seus empregados, de conformidade com planos aprovados pela
Diretoria Executiva.
Art. 59- A Eletrobras destinará, anualmente, constando em seu orçamento, recursos
de, no mínimo, cinco décimos por cento sobre o capital social integralizado à época
do encerramento do exercício financeiro imediatamente anterior, para aplicação em
programas de desenvolvimento tecnológico.
Art. 60- Prescreve em três anos a pretensão contida na ação que tenha por objeto
pleitear judicialmente o pagamento de dividendos, os quais, não reclamados
oportunamente, reverterão em benefício da Eletrobras.

CAPÍTULO XI
Dos Empregados
Art. 61- Os cargos de titulares de unidades organizacionais vinculadas ao Conselho
de Administração serão exercidos preferencialmente por empregados do quadro de
carreira permanente da Eletrobras ou de suas empresas.
Art. 62- Aos empregados da Eletrobras, suas subsidiárias e coligadas aplicar-se-ão,
no que couber, os preceitos da Legislação do Trabalho, da Lei n o 3.890-A, de 1961,
e deste Estatuto.
Art. 63- O Quadro de Pessoal da Eletrobras será composto de:
I - pessoal admitido para cargos de carreira permanente, mediante prévia aprovação
em concurso público, constituído de provas, ou de provas e de títulos;
II - ocupantes de funções de confiança da administração superior, cujo quantitativo
será determinado pelo Conselho de Administração, a teor do disposto no inciso XXXIV
do art. 36 deste Estatuto; e
III - pessoal admitido por contrato com prazo determinado, observada a legislação
aplicável.
§ 1º- As funções de confiança da administração superior e os poderes e
responsabilidades de seus respectivos titulares serão definidos no plano de cargos e
salários da Eletrobras.
§ 2º- Serão também fixados no Plano de Cargos e Salários os requisitos para o
provimento dos demais cargos, exercício de funções e respectivos salários.
§ 3º- As funções a que se refere o § 1o poderão, excepcionalmente, e a critério do
Conselho de Administração, ser atribuídas a técnicos ou especialistas estranhos ao
quadro permanente da companhia.
§ 4º- Os ocupantes de função de confiança que realizarem atos de gestão gerando
vantagens salariais sem previsão ou em desacordo com o estabelecido nos contratos
de trabalho, plano de cargos e salário, acordo coletivo de trabalho, ou com a

legislação vigente, responderão pelos prejuízos causados à companhia, sem prejuízo
das penalidades previstas no Código de Ética e de Conduta das Empresas Eletrobras.
Art. 64- Após o encerramento de cada exercício financeiro da Eletrobras, e uma vez
deduzidos os prejuízos acumulados e realizada a provisão para o imposto de renda,
os empregados terão direito a participar dos lucros ou resultados, observadas as
normas contidas nos contratos de trabalho, acordos e convenções coletivas de
trabalho, por ela firmados, e as diretrizes fixadas pela Secretaria de Coordenação e
Governança das Empresas Estatais.
Art. 65- A Eletrobras prestará assistência à saúde e ofertará planos de previdência
complementar a seus empregados, na forma e condições aprovadas pelo Conselho
de Administração.

CAPÍTULO XII
Disposições Gerais
Art. 66- A Eletrobras, por intermédio de sua direção, e nos termos e limites fixados
em lei, é obrigada a prestar informações ao Ministro de Estado de Minas e Energia,
aos órgãos de controle do Governo Federal, bem como ao Tribunal de Contas da
União e ao Congresso Nacional, neste caso por intermédio do Ministro de Estado de
Minas e Energia.
Parágrafo único. O Presidente, quando convocado, é obrigado a comparecer
pessoalmente perante qualquer das comissões de uma ou de outra Casa do
Congresso, para prestar informações acerca de assunto previamente determinado,
sob pena de perda do cargo, na falta do comparecimento sem justificação.
Art. 67- A Diretoria Executiva fará publicar no site da Eletrobras, depois de cumpridos
os requisitos legais:
I - o regulamento de licitações;
II - o regulamento de pessoal, com os direitos e deveres dos empregados, o regime
disciplinar e as normas sobre apuração de responsabilidade;
III - o quadro de pessoal, com a indicação, em três colunas, do total de empregados
e os números de empregos providos e vagos, discriminados por carreira ou categoria,
em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano; e
IV - o plano de salários, benefícios, vantagens e quaisquer outras parcelas que
componham a retribuição de seus empregados.
Art. 68- A Auditoria Interna, Ouvidoria e a Secretaria de Governança serão vinculadas
diretamente ao Conselho de Administração.
Art. 69- As unidades organizacionais vinculadas ao Conselho de Administração e às
Diretorias da Eletrobras poderão atuar de modo unificado em todas as subsidiárias,
na forma e extensão que vierem a ser aprovadas pelo Conselho de Administração da
Eletrobras.
Parágrafo único- A metodologia de avaliação de desempenho dos representantes das
empresas Eletrobras em sociedades investidas poderá levar em consideração o grau
de atendimento a pedidos de informação formulados pela Ouvidoria e Auditoria
Interna da Eletrobras.

ANEXO 04
Parecer Jurídico

Data: 07/12/2020
MEMORANDO

PRJE ─ 0218/2020

De:

Cristiane Vieira de Paiva Villela

Para:

Rafael Gusmão Rodrigues de Andrade

Assunto:

Proposta da Administração da 180ª AGE da Eletrobras

Referência:

Memorando DFR- 062/2020
EMP–2020/0498

A Sra. Chefe do DFR encaminha-nos, por meio do memorando acima referido,
matéria solicitando análise1 deste PRJE, sob o ponto de vista jurídico, da minuta
da Proposta de Administração da Eletrobras referente à 180ª Assembleia Geral
Extraordinária ("AGE"), a ser realizada no dia 28.01.2021, às 14 h, para deliberar
sobre a reforma integral do Estatuto Social da companhia, mediante a alteração,
inclusão, renumeração ou exclusão dos seguintes capítulos, artigos, incisos e
parágrafos:

"CAPÍTULO I
Art. 1º Ajuste de redação segundo as diretrizes da
Eletrobras.
Art. 2o Excluir texto integral do Art. 2º vigente. Dispositivos
já contemplados no Estatuto.
Art. 2º Renumeração do parágrafo único para Art. 2o. Ajuste
de redação, inserir comitês de assessoramento, conforme já
adotado pela empresa.
Art. 3º Inclusão de “filiais”. Possibilidade para criar
escritórios e “filiais”, no país ou no exterior.
Art. 3º § 1º Incluir “comercialização”. Excluir “ou
controladas”. Comercialização já está no objeto social,
inserir para não limitar ao tratar de associação no art. 4º.
Ressalta-se que o presente exame limitar-se-á aos aspectos jurídicos da matéria, abstendo-se quanto
aos aspectos técnicos, econômicos, financeiros e aqueles que exijam o exercício da discricionariedade
administrativa.
1

Subsidiárias e controladas têm o mesmo significado para fins
da Lei nº 13.303/16.
Art. 3º § 2º Excluir “ou controladas”.
Art. 3º § 3º Excluir “controladas”. Ajuste para adequar o
nome da Política de Alçadas para normativos que regulam
as alçadas de aprovação das Empresas Eletrobras.
Art. 3º § 4o Excluir texto integral do § 4º vigente. Esta
previsão se encontra no art. 3°, § 2° do Decreto nº
4.559/2002.
Art. 3º § 4º Renumeração do § 5o para § 4o
Art. 3º § 5º Renumeração do § 6o para § 5º. Ajuste para
adequar o nome da Política de Indicação para Normativos de
Indicação para cargos em órgãos de Governança das
empresas Eletrobras.
Art. 3º § 6º Inclusão de novo §, segundo as diretrizes da
Eletrobras.

Art. 3º § 7º Inclusão de novo §, segundo as diretrizes da
Eletrobras.

Art. 4º inciso III - Excluir texto integral do inciso III, segundo
as diretrizes da Eletrobras.
Esta previsão se encontra no art. 4°, inciso III do Decreto
nº 4.559/200.
Art. 4º inciso IV - Excluir texto integral o inciso IV. Esta
previsão se encontra no art. 4°, inc. IV do Decreto nº
4.559/2002.
Art. 4º Renumeração do inciso V para inciso III.
Art. 4º Excluir texto integral do inciso VI. Esta previsão se
encontra no art. 4°, inc. VI do Decreto nº 4.559/2002.
Art. 4º Excluir texto integral do inciso VII. Esta previsão se
encontra no art. 4°, inc. VII do Decreto nº 4.559/2002.
Art. 4º Excluir texto integral do inciso VIII, segundo as
diretrizes da Eletrobras.
Art. 4º Renumeração do inciso IX para inciso IV.
CAPÍTULO II - Ajuste no título do capítulo para contemplar
Modelo SEST e nova atribuição.
Art. 5º Substituição do texto vigente para o texto integral do
modelo SEST, ajustado para a Eletrobras.
Art. 5º § 1º Inclusão do texto integral do modelo SEST
ajustado para a Eletrobras no § 1º e incisos I e II.

Art. 5º § 2º Inclusão do texto integral do modelo SEST,
ajustado para a Eletrobras no § 2º e incisos I e II.
Art. 5º § 3º Inclusão do texto integral do modelo SEST,
ajustado para a Eletrobras.
Art. 5º I Excluir texto integral do inciso I. O dispositivo do
caput do art. 5º já abarcaria essas atividades específicas
vinculadas ao interesse público.
Art. 5º II Realocação dos dispositivos adaptado no Estatuto
(art. 6º, parágrafo único, e seus incisos).
Art. 5º III e IV Excluir texto integral dos incisos III e IV. O
dispositivo do caput do art. 5º já abarcaria essas atividades
específicas vinculadas ao interesse público.
Art. 5º V, VI, VII e VIII - Excluir texto integral do inciso V,
VI, VII e VIII. Realocação dos dispositivos adaptado no
Estatuto (art. 6º, parágrafo único, e seus incisos).
Art. 6º Inclusão de novo Art. 6º. Dispositivo incluído em
função das exclusões dos incisos do artigo anterior.
Art. 7º Renumeração do Art. 6º para Art. 7 º e ajuste de
redação. Atualizado o nome do Código de Conduta Ética e
de Integridade. Inserido o nome completo do FCPA. Sua
versão abreviada foi para o parágrafo único, inciso IV.
Art. 7º Inclusão de novo parágrafo único, segundo as
diretrizes da Eletrobras.
Art. 7º I Inclusão de novo inciso. Realocação do antigo art.
5º, inciso II, com ajuste de redação.
Art. 7º II Inclusão de novo inciso. Realocação do antigo art.
5º, inciso VI, com simplificação da redação.
Art. 7º III Inclusão de novo inciso. Realocação do antigo art.
5º, inciso VII, com aperfeiçoamento da redação.
Art. 7º IV Inclusão de novo inciso. Realocação do antigo art.
5º, inciso VIII, com atualização da redação.
Art. 7º VI Inclusão de novo inciso. Reforço da mensagem da
Companhia à tendência de migração ao processo de
autorregulação, notadamente, às melhores práticas
ambientais, sociais e de governança.
CAPÍTULO III
Art. 8º Renumeração do Art. 7º para Art. 8º.
Art. 9º Renumeração do Art. 8º para Art. 9º.
Art. 10 Renumeração do Art. 9º para Art. 10.
Art. 11 Renumeração do Art. 10 para Art. 11.
Art. 12 Renumeração do Art. 11 para Art. 12.

Art. 12 Excluir texto integral do Art. 12 vigente. Perda de
função com a extinção das ações ao portador.
Art. 12 § 1o Excluir texto integral do § 1o. Os interesses do
grupamento são feitos pela companhia levados ao interesse
da assembleia.
Art. 12 § 2o Excluir texto integral do § 2o vigente. Previsão
na legislação vigente.
CAPÍTULO IV
Art. 16 III Ajuste de redação. Prever possibilidade de
remuneração de membro externo do Comitê de Pessoas,
conforme modelo SEST.
Art. 16 Parágrafo único - Inclusão de parágrafo único
conforme item 3.2 do modelo SEST.
Art. 17 Ajuste de redação. Adequar o texto a Lei nº
14.030/20 e à a Instrução CVM nº 481, com a alteração
trazida pela Instrução CVM nº 622, de 17 de abril de 2020.
Art. 17 I, III e V Ajuste de redação dos incisos I, III e V.
Incluir “subsidiárias”, excluir “controladas”.
Art. 17 VII e VIII Ajuste de redação dos incisos VII e VIII,
segundo diretrizes da Eletrobras.
Art. 17 IX Correção de pontuação troca de “;” por “e”.
Art. 17 X Excluir texto integral do inciso X. Atribuição
prevista no art. 122, inciso I da Lei nº 6.404/76.
Art. 17 XI Excluir texto integral do inciso XI. Atribuição
prevista no art. 159 da Lei nº 6.404/76.
Art. 17 XII Excluir texto integral do inciso XII. Atribuição
prevista no art. 122, inciso VIII da Lei nº 6.404/76.
Art. 17 XIII Excluir texto integral do inciso XIII. Atribuição
legal prevista no art. 122, inciso VI da Lei nº 6.404/76.
Art. 17 X Inclusão de novo inciso, de acordo com as
instruções contida no Parecer de Orientação nº 38 da CVM.
O contrato de indenidade da Eletrobras está alinhado com o
contrato D&O.
Art. 17 § 1º Excluir texto integral o § 1o segundo diretrizes
da Eletrobras. O prazo previsto neste § 1º é legal (art. 124,
§ 1º, inc. II da Lei nº 6.404/76). Em função da Eletrobras
ter suas ações listadas na NYSE pratica-se o prazo mínimo
de 30 dias entre o primeiro edital de convocação e a data da
realização da Assembleia.
Art. 17 § 1º Renumeração do §2º para §1º.
Art. 17 § 2º Renumeração do §3º para §2º.
Art. 17 § 3º Renumeração do §4º para §3º.

Art. 17 § 4º Renumeração do §5º para §4º. Ajuste de
redação
Art. 17 § 5º A Renumeração do §6º para §5º.
Art. 17 § 7o Excluir texto integral do §7º. Atribuição legal
prevista no art. 142, inciso IV e no art. 164, inciso V, da Lei
6.404/76.
Art. 17 § 6º Renumeração do §8º para §6º. Ajuste de
redação. O administrador que presidirá a assembleia, em
linha às boas práticas de governança.
Art. 19 § 1º Ajuste de redação, segundo as diretrizes da
Eletrobras.
Art. 19 § 2º Ajuste de redação. Adequar o texto à Instrução
CVM nº 481, com a alteração trazida pela Instrução CVM nº
622, de 17 de abril de 2020, dada a possibilidade de
assembleia no formato digital.
Art. 19 § 3º Ajuste de redação para corrigir o nome por
extenso do BDR.
CAPÍTULO V
Art. 22 Ajuste de redação. Adequar o nome da Política de
Indicação para Normativos de Indicação para cargos em
órgãos de Governança das empresas Eletrobras.
Art. 22 § 1º Ajuste de redação. Adequar o nome da Política
de Indicação para Normativos de Indicação para cargos em
órgãos de Governança das empresas Eletrobras.
Art. 23 Ajuste de redação. Adequação ao item 3.9 do modelo
de estatuto da SEST.
Art. 23 §§ 1º e 2º Inclusão de novos parágrafos 1º e 2º.
Adequação ao item 3.9 do modelo de estatuto da SEST.
Art. 24 Ajuste de redação para adequar a prática do termo
de posse.
Art. 24 § 1o Excluir texto integral do § 1o segundo diretrizes
da Eletrobras.
Art. 24 § 1º Renumeração do § 2o para § 1o
Art. 24 § 2º Remuneração do § 3o para § 2o. Ajuste de
redação para adaptar à situação do membro externo de
comitê estatutário que recebe remuneração específica.
Art. 24 § 3º Remuneração do § 4o para § 3o
Art. 25 Ajuste de redação. Contemplar a IN TCU 87/2020.
Art. 25 Parágrafo único Inclusão de novo parágrafo único.
Adequação ao item 3.4 do modelo SEST, apenas os diretores
precisam enviar declaração anual de bens à CEP.

Art. 26 §§ 1º, 2º e 3º Ajuste de remissão, artigo 42 passa
para art. 43.
Art. 27 Aperfeiçoamento da redação. Evitar a menção de
tópicos específicos de treinamento, os quais podem se tornar
desatualizados em caso de alteração de Lei ou Decreto.
Art. 28 Aperfeiçoamento da redação. Casos de quórum
qualificado para deliberação.
Art. 28 § 1º Ajuste de redação. Deixar claro que a
participação remota e digital em reuniões igualmente
caracteriza presença.
Art. 28 § 2º Ajuste de redação. Evitar possíveis fragilidades
na SOX.
Art. 28 §§ 3º e 4º Inclusão de novos parágrafos, segundo
diretrizes da Eletrobras.
Art. 28 § 5º Remuneração do § 3o para § 5o
Art. 28 § 6º Remuneração do § 4o para § 6o
Art. 28 §§ 7º e 8º Inclusão de novos parágrafos, segundo
diretrizes da Eletrobras.
Art. 29 § 2º Separação do conteúdo do parágrafo 2º vigentel
em parágrafo e inclusão dos incisos I, I, III. A redação
proposta visa adequar o Estatuto Social para contemplar
todos os beneficiários constantes da apólice do Seguro D&O
contratado pela Eletrobras.
Art. 29 § 6º Inclusão de novo parágrafo. O objetivo é
possibilitar a celebração de Contrato de Indenidade entre a
companhia e todos os beneficiários constantes da apólice do
Seguro D&O.
Art. 29 § 7º Inclusão de novo parágrafo. Adequação ao item
3.10 do modelo de estatuto da SEST.
Art. 29 § 8º Inclusão de novo parágrafo. Complemento ao
parágrafo 7º para conferir maior segurança jurídica.
Art. 31 Nova redação ao Art. 31. Contemplar recomendação
dos Comitês.
Art. 31 §§ 1°, 2º e 3º Inclusão de novos parágrafos, segundo
diretrizes da Eletrobras.
Art. 31 Parágrafo único. Excluir texto integral do parágrafo.
Previsão estatutária redundante, reproduz o art. 20 da Lei
13.303/16.
CAPÍTULO VI
Art. 32 Ajuste de texto, para deixar claro que o Presidente
do CA e seu substituto serão designados pela Assembleia
Geral de Acionistas. Estatuto Padrão da SEST ajustado.

Art. 32 IV Ajuste de redação. A Eletrobras tem somente um
acionista controlador.
Art. 32 § 2º Excluir texto integral do § 2º, regra contemplada
no art. 2º, §3º, da Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de
2010.
Art. 32 § 3o Excluir texto integral do § 3º, regra contemplada
no art. 8º, §1º, da Portaria nº 026 de 11 de março de 2011.
Art. 32 § 2º Renumeração do § 4º para § 2º
Art. 32 § 3º Inclusão de novo parágrafo com redação do
modelo de Estatuto da SEST.
Art. 32 § 4º Renumeração do § 5º para § 4º e ajuste de
remissão do §.
Art. 32 § 5ºInclusão de novo § 5º. Adequação ao item 3.4
do modelo de estatuto da SEST.
Art. 33 Nova redação para o Art. 33, segundo diretrizes da
Eletrobras.
Art. 33 § 1º Alteração do dispositivo. Art. 33 passa para §1º.
Art. 33 § 2º Renumeração do § 1o passa para § 2o. Ajuste
de redação segundo as diretrizes da Eletrobras.
Art. 33 § 3º Renumeração do § 2o passa para § 3o.
Art. 34 Aperfeiçoamento de redação. Sugestão do modelo de
Estatuto da SEST.
Art. 34 Parágrafo único Ajuste de redação, inclusão de
“alimentação”. Adequar ao item 3.6 do modelo de estatuto
da SEST, para a prática de pagamento de diárias aos
Conselheiros que viajam.

Art. 36 I, II, III e IV Alteração da redação do Inciso I e
inclusão de novos incisos: II, III e IV. Melhorar a redação
separando os incisos.
Art. 36 V Renumeração do inciso II para V, com nova
redação. Simplificar a redação. O texto vigente está previsto
no art. 3º, §1º, do Estatuto.
Art. 36 VI Renumeração do inciso III para VI, excluir
“controladas”.
Art. 36 VII Renumeração do inciso IV para VII.
Art. 36 VIII Renumeração do inciso V para VIII, com ajuste
de redação. Adequar o nome da Política de Alçadas para
Normativos que regulam as alçadas de aprovação das
Empresas Eletrobras.

Art. 36 IX Renumeração do inciso VI para IX, com ajuste de
redação. Excluir “controladas”, incluir “subsidiárias”.
Adequar o nome da Política de Alçadas para Normativos que
regulam as alçadas de aprovação das Empresas Eletrobras.
Art. 36 X Renumeração do inciso VII para X, com ajuste de
redação. Excluir “controladas”, incluir “subsidiárias”.
Adequar o nome da Política de Alçadas para Normativos que
regulam as alçadas de aprovação das Empresas Eletrobras.
Art. 36 XI Renumeração do inciso VIII para XI, com ajuste
de redação. Adequar o nome da Política de Alçadas para
Normativos que regulam as alçadas de aprovação das
Empresas Eletrobras.
Art. 36 XII Renumeração do inciso X para XII. Deixar
expresso que o CA deve aprovar as mudanças no manual de
organização que estejam relacionadas à distribuição de
encargos entre os integrantes da Diretoria.
Art. 36 XIII Renumeração do inciso XI para XIII, conforme
diretrizes da Eletrobras.
Art. 36- XIV Renumeração do inciso XII para XIV.
Art. 36 XV Renumeração do inciso XIII para XV, com ajuste
de redação. Sugestão do modelo de Estatuto da SEST.
Art. 36 XVI Renumeração do inciso XIV para XVI, com ajuste
de redação. Adequar o nome da Política de Alçadas para
Normativos que regulam as alçadas de aprovação das
Empresas Eletrobras. Ajustado para não prever mais
limitação a bens móveis.
Art. 36 XVII Renumeração do inciso XV para XVII, com
ajuste de redação. Adequar o nome da Política de Alçadas
para Normativos que regulam as alçadas de aprovação das
Empresas Eletrobras. Adequação ao título do novo
documento do Programa de Integridade.
Art. 36 XVIII Renumeração do inciso XVI para XVIII, com
ajuste de redação. Sugestão com base no modelo de
Estatuto da SEST.
Art. 36 XIX Renumeração do inciso XVII para XIX.
Art. 36 XX Renumeração do inciso XVIII para XX. Excluir
“controladas”, incluir “subsidiárias”.
Art. 36 XXI Renumeração do inciso XIX para XXI.
Art. 36 XXII Renumeração do inciso XX para XXII, com
ajuste de redação, segundo diretrizes da Eletrobras.
Art. 36 XXIII Inclusão de novo inciso. Redação com base no
modelo de Estatuto da SEST.
Art. 36 XXIV Renumeração do inciso XXI para XXIV, com
ajuste de redação. Exclusão para permitir escolha e

destituição de instituição financeira, que manterá as ações
da Eletrobras em contas de depósito, pela Diretoria
Executiva da Eletrobras.
Art. 36 XXV Renumeração do inciso XXII para XXV, com
ajuste
de
redação. Atualização
para
atender
à
reestruturação aprovada pelo CA por meio da Deliberação
041/2019, previsão de aprovação na AGE/AGO abril/2020.
Art. 36 XXVI Renumeração do inciso XXIII para XXVI, com
nova redação. Atualização para atender à reestruturação
aprovada pelo CA por meio da Deliberação 041/2019.
Recomendação para que o texto fique genérico.
Art. 36 XXVII Renumeração do inciso XXIV para XXVII.
Art. 36 XXVIII Excluir texto vigente do inciso XXV.
Renumeração do inciso XXV para XXVIII, com nova redação.
Atribuição já prevista em resolução CGPAR. O novo texto
reflete o subitem 29 do item 4.6 do modelo de estatuto da
SEST.
Art. 36 XXIX Renumeração do inciso XXVI para XXIX.
Art. 36 XXX Renumeração do inciso XXVII para XXX, com
nova redação. Necessidade de simplificar o dispositivo para
evitar redundâncias com o art. 3º, §§6º e 7º.
Art. 36 XXXI Renumeração do inciso XXVIII para XXXI, com
ajuste de redação. Incluída menção aos regimentos.
Art. 36 XXXII Renumeração do inciso XXIX para XXXII.
Art. 36 XXXIII Renumeração do inciso XXX para XXXIII, com
ajuste de redação. Redação com base no modelo de Estatuto
da SEST.
Art. 36 XXXIV Renumeração do inciso XXXI para XXXIV, com
ajuste de redação e ajuste de remissão do artigo. Redação
com base no modelo de Estatuto da SEST.
Art. 36 XXXV Renumeração do inciso XXXII para XXXV.
Excluir “controladas”, incluir “subsidiárias”.
Art. 36 XXXVI Renumeração do inciso XXXIII para XXXVI.
Art. 36 XXXVII Renumeração do inciso XXXIV para XXXVII.
Excluir “controladas”, incluir “subsidiárias”.
Art. 36 XXXVIII Renumeração do inciso XXXV para XXXVIII.
Excluir “controladas”, incluir “subsidiárias”.
Art. 36 XXXIX Renumeração do inciso XXXVI para XXXIX.
Excluir “controladas”, incluir “subsidiárias”. Ajuste de
remissão de inciso.
Art. 36 XL Renumeração do inciso XXXVII para XL, com
ajuste de redação. Adequar o nome da Política de Alçadas

para Normativos que regulam as alçadas de aprovação das
Empresas Eletrobras.
Art. 36 XLI Renumeração do inciso XXXVIII para XLI.
Art. 36 XLII Renumeração do inciso XXXIX para XLII.
Art. 36 XLIII Renumeração do inciso XL para XLIII, com
ajuste de redação. Prever explicitamente a possibilidade de
comissões, tal como foi feito no rol de atribuições da
Diretoria. Redação com base no modelo de Estatuo da SEST.
Art. 36 XLIV Renumeração do inciso XLI para XLIV, com
ajuste de redação. Adequar o nome da Política de Indicação
para Normativos de Indicação para cargos em órgãos de
Governança das empresas Eletrobras. Excluir “controladas”.
Art. 36 XLV Renumeração do inciso XLII para XLV.
Art. 36 XLVI Renumeração do inciso XLIII para XLVI.
Art. 36 XLVII Renumeração do inciso XLIV para XLVII, com
ajuste de redação contemplando o modelo de Estatuo da
SEST.
Art. 36 XLVIII Renumeração do inciso XLV para XLVIII.
Excluir “controladas”, incluir “subsidiárias”.
Art. 36 XLIX Renumeração do inciso XLVI para XLIX, com
ajuste de redação, conforme modelo de Estatuto da SEST.
Adequar o nome da Política de Alçadas para Normativos que
regulam as alçadas de aprovação das empresas Eletrobras.
Art. 36 L Renumeração do inciso XLVII para L, com ajuste
de redação, conforme modelo de Estatuto da SEST.
Art. 36 LI Renumeração do inciso XLVIII para LI, com ajuste
de redação, segundo diretrizes da Eletrobras.
Art. 36 LII Renumeração do inciso XLIX para LII, com ajuste
de redação, segundo diretrizes da Eletrobras.
Art. 36 LIII Renumeração do inciso L para LIII.
Art. 36 LIV Exclusão do texto vigente. Renumeração do
inciso LI para LIV, com nova redação. Repetição de
atribuição já prevista em resolução CGPAR. Inserida a
atribuição de aprovar novos planos de assistência à saúde e
de previdência complementar, conforme subitem 42 do item
4.6 do modelo de estatuto SEST.
Art. 36 LV Renumeração do inciso LII para LV, com nova
redação, conforme modelo de Estatuto da SEST.
Art. 36 LVI Excluir texto vigente do inciso LIII. Renumeração
do inciso LIII para LVI, com nova redação, conforme modelo
de Estatuto da SEST.
Art. 36 LVII Renumeração do inciso LIV para LVII, com
ajuste de redação.

Art. 36 LVIII, LIX, LX, LXI, LXII Inclusão de novos incisos
LVIII, LIX, LX, LXI e LXII. Redação conforme modelo de
Estatuto da SEST.
Art. 36 LXIII Renumeração do inciso IX para LXIII, devido
ao reposicionamento.
Art. 36 LXIV Renumeração do inciso LV para LXIV.
Art. 36 § 1º Renumeração de remissão dos incisos XXXIV e
XXXV deste artigo.
Art. 36 § 2º Renumeração de remissão do inciso XLVII deste
artigo.
Art. 36 § 4º Inclusão de novo parágrafo. Incorporação do
item 4.7 do modelo de estatuto SEST.
Art. 36 I, II, III, IV e V Inclusão de novos incisos I, II, III,
IV e V. Incorporação do item 4.7 do modelo de estatuto
SEST.
Art. 37 Ajuste de remissão do Art. 47 passa para Art. 48.
Art. 38 Ajuste de redação. Deixar mais claro o prazo máximo
de duração da atuação do substituto do Presidente do
Conselho até nova Assembleia. Base – Modelo de Estatuo da
SEST.
Art. 39 § 1º Inclusão de novo parágrafo 1º Redação
conforme modelo de Estatuto da SEST.
Art. 39 § 2º Renumeração do parágrafo único para § 2º.
Art. 39 §§ 3º e 4º Inclusão de novos parágrafos. Redação
conforme modelo de Estatuto da SEST.
Art. 40 Ajuste de redação. Atualização do nome comitê.
CEGS seja igualmente estatutário e passe a contemplar a
possibilidade de membro externo remunerado.
Art. 40 §2º Nova redação para o §2º. Melhoria da redação
para deixar claro que o RI do CAE também pode prever
atribuições adicionais, além daquelas previstas na lei. Cabe
ao CA da Holding definir se o Comitê atuará de modo
unificado ou não.
Art. 40 § 3º Ajuste de redação. Inclusão para permitir
membros externos, conforme regras contidas no Decreto nº
8.945/16 e, determinar que os prazos dos mandatos não
sejam coincidentes.
Art. 40 § 5º Correção de pontuação “,”
Art. 40 §§ 6º, 7º, 8º, 9º e 10 Inclusão de novos parágrafos.
Redação conforme modelo de Estatuto da SEST adaptado
para Eletrobras.
Art. 40 § 11 Inclusão de novo parágrafo, conforme diretrizes
da Eletrobras.

Art. 40 § 12 Renumeração do parágrafo com nova redação.
Inseridas atribuições básicas do comitê.
Art. 40 § 13, incisos I, II, III Inclusão de novo parágrafo e
incisos. Redação conforme modelo de Estatuto da SEST
adaptado para Eletrobras.
Art. 40 §§ 14 e 15 Inclusão de novos parágrafos. Redação
conforme modelo de Estatuto da SEST.
Art. 40 § 16 Realocação do antigo §6º com aprimoramento
do texto.
Art. 40 § 17 Inclusão de novo parágrafo. Conforme capítulo
8 do modelo de estatuto da SEST.
Art. 40 §§ 18 e 19 Inclusão de novos parágrafos. Redação
conforme modelo de Estatuto da SEST.
Art. 40 § 20 Inclusão de novo parágrafo. Inclusão das
atribuições básicas do CEGS estatutário.
Art. 40 § 21 Inclusão de novo §. Inclusão da estrutura básica
do CEGS estatutário.
Art. 41 Renumeração de remissão do inciso XL, passa para
XLII do art. 36.
Art. 42 Inclusão de novo Artigo e incisos I, II e III. Redação
conforme modelo de Estatuto da SEST.
CAPÍTULO VII
Art. 43 Renumeração do Art.42, passa para Art. 43.
Art. 43 § 1º Renumeração de parágrafo único para § 1º em
função da inclusão de parágrafo adicional.
Art. 43 § 2º Inclusão de novo parágrafo, conforme diretrizes
da Eletrobras e SEST.
Art. 43 § 3º Inclusão de novo parágrafo. Redação conforme
modelo de Estatuto da SEST.
Art. 44 Renumeração do Art. 43, passa para Art. 44.
Art. 44 § 1º Excluir “controladas”
Art. 44 § 3º Inclusão de novo parágrafo. Redação conforme
orientação da SEST.
Art. 45 Renumeração do Art. 44, passa para Art. 45.
Art. 45 § 1º Ajuste de redação, conforme orientação da SEST
e remissão do inciso.
Art. 45 2º Ajuste de redação. Adequado à regra do item 5.4
do modelo de estatuto da SEST.
Art. 45 § 4º Inclusão de novo parágrafo. Redação conforme
modelo de Estatuto da SEST.

Art. 46 Renumeração do Art. 45 passa para Art. 46. Ajuste
de redação conforme modelo de Estatuto da SEST.
Art. 47 Renumeração do Art. 46 passa para Art. 47.
Art. 48 Renumeração do Art. 47 passa para Art. 48.
Art. 48 I Ajuste de redação. Excetuar matéria de
competência exclusiva do Conselho de Administração.
Ajustado ainda o item 5.6, subitem 9, do modelo de estatuto
SEST.
Art. 48 III Ajuste de redação. Adequar o nome da Política de
Alçadas para Normativos que regulam as alçadas de
aprovação das Empresas Eletrobras.
Art. 48 V Ajuste de redação. Adaptação ao item 5.6, subitem
3, do modelo de estatuto da SEST.
Art. 48 VI Ajuste de redação, conforme diretrizes da
Eletrobras.
Art. 48 XV Excluir “controladas”.
Art. 48 XVI Ajuste de redação, conforme diretrizes da
Eletrobras.
Art. 48 XVII
“subsidiárias”.

e

XVIII

Excluir

“controladas”,

incluir

Art. 48 XIX Ajuste de redação. Adequar o nome da Política
de Alçadas para Normativos que regulam as alçadas de
aprovação das Empresas Eletrobras.
Art. 48 XX Ajuste redacional, exclusão da letra “e” no final
do inciso.
Art. 48 XXI Ajuste de pontuação “.”passa para “:”
Art. 48 XXII Inclusão de novo inciso. As escolhas para cargos
nos Conselhos Fiscais, incluindo nos casos de SPEs das
controladas, excetuando o da própria Eletrobras estão
incluídas como competência da DEE, nos termos dos
Normativos de Indicação para cargos em órgãos de
Governança das empresas Eletrobras vigente.
Art. 48 XXIII Inclusão de novo inciso, conforme o item 5.6,
subitens 1 e 2, modelo de Estatuo da SEST.
Art. 48 XXIV Inclusão de novo inciso. Redação conforme o
item 5.6, subitem 11, modelo de Estatuo da SEST.
Art. 48 XXV Inclusão de novo inciso, conforme modelo de
Estatuo da SEST.
Art. 48 XXVI Inclusão de novo inciso. Redação em linha com
o item 5.6, subitem 15, Modelo de Estatuo da SEST.

Art. 48 XXVII Inclusão de novo inciso. Explicitar atribuição
exercida pela Diretoria Executiva. O CA apenas autoriza a
publicação dos ITRs, após sua análise formal.
Art. 48 XXVIII Inclusão de novo inciso, conforme modelo de
Estatuo da SEST.
CAPÍTULO VIII Excluir “e dos Diretores”
Art. 49 Renumeração do Art. 48 passa para Art. 49.

Art. 49 I ajuste de redação. PDNG é só na Holding, e os PNG
nas empresas Eletrobras.
Art. 49 II Ajuste de redação. Atribuição da PR, relativa à
eficiência energética.

Art. 49 III Ajuste de redação, exclusão da palavra
“acionistas”. De acordo com a estrutura interna atual, a
responsabilidade de atender a acionistas e investidores é do
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.
Art. 49 Excluir texto integral do inciso. A nova regra atribui
ao Presidente do CA esta tarefa.
Art. 49 IV Renumeração do inciso de V para IV. Ajuste de
redação, conforme orientação da SEST adaptada para
Eletrobras.
Art. 49 V Renumeração do inciso de VI para V.
Art. 49 VI Renumeração do inciso de VII para VI. Ajuste de
redação, para contemplar os normativos internos como
termo genérico.
Art. 49 VII Renumeração do inciso de VIII para VII. Ajuste
de redação.
Art. 49 VIII Renumeração do inciso IX para VIII e ajuste de
remissão art. 48, XII deste Estatuto.
Art. 49 IX Renumeração do inciso de X para IX. Excluir “e”
no final do texto.
Art. 49 X, XI e XII Inclusão de novos incisos, conforme
orientação da SEST adaptada para Eletrobras.
Art. 49 XIII Renumeração do inciso de XI para XIII.
Art. 50 Renumeração do Art. 49, passa para Art. 50.
Inclusão de incisos I, II e III. Adequar as atribuições dos
diretores com redação simplificada.

Art. 50 Excluir texto integral dos parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º,
5º e 6º e seus incisos I, II, III e IV. Redação simplificada

das atribuições dos diretores nos incisos I, II e III deste
artigo.
CAPÍTULO IX
Art. 51 Renumeração do Art. 50, passa para Art. 51.

Art. 52 Renumeração do Art. 51, passa para Art. 52. Ajuste
de redação. Adequar o nome da Política de Indicação para
Normativos de Indicação para cargos em órgãos de
Governança das empresas Eletrobras e inclusão ao Conselho
Fiscal das mesmas vedações do Conselho de Administração.

§ 1º Ajuste de redação. Adequar o nome da Política de
Indicação para Normativos de Indicação para cargos em
órgãos de Governança das empresas Eletrobras.
§ 2º Ajuste de redação.
§ 3º Ajuste de redação. Inclusão para contemplar a IN TCU
87/2020.
§ 9º Ajuste de remissão dos parágrafos 1° e 2° do art. 31
do presente Estatuto.
Art. 53 Renumeração do Art. 52, passa para Art. 53. Ajuste
de redação. Adequação ao subitem 10, item 5.6, do modelo
de estatuto SEST, ajustado para Eletrobras.

§ 2º Ajuste de redação. Incluir “alimentação” prevista no
modelo de estatuto da SEST e legitimar o pagamento de
diárias.
Art. 54 Renumeração do Art. 53, passa para Art. 54.

Art. 54 XII Ajuste de redação excluir “e”.
Art. 54 XIII Ajuste de redação excluir “.”. incluir “; e”.
Art. 54 XIV Inclusão de novo inciso, conforme diretrizes da
Eletrobras e SEST.
Art. 55 Renumeração do Art. 54, passa para Art. 55.

Art. 55 Parágrafo único. Ajuste de redação, conforme
diretrizes da Eletrobras e SEST.
CAPÍTULO X
Art. 56 Renumeração do Art. 55, passa para Art. 56.

Art. 57 Renumeração do Art. 56, passa para Art. 57.

Art. 58 Renumeração do Art. 57, passa para Art. 58.

Art. 59 Renumeração do Art. 58, passa para Art. 59.

Art. 60 Renumeração do Art. 59, passa para Art. 60.

CAPÍTULO XI
Art. 61 Renumeração do Art. 60, passa para Art. 61. Ajuste
de redação para deixar o texto genérico.

Art. 62 Renumeração do Art. 61, passa para Art. 62. Excluir
“, controladas”

Art. 63 Renumeração do Art. 62, passa para Art. 63.

Art. 63 I - Ajuste de redação.
Art. 63 II - Ajuste de remissão do inciso XXXIV do art. 36
deste Estatuto.
Art. 63 § 2º Inclusão de novo parágrafo, conforme diretrizes
da Eletrobras.
Art. 63 § 3º Renumeração do §2º para § 3º.
Art. 63 § 4º Renumeração do §3º para § 4º.
Art. 64 Renumeração do Art. 63, passa para Art. 64.

Art. 65 Renumeração do Art. 64, passa para Art. 65. Ajuste
de redação. Adequação da redação ao art. 36. É atribuição
do CA aprovar planos de assistência à saúde e planos de
previdência complementar.

CAPÍTULO XII - Disposições Gerais
Art. 66 Renumeração do Art. 65, passa para Art. 66.
Adequação da redação aos dispositivos legais.

Art. 66 Excluir texto integral do Art. 66 vigente e seus
parágrafos 1o e 2o, conforme diretrizes da Eletrobras.

Art. 67 Ajuste de redação para atualização do texto.
CAPÍTULO XIII - Excluir CAPÍTULO XIII Disposições
Transitórias. Não existem mais disposições transitórias.
Art. 69 Excluir texto integral do Art. 69 vigente. O Comitê já
foi instituído.
Art. 69 Inclusão de novo dispositivo, para contemplar
futuras unificações no âmbito da Diretoria, e não somente
de áreas vinculadas ao CA.
Art. 69 Parágrafo único Inclusão de novo dispositivo, para
contemplar demandas desses órgãos."

Relatados os fatos, passa-se à análise das questões jurídicas pertinentes à
consulta sob exame, sendo certo que a conveniência e a oportunidade acerca
do conteúdo da minuta da Proposta da Administração não são matérias de
cunho jurídico.

1. Considerações Gerais referentes à Assembleia Geral

1.1. Convocação
Inicialmente, quanto à convocação, esclarecemos que, conforme o disposto nos
arts. 1242 e seguintes da Lei 6.404/1976 (“LSA”), a convocação regular dos

Art. 124. A convocação far-se-á mediante anúncio publicado por 3 (três) vezes, no mínimo, contendo,
além do local, data e hora da assembléia, a ordem do dia, e, no caso de reforma do estatuto, a indicação
da matéria.
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§ 1o A primeira convocação da assembléia-geral deverá ser feita:
I - na companhia fechada, com 8 (oito) dias de antecedência, no mínimo, contado o prazo da publicação
do primeiro anúncio; não se realizando a assembléia, será publicado novo anúncio, de segunda
convocação, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias;
II - na companhia aberta, o prazo de antecedência da primeira convocação será de 15 (quinze) dias e o
da segunda convocação de 8 (oito) dias.
§ 2º A assembleia geral deverá ser realizada, preferencialmente, no edifício onde a companhia tiver sede
ou, por motivo de força maior, em outro lugar, desde que seja no mesmo Município da sede e seja indicado
com clareza nos anúncios.
§ 2º-A. Sem prejuízo do disposto no § 2º deste artigo, as companhias, abertas e fechadas, poderão
realizar assembleia digital, nos termos do regulamento da Comissão de Valores Mobiliários e do órgão
competente do Poder Executivo federal, respectivamente.
§ 3º Nas companhias fechadas, o acionista que representar 5% (cinco por cento), ou mais, do capital
social, será convocado por telegrama ou carta registrada, expedidos com a antecedência prevista no § 1º,
desde que o tenha solicitado, por escrito, à companhia, com a indicação do endereço completo e do prazo
de vigência do pedido, não superior a 2 (dois) exercícios sociais, e renovável; essa convocação não

acionistas far-se-á mediante publicação de anúncios, devendo conter, além do
local, data e hora da Assembleia Geral, a ordem do dia.
Cumpre destacar que o art. 124, parágrafo 6º da LSA determina às companhias
abertas o dever de enviar, na data da publicação do anúncio de convocação da
assembleia – ordinária e extraordinária – os documentos relativos à ordem do
dia às Bolsas de Valores em que suas ações sejam mais negociadas. Observa-

dispensa a publicação do aviso previsto no § 1º, e sua inobservância dará ao acionista direito de haver,
dos administradores da companhia, indenização pelos prejuízos sofridos.
§ 4º Independentemente das formalidades previstas neste artigo, será considerada regular a assembléiageral a que comparecerem todos os acionistas.
§ 5o A Comissão de Valores Mobiliários poderá, a seu exclusivo critério, mediante decisão fundamentada
de seu Colegiado, a pedido de qualquer acionista, e ouvida a companhia:
I - aumentar, para até 30 (trinta) dias, a contar da data em que os documentos relativos às matérias a
serem deliberadas forem colocados à disposição dos acionistas, o prazo de antecedência de publicação do
primeiro anúncio de convocação da assembléia-geral de companhia aberta, quando esta tiver por objeto
operações que, por sua complexidade, exijam maior prazo para que possam ser conhecidas e analisadas
pelos acionistas;
II - interromper, por até 15 (quinze) dias, o curso do prazo de antecedência da convocação de assembléiageral extraordinária de companhia aberta, a fim de conhecer e analisar as propostas a serem submetidas
à assembléia e, se for o caso, informar à companhia, até o término da interrupção, as razões pelas quais
entende
que
a
deliberação
proposta
à
assembléia
viola
dispositivos
legais
ou
regulamentares.
§ 6o As companhias abertas com ações admitidas à negociação em bolsa de valores deverão remeter, na
data da publicação do anúncio de convocação da assembléia, à bolsa de valores em que suas ações forem
mais negociadas, os documentos postos à disposição dos acionistas para deliberação na assembléiageral.

se, ainda, que tal obrigação é adicional às exigidas pelos arts. 1333 e 1354, §3º
do mesmo diploma legal.
Insta salientar que o art. 121 da LSA traz disciplina que diz respeito à instalação,
realização e registro da assembleia geral: a presença online do acionista de
companhia aberta. O objetivo primordial dessa previsão consiste em combater o
absenteísmo de acionistas minoritários da companhia, que por vezes ponderam
ser o custo informacional e de mobilidade um entrave ao desejado ativismo
societário nas companhias e correspondente aperfeiçoamento do mercado de
capitais. Nas palavras de Modesto Carvalhosa, “a presença online não constitui
nenhuma diminuição no exercício pleno do direito de participar, debater,
protestar e votar fundamentadamente.”

