ANEXO II
PROTOCOLO E INSTRUMENTO DE JUSTIFICAÇÃO DA CISÃO PARCIAL DA
COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARTICIPAÇÕES – CEEE-PAR,
COM VERSÃO DA PARCELA CINDIDA PARA A COMPANHIA ESTADUAL DE
GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CEEE-G E PARA A COMPANHIA ESTADUAL
DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CEEE-T
Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo qualificadas resolvem entre si e
na melhor forma de direito celebrar o presente Protocolo e Instrumento de Justificação
da Cisão Parcial e Incorporação (“Protocolo”), por meio do qual estabelecem os termos
e condições que deverão reger a cisão parcial da Companhia Estadual de Energia
Elétrica Participações – CEEE-PAR, com versão do acervo líquido cindido para a
Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica – CEEE-G e para a Companhia
Estadual

de

Transmissão

de

Energia

Elétrica

–

CEEE-T

(“Cisão

Parcial

com

Incorporação”), observados os artigos 224, 225, 226, 227 e 229 da Lei nº 6.404, de 15
de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e as disposições aplicáveis
da Instrução nº 565, de 15 de junho de 2015, conforme alterada, emitida pela
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), de acordo com os seguintes termos, cláusulas
e condições:
(a) COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARTICIPAÇÕES - CEEEPAR,

sociedade

anônima

de

capital

fechado,

inscrita

no

CNPJ

sob

o

nº 08.420.472/0001-05, com seu estatuto social registrado perante a Junta Comercial
do Estado do Rio Grande do Sul sob o NIRE nº 43300046842, com sede na Cidade de
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Av. Joaquim Porto Villanova, 201, Prédio
A1, 7º andar, sala 720, Bairro Jardim Carvalho, CEP 91410-400, neste ato representada
nos termos de seu Estatuto Social (“Companhia” ou “Cindida”);
(b) COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-T,
sociedade anônima de capital aberto, inscrita no CNPJ sob o nº 92.715.812/0001-31,
com seu estatuto social registrado perante a Junta Comercial do Estado do Rio Grande
do Sul sob o NIRE nº 43300007693, com sede na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul, na Av. Joaquim Porto Villanova, nº 201, Prédio A1, 7º andar, sala 722,
Bairro Jardim Carvalho, CEP 91410-400, neste ato representada nos termos de seu
estatuto social (“CEEE-T”);
(c) COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CEEE-G,
sociedade anônima em processo de abertura de capital, inscrita no CNPJ sob o
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nº 39.881.421/0001-04, com seu estatuto social registrado perante a Junta Comercial
do Estado do Rio Grande do Sul sob o NIRE nº 43300065502, com sede na Cidade de
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Av. Joaquim Porto Villanova, nº 201,
Prédio A1, 7º andar, sala 723, Bairro Jardim Carvalho, CEP 91410-400, neste ato
representada nos termos de seu estatuto social (“CEEE-G” e em conjunto com CEEE-T,
“Incorporadoras”);
Sendo as

Incorporadoras e Companhia em conjunto denominadas “Partes” e,

individualmente, “Parte”.
1.

JUSTIFICAÇÃO

1.1.

CONSIDERANDO que a Companhia tem por objeto social a participação em

outras sociedades como sócia ou acionista, bem como atividades relacionadas à geração
de energia elétrica (“Atividades de Geração”) e atividades relacionadas à transmissão
de energia elétrica (“Atividades de Transmissão”), tais como, dentre outras atividades,
realizar estudos, projetos, construção e operação de usinas produtoras e linhas de
transmissão de energia elétrica, bem como a celebração de atos de empresa
decorrentes dessas atividades, tais como a comercialização de energia elétrica;
1.2.

CONSIDERANDO que a Companhia detém participação na CEEE-G, que tem

como objeto social Atividades de Geração, e na CEEE-T, que tem como objeto social
Atividades de Transmissão;
1.3.

