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Estratégia de Criação de Valor

AES Eletropaulo

Recuperação
dos Indicadores
de Qualidade

Gestão da
Receita

Satisfação do
Cliente

Investimento e melhoria de processos para garantir eficiência
▪ Novo patamar de investimentos na rede
▪ Programa de Produtividade

Gestão de
Riscos e
Contingências

Governança
Corporativa

Mitigação de
riscos e redução
da volatilidade

Migração para o
Novo Mercado
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Caso CTEEP/Eletrobras: Memorando de Entendimentos (MoU)

Objetivo

Prazo

Racional

Estabelecer critérios para instauração de procedimento de mediação, visando acordo para
encerramento da disputa judicial.

60 dias a contar da data do despacho do juiz que assentir com o pedido de suspensão do
Processo Judicial

Criar Valor para a Eletropaulo e todos os acionistas da Companhia, por meio de acordo em
valor inferior ao que a Companhia entende estar precificado em suas ações
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Anexo

Caso CTEEP / Eletrobras: Histórico
1988

1999

Divergência de
valor entre
Eletrobras e
Eletropaulo
(estatal)

2003

Procedência da
ação de cobrança

Decisão em
segunda
instância: dívida
é integralmente
da CTEEP

1988

1997
Eletropaulo
privatizada e
cindida
Contingência
transferida para
CTEEP

2006

2001
Execução 1ª
instância: 90,1%
da dívida alocada
à Eletropaulo e
9,9% à CTEEP

2006
STJ: perícia para
determinar o
responsável pela
dívida

2015

2016

2017

Laudo
pericial

Pareceres
jurídicos
indicando que
Eletropaulo não é
responsável pela
dívida

Aguarda-se
definição sobre
os critérios de
cálculo e sobre os
quesitos
complementares

2015

2017

2015

2016

2017

Quesitos
complementares:
Eletropaulo e
Eletrobras

Eletropaulo
indica os
critérios de
cálculo que
entende corretos

MoU entre
Eletropaulo e
Eletrobras
(suspensão
temporária do
processo)
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Caso CTEEP / Eletrobras: Valor da Dívida
Cenários de Cálculo da Dívida
Valor sem juros de mora:
R$ 949 mm1

Valor com juros de mora:
R$ 2.015 mm1

Valor Conforme Visão da Eletropaulo

Valor Conforme Metodologia Apresentada pela
Eletrobras no Processo

Critérios estabelecidos na sentença de 1999:

Critérios estabelecidos na sentença de 1999:

▪

Quantidade UFIR

▪

Quantidade UFIR

▪

Correção monetária

▪

Correção monetária

▪

Sucumbência (15%)

▪

Sucumbência (15%)

▪

Não considera juros moratórios, pois não há inadimplemento
culposo dado que a própria Eletrobras reconhece a indefinição
sobre a responsabilidade do pagamento após a cisão

▪

Juros moratórios

1 – Base: jun-2017
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