Os acionistas que participam online de uma assembleia geral têm participação
em todas as discussões a respeito das matérias, podendo apresentar suas
moções, protestos e votos dissidentes, que constarão como anexos na respectiva

Art. 133. Os administradores devem comunicar, até 1 (um) mês antes da data marcada para a
realização da assembléia-geral ordinária, por anúncios publicados na forma prevista no artigo 124, que
se acham à disposição dos acionistas:
3

I - o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício
findo;
II - a cópia das demonstrações financeiras;
III - o parecer dos auditores independentes, se houver.
IV - o parecer do conselho fiscal, inclusive votos dissidentes, se houver; e
V - demais documentos pertinentes a assuntos incluídos na ordem do dia.
§ 1º Os anúncios indicarão o local ou locais onde os acionistas poderão obter cópias desses documentos.
§ 2º A companhia remeterá cópia desses documentos aos acionistas que o pedirem por escrito, nas
condições previstas no § 3º do artigo 124.
§ 3o Os documentos referidos neste artigo, à exceção dos constantes dos incisos IV e V, serão publicados
até 5 (cinco) dias, pelo menos, antes da data marcada para a realização da assembléiageral.
§ 4º A assembléia-geral que reunir a totalidade dos acionistas poderá considerar sanada a falta de
publicação dos anúncios ou a inobservância dos prazos referidos neste artigo; mas é obrigatória a
publicação dos documentos antes da realização da assembléia.
§ 5º A publicação dos anúncios é dispensada quando os documentos a que se refere este artigo são
publicados até 1 (um) mês antes da data marcada para a realização da assembléia-geral ordinária.

Art. 135. A assembléia-geral extraordinária que tiver por objeto a reforma do estatuto somente se
instalará em primeira convocação com a presença de acionistas que representem 2/3 (dois terços), no
mínimo, do capital com direito a voto, mas poderá instalar-se em segunda com qualquer número.
(...)
§ 3o Os documentos pertinentes à matéria a ser debatida na assembléia-geral extraordinária deverão
ser postos à disposição dos acionistas, na sede da companhia, por ocasião da publicação do primeiro
anúncio de convocação da assembléia-geral.
4

ata. Neste ponto, destaca-se que devem ser observados os arts. 1005, §2º e
1276, parágrafo único, todos da LSA.

Vale ressaltar, ainda, que conforme art. 121, parágrafo único da LSA7, após
alteração pela Lei nº 14.030/2020, o acionista de companhia aberta pode
participar e votar a distância em assembleia geral.

Neste ponto, a Instrução CVM nº 481, alterada pela Instrução CVM 622/2020, no
art. 4º8, inc. III, determina que no anúncio de convocação de assembleias deve
constar, obrigatoriamente, caso seja admitida a participação a distância por meio
de sistema eletrônico, informações detalhando as regras e os procedimentos
sobre como os acionistas podem participar e votar a distância na assembleia,
incluindo informações necessárias e suficientes para acesso e utilização do
sistema pelos acionistas, bem como se a assembleia será realizada parcial ou
exclusivamente de modo digital.

O parágrafo 3º do art. 5º9 da supracitada Instrução permite que a companhia
exija do acionista que pretende participar pelo sistema eletrônico o depósito dos
"Art. 100. A companhia deve ter, além dos livros obrigatórios para qualquer comerciante, os seguintes,
revestidos das mesmas formalidades legais:
(...)
§ 2o Nas companhias abertas, os livros referidos nos incisos I a V do caput deste artigo poderão ser
substituídos, observadas as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, por registros
mecanizados ou eletrônicos."
5

"Art. 127. Antes de abrir-se a assembléia, os acionistas assinarão o "Livro de Presença", indicando o seu
nome, nacionalidade e residência, bem como a quantidade, espécie e classe das ações de que forem
titulares.
Parágrafo único. Considera-se presente em assembleia geral, para todos os efeitos desta Lei, o acionista
que registrar a distância sua presença, na forma prevista em regulamento da Comissão de Valores
Mobiliários."
6

"Art. 121. A assembleia-geral, convocada e instalada de acordo com a lei e o estatuto, tem poderes para
decidir todos os negócios relativos ao objeto da companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes
à sua defesa e desenvolvimento.
7

Parágrafo único. Nas companhias, abertas e fechadas, o acionista poderá participar e votar a distância em
assembleia geral, nos termos do regulamento da Comissão de Valores Mobiliários e do órgão competente
do Poder Executivo federal, respectivamente."

“Art. 4º Do anúncio de convocação de assembleias deve constar, obrigatoriamente:
(...)
III – caso seja admitida a participação a distância por meio de sistema eletrônico, nos termos do art. 21C, § 2°, inciso II, informações detalhando as regras e os procedimentos sobre como os acionistas podem
participar e votar a distância na assembleia, incluindo informações necessárias e suficientes para acesso
e utilização do sistema pelos acionistas, e se a assembleia será realizada parcial ou exclusivamente de
modo digital."
8

"Art. 5º O anúncio de convocação deve listar os documentos exigidos para que os acionistas sejam
admitidos à assembléia.
(...)
§ 3º A companhia poderá exigir do acionista que pretende participar pelo sistema eletrônico, na forma do
art. 21-C, II, o depósito dos documentos a que se refere o § 1º em até 2 (dois) dias antes da data de
realização da assembleia."
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documentos a que se refere o § 1º em até 2 (dois) dias antes da data de
realização da assembleia.

A despeito do acima exposto, doutrina abalizada sempre admitiu a possibilidade
de assembleias puras ou parcialmente digitais.

Veja-se magistério do jurista Nelson Eizirik:

“As assembleias-gerais podem, a princípio, se realizar de
diversas formas: (i) em local designado no edital de convocação
e com a presença física dos acionistas participantes; (ii)
virtualmente, sem a presença física dos participantes, (iii) em
local designado no edital de convocação, contando com a
presença física de alguns participantes e com a possibilidade de
participação à distância por parte de outros acionistas, por meio
de telões, tele ou vídeo conferência, televisão a cabo ou internet
por exemplo (grifos apostos)”10

À luz da legislação acima exposta, a minuta da Proposta da Administração
esclarece que:

"Considerando a situação que em sendo reportada sobre a
pandemia de COVID-19 (coronavírus) no Brasil, sobretudo
em razão das restrições atualmente existentes à circulação
e reunião de pessoas, a Assembleia será realizada de modo
exclusivamente digital, razão pela qual a participação do
Acionista somente poderá ser:

(a) via boletim de voto a distância, sendo que as orientações
detalhadas acerca da documentação exigida para a votação
a distância constam no Boletim que pode ser acessado nos
websites mencionados acima; e

(b) via Plataforma Digital, pessoalmente ou por procurador
devidamente constituído nos termos do artigo 21-C, §§2º e
3º da IN CVM 481, caso em que o Acionista poderá: (i)
simplesmente participar da Assembleia, tenha ou não
enviado o Boletim; ou (ii) participar e votar na Assembleia,
10

EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada – artigos 80 ao 130, vol. II SP: Quartier Latin, 2015, p. 313.

observando-se que, quanto ao Acionista que já tenha
enviado o Boletim e que, caso queira, votar na Assembleia,
todas as instruções de voto recebidas por meio de Boletim
serão desconsideradas."

Pelo exposto, não se verifica impedimento jurídico para a realização da
assembleia geral em análise de maneira exclusivamente virtual.
No que toca à instalação da AGE que irá deliberar sobre reforma estatutária, à
luz do art. 135 da LSA11, esta instala-se com quórum qualificado de 2/3 do
capital votante em primeira convocação, e, em segunda, com qualquer número.
Neste aspecto, observa-se que o quorum de instalação distingue-se do quorum
de deliberação (arts. 12912 e 13613 da LSA). O primeiro é o número mínimo de

Art. 135. A assembléia-geral extraordinária que tiver por objeto a reforma do estatuto somente se
instalará em primeira convocação com a presença de acionistas que representem 2/3 (dois terços), no
mínimo, do capital com direito a voto, mas poderá instalar-se em segunda com qualquer número.
11

§ 1º Os atos relativos a reformas do estatuto, para valerem contra terceiros, ficam sujeitos às
formalidades de arquivamento e publicação, não podendo, todavia, a falta de cumprimento dessas
formalidades ser oposta, pela companhia ou por seus acionistas, a terceiros de boa-fé.
§ 2º Aplica-se aos atos de reforma do estatuto o disposto no artigo 97 e seus §§ 1º e 2° e no artigo 98
e seu § 1º.
§ 3o Os documentos pertinentes à matéria a ser debatida na assembléia-geral extraordinária deverão
ser postos à disposição dos acionistas, na sede da companhia, por ocasião da publicação do primeiro
anúncio de convocação da assembléia-geral.
Art. 129. As deliberações da assembléia-geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão
tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco.
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Art. 136. É necessária a aprovação de acionistas que representem metade, no mínimo, das ações com
direito a voto, se maior quorum não for exigido pelo estatuto da companhia cujas ações não estejam
admitidas à negociação em bolsa ou no mercado de balcão, para deliberação sobre:
13

I - criação de ações preferenciais ou aumento de classe de ações preferenciais existentes, sem guardar
proporção com as demais classes de ações preferenciais, salvo se já previstos ou autorizados pelo
estatuto;
II - alteração nas preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização de uma ou mais classes
de ações preferenciais, ou criação de nova classe mais favorecida;
III - redução do dividendo obrigatório;
IV - fusão da companhia, ou sua incorporação em outra;
V - participação em grupo de sociedades (art. 265);
VI - mudança do objeto da companhia;

acionistas que a lei prevê para a realização do conclave e o segundo constitui o
mínimo de votos necessários para aprovar determinadas matérias, sendo,
portanto, requisito para a validade das deliberações.
Com relação ao quórum de deliberação observa-se, como regra geral, que a
LSA, no art. 129, consagrou o princípio majoritário ao estabelecer no caput que
as deliberações serão tomadas por maioria absoluta de votos dos acionistas
presentes, não se computando os votos em branco, ou seja, aqueles que não
contêm qualquer declaração. Assim, as deliberações tomadas em assembleia
geral regularmente convocada e instalada vinculam todos os acionistas, ainda
que ausentes ou dissidentes.
No que toca à disponibilização de documentação, a Comissão de Valores
Mobiliários – CVM editou a Instrução CVM nº 481/2009, através da qual foram
fixadas exigências relativas ao disclosure de informações que devem ser
prestadas pela administração aos acionistas previamente à realização das
assembleias gerais das companhias abertas, com destaque para os arts. 2o , 6o
e 11 do referido normativo14.
VII - cessação do estado de liquidação da companhia;
VIII - criação de partes beneficiárias;
IX - cisão da companhia;
X - dissolução da companhia.
§ 1º Nos casos dos incisos I e II, a eficácia da deliberação depende de prévia aprovação ou da ratificação,
em prazo improrrogável de um ano, por titulares de mais da metade de cada classe de ações
preferenciais prejudicadas, reunidos em assembléia especial convocada pelos administradores e
instalada com as formalidades desta Lei.
§ 2º A Comissão de Valores Mobiliários pode autorizar a redução do quorum previsto neste artigo no
caso de companhia aberta com a propriedade das ações dispersa no mercado, e cujas 3 (três) últimas
assembléias tenham sido realizadas com a presença de acionistas representando menos da metade das
ações com direito a voto. Neste caso, a autorização da Comissão de Valores Mobiliários será mencionada
nos avisos de convocação e a deliberação com quorum reduzido somente poderá ser adotada em terceira
convocação.
§ 3o O disposto no § 2o deste artigo aplica-se também às assembléias especiais de acionistas
preferenciais de que trata o § 1o.
§ 4º Deverá constar da ata da assembléia-geral que deliberar sobre as matérias dos incisos I e II, se
não houver prévia aprovação, que a deliberação só terá eficácia após a sua ratificação pela assembléia
especial prevista no § 1º.

Art. 2º As informações e documentos fornecidos aos acionistas nos termos desta Instrução:
I – devem ser verdadeiros, completos e consistentes;
II – devem ser redigidos em linguagem clara, objetiva e concisa; e
III – não devem induzir o acionista a erro.
(...)
Art. 6º A companhia deve tornar disponíveis aos acionistas, por meio de sistema eletrônico na página
da CVM na rede mundial de computadores:
I – as informações e documentos previstos nos demais artigos deste Capítulo III e no Capítulo III-A; e
II – quaisquer outras informações e documentos relevantes para o exercício do direito de voto em
assembléia.
Parágrafo único. Os documentos e informações devem ser fornecidos até a data da publicação do
primeiro anúncio de convocação da assembléia, exceto se a Lei no 6.404, de 1976, esta Instrução ou
outra norma da CVM estabelecer prazo maior.
(...)
14

Salienta-se que o acima citado art. 11 exige que a companhia forneça, no
mínimo, os seguintes documentos e informações quando a AGE for convocada
para reformar o Estatuto Social: "I – cópia do estatuto social contendo, em
destaque, as alterações propostas; e II – relatório detalhando a origem e
justificativa das alterações propostas e analisando os seus efeitos jurídicos e
econômicos."
A Proposta da Administração, ao tratar do tema, esclarece que tais
informações foram disponibilizadas nos Anexos 02 e 03.

1.2. Do Direito de Voto

Inicialmente, salienta-se que todos os acionistas detentores de ações ordinárias
terão direito de voto na AGE em tela, nos termos do disposto no art. 11015 da
LSA.

No tocante às ações preferenciais da Eletrobras, estas não conferem a seus
titulares o direito de votar em assembleias, conforme art. 8º16, inc. II do
Estatuto Social da Companhia17.

1.3. Do Voto à Distância

Art. 11. Sempre que a assembléia geral for convocada para reformar o estatuto, a companhia deve
fornecer, no mínimo, os seguintes documentos e informações:
I – cópia do estatuto social contendo, em destaque, as alterações propostas; e
II – relatório detalhando a origem e justificativa das alterações propostas e analisando os seus efeitos
jurídicos e econômicos.
15

Art. 110. A cada ação ordinária corresponde 1 (um) voto nas deliberações da assembléia-geral.

Art. 8º. As ações da Eletrobras serão:
(...)
II - preferenciais, na forma nominativa, sem direito de voto nas Assembleias Gerais
16

Artigo 4º - A cada ação ordinária corresponderá um voto nas deliberações da assembleia geral.
Parágrafo único. As ações preferenciais não terão direito a voto, mas farão jus a:
(...)
IV direito de eleger e destituir um membro do conselho de administração em votação em separado, nas
condições previstas na Lei nº 6.404/76 e suas alterações.
17

A CVM, ao alterar a Instrução CVM nº 481/2009, regulamentou a participação
à distância prevista nos parágrafos únicos dos arts. 12118 e 12719 da LSA,
introduzindo no mercado de capitais brasileiro um instrumento de voto à
distância denominado boletim de voto.

Neste viés, o boletim de voto à distância passou a ser obrigatório20 para as
companhias abertas com ações listadas em bolsa de valores.
Portanto, tais companhias estão obrigadas a disponibilizar aos seus acionistas
o boletim de voto a distância com até um mês de antecedência da data marcada
para a realização da assembleia geral ordinária e das assembleias gerais
convocadas para deliberar a respeito da eleição de membros do Conselho de
Administração e Conselho Fiscal, observado o disposto na Instrução CVM nº
561/2015, sem prejuízo de o voto à distância ser utilizado para assembleias
gerais convocadas para deliberar acerca de outras matérias, a critério da
companhia.

Art. 121. (...)
Parágrafo único. Nas companhias, abertas e fechadas, o acionista poderá participar e votar a distância em
assembleia geral, nos termos do regulamento da Comissão de Valores Mobiliários e do órgão competente
do Poder Executivo federal, respectivamente.
18

19

Art. 127. (...)

Parágrafo único. Considera-se presente em assembleia geral, para todos os efeitos desta Lei, o acionista
que registrar a distância sua presença, na forma prevista em regulamento da Comissão de Valores
Mobiliários.

20

Art. 21-A. O acionista pode exercer o voto em assembleias gerais por meio do preenchimento e

entrega do boletim de voto a distância.
§ 1°

Até 1 (um) mês antes da data marcada para a realização da assembleia, a companhia deve

disponibilizar o boletim de voto a distância:
I – por ocasião da assembleia geral ordinária;
II – sempre que a assembleia geral for convocada para deliberar sobre a eleição de membros:
a) do conselho fiscal; ou
b) do conselho de administração, quando a eleição se fizer necessária por vacância da maioria dos cargos
do conselho, por vacância em conselho que tiver sido eleito por voto múltiplo ou para preenchimento
das vagas dedicadas à eleição em separado de que tratam os arts. 141, § 4º, e 239 da Lei nº 6.404, de
1976; e
III – sempre que a assembleia geral extraordinária for convocada para ocorrer na mesma data marcada
para a assembleia geral ordinária.
§ 2° Sem prejuízo do disposto no inciso II do § 1°, a companhia pode disponibilizar o boletim de voto
a distância por ocasião de qualquer assembleia geral extraordinária, observados os prazos e condições
estabelecidos neste Capítulo III-A, exceto pela Seção IV.

Desta forma, à luz da Instrução CVM nº 481/2009, a Eletrobras deve
disponibilizar aos seus acionistas o Boletim de Voto à Distância, nos termos do
disposto no art. 21-F da referida Instrução.
Cumpre destacar que o OFÍCIO CIRCULAR/CVM/SEP/Nº02/2020, emitido pela
Superintendência de Relações com Empresas (SEP) da CVM, no seu item 7.1.6,
informa que "A adoção do voto a distância em uma determinada assembleia
geral sempre deve abranger todas as matérias incluídas na ordem do dia,
independentemente de sua presença ou não na relação prevista no artigo 21-A
da Instrução CVM nº 481/09, conforme disposto no artigo 21-F, parágrafo 1º,
inciso I da referida Instrução."

2. Da Matéria Objeto de Assembleia Geral Extraordinária

De acordo com o art. 131 da LSA21, a Assembleia Geral é ordinária quando tem
por objeto as matérias elencadas no rol taxativo do art. 132 do mesmo diploma
legal, sendo extraordinária nos demais casos22.

Com efeito, a competência da AGE é residual no cotejo com as matérias
privativas da AGO, revelando-se típica nas hipóteses veiculadas nos arts. 135 e
136 da LSA, e atípica sempre que assim o reclamar o Estatuto Social da
companhia, ou, ainda mais amplamente, quando convocada para “decidir todos
os negócios relativos ao objeto da companhia e tomar as resoluções que julgar
convenientes à sua defesa e desenvolvimento”, conforme art. 121 do sobredito
diploma legal.

Superadas as questões gerais ora postas, passa-se ao exame dos aspectos
jurídicos incidentes no Edital de Convocação e na minuta da Proposta de
Administração no que concerne à AGE em tela para reforma do Estatuto Social
da companhia.

Quanto à ordem do dia, a minuta da Proposta da Administração esclarece que:

Art. 131. A assembléia-geral é ordinária quando tem por objeto as matérias previstas no artigo 132,
e extraordinária nos demais casos.
21

Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá
haver 1 (uma) assembléia-geral para: I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e
votar as demonstrações financeira; II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a
distribuição de dividendos; III - eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for
o caso; IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social (artigo 167).
22

"A Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas
Estatais – SEST encaminhou à Eletrobras o Ofício Circular
SEI nº 1386/2020/ME, de 09 de junho de 2020, através do
qual a Secretaria informou que concluiu a reformulação do
estatuto social que deveria servir de modelo para as
empresas federais estatais sob controle direto da União e
orientou que as empresas estatais fizessem a adaptação de
seus estatutos ao referido modelo.
Segundo a SEST, o novo modelo de estatuto social objetiva
a convergência com as diretrizes recomendadas pela
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico – OCDE relativamente à governança corporativa
de empresas estatais, além de buscar o alinhamento com
as melhores práticas de governança corporativa adotadas
por empresas brasileiras de capital aberto, bem como com
as recomendações emanadas por entidades especializadas
em governança corporativa.
Além das propostas do SEST, a Companhia entendeu ser
oportuno outras alterações do estatuto social, e apresenta
adiante a reforma e consolidação do Estatuto Social da
Companhia, alinhando-o ao novo modelo elaborado pela
SEST."

Isto posto, cumpre observar que a minuta da Proposta da Administração
somente aponta como tema a ser deliberado na AGE em tela a reforma do
Estatuto Social da companhia.

Assim, nos termos do que preceitua o art. 13523 da LSA, a matéria deve ser
deliberada em sede de AGE por ser competência deste órgão aprovar
modificação no Estatuto Social da Companhia.

Art. 135. A assembléia-geral extraordinária que tiver por objeto a reforma do estatuto somente se
instalará em primeira convocação com a presença de acionistas que representem 2/3 (dois terços), no
mínimo, do capital com direito a voto, mas poderá instalar-se em segunda com qualquer número.
23

§ 1º Os atos relativos a reformas do estatuto, para valerem contra terceiros, ficam sujeitos às
formalidades de arquivamento e publicação, não podendo, todavia, a falta de cumprimento dessas
formalidades ser oposta, pela companhia ou por seus acionistas, a terceiros de boa-fé.
§ 2º Aplica-se aos atos de reforma do estatuto o disposto no artigo 97 e seus §§ 1º e 2° e no artigo 98
e seu § 1º.
§ 3o Os documentos pertinentes à matéria a ser debatida na assembléia-geral extraordinária deverão
ser postos à disposição dos acionistas, na sede da companhia, por ocasião da publicação do primeiro
anúncio de convocação da assembléia-geral.

Deste modo, vale lembrar que sendo objeto da AGE a reforma do estatuto devese atentar para as formalidades dispostas no supracitado art. 135, bem como a
manifestação prévia dos órgãos regulatórios pertinentes.

Neste viés, é necessário ressaltar o disposto no art. 9824, inc. VI, alínea “d” do
Anexo I do Decreto nº 9.745/2019, de 08 de abril de 2019, no sentido de que
compete à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais SEST manifestar-se previamente sobre as matérias abordadas neste
dispositivo, dentre a qual destaca-se a alteração do Estatuto Social.

No que tange ao teor das modificações estatutárias pretendidas, estas foram
objeto de análise por este PRJE nos Memorandos nºs PRJE-0194/2020 e seu
anexo, e PRJE-0215/2020, de 28/10/2020 e 04/12/2020, respectivamente, aos
quais ora se reporta na íntegra.

Quanto à aprovação interna da matéria, ela deve ser objeto de aprovação pela
Diretoria Executiva, de acordo com o art. 4725, inc. I do Estatuto Social da
Eletrobras, seguido do encaminhamento ao Conselho de Administração da
Companhia, com base no art. 3626, inc. IX do Estatuto Social da Eletrobras, para
posterior convocação de Assembleia Geral de Acionistas da Eletrobras, de
acordo com o art. 17, inc. I27 do Estatuto Social da Eletrobras c/c art. 14228,
inc. IV da LSA.
24

“Art. 98. À Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais compete:

(...)
VI - manifestar-se sobre os seguintes assuntos relacionados às empresas estatais:
(...)
d) estatutos sociais e suas alterações;”
Art. 47. No exercício das suas atribuições, compete à Diretoria Executiva, especialmente:
(...)
I – elaborar e submeter ao Conselho de Administração as diretrizes fundamentais da organização
administrativa da Eletrobras, bem como aprovar o encaminhamento de outras matérias de competência
do referido Conselho;
25

Art. 36. No exercício de suas atribuições compete ao Conselho de Administração, sem prejuízo das
competências previstas na legislação vigente:
(...)
IX - convocar a Assembleia Geral de acionistas, nos casos previstos na Lei no 6.404, de 1976, ou sempre
que julgar conveniente;
26

Art. 17. Além dos casos previstos em lei, a Assembleia Geral reunir-se-á sempre que o Conselho de
Administração achar conveniente e, em especial, para deliberar sobre as seguintes matérias:
I - alienação, no todo ou em parte, de ações do capital social da Eletrobras ou de suas controladas;
27

28

Art. 142. Compete ao conselho de administração:

(...)
IV - convocar a assembléia-geral quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132;

Cumpre, ainda, observar que constitui questão de mérito administrativo,
desprovida de cunho jurídico, a decisão de aprovar ou não os termos da minuta
da Proposta da Administração ora examinada, bem como a reforma estatutária
pretendida. Logo, tal análise não cabe a esta consultoria, ficando a cargo do
juízo de conveniência e oportunidade do administrador.

Salienta-se que o entendimento jurídico exarado neste parecer é meramente
opinativo, sendo este o posicionamento que nos pareceu mais consentâneo às
disposições legais aplicáveis ao caso em apreço.

Em desfecho, em consonância com o enunciado nº 4 do Manual de Boa Prática
Consultiva da Advocacia Geral da União, esclarecemos que eventuais chancelas
apostas nos documentos encaminhados a este PRJE correspondem apenas a um
mecanismo de certificação das folhas efetivamente apreciadas pelo advogado,
não substituindo e nem se desatrelando do parecer jurídico correspondente.

Em face de todo o exposto, respeitado o juízo de mérito, observadas as
considerações acima e, ainda, tendo-se em conta o posicionamento favorável
dos Departamentos competentes, segue chancelada a Proposta da
Administração para a 180ª AGE da Eletrobras apenas para efeito de controle do
que foi analisado por este PRJE, uma vez que o conteúdo de tal documento é
responsabilidade afeta à Diretoria Financeira.

Esse é o parecer, s.m.j.

À consideração superior.

Cristiane Vieira de Paiva Villela
Advogada

De acordo.
Ao DFR.
Rafael Gusmão Rodrigues de Andrade
Gerente do Departamento Jurídico Estratégico, Corporativo e Regulatório - PRJE

Data: 04/12/2020

MEMORANDO

PRJE–0215/2020

De:

Cristiane Vieira de Paiva Villela

Para:

Rafael Gusmao Rodrigues de Andrade

Assunto:

Análise da Proposta de Reforma do Estatuto Social da Eletrobras - Complemento

O Departamento de Governança Corporativa – DCAG nos encaminhou, mediante o
memorando nº DCAG-142/2020, de 09/10/2020, matéria29 relativa à proposta de
reforma do Estatuto Social da Eletrobras, solicitando análise deste PRJE quanto às
questões jurídicas.

A supracitada matéria foi analisada por este PRJE através do memorando nº PRJE0194/2020 e seu Anexo, de 28/10/2020.

Em complemento, recomenda-se que seja mantida a redação do art. 36, inc. XII vigente,
retificando-se, assim, a orientação contida no memorando PRJE-0194/2020,
exclusivamente quanto a este dispositivo.

Todas as demais recomendações contidas no memorando nº PRJE-0194/2020 e seu
Anexo estão ratificadas pelo presente parecer.

Cumpre, ainda, observar que constitui questão de mérito administrativo, desprovida de
cunho jurídico, a decisão de aprovar ou não as alterações estatutárias pretendidas, nos
termos propostos. Logo, tal análise não cabe a esta consultoria, ficando a cargo do juízo
de conveniência e oportunidade do administrador.

Ressalta-se que o presente exame limitar-se-á aos aspectos jurídicos da matéria, abstendo-se quanto
aos aspectos técnicos, econômicos, financeiros e aqueles que exijam o exercício da discricionariedade
administrativa.
29

Salienta-se que o entendimento jurídico exarado neste parecer é meramente opinativo,
sendo este o posicionamento que nos pareceu mais consentâneo às disposições legais
aplicáveis ao caso em apreço.

Esse é o parecer, s.m.j.

À superior consideração,

Cristiane Vieira de Paiva Villela
Advogada

De acordo.
Ao DCAG.

Rafael Gusmão Rodrigues de Andrade
Gerente do Departamento Jurídico de Controladoria Legal e Casos Estratégicos - PRJE
Ressalta-se que o presente exame limitar-se-á aos aspectos jurídicos da matéria, abstendo-se quanto
aos aspectos técnicos, econômicos, financeiros e aqueles que exijam o exercício da discricionariedade
administrativa.
1

Data: 28/10/2020

MEMORANDO

PRJE–0194/2020

De:

Cristiane Vieira de Paiva Villela

Para:

Andre de Avellar Torres

Assunto:

Análise da Proposta de Reforma do Estatuto Social da Eletrobras

Referência:

Memorando DCAG-142/2020. EMP n° 2020/0419.

O Departamento de Governança Corporativa – DCAG nos encaminha, mediante o
memorando em referência, matéria30 relativa à proposta de reforma do Estatuto
Social da Eletrobras, solicitando análise deste PRJE quanto às questões jurídicas.

Relatados os fatos, passamos à análise dos aspectos jurídicos incidentes na matéria.

Contudo, antes de entrar no assunto em referência, destaca-se que no parecer ora
exarado somente serão abordadas as alterações nos dispositivos que possuem
cunho jurídico e que comentários específicos só serão feitos em relação aos pontos
considerados relevantes. Portanto, eventuais modificações feitas em razão de
ajustes redacionais ou adequações para compatibilização com a legislação vigente
não serão tratados.

Ressalta-se, ainda, que os comentários que julgamos pertinentes serão apostos ao
lado do respectivo dispositivo no quadro comparativo anexo a este parecer.

Quanto à aprovação interna da matéria, ela deve ser objeto de aprovação pela
Diretoria Executiva, de acordo com o artigo 47 31, incs. I e III do Estatuto Social da

Ressalta-se que o presente exame limitar-se-á aos aspectos jurídicos da matéria, abstendo-se quanto
aos aspectos técnicos, econômicos, financeiros e aqueles que exijam o exercício da discricionariedade
administrativa.
30

"Art. 47. No exercício das suas atribuições, compete à Diretoria Executiva, especialmente:
(...)
I – elaborar e submeter ao Conselho de Administração as diretrizes fundamentais da organização
administrativa da Eletrobras, bem como aprovar o encaminhamento de outras matérias de competência
do referido Conselho;
(...)
31

ELETROBRAS, seguido do encaminhamento ao Conselho de Administração da
Companhia, com base no artigo 3632, incs. V e IX do Estatuto Social da ELETROBRAS,
para posterior convocação de Assembleia de Acionistas da ELETROBRAS, de acordo
com o artigo 17, inc. I33 do Estatuto Social da ELETROBRAS c/c artigo 1°, inc. I34 do
Decreto nº 1.091/1994.

Quanto aos requisitos legais aplicáveis para a instalação da AGE que deliberará
acerca das alterações estatutárias ora analisadas, dispõe o art. 135 35, caput, da Lei
nº 6.404/76 que a Assembleia Geral Extraordinária que tenha por objeto a
modificação do Estatuto Social somente se instalará, em primeira convocação, com
a presença de acionistas que representem 2/3 (dois terços), no mínimo, do capital
com direito de voto. Entretanto, poderá se instalar, em segunda convocação, com
qualquer número.
Os parágrafos do artigo 135 supracitado preceituam acerca das formalidades de
arquivamento e publicação que devem ser observadas para que os atos relativos à
reforma valham contra terceiros, e, ainda, sobre a necessidade de os documentos

III - administrar a Eletrobras, tomar as providências adequadas à fiel execução das diretrizes e
deliberações do Conselho de Administração e, ressalvadas as hipóteses de submissão obrigatória ao
Conselho de Administração, manifestar-se sobre atos e aprovar contratos de acordo com a política de
alçadas vigente, compreendendo-se, dentre estes atos ou contratos, mas não limitativamente, a
concessão de financiamento a sociedades concessionárias de serviço público de energia elétrica, sob seu
controle, e a tomada de empréstimos no país ou no exterior;"
"Art. 36. No exercício de suas atribuições compete ao Conselho de Administração, sem prejuízo das
competências previstas na legislação vigente:
(...)
V - manifestar-se sobre atos e aprovar contratos de acordo com a política de alçadas vigente,
compreendendo-se, dentre estes atos ou contratos, mas não limitativamente, a concessão de
financiamento a sociedades concessionárias de serviço público de energia elétrica, sob seu controle, e a
tomada de empréstimos no país ou no exterior;
(...)
IX - convocar a Assembleia Geral de acionistas, nos casos previstos na Lei no 6.404, de 1976, ou sempre
que julgar conveniente;"
32

"Art. 17. Além dos casos previstos em lei, a Assembleia Geral reunir-se-á sempre que o Conselho de
Administração achar conveniente e, em especial, para deliberar sobre as seguintes matérias:
I - alienação, no todo ou em parte, de ações do capital social da Eletrobras ou de suas controladas;"
33

"Art. 1º As empresas públicas, as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, controladas direta
ou indiretamente pela União, somente poderão realizar os atos de natureza societária de que trata o
presente decreto, mediante decisão de assembléia geral de acionistas, especialmente convocada para
deliberar sobre as seguintes matérias:
I - alienar, no todo ou em parte, ações do seu capital social ou de suas controladas; proceder à abertura
de seu capital; aumentar seu capital social por subscrição de novas ações; renunciar a direitos de
subscrição de ações ou debêntures conversíveis em ações de empresas controladas; emitir debêntures
conversíveis em ações ou vendê-las, se em tesouraria; vender debêntures conversíveis em ações de sua
titularidade de emissão de empresas controladas; ou, ainda, emitir quaisquer outros títulos ou valores
mobiliários, no País ou no exterior; (omissis)"
34

“Art. 135. A assembléia-geral extraordinária que tiver por objeto a reforma do estatuto somente se
instalará em primeira convocação com a presença de acionistas que representem 2/3 (dois terços), no
mínimo, do capital com direito a voto, mas poderá instalar-se em segunda com qualquer número.
§ 1º Os atos relativos a reformas do estatuto, para valerem contra terceiros, ficam sujeitos às
formalidades de arquivamento e publicação, não podendo, todavia, a falta de cumprimento dessas
formalidades ser oposta, pela companhia ou por seus acionistas, a terceiros de boa-fé.
§ 2º Aplica-se aos atos de reforma do estatuto o disposto no artigo 97 e seus §§ 1º e 2° e no artigo 98
e seu § 1º.
§ 3o Os documentos pertinentes à matéria a ser debatida na assembléia-geral extraordinária deverão ser
postos à disposição dos acionistas, na sede da companhia, por ocasião da publicação do primeiro anúncio
de convocação da assembléia-geral.”
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pertinentes à matéria a ser debatida na assembleia geral extraordinária deverem
ser postos à disposição dos acionistas, na sede da companhia, por ocasião da
publicação do primeiro anúncio de convocação da assembleia geral.
No tocante aos demais atos autorizadores necessários para as alterações
pretendidas, ressalta-se que, sendo a Eletrobras uma sociedade de economia mista,
integrante da Administração Pública Federal Indireta, a mesma se sujeita,
juntamente com suas controladas, predominantemente ao regime de direito privado,
com as peculiaridades do direito público que lhe são inerentes. Assim, as mesmas
devem atender às exigências de ordem pública, observando os postulados
fundamentais que inspiram todo o modo de agir da Administração, tais como
submeter-se à fiscalização da Secretaria de Coordenação e Governança das
Empresas Estatais – SEST, bem como atender a outras exigências previstas na
legislação específica.

Neste viés, é necessário ressaltar o disposto no art. 9836, inc. VI, alínea “d” do Anexo
I do Decreto nº 9.745/2019, de 08 de abril de 2019, no sentido de que compete à
SEST manifestar-se previamente sobre as matérias abordadas nestes dispositivos,
dentre as quais destacamos a alteração do estatuto.

Cumpre, ainda, observar que constitui questão de mérito administrativo, desprovida
de cunho jurídico, a decisão de aprovar ou não as alterações estatutárias
pretendidas, nos termos ora propostos. Logo, tal análise não cabe a esta consultoria,
ficando a cargo do juízo de conveniência e oportunidade do administrador.

Por fim, diante das considerações e sugestões expostas neste parecer, tendo em
conta a necessidade de aprovação de tais alterações pela SEST, conforme acima
apontado, recomenda-se a submissão das alterações propostas pelo Departamento
Consulente, com os ajustes sugeridos por este PRJE, à SEST para aprovação formal.

Salienta-se que o entendimento jurídico exarado neste parecer é meramente
opinativo, sendo este o posicionamento que nos pareceu mais consentâneo às
disposições legais aplicáveis ao caso em apreço.

Esse é o parecer, s.m.j.
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“Art. 98. À Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais compete:

(...)
VI - manifestar-se sobre os seguintes assuntos relacionados às empresas estatais:
(...)
d) estatutos sociais e suas alterações;”

À consideração superior.

Cristiane Vieira de Paiva Villela

ANEXO AO PARECER JURÍDICO Nº PRJE 0194/2020, DE 28/10/2020

ESTATUTO VIGENTE
ELETROBRAS

CAPÍTULO I
Da Denominação,
Organização, Sede e
Objeto da Sociedade
Art.
1o
A
Centrais
Elétricas Brasileiras S.A.
- Eletrobras é uma
sociedade anônima de
economia mista federal,
constituída
em
conformidade com
a
autorização contida na
Lei no 3.890-A, de 25 de
abril
de
1961,
e
organizada
pelo
presente Estatuto.

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO
ESTATUTO DA CENTRAIS
ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A –
ELETROBRAS

JUSTIFICATIVAS

ANÁLISE PRJE

Sem alteração

Sugestão SEST - Decreto

nº 8.945, de 27 de
Art. 1o A Centrais dezembro de 2016
Elétricas Brasileiras S.A.
Sugestão da Secretaria
- Eletrobras é uma de Governança:
sociedade anônima de
economia mista federal, Ao invés de citar
companhia de capital nominalmente o
aberto, constituída em Decreto nº 8.945, de 27
conformidade com a de dezembro de 2016,
autorização contida na Lei usar expressão
no 3.890-A, de 25 de abril semelhante a "atos
de 1961, e organizada normativos
pelo presente Estatuto e regulamentares".
Se o decreto 1091 for
pelas Leis nº 13.303, de revogado, ficaremos
30 de junho de 2016 e nº com um Estatuto
6.404,
de
15
de defasado. custo
dezembro de 1976, pelos financeiro e
atos
normativos operacional para
regulamentares e demais realização de uma
assembleia é muito
legislações aplicáveis.

A Eletrobras se submete
ao Decreto nº 8.945/16
independentemente da
sua menção expressa no
Estatuto
Social.
Portanto, é facultativa a
referência ao referido
normativo.
Basta
na
definição
utilizar uma das duas
expressões:
sociedade
anônima ou companhia.
Sugerimos
retirar
companhia.

alto.

Art. 2o A Eletrobras, na
qualidade de entidade da
Administração
Pública
Federal indireta, regerse-á pela Lei no 3.890-A,
de 1961, pela Lei nº
13.303, de 2016 e sua
regulamentação,
pela
legislação
das
sociedades por ações,
pelas
disposições
especiais
de
leis
federais, no que lhe
forem aplicáveis, e pelo
presente Estatuto.

Art. 2o A Eletrobras, na
qualidade de entidade da
Administração
Pública
Federal indireta, regerse-á pela Lei no 3.890-A,
de 1961, pela Lei nº
13.303, de 2016 e sua
regulamentação,
pela
legislação
das
sociedades por ações,
pelas
disposições
especiais
de
leis
federais, no que lhe
forem aplicáveis, e pelo
presente Estatuto.

Excluir
Comitê recomendou não
fazer menção a atos
infralegais no estatuto.
De acordo SEST

Sem óbice jurídico para
a pretendida alteração.

Parágrafo
único.
Sujeitam-se
a
companhia,
seus
acionistas,
administradores
e
membros do Conselho
Fiscal às disposições do
Regulamento
de
Listagem Nível 1 de
Governança Corporativa
da
BM&FBOVESPA
(“Regulamento do Nível
1”).

Art. 2o Sujeitam-se a
companhia,
seus
acionistas,
administradores
e
membros do Conselho
Fiscal às disposições do
Regulamento
de
Listagem Nível 1 de
Governança Corporativa
da
BM&FBOVESPA
(“Regulamento do Nível
1”).

De acordo SEST

Recomenda-se
incluir
referência aos membros
dos
comitês
de
assessoramento.

Art. 3o A Eletrobras tem
sede na Capital Federal e
escritório
central
na
cidade do Rio de Janeiro
- RJ, constituída por
tempo indeterminado, e
operará diretamente, ou
por
intermédio
de
subsidiárias ou empresas
a
que
se associar,
podendo, a fim de
realizar
seu
objeto
social, criar escritórios,
no país ou no exterior.

Sem alteração

De acordo SEST

Recomenda-se incluir a
possibilidade de criar
filiais.

§
1o
A
Eletrobras,
diretamente ou por meio
de suas subsidiárias ou
controladas,
poderá
associar-se, com ou sem
aporte de recursos, para
constituição
de
consórcios empresariais
ou
participação
em
sociedades, com ou sem
poder de controle, no
Brasil ou no exterior, que
se destinem direta ou
indiretamente
à
exploração da produção,
transmissão
ou
distribuição de energia
elétrica.

§
1o
A
Eletrobras,
diretamente ou por meio
de suas subsidiárias ou
controladas,
poderá
associar-se, com ou sem
aporte de recursos, para
constituição
de
consórcios empresariais
ou
participação
em
sociedades, com ou sem
poder de controle, no
Brasil ou no exterior, que
se destinem direta ou
indiretamente
à
exploração da produção,
transmissão,
comercialização
ou
distribuição de energia
elétrica.
Sem alteração

Comitê
recomendou
incluir “comercialização”,
pois já está no objeto
social e não faz sentido
limitar ao tratar de
associação (art. 4º).