CONSIDERANDO que a presente operação de Cisão Parcial com Incorporação é

parte de um processo de reorganização societária com o objetivo de segregar as
Atividades e os investimentos de Geração das Atividades e os investimentos de
Transmissão, que se iniciou com a cisão parcial da Companhia Estadual de Geração e
Transmissão de Energia Elétrica - CEEE-GT, sociedade anônima de capital aberto,
inscrita no CNPJ sob o nº 92.715.812/0001-31, que segregou as Atividades de Geração,
então vertidas à CEEE-G, das Atividades de Transmissão, que permaneceram com a
CEEE-T (“Cisão Parcial CEEE-GT”);
1.4.

CONSIDERANDO que a Lei Estadual 15.298/2018 autorizou a promoção de todas

as medidas necessárias para a desestatização da CEEE-Par, CEEE-D, CEEE-G e CEEE-T,
e também determinou que todos os recursos resultantes da desestatização serão
transferidos ao Fundo de Reforma do Estado, criado pela Lei Estadual 10.607/1995,
cujo uso será destinado à redução da dívida pública ou ao financiamento de
investimentos públicos ou privados, considerados estratégicos para o Estado do Rio
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Grande do Sul ou que gerem empregos e aumento da competitividade da indústria
local, dentre outras destinações;
1.5.

CONSIDERANDO que a referida operação acarretará, para a Companhia, a

racionalização e simplificação de sua estrutura, com a consequente diminuição de
custos administrativos, representando também a melhor forma de atingimento da
obrigação constitucional da Administração Pública de gerir o patrimônio público com
eficiência, nos termos do artigo 37º da Constituição Federal, já que permitirá que os
recursos obtidos com a desestatização da CEEE-T e da CEEE-G sejam recebidos pelo
Estado do Rio Grande do Sul, em cumprimento ao que dispõe a Lei Estadual
10.607/1995;
1.6.

CONSIDERANDO que, em vista do processo de desestatização autorizado pela

Lei Estadual 15.298/2018, haverá o esvaziamento do objeto social da CEEE-Par, a qual
poderá ser extinta num futuro próximo.
A Cisão Parcial com Incorporação justifica-se, pois permitirá a efetiva segregação da
gestão das Atividades de Transmissão das Atividades de Geração e viabilizará que se dê
cumprimento ao disposto na Lei Estadual 10.607/1995 no que se refere ao recebimento
e emprego dos recursos obtidos com a desestatização, bem como resultará, para a
Companhia, na diminuição de custos administrativos e operacionais, bem como uma
estrutura de capital adequada para as Atividades de Geração e para as Atividades de
Transmissão à luz da desestatização.
1.6.1 Adicionalmente, as Partes esclarecem que, em razão da Cisão Parcial CEEE-GT, a
CEEE-G, nos termos do artigo 223, §3º, da Lei das S.A., está em processo de obtenção
do seu registro como companhia aberta perante a CVM. Deste modo, embora a Cisão
Parcial CEEE-GT tenha se concretizado em 08 de abril de 2021, com a confirmação da
verificação da condição suspensiva e da sua eficácia, frise-se que, até a obtenção do
registro da CEEE-G como companhia aberta perante a CVM, os seus acionistas
continuarão a negociar com as ações da CEEE-GT. Por este motivo, quaisquer
comunicações aos acionistas da CEEE-T e da CEEE-G serão enviadas em nome da CEEEGT, que é atualmente a companhia de capital aberto, registrada perante a CVM, e que
possui a totalidade da base acionária de ambas CEEE-T e CEEE-G.
2.

ATUAL CAPITAL SOCIAL DA CINDIDA E DAS INCORPORADORAS

2.1.

Capital Social da Companhia antes da Cisão Parcial com Incorporação: O capital

social da Companhia, na presente data, é de R$ 2.941.798.898,51 (dois bilhões,
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novecentos e quarenta e um milhões, setecentos e noventa e oito mil, oitocentos e
noventa e oito reais e cinquenta e um centavos), representado por 375.130.125
(trezentos e setenta e cinco milhões, cento e trinta mil e cento e vinte e cinco) ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
2.2.