De acordo

§ 2o A validade de todos
e
quaisquer
instrumentos celebrados

De acordo SEST

De acordo SEST

Subsidiárias
controladas

tem

e
o

diretamente
pela
Eletrobras ou por meio
de suas subsidiárias ou
controladas, visando a
concretização
das
possibilidades previstas
no parágrafo primeiro
deste
artigo
estará
condicionada à previa
autorização
de
pelo
menos 2/3 do total dos
membros do Conselho
de Administração.
§ 3o Para fins da
associação de que trata o
parágrafo primeiro, a
Eletrobras
será
a
responsável
pelas
operações de captação
de recursos que se
fizerem necessárias à
execução de seu objeto
social,
bem
como
daquelas
de
suas
controladas
ou
subsidiárias,
podendo
delegar a estas tal
atividade,
conforme
estabelecido na Política
de Alçadas.

§ 4o Nas subsidiárias que
a Eletrobras vier a
constituir,
mediante
prévia
autorização
legislativa,
serão
também observados, no
que forem aplicáveis, os
princípios gerais da Lei
no 3.890-A, de 1961.

mesmo significado para
fins da Lei nº 13.303/16.

§ 3o Para fins da
associação de que trata o
parágrafo primeiro, a
Eletrobras
será
a
responsável
pelas
operações de captação
de recursos que se
fizerem necessárias à
execução de seu objeto
social,
bem
como
daquelas
de
suas
controladas
ou
subsidiárias,
podendo
delegar a estas tal
atividade,
conforme
estabelecido
nos
normativos
internos
definidos pela Eletrobras
que regulam as alçadas
de aprovação
nas
Empresas Eletrobras.
§ 4o Nas subsidiárias que
a Eletrobras vier a
constituir,
mediante
prévia
autorização
legislativa,
serão
também observados, no
que forem aplicáveis, os
princípios gerais da Lei
no 3.890-A, de 1961.

Ajuste para adequar o
nome da Política de
Alçadas para Normativos
que regulam as alçadas
de
aprovação
das
Empresas Eletrobras.

Alteração
jurídico.

sem

cunho

Sugerimos retirada de
controladas,
deixando
apenas subsidiárias.

De acordo SEST

Excluir
De acordo SEST
1) a referência aos
princípios gerais da lei de
criação da Eletrobras (lei
3890-A/61) remete a
uma reprodução de seu
art. 16.
2) esse mesmo art. 16 já
configura
permissivo
geral
genérico
para
criação de subsidiárias:
Art. 16. Nas subsidiárias
que a ELETROBRÁS vier
a
organizar,
serão
observados,
no
que
forem
aplicáveis,
os
princípios gerais desta
lei, salvo quanto à
estrutura
da

Esta
previsão
se
encontra no art. 3°, § 2°
do
Decreto
nº
4.559/2002.
Contudo, não haveria
prejuízo
com
sua
exclusão em virtude do
disposto no art. 16 da Lei
nº 3.890-A/61.

administração,
que
poderá adaptar-se às
peculiaridades
e
à
importância dos serviços
de cada uma, bem como
às
condições
de
participação dos demais
sócios.
§ 5o As subsidiárias
obedecerão às normas
administrativas,
financeiras, técnicas e
contábeis estabelecidas
pela Eletrobras.

Renumerado

De acordo SEST

Alteração sem cunho
jurídico.

§ 6º Os representantes
da
Eletrobras
na
administração
das
sociedades, subsidiárias
ou não, de que esta
participe,
serão
escolhidos pelo Conselho
de Administração da
Eletrobras, segundo os
critérios previstos em lei,
neste estatuto e na
Política de Indicação das
empresas Eletrobras.

§ 5º Os representantes
da
Eletrobras
na
administração
das
sociedades, subsidiárias
ou não, de que esta
participe,
serão
escolhidos pelo Conselho
de Administração da
Eletrobras, segundo os
critérios previstos em lei,
neste estatuto e nos
normativos
internos
definidos
pela
Eletrobras, devendo ser
indicados
para
tais
cargos,
preferencialmente,
empregados
da
Companhia
ou
de
controladas.

Ajuste para adequar o
nome da Política de
Indicação
para
Normativos de Indicação
para cargos em órgãos
de
Governança
das
empresas Eletrobras.

Sem óbice jurídico para
a pretendida alteração,
uma vez que está de
acordo com o previsto
no art. 1637, §2º, da Lei
3.890-A/61 e com o art.
13938 da Lei nº
6.404/76.

Para simplificar o item
das
atribuições,
foi
incluída parte do item
correlato no art. 36,
inciso XXVII.
Neste caso específico,
não
é
mencionada
possibilidade
de
delegação, pois se trata
de uma competência
legal prevista no art. 16,
§2º, da lei 3890-A/61.
De acordo SEST

Sem correlação.

§ 6º As indicações das
subsidiárias
da
Eletrobras para cargos
de
suas
respectivas
diretorias e para cargos
de administradores e
conselheiros fiscais em
suas
sociedades
investidas, associações e
fundações, deverão ser

Inclusão de novo §.

Sem óbice jurídico para
a pretendida alteração.

Excluída ao cargo de
diretor-presidente
da
controlada,
pois
foi
criada
uma
regra
específica no §7 para
atender
às
recomendações
dos
Comitês CAE e CEGS

"Art. 16. Nas subsidiárias que a ELETROBRÁS vier a organizar, serão observados, no que forem
aplicáveis, os princípios gerais desta lei, salvo quanto à estrutura da administração, que poderá adaptarse às peculiaridades e à importância dos serviços de cada uma, bem como às condições de participação
dos demais sócios.
(...)
§ 2o Os representantes da ELETROBRÁS na administração das sociedades, subsidiárias ou não, de que
esta participa, serão escolhidos pelo seu Conselho de Administração por maioria de votos."
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"Art. 139. As atribuições e poderes conferidos por lei aos órgãos de administração não podem ser
outorgados a outro órgão, criado por lei ou pelo estatuto."
38

submetidas à Eletrobras
para
análise
dos
requisitos
legais
de
investidura e, quando
aplicável,
para
aprovação prévia, de
acordo com a alçada
definida em normativos
internos da Eletrobras.

Sem correlação.

Art. 4o A Eletrobras tem
por objeto social:
I - realizar estudos,
projetos, construção e
operação
de
usinas
produtoras e linhas de
transmissão
e
distribuição de energia
elétrica, bem como a
celebração de atos de
empresa
decorrentes
dessas atividades, tais
como a comercialização
de energia elétrica;
II - cooperar com o
Ministério, ao qual se
vincule, na formulação
da política energética do
país;
III
conceder
financiamentos
a
empresas
concessionárias
de
serviço
público
de

§ 7º As indicações para
cargos
de
DiretorPresidente
das
subsidiárias diretas da
Eletrobras
serão
formalizadas
pelo
Conselho
de
Administração
da
Eletrobras, sem prejuízo
da atribuição legal dos
Conselhos
de
Administração
das
controladas para decidir
sobre a eleição das
indicações respectivas.
Sem alteração

sobre indicação deste
cargo específico.
Incluída ainda menção à
análise de requisitos de
investidura e, quando
aplicável,
aprovação
prévia, pois a nova regra
definida pelo CA pode
implicar que SPEs de
pequeno e médio porte
não venham a ser mais
aprovadas pela holding
no
mérito.
Essas
indicações continuarão a
ser analisadas quanto
aos requisitos legais pela
integridade
da
Companhia.
De acordo SEST
Inclusão de novo §

Sem óbice jurídico para
a pretendida alteração.

Dispositivo inserido para
atender a recomendação
do Comitê.
De acordo SEST

De acordo SEST
Sem alteração
De acordo SEST

Sem alteração
De acordo SEST

Exclusão

Excluir.
Comitês entendem que a
concessão
de
financiamentos
e

Esta previsão se encontra
no art. 4°, inc. III do
Decreto nº 4.559/2002.
Vale ressaltar que este
assunto foi tratado no

energia elétrica sob seu
controle,
e
prestar
garantia, no país ou no
exterior, em seu favor,
bem
como
adquirir
debêntures
de
sua
emissão;

prestação de garantias
não
caracterizam
o
objeto
social,
sendo
atividades secundárias
de
apoio
ao
cumprimento do objeto
social.
Vide art. 36, incisos VI e
VII, que tratam de
garantias
e
financiamentos
abarcando controladas.

A SEST se manifesta
favoravelmente,
mas
ressalva a necessidade
de prévia análise do
setor
jurídico
da
Companhia,
considerando o risco de
incidência do instituto
do direito de retirada,
previsto no art. 137 da
Lei nº 6.404/1976.

parecer
nº
PRJE
–
0093/2020,
de
15/05/2020, ao qual ora se
reporta.
Quanto
ao
direito
de
recesso, cumpre observar
que quando os acionistas
reunidos em assembleia
geral
da
companhia
manifestam seus
votos
fazendo
com
que
a
companhia
aprove
quaisquer das matérias
previstas nos incs. I a VI e
IX do art. 13639 da Lei n°
6.404/76, dentre elas a
mudança do objeto social,
resta
ao
acionista
dissidente o direito de se
retirar da companhia, nos
termos do disposto no art.
13740 da Lei n° 6.404/76,
caso assim deseje, ou
remanescer vencido na
deliberação aprovada pela
maioria.
Portanto, a Lei n° 6.404/76
outorgou
ao
acionista
dissidente de determinadas
deliberações assembleares
expressamente
previstas
na referida legislação a
faculdade de deixar de ser
sócio
da
companhia
mediante o pagamento do
valor de suas ações.
Exercido
o
direito
de
retirada, o acionista tem
direito
ao
pagamento
correspondente ao preço de
suas ações, na forma da lei,
e em obediência ao que
dispuser o Estatuto Social
da companhia.
Contudo,
conforme
abalizada doutrina sobre o
tema, não é qualquer
alteração que dá ensejo ao
exercício do direito de
retirada
pelo
acionista
dissidente.

"Art. 136. É necessária a aprovação de acionistas que representem metade, no mínimo, das ações com
direito a voto, se maior quorum não for exigido pelo estatuto da companhia cujas ações não estejam
admitidas à negociação em bolsa ou no mercado de balcão, para deliberação sobre:
(...)
VI - mudança do objeto da companhia;"
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"Art. 137. A aprovação das matérias previstas nos incisos I a VI e IX do art. 136 dá ao acionista
dissidente o direito de retirar-se da companhia, mediante reembolso do valor das suas ações (art. 45),
observadas as seguintes normas:"
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Sobre o tema, é valioso o
magistério
de
Nelson
Eizirik41:
"O
objeto
social
compreende o fim para o
qual
a
sociedade
é
constituída, declarando
o negócio, gênero de
operações ou atividades,
em função das quais a
companhia foi criada.
(...)
Não constitui o objeto
social a prática de um
ato singular, mas o
exercício
de
uma
atividade,
para
cuja
realização admite-se a
conclusão de diversos
negócios
jurídicos
autônomos, desde que
estejam
voltados
à
consecução da atividade
empresarial definida no
estatuto
social.
A
atividade-fim
é
aquela
designada no objeto social
e que a companhia exerce
para atingir o seu escopo
lucrativo, e a atividademeio, por sua vez, é cada
ato ou negócio jurídico em
particular praticado pela
companhia
como
instrumento
para
a
realização do objeto social.
Em princípio, a disposição
estatutária prescritiva do
objeto social deve coincidir
com
a
atividade
empresarial
efetiva
e
concreta da companhia.
Pode ocorrer, porém, que
sejam
legitimamente
praticados atos ou negócios
jurídicos que denotam a
atividade empresarial, por
lhe serem necessários ou
complementares, embora
não constituam, de per se,
a atividade empresarial
descrita como objeto social.
Tais
atos
podem
ser
caracterizados como meios
para se atingir o objeto
social, devendo, portanto,
ser
considerados
nele
compreendidos.
Daí
decorre
que
a
mudança
do
objeto
social
somente
se
configura
quando
a
EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Vol. II - Arts. 121 a 188. SP: Quartier Latin, 2011, p. 218221.
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atividade
empresarial,
enquanto
fim,
é
desnaturada ou alterada
em caráter permanente
ou institucional, não se
cogitando de alteração
do objeto quando se
verifica mera variação
dos meios para atingi-lo.
Para que se configure
juridicamente mudança do
objeto social, deve ocorrer
uma deliberação ou ato
praticado
pelos
administradores
que
desfigure completamente
as atividades desenvolvidas
pela
companhia,
de
societário modo a atingir as
bases essenciais do negócio
societário. Não é qualquer
alteração ou modificação
no
dispositivo
estatutário que regula o
objeto social que dá ao
acionista dissidente o
direito de retirar-se da
companhia. Para que se
justifique o direito de
retirada é indispensável
que a modificação do
objeto seja substancial,
de forma que passe a
sociedade a atuar em
outro ramo de negócios,
o que pode implicar
alteração
do
risco
acionista
empresarial
assumido pelo acionista.
Dessa forma, a mudança
do objeto consiste no
exercício de atividade
diversa daquela para a
qual
a
constituída
sociedade
foi
constituída.
Portanto, mudar o objeto
social significa colocar outro
em seu lugar, dispor de
modo diverso a respeito da
matéria; ou seja, remover
uma atividade empresarial
para substituí-la por outra.
A mudança do objeto
que enseja o direito de
retirada deve ser efetiva,
de
forma
que
dela
resulte uma atividade
nova, diferente daquela
à qual o acionista aderiu,
implicando na assunção
de riscos por ele não
previstos." (Grifo nosso)
Pelo exposto, no entender
deste
PRJE,
caso
a

companhia
opte
por
suprimir este inciso, a
simples exclusão não daria
ensejo ao exercício do
direito de retirada, tendo
em vista que tal alteração
não culminaria no exercício
de
atividade
diversa
daquela para a qual a
Eletrobras foi constituída,
isto
é,
a
companhia
continuará atuando em
atividades relacionadas à
produção, transmissão e
comercialização de energia
elétrica, sendo certo que
permanecerá
com
atribuições
de
captar
recursos e prestar garantias
como forma de ato de
empresa e à luz da paridade
de regime com as empresas
privadas.

IV
conceder
financiamentos e prestar
garantia, no país ou no
exterior, em favor de
entidades
técnicocientíficas de pesquisa
sob seu controle;

Exclusão.

Excluir

Comitês entendem que a
concessão
de
financiamentos
e
prestação de garantias
não
caracterizam
o
objeto
social,
sendo
atividades secundárias
de
apoio
ao
cumprimento do objeto
social.
Neste sentido, bastaria a
previsão contemplada no
art. 36, inciso VIII, que
trata de garantias e
financiamentos
a
entidades
técnicocientíficas e de pesquisa
sob seu controle.

Esta
previsão
se
encontra no art. 4°, inc.
IV
do
Decreto
nº
4.559/2002.
Vale ressaltar que este
assunto foi tratado no
parecer
nº
PRJE
–
0093/2020,
de
15/05/2020, ao qual ora
se reporta.
Sobre
o
direito
de
recesso nos reportamos
aos comentários tecidos
no inc. III do art. 4º.

SEST sugere análise
jurídica – risco de
direito de retirada.
V - promover e apoiar
pesquisas
de
seu
interesse empresarial no
setor energético, ligadas
à geração, transmissão e
distribuição de energia
elétrica,
bem
como
estudos
de
aproveitamento
de
reservatórios para fins
múltiplos;

Renumerado.

De acordo SEST

Alteração
jurídico.

sem

cunho

VI - contribuir para a
formação do pessoal
técnico necessário ao
setor de energia elétrica
brasileiro, bem como
para a preparação de
operários
qualificados,
mediante
cursos
especializados, podendo,
também,
conceder
auxílio
aos
estabelecimentos
de
ensino do país ou bolsas
de estudo no exterior e
assinar convênios com
entidades que colaborem
na formação de pessoal
técnico especializado;
VII - colaborar, técnica e
administrativamente,
com as empresas de cujo
capital
participe
acionariamente e com
órgãos do Ministério ao
qual se vincule;

VI - contribuir para a
formação do pessoal
técnico necessário ao
setor de energia elétrica
brasileiro, bem como
para a preparação de
operários
qualificados,
mediante
cursos
especializados, podendo,
também,
conceder
auxílio
aos
estabelecimentos
de
ensino do país ou bolsas
de estudo no exterior e
assinar convênios com
entidades que colaborem
na formação de pessoal
técnico especializado;
VII - colaborar, técnica
e administrativamente,
com as empresas de cujo
capital
participe
acionariamente e com
órgãos do Ministério ao
qual se vincule;

Excluir
Comitês entendem que
se
trata
de
uma
obrigação prevista na lei
de criação, mas que não
se
enquadra
propriamente no objeto
social da Eletrobras.

Esta
previsão
se
encontra no art. 4°, inc.
VI
do
Decreto
nº
4.559/2002.
Sobre
o
direito
de
recesso nos reportamos
aos comentários tecidos
no inc. III do art. 4º.

SEST sugere análise
jurídica – risco de
direito de retirada.

Excluir
Colaboração
com
o
ministério supervisor já
está contemplada no
inciso II.
Entende-se que não há
necessidade de previsão
estatutária para que a
Eletrobras
possa
colaborar
técnica
e
administrativamente
com
parceiros
empresariais ou com o
Ministério ao qual é
vinculado.

Esta
previsão
se
encontra no art. 4°, inc.
VII
do
Decreto
nº
4.559/2002.
Sobre
o
direito
de
recesso nos reportamos
aos comentários tecidos
no inc. III do art. 4º.

SEST sugere análise
jurídica – risco de
direito de retirada.
VIII - participar de
associações
ou
organizações de caráter
técnico,
científico
e
empresarial, de âmbito
regional, nacional ou
internacional,
de
interesse para o setor de
energia elétrica; e

VIII - participar de
associações
ou
organizações de caráter
técnico,
científico
e
empresarial, de âmbito
regional, nacional ou
internacional,
de
interesse para o setor de
energia elétrica; e

Excluir
Comitês entendem que a
faculdade de participar
de
associações
e
organizações
de
interesse. do setor de
energia não é uma
atividade representativa
do objeto social, mas sim
uma
atividade
secundária. A exclusão
não
impede
a
Companhia de participar
nessas entidades.
SEST sugere análise
jurídica – risco de
direito de retirada.

Sobre
o
direito
de
recesso nos reportamos
aos comentários tecidos
no inc. III do art. 4º.

IX - participar, na forma
definida pela legislação,
de
programas
de
estímulo
a
fontes
alternativas de geração
de energia, uso racional
de energia e implantação
de redes inteligentes de
energia.
CAPÍTULO II
Obrigações

Art. 5o A Eletrobras,
consoante
disposições
legais vigentes, deverá,
entre outras obrigações:

Sem correlação.

Renumerado.

De acordo SEST

Alteração sem cunho
jurídico.

CAPÍTULO II
Obrigações e
Responsabilidades
decorrentes dos
Ambientes Legal e
Voluntário
Art. 5o A Eletrobras
poderá
ter
suas
atividades, sempre que
consentâneas com seu
objeto social, orientadas
pela União, de modo a
contribuir
para
o
interesse público que
justificou a sua criação.

Ajuste para contemplar
Modelo SEST e nova
atribuição.

Alteração sem cunho
jurídico.

§ 1o No exercício da
prerrogativa de que trata
o dispositivo acima, a
União somente poderá
orientar a Eletrobras a
assumir obrigações ou
responsabilidades,
incluindo a realização de
projetos de investimento
e
assunção
de
custos/resultados
operacionais específicos,
em condições diversas
às de qualquer outra
sociedade
do
setor
privado que atue no
mesmo
mercado,
quando:

Texto integral do modelo
SEST, ajustado para a
Eletrobras.

I - estiver definida em lei
ou regulamento, bem
como
prevista
em
contrato, convênio ou
ajuste celebrado com o
ente público competente
para
estabelecê-la,
observada
a
ampla
publicidade
desses
instrumentos e
II - tiver seu custo e
receitas discriminados e
divulgados de forma

De acordo SEST
Texto integral do modelo
SEST, ajustado para a
Eletrobras.

De acordo à prerrogativa
do art. 238 da Lei
6.404/1976.

De acordo SEST

De acordo SEST

Sem óbice jurídico para a
alteração pretendida em
virtude do disposto no
art. 8º, § 2º, incs. I e II
da Lei nº 13.303/16.

transparente, inclusive
no plano contábil.
Sem correlação.

§ 2o Quando orientada
pela União a contribuir
para o interesse público,
a Eletrobras somente
assumirá obrigações ou
responsabilidades:
I - que respeitem as
condições de mercado;
ou
II - que se adequem ao
disposto nos incisos I e II
do
parágrafo
acima,
sendo
que,
nesta
hipótese,
a
União
compensará,
a
cada
exercício
social,
a
Eletrobras pela diferença
entre as condições de
mercado e o resultado
operacional ou retorno
econômico da obrigação
assumida.

Texto integral do modelo
SEST, ajustado para a
Eletrobras.
De acordo SEST

Na verdade, não se trata
de orientação, mas de
voto propriamente dito,
proferido nas esferas
competentes
de
governança,
em
especial, na assembleia
geral da companhia.
Da forma como está
redigido o dispositivo
pode-se
levar
a
interpretação de que se
estaria criando para os
administradores
um
direito de recusar-se ao
cumprimento de certas
decisões aprovadas em
assembleia geral, na
qual
o
acionista
controlador
possui
preponderância
decisória, o que não
estaria
aderente
à
legislação
societária,
uma
vez
que
a
assembleia geral é o
órgão
soberano
da
companhia.
A
Petrobras
bem
endereçou a questão ao
atribuir para os Comitês
de Investimento e de
Minoritários avaliar se as
operações
discrepam
das
condições
de
mercado. Recomenda-se
que seja avaliada a
conveniência
de
a
Eletrobras
prever
mecanismo semelhante,
de modo a definir um
órgão para avaliação e
emissão
de
opinião,
vinculante ou não, sobre
o respeito às condições
de mercado, de modo a
tornar transparente e
permitir
sejam
informados os órgãos de
administração
e
os
acionistas quando da
apreciação de matérias
desta natureza.

Dispositivo da Petrobras:
"Art. 30 - Compete,
ainda, ao Conselho de
Administração
deliberar
sobre
as
seguintes
matérias:
(...)
§3º - Sempre que
houver
necessidade
de avaliar operações
com a União Federal,
suas
autarquias
e
fundações e empresas
estatais
federais,
desde que fora do
curso normal
dos
negócios
da
Companhia,
e
que
estejam na alçada de
aprovação
do
Conselho de
Administração,
o
Comitê
de
Minoritários
deverá
prestar
o
assessoramento
prévio,
emitindo seu parecer
a
respeito
da
transação
pretendida."
Sem correlação.

I
operacionalizar
programas
de
universalização
do

§ 3o O exercício das
prerrogativas de que
tratam os parágrafos
acima será objeto da
Carta Anual, subscrita
pelos
membros
do
Conselho
de
Administração, prevista
no art. 8º, inciso I, da Lei
nº 13.303, de 2016.

Texto integral do modelo
SEST, ajustado para a
Eletrobras.

I
operacionalizar
programas
de
universalização
do

Excluir

De acordo SEST

Sem óbice jurídico para a
alteração pretendida em
virtude do disposto no
art. 8º, inc. I da Lei nº
13.303/1642.

Sem óbice jurídico para a
pretendida exclusão.

Entende-se
que
o
dispositivo do caput do

" Art. 8º As empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão observar, no mínimo, os
seguintes requisitos de transparência:
I - elaboração de carta anual, subscrita pelos membros do Conselho de Administração, com a explicitação
dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas pela empresa pública, pela sociedade
de economia mista e por suas subsidiárias, em atendimento ao interesse coletivo ou ao imperativo de
segurança nacional que justificou a autorização para suas respectivas criações, com definição clara dos
recursos a serem empregados para esse fim, bem como dos impactos econômico-financeiros da
consecução desses objetivos, mensuráveis por meio de indicadores objetivos;"
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acesso
elétrica;

à

energia

acesso
elétrica;

à

energia

II - nortear suas ações,
buscando
a
sustentabilidade
por
meio
do
equilíbrio
econômico,
financeiro,
social e ambiental nas
operações
e
nas
oportunidades
de
negócio;

II - nortear suas ações,
buscando
a
sustentabilidade
por
meio
do
equilíbrio
econômico,
financeiro,
social e ambiental nas
operações
e
nas
oportunidades
de
negócio;

III - apoiar as atividades
relacionadas
com
a
promoção e incentivo da
indústria nacional de
materiais
e
equipamentos
destinados ao setor de
energia
elétrica,
por
meio da atuação do
CEPEL - Centro de
Estudos e Pesquisas de
Energia Elétrica;
IV - executar programas,
projetos e atividades de
estímulo e orientação
dos
consumidores,
visando o uso eficiente
de energia;

III - apoiar as atividades
relacionadas
com
a
promoção e incentivo da
indústria nacional de
materiais
e
equipamentos
destinados ao setor de
energia
elétrica,
por
meio da atuação do
CEPEL - Centro de
Estudos e Pesquisas de
Energia Elétrica;
IV- executar programas,
projetos e atividades de
estímulo e orientação
dos
consumidores,
visando o uso eficiente
de energia;

V – elaborar e divulgar o
Código de Ética e de
Conduta das empresas
Eletrobras,
consoante
com os princípios e
valores da companhia e
com
a
legislação
vigente;
VI - observar e cumprir o
Programa de Compliance
das
empresas
Eletrobras;

V – elaborar e divulgar o
Código de Ética e de
Conduta das empresas
Eletrobras,
consoante
com os princípios e
valores da companhia e
com
a
legislação
vigente;
VI - observar e cumprir
o
Programa
de
Compliance
das
empresas Eletrobras;

VII – observar e fazer
com
que
suas
controladas observem os

VII – observar e fazer
com
que
suas
controladas observem os

art. 5º já abarcaria essas
atividades
específicas
vinculadas ao interesse
público,
não
sendo
necessário esmiuçá-las.
De acordo SEST
Excluir

Sem óbice jurídico para a
pretendida exclusão.

Realocação
do
dispositivo adaptado no
Estatuto
(art.
6º,
parágrafo único, e seus
incisos).
De acordo SEST

Excluir

Sem óbice jurídico para a
pretendida exclusão.

Entende-se
que
o
dispositivo do caput do
art. 5º já abarcaria essas
atividades
específicas
vinculadas ao interesse
público,
não
sendo
necessário esmiuçá-las.
De acordo SEST
Excluir

Sem óbice jurídico para a
pretendida exclusão.

Entende-se
que
o
dispositivo do caput do
art. 5º já abarcaria essas
atividades
específicas
vinculadas ao interesse
público,
não
sendo
necessário esmiuçá-las.
De acordo SEST
Excluir

Sem óbice jurídico para a
pretendida exclusão.

Realocação
do
dispositivo adaptado no
Estatuto
(art.
6º,
parágrafo único, e seus
incisos).
De acordo SEST
Excluir
Realocação
do
dispositivo adaptado no
Estatuto
(art.
6º,
parágrafo único, e seus
incisos).
De acordo SEST
Excluir

Sem óbice jurídico para a
pretendida exclusão.

Sem óbice jurídico para a
pretendida exclusão.

requisitos
de
transparência previstos
na legislação em vigor; e

requisitos
de
transparência previstos
na legislação em vigor; e

VIII - atuar em inteira
conformidade com
o
Código de Ética e de
Conduta das Empresas
Eletrobras e com a Lei
Contra
Práticas
de
Corrupção Estrangeiras
de 1977 dos Estados
Unidos
da
América
(United States Foreign
Corrupt Practices Act of
1977, 15 U.S.C. §78-dd1, et seq., as amended),
e suas subsequentes
alterações,
doravante
denominada FCPA, e a
Lei nº 12.846/2013, bem
como
qualquer
legislação antissuborno e
anticorrupção aplicável,
ou
qualquer
outra
legislação,
regra
ou
regulamento
de
propósito
e
efeito
similares,
abstendo-se
de
praticar
qualquer
conduta que possa ser
proibida
a
pessoas
sujeitas à FCPA e a
legislação
brasileira
anticorrupção.

VIII - atuar em inteira
conformidade com
o
Código de Ética e de
Conduta das Empresas
Eletrobras e com a Lei
Contra
Práticas
de
Corrupção Estrangeiras
de 1977 dos Estados
Unidos
da
América
(United States Foreign
Corrupt Practices Act of
1977, 15 U.S.C. §78-dd1, et seq., as amended),
e suas subsequentes
alterações,
doravante
denominada FCPA, e a
Lei nº 12.846/2013, bem
como
qualquer
legislação antissuborno e
anticorrupção aplicável,
ou
qualquer
outra
legislação,
regra
ou
regulamento
de
propósito
e
efeito
similares,
abstendo-se
de
praticar
qualquer
conduta que possa ser
proibida
a
pessoas
sujeitas à FCPA e a
legislação
brasileira
anticorrupção.

Realocação
do
dispositivo adaptado no
Estatuto
(art.
6º,
parágrafo único, e seus
incisos).
De acordo SEST
Sem óbice jurídico para a
pretendida exclusão.
Excluir
Realocação
do
dispositivo adaptado no
Estatuto
(art.
6º,
parágrafo único, e seus
incisos).
De acordo SEST

Sugere-se
incluir
o
dispositivo abaixo, em
função das exclusões dos
incisos
do
artigo
anterior:
"Art. X - As obrigações
e responsabilidades a
serem assumidas pela
Eletrobras
para
atender ao interesse
público que justificou
a sua criação estão
descritas
na
legislação
aplicável,
em especial, nas Leis
nº
3.890-A/61,
10.438/2002
e
9.991/2000."

Art. 6º. A Eletrobras
deve tomar todas as
providências
cabíveis
para
que
seus
administradores,
agentes, empregados e
quaisquer
outras
pessoas agindo em seu
nome, bem como as suas
controladas,
administradores,
agentes, empregados e
quaisquer
outras
pessoas agindo em nome
destas
procedam
de
acordo com o disposto
no Código de Ética e de
Conduta das Empresas
Eletrobras, na FCPA e na
legislação
brasileira
anticorrupção.

Art. 6º. A Eletrobras
deve tomar todas as
providências
cabíveis
para
que
seus
administradores,
agentes, empregados e
quaisquer
outras
pessoas agindo em seu
nome, bem como as suas
controladas,
administradores,
agentes, empregados e
quaisquer
outras
pessoas agindo em nome
destas
procedam
de
acordo com o disposto
no Código de Conduta
Ética e de Integridade
das
Empresas
Eletrobras, na Lei Contra
Práticas de Corrupção
Estrangeiras de 1977
dos Estados Unidos da
América (United States
Foreign
Corrupt
Practices Act of 1977, 15
U.S.C. §78-dd-1, et seq.,
as amended), e suas
subsequentes
alterações,
doravante
denominada FCPA e na
legislação
brasileira
anticorrupção.

Ajuste

Sem correlação

Parágrafo
único:
A
Eletrobras pautará a
condução
de
seus
negócios, investimentos
e interações com partes
relacionadas, de acordo
com
os
seguintes
preceitos e diretrizes:
I – desenvolvimento
sustentável calcado nas
melhores
práticas
sociais, ambientais e de
governança corporativa
em suas operações e
oportunidades
de
negócio, considerandose seus impactos para o
meio
ambiente,
sociedade e sistema de
governança.
II - cumprimento do
Programa de
Compliance das
empresas Eletrobras;

Inclusão

Sem correlação

Sem correlação

Alteração
jurídico.

sem

cunho

Atualizado o nome do
Código de Conduta Ética
e de Integridade.
Inserido
o
nome
completo do FCPA. Sua
versão abreviada
foi
para o parágrafo único,
inciso IV.
De acordo SEST

Sem óbice jurídico para
a pretendida alteração.

De acordo SEST

Realocação do antigo
art. 5º, II, com redação
ajustada.

Alteração
jurídico.

sem

cunho

Alteração
jurídico.

sem

cunho

De acordo SEST

Realocação do antigo
art.
5º,
VI,
com
simplificação da redação.
De acordo SEST

Sem correlação

III
–
garantia
de
observância
em
seu
sistema de governança
corporativa,
inclusive
por
meio
de
suas
subsidiárias,
dos
princípios
da
transparência, equidade,
prestação de contas e
responsabilidade
corporativa; e

Realocação do antigo
art.
5º,
VII,
com
aperfeiçoamento
da
redação.
De acordo SEST

Alteração
jurídico.

sem

cunho

Sem correlação

IV - atuação em inteira
conformidade com
o
Código de Conduta Ética
e de Integridade das
Empresas
Eletrobras,
com a FCPA, com a Lei nº
12.846/2013
e
com
qualquer outra legislação
antissuborno
e
anticorrupção,
bem
como qualquer outra
legislação,
regra
ou
regulamento
de
propósito
e
efeito
similares
aplicável
à
Companhia, abstendo-se
de
praticar
qualquer
conduta vedada pelos
referidos normativos.
VI – observância aos
preceitos
e
regras
definidos
nos
instrumentos
de
autorregulação
voluntária aos quais a
Companhia aderir por
decisão de seu Conselho
de Administração.

Realocação do antigo
art.
5º,
VIII,
com
atualização da redação.
De acordo SEST

Alteração
jurídico.

sem

cunho

Inclusão
Reforço da mensagem
da
Companhia
à
tendência de migração
ao
processo
de
autorregulação,
notadamente,
às
melhores
práticas
ambientais, sociais e de
governança.

Sem óbice jurídico para
a pretendida alteração.

Sem correlação

De acordo SEST
CAPÍTULO III
Do Capital Social, das
Ações e dos
Acionistas

Sem alteração

De acordo SEST

Art. 7º. O capital social é
de
R$
39.057.271.546,52
(trinta e nove bilhões
cinquenta e sete milhões
duzentos e setenta e um
mil
quinhentos
e
quarenta e seis reais e
cinquenta
e
dois
centavos), divididos em

Sem alteração

De acordo SEST

1.288.842.596
(um
bilhão,
duzentas
e
oitenta e oito milhões,
oitocentas e quarenta e
duas mil e quinhentas e
noventa e seis) ações
ordinárias,
146.920
(cento e quarenta e seis
mil e novecentas e vinte)
ações preferenciais da
classe “A” e 279.941.394
(duzentas e setenta e
nove
milhões,
novecentas e quarenta e
uma mil e trezentas e
noventa e quatro) ações
preferenciais da classe
“B”, todas sem valor
nominal.
Art. 8º. As ações da
Eletrobras serão:

Sem alteração

I - ordinárias, na forma
nominativa, com direito
de voto; e

Sem alteração

II - preferenciais, na
forma nominativa, sem
direito de voto nas
Assembleias Gerais.

Sem alteração

§ 1o As ações de ambas
as espécies poderão ser
mantidas em contas de
depósito em nome dos
respectivos titulares, sob
o regime escritural, sem
emissão de certificados,
em instituição financeira
contratada para esta
finalidade.
§ 2o Sempre que houver
transferência
de
propriedade de ações, a
instituição
financeira
depositária
poderá
cobrar,
do
acionista
alienante,
o
custo
concernente ao serviço
de
tal
transferência,
observados os limites
máximos fixados pela
Comissão de Valores
Mobiliários - CVM.
Art.
9º.
As
ações
preferenciais não podem

Sem alteração

De acordo SEST

De acordo SEST

De acordo SEST

De acordo SEST

Sem alteração
De acordo SEST

Sem alteração

De acordo SEST

ser
convertidas
em
ações ordinárias e terão
prioridade no reembolso
do
capital
e
na
distribuição
de
dividendos.
§
1o
As
ações
preferenciais da classe
"A",
que
são
as
subscritas até 23 de
junho de 1969, e as
decorrentes
de
bonificações
a
elas
atribuídas
terão
prioridade
na
distribuição
de
dividendos,
estes
incidentes à razão de
oito por cento ao ano
sobre
o
capital
pertencente
a
essa
espécie e classe de
ações, a serem entre
elas
rateados
igualmente.
§
2o
As
ações
preferenciais da classe
"B",
que
são
as
subscritas a partir de 23
de junho de 1969, terão
prioridade
na
distribuição
de
dividendos,
estes
incidentes à razão de
seis por cento ao ano,
sobre
o
capital
pertencente
a
essa
espécie e classe de
ações, dividendos esses
a serem entre elas
rateados igualmente.
§
3o
As
ações
preferenciais
participarão,
em
igualdade de condições,
com as ações ordinárias
na
distribuição
dos
dividendos, depois de a
estas ser assegurado o
menor dos dividendos
mínimos previstos nos
§§ 1o e 2o, observado o
disposto no § 4o.
§ 4o Será assegurado às
ações
preferenciais
direito ao recebimento
de dividendo, por cada
ação, pelo menos dez

Sem alteração

De acordo SEST

Sem alteração

De acordo SEST

Sem alteração
De acordo SEST

Sem alteração

De acordo SEST

Sugere-se seja avaliado
o interesse em fixar no
Estatuto Social o prazo
de inadimplemento que
dá ensejo ao direito de

por cento maior do que o
atribuído a cada ação
ordinária.

voto
dos
preferencialistas,
conforme previsto no
art. 11143 § 1º da Lei nº
6.404/76.
Vale ressaltar que a
inclusão de tal previsão
no Estatuto evitaria a
aplicação
da
interpretação majoritária
da doutrina no sentido
de que, na omissão
estatutária, os acionistas
detentores
de
ações
preferenciais passam a
ter direito de voto
quando da declaração do
não
pagamento
de
dividendos por parte da
companhia.
Ademais, esta alteração
não
provocaria
a
possibilidade
de
exercício do direito de
recesso previsto nos
arts. 136, inc. II c/c 137
da Lei nº 6.404/7644,
pois
não
haveria
alteração
nas
características da ação
preferencial.
Nesse
sentido,
cabe
avaliar a conveniência de
atribuir este direito de
voto ao acionista titular
de ação preferencial no
ato da declação de não
pagamento
dos
dividendos,
ou
no

"Art. 111. O estatuto poderá deixar de conferir às ações preferenciais algum ou alguns dos direitos
reconhecidos às ações ordinárias, inclusive o de voto, ou conferi-lo com restrições, observado o disposto
no artigo 109.
§ 1º As ações preferenciais sem direito de voto adquirirão o exercício desse direito se a companhia, pelo
prazo previsto no estatuto, não superior a 3 (três) exercícios consecutivos, deixar de pagar os dividendos
fixos ou mínimos a que fizerem jus, direito que conservarão até o pagamento, se tais dividendos não
forem cumulativos, ou até que sejam pagos os cumulativos em atraso."
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"Art. 136. É necessária a aprovação de acionistas que representem metade, no mínimo, das ações com
direito a voto, se maior quorum não for exigido pelo estatuto da companhia cujas ações não estejam
admitidas à negociação em bolsa ou no mercado de balcão, para deliberação sobre:
(...)
II - alteração nas preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização de uma ou mais classes
de ações preferenciais, ou criação de nova classe mais favorecida;
(...)
Art. 137. A aprovação das matérias previstas nos incisos I a VI e IX do art. 136 dá ao acionista dissidente
o direito de retirar-se da companhia, mediante reembolso do valor das suas ações (art. 45), observadas
as seguintes normas:"
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intervalo
entre
esta
hipótese e, no máximo, 3
exercícios consecutivos.
Art. 10. Os aumentos de
capital da Eletrobras
serão
realizados
mediante
subscrição
pública ou particular e
incorporação
de
reservas, capitalizandose os recursos através
das
modalidades
admitidas em lei.
§ 1o Nos aumentos de
capital, será assegurada
preferência a todos os
acionistas da Eletrobras,
na proporção de sua
participação
acionária,
devendo
a
União
subscrever, em ações
ordinárias, o suficiente
para lhe garantir o
mínimo de cinquenta por
cento mais uma ação do
capital votante.
§ 2o A Eletrobras poderá
aumentar
o
capital,
mediante subscrição ou
conversão de títulos ou
créditos em ações, até o
limite de 2/3 de ações
preferenciais, em relação
ao
total
de
ações
emitidas.
Art. 11. A integralização
das ações obedecerá às
normas
e
condições
estabelecidas
pelo
Conselho
de
Administração.

Sem alteração

De acordo SEST

Sem alteração

De acordo SEST

Sem alteração

De acordo SEST

Sem alteração

De acordo SEST

Parágrafo
único.
O
acionista que não fizer o
pagamento de acordo
com
as
normas
e
condições a que se refere
o presente artigo ficará
de
pleno
direito
constituído em mora,
aplicando-se atualização
monetária, juros de doze
por cento ao ano e multa
de dez por cento sobre o
valor
da
prestação
vencida.
Art. 12. A Eletrobras
poderá
emitir títulos
múltiplos de ações.

Sem alteração
De acordo SEST

Sem alteração

De acordo SEST

A previsão de títulos
múltiplos
não
tem
aplicação prática para

§ 1o Os grupamentos ou
desdobramentos serão
feitos
a
pedido
do
acionista, correndo por
sua conta as despesas
com a substituição dos
títulos, que não poderão
ser superiores ao custo.

Sem alteração

De acordo SEST

§ 2 Os serviços de
conversão, transferência
e desdobramento de
ações
poderão
ser
transitoriamente
suspensos, observadas
as normas e limitações
estabelecidas
na
legislação em vigor.
Art. 13. A Eletrobras
poderá emitir títulos não
conversíveis
e
debêntures, estas com
ou sem garantia do
Tesouro Nacional.

Sem alteração

De acordo SEST

Sem alteração

De acordo SEST

Art. 14. A Eletrobras, por
deliberação do Conselho
de
Administração,
poderá adquirir suas
próprias
ações
para
cancelamento,
ou
permanência
em
tesouraria e posterior
alienação, desde que até
o valor do saldo de lucros
e reservas, exceto a
legal, observadas as
disposições
legais
e
regulamentares
aplicáveis.

Sem alteração

De acordo SEST

Art. 15. O resgate de
ações de uma ou mais

Sem alteração

De acordo SEST

o

ações escriturais como
da Eletrobras. Portanto,
recomenda-se
a
exclusão do dispositivo.
A redação vigente pode
levar ao entendimento
que os grupamentos e
desdobramentos
só
podem
ser
feitos
mediante
pedido
do
acionista,
o
que
é
equivocado. Na verdade,
são operações realizadas
no
interesse
da
companhia,
mediante
deliberação assemblear.
O que o art. 43, § 4o da
Lei 6.404/1976 permite
aos acionistas, às suas
expensas, é solicitar o
certificado de depósito
de ações “grupado” ou
“desdobrado”.
Sugere-se exclusão.
Sugere-se exclusão.

classes
poderá
ser
efetuado
mediante
deliberação
de
Assembleia
Geral
Extraordinária,
independentemente de
aprovação
em
Assembleia Especial dos
acionistas das espécies e
classes atingidas.
CAPÍTULO IV
Da Assembleia Geral
Art. 16. A Assembleia
Geral Ordinária realizarse-á dentro dos quatro
primeiros
meses
seguintes ao término do
exercício social, em dia e
hora
previamente
fixados, para:

Sem alteração
Sem alteração

De acordo SEST

I - tomar as contas dos
administradores,
examinar,
discutir
e
votar as demonstrações
financeiras;

Sem alteração

De acordo SEST

II - deliberar sobre a
destinação
do
lucro
líquido do exercício e a
distribuição
de
dividendos; e

Sem alteração

De acordo SEST

III - eleger e destituir os
membros do Conselho
de Administração e os do
Conselho Fiscal, e fixar a
remuneração
dos
administradores,
do
Conselho Fiscal e do
Comitê de Auditoria e
Riscos,
observada
a
legislação aplicável.