Capital social da CEEE-T antes da Cisão Parcial com Incorporação: O capital

social totalmente subscrito e integralizado da CEEE-T, na presente data, é de R$
981.342.763,72 (novecentos e oitenta e um milhões, trezentos e quarenta e dois mil,
setecentos e sessenta e três reais e setenta e dois centavos), representado por
9.658.447 (nove milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, quatrocentas e quarenta e
sete) ações, sem valor nominal, sendo 9.506.875 (nove milhões, quinhentos e seis mil,
oitocentas e setenta e cinco) ações ordinárias e 151.572 (cento e cinquenta e um mil e
quinhentas e setenta e duas) ações preferenciais, sem direito a voto, todas
nominativas.
2.3.

Capital social da CEEE-G antes da Cisão Parcial com Incorporação: O capital

social totalmente subscrito e integralizado da CEEE-G, na presente data, é de R$
584.290.646,95 (quinhentos e oitenta e quatro milhões, duzentos e noventa mil,
seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos), representado por
9.658.447 (nove milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, quatrocentas e quarenta e
sete) ações, sem valor nominal, sendo 9.506.875 (nove milhões, quinhentos e seis mil,
oitocentas e setenta e cinco) ações ordinárias e 151.572 (cento e cinquenta e um mil e
quinhentas e setenta e duas) ações preferenciais, sem direito a voto, todas
nominativas.
3.

CISÃO

PARCIAL,

INCORPORAÇÃO,

AVALIAÇÃO

E

PATRIMÔNIO

DA

CINDIDA
3.1.

Data-Base e Laudo de Avaliação. O acervo líquido a ser cindido da Companhia e

incorporado

pelas

Incorporadoras,

composto

exclusivamente

pelas

participações

societárias detidas pela CEEE-Par na CEEE-G e na CEEE-T, foi avaliado com base no seu
valor contábil, em 31/03/2021 (“Data-Base”), de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil. A data base de 31/03/2021 considera os saldos contábeis dos
investimentos da CEEE-PAR em Transmissão e em Geração, à luz da Cisão Parcial
ocorrida na então denominada CEEE-GT, não ocorrendo variações patrimoniais
relevantes entre a data base e a data de 08/04/2021, marco jurídico da eficácia da
Cisão Parcial da CEEE-GT. Os Laudos de Avaliação do acervo líquido a ser cindido da
Companhia e vertido para as Incorporadoras, em conformidade com o disposto nos

Página 4 de 17

artigos 226 e 229 da Lei das S.A., foram preparados pela empresa de avaliação
independente BAKER TILLY BRASIL RS AUDITORES INDEPENDENTES, inscrita no CNPJ
sob o nº 21.601.212/0001-02 (“Avaliador”), ad referendum da Assembleia Geral da
Companhia e das Incorporadoras (“Laudo de Avaliação”), anexo ao presente Protocolo
como Anexo I.
3.2.

Acervo Líquido. O acervo líquido a ser cindido parcialmente da Companhia e

incorporado pelas Incorporadoras é representado pela participação detida pela
Companhia nas Incorporadoras, as quais estão elencadas nos Laudos de Avaliação na
Data-Base, tendo sido avaliadas pelo seu valor contábil no montante de R$
1.752.469.693,91 (um bilhão, setecentos e cinquenta e dois milhões, quatrocentos e
sessenta e nove mil, seiscentos e noventa e três reais e noventa e um centavos), sendo
para a CEEE-G R$ 503.873.927,16 (quinhentos e três milhões, oitocentos e setenta e
três mil, novecentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos) e para a CEEE-T R$
1.248.595.766,75 (um bilhão, duzentos e quarenta e oito milhões, quinhentos e
noventa e cinco mil, setecentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos).
(“Parcela Cindida”).
3.3.

Variações Patrimoniais. De acordo com o artigo 224, III, da Lei das S.A., as

variações patrimoniais ocorridas no acervo líquido cindido, entre a Data-Base e a data
da efetivação da Cisão Parcial com Incorporação da Companhia e incorporação do
acervo líquido cindido pelas Incorporadoras serão absorvidas pelas Incorporadoras, se
aplicável.
4.

CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA RELAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO E RELAÇÃO DE

SUBSTITUIÇÃO
4.1.

Critério de Fixação da Relação de Substituição. A quantidade de ações das

Incorporadoras CEEE-T e CEEE-G a serem entregues aos acionistas da Companhia em
decorrência da operação foi determinada com base na avaliação do valor contábil da
Parcela Cindida indicado no Laudo de Avaliação e foi fixado de forma a conferir aos
acionistas da Companhia o mesmo número de ações que atualmente a Companhia
possui no capital social da Incorporadoras.
4.2.

Relação de Substituição. Em decorrência da operação, os acionistas detentores

de ações da Companhia receberão as 6.380.821 (seis milhões, trezentas e oitenta mil,
oitocentas e vinte e uma) ações ordinárias e as 1.087 (mil e oitenta e sete) ações
preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, da CEEE-T de titularidade da
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CEEE-Par, e as 6.380.821 (seis milhões, trezentas e oitenta mil, oitocentas e vinte e
uma) ações ordinárias e as 1.087 (mil e oitenta e sete) ações preferenciais, todas
nominativas e sem valor nominal, da CEEE-G de titularidade da CEEE-Par, na proporção
de suas participações no capital social da Companhia, não havendo, portanto, emissão
de novas ações por parte de CEEE-G e de CEEE-T.
5.

RELAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DAS AÇÕES CALCULADA DE ACORDO COM O

ART. 264 DA LEI DAS S.A.
5.1.

Não será elaborado o laudo exigido pelo artigo 264 da Lei das S.A. no âmbito da

Cisão Parcial com Incorporação, uma vez que, não obstante a Companhia e as
Incorporadoras tenham relação de controle comum: (i) no caso apresentado não se
trata de incorporação de sociedades sob controle comum, mas sim de incorporação de
parcela cindida de companhia fechada por outras companhias sob controle comum, nos
termos do artigo 229 da Lei das S.A.; e (ii) após a efetivação da Cisão Parcial com
Incorporação, serão conferidas aos atuais acionistas da Companhia ações das
Incorporadoras representando a mesma participação que tais acionistas possuem
atualmente na Companhia. Ou seja, considerando que cada acionista da Companhia
receberá, em substituição às suas respectivas participações detidas na Companhia,
igual parcela de seu patrimônio por meio de participação acionária nas Incorporadoras,
não há que se falar em apuração de referidos patrimônios a preços de mercado, nos
termos já decididos pela CVM no âmbito do Processo RJ 2010/14667, cujo julgamento
ocorreu em 14 de outubro de 2010.
Ademais, não se aplicam à presente Cisão Parcial com Incorporação as obrigações
previstas no Capítulo III da Instrução CVM n.º 565/2015, uma vez que a operação não
representa diluição superior a 5% (cinco por cento).
6.

EFEITOS DA CISÃO PARCIAL E INCORPORAÇÃO

6.1.

Capital Social da Cindida. A Cisão Parcial com Incorporação, se aprovada,

resultará em uma redução do patrimônio líquido da Companhia no valor da Parcela
Cindida, isto é, de R$ 1.752.469.693,91 (um bilhão, setecentos e cinquenta e dois
milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, seiscentos e noventa e três reais e
noventa e um centavos).
O capital social da Companhia, assim, passará dos atuais R$ 2.941.798.898,51 (dois
bilhões, novecentos e quarenta e um milhões, setecentos e noventa e oito mil,
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oitocentos

e

noventa

e

oito

reais

e

cinquenta

e

um

centavos)

para

R$

1.189.329.204,60 (um bilhão, cento e oitenta e nove milhões, trezentos e vinte e nove
mil, duzentos e quatro reais e sessenta centavos), sem o cancelamento de ações
representativas do capital social da Companhia, tendo em vista que tais ações não
possuem valor nominal.
6.2.

Estatuto Social da Cindida. Após a aprovação da Cisão Parcial com Incorporação

e consequente redução do capital social da Companhia, o caput do Artigo 7º do Estatuto
Social passará a vigorar com a seguinte nova redação:
“Art. 7º - O capital social é de R$ 1.189.329.204,60 (um bilhão, cento e oitenta
e nove milhões, trezentos e vinte e nove mil, duzentos e quatro reais e sessenta
centavos), representado por 375.130.125 (trezentos e setenta e cinco milhões,
cento e trinta mil e cento e vinte e cinco) ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal.”
6.3.