III - eleger e destituir os
membros do Conselho
de Administração e os do
Conselho Fiscal e fixar a
remuneração
dos
administradores,
dos
membros do Conselho
Fiscal, dos membros do
Comitê de Auditoria e
Riscos e dos membros
externos dos demais
Comitês
Estatutários,
observada a legislação
aplicável.

Ajuste
para
prever
possibilidade
de
remuneração
de
membro
externo
do
Comitê
de
Pessoas,
conforme modelo SEST.

Membros
externos
seriam apenas membros
que não são conselheiros
ou estariam incluídos
membros sem vínculo
com a companhia?

De acordo SEST

O art. 21 §3º do Decreto
nº 8.945/1645 traz uma
relação de pessoas que
podem ser integrantes
do
Comitê
de
Elegibilidade.
Pela
leitura
do
dispositivo
pode-se
extrair
duas
interpretações possíveis.

"Art. 21. A empresa estatal criará comitê de elegibilidade estatutário com as seguintes competências:
(...)
§ 3º O comitê de elegibilidade estatutário poderá ser constituído por membros de outros comitês,
preferencialmente o de auditoria, por empregados ou Conselheiros de Administração,
observado o disposto nos arts. 156 e 165 da Lei nº 6.404, de 1976, sem remuneração adicional."
(grifo nosso)
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A primeira seria no
sentido de que o art. 21
§3º do Decreto nº
8.945/2016,
ao
relacionar as pessoas
que
podem
ser
integrantes do Comitê de
Elegibilidade,
não
permite que este seja
composto por pessoas
sem vínculo com a
companhia, em especial,
por vedar remuneração
para os membros do
referido Comitê.
Contudo, tendo-se em
conta que o Comitê,
consoante
Estatuto
Padrão da SEST, não tem
suas
atribuições
relacionadas apenas à
análise dos requisitos de
elegibilidade, mas trata
também
de
temas
relacionados à pessoas,
neste
caso,
seria
possível entender que o
Comitê
de
Pessoas,
Elegibilidade, Sucessão e
Remuneração
poderia
ser
composto
por
membro sem vínculo
com a companhia, o qual
seria remunerado pelo
desempenho do cargo,
não conflitando com o
que estabelece o art. 21
§3º do Decreto nº
8.945/2016, uma vez
que este dispositivo é
específico para o Comitê
de Elegibilidade.
Considerando
que
o
DCAG informa que a
SEST está de acordo com
a alteração, não haveria
óbice jurídico para a
companhia
adotar
a
segunda interpretação e
prever a possibilidade de
membro sem vínculo
com
a
companhia
integrar o Comitê de
Pessoas,
Elegibilidade,
Sucessão
e
Remuneração
e
ser

remunerado
pelo
desempenho do cargo.
Sem correlação

Art. 17. Além dos casos
previstos em lei, a
Assembleia Geral reunirse-á sempre que o
Conselho
de
Administração
achar
conveniente
e,
em
especial, para deliberar
sobre
as
seguintes
matérias:

I - alienação, no todo ou
em parte, de ações do
capital
social
da

Parágrafo
único:
O
Conselho
de
Administração, por meio
de seu Presidente, fará
recomendações,
de
caráter não vinculante,
para eleição de novos
membros
para
este
colegiado, considerando
o perfil e experiência
profissional desejados,
com base nos resultados
do processo de avaliação
de desempenho, nas
diretrizes da política de
indicação e no plano de
sucessão.

Inclusão de dispositivo
contido no item 3.2 do
modelo SEST.

Art.
17.
Além
das
matérias previstas na
Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, e
em
outros
diplomas
legais e atos normativos
regulamentares,
a
Assembleia
Geral
reunirse-á, nos formato
presencial ou digital, ou
parcialmente
digital,
conforme legislação em
vigor, em especial, para
deliberar
sobre
as
seguintes matérias:

Adequar o texto a Lei
14.030/20
e
à
a
Instrução CVM 481, com
a alteração trazida pela
Instrução CVM nº 622,
de 17 de abril de 2020.

I - alienação, no todo ou
em parte, de ações do
capital
social
da

Excluir

Sugestão SEST – “fará”

As recomendações serão
feitas para quem? Para a
União, minoritários e
preferencialistas?
Recomenda-se deixar a
redação mais clara.

Sugestão SEST
Comentários Secretaria
de Governança:

Art. 17: solicitar a
SEST para não
mencionar
explicitamente o
Decreto 1.091 (citar
6.404/76 e em outros
diplomas legais e
atos normativos
regulamentares). Se o
decreto 1091 for
revisado por outro
decreto, ficaremos
com um Estatuto
defasado. O custo
financeiro e
operacional para
realização de uma
assembleia é muito
alto.

Com
relação
às
competências
da
assembleia geral fixadas
no art. 1º do Decreto nº
1.091/1994 estas devem
ser mantidas no Estatuto
em razão do disposto no
art. 4º46 do referido
Decreto.
Neste
sentido,
recomenda-se
que
sejam reproduzidas as
redações constantes no
supracitado art. 1º para
se
evitar
eventual
interpretação extensiva
do alcance do normativo.

Com
relação
às
competências
da
assembleia geral fixadas

" Art. 4º As entidades de que trata o caput do art. 1º promoverão, até 30 de abril de 1994, assembléia
geral de acionistas objetivando a alteração dos estatutos sociais, a fim de incluir na competência da
assembléia de acionistas as matérias previstas no art. 1º."
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Eletrobras ou de suas
controladas;

Eletrobras ou de suas
controladas;

Atribuição prevista no
art. 1º, inciso I do
Decreto
1.091/94.
Entende-se que não há
necessidade de copiar
ipsis
litteris
as
atribuições
legais
e
infralegais que não são
passíveis de delegação
expressa.

no art. 1º do Decreto nº
1.091/1994 estas devem
ser mantidas no Estatuto
em razão do disposto no
art. 4º do referido
Decreto.
Recomenda-se
controladas
subsidiárias.

trocar
por

cunho

De acordo SEST
II - alteração do capital
social;

Renumeração

De acordo SEST

Alteração
jurídico.

III - renúncia a direitos
de subscrição de ações
ou
debêntures
conversíveis em ações
de
empresas
controladas;

III - renúncia a direitos
de subscrição de ações
ou
debêntures
conversíveis em ações
de
empresas
controladas;

Excluir

Com
relação
às
competências
da
assembleia geral fixadas
no art. 1º do Decreto nº
1.091/1994 estas devem
ser mantidas no Estatuto
em razão do disposto no
art. 4º do referido
Decreto.

IV
emissão
de
debêntures conversíveis
em ações ou vendê-las,
se em tesouraria;

Renumeração

V - venda de debêntures
conversíveis em ações
de sua titularidade de
emissão de empresas
controladas;

Renumeração

VI
emissão
de
quaisquer outros títulos
ou valores mobiliários,
no país ou no exterior;

VI
emissão
de
quaisquer outros títulos
ou valores mobiliários,
no país ou no exterior;

VII - operação de cisão,
fusão,
incorporação
societária, dissolução e
liquidação da empresa;

VII - operação de cisão,
fusão,
incorporação
societária, dissolução e
liquidação da empresa;

Atribuição prevista no
art. 1º, inciso I do
Decreto
1.091/94.
Entende-se que não há
necessidade de copiar
ipsis
litteris
as
atribuições
legais
e
infralegais que não são
passíveis de delegação
expressa.

sem

De acordo SEST
Alteração
jurídico.

sem

cunho

De acordo SEST

Alteração
jurídico.

sem

cunho

De acordo SEST

Excluir
Atribuição prevista no
art. 1º, inciso I do
Decreto
1.091/94.
Entende-se que não há
necessidade de copiar
ipsis
litteris
as
atribuições
legais
e
infralegais que não são
passíveis de delegação
expressa.
De acordo SEST
Excluir
Atribuição prevista no
art. 122, inciso VIII da

Com
relação
às
competências
da
assembleia geral fixadas
no art. 1º do Decreto nº
1.091/1994 estas devem
ser mantidas no Estatuto
em razão do disposto no
art. 4º do referido
Decreto.

Esta
competência
também está expressa
no art. 1º, inc. II do
Decreto nº 1.091/1994.

Lei 6.404/76. Entendese
que
não
há
necessidade de copiar
ipsis
litteris
as
atribuições
legais
e
infralegais que não são
passíveis de delegação
expressa.
De acordo SEST

Portanto,
deve
ser
mantida no Estatuto em
razão do disposto no art.
4º do referido Decreto.
Desta
forma,
recomenda-se
a
seguinte redação:
"VII - operação de
cisão,
fusão
ou
incorporação
da
empresa;"
Quanto à liquidação, é
competência privativa da
assembleia geral, na
forma do art. 122, VIII
da Lei 6.404/1976 e não
consta
do
Decreto
acima. Dessa forma, não
há óbice jurídico à
exclusão proposta.

VIII - permuta de ações
ou
outros
valores
mobiliários;

VIII - permuta de ações
ou
outros
valores
mobiliários;

Excluir
Atribuição prevista no
art. 1º, inciso III do
Decreto
1.091/94.
Entende-se que não há
necessidade de copiar
ipsis
litteris
as
atribuições
legais
e
infralegais que não são
passíveis de delegação
expressa.
De acordo SEST

Com
relação
às
competências
da
assembleia geral fixadas
no art. 1º do Decreto nº
1.091/1994 estas devem
ser mantidas no Estatuto
em razão do disposto no
art. 4º do referido
Decreto.
Neste
sentido,
recomenda-se
que
sejam reproduzidas as
redações constantes no
supracitado art. 1º para
se
evitar
eventual
interpretação extensiva
do alcance do normativo.
Sugestão de redação:

IX - resgate de ações de
uma ou mais classes,
independente
de
aprovação
em
Assembleia Especial dos
acionistas das espécies e
classes atingidas;

Renumerado

De acordo SEST

X – reforma do Estatuto
Social;

X – reforma do Estatuto
Social;

Excluir

"VIII - permuta de
ações
ou
outros
valores mobiliários de
emissão da empresa;"
Alteração sem cunho
jurídico.

A
submissão
Eletrobras

da
aos

XI - autorização para a
empresa mover ação de
responsabilidade
civil
contra
os
administradores
pelos
prejuízos causados ao
seu patrimônio;

XI - autorização para a
empresa mover ação de
responsabilidade
civil
contra
os
administradores
pelos
prejuízos causados ao
seu patrimônio;

XII
eleição
e
destituição, a qualquer
tempo, de liquidantes,
julgando-lhes as contas;
e

XII
eleição
e
destituição, a qualquer
tempo, de liquidantes,
julgando-lhes as contas;
e

XIII – avaliação de bens
que o acionista concorrer
para a formação do
capital social.

XIII – avaliação de bens
que o acionista concorrer
para a formação do
capital social.

Sem correlação

V – aprovação da
celebração de Contratos
de Indenidade pela
companhia.

Atribuição prevista no
art. 122, inciso I da Lei
6.404/76.. Entende que
não há necessidade de
copiar ipsis litteris as
atribuições
legais
e
infralegais que não são
passíveis de delegação
expressa.
De acordo SEST
Excluir
Atribuição prevista no
art.
159
da
Lei
6.404/76.
Entende-se
que não há necessidade
de copiar ipsis litteris as
atribuições
legais
e
infralegais que não são
passíveis de delegação
expressa.
De acordo SEST
Excluir
Atribuição prevista no
art. 122, inciso VIII da
Lei 6.404/76. Entendese
que
não
há
necessidade de copiar
ipsis
litteris
as
atribuições
legais
e
infralegais que não são
passíveis de delegação
expressa.
De acordo SEST
Excluir
Trata-se de atribuição
legal prevista no art.
122, inciso VI da Lei
6.404/76.
O
CAE
entende que não há
necessidade de copiar
ipsis
litteris
as
atribuições legais que
não são passíveis de
delegação expressa, pois
o caput do art. 17 do
Estatuto começa com
“além
dos
casos
previstos em lei”. Caso
contrário,
haveria
redundância.
De acordo SEST
Sugestão de redação
Jurídico.
De acordo SEST

normativos
legais
é
obrigatória. Portanto, é
facultativa a reprodução
dos
dispositivos
constantes
em
tais
legislações no Estatuto.

A
submissão
da
Eletrobras
aos
normativos
legais
é
obrigatória. Portanto, é
facultativa a reprodução
dos
dispositivos
constantes
em
tais
legislações no Estatuto.

A
submissão
da
Eletrobras
aos
normativos
legais
é
obrigatória. Portanto, é
facultativa a reprodução
dos
dispositivos
constantes
em
tais
legislações no Estatuto.

A
submissão
da
Eletrobras
aos
normativos
legais
é
obrigatória. Portanto, é
facultativa a reprodução
dos
dispositivos
constantes
em
tais
legislações no Estatuto.

Sugestão com fulcro nas
instruções contida no

§ 1o O prazo mínimo
entre o primeiro edital de
convocação e a data da
realização da Assembleia
será de quinze dias e o
da segunda convocação,
de oito dias.

§ 1o O prazo mínimo
entre o primeiro edital de
convocação e a data da
realização da Assembleia
será de quinze dias e o
da segunda convocação,
de oito dias.

Excluir
Comitês sugerem excluir
para a Companhia não
ficar vinculada a um
prazo
específico que
pode
vir
a
ser
considerado inaplicável
no futuro. Entende-se
que
há
dispositivos
normativos que regem o
tema,
sendo
desnecessário
mencionar
expressamente
no
Estatuto.
De acordo SEST

§2º A Assembleia Geral
somente
poderá
deliberar sobre assuntos
da
ordem
do
dia,
constantes do respectivo
edital de convocação,
sendo
vedada
a
aprovação de matérias
sob rubrica genérica.

Renumeração

De acordo SEST

§ 3o As deliberações da
Assembleia
serão
tomadas por maioria de
votos, salvseu decreto

§ 2o As deliberações da
Assembleia
serão
tomadas por maioria de
votos, salvo aquelas que
exijam
quórum
qualificado, sendo o voto
de cada acionista ou seu
representante,

Ajuste de redação

regulamentarnormativo
s
que
regulam
alçadaobservada
a
47

Base acionária não é
formada
apenas
por
representante.
De acordo SEST

Parecer de Orientação
3847 da CVM.
O prazo previsto neste §
1º é legal (art. 124, § 1º,
inc.
II
da
Lei
nº
6.404/76). Em função da
Eletrobras ter suas ações
listadas na NYSE praticase o prazo mínimo de 30
dias entre o primeiro
edital de convocação e a
data da realização da
Assembleia.
Vale
lembrar
que
somente
se
poderá
adotar prazo mínimo
inferior ao disposto no
art. 124, § 1º, inc. II da
Lei nº 6.404/76 se
houver
expressa
alteração legal.
Assim, por se tratar de
tema regulado em lei é
facultativa a reprodução
no Estatuto.
Alteração sem cunho
jurídico.

Recomenda-se
a
exclusão da menção ao
representante, uma vez
que o voto proferido pelo
representante
é,
na
verdade, o voto do
próprio acionista.

"4. Termos e condições do contrato

Os riscos de conflito de interesses e o impacto que os contratos de indenidade podem causar ao patrimônio
da sociedade impõem à administração da companhia o dever de assegurar que os termos e condições
propostos no contrato de indenidade sejam adequadamente divulgados, de modo que os acionistas possam
avaliar as possíveis consequências patrimoniais para a companhia, e, conforme o caso, tomar as
providências que entenderem cabíveis a respeito.

Nesse tocante, a CVM considera que o envolvimento dos acionistas na decisão sobre a celebração de
contratos de indenidade – por meio, por exemplo, da inclusão de disposição estatutária que autorize a
companhia a indenizar seus administradores ou da submissão dos termos e condições gerais da minuta
do contrato à assembleia geral – tem o potencial de mitigar as preocupações mencionadas no parágrafo
anterior."

à
sua
política de alçada da proporcional
participação
acionária
no
companhia;o
aquelas

Portanto,
basta
menção ao acionista.

a

que
exijam
quórum
qualificado, sendo o voto
de cada representante
de acionista proporcional
à
sua
participação
acionária no capital da
companhia.

capital da companhia.

§ 4º As deliberações da
Assembleia
serão
registradas no livro de
atas,
podendo
ser
lavradas
de
forma
sumária.

Renumeração

De acordo SEST

Alteração
jurídico.

sem

cunho

§ 5o As declarações de
voto
poderão
ser
registradas, se assim o
desejar o representante
do acionista.

§ 4o As declarações de
voto
poderão
ser
registradas, se assim o
desejar o acionista ou
seu representante.

Ajuste de redação

Alteração
jurídico.

sem

cunho

§ 6o A abstenção de
voto, quando ocorrer,
deverá obrigatoriamente
constar da ata e do
documento
de
divulgação
da
Assembleia.

Renumeração

De acordo SEST

Alteração
jurídico.

sem

cunho

§ 7o A competência para
deliberar
sobre
a
convocação
da
Assembleia Geral é do
Conselho
de
Administração.
A
competência
assiste
ainda ao Conselho Fiscal
e aos acionistas, nos
casos previstos em lei.

Exclusão

Exclusão.

A
submissão
da
Eletrobras
aos
normativos
legais
é
obrigatória. Portanto, é
facultativa a reprodução
dos
dispositivos
constantes
em
tais
legislações no Estatuto.

De acordo SEST

Trata-se de atribuição
legal prevista no art.
142, inciso IV e no art.
164, inciso V, da Lei
6.404/76.
O
CAE
entende que não há
necessidade de copiar
ipsis
litteris
as
atribuições legais que
não são passíveis de
delegação expressa.
De acordo SEST

§ 8º A mesa que dirigirá
os
trabalhos
da
Assembleia Geral será
constituída
pelo
Presidente da Eletrobras,
ou seu substituto, e por
um secretário, escolhido
dentre os presentes.

§ 6º A mesa que dirigirá
os
trabalhos
da
Assembleia Geral será
presidida pelo Presidente
do
Conselho
de
Administração, ou por
um substituto escolhido
pelo referido órgão de
administração, e por um
secretário
escolhido
pelos
acionistas

Ajuste de redação
O administrador que
presidirá a assembleia,
em linha às boas práticas
de governança.
Sugestão da SEST

Não verificamos óbice na
escolha,
embora
usualmente não seja
tratada
como
competência
do
Presidente do CA, em
regra, relacionada com a
condução das Reuniões
do colegiado e interface
com demais instâncias

presentes,
que
designará o secretário.

de
governança
companhia.

da

Art. 18. O edital de
convocação condicionará
a presença do acionista
na Assembleia Geral ao
cumprimento
dos
requisitos previstos em
lei para esse fim.

Sem alteração

Art. 19. O acionista
poderá ser representado
por
procurador
nas
Assembleias Gerais, nos
termos do art. 126, § 1o
da Lei no 6.404, de 1976.
§ 1o Os documentos
comprobatórios
da
condição de acionista e
de sua representação
deverão ser entregues
no
escritório
da
Eletrobras, conforme o
edital de convocação,
até 72 (setenta e duas)
horas
antes
da
realização da Assembleia
Geral.
§ 2º Serão admitidos à
Assembleia Geral todos
os
acionistas
que
comparecerem com a
documentação
necessária à participação
do conclave.

Sem alteração

De acordo SEST

§ 1o Os documentos
comprobatórios
da
condição de acionista e
de sua representação
deverão ser entregues
no
escritório
da
Eletrobras, conforme o
edital de convocação.
até 72 (setenta e duas)
horas
antes
da
realização da Assembleia
Geral.
§ 2º Serão admitidos à
Assembleia Geral todos
os
acionistas
que
comparecerem com a
documentação
necessária à participação
do conclave cumprirem
os requisitos previstos
no edital de convocação.

Adequar
o
texto
à
Instrução CVM 481, com
a alteração trazida pela
Instrução CVM nº 622,
de 17 de abril de 2020,
dada a possibilidade de
assembleia no formato
digital.
De acordo SEST

Sem óbice jurídico para
a pretendida alteração.

Adequar
o
texto
à
Instrução CVM 481, com
a alteração trazida pela
Instrução CVM nº 622,
de 17 de abril de 2020,
dada a possibilidade de
assembleia no formato
digital.

Sem óbice jurídico para
a pretendida alteração.

De acordo SEST

De acordo SEST
§ 3 É dispensado o
reconhecimento de firma
do
instrumento
de
mandato outorgado por
acionistas não residentes
no país e por titular de
depositary
receipts
Brazilian
Depositary
Receipts (BDR), devendo
o
instrumento
de
representação
ser
depositado na sede da
Eletrobras com setenta e
duas
horas
de
antecedência
do
dia
marcado
para
a
realização da Assembleia
Geral.
o

Sem alteração
De acordo SEST

Pequena
redação.

sugestão

de

§ 4o A representação da
União nas Assembleias
Gerais da Eletrobras farse-á nos termos da
legislação
federal
específica.

Sem alteração

De acordo SEST

§
5º
A
Eletrobras
facilitará a participação e
votação
à
distância
conforme Instrução da
Comissão de Valores
Mobiliários – CVM.

Sem alteração

De acordo SEST

CAPÍTULO V
Da Administração

Sem alteração

De acordo SEST

Art. 20. A Administração
da Eletrobras, na forma
deste Estatuto e da
legislação de regência,
compete ao Conselho de
Administração
e
à
Diretoria Executiva.

Sem alteração

De acordo SEST

Art. 21. É privativo de
brasileiros,
pessoas
naturais, o exercício dos
cargos integrantes da
Administração
da
Eletrobras, devendo os
membros da Diretoria
Executiva ser residentes
no país, podendo ser
exigido, para qualquer
cargo de administrador,
a garantia de gestão
prevista na legislação
vigente.

Sem alteração

De acordo SEST

§
1o
As
atas
de
Assembleia Geral ou de
reunião do Conselho de
Administração,
que
elegerem,
respectivamente,
conselheiros
de
administração
e
diretores da companhia,
deverão
conter
a
qualificação de cada um
dos eleitos e o prazo de
gestão e, quando a lei
exigir certos requisitos
para a investidura em
cargo de administração
da Eletrobras, somente

Sem alteração
De acordo SEST

poderá ser eleito e
empossado aquele que
tenha
exibido
os
necessários
comprovantes de tais
requisitos, dos quais se
arquivará
cópia
autêntica na sede social.
§
2º
Os
requisitos
deverão
ser
comprovados
documentalmente,
utilizando-se para tal
todas as informações
contidas no formulário
padronizado, aprovado
pela
Secretaria
de
Coordenação
e
Governança
das
Empresas Estatais.

Sem alteração

De acordo SEST

Art. 22. A investidura em
cargo de administração
da Eletrobras observará
as condições impostas
pela legislação aplicável,
bem
como
aquelas
previstas na Política de
Indicação das empresas
Eletrobras.

Art. 22. A investidura em
cargo de administração
da Eletrobras observará
as condições impostas
pela legislação aplicável,
bem
como
aquelas
previstas nos normativos
internos definidos pela
Eletrobras.

Ajuste para adequar o
nome da Política de
Indicação
para
Normativos de Indicação
para cargos em órgãos
de
Governança
das
empresas Eletrobras.

§ 1º Sempre que a
Política de Indicação
pretender
impor
requisitos
adicionais
àqueles constantes da
legislação aplicável para
os
Conselheiros
de
Administração
da
Eletrobras,
tais
requisitos deverão ser
encaminhados
para
deliberação
dos
acionistas,
em
Assembleia Geral.

§ 1º Sempre que os
normativos
internos
definidos pela Eletrobras
pretenderem
impor
requisitos
adicionais
àqueles constantes da
legislação aplicável para
os
Conselheiros
de
Administração
da
Eletrobras,
tais
requisitos deverão ser
encaminhados
à
Assembleia Geral para
deliberação
dos
acionistas.
Sem alteração

Ajuste para adequar o
nome da Política de
Indicação
para
Normativos de Indicação
para cargos em órgãos
de
Governança
das
empresas Eletrobras.

Sem alteração

De acordo SEST

§ 2º Além das condições
para
investidura
mencionadas no caput
deste artigo, o indicado
para o cargo de diretor,
inclusive o Presidente,
deverá ter:
I
experiência
profissional
de,
pelo
menos 05 (cinco) anos,
em atividade ou função,

Alteração
jurídico.

sem

cunho

Alteração
jurídico.

sem

cunho

De acordo SEST

De acordo SEST

De acordo SEST

diretamente ligada ao
tema
principal
da
Diretoria.
Art. 23. É vedado ao
administrador deliberar
sobre matéria conflitante
com seus interesses ou
relativa a terceiros sob
sua
influência,
nos
termos do art. 156 da Lei
6.404, de 1976. Nessa
hipótese,
deverá
registrar
em
ata
a
divergência e eximir-se
de discutir o tema.
Sem correlação

Sem correlação

Art. 24. Os conselheiros
de
administração
e
diretores
serão
investidos
nos
seus
cargos,
mediante
assinatura de termo de
posse, subscrito pelo
Presidente
e
pelo
conselheiro ou diretor
empossado, no livro de
atas do Conselho de
Administração ou no da
Diretoria
Executiva,
conforme o caso.

Art. 23. É vedado ao
administrador deliberar
sobre matéria conflitante
com seus interesses ou
relativa a terceiros sob
sua
influência,
nos
termos do art. 156 da Lei
6.404, de 1976. Nessa
hipótese,
deverá
registrar em
ata
a
divergência e eximir-se
de discutir o tema.

Aprimoramento do texto
com base no item 3.9 do
modelo de estatuto da
SEST.

§1º O administrador ou
membro de Comitê que
estiver conflitado em
relação ao tema a ser
discutido
deverá
manifestar previamente
seu conflito de interesses
ou interesse particular,
retirando-se da reunião,
abstendo-se de debater
o tema e registrando-se
em
ata
a
referida
abstenção.
§2º
Qualquer
administrador
ou
membro
de
Comitê
poderá
manifestar
o
conflito de seu par, caso
dele
tenha
ciência,
devendo
o
órgão
colegiado deliberar sobre
o conflito conforme seu
Regimento e legislação
aplicável.

Inclusão
Aprimoramento do texto
com base no item 3.9 do
modelo de estatuto da
SEST.

Art. 24. Os conselheiros
de
administração,
diretores e membros dos
comitês
estatutários
serão investidos nos
seus cargos mediante
assinatura de termo de
posse
específico
no
prazo máximo de até 30
dias, contados a partir da
eleição ou nomeação,
disponibilizado
pela
Companhia,
o
qual

Ajuste de redação
O termo de posse é uma
manifestação unilateral
da pessoa eleita para o
cargo que dá eficácia à
decisão de sua eleição.
Logo, não se enxerga
qualquer benefício no
procedimento complexo
de se exigir que os
presidentes
assinem
igualmente o termo de
posse.

contemplará a sujeição do
empossado ao Código de
Conduta Ética e de
Integridade
das
Empresas Eletrobras e

Sem óbice, embora o
tema
seja
exaustivamente tratado
na Lei 6.404/1976.

De acordo SEST

De acordo SEST

Inclusão
Aprimoramento do texto
com base no item 3.9 do
modelo de estatuto da
SEST.
De acordo SEST

Não há ainda obrigação
legal
desta
dupla
assinatura, sendo que
igualmente não é uma

Sem óbice, embora o
tema
seja
exaustivamente tratado
na Lei 6.404/1976 e
pudesse
ser
melhor
tratado no Regimento
Interno do Colegiado,
por tratar-se de matéria
procedimental.

Sem óbice, embora o
tema
seja
exaustivamente tratado
na Lei 6.404/1976 e
pudesse
ser
melhor
tratado no Regimento
Interno do Colegiado,
por tratar-se de matéria
procedimental.

Sem óbice jurídico.

aos demais normativos
internos emitidos pela
Companhia.

praxe
de
outras
companhias abertas.
O termo de posse deverá
observar
o
modelo
divulgado
pela
Companhia.
Pequeno ajuste ainda
para que a sujeição aos
normativos
internos
possa constar em outro
documento
que
não
necessariamente
o
termo de posse.

§ 1o No caso de ser o
empossado o Presidente
da Eletrobras, assinará
também o termo de
posse o Ministro de
Estado ao qual se vincule
a Eletrobras.

§ 1o No caso de ser o
empossado o Presidente
da Eletrobras, assinará
também o termo de
posse o Ministro de
Estado ao qual se vincule
a Eletrobras.

Sugestão SEST
Excluir
Não se identificou fonte
legal que exigisse esse
procedimento.
Segue
linha
de
desburocratização fixada
pelo CA.
De acordo SEST

A investidura se
completa com a
assinatura do termo de
posse, que manifesta a
aceitação ao cargo,
configurando, assim, ato
unilateral e
personalíssimo do eleito.
Neste viés, apesar desta
exigência estar prevista
no art. 20, § 1º do
Decreto nº
4.559/200248, o art. 149
da Lei nº 6.404/76
somente exige a
assinatura do membro
eleito.
Vale lembrar que a
antiga redação do art. 5º
da Lei nº 3.890-A exigia
que as alterações
no
Estatuto
Social
da
Eletrobras
fossem
aprovadas por Decreto
Presidencial.
Contudo,
na sua atual redação,
menciona tão somente a
Lei
6.404/1976
.
Portanto, não se verifica
óbice jurídico à alteração
pretendida.

§ 2o Se o termo não for
assinado nos trinta dias
seguintes à eleição, esta
tornar-se-á sem efeito,

Renumeração
De acordo SEST

Alteração
jurídico.

sem

"Art. 20. (...)
§ 1o No caso de ser o empossado o Presidente da ELETROBRÁS, assinará também o termo de posse o
Ministro de Estado ao qual se vincule a ELETROBRÁS."
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cunho

salvo justificação aceita
pelo
órgão
da
administração para o
qual tiver sido eleito.
§ 3o O termo de posse
deverá conter, sob pena
de nulidade, a indicação
de pelo menos um
domicílio no qual o
administrador receberá
as citações e intimações
em
processos
administrativos
e
judiciais relativos a atos
de sua gestão, as quais
reputar-se-ão cumpridas
mediante entrega no
domicílio indicado, o qual
somente
poderá
ser
alterado
mediante
comunicação por escrito
à Eletrobras.

§ 2o O termo de posse
deverá conter, sob pena
de nulidade, a indicação
de pelo menos um
domicílio no qual o
administrador
ou
membro
externo
de
comitê
estatutário
receberá as citações e
intimações em processos
administrativos
e
judiciais relativos a atos
de sua gestão e/ou
atribuição,
as
quais
reputar-se-ão cumpridas
mediante entrega no
domicílio indicado, o qual
somente
poderá
ser
alterado
mediante
comunicação por escrito
à Eletrobras.

Remuneração

§ 4º A posse dos
membros do Conselho
de Administração e da
Diretoria Executiva está
condicionada à prévia
subscrição do Termo de
Anuência
dos
Administradores,
nos
termos do disposto no
Regulamento do Nível 1,
bem
como
ao
atendimento
dos
requisitos
legais
aplicáveis.

Remuneração

De acordo SEST

Alteração
jurídico.

Art. 25. Cada membro
dos
órgãos
da
administração
deverá,
antes de entrar no
exercício das funções e
ao deixar o cargo,
apresentar
declaração
anual
de
bens
à
empresa, à Comissão de
Ética
Pública
da
Presidência da República
– CEP/PR e ao Tribunal
de Contas da União.

Art. 25. Cada membro
dos
órgãos
da
administração
deverá,
antes de entrar no
exercício das funções
apresentar
à
Companhia, que zelará
pelo
sigilo
legal,
autorização de acesso às
Declarações de Ajuste
Anual do Imposto de
Renda Pessoa Física DIRPF
e
eventuais
retificações
apresentadas
à
Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,

Ajuste para contemplar a
IN TCU 87/2020 exige
que o formulário para
acesso seja fornecido
pelo
agente
público
investido (não serve a
cópia da declaração em
si), uma vez que o
acesso do TCU a esta
declaração anual de bens
se dá eletronicamente
mediante
convênio
firmado com a RFB e
lastreado no formulário
de
autorização
para
acesso, e não por meio
de acesso direto à

Não há óbice jurídico
para
a
pretendida
alteração.

Ajustes
ainda
para
adaptar à situação do
membro
externo
de
comitê estatutário que
recebe
remuneração
específica.
De acordo SEST

Sobre a possibilidade de
pessoas sem vínculo com
a companhia integrarem
o Comitê de Pessoas,
Elegibilidade, Sucessão e
Remuneração
e
receberem remuneração
pelo desempenho do
cargo nos reportamos
aos comentários tecidos
no art. 16, inc. III.

sem

cunho

A inclusão da SEST está
em linha com o disposto
na Lei n° 13.709/18.

conforme
formulário
disponibilizado
pelo
Tribunal de Contas da
União.

declaração guardada na
companhia.
Entende-se ainda que o
escopo da Lei 6.728/79
estaria abarcado pela Lei
8.730/93, sendo que
esta última delega ao
TCU
poder
para
regulamentação,
nos
termos
da
IN
supracitada.
Sugestão da SEST

Art. 26. O prazo de
gestão dos membros do
Conselho
de
Administração
e
da
Diretoria Executiva se
prorrogará até a efetiva
investidura dos novos
membros.
§
1º
Nos
prazos
previstos no caput dos
artigos 32 e 42 serão
considerados os períodos
anteriores de gestão
ocorridos há menos de
02 (dois) anos.
§ 2º Atingidos os prazos
máximos
de
gestão
previstos no caput dos
artigos 32 e 42, o
retorno do membro do
Conselho
de
Administração ou da
Diretoria Executiva só
poderá
ocorrer
após
decorrido
período
equivalente a um prazo
de gestão.
§ 3º Para fins do
disposto no caput do

Parágrafo
único:
Os
diretores deverão ainda
enviar à Comissão de
Ética
Pública
da
Presidência da República
– CEP/PR, anualmente,
Declaração Confidencial
de Informações – DCI,
conforme Lei 6.728/79 e
Lei 12.813/13, art. 9º,
inciso I.

Inclusão com base no
item 3.4 do modelo SEST
de estatuto, apenas os
diretores
precisam
enviar declaração anual
de bens à CEP, a qual
ocorre por meio de
declaração confidencial
de informações. Isso
decorre de entendimento
da
CEP
quando
à
necessidade de analisar
apenas o material de
diretores.

Não há óbice jurídico
para
a
pretendida
alteração.

Sem alteração

De acordo SEST

Sem óbice.

Sem alteração

De acordo SEST

Sem alteração

De acordo SEST

Sem alteração

De acordo SEST

artigo
42,
não
se
considera recondução a
eleição de diretor para
atuar em outra diretoria
da Eletrobras.
Art.
27.
Os
administradores eleitos
devem participar, na
posse e anualmente, de
treinamentos específicos
sobre
legislação
societária e de mercado
de capitais, divulgação
de informações, controle
interno,
código
de
conduta,
a
Lei
no
12.846/2013 e demais
temas relacionados às
atividades da Eletrobras.

Art.
27.
Os
administradores eleitos
devem participar, na
posse e anualmente, de
treinamentos específicos
sobre as atividades dos
respectivos órgãos de
governança
e
sobre
temas
afetos
aos
negócios e atividades da
Eletrobras, incluindo-se
os temas obrigatórios
definidos na legislação
correlata.

Aperfeiçoamento
da
redação, evitando-se a
menção
de
tópicos
específicos
de
treinamento, os quais
podem
se
tornar
desatualizados em caso
de alteração de lei ou
decreto.

Sem óbice jurídico para
a pretendida alteração.
Este tema foi tratado no
parecer
nº
PRJE
–
0169/2020,
de
08/09/2020, ao qual ora
se reporta.

De acordo SEST

Parágrafo
único.
É
vedada a recondução do
administrador que não
participar de nenhum
treinamento
anual
disponibilizado
pela
empresa nos últimos
dois anos.

sem alteração

De acordo SEST

Art. 28. O Conselho de
Administração
e
a
Diretoria
Executiva
deliberarão
com
a
presença da maioria dos
seus membros e suas
deliberações
serão
tomadas,
respectivamente,
pelo
voto da maioria dos
conselheiros ou diretores
presentes.

Art. 28. O Conselho de
Administração
e
a
Diretoria
Executiva
deliberarão
com
a
presença da maioria dos
seus membros e suas
deliberações
serão
tomadas,
respectivamente,
pelo
voto da maioria dos
conselheiros ou diretores
presentes,
excetuadas
as hipóteses de quórum
qualificado estabelecidas
nesse Estatuto e na
legislação vigente.

Aperfeiçoamento
da
redação pois há casos de
quórum qualificado para
deliberação.

§ 1o De cada reunião
lavrar-se-á ata, que será

§ 1 o De cada reunião
lavrar-se-á
ata
que
deverá ser redigida com

Ajuste para deixar claro
que
a
participação
remota e digital em

Sugestão da SEST para
inclusão do novo § 9. foi
contemplada no caput do
Art. 28 e §1 + Secretaria
de Governança

No âmbito da Diretoria
Executiva
não
há
previsão
de
quórum
qualificado na Lei nº
6.404/76, apenas para o
CA (art. 14049, inc. IV da
Lei 6.404/76), desde que
o Estatuto especifique as
matérias.

Considerando que o art.
121, § único da Lei nº
6.404/7650 permite que

"Art. 140. O conselho de administração será composto por, no mínimo, 3 (três) membros, eleitos pela
assembléia-geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, devendo o estatuto estabelecer:
(...)
IV - as normas sobre convocação, instalação e funcionamento do conselho, que deliberará por maioria de
votos, podendo o estatuto estabelecer quorum qualificado para certas deliberações, desde que especifique
as matérias."
49

"Art. 121. A assembléia-geral, convocada e instalada de acordo com a lei e o estatuto, tem poderes
para decidir todos os negócios relativos ao objeto da companhia e tomar as resoluções que julgar
convenientes à sua defesa e desenvolvimento.
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assinada por todos os
membros presentes.

§ 2o O Conselho de
Administração reunir-seá, ordinariamente, uma
vez por mês, e a
Diretoria Executiva, uma
vez por semana.

Sem correlação

Sem correlação

§
3o
Compete
aos
respectivos Presidentes,
ou
à
maioria
dos
integrantes
de
cada
órgão da administração
da Eletrobras, convocar,
em
caráter
extraordinário,
as
reuniões do Conselho de
Administração
e
da
Diretoria Executiva.

clareza e registrar as
deliberações
tomadas,
as quais poderão ser
lavradas
em
forma
sumária,
além
das
pessoas presentes, os
votos divergentes e as
abstenções de voto, e
será assinada por todos
os membros presentes
física,
remota
e
eletronicamente.
§ 2o O Conselho de
Administração reunir-seá, ordinariamente, uma
vez por mês, e a
Diretoria Executiva, ao
menos quatro vezes por
mês,
na
forma
e
condições previstas em
seus
respectivos
Regimentos Internos.

reuniões
igualmente
caracteriza presença.
Sugestão da
Secretaria
Governança

SEST

+
de

Ajuste
para
evitar
possíveis fragilidades na
SOX.

o acionista participe e
vote a distância em
assembleia geral, não se
vislumbra óbice jurídico
para
a
participação
remota e digital dos
conselheiros
nas
reuniões do CA.

Sem óbice jurídico para
a pretendida alteração.

De acordo SEST

§3 As reuniões do Sugestão da SEST
Conselho
de
Administração
e
da
Diretoria
Executiva
devem, em regra, ser
presenciais, admitindo,
excepcionalmente,
a
reunião virtual ou a
participação de membro
por
tele
ou
videoconferência.
§4º A pauta da reunião e a
respectiva documentação Sugestão da SEST
serão distribuídas com
antecedência mínima de 5
dias úteis, salvo nas
hipóteses
devidamente
justificadas
pela
Companhia e acatadas
pelo Colegiado.

Considerando que o art.
121, § único da Lei nº
6.404/76 permite que o
acionista participe e vote
a
distância
em
assembleia geral, não se
vislumbra óbice jurídico
para
a
participação
remota e digital dos
conselheiros
nas
reuniões do CA.
Alteração
jurídico.

sem

cunho

Renumeração

Alteração
jurídico.

sem

cunho

De acordo SEST

Parágrafo único. Nas companhias, abertas e fechadas, o acionista poderá participar e votar a distância em
assembleia geral, nos termos do regulamento da Comissão de Valores Mobiliários e do órgão competente
do Poder Executivo federal, respectivamente."

§ 4o Nas deliberações do
Conselho
de
Administração
e
resoluções da Diretoria
Executiva, os respectivos
Presidentes terão, além
do voto pessoal, o de
desempate.
Sem correlação

Renumeração

Alteração
jurídico.

§ 7o As reuniões dos
órgãos de administração
da Eletrobras e de seus
comitês
de
assessoramento poderão
ocorrer
em
formato
físico, remoto, híbrido ou
exclusivamente
digital/eletrônico,
registrando-se presença
do
membro
que
participar da reunião por
alguma
das
formas
previstas
nos
Regimentos Internos dos
respectivos colegiados.

CAE
havia
feito
observação
sobre
oportunidade
de
regulamentar
as
reuniões digitais dos
órgãos de administração
e assessoramento.
Segue proposta
sentido.
De acordo SEST

Em caso de decisão Sugestão SEST
não-unânime,
a
justificativa do voto
divergente será registrada,
a critério do respectivo
membro, observado que
se
exime
de
responsabilidade
o
conselheiro ou diretor
dissidente
que
faça
consignar sua divergência
em ata de reunião ou, não
sendo possível, dela dê
ciência imediata e por
escrito ao Conselho de
Administração
ou
à
Diretoria Executiva.
Sem alteração

neste

Considerando que o art.
121, § único da Lei nº
6.404/76 permite que o
acionista participe e vote
a
distância
em
assembleia geral, não se
vislumbra óbice jurídico
para
a
participação
remota e digital dos
conselheiros
e
dos
membros de Comitês
nas
respectivas
reuniões.

Recomenda-se a não
inclusão
por
ser
reprodução do disposto
no art. 15851, § 1° da Lei
nº 6.404/76.

De acordo SEST

" Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da
sociedade e em virtude de ato regular de gestão; responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que causar,
quando proceder:
(...)
§ 1º O administrador não é responsável por atos ilícitos de outros administradores, salvo se com eles for
conivente, se negligenciar em descobri-los ou se, deles tendo conhecimento, deixar de agir para impedir
a sua prática. Exime-se de responsabilidade o administrador dissidente que faça consignar sua divergência
em ata de reunião do órgão de administração ou, não sendo possível, dela dê ciência imediata e por escrito
ao órgão da administração, no conselho fiscal, se em funcionamento, ou à assembléia-geral."
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cunho

De acordo SEST

§8º

Art. 29. Os membros do
Conselho
de
Administração
e
da
Diretoria
Executiva
responderão, nos termos
da legislação vigente,

sem

individual
e
solidariamente,
pelos
atos que praticarem e
pelos prejuízos que deles
decorram
para
a
companhia.
§
1o
A
Eletrobras
assegurará
aos
integrantes
e
exintegrantes da Diretoria
Executiva, do Conselho
de Administração e do
Comitê de Auditoria, a
defesa em processos
judiciais
e
administrativos contra
eles instaurados pela
prática de atos no
exercício do cargo ou
função, desde que não
haja incompatibilidade
com os interesses da
companhia.
§ 2o O benefício previsto
no parágrafo primeiro
deste artigo aplica-se
aos ocupantes e exocupantes de função de
confiança
e
demais
empregados
e
exempregados
regularmente investidos
de
competência
por
delegação
dos
administradores.

§ 3o A forma do
beneficio
mencionado
será
definida
pelo
Conselho
de
Administração, ouvida a

Sem alteração
De acordo SEST

§ 2º O benefício previsto
no parágrafo primeiro
deste artigo aplica-se:
I - aos ocupantes e exocupantes de função de
confiança;

Inclusão de texto com
base na sugestão do
Jurídico.
De acordo SEST

II
aos
demais
empregados
e
exempregados
regularmente investidos
de
competência
por
delegação
dos
administradores; e
III - aos representantes
indicados pela Eletrobras
para compor os órgãos
de governança de suas
empresas
controladas,
subsidiárias
e
das
associações
em
que
figure como membro,
bem como de empresas
estatais e sociedades
privadas, nas quais a
Eletrobras,
suas
subsidiárias
e
controladas
detenham
participações.
Sem alteração

De acordo SEST

A sugestão de redação
proposta visa adequar o
Estatuto
Social
para
contemplar
todos
os
beneficiários constantes
da apólice do Seguro
D&O contratado pela
Eletrobras
até
então
vigente.

área
jurídica
da
Eletrobras.
§ 4o A Eletrobras poderá
manter, na forma e
extensão definida pelo
Conselho
de
Administração,
observado,
no
que
couber, o disposto no
parágrafo 1º, contrato
de seguro permanente
em favor das pessoas
mencionadas,
para
resguardá-los
de
responsabilidade
por
atos ou fatos pelos quais
eventualmente possam
vir a ser demandados
judicial
ou
administrativamente.
§ 5o Se alguma das
pessoas mencionadas for
condenada, com decisão
judicial transitada em
julgado,
com
fundamento em violação
da lei ou do Estatuto
Social da companhia ou
decorrente
de
ato
culposo ou doloso, esta
deverá
ressarcir
à
Eletrobras
todos
os
custos
e
despesas
decorrentes da defesa de
que trata os parágrafos
1º e 2º, além de
eventuais prejuízos à
imagem da companhia.
Sem correlação

Sem correlação

Sem alteração

De acordo SEST

Sem alteração

De acordo SEST

§ 6º A Eletrobras poderá
celebrar Contratos de
Indenidade
com
as
pessoas indicadas no
parágrafo 2º acima, nos
termos aprovados pela
Assembleia Geral da
companhia.

Inclusão de texto com
base na sugestão do
Jurídico.

§ 7º Fica assegurado aos
Administradores
e
Conselheiros
Fiscais,
bem como aos exadministradores e exconselheiros, mediante
pedido
justificado,
o

Adequação ao item 3.10
do modelo de estatuto
da SEST.

De acordo SEST

Sugestão da SEST

A sugestão de redação
proposta visa possibilitar
a celebração de Contrato
de Indenidade entre a
companhia e todos os
beneficiários constantes
da apólice do Seguro
D&O contratado pela
Eletrobras
até
então
vigente,
conforme
orientação recebida dos
administradores
no
âmbito do GT criado para
estudar o tema.
Sem óbice jurídico para a
pretendida
inclusão,
uma vez que está em
linha com o disposto no

conhecimento
de
informações
e
documentos constantes
de registros ou de banco
de dados da Companhia,
indispensáveis à defesa
administrativa
ou
judicial,
em
ações
propostas por terceiros,
de
atos
praticados
durante seu prazo de
gestão ou mandato.

Art.
30.
Os
administradores
da
Eletrobras que vierem a
criar vantagens salariais
sem previsão ou em
desacordo
com
o
estabelecido
nos
contratos de trabalho,
plano
de
cargos
e
salário, acordo coletivo
de trabalho ou com a
legislação
vigente,
responderão
pelos
prejuízos causados à
companhia com base no
caput do art. 29 deste
Estatuto.
Art. 31. O limite máximo
de
participação
do
Conselheiro
em
Conselhos
de
Administração
não
poderá ser superior a 05
(cinco), considerando-se
o
da
Eletrobras,
observada a limitação
remuneratória.

art. 7°52, inc. III da Lei
nº 12.527/11.

§8º Na hipótese do
parágrafo anterior, os
ex-administradores e exconselheiros
somente
terão
acesso
a
informações
e
documentos
classificados
pela
Companhia
como
sigilosos após assinatura
de
termo
de
confidencialidade
disponibilizado
pela
Companhia.
Sem alteração

Complemento
ao
parágrafo sétimo para
conferir maior segurança
jurídica.

Art. 31. Os empregados
e administradores da
Eletrobras
deverão
observar
o
limite
máximo de 2 (duas)
participações
remuneradas
em
Conselhos
de
Administração
de
subsidiárias
da

Adequação do texto para
contemplar
recomendação
dos
Comitês.

Sem óbice jurídico para
a pretendida alteração.

De acordo SEST

De acordo SEST

Excluir o caput para
eliminar
a
restrição
quanto ao acúmulo de no
máximo 5 conselhos de
administração.

Embora o limite de
integrar, no máximo,
cinco conselhos tenha
perdido a referência
autorregulatória e tal
limitação tenha caráter
subjetivo, não constar
parâmetro algum pode
eventualmente onerar
em demasia o

"Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter:
(...)
III - informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer
vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado;"
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Eletrobras e de suas
demais
sociedades
investidas
direta
ou
indiretamente,
sejam
elas
públicas
ou
privadas.

Essa limitação decorreu
inicialmente
do
formulário do ISE B3 que
antigamente
mencionava
expressamente
a
quantidade
de
5
conselhos como limite
para acúmulo.
Atualmente,
o
questionário do ISE não
menciona
um
quantitativo específico,
mas pede que seja feito
um corte.
O CEGS e o CAE
entendem
que
a
restrição é indevida pois
não há uma metodologia
capaz
de
aferir
a
razoabilidade do número
a ser escolhido.
Por outro lado, o CAE e o
CEGS
entendem
ser
oportuno que haja uma
limitação remuneratória
atinente ao acúmulo de
cargos em empresas
Eletrobras e em suas
investidas.
De acordo SEST

conselheiro e, assim,
prejudicar o
desempenho dos seus
deveres fiduciários.
Ademais,
consoante
recomenda o Código das
Melhores Práticas de
Governança Corporativa
do IBGC53 "O regimento
interno do conselho deve
estabelecer o número
máximo
de
outros
conselhos, comitês e/ou
cargos executivos que
poderão ser ocupados
por seus conselheiros,
levando
em
consideração
a
complexidade
da
organização
e
a
necessidade
de
dedicação para o cargo."
Sugere-se, ainda, a
inclusão do §3º abaixo
para deixar evidenciado
o entendimento da CVM
no sentido de que para
empresas estatais não
se aplica a possibilidade
de dispensa prevista no
disposto no art. 14754,
§3º da Lei nº 6.404/76
em face do que
estabelece o art. 17,
inc. V da Lei nº
13.303/16.
Sugestão de redação:
"§1°
O
candidato
indicado para compor
o
Conselho
de
Administração
da
Eletrobras
deve
informar à companhia
as demais atividades e

53

Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, 5.ed., Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa. - São Paulo, SP: IBGC, 2015, p. 48.
"Art. 147. Quando a lei exigir certos requisitos para a investidura em cargo de administração da
companhia, a assembléia-geral somente poderá eleger quem tenha exibido os necessários comprovantes,
dos quais se arquivará cópia autêntica na sede social.
(...)
§ 3o O conselheiro deve ter reputação ilibada, não podendo ser eleito, salvo dispensa da assembléia-geral,
aquele que:
I - ocupar cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado, em especial, em
conselhos consultivos, de administração ou fiscal; e
II - tiver interesse conflitante com a sociedade.
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cargos, conselhos e
comitês que integra,
especialmente cargos
de
presidente
de
conselho, para que a
assembleia
geral
avalie
sua
disponibilidade
de
tempo para exercer o
cargo de conselheiro
na Eletrobras.
§2º O acúmulo de
cargos em conselhos
não pode prejudicar o
exercício regular dos
deveres fiduciários do
administrador
nas
companhias em que
seja indicado como
membro da Diretoria
Executiva
ou
do
Conselho
de
Administração
Parágrafo
único.
É
vedada a participação
remunerada
de
membros
da
administração
pública
federal,
direta
ou
indireta, em mais de 2
(dois) órgãos colegiados
de
empresa
estatal,
incluídos os conselhos de
administração e fiscal e
os Comitês de Auditoria.
CAPÍTULO VI
Do Conselho de
Administração
Art. 32. O Conselho de
Administração
será
integrado por 11 (onze)
membros, eleitos pela
Assembleia Geral, que
designará dentre eles o
Presidente, com prazo de
gestão unificado de 02
(dois)
anos,
sendo
permitidas, no máximo,
03 (três) reconduções
consecutivas,
assim
constituído:

Exclusão.

Exclusão.
Trata-se de previsão
estatutária redundante,
pois reproduz o art. 20
da Lei 13.303/16.
De acordo SEST

Sem alteração

Art. 32. O Conselho de
Administração
será
integrado por 11 (onze)
membros, eleitos pela
Assembleia Geral, que
designará dentre eles o
Presidente, com prazo de
gestão unificado de 02
(dois)
anos,
sendo
permitidas, no máximo,
03 (três) reconduções
consecutivas,
assim
constituído:

De acordo SEST
Adequação do texto para
deixar claro que
o
Presidente do CA e seu
substituto
serão
designados
pela
Assembleia Geral
de
Acionistas.
Estatuto
Padrão da SEST.
Ajustado para prever
mais abaixo a eleição do
Presidente
e
do
substituto pelo próprio
CA, em linha com o item
4.2
do
modelo
de
estatuto da SEST.

A
submissão
da
Eletrobras
aos
normativos
legais
é
obrigatória. Portanto, é
facultativa a reprodução
dos
dispositivos
constantes
em
tais
legislações no Estatuto.

I - sete conselheiros
indicados pelo Ministro
de Estado de Minas e
Energia, dentre os quais
pelo menos dois deverão
atender às condições
previstas no art. 25 da
Lei nº 13.303/2016 e no
art. 39 do Decreto nº
8.945/2016;

Sem alteração

De acordo SEST

II - um conselheiro
indicado pelo Ministro de
Estado da Economia, na
forma
da
legislação
vigente;

Sem alteração

De acordo SEST

III - um conselheiro
eleito, em votação em
separado na Assembleia
Geral, pelos acionistas
minoritários titulares de
ações
ordinárias,
de
emissão da Eletrobras,
devendo o candidato
atender aos requisitos da
Lei nº 13.303/2016;

Sem alteração

De acordo SEST

IV – um conselheiro
eleito em votação em
separado na Assembleia
Geral,
excluído
o
acionista
controlador,
pelos acionistas titulares
de ações preferenciais,
de emissão da Eletrobras
que representem, no
mínimo, dez por cento
do
capital
social,
excluídas,
para
tal
cômputo,
as
ações
detidas pelos acionistas
controladores, devendo
o candidato atender aos
requisitos da Lei nº
13.303/2016; e

Sem alteração

De acordo SEST

V – um conselheiro eleito
como representante dos

Sem alteração

Pequena sugestão
ajuste redacional:

de

"IV – um conselheiro
eleito em votação em
separado
na
Assembleia
Geral,
excluído o acionista
controlador,
pelos
acionistas titulares de
ações
preferenciais,
de
emissão
da
Eletrobras
que
representem,
no
mínimo, dez por cento
do
capital
social,
excluídas, para tal
cômputo, as ações
detidas pelo acionista
controlador
e
entidades sobre seu
controle, devendo o
candidato atender aos
requisitos da Lei nº
13.303/2016; e"

De acordo SEST

empregados, escolhido
pelo voto direto de seus
pares
dentre
os
empregados ativos e em
eleição organizada pela
companhia em conjunto
com
as
entidades
sindicais
que
os
representem,
nos
termos da legislação
vigente.
§ 1o Somente poderão
exercer o direito previsto
no inciso IV acima, os
acionistas
preferencialistas
que
comprovarem
a
titularidade ininterrupta
de suas ações durante o
período de três meses,
no
mínimo,
imediatamente anterior
à
realização
da
Assembleia Geral.
§ 2º O conselheiro
representante
dos
empregados, previsto no
inciso V, não participará
das
discussões
e
deliberações
sobre
assuntos que envolvam
relações
sindicais,
remuneração, benefícios
e vantagens, inclusive
matérias de previdência
complementar
e
assistenciais, hipóteses
em que fica configurado
o conflito de interesse.
§ 3o As matérias que
configurem conflito de
interesses,
conforme
disposto no § 2º acima,
serão deliberadas em
reunião
especial
exclusivamente
convocada
sem
a
presença do conselheiro
de
administração
representante
dos
empregados, sendo-lhe
assegurado o acesso à
ata de reunião e aos
documentos referentes
às
deliberações,
no
prazo de até 30 dias.

Sem alteração

De acordo SEST

Exclusão

Esta
regra
já
está
contemplada no art. 2º,
§3º, da Lei nº 12.353, de
28 de dezembro de
2010.
É,
portanto,
redundante
a
sua
manutenção no Estatuto
da Companhia.

A
submissão
da
Eletrobras
aos
normativos
legais
é
obrigatória. Portanto, é
facultativa a reprodução
dos
dispositivos
constantes
em
tais
legislações no Estatuto.

De acordo SEST

Exclusão

Esta
regra
já
está
contemplada no art. 8º,
§1º, da Portaria nº 026
de 11 de março de 2011.
É, portanto, redundante
a sua manutenção no
Estatuto da Companhia.
De acordo SEST

Em que pese não haver
óbice jurídico para a
exclusão, considerando
que
Portarias
são
alteradas
com
mais
frequência, recomendase manter a previsão até
mesmo para evidenciar a
transparência
no
processo deliberativo e
para que haja uma regra
clara sobre deliberação
sem a presença do
conselheiro e o prazo
máximo
do
qual
a
companhia dispõe para
que este conselheiro
tenha acesso a ata e
demais documentos, de

modo
a
evitar
controvérsia sobre estes
pontos,
notadamente
porque
pode
haver
desconhecimento destes
conselheiros sobre tais
regras, que se afiguram
o mínimo a se observar
em caso de conflito de
interesses
decorrentes
do vínculo empregatício
de tal conselheiro, a
despeito de hoje existir
regra neste sentido.
§ 4º O Conselho de
Administração
deverá
ser
composto,
no
mínimo, por 30% (trinta
por cento) de membros
independentes,
respeitando-se o critério
de independência mais
rigoroso, em caso de
divergência
entre as
regras da Lei nº 13.303,
de 30 de junho de 2016,
e do Regimento do
Programa Destaque em
Governança de Estatais
da Brasil, Bolsa, Balcão
S/A (B3).

§5º O Ministério das
Minas e Energia deverá
indicar
os
membros
independentes
do
Conselho
de
Administração de que
trata o §4º do presente
artigo, caso os demais
acionistas não o façam.
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Renumeração

De acordo SEST

Alteração
jurídico.

sem

§4º
O
Comitê
de
Pessoas,
Elegibilidade,
Sucessão
e
Remuneração
deverá
verificar
o
enquadramento
dos
indicados a conselheiros
independentes por meio
da
análise
de
autodeclaração
apresentada
e
respectivos documentos.
Renumeração

Sugestão da SEST

Sem óbice jurídico para a
pretendida
inclusão,
uma vez que está em
linha com o disposto no
art. 2155, inc. I do
Decreto nº 8.945/2016.

De acordo SEST

" Art. 21. A empresa estatal criará comitê de elegibilidade estatutário com as seguintes competências:

I - opinar, de modo a auxiliar os acionistas na indicação de administradores e Conselheiros Fiscais sobre
o preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações para as respectivas eleições; e"

cunho

Sem correlação

Art. 33. Compete ao
Conselho
de
Administração a fixação
de
diretrizes
fundamentais
da
administração,
por
iniciativa
dos
seus
membros, ou a ele
propostas, para fins de
exame e deliberação,
pela Diretoria Executiva,
bem como o controle
superior da Eletrobras e
controladas,
pela
fiscalização
da
observância
das
diretrizes por ele fixadas,
acompanhamento
da
execução dos programas
aprovados e verificação
dos resultados obtidos.

§6º O Conselho de
Administração
elegerá
seu Presidente e o
substituto na primeira
reunião após a eleição de
seus membros, devendo
o Presidente ser um dos
membros indicados pelo
Ministro de Estado de
Minas e Energia - MME.
Art. 33. O Conselho de
Administração é órgão
de
deliberação
estratégica e colegiada
da Companhia e deve
exercer suas atribuições
considerando
os
interesses
de
longo
prazo da companhia, os
impactos decorrentes de
suas
atividades
na
sociedade e no meio
ambiente e os deveres
fiduciários
de
seus
membros,
em
alinhamento ao disposto
na Lei nº 13.303/2016.

Adequação ao item 3.4
do modelo de estatuto
da SEST.

§1º
Compete
ao
Conselho
de
Administração a fixação
de
diretrizes
fundamentais
da
administração,
por
iniciativa
dos
seus
membros, ou a ele
propostas, para fins de
exame e deliberação,
pela Diretoria Executiva,
bem como o controle
superior da Eletrobras e
controladas,
pela
fiscalização
da
observância
das
diretrizes por ele fixadas,
acompanhamento
da
execução dos programas

Sugestão da SEST Alteração do Art. 33 para
§1º.

O novo dispositivo se
adequa ao art. 12, §1º,
da Lei de Criação da
Eletrobras.
De acordo SEST
Sugestão da SEST

Sem óbice jurídico para a
alteração pretendida.

Alteração
jurídico.

sem

cunho

aprovados e verificação
dos resultados obtidos.
§ 1o O Conselho de
Administração reunir-seá, ao menos uma vez ao
ano, sem a presença do
Presidente
da
companhia,
inclusive
para aprovação do Plano
Anual de Atividades de
Auditoria
Interna
–
PAINT e do Relatório
Anual das Atividades de
Auditoria
Interna
–
RAINT.

Renumeração

De acordo SEST

Alteração
jurídico.

sem

cunho

§ 2o O Conselho de
Administração reunir-seá pelo menos duas vezes
ao ano com a presença
dos auditores externos.
Art. 34. A remuneração
mensal
devida
aos
membros do Conselho
de Administração, fixada
em Assembleia Geral,
não excederá a dez por
cento da remuneração
mensal
média
dos
diretores, excluídos os
valores
relativos
a
adicional de férias e
benefícios, sendo vedado
o
pagamento
de
participação,
de
qualquer espécie, nos
lucros da companhia.

Renumeração

De acordo SEST

Alteração
jurídico.

sem

cunho

Art. 34. A remuneração
mensal
devida
aos
membros do Conselho
de Administração, fixada
em Assembleia Geral,
não excederá a dez por
cento da remuneração
mensal
média
dos
diretores, excluídos os
valores
relativos
a
adicional de férias e
benefícios, sendo vedado
o
pagamento
de
qualquer
forma
de
remuneração
não
prevista em Assembleia
Geral, bem como de
participação,
de
qualquer espécie, nos
lucros da companhia.

Sugestão da SEST

Sem óbice jurídico para
a pretendida inclusão,
uma vez que está em
linha com o disposto no
art. 15256 da Lei n°
6.404/76.

Parágrafo
único.
Os
membros do Conselho
de Administração terão
ressarcidas
suas
despesas de locomoção e
estada,
sempre
que
residentes fora da cidade
em que for realizada a
reunião, e, somente de
locomoção,
quando
residente na cidade.

Parágrafo
único.
Os
membros do Conselho
de Administração terão
ressarcidas
suas
despesas
de
alimentação, locomoção
e estada, sempre que
residentes fora da cidade
em que for realizada a
reunião e, somente de
locomoção
e

Inclusão de alimentação
para se adequar ao item
3.6 do modelo SEST de
estatuto e para a prática
de pagamento de diárias
aos Conselheiros que
viajam.

A
remuneração
dos
administradores,
incluindo a estipulação
de eventuais benefícios,
é
determinada
em
assembleia geral.

Alteração sem cunho
jurídico.

Sugestão da SEST

"Art. 152. A assembléia-geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos
administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, tendo em conta
suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua competência e reputação profissional e o
valor dos seus serviços no mercado."
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alimentação,
quando
residente na cidade.
Sem alteração

De acordo SEST

Art. 36. No exercício de
suas
atribuições
compete ao Conselho de
Administração,
sem
prejuízo
das
competências previstas
na legislação vigente:

Sem alteração

De acordo SEST

I - deliberar sobre a
organização
de
empresas subsidiárias ou
cessação da participação
acionária da Eletrobras
nas referidas empresas;

I
autorizar
a
constituição e definir a
organização de
suas
subsidiárias,
deliberar
sobre a aquisição de
participação minoritária
em
sociedade
empresarial, sobre a
cessação da participação
acionária da Eletrobras
nas referidas empresas,
decidir
sobre
a
realização de operações
de
reestruturação
societária
de
suas
controladas e avaliar
ainda periodicamente o
alinhamento estratégico,
operacional e financeiro
das
participações
societárias
da
Companhia
ao
seu
objeto social.

De acordo SEST

Art. 35. Além dos casos
previstos em lei, dar-seá vacância do cargo
quando o membro do
Conselho
de
Administração deixar de
comparecer
a
duas
reuniões consecutivas ou
três intercaladas, nas
últimas
12
(doze)
reuniões, sem motivo
justificado.

Foram incluídas muitas
competências no mesmo
inciso
deixando
a
redação confusa.
Sugestão de redação:
"I
autorizar
a
constituição e definir
a organização de suas
subsidiárias;
II - deliberar sobre a
aquisição
de
participação
minoritária
em
sociedade
empresarial e sobre a
cessação
da
participação acionária
da
Eletrobras
nas
referidas empresas;
III - recomendar a
realização
de
operações
de
reestruturação
societária em suas
controladas,
sem
prejuízo
da
competência legal das
assembleias
gerais
das
respectivas

companhias
de
aprovar a realização
de tais operações;
IV
avaliar
periodicamente
o
alinhamento
estratégico,
operacional
e
financeiro
das
participações
societárias
da
Companhia ao seu
objeto social."
II - deliberar sobre a
associação, diretamente
ou
por
meio
de
subsidiária
ou
controlada, com ou sem
aporte de recursos, para
constituição
de
consórcios empresariais
ou
participação
em
sociedades, com ou sem
poder de controle, no
Brasil ou no exterior que
se destinem direta ou
indiretamente
à
exploração da produção,
transmissão
ou
distribuição de energia
elétrica sob regime de
concessão, autorização
ou permissão;

II – deliberar sobre a
associação de que trata
o §1º do art. 3º deste
Estatuto Social;

Proposta de simplificar a
redação, pois o texto
original já está todo
previsto no art. 3º, §1º,
do Estatuto.

III – deliberar sobre os
acordos de acionistas a
serem firmados pela
Eletrobras,
suas
subsidiárias
ou
controladas, antes de
sua assinatura, cumprida
a legislação vigente;

Sem alteração

De acordo SEST

IV - definir a política de
concessão
de
empréstimos
e
de
financiamentos,
sendo
vedada a concessão aos
administradores,
membros do Conselho
Fiscal, empregados e
acionista controlador;

Sem alteração

De acordo SEST

V - manifestar-se sobre
atos e aprovar contratos
de acordo com a política
de
alçadas
vigente,

V - manifestar-se sobre
atos e aprovar contratos
de acordo com nos
normativos
internos

Ajuste para adequar o
nome da Política de
Alçadas para Normativos
que regulam as alçadas

Alteração
jurídico.

sem

cunho

Alteração
jurídico.

sem

cunho

De acordo SEST

compreendendo-se,
dentre estes atos ou
contratos,
mas
não
limitativamente,
a
concessão
de
financiamento
a
sociedades
concessionárias
de
serviço
público
de
energia elétrica, sob seu
controle, e a tomada de
empréstimos no país ou
no exterior;

vigentes definidos pela
Eletrobras que regulam
as alçadas de aprovação
nas
Empresas
Eletrobras,
compreendendo-se,
dentre estes atos ou
contratos,
mas
não
limitativamente,
a
concessão
de
financiamento
a
sociedades
concessionárias
de
serviço
público
de
energia elétrica, sob seu
controle, e a tomada de
empréstimos no país ou
no exterior;

de aprovação
das
Empresas Eletrobras.

VI – aprovar, respeitada
a política de alçadas,
prestação de garantia
para empréstimos ou
financiamentos tomados
no país ou no exterior,
de
sociedades
controladas ou não, de
que participe;

VI
–
aprovar,
respeitados
os
normativos
internos
vigentes definidos pela
Eletrobras que regulam
as alçadas de aprovação
nas
Empresas
Eletrobras, prestação de
garantia
para
empréstimos
ou
financiamentos tomados
no país ou no exterior,
de
sociedades
controladas ou não, de
que participe;

Ajuste para adequar o
nome da Política de
Alçadas para Normativos
que regulam as alçadas
de
aprovação
das
Empresas Eletrobras.

VII- aprovar, respeitada
a política de alçadas, a
contratação
de
empréstimos
ou
financiamentos, no país
ou
no
exterior,
de
sociedades controladas;

VIIaprovar,
respeitados
os
normativos
internos
vigentes definidos pela
Eletrobras que regulam
as alçadas de aprovação
nas
Empresas
Eletrobras, a contratação
de
empréstimos
ou
financiamentos, no país
ou
no
exterior,
de
sociedades controladas;
VIII - deliberar sobre a
organização
de
entidades
técnicocientíficas de pesquisa
de interesse empresarial
da Eletrobras no setor
energético, bem como
aprovar, respeitados os
normativos
internos
vigentes definidos pela
Eletrobras que regulam
as alçadas de aprovação

Ajuste para adequar o
nome da Política de
Alçadas para Normativos
que regulam as alçadas
de
aprovação
das
Empresas Eletrobras.

VIII - deliberar sobre a
organização
de
entidades
técnicocientíficas de pesquisa
de interesse empresarial
da Eletrobras no setor
energético, bem como
aprovar, respeitada a
política
de
alçadas,
concessão
de
financiamentos
e
prestação de garantia

De acordo SEST

Alteração
jurídico.

sem

cunho

Alteração
jurídico.

sem

cunho

Alteração
jurídico.

sem

cunho

De acordo SEST

De acordo SEST

Ajuste para adequar o
nome da Política de
Alçadas para Normativos
que regulam as alçadas
de
aprovação
das
Empresas Eletrobras.

De acordo SEST

para aquelas sob seu
controle;

IX
convocar
a
Assembleia Geral
de
acionistas, nos casos
previstos na Lei no
6.404, de 1976, ou
sempre
que
julgar
conveniente;
X
determinar
a
distribuição de encargos
entre os integrantes da
Diretoria
Executiva,
respeitadas
as
atribuições
definidas
neste Estatuto;

nas
Empresas
Eletrobras, a concessão
de financiamentos e a
prestação de garantia
para aquelas sob seu
controle;
Sem alteração

X
determinar
a
distribuição
e
redistribuição
de
encargos
entre
os
integrantes da Diretoria
Executiva e aprovar as
adequações
correlatas
no
Manual
de
Organização
da
Eletrobras, respeitadas
as atribuições definidas
neste Estatuto;

De acordo SEST

Alteração
jurídico.

sem

cunho

Ajuste para
deixar
expresso que o CA deve
aprovar as mudanças no
manual de organização
que
estejam
relacionadas
à
distribuição de encargos
entre os integrantes da
Diretoria.

XI - propor à Assembleia
Geral o aumento de
capital, a emissão de
ações,
bônus
de
subscrição e debêntures
da Eletrobras, exceto as
previstas no inciso XII;
XII
autorizar
a
aquisição de ações de
emissão da Eletrobras,
para
efeito
de
cancelamento
ou
permanência
em
tesouraria e posterior
alienação, bem como
deliberar
sobre
a
emissão de títulos não
conversíveis
e
de
debêntures simples, não
conversíveis em ações;

Sem alteração

De acordo SEST
De acordo SEST

Sem alteração

De acordo SEST

XIII - deliberar sobre
negociação de ações ou
debêntures;

XIII - deliberar sobre
negociação de ações ou
debêntures, ressalvadas
as
competências
da
Assembleia Geral para
deliberar
sobre
a
matéria;

Sugestão SEST

Recomenda-se
a
exclusão,
pois,
nos
termos do art. 1º, inc. I
do Decreto nº 1.091/94
reproduzido no art. 16,
inc. I do Estatuto, é
competência
da
assembleia
geral
deliberar
sobre
a
alienação, no todo ou em
parte, de ações do
capital
social
da
Eletrobras ou de suas
controladas,
não
havendo exceção para
alienação de ações da
companhia
em
tesouraria.
Sem óbice jurídico para a
alteração pretendida por
estar em conformidade
com o disposto nos arts.

XIV
autorizar
a
alienação de bens do
ativo permanente e a
constituição de ônus
reais,
observada
a
Política
de
Alçadas
quanto a alienação de
bens móveis;

XIV
autorizar
a
alienação de bens do
ativo permanente, e a
constituição de ônus
reais e a prestação de
garantias a obrigações
de terceiros, na extensão
fixada pelos normativos
internos
vigentes
definidos pela Eletrobras
que regulam as alçadas
de
aprovação
nas
Empresas Eletrobras;

Ajuste para adequar o
nome da Política de
Alçadas para Normativos
que regulam as alçadas
de
aprovação
das
Empresas Eletrobras.

XV - deliberar sobre
fazer e aceitar doações
com ou sem encargos,
observado o disposto no
Manual de Compliance e
no Código de Ética e de
Conduta das Empresas
Eletrobras, bem como na
Política de Alçadas;

XV - deliberar sobre
fazer e aceitar doações
com ou sem encargos,
observado o disposto no
Programa de Integridade
das empresas Eletrobras
e no Código de Conduta
Ética e de Integridade
das
Empresas
Eletrobras,
em
linha
ainda com os normativos
internos
vigentes
definidos pela Eletrobras

Ajuste para adequar o
nome da Política de
Alçadas para Normativos
que regulam as alçadas
de
aprovação
das
Empresas Eletrobras.

59 e 122, inc. IV, ambos
da Lei nº 6.404/197657.
Sem óbice jurídico para a
alteração pretendida por
estar em conformidade
com o disposto no art.
142, inc. VIII da Lei nº
6.404/197658.

Ajustado
para
não
prever mais limitação a
bens móveis.
Sugestão da SEST

Alteração
jurídico.

sem

Adequação ao título do
novo
documento
do
Programa
de
Integridade.

"Art. 59. A deliberação sobre emissão de debêntures é da competência privativa da assembléia-geral,
que deverá fixar, observado o que a respeito dispuser o estatuto:
I - o valor da emissão ou os critérios de determinação do seu limite, e a sua divisão em séries, se for o
caso;
II - o número e o valor nominal das debêntures;
III - as garantias reais ou a garantia flutuante, se houver;
IV - as condições da correção monetária, se houver;
V - a conversibilidade ou não em ações e as condições a serem observadas na conversão;
VI - a época e as condições de vencimento, amortização ou resgate;
VII - a época e as condições do pagamento dos juros, da participação nos lucros e do prêmio de reembolso,
se houver;
VIII - o modo de subscrição ou colocação, e o tipo das debêntures.
§ 1o Na companhia aberta, o conselho de administração pode deliberar sobre a emissão de debêntures
não conversíveis em ações, salvo disposição estatutária em contrário. (Redação dada pela Lei nº 12.431,
de 2011).
§ 2o O estatuto da companhia aberta poderá autorizar o conselho de administração a, dentro dos limites
do capital autorizado, deliberar sobre a emissão de debêntures conversíveis em ações, especificando o
limite do aumento de capital decorrente da conversão das debêntures, em valor do capital social ou em
número de ações, e as espécies e classes das ações que poderão ser emitidas.
(Redação
dada pela Lei nº 12.431, de 2011).
§ 3o A assembleia geral pode deliberar que a emissão terá valor e número de série indeterminados, dentro
dos limites por ela fixados.
(Redação dada pela Lei nº 12.431, de 2011).
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§ 4o Nos casos não previstos nos §§ 1o e 2o, a assembleia geral pode delegar ao conselho de administração
a deliberação sobre as condições de que tratam os incisos VI a VIII do caput e sobre a oportunidade da
emissão.
(Incluído pela Lei nº 12.431, de 2011).
(...)
Art. 122. Compete privativamente à assembleia geral:
(...)
IV - autorizar a emissão de debêntures, ressalvado o disposto nos §§ 1o, 2o e 4o do art. 59;"
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" Art. 142. Compete ao conselho de administração:
(...)
VIII – autorizar, se o estatuto não dispuser em contrário, a alienação de bens do ativo não circulante, a
constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros;"

cunho

que regulam as alçadas
de
aprovação
nas
empresas Eletrobras;
XVI - eleger e destituir
os
diretores
da
companhia e fiscalizar a
sua gestão;

XVII - examinar, a
qualquer
tempo,
os
livros
e
papéis
da
Eletrobras, bem como
solicitar
informações
sobre
contratos
celebrados ou em via de
celebração
e
sobre
quaisquer outros atos;
XVIII – implementar e
supervisionar
os
sistemas de gestão de
riscos, controles internos
e
conformidade
estabelecidos para a
prevenção e a mitigação
dos principais riscos a
que está exposta a
Eletrobras
e
suas
controladas, inclusive os
riscos relacionados à
integridade
das
informações contábeis e
financeiras e aqueles
relacionados
à
ocorrência de corrupção
e fraude;

XVI - eleger e destituir
os membros da Diretoria
Executiva da companhia,
inclusive o
Presidente, fixando-lhes
as
atribuições
e
conferindo,
formalmente,
a
responsabilidade pelas
áreas de Conformidade e
Gerenciamento de Riscos
aos seus membros.
XVII - 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;
Sem alteração

De acordo SEST

Sugestão da SEST

CAE recomendou manter
essa atribuição legal em
face de sua relevância. A
referência à fiscalização
da gestão foi trazida do
inciso XVI para o XVII.

Sem óbice jurídico para a
alteração pretendida por
estar em conformidade
com o disposto nos arts.
9°, §2° e 18, inc. II,
ambos
da
Lei
nº
13.303/201659.

Alteração
jurídico.

sem

De acordo SEST

De acordo SEST

"Art. 9º A empresa pública e a sociedade de economia mista adotarão regras de estruturas e práticas
de gestão de riscos e controle interno que abranjam:
(...)
§ 2º A área responsável pela verificação de cumprimento de obrigações e de gestão de riscos deverá ser
vinculada ao diretor-presidente e liderada por diretor estatutário, devendo o estatuto social prever as
atribuições da área, bem como estabelecer mecanismos que assegurem atuação independente.
(...)
Art. 18. Sem prejuízo das competências previstas no art. 142 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976 , e das demais atribuições previstas nesta Lei, compete ao Conselho de Administração:
(...)
II - implementar e supervisionar os sistemas de gestão de riscos e de controle interno estabelecidos
para a prevenção e mitigação dos principais riscos a que está exposta a empresa pública ou a sociedade
de economia mista, inclusive os riscos relacionados à integridade das informações contábeis e
financeiras e os relacionados à ocorrência de corrupção e fraude;"
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cunho

XIX – analisar, ao menos
trimestralmente,
o
balancete
e
demais
demonstrações
financeiras, sem prejuízo
da atuação do Conselho
Fiscal;

Sem alteração

De acordo SEST

XX
aprovar
os
relatórios
da
administração
e
de
controles internos, bem
como as contas da
Diretoria Executiva;

XX – manifestar se sobre
os
relatórios
da
administração, bem

Sugestão SEST

Sem óbice jurídico para a
alteração pretendida por
estar em conformidade
com o disposto no art.
142, inc. V da Lei nº
6.404/197660.

Sem correlação

XXI - aprovar os
relatórios
de controles internos;

Sugestão SEST

Sem óbice jurídico para a
alteração pretendida.

XXI - escolher e destituir
os
auditores
independentes
e
igualmente escolher e
destituir a instituição
financeira que manterá
as ações da Eletrobras
em contas de depósito,
em
nome
dos
respectivos titulares, sob
o regime escritural, sem
emissão de certificados,
tal como determina o §
1o do art. 8º deste
Estatuto;

XXII
escolher
e
destituir os auditores
independentes;
igualmente escolher e
destituir a instituição
financeira que manterá
as ações da Eletrobras
em contas de depósito,
em
nome
dos
respectivos titulares, sob
o regime escritural, sem
emissão de certificados,
tal como determina o §
1o do art. 8º deste
Estatuto;

XXII – deliberar sobre a
designação e dispensa
do ocupante do cargo de
titular
da
Auditoria
Interna, após aprovação
do
Ministério
da
Transparência
e
Controladoria Geral da
União, da Ouvidoria e da
Secretaria
de
Governança;

XXIII – deliberar sobre a
designação, observado
o normativo interno de
seleção aplicável,
e
dispensa dos ocupantes
dos cargos de titulares
da Auditoria Interna e de
Ouvidoria,
após
aprovação do Conselho
de
Administração,
e
submeter
sua
deliberação, em ambos
os casos, para aprovação
da Controladoria Geral
da União;

como sobre as contas da
Diretoria Executiva;

Exclusão para permitir
escolha e destituição de
instituição
financeira,
que manterá as ações da
Eletrobras em contas de
depósito, pela Diretoria
Executiva da Eletrobras.

De acordo SEST

Atualização para atender
à
reestruturação
aprovada pelo CA por
meio da Deliberação
041/2019, previsão de
aprovação na AGE/AGO
abril/2020.
Sugestão SEST -

XXII
– deliberar sobre a
designação, observada a
Política de Seleção..
Secretaria de
Governança – substituir
por “normativo interno
de seleção aplicável”

"Art. 142. Compete ao conselho de administração:
(...)
V - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria;"
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Sem óbice jurídico para a
pretendida
alteração,
uma vez que não se trata
de competência legal
indelegável do CA.

Sem óbice jurídico para a
alteração pretendida.

XXIII - deliberar sobre as
atribuições
e
funcionamento
da
Auditoria Interna, da
Ouvidoria
e
da
Secretaria
de
Governança;

XXIV - deliberar sobre as
atribuições
e
funcionamento das áreas
que lhe são vinculadas;

Atualização para atender
à
reestruturação
aprovada pelo CA por
meio da Deliberação
041/2019.

Sem óbice jurídico para a
pretendida alteração.

Recomendação para que
o texto fique genérico.

De acordo SEST
XXIV – deliberar sobre
propostas
de
implementação
de
medidas corretivas ou de
aprimoramento
de
procedimentos e rotinas,
em
decorrência
da
análise
das
manifestações recebidas
pela Ouvidoria;
XXV - solicitar auditoria
interna periódica sobre
as
atividades
da
entidade
fechada
de
previdência
complementar
que
administra o plano de
benefícios
da
companhia;

Renumeração

De acordo SEST

Alteração
jurídico.

XXV - solicitar auditoria
interna periódica sobre
as
atividades
da
entidade
fechada
de
previdência
complementar
que
administra o plano de
benefícios
da
companhia;

Excluir texto original.
Repetição de atribuição
já prevista em resolução
CGPAR.

Sem óbice jurídico para a
pretendida alteração.

XXVI - aprovar e manter
atualizado um plano de
sucessão não-vinculante
dos
membros
do
Conselho
de
Administração
e
da
Diretoria Executiva, cuja
elaboração
deve
ser
coordenada
por
seu
Presidente;
XXVI - estabelecer as
diretrizes fundamentais
de
organização
administrativa
da
Eletrobras;

Renumeração

XXVII
escolher,
observados os requisitos
da Política de Indicação
vigente,
os
representantes
da
Eletrobras
na
administração
de
sociedades controladas
ou não, associações e
fundações,
de
que
participe, devendo ser

XXVIII
–
escolher,
indicar
e
aprovar
indicações
de
administradores
para
subsidiárias, sociedades
investidas, associações e
fundações, nos termos
do art. 3º, § 5º, 6º e 7º
deste Estatuto;

sem

cunho

O novo texto reflete o
subitem 29 do item 4.6
do modelo de estatuto
da SEST
Sugestão SEST

De acordo SEST

Ajuste para adequar o
nome da Política de
Indicação para
Necessidade
de
simplificar o dispositivo
para evitar redundâncias
com o art. 3º, §§6º e 7º.

Alteração
jurídico.

sem

cunho

Alteração
jurídico.

sem

cunho

indicados
para
tais
cargos,
preferencialmente,
empregados
da
companhia
ou
de
controladas;
XXVIII
–
elaborar,
alterar e aprovar seu
Regimento
Interno,
observadas as normas
sobre
composição
e
competência
fixadas
neste Estatuto e nas
normas legais vigentes;

XXIX - deliberar sobre a
declaração de dividendos
intermediários e sobre o
pagamento
de
juros
sobre o capital próprio,
por proposta da Diretoria
Executiva, de acordo
com o disposto no art.
47, inciso XIII, deste
Estatuto;

De acordo SEST

XXIX – elaborar, alterar
e aprovar seu
Regimento Interno e os
de seus Comitês de
Assessoramento,
observadas as normas
sobre composição e
competência fixadas
neste Estatuto e nas
normas legais vigentes;
Sem alteração

XXX - conceder férias ou
licença ao Presidente da
companhia;

XXXI
conceder
afastamento ou licença
ao
Presidente
da
companhia, inclusive a
título de férias;

XXXI
–
aprovar
o
regulamento de pessoal
e
estabelecer
o
quantitativo de funções
de
confiança
da
administração superior
da
Eletrobras,
nos
termos do inciso II, do
art. 62 deste Estatuto,
bem como de suas
controladas;

XXXII – estabelecer o
quantitativo de funções de
confiança
da
administração superior da
Eletrobras e de suas
controladas, nos termos
do inciso II, do art. 62
deste Estatuto, bem como
aprovar o regulamento de
pessoal das empresas
Eletrobras,
acordos
coletivos de trabalho,
programa de participação
dos empregados nos
lucros ou resultados,
plano de cargos e salários,
plano
de
funções,
benefícios de empregados
e
programa
de

Incluída menção aos
regimentos internos dos
comitês,
a
fim
de
simplificar a redação do
inciso XL.

Alteração
jurídico.

sem

cunho

De acordo SEST

De acordo SEST

Sugestão SEST

Sem óbice jurídico para a
pretendida alteração.