Uma vez que a Parcela Cindida é composta por participação societária nas

próprias Incorporadoras, não há que se falar em aumento de capital da CEEE-T e CEEEG, ou emissão de novas ações a serem entregues à base acionária da CEEE-Par. Deste
modo, aos acionistas da CEEE-Par serão entregues diretamente as ações que esta
detinha em CEEE-G e CEEE-T.
6.4.

Dividendos. A implementação da Cisão Parcial com Incorporação não resultará

na modificação da distribuição de dividendo obrigatório aos acionistas da Companhia.
7.

DIREITO DE RECESSO

7.1.

Direito de Recesso. A Cisão Parcial com Incorporação não ensejará o direito de

retirada, uma vez que não implicará em alteração relativa às matérias previstas no
inciso IX do art. 136 da Lei das S.A., nos termos do artigo 137, III da Lei das S.A.
8.

DEMAIS CONDIÇÕES DA CISÃO PARCIAL E INCORPORAÇÃO

8.1.

As Incorporadoras sucederão a Companhia em todos os seus direitos e

obrigações relativos à Parcela Cindida do patrimônio da Companhia que lhe for vertida,
conforme o artigo 229, §1º, da Lei das S.A. Não haverá solidariedade entre a
Companhia e as Incorporadoras em relação a quaisquer direitos e obrigações relativos à
Parcela Cindida, nos termos do parágrafo único do artigo 233 da Lei das S.A.
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8.3.

A Cisão Parcial com Incorporação não importará em qualquer solução imediata

de continuidade das atividades da Companhia.
8.4.

Serão realizadas Assembleias Gerais Extraordinárias da Companhia e das

Incorporadoras para apreciação e deliberação a respeito (i) do Laudo de Avaliação;
(ii) da Cisão Parcial com Incorporação e da incorporação da Parcela Cindida, nos termos
ora previstos; (iii) da redução do capital social da Companhia e dos efeitos deste
instrumento nas Incorporadoras, e (iv) de outras providências que se façam necessárias
em virtude do disposto neste Protocolo.
8.5.

Uma vez aprovada a Cisão Parcial com Incorporação, caberá aos administradores

da Companhia praticarem todos os atos que se fizerem necessários à perfeita
regularização, implementação e formalização do estabelecido no presente Protocolo,
inclusive registros e averbações, nos termos da legislação aplicável.
8.6.

Caso alguma cláusula, disposição, termo ou condição deste Protocolo venha a

ser considerado inválido, as demais cláusulas, disposições, termos e condições não
serão afetados.
8.7.

Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul,

para dirimir todas as questões oriundas do presente Protocolo, com a renúncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.
E, por estarem justas e contratadas, as Partes assinam o presente instrumento em
2 (duas) vias de igual teor e forma, com as 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas, a
tudo presentes.
Porto Alegre, 20 de agosto de 2021.
[RESTANTE DA PÁGINA INTENCIONALMENTE DEIXADO EM BRANCO]
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[Página de assinaturas do Protocolo e Instrumento de Justificação da Cisão Parcial da
Companhia Estadual Energia Elétrica Participações – CEEE-Par com Versão da Parcela
Cindida para a Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica- CEEE-G e
Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica- CEEE-T celebrado em 20 de
agosto de 2021.
COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARTICIPAÇÕES – CEEE-PAR

Nome: Marco da Camino Ancona Lopes

Nome: André Boff Cruz

Soligo

Cargo: Diretor

Cargo: Diretor-Presidente
COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CEEE-T

Nome: Marco da Camino Ancona Lopes

Nome: André Boff Cruz

Soligo

Cargo: Diretor

Cargo: Diretor-Presidente
COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CEEE-G

Nome: Marco da Camino Ancona Lopes

Nome: André Boff Cruz

Soligo

Cargo: Diretor

Cargo: Diretor-Presidente
Testemunhas:

1.______________________________

2.______________________________

Nome: Marília Gabriela Bernadeli

Nome: Carolina Sampaio

RG: 23529884-0

RG: 8028024274

CPF: 254.051.858-33

CPF: 913.577.720-68
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ANEXO I
LAUDO DE AVALIAÇÃO
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