XXXI – Sem óbice jurídico para a
aprovar o regulamento de pretendida alteração.
pessoal e estabelecer o
quantitativo de funções de
confiança, nos termos do
inciso II, do art. 62 deste
Estatuto, bem como
acordos coletivos de
trabalho, programa de
participação
dos
empregados nos lucros
ou resultados, plano de
cargos e salários, plano
de funções, benefícios de
empregados e programa
de desligamento de
empregados
da
administração superior da
Eletrobras, nos termos do
inciso II, do art. 62 deste
Estatuto, bem como e de
suas controladas;
Sugestão SEST -

desligamento
empregados;

de

Sugestão Secretaria de
Governança (CAAS) organização do texto

sem
perda
semântica, texto
proposta.
XXXII
–
aprovar
o
quantitativo máximo de
pessoal e a realização de
concurso
público
da
Eletrobras e de suas
controladas;
XXXIII - aprovar o Plano
Estratégico e o Plano
Diretor de Negócios e
Gestão, bem como suas
alterações;
XXXIV – aprovar o
orçamento
anual
da
Eletrobras e de suas
controladas, que deverá
ser
elaborado
em
consonância com o Plano
Estratégico e o Plano
Diretor de Negócio e
Gestão e o Plano de
Negócios e Gestão de
cada empresa;
XXXV – aprovar os
Contratos de Metas de
Desempenho
Empresarial – CMDE, por
meio
dos
quais
as
empresas controladas da
Eletrobras
se
comprometem a cumprir
as
orientações
estratégicas ali definidas
visando
atender
às
metas
e
resultados
estabelecidos
pela
controladora, bem como
a
política
de
consequências aplicada à
Eletrobras e as suas
controladas,
acompanhando o seu
efetivo cumprimento;

da
da

Renumeração

De acordo SEST

Alteração
jurídico.

sem

cunho

Renumeração

De acordo SEST

Alteração
jurídico.

sem

cunho

Renumeração

De acordo SEST

Alteração
jurídico.

sem

cunho

Renumeração

De acordo SEST

Alteração
jurídico.

sem

cunho

XXXVI – aprovar as
políticas
e
diretrizes
sobre
transações
e
celebrações de contratos
de compra e venda de
energia
elétrica
da
Eletrobras
e
suas
controladas, bem como
os seus posicionamentos
em
ações
judiciais
relativas ao mercado de
Energia
Elétrica,
observado o disposto no
inciso V deste artigo;
XXXVII – aprovar os
projetos de investimento
da Eletrobras e suas
controladas conforme a
Política
de
Alçadas
vigente;

XXXVIII – aprovar a
política de transações
com partes relacionadas,
em conformidade com os
requisitos
de
competitividade,
conformidade,
transparência, equidade
e comutatividade, que
será revista, no mínimo,
anualmente;
XXXIX – realizar a
avaliação
de
desempenho, individual
e coletiva, pelo menos
uma vez ao ano, dos
administradores e dos
membros de Comitês,
nos termos da legislação
vigente;
XL – deliberar sobre a
criação, funcionamento,
por meio de regimento
interno, e extinção de
Comitês de Suporte ao
Conselho
de
Administração
para
aprofundamento
dos
estudos
estratégicos,
bem como, eleger e
destituir seus membros,
observada a legislação
vigente;

Renumeração

De acordo SEST

Alteração
jurídico.

sem

cunho

XXXVIII – aprovar os
projetos de investimento
da Eletrobras e suas
controladas, na extensão
definida
pelos
normativos
internos
vigentes definidos pela
Eletrobras que regulam
as alçadas de aprovação
nas
Empresas
Eletrobras;

Ajuste para adequar o
nome da Política de
Alçadas para Normativos
que regulam as alçadas
de
aprovação
das
Empresas Eletrobras.

Alteração
jurídico.

sem

cunho

Renumeração

De acordo SEST

Alteração
jurídico.

sem

cunho

Renumeração

De acordo SEST

Alteração sem cunho
jurídico.

XLI – deliberar sobre a
criação, funcionamento e
extinção de Comissões e
de
Comitês
de
Assessoramento
ao
Conselho
de
Administração
para
aprofundamento
dos
estudos estratégicos e
garantia de que a
decisão a ser tomada
pelo Colegiado seja
tecnicamente
bem

Ajuste da redação para
prever explicitamente a
possibilidade
de
comissões, tal como foi
feito no rol de atribuições
da Diretoria (art. 47, VI).
Sugestão da SEST

Alteração
jurídico.

De acordo SEST

sem

cunho

fundamentada,
bem
como, eleger e destituir
seus
membros,
observada a legislação
vigente;
XLI – aprovar a Política
de
Indicação
que
contenha os requisitos
mínimos para indicação
de
membros
do
Conselho
de
Administração,
do
Conselho Fiscal e da
Diretoria Executiva, nas
sociedades nas quais a
Eletrobras
e
suas
controladas participem,
bem
como
das
fundações, associações e
fundos de pensão;

XLII
–
aprovar
normativos internos que
regulam as indicações
para cargos em órgãos
de
governança
das
empresas Eletrobras, os
quais
devem
dispor
sobre
os
requisitos
mínimos para indicação
de
membros
do
Conselho
de
Administração,
do
Conselho Fiscal e da
Diretoria Executiva, nas
sociedades nas quais a
Eletrobras
e
suas
controladas participem,
bem
como
das
fundações, associações e
fundos de pensão;

Ajuste para adequar o
nome da Política de
Indicação
para
Normativos de Indicação
para cargos em órgãos
de
Governança
das
empresas Eletrobras.

Alteração
jurídico.

sem

cunho

XLII
estabelecer
política de divulgação de
informações
da
Eletrobras;

Renumeração

De acordo SEST

Alteração
jurídico.

sem

cunho

XLIII
aprovar
e
fiscalizar o cumprimento
das metas e resultados
específicos
a
serem
alcançados
pelos
membros da Diretoria
Executiva;
XLIV
promover
anualmente
análise
quanto ao atendimento
das
metas
e
dos
resultados na execução
do Plano Diretor de
Negócios e Gestão e
Plano
Estratégico,
devendo publicar suas
conclusões e informá-las
ao Congresso Nacional e
ao Tribunal de Contas da

Renumeração

De acordo SEST

Alteração
jurídico.

sem

cunho

XLV
promover
anualmente
análise
quanto ao atendimento
das
metas
e
dos
resultados na execução
do Plano Diretor de
Negócios e Gestão e
Plano Estratégico
de
longo prazo, sob pena de
seus
integrantes
responderem
por
omissão,
devendo

Sugestão SEST

Sem óbice jurídico para a
alteração pretendida por
estar em conformidade
com o disposto no art.
3761, § 3º do Decreto n°
8.945/2016.

" Art. 37. É condição para a investidura em cargo de Diretoria da empresa estatal a assunção de
compromisso com metas e resultados específicos a serem alcançados, que deverá ser aprovado pelo
Conselho de Administração, ao qual incumbe fiscalizar o seu cumprimento.
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(...)
§ 3º Compete ao Conselho de Administração da empresa, se houver, ou de sua controladora, sob pena de
seus integrantes responderem por omissão, promover anualmente análise quanto ao atendimento das
metas e dos resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, devendo publicar
suas conclusões e informá-las ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União."

União, nos termos da
legislação vigente;

publicar suas conclusões
e
informá-las
ao
Congresso Nacional e ao
Tribunal de Contas da
União, nos termos da
legislação vigente;

XLV - discutir, aprovar e
monitorar decisões que
envolvam práticas de
governança corporativa,
relacionamento
com
partes
interessadas,
política de gestão de
pessoas e código de
conduta dos agentes no
âmbito da Eletrobras e
as respectivas diretrizes
para suas controladas;
XLVI – aprovar a política
de alçadas;

Renumeração

De acordo SEST

Alteração
jurídico.

sem

cunho

XLVII
–
aprovar
normativos internos que
regulam as alçadas de
aprovação nas Empresas
Eletrobras
definindo,
inclusive, os
assuntos e valores para
sua alçada decisória e da
Diretoria Executiva;
XLVIII – manifestar-se
sobre
as
propostas
matérias
a
serem
submetidas
à
deliberação
dos
acionistas
em
assembleia, bem como

Ajuste para adequar o
nome da Política de
Alçadas para Normativos
que regulam as alçadas
de aprovação
das
Empresas Eletrobras.

Alteração
jurídico.

sem

cunho

XLVII – manifestar-se
sobre as propostas a
serem
submetidas
à
deliberação
dos
acionistas
em
assembleia;

Sugestão SEST

Sugestão SEST

Sugere-se
pequeno
ajuste redacional para
deixar a redação mais
clara.

aprovar a inclusão de
matérias no instrumento
de
convocação
da
Assembleia Geral, não se
admitindo a inclusão da
rubrica "assuntos gerais"
no
instrumento
de
convocação;
XLVIII - aprovar as
Políticas
de
Conformidade
e
Gerenciamento
de
riscos,
Dividendos
e
Participações
societárias, bem como
outras políticas gerais da
companhia;
XLIX - subscrever Carta
Anual com explicação
dos compromissos de
consecução de objetivos
de políticas públicas;

De acordo SEST
Renumeração

L – aprovar e divulgar a
Carta Anual com
explicação dos
compromissos de

Sugestão SEST

Alteração
jurídico.

sem

cunho

Sem óbice jurídico para a
alteração pretendida por
estar em conformidade
com o disposto no art.

L
aprovar
o
Regulamento
de
licitações;
LI- manifestar-se sobre
o relatório apresentado
pela Diretoria-Executiva
resultante da auditoria
interna
sobre
as
atividades da entidade
fechada de previdência
complementar;

consecução de objetivos
de políticas públicas, na
forma prevista na Lei
13.303, de 30 de junho
de 2016;
Renumeração
LII - aprovar o patrocínio
a plano de benefícios de
assistência à saúde e
previdência
complementar
e
a
adesão
a
entidade
fechada de previdência
complementar,
bem
como
fiscalizar
o
cumprimento do limite
de
participação
da
Eletrobras no custeio
desses benefícios.

8º, inc. I da Lei
13.303/201662.

sem

nº

De acordo SEST

Alteração
jurídico.

cunho

Texto original excluído
pois se trata de repetição
de atribuição já prevista
em resolução CGPAR.
Foi inserida a atribuição
de aprovar novos planos
de assistência à saúde e
de
previdência
complementar,
conforme subitem 42 do
item 4.6 do modelo de
estatuto SEST.

Sem óbice jurídico para a
alteração pretendida.

De acordo SEST
LII- manifestar-se sobre
remuneração
dos
membros da Diretoria e
participação nos lucros
da companhia;

LIII- propor à Assembleia
Geral a remuneração dos
administradores e dos
membros dos demais órgãos
estatutários da Companhia,
bem como executar e
monitorar a remuneração de
que trata este inciso inclusive a
participação
nos lucros e resultados, dentro
dos limites aprovados pela
Assembleia Geral;

Sugestão SEST

Sem óbice jurídico para a
alteração pretendida por
estar em conformidade
com o disposto no art.
15263 da Lei n° 6.404/76
e no art. 3864, § 8º do
Decreto nº 8.945/2016.
Sobre a possibilidade de
pessoas sem vínculo com
a companhia integrarem
o Comitê de Pessoas,
Elegibilidade, Sucessão e
Remuneração
e
receberem remuneração
pelo desempenho do
cargo nos reportamos
aos comentários tecidos
no art. 16, inc. III.

"Art. 8º As empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão observar, no mínimo, os
seguintes requisitos de transparência:
I - elaboração de carta anual, subscrita pelos membros do Conselho de Administração, com a explicitação
dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas pela empresa pública, pela sociedade
de economia mista e por suas subsidiárias, em atendimento ao interesse coletivo ou ao imperativo de
segurança nacional que justificou a autorização para suas respectivas criações, com definição clara dos
recursos a serem empregados para esse fim, bem como dos impactos econômico-financeiros da
consecução desses objetivos, mensuráveis por meio de indicadores objetivos;"
62

"Art. 152. A assembléia-geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos
administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, tendo em conta
suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua competência e reputação profissional e o
valor dos seus serviços no mercado."
63

"Art. 38. A empresa estatal deverá possuir Comitê de Auditoria Estatutário como órgão auxiliar do
Conselho de Administração da empresa, se houver, ou de sua controladora, ao qual se reportará
diretamente, observado o disposto no art. 16.
(...)
§ 8º A remuneração dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário será fixada pela assembleia geral,
em montante não inferior à remuneração dos Conselheiros Fiscais."
64

LIII
autorizar
a
constituição
de
subsidiárias, bem assim
a
aquisição
de
participação minoritária
em empresa;

Sugestão SEST

Alteração
jurídico.

sem

cunho

LIV - estabelecer política
de porta-vozes visando a
eliminar
risco
de
contradição
entre
informações de diversas
áreas
e
as
dos
executivos
da
companhia; e

LV - estabelecer política
de
porta-vozes Sugestão SEST
objetivando eliminar risco
de contradição entre
informações de diversas
áreas e as dos executivos
da companhia; e

Alteração
jurídico.

sem

cunho

LV - decidir sobre casos
omissos deste Estatuto.

LVI - solicitar auditoria LV - alterado para inciso Sem óbice jurídico para a
alteração pretendida por
interna periódica sobre as LX
estar em conformidade
atividades da entidade
Sugestão SEST
com o disposto nos arts.
fechada de previdência
1º caput e 2°, inc. III,
Complementar
que
ambos da Resolução
administra
plano
de
CGPAR nº 09/201665.
benefícios da estatal, bem
como manifestar-se sobre
o relatório apresentado
pela Diretoria-Executiva
resultante da auditoria
interna a respeito;

Sem correlação

LVII
avaliar
os
diretores e membros de
comitês estatutários da
Companhia, nos termos
do inciso III do art. 13 da
Lei 13.303, de 30 de
junho de 2016, com o
apoio metodológico e
procedimental do Comitê
de
Pessoas,
Elegibilidade, Sucessão e
Remuneração;

Sugestão SEST

Sem óbice jurídico para a
alteração pretendida.

Sem correlação

LVIII - avaliar, a cada 4
(quatro)
anos,
o

Sugestão SEST

Sem óbice jurídico para a
alteração pretendida.

LIV - aprovar o Plano
Anual de Atividades de
Auditoria
Interna
–
PAINT e o Relatório
Anual das Atividades de
Auditoria
Interna
–
RAINT, sem a presença
do
Presidente
da
Companhia;

"Art. 1º Sem prejuízo das diretrizes e normas da Controladoria-Geral da União - CGU, o Conselho
Administração das empresas estatais federais deverá solicitar auditoria interna periódica sobre
atividades da entidade fechada de previdência complementar que administra plano de benefícios
estatal, com destaque para:
(...)
Art. 2º A Diretoria Executiva das empresas estatais federais deverá:
(...)
III - apresentar relatório semestral ao Conselho de Administração sobre a EFPC e seus planos
previdência, com destaque para:"
65

de
as
da

de

alinhamento estratégico,
operacional e financeiro
das participações da
Companhia
ao
seu
objeto social, devendo, a
partir dessa avaliação,
recomendar
a
sua
manutenção,
a
transferência total ou
parcial
de
suas
atividades para outra
estrutura
da
administração pública ou
o desinvestimento da
participação;
LIX
–
identificar
a
existência de ativos não
de
uso
próprio
da
Companhia e avaliar a
necessidade de mantêlos;
Sem correlação

LX- aprovar a prática de
outros
atos
que
importem em renúncia,
Transação
ou
compromisso
arbitral,
não
especificados no rol
do
presente
artigo,
observados
os

Sugestão SEST

O que seriam “... ativos
não de uso próprio....”?
Recomenda-se ajuste na
redação para torná-la
mais clara.

LIX- Sem óbice jurídico para a
aprovar a prática de alteração pretendida.
outros
atos
que
importem em renúncia,
transação
ou
compromisso arbitral,
não especificados no
rol do presente artigo,
normativos
que observada a política de
regulam alçada da alçada da companhia;
companhia;

Sugestão SEST -

Sugestão da Secretaria
de
Governança
-

mencionar
genericamente
“normativos
que
regulam alçada”, ao
invés de política de
alçadas

§ 1º O quantitativo de
funções de confiança da
administração superior
da
Eletrobras
e
o
quantitativo máximo de
pessoal, aprovados pelo
Conselho
de
Administração
nos
termos dos incisos XXXI
e XXXII deste artigo,
serão submetidos, nos
termos
da
lei,
à
aprovação da Secretaria

LXI - decidir sobre casos
omissos deste Estatuto.

Renumeração do inciso
LV Sugestão SEST

Alteração
jurídico.

sem

cunho

§ 1º O quantitativo de
funções de confiança da
administração superior
da
Eletrobras
e
o
quantitativo máximo de
pessoal, aprovados pelo
Conselho
de
Administração
nos
termos dos incisos XXXI
e XXXII deste artigo,
serão submetidos, nos
termos
da
lei,
à
aprovação da Secretaria

Renumeração
referência do inciso.

Alteração
jurídico.

sem

cunho

De acordo SEST

de

de
Coordenação
e
Governança
das
Empresas
Estatais
–
SEST.
§ 2º Excluem-se da
obrigação de publicação
a que se refere o inciso
XLIV as informações de
natureza
estratégica
cuja divulgação possa
ser
comprovadamente
prejudicial ao interesse
da companhia.

de
Coordenação
e
Governança
das
Empresas
Estatais
–
SEST.
§ 2º Excluem-se da
obrigação de publicação
a que se refere o inciso
XLIV as informações de
natureza
estratégica
cuja divulgação possa
ser
comprovadamente
prejudicial ao interesse
da companhia.

§3º Serão arquivadas no
Registro do Comércio e
publicadas as atas das
reuniões do Conselho de
Administração
que
contiverem deliberação
destinada a produzir
efeitos perante terceiros.

Sem alteração

Sem correlação

§4º Sem prejuízo das
atribuições
que
lhe
forem conferidas pelo
Regimento
Interno,
compete ao Presidente
do
Conselho
de
Administração:

Renumeração
referência do inciso.

de

Alteração
jurídico.

sem

cunho

De acordo SEST

De acordo SEST

Incorporação do item 4.7
do modelo de estatuto
SEST.
De acordo SEST

Quanto às atribuições do
Presidente do Conselho
de
Administração,
o
Código das Melhores
Práticas de Governança
Corporativa do IBGC 66
dispõe que "O presidente
do conselho tem a
responsabilidade
de
buscar a eficácia e o bom
desempenho do órgão e
de cada um de seus
membros.
A
coordenação
do
presidente
aliada
à
diversificação
na
composição do conselho,
ao treinamento contínuo
e
à
avaliação
são
ferramentas que podem
contribuir
para
uma
dinâmica agregadora no
conselho
de
administração.
Prática
a) Cabe ao presidente do
conselho
de
administração:
i.
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Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, 5.ed., Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa. - São Paulo, SP: IBGC, 2015, p. 48.

estabelecer objetivos e
programas do conselho;
ii. assegurar-se de que
os conselheiros recebam
informações completas e
tempestivas
para
o
exercício
dos
seus
mandatos; iii. organizar
e coordenar a agenda;
iv. presidir as reuniões;
v.
coordenar
e
supervisionar
as
atividades dos demais
conselheiros; vi. atribuir
responsabilidades
e
prazos; vii. monitorar o
processo de avaliação do
conselho (vide 2.10);
viii. relacionar-se com o
principal
executivo,
inclusive para transmitir
as
deliberações
do
conselho
de
administração."
Sem correlação

Sem correlação

Sem correlação

I – Convocar e presidir
as reuniões do órgão,
observando
o
cumprimento
do
Estatuto Social e do
Regimento Interno.

Incorporação do item 4.7
do modelo de estatuto
SEST.

II – Interagir com o
ministério supervisor, e
demais representantes
do acionista controlador,
no sentido de esclarecer
a orientação geral dos
negócios, assim como
questões relacionadas
ao interesse público a
ser perseguido pela
Companhia, observado o
disposto no artigo 89 da
Lei nº 13.303/2016
III – Estabelecer os
canais e processos para
interação
entre
os
acionistas e o Conselho
de
Administração,
especialmente no que
tange às questões de
estratégia, governança,
remuneração, sucessão
e formação do Conselho
de
Administração,
observado o disposto no

Incorporação do item 4.7
do modelo de estatuto
SEST.

De acordo SEST

Sem óbice jurídico para a
alteração
pretendida,
uma vez que está em
consonância
com
o
disposto no Código das
Melhores Práticas de
Governança Corporativa
do IBGC.
Sem óbice jurídico para a
alteração pretendida.

De acordo SEST

Incorporação do item 4.7
do modelo de estatuto
SEST.
De acordo SEST

Apesar de ser uma
recomendação da SEST,
do
ponto
de
vista
jurídico,
não
é
recomendável a inclusão
de competência para
interagir sobre questões
de
estratégia
da
companhia.

artigo 89 da
13.303/2016

Lei

nº

Ademais, há normativos
da
CVM
que
regulamentam
a
divulgação
de
informações
pelas
companhias abertas, tais
como: a Instrução CVM
nº 358/02; a Instrução
CVM nº 627/20; e o
Ofício-Circular
nº
7/2020-CVM/SEP,
os
quais são seguidos pela
companhia, em especial,
no tocante aos direitos
informacionais
dos
acionistas.
Insta salientar que a Lei
nº 6.404/76, ao dispor
sobre
os
deveres
fiduciários
dos
administradores,
fixou
no art. 15567 §1º o dever
de
sigilo
sobre
os
negócios estratégicos da
companhia, e, outros
ainda não divulgados ao
mercado, que possam
impactar
o
regular
funcionamento
do
mercado de capitais e
correspondente
negociação de ações da
Eletrobras.
Vale lembrar que as atas
das
reuniões
do
Conselho
de
Administração contendo
as informações que não
são classificadas como
sigilosas pela companhia
são disponibilizadas no
site da Eletrobras.
Há, ainda, a publicação
da Carta Anual (art. 13
do
Decreto
nº
8.945/1668) que aborda
tais temas.

"Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus
negócios, sendo-lhe vedado:
(...)
§ 1º Cumpre, ademais, ao administrador de companhia aberta, guardar sigilo sobre qualquer informação
que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo e capaz de
influir de modo ponderável na cotação de valores mobiliários, sendo-lhe vedado valer-se da informação
para obter, para si ou para outrem, vantagem mediante compra ou venda de valores mobiliários."
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"Art. 13. As empresas estatais deverão observar os seguintes requisitos mínimos de transparência:
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A
inclusão
desta
competência traz riscos
desnecessários para a
Eletrobras, em virtude
da interpretação sobre o
alcance de tais deveres.
Pelo
exposto,
recomenda-se
fortemente
que
se
busque uma conversa
com
a
SEST
para
evidenciar os pontos
levantados e os riscos
envolvidos de se incluir
tal
competência
no
Estatuto da companhia.
Sem correlação

Sem correlação

Art. 37. O Conselho de
Administração, em cada

IV
–
coordenar
os
trabalhos
relacionados
ao plano de sucessão
não-vinculante
dos
membros do Conselho
de Administração e da
Diretoria Executiva, com
o apoio do Comitê de
Pessoas,
Elegibilidade,
Sucessão
e
Remuneração.
V – propor ao Conselho
de
Administração
indicações para compor
os
comitês
de
assessoramento,
incluindo-se
membros
externos.

Incorporação do item 4.7
do modelo de estatuto
SEST.

Sem óbice jurídico para a
alteração pretendida.

De acordo SEST

Incorporação do item 4.7
do modelo de estatuto
SEST.
De acordo SEST

Sobre a possibilidade de
pessoas sem vínculo com
a companhia integrarem
o Comitê de Pessoas,
Elegibilidade, Sucessão e
Remuneração
e
receberem remuneração
pelo desempenho do
cargo nos reportamos
aos comentários tecidos
no art. 16, inc. III.

Sem alteração
De acordo SEST

I - elaboração de carta anual, subscrita pelos membros do Conselho de Administração, com a explicitação
dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas pela empresa estatal e por suas
subsidiárias, em atendimento ao interesse coletivo ou ao imperativo de segurança nacional que justificou
a autorização de sua criação, com a definição clara dos recursos a serem empregados para esse fim e dos
impactos econômico-financeiros da consecução desses objetivos, mensuráveis por meio de indicadores
objetivos;
(...)
VIII - ampla divulgação, ao público em geral, de carta anual de governança corporativa, que consolide em
um único documento escrito, em linguagem clara e direta, as informações de que trata o inciso III;
(...)
§ 1º Para fins de cumprimento do disposto neste artigo, a empresa estatal deverá elaborar carta anual
única para os fins dos incisos I e III do caput , conforme modelo disponibilizado no sítio eletrônico do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
§ 2º O interesse público da empresa estatal, respeitadas as razões que motivaram a autorização
legislativa, manifesta-se por meio do alinhamento entre seus objetivos e aqueles de políticas públicas, na
forma explicitada na carta anual a que se refere o inciso I do caput."

exercício, submeterá à
decisão da Assembleia
Geral
Ordinária
o
relatório
da
administração
e
as
demonstrações
financeiras, bem como a
proposta de distribuição
de dividendos e de
aplicação dos valores
excedentes, anexando o
seu parecer e o parecer
do Conselho Fiscal, nos
termos do inciso XIII do
art. 47, e o certificado
dos
auditores
independentes.
Art. 38. No caso de
vacância no cargo de
Presidente do Conselho
de
Administração,
o
substituto será eleito, na
primeira
reunião
do
Conselho
de
Administração,
permanecendo no cargo
até
a
próxima
Assembleia Geral.

Art. 38. No caso de
vacância no cargo de
Presidente do Conselho
de Administração, seu
substituto, eleito nos
termos do art. 32, §6º,
pautará,
na
eleição
subsequente
deste
colegiado, proposta de
eleição
de
novo
Presidente
e
novo
substituto.

Art. 39. No caso de
vacância do cargo de
conselheiro, o substituto
será
nomeado
pelos
conselheiros
remanescentes e servirá
até
a
primeira
Assembleia Geral, na
forma do art. 150 da Lei
no 6.404, de 1976.

Sem alteração

Parágrafo
conselheiro
substituição
o prazo de
substituído.

§ 1º - Para o Conselho de
Administração proceder
à nomeação de membros
para o
colegiado, na
forma do caput, deverão
ser
verificados
pelo
Comitê
de
Pessoas,
Elegibilidade, Sucessão e
Remuneração
os
mesmos requisitos de
elegibilidade
exigidos
para
eleição
em
assembleia
geral
de
acionistas.
§ 2 º - O conselheiro
eleito em substituição

Ajuste redacional para
deixar mais claro o prazo
máximo de duração da
atuação do substituto do
Presidente do Conselho
até nova Assembleia.
Base
ESTATUTO
PADRAO SEST CAP. 4
Ajustado nos termos do
art. 32, §6.
De acordo SEST

único.
O
eleito em
completará
gestão do

De acordo SEST

Sugestão da SEST

Sem óbice jurídico para a
alteração pretendida.

Renumeração
do
Parágrafo único para § 2
º - Sugestão da SEST

Alteração
jurídico.

sem

cunho

completará o prazo de
gestão do substituído.
Sem correlação

§3º - Caso ocorra a
vacância da maioria dos
cargos, será convocada
assembleia-geral para
proceder à nova eleição.

Sugestão da SEST

Sem correlação

§4º - A função de
Conselheiro
de
Administração é pessoal
e não admite substituto
temporário ou suplente,
inclusive
para
representante
dos
empregados. No caso de
ausências
ou
impedimentos eventuais
de qualquer membro do
Conselho, o colegiado
deliberará
com
os
remanescentes.
Art. 40. O Conselho de
Administração
contará
com o apoio do Comitê
de Auditoria e Riscos,
Comitê de Estratégia,
Governança
e
Sustentabilidade e do
Comitê
de
Pessoas,
Elegibilidade, Sucessão e
Remuneração.

Sugestão da SEST

Art. 40. O Conselho de
Administração
contará
com o apoio do Comitê
de Auditoria e Riscos e
do Comitê de Gestão,
Pessoas e Elegibilidade.

Atualização
comitê.

do

Sem óbice jurídico para a
alteração pretendida por
estar em conformidade
com o disposto no art.
15069 caput da Lei nº
6.404/76.
Não é necessária a
inclusão
deste
dispositivo
por
ser
reprodução do disposto
no art. 3270, § 2° do
Decreto nº 8.945/2016.

nome

CEGS propôs que o CEGS
seja
igualmente
estatutário e passe a
contemplar
a
possibilidade de membro
externo remunerado.
De acordo SEST

Na hipótese dos Comitês
de
assessoramento
serem integrados por
membros que não são
conselheiros,
recomenda-se
que
sejam escolhidos experts
de forma seletiva, em
apreço às boas práticas
de
governança
corporativa.
Sugere-se, ainda, que
seja
avaliada
a
conveniência
de
a
Eletrobras
prever
mecanismo semelhante
ao previsto no Estatuto
Social da Petrobras, de
modo a definir um órgão
estatutário já existente,
a título de exemplo, o
CAE, para avaliação e
emissão
de
opinião,
vinculante ou não, sobre
o respeito às condições
de
mercado
mencionadas na redação

"Art. 150. No caso de vacância do cargo de conselheiro, salvo disposição em contrário do estatuto, o
substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes e servirá até a primeira assembléia-geral. Se
ocorrer vacância da maioria dos cargos, a assembléia-geral será convocada para proceder a nova eleição."
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"Art. 32. Sem prejuízo das competências previstas no art. 142 da Lei nº 6.404, de 1976 , e das demais
atribuições previstas na Lei nº 13.303, de 2016 , compete ao Conselho de Administração:
(...)
§ 2º É vedada a existência de membro suplente no Conselho de Administração, inclusive para
representante dos empregados."
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proposta para o art. 5º,
§2º.

§1º
Os
comitês
mencionados no caput
deste artigo terão suas
regras de funcionamento
previstas
em
seus
respectivos regimentos
internos, nos termos
definidos na Lei nº
13.303/16
e
demais
legislações aplicáveis.
§2º As atribuições do
Comitê de Auditoria e
Riscos que competem ao
Comitê
de
Auditoria
previsto
na
Lei
nº
13.303/16 e na sua
regulamentação,
poderão abranger as
empresas controladas da
Eletrobras.

§ 3º O Comitê de
Auditoria e Riscos, de
caráter
permanente,
será composto por, no
mínimo 3 membros e no
máximo 5 membros, e
observará as condições
impostas na legislação e
na regulação aplicável,
nacional ou estrangeira,
incluindo o disposto na
Sarbanes-Oxley Act e as
regras
emitidas pela
Securities and Exchange
Commission (“SEC”) e
pela Bolsa de Valores de
Nova Iorque (“NYSE”).

Sem alteração
De acordo SEST

§2º Sem prejuízo das
atribuições
legais,
o
Conselho
de
Administração
da
Eletrobras
poderá
atribuir
conferir
atribuições adicionais ao
Comitê de Auditoria e
Riscos e estender sua
abrangência e atuação
para as subsidiárias da
Eletrobras.

Melhoria da redação para
deixar claro que o RI do
CAE
também
pode
prever
atribuições
adicionais,
além
daquelas previstas na
lei. Cabe ao CA da
Holding definir se o
Comitê atuará de modo
unificado ou não.

§ 3º O Comitê de
Auditoria e Riscos, de
caráter
permanente,
será composto por, no
mínimo 3 membros e no
máximo 5 membros,
inclusive externos, com
prazos de mandato não
coincidentes
e
independentes do prazo
de gestão do Conselho
de
Administração,
e
observará
ainda
as
condições impostas na
legislação e na regulação
aplicável, nacional ou
estrangeira, incluindo o
disposto na SarbanesOxley Act e as regras
emitidas pela Securities
and
Exchange
Commission (“SEC”) e
pela Bolsa de Valores de
Nova Iorque (“NYSE”).

Inclusão para permitir
membros
externos,
conforme
regras
contidas
no
Decreto
8945/16, e determinar
que os
prazos
dos
mandatos não sejam
coincidentes.

Sem óbice jurídico para a
alteração pretendida.

De acordo SEST
Sem óbice jurídico para a
alteração pretendida por
estar em conformidade
com o disposto no art.
3971, § 9º do Decreto nº
8.945/2016.

De acordo SEST

"Art. 39. O Comitê de Auditoria Estatutário, eleito e destituído pelo Conselho de Administração, será
integrado por, no mínimo, três membros e, no máximo, cinco membros.
(...)
§ 9º O mandato dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário será de dois ou três anos, não coincidente
para cada membro, permitida uma reeleição."
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§4º A remuneração dos
membros do Comitê de
Auditoria e Riscos será
fixada pela Assembleia
Geral em montante não
inferior à remuneração
dos conselheiros fiscais.

Sem alteração

§5º Os membros do
Conselho
de
Administração
que
ocuparem
cargo
no
Comitê de Auditoria e
Riscos
da
própria
companhia,
deverão
optar pela remuneração
de membro do referido
Comitê.

§5º Os membros do
Conselho
de
Administração,
que
ocuparem
cargo
no
Comitê de Auditoria e
Riscos
da
própria
companhia,
deverão
optar pela remuneração
de membro do referido
Comitê.

Correção de pontuação.

§6º Sem prejuízo das
demais
atribuições
legais,
à
Auditoria
Interna compete:
I. executar as atividades
de auditoria de natureza
contábil,
financeira,
orçamentária,
administrativa,
patrimonial
e
operacional da empresa;
II. propor as medidas
preventivas e corretivas
dos desvios detectados;
III.
verificar
o
cumprimento
e
a
implementação
pela
companhia
das
recomendações
ou
determinações
da
Controladoria Geral da
União - CGU, do Tribunal
de Contas da União –
TCU e do Conselho
Fiscal;
§7º O mandato dos
membros do Comitê de
Auditoria
Comitê
de
Auditoria e Riscos será
de
XX
anos,
não
coincidente para cada
membro, permitida uma
única reeleição.

Sugestão da SEST

Como este dispositivo
trata das competências
da auditoria interna e o
artigo 40 regulamenta o
funcionamento
dos
Comitês
de
Assessoramento do CA
recomenda-se
excluir
este
parágrafo
e
transformá-lo no último
artigo deste capítulo VI.

Sugestão da SEST

Segundo o art. 39, inc. §
9º
do
Decreto
nº
8.945/2016 o prazo do
mandato dos membros
do CAE poderá ser de 2
ou 3 anos.

Sem correlação

Sem correlação

De acordo SEST

Alteração
jurídico.

sem

cunho

De acordo SEST

Sugere-se
pequeno
ajuste redacional.

Sem correlação

§8º No caso de vacância de
membro do Comitê de
Auditoria
Comitê
de
Auditoria e Riscos, o
Conselho de Administração
elegerá seu sucessor para
iniciar novo prazo de
mandato.

Sugestão da SEST:
§8º No caso de vacância
de membro do Comitê de
Auditoria, o Conselho de
Administração elegerá o
substituto
para
completar o mandato do
membro
anterior.
Sugestão Secretaria de
Governança - seu sucessor

para iniciar novo prazo de
mandato.

Comentários Secretaria de
Governança
sobre
redação proposta:
Justificativa: Ao contrário
do prazo de gestão do CA,
que é unificado, o prazo
de mandato do CAE é não
coincidente. Esta regra de
completar
prazo
de
mandato se justifica
quando se pretende fixar a
regra do prazo unificado.
No caso do CAE, além de
perder seu sentido prático,
gera
um
problema
adicional. Não é tarefa
fácil às estatais sondar
profissionais qualificados
para ocupar esta posição.
E esses profissionais
somente
podem
ser
reconduzidos uma única
vez.
E
mesmo
a
recondução importa na
movimentação de toda a
máquina para checar
integridade e requisitos
especiais de investidura.
Assim, corre-se o risco de
se nomear um profissional
para concluir um mandato
com pouco tempo de
duração e precisar depois
ser
reconduzido,
gastando-se um prazo de

Sem óbice jurídico para a
adoção da sugestão da
Secretaria
de
Governança.
Sugere-se
pequeno
ajuste redacional.

mandato quase em vão e
movimentando duas vezes
a
máquina
de
elegibilidade/integridade.
Nossa proposta é que, em
caso de vacância, o
sucessor cumpra um
prazo de mandato inteiro,
a contar da data se sua
nomeação pelo CA.
Sem correlação

§9º O cargo de membro
do Comitê de Auditoria e
Riscos é pessoal e não
admite
substituto
temporário. No caso de
ausências
ou
impedimentos eventuais
de qualquer membro do
comitê,
este instalará
suas reuniões com os
remanescentes, observa
do o quórum mínimo de
instalação
de
dois
membros.

Sugestão SEST §9º O cargo de membro
do Comitê de Auditoria e
Riscos é pessoal e não
admite
substituto
temporário. No caso de
ausências
ou
impedimentos eventuais
de qualquer membro do
comitê, este deliberará
com os remanescentes.

Sugestão Secretaria de
Governança - instalará
suas reuniões com os
remanescentes, observa
do o quórum mínimo de
instalação
de
dois
membros.

Sem óbice jurídico para a
alteração pretendida por
estar em conformidade
com o disposto no art.
3972, § 8º do Decreto nº
8.945/2016.
Vale lembrar que o
Comitê de Auditoria e
Riscos não tem poder
decisório, portanto não
delibera.
O
referido
Comitê
recomenda,
opina, fiscaliza, monitora
sobre
as
matérias
relacionados às suas
atribuições.

Comentários:
Gera
segurança jurídica ter
previsão no estatuto de
que o CAE pode
instalar suas reuniões
com quórum mínimo de
2 membros. Achamos
melhor também não
usar
o
termo
deliberação,
pois
usamos
essa
expressão para o CA.
Sem correlação

§10 Ao menos um dos
membros do Comitê de
Auditoria e Riscos deverá
participar das reuniões
do
Conselho
de
Administração
que
tratem
das

Sugestão SEST

Alteração
jurídico.

sem

"Art. 39. O Comitê de Auditoria Estatutário, eleito e destituído pelo Conselho de Administração, será
integrado por, no mínimo, três membros e, no máximo, cinco membros.
(...)
§ 8º É vedada a existência de membro suplente no Comitê de Auditoria Estatutário."
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cunho

demonstrações
contábeis periódicas, da
contratação do auditor
independente e do Plano
Anual de Atividades de
Auditoria
Interna
–
PAINT.
Sem correlação

§11 O
Comitê
de
Auditoria e Riscos regese, no que diz respeito às
demais
matérias,
inclusive suas reuniões e
competências,
pelo
disposto
na
Lei
13.303/2016
e
seu
decreto regulamentar.

Sugestão

§6º As atribuições do
Comitê
de
Gestão,
Pessoas e Elegibilidade
que
competem
ao
Comitê de Elegibilidade
previsto
na
Lei
nº
13.303/16 e na sua
regulamentação,
poderão abranger as
sociedades nas quais a
Eletrobras
participe
direta e indiretamente.

§12º Compete ao Comitê
de
Pessoas,
Elegibilidade, Sucessão e
Remuneração,
assessorar os acionistas
e
o
Conselho
de
Administração
nos
processos de indicação,
de
avaliação,
de
sucessão
e
de
remuneração
dos
administradores,
conselheiros
fiscais,
membros do Comitê de
Auditoria
e
Riscos,
membros externos do
Comitê de Estratégia,
Governança
e
Sustentabilidade, além
de outras atribuições que
lhe forem conferidas pelo
Conselho
de
Administração e contidas
em
seu
Regimento
Interno.

Inseridas
básicas.

Sem correlação

§13 Sem prejuízo do Sugestão SEST
disposto no parágrafo
anterior e das demais
competências previstas no
Decreto
8.954/2016,
compete ao Comitê de
Pessoas, Elegibilidade,
Sucessão
e
Remuneração:
I - opinar, de modo a
auxiliar os membros do
Conselho
de

SEST

-

Decreto 8.945/2016

Sem óbice jurídico para a
alteração pretendida.

Sugestão Secretaria de
Governança – substituir
Decreto
por
“seu
decreto regulamentar”.

atribuições

Sem óbice jurídico para a
alteração pretendida.

Renumeração
De acordo SEST

Sem óbice jurídico para a
alteração pretendida.

Administração
na
indicação de diretores e
membros do Comitê de
Auditoria;
II - auxiliar o Conselho de
Administração
na
elaboração
e
no
acompanhamento
do
plano de sucessão de
administradores; e
III - auxiliar o Conselho
de Administração na
avaliação das propostas
relativas à política de
pessoal
e
no
seu
acompanhamento.
Sem correlação

Sem correlação

§14 A manifestação do Sugestão SEST
Comitê será encaminhada
ao
Conselho
de
Administração,
que
deverá
incluir,
na
proposta da administração
para a realização da
assembleia geral que
tenha na ordem do dia a
eleição de membros do
conselho
de
administração
e
do
conselho
fiscal,
sua
manifestação acerca do
enquadramento
dos
indicados aos requisitos e
vedações
legais,
regulamentares
e
estatutários à luz da
autodeclaração
e
documentos apresentados
pelo indicado e da
manifestação do Comitê.
§15
O
mesmo Sugestão SEST
procedimento descrito no
parágrafo anterior deverá
ser observado na eleição
de diretores e membros do
Comitê de Auditoria,
sendo que a manifestação
do
Conselho
de
Administração
deverá
constar da ata da reunião

Sem óbice jurídico para a
alteração pretendida.

Sem óbice jurídico para a
alteração pretendida.

que tiver como ordem do
dia a eleição dos membros
desses órgãos.

Sem correlação

§16 As atribuições do
Comitê
de
Pessoas,
Elegibilidade, Sucessão e
Remuneração
poderão
abranger as sociedades
nas quais a Eletrobras
participe
direta
e
indiretamente,
na
extensão decidida pelo
Conselho
de
Administração
da
Eletrobras e definida em
seu Regimento Interno.
§17
O
Comitê
de
Pessoas,
Elegibilidade,
Sucessão
e
Remuneração
será
composto por 3 a 5
membros,
integrantes
do
Conselho
de
Administração,
sem
remuneração adicional,
podendo contar ainda
com membros externos
com remuneração fixada
pela Assembleia Geral e
sujeitos aos deveres e
responsabilidades
de
que trata o art. 165 da
Lei 6.404/76.

Realocação do antigo
§6º com aprimoramento
do texto.

Alteração
jurídico.

sem

cunho

Renumeração
De acordo SEST

Conforme capítulo 8 do
modelo de estatuto da
SEST.
De acordo SEST

Sobre a possibilidade de
pessoas sem vínculo com
a companhia integrarem
o Comitê de Pessoas,
Elegibilidade, Sucessão e
Remuneração
e
receberem remuneração
pelo desempenho do
cargo nos reportamos
aos comentários tecidos
no art. 16, inc. III.
Vale ressaltar que não foi
definido o prazo do
mandato dos membros
do
Comitê,
o
que
recomenda-se
seja
incluído no dispositivo.
Sugestão de redação:
"§17 O Comitê de
Pessoas,
Elegibilidade,
Sucessão
e
Remuneração
será
composto por 3 a 5
membros, integrantes
do
Conselho
de
Administração,
sem
remuneração
adicional,
podendo
contar
ainda
com
membros
externos
com
remuneração
fixada
pela
Assembleia Geral e
sujeitos aos deveres e
responsabilidades de

§18 As atas da reuniões
do Comitê de Pessoas,
Elegibilidade, Sucessão e
Remuneração
que
tratarem de análise de
elegibilidade
de
administradores
e/ou
conselheiros
fiscais
deverão ser divulgadas
no sítio eletrônico da
Companhia, facultandose ainda sua divulgação
na forma de extrato,
quando forem tratados
ainda outros assuntos de
natureza diversa e de
caráter estratégico para
a Companhia.

Modelo de estatuto da
SEST.
De acordo SEST

Sugestão SEST

§19 A restrição de que
trata o parágrafo anterior
não será oponível aos
órgãos de controle, que
terão total e irrestrito
acesso ao conteúdo das
atas do Comitê de
Elegibilidade, Pessoas e
Sucessão, observada a
transferência de sigilo.

que trata o art. 165 da
Lei 6.404/76, com
mandato de X (xxxx)
anos."
Sem óbice jurídico para
a pretendida alteração,
uma vez que se
encontra em
conformidade com o
disposto no art. 21, § 2º
do Decreto nº
8.945/1673.

É
desnecessária
a
inclusão
deste
dispositivo,
pois
o
Capítulo III da Lei nº
13.303/16 regulamenta
a
fiscalização
pelos
órgãos de controle, que
embora total e irrestrita,
quando cabível, envolve
transferência de sigilo.
Contudo, caso entendam
pela sua inclusão, em
apreço ao disposto na Lei
nº
13.709/18,
no
tocante ao adequado
tratamento de dados
pessoais, recomenda-se
a seguinte redação:
"§19 A restrição de
que trata o parágrafo
anterior
não
será
oponível aos órgãos
de controle, que terão
total
e
irrestrito
acesso ao conteúdo
das atas do Comitê de
Elegibilidade, Pessoas
e
Sucessão,
observados
a
transferência de sigilo
e o disposto na Lei nº

" Art. 21. A empresa estatal criará comitê de elegibilidade estatutário com as seguintes competências:
(...)
§ 2º A ata deverá ser lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive das dissidências e dos
protestos, e conter a transcrição apenas das deliberações tomadas."
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Sem correlação.

Sem correlação.

§20 Compete Comitê de
ao
Estratégia,
Governança
e
Sustentabilidade
assessorar o Conselho
de Administração no
cumprimento de suas
responsabilidades
de
orientação
e
direção
superior da Companhia,
incluindo-se análises e
recomendações sobre a
definição de diretrizes
estratégias, práticas de
sustentabilidade
e
práticas de governança
corporativa, além de
outras atribuições que
lhe forem conferidas pelo
Conselho
de
Administração e contidas
em
seu
Regimento
Interno.
§21
O
Comitê
de
Estratégia, Governança
e Sustentabilidade será
composto por 3 a 5
membros,
integrantes
do
Conselho
de
Administração,
sem
remuneração adicional,
podendo contar ainda
com membros externos
com remuneração fixada
pela Assembleia Geral e
sujeitos aos deveres e
responsabilidades
de
que trata o art. 165 da
Lei 6.404/76.

Inclusão das atribuições
básicas
do
CEGS
estatutário.

13.709/18
com
relação ao tratamento
de dados pessoais."
Sem óbice jurídico para a
pretendida alteração.

De acordo SEST

Inclusão da estrutura
básica
do
CEGS
estatutário.
De acordo SEST

Vale ressaltar que não foi
definido o prazo do
mandato dos membros
do
Comitê,
o
que
recomenda-se
seja
incluído no dispositivo.
Sugestão de redação:
"§21 O Comitê de
Estratégia,
Governança
e
Sustentabilidade será
composto por 3 a 5
membros, integrantes
do
Conselho
de
Administração,
sem
remuneração
adicional,
podendo
contar
ainda
com
membros
externos
com
remuneração
fixada
pela
Assembleia Geral e
sujeitos aos deveres e
responsabilidades de
que trata o art. 165 da
Lei 6.404/76, com
mandato de X (xxxx)
anos."

Art.
41.
Além
dos
comitês mencionados no
artigo
anterior,
o
Conselho
de
Administração
poderá
criar outros comitês de
apoio para tomada de
decisão nos termos do
inciso XL do art. 36.

Sem alteração

De acordo SEST

Parágrafo
único.
As
regras de funcionamento
dos
comitês
mencionados no caput
deste
artigo
estarão
previstas
em
seus
respectivos regimentos
internos, sem prejuízo
da legislação aplicável.

Sem alteração

De acordo SEST

CAPÍTULO VII

Sem alteração

De acordo SEST

Art. 42. A Diretoria
Executiva compor-se-á
do Presidente e de até 06
(seis)
diretores,
respeitando o mínimo de
03
(três)
membros,
todos
eleitos
pelo
Conselho
de
Administração,
com
prazo
de
gestão
unificado de 02 (dois)
anos, sendo permitidas,
no máximo, 03 (três)
reconduções
consecutivas.
Parágrafo
único.
O
Presidente da Eletrobras
será escolhido dentre os
membros do Conselho
de Administração, não
podendo
a
mesma
pessoa ocupar os cargos
de
Presidente
da
companhia e Presidente
do
Conselho
de
Administração.

Sem alteração

De acordo SEST

§ 1º O Presidente da
Eletrobras será escolhido
dentre os membros do
Conselho
de
Administração,
não
podendo
a
mesma
pessoa ocupar os cargos
de
Presidente
da
companhia e Presidente
do
Conselho
de
Administração.

Renumeração
de
parágrafo em função da
inclusão de parágrafo
adicional.

Sem correlação

§ 2º É facultada ao Inclusão
Conselho
de Sugestão dos Comitês.
Administração
a Sugestão SEST
possibilidade
de
promover
processos
seletivos, inclusive por

Da Diretoria
Executiva

Alteração
jurídico.

sem

cunho

De acordo SEST

Este
assunto
foi
analisado
nos
memorandos nºs PRJE–
0012/2020,
de
17/01/2020,
e
PRJE
0120/2020,
de

meio
de
consultoria
externa
independente
especializada na seleção
de
executivos,
sem
prejuízo da participação
do Comitê de Pessoas,
Elegibilidade, Sucessão e
Remuneração, a fim de
auxiliá-lo na eleição
membros para a Diretoria
Executiva e de membros
externos para Comitês.

19/06/20, para os quais
nos remetemos.
Sugestão de Redação:
"§ 2º É facultada ao
Conselho
de
Administração
a
possibilidade
de
promover processos
seletivos,
inclusive
por
meio
de
consultoria
externa
independente
especializada
na
seleção de executivos,
sem
prejuízo
da
participação
do
Comitê de Pessoas,
Elegibilidade,
Sucessão
e
Remuneração, a fim
de
auxiliá-lo
na
eleição de membros
externos
para
Comitês."
"§ 3º A Eletrobras
encaminhará
ao
Ministério de Minas e
Energia sugestões de
candidatos
para
ocuparem os cargos
de
Diretores
da
companhia, os quais
poderão
ser
selecionados
pelo
Conselho
de
Administração
por
meio de consultoria
externa independente
especializada
na
seleção de executivos,
sem
prejuízo
da
participação
do
Comitê de Pessoas,
Elegibilidade,
Sucessão
e
Remuneração."

Sem correlação

§3º Além das disposições Sugestão SEST
contidas neste estatuto,
rege-se a gestão dos
membros da Diretoria
Executiva
pelas
disposições que constam
nas Leis 6.404/76 e

Desnecessária a inclusão
deste dispositivo, uma
vez
que
tais
regramentos
regulamentam toda a
atuação da Eletrobras
enquanto sociedade de
economia mista e não só

a gestão dos membros
da Diretoria Executiva.

13.303/2016, bem como
pelo Decreto 8.945/2016.
Art. 43. Compete à
Diretoria Executiva a
direção
geral
da
Eletrobras, respeitadas
as diretrizes fixadas pelo
Conselho
de
Administração.
§ 1o O Presidente e os
diretores não poderão
exercer
funções
de
direção, administração
ou
consultoria
em
empresas de economia
privada, concessionárias
de serviços públicos de
energia elétrica ou em
empresas
de
direito
privado
ligadas
de
qualquer forma ao setor
elétrico,
salvo
nas
subsidiárias,
controladas, sociedades
de propósito específico e
empresas
concessionárias
sob
controle dos Estados, em
que a Eletrobras tenha
participação
acionária,
onde poderão exercer
cargos nos Conselhos de
Administração e Fiscal,
observadas
as
disposições da Lei nº
9.292, de 12 de julho de
1996,
quanto
ao
recebimento
de
remuneração.
§ 2º É condição para
investidura em cargo de
diretoria a assunção de
compromisso com metas
e resultados específicos
a serem alcançados, que
deverão ser aprovados
pelo
Conselho
de
Administração.

Sem alteração

De acordo SEST

Sem Alteração

De acordo SEST

Sem alteração

De acordo SEST

Sem correlação

3º Aplicam-se às reuniões Sugestão SEST
realizadas pela Diretoria
Executiva as disposições
contidas nos artigos 23 e
28 deste estatuto.

Art. 44. Os integrantes
da Diretoria Executiva
não poderão afastar-se
do exercício do cargo por

Sem alteração

De acordo SEST

Sem óbice jurídico para a
pretendida alteração.

mais de trinta dias
consecutivos, salvo em
caso de férias ou licença,
bem como nos casos
autorizados
pelo
Conselho
de
Administração, sob pena
de perda do cargo.
§ 1o A concessão de
férias ou licença por até
30 (trinta) dias aos
diretores
será
de
competência da Diretoria
Executiva, ressalvado o
disposto no inciso XXX
do
art.
36
deste
Estatuto.

§ 1o A concessão de
férias, afastamento ou Sugestão SEST
licença por até 30 (trinta)
dias aos diretores será de
competência da Diretoria
Executiva, ressalvada a
competência de seu
Presidente e o disposto
no inciso XXX do art. 36
deste Estatuto.

Alteração
jurídico.

§ 2º No caso de
impedimento
temporário, licença ou
férias de qualquer dos
membros da Diretoria
Executiva,
a
sua
substituição processarse-á
pela
forma
determinada por seus
pares, não podendo, no
entanto, ser escolhida
pessoa estranha a essa
Diretoria, exceto quanto
ao
Presidente,
cujo
substituto será indicado
dentre
os
demais
diretores pelo Conselho
de Administração.
§
3o
Vagando
definitivamente cargo na
Diretoria
Executiva,
utilizar-se-á o mesmo
critério constante do § 2o
para a substituição do
diretor que se retirar da
sociedade,
até
a
realização da reunião do
Conselho
de
Administração
que
decidir pela substituição
definitiva e der posse ao
novo
diretor,

§ 2º No caso de
impedimento
temporário, licença ou
férias de qualquer dos
membros da Diretoria
Executiva, o Presidente
da Companhia designará
o substituto dentre os
demais membros do
colegiado, exceto quanto
ao
Presidente,
cujo
substituto será indicado
dentre
os
demais
diretores pelo Conselho
de Administração.

A alteração pretendida
não tem óbice jurídico,
uma vez que o art. 143,
inc.
II
da
Lei
nº
6.404/7674
determina
que o Estatuto regule o
tema.
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Adequado à regra do
item 5.4 do modelo de
estatuto da SEST.
De acordo SEST

sem

Sem alteração
De acordo SEST

"Art. 143. A Diretoria será composta por 2 (dois) ou mais diretores, eleitos e destituíveis a qualquer

tempo pelo conselho de administração, ou, se inexistente, pela assembléia-geral, devendo o estatuto
estabelecer:
(...)
II - o modo de sua substituição;"

cunho

preenchendo-se, assim,
o cargo vago, pelo prazo
que
restava
ao
substituído.
Sem correlação

Art. 45. O Diretor de
Conformidade
será
selecionado por meio da
apresentação de lista
tríplice
definida
por
empresa
especializada
em
seleção
de
executivos.

§4º Os membros da Sugestão SEST
Diretoria-Executiva farão
jus, anualmente, a XX
dias
de
licençaremunerada, que podem
ser acumulados até o
máximo de dois períodos,
sendo
vedada
sua
conversão em espécie e
indenização.
Art. 45. A eleição do Sugestão SEST
Diretor, ao qual se
encontram vinculadas as
áreas de integridade e
gestão de risco, deverá ser
precedida de processo
seletivo apoiado por
consultoria
externa
especializada na seleção
de
executivos,
sem
prejuízo da participação
do Comitê de Pessoas,
Elegibilidade, Sucessão
e Remuneração.

§1º
A
área
de
integridade poderá se
reportar diretamente ao
Conselho
de
Administração
em
situações em que houver
suspeita
do
envolvimento
do
Presidente da companhia
em irregularidades ou
quando este deixar de
adotar
as
medidas
necessárias em relação à
situação a ele relatada.

§1º
A
área
de
integridade
poderá se
reportar diretamente ao
Conselho
de
Administração
em
situações em que houver
suspeita
do
envolvimento
do
Presidente da companhia
em irregularidades ou
quando este deixar de
adotar
as
medidas
necessárias em relação à
situação a ele relatada.

§2º
Nas
situações
mencionadas
no
parágrafo anterior, o
assunto será discutido
sem a presença do
Presidente
da
companhia.

Sem alteração

Vide
comentário
anterior. Ajuste ao art.
16, §2º, do Decreto
8945/16.
De acordo SEST

De acordo SEST

A alteração pretendida
não tem óbice jurídico.

Este
assunto
foi
analisado
nos
memorandos nºs PRJE–
0012/2020,
de
17/01/2020,
e
PRJE
0120/2020,
de
19/06/20, para os quais
nos remetemos.
Em sendo aprovada a
redação acima sugerida
para o § 3º do art. 42,
entende-se
desnecessário
manter
este
dispositivo
no
Estatuto Social, pois o
referido § 3º do art. 42
abrange
todos
os
Diretores. Neste caso,
propõe-se
a
sua
exclusão.
A alteração pretendida
não tem óbice jurídico.

Art. 46. Os membros da
Diretoria Executiva ficam
impedidos do exercício
de
atividades
que
configurem conflito de
interesse, observados a
forma
e
o
prazo
estabelecidos
na
legislação pertinente.
§1º Após o exercício da
gestão, o ex-membro da
Diretoria Executiva que
estiver em situação de
impedimento,
poderá
receber compensação de
natureza
indenizatória
equivalente apenas ao
honorário fixo mensal da
função
que
ocupava
observados os §§ 2º e 3º
deste artigo.
§2º A configuração da
situação de impedimento
dependerá de prévia
manifestação
da
Comissão
de
Ética
Pública da Presidência da
República.
§3º Não terá direito à
compensação
de
natureza indenizatória, o
ex-membro da Diretoria
Executiva que retornar,
antes do término do
período de impedimento,
ao
desempenho
da
função que ocupava na
administração pública ou
privada anteriormente à
sua investidura, desde
que
não
caracterize
conflito de interesses.
Art. 47. No exercício das
suas
atribuições,
compete
à
Diretoria
Executiva,
especialmente:
I – elaborar e submeter
ao
Conselho
de
Administração
as
diretrizes fundamentais
da
organização
administrativa
da
Eletrobras, bem como
aprovar
o
encaminhamento
de
outras
matérias
de
competência do referido
Conselho;

Sem alteração

De acordo SEST

Sem alteração

De acordo SEST

Sem alteração

De acordo SEST

Sem alteração

De acordo SEST

Sem alteração

De acordo SEST

I – elaborar, instruir
adequadamente
e
submeter ao Conselho
de
Administração
os
assuntos que dependam
de
deliberação
do
Conselho
de
Administração,
incluindo-se as diretrizes
fundamentais
da
organização
administrativa
da

Ajuste redacional para
excetuar
matéria
de
competência
exclusiva
do
Conselho
de
Administração.
Ajustado ainda o item
5.6, subitem 9, do
modelo
de
estatuto
SEST.

A alteração pretendida
não tem óbice jurídico.
Sugestão de pequeno
ajuste redacional:
"I – elaborar, instruir
adequadamente
e
submeter ao Conselho
de Administração os
assuntos
que
dependam
de

II – apresentar, até a
última reunião ordinária
do
Conselho
de
Administração do ano
anterior, o plano diretor
de negócios e gestão
para o exercício anual
seguinte, bem como a
estratégia
de
longo
prazo atualizada com
análise de riscos e
oportunidades para, no
mínimo, os próximos 5
(cinco) anos;
III - administrar
a
Eletrobras, tomar as
providências adequadas
à fiel execução das
diretrizes e deliberações
do
Conselho
de
Administração
e,
ressalvadas as hipóteses
de submissão obrigatória
ao
Conselho
de
Administração,
manifestar-se sobre atos
e aprovar contratos de
acordo com a política de
alçadas
vigente,
compreendendo-se,
dentre estes atos ou
contratos,
mas
não
limitativamente,
a
concessão
de
financiamento
a

Eletrobras,
manifestando-se
previamente quando não
houver
conflito
de
interesses, com exceção
dos assuntos que tratem
de
indicações
para
cargos
de
Diretores
Executivos da própria
Eletrobras,
os
quais
serão
submetidos
diretamente
pelo
Presidente
da
Companhia;

De acordo SEST

Sem alteração

De acordo SEST

III - administrar
a
Eletrobras, tomar as
providências adequadas
à fiel execução das
diretrizes e deliberações
do
Conselho
de
Administração
e,
ressalvadas as hipóteses
de submissão obrigatória
ao
Conselho
de
Administração,
manifestar-se sobre atos
e aprovar contratos de
acordo
com
os
normativos
internos
vigentes definidos pela
Eletrobras que regulam
as alçadas de aprovação
nas
Empresas
Eletrobras,
compreendendo-se,

Ajuste para adequar o
nome da Política de
Alçadas para Normativos
que regulam as alçadas
de
aprovação
das
Empresas Eletrobras.
De acordo SEST

deliberação
do
referido
Conselho,
incluindo-se
as
diretrizes
fundamentais
da
organização
administrativa
da
Eletrobras,
manifestando-se
previamente quando
não houver conflito de
interesses,
com
exceção dos assuntos
que
tratem
de
indicações
para
cargos de Diretores
Executivos da própria
Eletrobras, os quais
serão submetidos ao
Conselho
de
Administração
diretamente
pelo
Presidente
da
Companhia;"

Alteração
jurídico.

sem

cunho

sociedades
concessionárias
de
serviço
público
de
energia elétrica, sob seu
controle, e a tomada de
empréstimos no país ou
no exterior;

dentre estes atos ou
contratos,
mas
não
limitativamente,
a
concessão
de
financiamento
a
sociedades
concessionárias
de
serviço
público
de
energia elétrica, sob seu
controle, e a tomada de
empréstimos no país ou
no exterior;

IV - estabelecer normas
administrativas,
técnicas, financeiras e
contábeis
para
a
Eletrobras;

Sem alteração

De acordo SEST

V
elaborar
os
orçamentos
da
Eletrobras,
em
consonância com o plano
estratégico e o plano
plurianual de negócios e
investimentos;

V
elaborar
os
orçamentos
da
Eletrobras,
em
consonância com o plano
estratégico e o plano
plurianual de negócios e
investimentos,
e
acompanhar
sua
execução;

Ajuste em linha com
item 5.6, subitem 3, do
modelo de estatuto da
SEST.

VI- aprovar as alterações
na
estrutura
de
organização
das
diretorias da Eletrobras e
de suas controladas,
incluindo-se, no caso da
Eletrobras, a criação,
extinção
e
funcionamento
de
Comissões
que
lhe
estejam vinculados;

VI- aprovar, respeitado o
disposto no art. 36,
inciso X, as alterações na
estrutura de organização
das
diretorias
da
Eletrobras e de suas
controladas, incluindose,
no
caso
da
Eletrobras, a criação,
extinção
e
funcionamento
de
Comitês e Comissões
que
lhe
estejam
vinculados;

VII
–
submeter
à
aprovação do Conselho
de
Administração
propostas sobre planos
que disponham sobre
admissão,
carreira,
acesso,
vantagens
e
conduta
para
os
empregados
da
Eletrobras;
VIII - aprovar os nomes
indicados pelos diretores
para preenchimento dos
cargos que lhes são

Sem alteração

De acordo SEST

Sem alteração

De acordo SEST

Alteração
jurídico.

sem

cunho

Alteração
jurídico.

sem

cunho

De acordo SEST

Comitês
recomendam
manter distinção entre
comitê e comissão.
De acordo SEST

diretamente
subordinados;
IX - pronunciar-se nos
casos
de
admissão,
elogio,
punição,
transferência e demissão
dos
empregados
subordinados
diretamente
aos
diretores;
X - delegar competência
aos
diretores
para
decidirem,
isoladamente,
sobre
questões incluídas nas
atribuições da Diretoria
Executiva;
XI - delegar poderes a
diretores e empregados
para
autorização
de
despesas, estabelecendo
limites e condições;
XII – autorizar, na forma
da legislação em vigor, o
afastamento do país de
empregados
da
Eletrobras, quando for
para o desempenho de
atividades técnicas ou de
desenvolvimento
profissional
imprescindíveis à sua
missão institucional;
XIII - elaborar, em cada
exercício, o Relatório da
Administração,
as
demonstrações
financeiras, a proposta
de
distribuição
dos
dividendos
e
do
pagamento
de
juros
sobre capital próprio e de
aplicação dos valores
excedentes, para serem
submetidos à apreciação
do
Conselho
de
Administração,
do
Conselho Fiscal e do
Comitê de Auditoria e
Riscos, e ao exame e
deliberação
da
Assembleia Geral;
XIV - elaborar os planos
de emissão de títulos
conversíveis
e
de
debêntures, para serem
apreciados
pelo
Conselho
de

Sem alteração

De acordo SEST

Sem alteração

De acordo SEST

Sem alteração

De acordo SEST

Sem alteração

De acordo SEST

Sem alteração

De acordo SEST

Sem alteração

De acordo SEST

Administração,
que
sobre eles deliberará ou
submeterá à Assembleia
Geral, conforme o caso;
XV
controlar
as
atividades das empresas
subsidiárias
ou
controladas;
XVI
designar
representante
da
Eletrobras
nas
Assembleias
das
empresas
das
quais
participe como acionista
e das associações que
figure como membro,
expedindo
instruções
para sua atuação;

Sem alteração

De acordo SEST

Sem alteração

De acordo SEST

Na prática, não há
designação
de
representante
pela
Diretoria
para
comparecimento
nas
assembleias gerais. O
representante
da
Eletrobras é aquele com
mandato conferido pelo
Presidente,
conforme
atribuição constante no
art. 48 , inc. III do
Estatuto
Social
(representar
a
companhia
extrajudicialmente).
Sugestão de Redação:
"XVI - aprovar o
comparecimento
da
Eletrobras
nas
Assembleias
das
empresas das quais
participe
como
acionista
e
das
associações
que
figure como membro,
expedindo instruções
para sua atuação;"

XVII
–
aprovar
a
comercialização
de
direitos provenientes dos
resultados de pesquisa,
desenvolvimento
e
inovação
das
suas
controladas,
relacionados ao setor
energético;
XVIII
estabelecer
orientação de voto para
todas
as
empresas
controladas
da
Eletrobras
em
Assembleias da Câmara
de Comercialização de
Energia Elétrica – CCEE;
XIX – deliberar sobre a
aquisição, alienação ou
oneração
de
bens

Sem alteração

De acordo SEST

Sem alteração

De acordo SEST

XIX – deliberar sobre a
aquisição, alienação ou
oneração
de
bens

Ajuste para adequar o
nome da Política de
Alçadas para Normativos

Alteração
jurídico.

sem

cunho

móveis
e
imóveis,
conforme
os
valores
definidos na política de
alçadas vigente;

XX – elaborar, alterar e
aprovar o seu Regimento
Interno; e

móveis
e
imóveis,
conforme
os
valores
definidos nos normativos
internos definidos pela
Eletrobras que regulam
as alçadas de aprovação
nas Empresas Eletrobras
vigente;
XX – elaborar, alterar e
aprovar o seu
Regimento Interno; e

XXI
fiscalizar
e
acompanhar
as
sociedades
empresariais, inclusive
as
Sociedades
de
Propósito Específico SPEs, nas quais detenha
participação
acionária,
no que se refere às
práticas de governança,
aos
resultados
apresentados
e
ao
controle, proporcionais à
relevância,
à
materialidade
e
aos
riscos do negócio.

Sem alteração

Sem Correlação

XXII
–
aprovar
indicações da Eletrobras
para conselheiros fiscais
de
subsidiárias,
sociedades
investidas,
associações e fundações,
além das indicações das
subsidiárias para órgãos
de
administração
e
fiscais de sociedades
controladas, investidas,
associações e fundações,
de acordo com a alçada
definida em normativos
internos elaborados pela
Eletrobras;

que regulam as alçadas
de aprovação
das
Empresas Eletrobras.
De acordo SEST

Ajuste
redacional,
exclusão da letra “e” no
final do inciso.

Alteração
jurídico.

sem

cunho

De acordo SEST

Inclusão de inciso para
fazer constar que as
escolhas para cargos nos
Conselhos
Fiscais,
incluindo nos casos de
SPEs das controladas,
excetuando o da própria
Eletrobras
estão
incluídas
como
competência da DEE, nos
termos dos Normativos
de Indicação para cargos
em
órgãos
de
Governança
das
empresas
Eletrobras
vigente.

Sem óbice jurídico para a
pretendida alteração.

De acordo SEST
Sem Correlação
XXIII
avaliar
os
resultados
de
seus
negócios e monitorar a
sustentabilidade de suas
atividades empresariais,
os riscos estratégicos e
respectivas medidas de
mitigação,
elaborando
relatórios gerenciais com
indicadores de gestão.

Inclusão conforme o
item 5.6, subitens 1 e 2,
Modelo de Estatuo da
SEST.
De acordo SEST

Alteração
jurídico.

sem

cunho

Sem Correlação

XXIV
colocar
à
disposição dos demais
órgãos de governança
pessoal qualificado e
estrutura adequada para
secretariá-los e prestar o
apoio
técnico
e
operacional necessário.

Incluída nova redação
em linha com o item 5.6,
subitem 11, Modelo de
Estatuo da SEST.
.
De acordo SEST

Sem correlação

XXV
propor
a Sugestão SEST
constituição
de
subsidiárias e a aquisição
de
participações
acionárias
minoritárias
para cumprir o objeto
social da Companhia,
observadas as disposições
legais a respeito.

Sem óbice jurídico para a
pretendida alteração.

Sem Correlação

XXVI - deliberar sobre os
assuntos
que
lhe
submeta
qualquer
Diretor.

A alteração pretendida
não tem óbice jurídico,
uma vez que o art. 143,
§2º da Lei nº 6.404/7675

Incluída nova redação
em linha com o item 5.6,
subitem 15, Modelo de
Estatuo da SEST.

Alteração
jurídico.

sem

cunho

Renumeração
De acordo SEST
Sem Correlação

XXVII – aprovar as
informações financeiras
trimestrais
da
Companhia.

Explicitar atribuição que
vem sendo exercida pela
Diretoria Executiva. O
CA apenas autoriza a
publicação dos ITRs,
após sua análise formal.

Alteração
jurídico.

sem

cunho

Renumeração
De acordo SEST
Sem correlação

CAPÍTULO VIII
Das Atribuições do
Presidente e dos
Diretores

- cumprir e fazer Sugestão SEST
cumprir este Estatuto, as
deliberações
da
Assembleia Geral e do
Conselho
de
Administração,
bem
como
avaliar
as
recomendações
do
Conselho Fiscal.
XXVIII

CAPÍTULO VIII
Das Atribuições do
Presidente e dos
Diretores

Excluir os Diretores

A alteração pretendida
não tem óbice jurídico

Alteração
jurídico.

sem

De acordo SEST

"Art. 143. A Diretoria será composta por 2 (dois) ou mais diretores, eleitos e destituíveis a qualquer
tempo pelo conselho de administração, ou, se inexistente, pela assembléia-geral, devendo o estatuto
estabelecer:
(...)
§ 2º O estatuto pode estabelecer que determinadas decisões, de competência dos diretores, sejam
tomadas em reunião da diretoria."
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cunho

Art. 48. Sem prejuízo
das demais atribuições
da Diretoria Executiva,
compete ao Presidente
da companhia:

Sem alteração

De acordo SEST

I
promover
a
formulação, a gestão e o
monitoramento
do
Planejamento
Estratégico e os Planos
Diretores de Negócios e
Gestão das empresas
Eletrobras;

I
promover
a
formulação, a gestão e o
monitoramento
do
Planejamento
Estratégico e do Plano
Diretor de Negócios e
Gestão da Eletrobras,
bem como supervisionar
a elaboração dos Planos
de Negócios e Gestão
das empresas Eletrobras
e
monitorar
sua
execução;

Ajuste de redação PDNG é só na Holding, e
os PNG nas empresas
Eletrobras.

II - promover a gestão
do
desempenho,
da
sustentabilidade e do
desenvolvimento
empresarial;

II - Promover a eficiência
energética
relacionada
aos
Programas
Governamentais
Federais e às empresas
Eletrobras, dentro e fora
do país;
III - representar a
Eletrobras, judicial ou
extrajudicialmente,
ou
ainda perante outras
sociedades, acionistas e
o público em geral,
podendo delegar tais
atribuições poderes a
qualquer diretor, bem
como
nomear
representantes,
procuradores, prepostos
ou mandatários, sempre

Redação conforme a 3ª
atribuição da PR, relativa
à eficiência energética.

III - representar a
Eletrobras, judicial ou
extrajudicialmente,
ou
ainda perante outras
sociedades, acionistas e
o público em geral,
podendo delegar tais
poderes
a
qualquer
diretor,
bem
como
nomear representantes,
procuradores, prepostos
ou mandatários;

especificando,
em
instrumento próprio, a
extensão dos poderes
delegados;
IV
presidir
Assembleias Gerais;

as

V - admitir e demitir
empregados;

IV
presidir
Assembleias Gerais;

as

IV - admitir e demitir
empregados expedir atos

de admissão, designação,
promoção, transferência e

Alteração
jurídico.

sem

cunho

Alteração
jurídico.

sem

cunho

De acordo SEST

De acordo SEST

Ajuste redacional com
exclusão
da
palavra
“acionistas”.
A responsabilidade, de
acordo com a estrutura
interna atual, de atender
a
acionistas
e
investidores é do Diretor
Financeiro e de Relações
com Investidores. Tal
competência
está
definida inclusive no
Manual de Divulgação de
Informações Relevantes
vigente, arquivado junto
a CVM.
Sugestão SEST

A alteração pretendida
não tem óbice jurídico

Excluir
A nova regra atribui ao
Presidente do CA esta
tarefa.
De acordo SEST

Sugestão SEST - V expedir atos de admissão,
designação,
promoção,

A alteração pretendida
não tem óbice jurídico.

dispensa de empregados, transferência e dispensa de
podendo delegar tais empregados;
atribuições;

Secretaria
de
Governança – “podendo

delegar tais atribuições”;
VI
formalizar
as
nomeações
aprovadas
pela Diretoria Executiva;

Renumeração

De acordo SEST

Alteração
jurídico.

VII - desenvolver a
política
de
relacionamento
da
Holding e das empresas
Eletrobras
com
a
sociedade e coordenar as
atividades de imprensa,
comunicação
interna,
eventos,
publicidade,
patrocínio e cerimonial,
observadas
as
orientações da Comissão
de Valores Mobiliários;

VI
desenvolver
normativos internos que
regulem
o
relacionamento
da
Holding e das empresas
Eletrobras
com
a
sociedade e coordenar as
atividades de imprensa,
comunicação
interna,
eventos,
publicidade,
patrocínio e cerimonial;

Ajuste para contemplar
normativos
internos
como termo genérico.

Recomenda-se pequeno
ajuste redacional em
razão das orientações
expedidas pela CVM no
Ofício-Circular
nº
7/2020-CVM/SEP,
que
dispõe
sobre
a
apresentações de "lives"
com a presença de
executivos
de
companhias abertas.

VIII - juntamente com
outro
diretor,
movimentar os dinheiros
da Eletrobras e assinar
atos
e
contratos,
podendo esta faculdade
ser delegada aos demais
diretores
e
a
procuradores
ou
empregados
da
Eletrobras,
com
a
aprovação da Diretoria
Executiva;

VII - juntamente com
outro
diretor,
movimentar os recursos
financeiros da Eletrobras
e
assinar
atos
e
contratos, podendo esta
faculdade ser delegada
aos demais diretores e a
procuradores
ou
empregados
da
Eletrobras,
com
a
aprovação da Diretoria
Executiva;

Ajuste de redação.

IX – ratificar, na forma
da legislação em vigor, o
ato
das
empresas
Eletrobras que deliberar
pelo afastamento do país
de
seus
respectivos
empregados, ressalvado
o disposto no art. 47, XII
deste Estatuto;

VIII – ratificar, na forma
da legislação em vigor, o
ato
das
empresas
Eletrobras que deliberar
pelo afastamento do país
de
seus
respectivos
empregados, ressalvado
o disposto no art. 47, XII
deste Estatuto; e

Excluir “e” no final do
texto.

X – designar comissão
eleitoral com o objetivo
de organizar a eleição do
representante
dos
empregados no Conselho
de
Administração
cabendo-lhe,
ainda,

Renumeração

De acordo SEST

sem

cunho

Alteração
jurídico.

sem

cunho

Alteração
jurídico.

sem

cunho

Alteração
jurídico.

sem

cunho

De acordo SEST

De acordo SEST

De acordo SEST

proclamar o candidato
vencedor e comunicar o
resultado
ao
sócio
controlador para adoção
das
providências
necessárias
à
designação
do
representante
dos
empregados no Conselho
de Administração; e

Sem correlação

X – baixar as resoluções
da Diretoria Executiva,
bem como coordenar as
atividades
de
seus
membros;

Sugestão SEST
OBS: PR não

Sugestão de redação:

baixa as
resoluções da Diretoria "X - coordenar as
atividades dos membros
Executiva
da Diretoria Executiva;"

Sem correlação

XI - criar e homologar os Sugestão SEST
processos de licitação,
conforme
atribuições
previstas nos regramentos
internos da Eletrobras,
podendo delegar tais
atribuições;

Recomenda-se pequeno
ajuste redacional, uma
vez que, de acordo com
o
Regulamento
de
Licitações e Contratos
das Empresas Eletrobras
e com a Política de
Alçadas vigentes podem
ter casos em que a
Diretoria
Executiva
homologue licitações.

Sem correlação

XII - manter o Conselho Sugestão SEST
de Administração e Fiscal
informado das atividades
da Companhia;

Alteração
jurídico.

sem

cunho

XI – exercer outras
atribuições
que
lhe
forem
fixadas
pelo
Conselho
de
Administração.

Renumeração

De acordo SEST

Alteração
jurídico.

sem

cunho

Art. 49. São atribuições
dos demais Diretores,
sem prejuízo de outras
atividades
que
lhes
forem atribuídas pelo
Conselho
de
Administração:

Art. 49. São atribuições
dos demais Diretores,
sem prejuízo de outras
atividades
que
lhes
forem atribuídas pelo
Conselho
de
Administração:

Inclusão de incisos para
adequar as atribuições
dos
diretores
com
redação simplificada.
De acordo SEST

Este
assunto
foi
analisado
nos
memorandos nºs PRJE–
0012/2020,
de
17/01/2020,
e
PRJE
0120/2020,
de
19/06/20, para os quais
nos remetemos.

I – gerir as atividades da
sua área de atuação,
observando
o
Planejamento
Estratégico,
o
Plano
Diretor de Negócios e de
Gestão da Holding, e os
Planos de Negócios e
Gestão das empresas
Eletrobras;

Contudo,
ressalta-se
que, no entender deste
PRJE, a previsão contida
no parágrafo único é
excessiva tendo-se em
conta o disposto no art.

14376, inc. IV da Lei nº
6.404/76.

II
–
participar
das
reuniões da Diretoria
Executiva, contribuindo
para a definição das
políticas
a
serem
seguidas pela sociedade
e relatando os assuntos
da sua respectiva áea de
atuação; e
III – cumprir e fazer
cumprir a orientação
geral dos negócios da
sociedade estabelecida
pelo
Conselho
de
Administração na gestão
de sua área específica de
atuação.
Parágrafo único - As
atribuições e poderes
específicos do Presidente
da Companhia e de cada
Diretor
estão
contemplados no Manual
de
Organização
da
Eletrobras.
§1º Compete ao Diretor
de Geração:

§1º Compete ao Diretor
de Geração:

Excluir
Redação simplificada das
atribuições dos diretores
nos incisos acima.
De acordo SEST

IV.
promover
a
prospecção, a avaliação
e o desenvolvimento de
projetos de expansão da
oferta de energia;

V.
promover
a
prospecção, a avaliação
e o desenvolvimento de
projetos de expansão da
oferta de energia;

Excluir

VI.
estabelecer
diretrizes para o negócio
de comercialização de
energia e coordenar a
participação
das
empresas Eletrobras em
leilões de energia;

VII. estabelecer
diretrizes para o negócio
de comercialização de
energia e coordenar a
participação
das
empresas Eletrobras em
leilões de energia;

Excluir

Redação simplificada das
atribuições dos diretores
nos incisos acima.
De acordo SEST

Redação simplificada das
atribuições dos diretores
nos incisos acima.
De acordo SEST

Este assunto foi
analisado nos
memorandos nºs PRJE–
0012/2020, de
17/01/2020, e PRJE
0120/2020, de
19/06/20, para os quais
nos remetemos.
Este assunto foi
analisado nos
memorandos nºs PRJE–
0012/2020, de
17/01/2020, e PRJE
0120/2020, de
19/06/20, para os quais
nos remetemos.
Este assunto foi
analisado nos
memorandos nºs PRJE–
0012/2020, de
17/01/2020, e PRJE
0120/2020, de
19/06/20, para os quais
nos remetemos.

"Art. 143. A Diretoria será composta por 2 (dois) ou mais diretores, eleitos e destituíveis a qualquer
tempo pelo conselho de administração, ou, se inexistente, pela assembléia-geral, devendo o estatuto
estabelecer:
(...)
IV - as atribuições e poderes de cada diretor."
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VIII. estabelecer
diretrizes
para
os
programas
de
manutenção e para o
monitoramento
do
desempenho
operacional das usinas
em operação; e

IX.
estabelecer
diretrizes
para
os
programas
de
manutenção e para o
monitoramento
do
desempenho
operacional das usinas
em operação; e

Excluir

X.
coordenar
atividades relativas à
regulação setorial dos
negócios de geração,
comercialização
de
energia
e
eficiência
energética.

XI.
coordenar
atividades relativas à
regulação setorial dos
negócios de geração,
comercialização
de
energia
e
eficiência
energética.

Excluir

§2º Compete ao Diretor
de Transmissão:

§2º Compete ao Diretor
de Transmissão:

Excluir

Redação simplificada das
atribuições dos diretores
nos incisos acima.
De acordo SEST

Redação simplificada das
atribuições dos diretores
nos incisos acima.
De acordo SEST

Redação simplificada das
atribuições dos diretores
nos incisos acima.
De acordo SEST
V.
promover
a
análise
de
oportunidades de novos
negócios
de
transmissão;

VI.
promover
a
análise
de
oportunidades de novos
negócios
de
transmissão;

Excluir

VII. promover
a
realização
dos
programas
de
investimento
e
a
implantação
dos
projetos de transmissão
de
interesse
da
Eletrobras;

VIII. promover
a
realização
dos
programas
de
investimento
e
a
implantação
dos
projetos de transmissão
de
interesse
da
Eletrobras;

Excluir

IX.
definir
as
diretrizes e monitorar o
desempenho
operacional
e
os
programas
de
manutenção
da
transmissão, no âmbito
das
empresas
Eletrobras; e

X.
definir
as
diretrizes e monitorar o
desempenho
operacional
e
os
programas
de
manutenção
da
transmissão, no âmbito
das
empresas
Eletrobras; e

Excluir

XI.
promover
as
atividades relativas à
regulação setorial do
segmento
de
transmissão de energia
elétrica no âmbito da

XII. promover
as
atividades relativas à
regulação setorial do
segmento
de
transmissão de energia
elétrica no âmbito da

Excluir

Redação simplificada das
atribuições dos diretores
nos incisos acima.
De acordo SEST

Redação simplificada das
atribuições dos diretores
nos incisos acima.
De acordo SEST

Redação simplificada das
atribuições dos diretores
nos incisos acima.
De acordo SEST

Redação simplificada das
atribuições dos diretores
nos incisos acima.
De acordo SEST

Este assunto foi
analisado nos
memorandos nºs PRJE–
0012/2020, de
17/01/2020, e PRJE
0120/2020, de
19/06/20, para os quais
nos remetemos.
Este assunto foi
analisado nos
memorandos nºs PRJE–
0012/2020, de
17/01/2020, e PRJE
0120/2020, de
19/06/20, para os quais
nos remetemos.
Este assunto foi
analisado nos
memorandos nºs PRJE–
0012/2020, de
17/01/2020, e PRJE
0120/2020, de
19/06/20, para os quais
nos remetemos.
Este assunto foi
analisado nos
memorandos nºs PRJE–
0012/2020, de
17/01/2020, e PRJE
0120/2020, de
19/06/20, para os quais
nos remetemos.
Este assunto foi
analisado nos
memorandos nºs PRJE–
0012/2020, de
17/01/2020, e PRJE
0120/2020, de
19/06/20, para os quais
nos remetemos.
Este assunto foi
analisado nos
memorandos nºs PRJE–
0012/2020, de
17/01/2020, e PRJE
0120/2020, de
19/06/20, para os quais
nos remetemos.
Este assunto foi
analisado nos
memorandos nºs PRJE–
0012/2020, de
17/01/2020, e PRJE
0120/2020, de

Holding e das empresas
Eletrobras.

Holding e das empresas
Eletrobras.

§3º Compete ao Diretor
de Distribuição:

§3º Compete ao Diretor
de Distribuição:

19/06/20, para os quais
nos remetemos.
Excluir
Redação simplificada das
atribuições dos diretores
nos incisos acima.
De acordo SEST

IV.
promover
o
alinhamento
da
gestão das empresas
de Distribuição ao
Planejamento
Estratégico
das
empresas Eletrobras;

V. promover
o
alinhamento
da
gestão das empresas
de Distribuição ao
Planejamento
Estratégico
das
empresas Eletrobras;

Excluir

VI.
monitorar
políticas, estratégias,
planejamentos,
serviços técnicos e
comerciais
e
resultados
das
empresas
de
Distribuição;

VII.
monitorar
políticas, estratégias,
planejamentos,
serviços técnicos e
comerciais
e
resultados
das
empresas
de
Distribuição;

Excluir

VIII. definir
e
monitorar indicadores
econômicos,
financeiros
e
comerciais
e
operacionais
das
empresas
de
Distribuição; e

IX.
definir
e
monitorar indicadores
econômicos,
financeiros
e
comerciais
e
operacionais
das
empresas
de
Distribuição; e

Excluir

X. promover
o
relacionamento
técnico e institucional
com
órgãos
governamentais
e
Associações,
nos
assuntos referentes à
regulação setorial dos
negócios
de
distribuição
de
energia elétrica.

XI.
promover
o
relacionamento
técnico e institucional
com
órgãos
governamentais
e
Associações,
nos
assuntos referentes à
regulação setorial dos
negócios
de
distribuição
de
energia elétrica.

Excluir

§4º Compete ao Diretor
de Conformidade:

§4º Compete ao Diretor
de Conformidade:

Excluir

Redação simplificada das
atribuições dos diretores
nos incisos acima.
De acordo SEST

Redação simplificada das
atribuições dos diretores
nos incisos acima.
De acordo SEST

Redação simplificada das
atribuições dos diretores
nos incisos acima.
De acordo SEST

Redação simplificada das
atribuições dos diretores
nos incisos acima.
De acordo SEST

Redação simplificada das
atribuições dos diretores
nos incisos acima.
De acordo SEST

Este assunto foi
analisado nos
memorandos nºs PRJE–
0012/2020, de
17/01/2020, e PRJE
0120/2020, de
19/06/20, para os quais
nos remetemos.
Este assunto foi
analisado nos
memorandos nºs PRJE–
0012/2020, de
17/01/2020, e PRJE
0120/2020, de
19/06/20, para os quais
nos remetemos.
Este assunto foi
analisado nos
memorandos nºs PRJE–
0012/2020, de
17/01/2020, e PRJE
0120/2020, de
19/06/20, para os quais
nos remetemos.

Este assunto foi
analisado nos
memorandos nºs PRJE–
0012/2020, de
17/01/2020, e PRJE
0120/2020, de
19/06/20, para os quais
nos remetemos.
Este assunto foi
analisado nos
memorandos nºs PRJE–
0012/2020, de
17/01/2020, e PRJE
0120/2020, de
19/06/20, para os quais
nos remetemos.

Este assunto foi
analisado nos
memorandos nºs PRJE–
0012/2020, de
17/01/2020, e PRJE
0120/2020, de
19/06/20, para os quais
nos remetemos.

II. assegurar
a
conformidade
processual
e
a
mitigação dos riscos
nas atividades da
Holding
e
das
empresas Eletrobras,
dentre eles, os de
fraude e corrupção,
garantindo
a
aderência às leis,
normas, padrões e
regulamentos
internos e externos à
Companhia,
bem
como atentar para o
cumprimento
de
requisitos
de
compliance inseridos
na
Lei
nº
13.303/2016;

V.
assegurar
a
conformidade
processual
e
a
mitigação dos riscos
nas atividades da
Holding
e
das
empresas Eletrobras,
dentre eles, os de
fraude e corrupção,
garantindo
a
aderência às leis,
normas, padrões e
regulamentos
internos e externos à
Companhia,
bem
como atentar para o
cumprimento
de
requisitos
de
compliance inseridos
na
Lei
nº
13.303/2016;

VI.
adotar
mecanismos
e
procedimentos
internos
de
integridade,
conforme previsto no
Decreto
8.420/15,
que possibilitem a
detecção e a correção
de desvios, fraudes,
irregularidades, bem
como o incentivo à
denúncia
de
irregularidades;
VII.
identificar,
avaliar,
tratar,
monitorar
e
comunicar
perdas
operacionais
evitáveis pela melhor
gestão dos
riscos
inerentes
nos
principais processos
das
empresas
Eletrobras,
ampliando
a
responsabilização das
partes envolvidas; e
VIII. prover o Conselho
de Administração, o
Comitê de Auditoria e
Riscos e a Diretoria
Executiva
com
avaliações
independentes,
imparciais
e

II. adotar
mecanismos
e
procedimentos
internos
de
integridade,
conforme previsto no
Decreto
8.420/15,
que possibilitem a
detecção e a correção
de desvios, fraudes,
irregularidades, bem
como o incentivo à
denúncia
de
irregularidades;
III. identificar,
avaliar,
tratar,
monitorar
e
comunicar
perdas
operacionais
evitáveis pela melhor
gestão dos riscos
inerentes
nos
principais processos
das
empresas
Eletrobras,
ampliando
a
responsabilização das
partes envolvidas; e
V.
prover o Conselho
de Administração, o
Comitê de Auditoria e
Riscos e a Diretoria
Executiva
com
avaliações
independentes,
imparciais
e

Excluir
Redação simplificada das
atribuições dos diretores
nos incisos acima.
De acordo SEST

Excluir
Redação simplificada das
atribuições dos diretores
nos incisos acima.
De acordo SEST

Excluir
Redação simplificada das
atribuições dos diretores
nos incisos acima.
De acordo SEST

Excluir
Redação simplificada das
atribuições dos diretores
nos incisos acima.
De acordo SEST

Este assunto foi
analisado nos
memorandos nºs PRJE–
0012/2020, de
17/01/2020, e PRJE
0120/2020, de
19/06/20, para os quais
nos remetemos.

Este assunto foi
analisado nos
memorandos nºs PRJE–
0012/2020, de
17/01/2020, e PRJE
0120/2020, de
19/06/20, para os quais
nos remetemos.

Este assunto foi
analisado nos
memorandos nºs PRJE–
0012/2020, de
17/01/2020, e PRJE
0120/2020, de
19/06/20, para os quais
nos remetemos.

Este assunto foi
analisado nos
memorandos nºs PRJE–
0012/2020, de
17/01/2020, e PRJE
0120/2020, de
19/06/20, para os quais
nos remetemos.

tempestivas, sobre a
efetividade
do
gerenciamento
de
riscos, da adequação
dos
controles
internos
e
do
cumprimento
das
normas
e
regulamentos
associados
às
operações
das
empresas Eletrobras,
em especial, aqueles
ligados aos riscos
evidenciados
nas
práticas
anticorrupção
da
Companhia.

tempestivas, sobre a
efetividade
do
gerenciamento
de
riscos, da adequação
dos controles internos
e do cumprimento das
normas
e
regulamentos
associados
às
operações
das
empresas Eletrobras,
em especial, aqueles
ligados
aos
riscos
evidenciados
nas
práticas anticorrupção
da Companhia.

§5º Compete ao Diretor
Financeiro e de Relações
com Investidores:

§5º Compete ao Diretor
Financeiro e de Relações
com Investidores:

Excluir

V. promover
o
planejamento
e
controle econômicofinanceiro, tributário
e fiscal da Eletrobras;

II.
promover
o
planejamento
e
controle
econômicofinanceiro, tributário e
fiscal da Eletrobras;

Excluir

VI.
promover
o
controle contábil e a
demonstração
de
resultados
econômicofinanceiros;

III.
promover
o
controle contábil e a
demonstração
de
resultados econômicofinanceiros;

Excluir

VII. promover
a
análise
econômicofinanceira
de
investimentos
e
desinvestimentos; e

IV.
promover
a
análise
econômicofinanceira
de
investimentos
e
desinvestimentos; e

Excluir

VIII. promover
a
gestão
societária,
econômica
e
financeira
de
participações,
inclusive
de
Sociedades
de
Propósito Específico.

V.
promover
a
gestão
societária,
econômica e financeira
de
participações,
inclusive
de
Sociedades
de
Propósito Específico.

Excluir

Redação simplificada das
atribuições dos diretores
nos incisos acima.
De acordo SEST

Redação simplificada das
atribuições dos diretores
nos incisos acima.
De acordo SEST

Redação simplificada das
atribuições dos diretores
nos incisos acima.
De acordo SEST

Redação simplificada das
atribuições dos diretores
nos incisos acima.
De acordo SEST

Redação simplificada das
atribuições dos diretores
nos incisos acima.
De acordo SEST

Este assunto foi
analisado nos
memorandos nºs PRJE–
0012/2020, de
17/01/2020, e PRJE
0120/2020, de
19/06/20, para os quais
nos remetemos.
Este assunto foi
analisado nos
memorandos nºs PRJE–
0012/2020, de
17/01/2020, e PRJE
0120/2020, de
19/06/20, para os quais
nos remetemos.
Este assunto foi
analisado nos
memorandos nºs PRJE–
0012/2020, de
17/01/2020, e PRJE
0120/2020, de
19/06/20, para os quais
nos remetemos.
Este assunto foi
analisado nos
memorandos nºs PRJE–
0012/2020, de
17/01/2020, e PRJE
0120/2020, de
19/06/20, para os quais
nos remetemos.
Este assunto foi
analisado nos
memorandos nºs PRJE–
0012/2020, de
17/01/2020, e PRJE
0120/2020, de
19/06/20, para os quais
nos remetemos.

§6º Compete ao Diretor
Jurídico e de Gestão
Corporativa:

§6º Compete ao Diretor
Jurídico e de Gestão
Corporativa:

Excluir

V. promover
a
representação
jurídica da Eletrobras,
em esfera judicial e
administrativa,
e
consultoria
jurídica
interna;

II.
promover
a
representação
jurídica
da Eletrobras, em esfera
judicial e administrativa,
e consultoria jurídica
interna;

Excluir

VI.
promover
as
práticas de gestão de
pessoas;

II. promover as práticas
de gestão de pessoas;

Excluir

VII. prover
a
infraestrutura e o
suprimento de bens e
serviços; e

IV.
prover
a
infraestrutura
e
o
suprimento de bens e
serviços; e

VIII. prover
recursos
Tecnologia
Informação
e
Telecomunicação
Dados e voz.

os
de
da
de
de

IX
Do Conselho
Fiscal
CAPÍTULO

Art. 50. O Conselho
Fiscal,
de
caráter
permanente, compõe-se
de 05 (cinco) membros e
respectivos
suplentes,
eleitos pela Assembleia
Geral, todos brasileiros
residentes e domiciliados
no país, acionistas ou

Redação simplificada das
atribuições dos diretores
nos incisos acima.
De acordo SEST

Redação simplificada das
atribuições dos diretores
nos incisos acima.
De acordo SEST

Redação simplificada das
atribuições dos diretores
nos incisos acima.
De acordo SEST

V.
prover
os
recursos de Tecnologia
da Informação e de
Telecomunicação
de
Dados e voz.

Excluir
Redação simplificada das
atribuições dos diretores
nos incisos acima.
De acordo SEST

Excluir
Redação simplificada das
atribuições dos diretores
nos incisos acima.
De acordo SEST

Sem alteração

De acordo SEST

Art. 50. O Conselho
Fiscal,
de
caráter
permanente, compõe-se
de 05 (cinco) membros e
respectivos
suplentes,
eleitos pela Assembleia
Geral, todos brasileiros
residentes e domiciliados
no país, acionistas ou

Inclusão
da
palavra
“unificado”
para
regularizar o mandato
unificado do CF, evitando
o
descasamento
de
mandatos
entre
os
membros.
De acordo SEST

Este assunto foi
analisado nos
memorandos nºs PRJE–
0012/2020, de
17/01/2020, e PRJE
0120/2020, de
19/06/20, para os quais
nos remetemos.
Este assunto foi
analisado nos
memorandos nºs PRJE–
0012/2020, de
17/01/2020, e PRJE
0120/2020, de
19/06/20, para os quais
nos remetemos.
Este assunto foi
analisado nos
memorandos nºs PRJE–
0012/2020, de
17/01/2020, e PRJE
0120/2020, de
19/06/20, para os quais
nos remetemos.
Este assunto foi
analisado nos
memorandos nºs PRJE–
0012/2020, de
17/01/2020, e PRJE
0120/2020, de
19/06/20, para os quais
nos remetemos.
Este assunto foi
analisado nos
memorandos nºs PRJE–
0012/2020, de
17/01/2020, e PRJE
0120/2020, de
19/06/20, para os quais
nos remetemos.

Não se recomenda esta
inclusão, pois quando
quis a Lei nº 13.303/16
conferir
mandato
unificado
o
fez
expressamente para o
Conselho
de
Administração e para a
Diretoria (art. 1377, inc.

"Art. 13. A lei que autorizar a criação da empresa pública e da sociedade de economia mista deverá
dispor sobre as diretrizes e restrições a serem consideradas na elaboração do estatuto da companhia, em
especial sobre:
77

não, com prazo de
atuação de 02 (dois)
anos, permitidas, no
máximo,
02
(duas)
reconduções
consecutivas,
assim
constituído:

não, com prazo de
atuação unificado de 02
(dois) anos, permitidas,
no máximo, 02 (duas)
reconduções
consecutivas,
assim
constituído:

VI), sendo silente quanto
ao mandato do Conselho
Fiscal (art. 1378, inc.
VIII).
Ressalta-se que este
assunto foi analisado nos
memorandos nºs PRJE
038/2019,
de
20/02/2019,
e
PRJE
0120/2020,
de
19/06/20, para os quais
ora se reporta.
Recomenda-se manter a
redação atual.

I – 01 (um) membro e
respectivo
suplente
indicados pelo Ministério
da
Economia,
como
representante
do
Tesouro Nacional, que
deverá
ser
servidor
público
com
vínculo
permanente
com
a
administração
pública
federal;

Sem alteração

De acordo SEST

II – 02 (dois) membros e
respectivos
suplentes
eleitos pelo acionista
controlador;

Sem alteração

De acordo SEST

III – 01 (um) membro e
respectivo
suplente
eleitos pelos acionistas
minoritários; e

Sem alteração

De acordo SEST

IV - 01 (um) membro e
respectivo
suplente
eleitos pelos titulares de
ações preferenciais.
§1º Os membros e
respectivos suplentes do
Conselho
Fiscal
indicados nos termos dos
incisos III e IV deste
artigo
deverão
ser
eleitos em votação em
separado.

Sem alteração

De acordo SEST

Sem alteração

De acordo SEST

(...)
VI - prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração e dos indicados para o cargo de diretor,
que será unificado e não superior a 2 (dois) anos, sendo permitidas, no máximo, 3 (três) reconduções
consecutivas;"
"Art. 13. (...)
(...)
VIII - prazo de gestão dos membros do Conselho Fiscal não superior a 2 (dois) anos, permitidas 2 (duas)
reconduções consecutivas."
78

§ 2º No prazo previsto
no caput deste artigo,
serão considerados os
períodos anteriores de
atuação ocorridos há
menos de 02 (dois)
anos.

Sem alteração

§ 3º Atingido o prazo
máximo
previsto
no
caput deste artigo, o
retorno do membro do
Conselho
Fiscal
só
poderá
ocorrer
após
decorrido
período
equivalente a um prazo
de atuação.
Art. 51. A investidura em
cargo de Conselheiro
Fiscal
da
Eletrobras
observará as condições
impostas pela legislação
aplicável, bem como
aquelas previstas na
Política de Indicação das
empresas Eletrobras.

Sem alteração

De acordo SEST

Art. 51. A investidura em
cargo de Conselheiro
Fiscal
da Eletrobras
observará as condições
impostas pela legislação
aplicável, em especial o
disposto no art. 17, § 2º da
Lei 13.303/2016, bem
como aquelas previstas
nos normativos internos
definidos pela Companhia
que regulem as indicações
para cargos em órgãos de
governança das empresas
Eletrobras, e deverá
sempre ser precedida de

Ajuste para adequar o
nome da Política de
Indicação
para
Normativos de Indicação
para cargos em órgãos
de
Governança
das
empresas Eletrobras e
inclusão ao CF das
mesmas vedações do
Conselho
de
administração.
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De acordo SEST

Sugestão SEST

Sem óbice jurídico para a
pretendida
alteração,
uma vez que está em
linha com o disposto no
art. 2179, inc. I do
Decreto nº 8.945/2016,
bem como com o Ofício
nº
227/2018/CVM/SEP/GEA
-1, de 07-06-2018, da
CVM, o qual expõe
entendimento
dessa
Comissão no sentido de
que
as
vedações
estabelecidas pelo art.
1780, § 2º da Lei nº

" Art. 21. A empresa estatal criará comitê de elegibilidade estatutário com as seguintes competências:

I - opinar, de modo a auxiliar os acionistas na indicação de administradores e Conselheiros Fiscais sobre
o preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações para as respectivas eleições; e"
“Art. 17. Os membros do Conselho de Administração e os indicados para os cargos de diretor, inclusive
presidente, diretor-geral e diretor-presidente, serão escolhidos entre cidadãos de reputação ilibada e de
notório conhecimento, devendo ser atendidos, alternativamente, um dos requisitos das alíneas “a”, “b” e
“c” do inciso I e, cumulativamente, os requisitos dos incisos II e III:
(...)
§ 2º É vedada a indicação, para o Conselho de Administração e para a diretoria:
I - de representante do órgão regulador ao qual a empresa pública ou a sociedade de economia mista está
sujeita, de Ministro de Estado, de Secretário de Estado, de Secretário Municipal, de titular de cargo, sem
vínculo permanente com o serviço público, de natureza especial ou de direção e assessoramento superior
na administração pública, de dirigente estatutário de partido político e de titular de mandato no Poder
Legislativo de qualquer ente da federação, ainda que licenciados do cargo;
II - de pessoa que atuou, nos últimos 36 (trinta e seis) meses, como participante de estrutura decisória
de partido político ou em trabalho vinculado a organização, estruturação e realização de campanha
eleitoral;
III - de pessoa que exerça cargo em organização sindical;
IV - de pessoa que tenha firmado contrato ou parceria, como fornecedor ou comprador, demandante ou
ofertante, de bens ou serviços de qualquer natureza, com a pessoa político-administrativa controladora
da empresa pública ou da sociedade de economia mista ou com a própria empresa ou sociedade em
período inferior a 3 (três) anos antes da data de nomeação;
V - de pessoa que tenha ou possa ter qualquer forma de conflito de interesse com a pessoa políticoadministrativa controladora da empresa pública ou da sociedade de economia mista ou com a própria
empresa ou sociedade.”
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13.303/2016
são
aplicáveis também a
candidatos ao Conselho
Fiscal
de
empresas
públicas e sociedades de
economia mista.

opinião emitida pelo
Comitê
de
Pessoas,
Elegibilidade e Sucessão.

Neste sentido, salientase também o precedente
da CEMIG (PROC. SEI
19957.004466/201841), no qual o colegiado
da CVM, expressamente,
reconheceu
que
as
vedações contidas no
art. 17 da Lei nº
13.303/16 são aplicáveis
também aos candidatos
indicados ao Conselho
Fiscal.
§ 1º Sempre que a
Política de Indicação
pretender
impor
requisitos
adicionais
àqueles constantes da
legislação aplicável para
os Conselheiros Fiscais
da
Eletrobras,
tais
requisitos deverão ser
encaminhados
para
deliberação
dos
acionistas,
em
Assembleia Geral.
§2º Os membros do
Conselho Fiscal serão
investidos
em
seus
cargos
independentemente da
assinatura de termo de
posse,
desde
a
respectiva eleição.

§ 3º O conselheiro fiscal
deverá, antes de entrar
no exercício das funções
e ao deixar o cargo,
apresentar
declaração
de bens à companhia, à
Comissão
de
Ética

§ 1º Sempre que um
normativo
interno
definido pela Eletrobras
pretender
impor
requisitos
adicionais
àqueles constantes da
legislação aplicável para
os Conselheiros Fiscais
da
Eletrobras,
tais
requisitos deverão ser
encaminhados
para
deliberação
dos
acionistas,
em
Assembleia Geral.
§2º Os membros do

Ajuste para adequar o
nome da Política de
Indicação
para
Normativos de Indicação
para cargos em órgãos
de
Governança
das
empresas Eletrobras.
De acordo SEST

Conselho Fiscal serão
investidos em seus cargos
mediante assinatura do
termo de posse, desde a
data da respectiva eleição.

Sugestão SEST

§ 3º O conselheiro fiscal
deverá, antes de entrar
no exercício das funções,
apresentar à Companhia
autorização de acesso às
Declarações de Ajuste
Anual do Imposto de

Inclusão
para
contemplar a IN TCU
87/2020 exige que o
formulário para acesso
seja
fornecido
pelo
agente público investido,
uma vez que o acesso do

Alteração
jurídico.

sem

cunho

Sem óbice jurídico para a
alteração
pretendida,
uma vez que está em
linha
com
o
entendimento da CVM
exposto no processo nº
CVM RJ 2005/3475 em
que a referida Autarquia
se posicionou no sentido
de que o caput do art.
149 da Lei nº 6.404/76
deve
ser
aplicado
também aos membros
do Conselho Fiscal.
Sem óbice jurídico para a
alteração pretendida.

Pública da Presidência da
República – CEP/PR e ao
Tribunal de Contas da
União.

Renda Pessoa Física DIRPF
e
eventuais
retificações
apresentadas
à
Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,
conforme
formulário
disponibilizado
pelo
Tribunal de Contas da
União.

TCU a esta declaração
anual de bens se dá
eletronicamente
mediante
convênio
firmado com a RFB e
lastreado no formulário
de
autorização
para
acesso, e não por meio
de acesso direto à
declaração guardada na
companhia.
De acordo SEST

§ 4º A remuneração
mensal
devida
aos
membros do Conselho
Fiscal não excederá a
dez
por
cento
da
remuneração
mensal
média dos diretores,
excluídos
os
valores
relativos a adicional de
férias e benefícios, sendo
vedado o pagamento de
participação no lucro da
companhia
e
o
pagamento
de
remuneração
em
montante superior ao
pago
para
os
conselheiros
de
administração.

Sem alteração

De acordo SEST

§5º Os
conselheiros
fiscais eleitos devem
participar, na posse e
anualmente,
de
treinamentos específicos
sobre
legislação
societária e de mercado
de capitais, divulgação
de informações, controle
interno,
código
de
conduta,
a
Lei
nº
12.846/2013, e demais
temas relacionados às
atividades da Eletrobras.

Sem alteração

De acordo SEST

§6º
É
vedada
a
recondução
do
conselheiro fiscal que
não
participar
de
nenhum
treinamento
anual
disponibilizado
pela
companhia
nos
últimos dois anos.

Sem alteração

De acordo SEST

§ 7º Os membros do
Conselho Fiscal deverão
exercer suas funções,
que são indelegáveis, no
exclusivo interesse da
companhia,
considerando-se abusivo
o exercício da função
com o fim de causar
dano à companhia, ou
aos seus acionistas ou
administradores, 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,
seus
acionistas
ou
administradores.

Sem alteração

De acordo SEST

§ 8º Aplicam-se aos
membros do Conselho
Fiscal a contratação de
seguro nos termos dos
parágrafos 1º e 4º do
Art. 29, do presente
estatuto.

Sem alteração

De acordo SEST

§ 9º Aplicam-se aos
membros do Conselho
Fiscal
as
limitações
previstas no caput e
parágrafo único do Art.
31,
do
presente
estatuto.

Sem alteração

De acordo SEST

Art. 52. Os membros do
Conselho Fiscal elegerão
em sua primeira reunião
o seu Presidente, ao qual
caberá encaminhar à
companhia,
para
cumprimento,
as
deliberações do órgão,
com registro no livro de
atas e Pareceres do
Conselho Fiscal.

Art. 52. Na primeira
reunião após a eleição,
os Os membros do
Conselho
Fiscal
assinarão o termo de
adesão ao Código de
Conduta e às Políticas
da Companhia, bem
como elegerão em sua
primeira reunião o seu
Presidente, ao qual caberá
encaminhar à companhia,
para
avaliação,
os
posicionamentos
e
recomendações do órgão,
com registro no livro de
atas e Pareceres do
Conselho Fiscal.

Adequação ao subitem
10, item 5.6, do modelo
de estatuto SEST.
Sugestão SEST

§ 1o Em caso de vaga,
renúncia, impedimento

Sem alteração

De acordo SEST

Alteração
jurídico.

sem

cunho

ou ausência injustificada
a
duas
reuniões
consecutivas ou três
intercaladas, nas últimas
12 (doze) reuniões, será
o membro do Conselho
Fiscal substituído, até o
término do prazo de
atuação, pelo respectivo
suplente, cabendo a este
a
respectiva
remuneração.
§ 2º Os membros do
Conselho Fiscal terão
ressarcidas
suas
despesas de locomoção e
estada,
sempre
que
residentes fora da cidade
em que for realizada a
reunião, e, somente de
locomoção,
quando
residente na cidade.

§ 2º Os membros do
Conselho Fiscal terão
ressarcidas
suas
despesas de locomoção,
alimentação e estada,
sempre que residentes
fora da cidade em que
for realizada a reunião,
e,
somente
de
locomoção
e
alimentação,
quando
residente na cidade.

Incluir
“alimentação”
prevista no modelo de
estatuto da SEST e
legitima o pagamento de
diárias.

Art. 53. No exercício de
suas
atribuições
compete ao Conselho
Fiscal, sem prejuízo das
competências previstas
na legislação vigente:

Sem alteração

De acordo SEST

I
fiscalizar,
por
qualquer
de
seus
membros, os atos dos
administradores
e
verificar o cumprimento
dos seus deveres legais e
estatutários;

Sem alteração

De acordo SEST

II - opinar sobre o
relatório
anual
da
administração, fazendo
constar do seu parecer
as
informações
complementares
que
julgar necessárias ou
úteis à deliberação da
Assembleia Geral;
III - opinar sobre as
propostas dos órgãos da
administração, a serem
submetidas
à
Assembleia
Geral,
relativas à modificação
do
capital
social,
emissão de debêntures

Sem alteração

De acordo SEST

Sugestão SEST

Sem alteração
De acordo SEST

Alteração
jurídico.

sem

cunho

ou bônus de subscrição,
planos de investimento
ou
orçamentos
de
capital, distribuição de
dividendos,
transformação,
incorporação, fusão ou
cisão;
IV - denunciar, por
qualquer
de
seus
membros, aos órgãos de
administração
e,
se
estes não tomarem as
providências necessárias
para a proteção dos
interesses da Eletrobras,
à Assembleia Geral, os
erros, fraudes ou crimes
que
descobrirem,
e
sugerir
providências
úteis;

Sem alteração

De acordo SEST

V
convocar
a
Assembleia
Geral
Ordinária, se os órgãos
da
administração
retardarem por mais de
um
mês
essa
convocação,
e
a
Extraordinária, sempre
que ocorrerem motivos
graves
ou
urgentes,
incluindo na agenda das
Assembleias as matérias
que
considerarem
necessárias;
VI - analisar, ao menos
trimestralmente,
o
balancete
e
demais
demonstrações
financeiras, elaboradas
periodicamente
pela
Eletrobras;

Sem alteração

De acordo SEST

Sem alteração

De acordo SEST

VII
examinar
as
demonstrações
financeiras do exercício
social e sobre elas
opinar;
VIII
exercer
as
atribuições,
previstas
nos incisos I a VII, no
caso
de
eventual
liquidação da Eletrobras;
IX
–
examinar
o
Relatório
Anual
de
Atividades de Auditoria
Interna – RAINT e o

Sem alteração

De acordo SEST

Sem alteração

De acordo SEST

Sem alteração

De acordo SEST

Plano Anual de Auditoria
Interna – PAINT;
X - realizar a avaliação
de desempenho de seus
membros e do Conselho
Fiscal como colegiado,
pelo menos uma vez ao
ano, nos termos da
legislação vigente;
XI – elaborar, alterar e
aprovar seu Regimento
Interno;

Sem alteração

De acordo SEST

Sem alteração

De acordo SEST

XII – acompanhar a
execução
patrimonial,
financeira
e
orçamentária, podendo
examinar
livros,
quaisquer
outros
documentos e requisitar
informações; e

Sem alteração

De acordo SEST

XIII
–
fiscalizar
o
cumprimento do limite
de
participação
da
Eletrobras no custeio de
benefícios de assistência
à saúde e previdência
complementar.

Sem alteração

De acordo SEST

Sem correlação

Sugestão SEST

XIV - fornecer, sempre
que
solicitadas,
informações
sobre
matéria
de
sua
competência a acionista,
ou grupo de acionistas,
que representem, no
mínimo, 5% (cinco por
cento) 1% (um porcento)
do capital social da
companhia.

Em que pese o art.
16381, §6º da Lei nº
6.404/76
prever
o
percentual de 5%, o art.
29182 caput da mesma
lei permite que a CVM
reduza,
mediante
fixação de escala em
função do valor do
capital
social,
a
porcentagem
mínima
aplicável às companhias
abertas estabelecida em
alguns
dispositivos,
dentre eles, o art. 163,
§6º.
Neste
sentido,
a
Instrução
CVM

"Art. 163. Compete ao conselho fiscal:
(...)
§ 6º O conselho fiscal deverá fornecer ao acionista, ou grupo de acionistas que representem, no mínimo
5% (cinco por cento) do capital social, sempre que solicitadas, informações sobre matérias de sua
competência."
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"Art. 291. A Comissão de Valores Mobiliários poderá reduzir, mediante fixação de escala em função do
valor do capital social, a porcentagem mínima aplicável às companhias abertas, estabelecida no art. 105;
na alínea c do parágrafo único do art. 123; no caput do art. 141; no § 1o do art. 157; no § 4o do art. 159;
no § 2o do art. 161; no § 6o do art. 163; na alínea a do § 1o do art. 246; e no art. 277."
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627/2020, no seu art.
2º83, prevê o percentual
de 1% como necessário
para
solicitar
informações ao Conselho
Fiscal, em função do
valor do capital social da
Eletrobras.
Sugestão:
condicionar
ao percentual legal ou
fixado pela CVM.
§ 1o Os órgãos de
administração
são
obrigados, através de
comunicação por escrito,
a colocar à disposição
dos
membros
em
exercício do Conselho
Fiscal, dentro de dez
dias, cópias das atas de
suas reuniões e, dentro
de quinze dias do seu
recebimento, cópias dos
balancetes
e demais
demonstrações
financeiras
elaboradas
periodicamente e dos
relatórios de execução
de orçamentos.

Sem alteração

De acordo SEST

§ 2o Os membros do
Conselho
Fiscal
assistirão às reuniões do
Conselho
de
Administração ou da
Diretoria Executiva, em
que se deliberar sobre os
assuntos em que devam
opinar (incisos II, III e
VII deste artigo).

Sem alteração

De acordo SEST

Art. 54. O Conselho
Fiscal
reunir-se-á,
ordinariamente, uma vez
por
mês,
e,
extraordinariamente,
sempre que convocado

Sem alteração

De acordo SEST

"Art. 2º Os percentuais previstos no art. 105, na alínea “c” do parágrafo único do art. 123, no § 1º do
art. 157, no § 4º do art. 159, no § 6º do art. 163 e no § 1º, alínea “a”, do art. 246, todos da Lei nº 6.404,
de 1976, ficam reduzidos em função do valor do capital social da companhia aberta, conforme a tabela a
seguir:
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Intervalo do Capital Social (R$1)
0 a 100.000.000
100.000.001 a 1.000.000.000
1.000.000.001 a 5.000.000.000
5.000.000.001 a 10.000.000.000
acima de 10.000.000.000

"

Percentual Mínimo %
5
4
3
2
1

pelo
Presidente
Colegiado.

do

Parágrafo
único.
Os
quóruns mínimos de
reunião e aprovação de
matéria no Conselho
Fiscal
são
de
três
conselheiros.

Parágrafo
único. Sugestão SEST
Aplicam-se às reuniões
realizadas pelo Conselho
Fiscal as disposições
contidas no art. 28 do
presente
estatuto,
devendo
ser
observado Os o quórumn
s
mínimos de
três
conselheiros
para
a reunião e aprovação de
matérias no Conselho
Fiscal são de três
conselheiros.de
sua
competência.

CAPÍTULO X
Do Exercício Social e
Demonstrações
Financeiras
Art. 55. O exercício
social coincidirá com o
ano civil, iniciando-se em
1o
de
janeiro
e
encerrando-se a 31 de
dezembro de cada ano, e
obedecerá, quanto às
demonstrações
financeiras,
aos
preceitos da Lei no
3.890-A, de 1961, aos
da legislação federal
sobre energia elétrica,
aos da legislação sobre
as sociedades por ações
e ao presente Estatuto.

Sem alteração

De acordo SEST

Sem alteração

De acordo SEST

§ 1o Em cada exercício,
será
obrigatória
a
distribuição de dividendo
não inferior a vinte e
cinco por cento do lucro
líquido, ajustado nos
termos da Lei, observada
a Política de Distribuição
de Dividendos.

Sem alteração

De acordo SEST

§ 2o Os valores dos
dividendos e dos juros
pagos ou creditados a
título de remuneração
sobre o capital próprio,
devidos aos acionistas,
sofrerão incidência de
encargos financeiros, a

Sem alteração

De acordo SEST

Sem óbice jurídico para a
alteração pretendida.

partir do encerramento
do exercício social até o
dia
do
efetivo
recolhimento
ou
pagamento,
sem
prejuízo da incidência de
juros
moratórios,
quando
esse
recolhimento
não
se
verificar na data fixada
pela Assembleia Geral.
§ 3o O valor dos juros,
pagos ou creditados, a
título de juros sobre o
capital
próprio,
nos
termos do art. 9o, § 7o,
da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, e da
legislação
e
regulamentação
pertinente, poderá ser
imputado aos titulares
de ações ordinárias e ao
dividendo anual mínimo
das ações preferenciais,
integrando tal valor ao
montante dos dividendos
distribuídos
pela
Eletrobras para todos os
efeitos legais.
Art. 56. A Assembleia
Geral destinará, além da
reserva legal, calculados
sobre os lucros líquidos
do exercício:
I - um por cento a título
de reserva para estudos
e projetos, destinada a
atender à execução de
estudos e projetos de
viabilidade
técnicoeconômica do setor de
energia elétrica, cujo
saldo acumulado não
poderá exceder a dois
por cento do capital
social integralizado; e

Sem alteração

De acordo SEST

Sem alteração

De acordo SEST

Sem alteração

De acordo SEST

II - cinquenta por cento,
a título de reserva para
investimentos, destinada
à
aplicação
em
investimentos
das
empresas
concessionárias
de
serviço
público
de
energia elétrica, cujo
saldo acumulado não

Sem alteração

De acordo SEST

poderá
exceder
a
setenta e cinco por cento
do
capital
social
integralizado.
Art. 57. A Assembleia
Geral
destinará,
anualmente,
a
importância
correspondente a até um
por cento calculados
sobre os lucros líquidos
do exercício, observado
o limite de um por cento
do
capital
social
integralizado,
para
atender à prestação de
assistência social a seus
empregados,
de
conformidade
com
planos aprovados pela
Diretoria Executiva.
Art. 58. A Eletrobras
destinará, anualmente,
constando
em
seu
orçamento, recursos de,
no
mínimo,
cinco
décimos por cento sobre
o
capital
social
integralizado à época do
encerramento
do
exercício
financeiro
imediatamente anterior,
para
aplicação
em
programas
de
desenvolvimento
tecnológico.
Art. 59. Prescreve em
três anos a pretensão
contida na ação que
tenha por objeto pleitear
judicialmente
o
pagamento
de
dividendos, os quais, não
reclamados
oportunamente,
reverterão em benefício
da Eletrobras.
CAPÍTULO XI
Dos Empregados
Art. 60. Os cargos de
titular
da
Auditoria
Interna,
titular
da
Ouvidoria e titular da
Secretaria
de
Governança
serão
exercidos
por
empregados do quadro
de carreira permanente

Sem alteração

De acordo SEST

Sem alteração

De acordo SEST

Sem alteração

De acordo SEST

Sem alteração

De acordo SEST

Art. 60. Os cargos de
titulares de unidades
organizacionais
vinculadas ao Conselho
de Administração serão
exercidos
preferencialmente
por
empregados do quadro
de carreira permanente

Ajuste de redação para
deixar o texto genérico.
De acordo SEST

Alteração
jurídico.

sem

cunho

da Eletrobras ou de suas
empresas.
Art. 61. Aos empregados
da
Eletrobras,
suas
subsidiárias, coligadas e
controladas aplicar-seão, no que couber, os
preceitos da Legislação
do Trabalho, da Lei no
3.890-A, de 1961, e
deste Estatuto.
Art. 62. O Quadro de
Pessoal da Eletrobras
será composto de:
I - pessoal admitido para
cargos
de
carreira
permanente, mediante
processo
seletivo,
constituído de provas, ou
de provas e de títulos;

da Eletrobras ou de suas
empresas.
Sem alteração

II
ocupantes
de
funções de confiança da
administração superior,
cujo quantitativo será
determinado
pelo
Conselho
de
Administração, a teor do
disposto no inciso XXXI
do
art.
36
deste
Estatuto; e

Sem alteração

III - pessoal admitido
por contrato com prazo
determinado, observada
a legislação aplicável.

Sem alteração

§ 1o As funções de
confiança
da
administração superior e
os
poderes
e
responsabilidades
de
seus
respectivos
titulares serão definidos
no plano de cargos e
salários da Eletrobras.

Sem alteração

De acordo SEST

Sem alteração

I - pessoal admitido para Sugestão SEST
cargos
de
carreira
permanente,
mediante
processo seletivo prévia
aprovação em concurso
público, constituído de
provas, ou de provas e de
títulos;

Sem óbice jurídico para a
alteração
pretendida,
uma vez que está de
acordo com o disposto
no art. 3784, inc. II da
CRFB.

De acordo SEST

De acordo SEST

De acordo SEST

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de
provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração;"
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Sem correlação

§2º Serão também fixados Sugestão SEST
no Plano de Cargos e
Salários os requisitos para
o provimento dos demais
cargos, exercício de
funções e respectivos
salários.

Alteração
jurídico.

sem

cunho

§ 2o As funções a que se
refere o § 1o poderão,
excepcionalmente, e a
critério do Conselho de
Administração,
ser
atribuídas a técnicos ou
especialistas estranhos
ao quadro permanente
da companhia.
§3º Os ocupantes de
função de confiança que
realizarem
atos
de
gestão
gerando
vantagens salariais sem
previsão
ou
em
desacordo
com
o
estabelecido
nos
contratos de trabalho,
plano
de
cargos
e
salário, acordo coletivo
de trabalho, ou com a
legislação
vigente,
responderão
pelos
prejuízos causados à
companhia, sem prejuízo
das
penalidades
previstas no Código de
Ética e de Conduta das
Empresas Eletrobras.
Art.
63.
Após
o
encerramento de cada
exercício financeiro da
Eletrobras, e uma vez
deduzidos os prejuízos
acumulados e realizada a
provisão para o imposto
de
renda,
os
empregados
terão
direito a participar dos
lucros ou resultados,
observadas as normas
contidas nos contratos
de trabalho, acordos e
convenções coletivas de
trabalho,
por
ela
firmados, e as diretrizes
fixadas pela Secretaria
de
Coordenação
e
Governança
das
Empresas Estatais.

Renumeração

Alteração
jurídico.

sem

cunho

De acordo SEST

Alteração
jurídico.

sem

cunho

De acordo SEST

Renumeração

Sem alteração

De acordo SEST

Art. 64. A Eletrobras
prestará
assistência
social
a
seus
empregados,
por
intermédio da Fundação
Eletrobras
de
Seguridade
Social
ELETROS, na forma e
meios aprovados pela
Diretoria Executiva.
CAPÍTULO XII
Disposições Gerais
Art. 65. A Eletrobras, por
intermédio
de
sua
direção, é obrigada a
prestar informações ao
Ministro de Estado de
Minas e Energia, aos
órgãos de controle do
Governo Federal, bem
como ao Tribunal de
Contas da União e ao
Congresso
Nacional,
neste
caso
por
intermédio do Ministro
de Estado de Minas e
Energia.

Art. 64. A Eletrobras
prestará assistência à
saúde e ofertará planos
de
previdência
complementar a seus
empregados, na forma e
condições
aprovadas
pelo
Conselho
de
Administração.

Adequação da redação
ao art. 36. é atribuição
do CA aprovar planos de
assistência à saúde e
planos de previdência
complementar.
De acordo SEST

Sem alteração

De acordo SEST

Art. 65. A Eletrobras, por
intermédio
de
sua
direção, e nos termos e
limites fixados em lei, é
obrigada
a
prestar
informações ao Ministro
de Estado de Minas e
Energia, aos órgãos de
controle do Governo
Federal, bem como ao
Tribunal de Contas da
União e ao Congresso
Nacional, neste caso por
intermédio do Ministro
de Estado de Minas e
Energia.

Adequação da redação
aos dispositivos legais.

Parágrafo
único.
O
Presidente,
quando
convocado, é obrigado a
comparecer
pessoalmente
perante
qualquer das comissões
de uma ou de outra Casa
do
Congresso,
para
prestar
informações
acerca
de
assunto
previamente
determinado, sob pena
de perda do cargo, na
falta do comparecimento
sem justificação.

Sem alteração

Art. 66. A Eletrobras
poderá, diretamente ou
por
intermédio
das
empresas
de
que
participe, contratar com
a União a execução de
obras e serviços, para os
quais forem destinados
recursos
financeiros
especiais.

Art. 66. A Eletrobras
poderá, diretamente ou
por
intermédio
das
empresas
de
que
participe, contratar com
a União a execução de
obras e serviços, para os
quais forem destinados
recursos
financeiros
especiais.

Excluir
De acordo SEST

§ 1o As
construídas

§ 1o As
construídas

Excluir
De acordo SEST

instalações
na forma

Alteração
jurídico.

sem

cunho

Sem óbice jurídico para a
alteração pretendida

De acordo SEST

De acordo SEST

instalações
na forma

Sem justificativa para a
exclusão.
Recomenda-se
análise
da PRJJ, caso entendam
oportuno.

Sem justificativa para a
exclusão.

deste artigo poderão, se
assim decidir a União,
ser
incorporadas
à
Eletrobras ou a suas
controladas, desde que,
na
respectiva
exploração,
seja
observado o regime legal
do serviço pelo custo.

deste artigo poderão, se
assim decidir a União,
ser
incorporadas
à
Eletrobras ou a suas
controladas, desde que,
na
respectiva
exploração,
seja
observado o regime legal
do serviço pelo custo.

§ 2o Enquanto não for
preenchido o requisito do
§ 1o, as instalações
previstas neste artigo
poderão,
mediante
convênio com a União, e
por conta dela, ser
operadas pela Eletrobras
ou suas controladas.
Art. 67. A Diretoria
Executiva fará publicar,
no Diário Oficial da
União,
depois
de
aprovado pelo Ministro
de Estado de Minas e
Energia:

§ 2o Enquanto não for
preenchido o requisito
do § 1o, as instalações
previstas neste artigo
poderão, mediante
convênio com a União, e
por conta dela, ser
operadas pela Eletrobras
ou suas controladas.
Art. 66 A Diretoria
Executiva fará publicar
no site da Eletrobras,
depois de cumpridos os
requisitos legais:

Excluir
De acordo SEST

I - o regulamento de
licitações;

Sem alteração

De acordo SEST

II - o regulamento de
pessoal, com os direitos
e
deveres
dos
empregados, o regime
disciplinar e as normas
sobre
apuração
de
responsabilidade;

Sem alteração

De acordo SEST

III - o quadro de pessoal,
com a indicação, em três
colunas, do total de
empregados
e
os
números de empregos
providos
e
vagos,
discriminados
por
carreira ou categoria, em
30 de junho e 31 de
dezembro de cada ano; e
IV - o plano de salários,
benefícios, vantagens e
quaisquer
outras
parcelas
que
componham
a
retribuição
de
seus
empregados.
Art. 68. A Auditoria
Interna, Ouvidoria e a
Secretaria
de
Governança
serão

Sem alteração

De acordo SEST

Sem alteração

De acordo SEST

Renumeração

De acordo SEST

Recomenda-se
análise
da PRJJ, caso entendam
oportuno.

Sem justificativa para a
exclusão.
Recomenda-se análise
da PRJJ, caso entendam
oportuno.

Ajuste redacional para
atualização do texto.
De acordo SEST

Alteração
jurídico.

sem

cunho

Alteração
jurídico.

sem

cunho

vinculadas diretamente
ao
Conselho
de
Administração.
Art. 69. A instalação e
funcionamento
do
Comitê de Auditoria e
Riscos previsto no Art.
40 deste Estatuto Social
deverá
ocorrer
até
30/06/2018.
Sem correlação

Sem correlação

Art. 69. A instalação e
funcionamento
do
Comitê de Auditoria e
Riscos previsto no Art.
40 deste Estatuto Social
deverá
ocorrer
até
30/06/2018.
Art. 68. As unidades
organizacionais
vinculadas ao Conselho
de Administração e às
Diretorias da Eletrobras
poderão atuar de modo
unificado em todas as
subsidiárias, na forma e
extensão que vierem a
ser
aprovadas
pelo
Conselho
de
Administração
da
Eletrobras.

Excluir
O
Comitê
já
instituído.
De acordo SEST

Parágrafo
único:
A
metodologia
de
avaliação
de
desempenho
dos
representantes
das
empresas Eletrobras em
sociedades
investidas
poderá
levar
em
consideração o grau de
atendimento a pedidos
de
informação
formulados
pela
Ouvidoria e Auditoria
Interna da Eletrobras.

Inclusão do dispositivo
para
contemplar
demandas
desses
órgãos.

foi

Inclusão do dispositivo
para contemplar futuras
unificações no âmbito da
Diretoria, e não somente
de áreas vinculadas ao
CA.

Alteração
jurídico.

sem

cunho

Alteração
jurídico.

sem

cunho

Alteração
jurídico.

sem

cunho

De acordo SEST

De acordo SEST

Legenda:
CA – Conselho de Administração
CF – Conselho Fiscal
CAE - Comitê de Auditoria e Riscos da Eletrobras
CEGS -Comitê de Estratégia, Governança e Sustentabilidade
CGPE - Comitê de Gestão de Pessoas e Elegibilidade

