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A T A     52ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA 

COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA-CEB, REALIZADA EM 26 DE 
MAIO DE 2014.   
 

I. DATA, HORA E LOCAL : 26 de maio de 2014, às quinze horas, na sede da CEB 
Distribuição S/A, subsidiária integral da Companhia Energética de Brasília - CEB, situada 
no Setor de Indústria e Abastecimento, Área de Serviços Públicos, lote “C”, Complexo 
CEB, em Brasília-DF. II. MESA: Marlon Tomazette, Presidente; Daiene da Silva Oliveira, 
Secretária. III. PRESENÇA: acionistas representando a maioria do capital votante, 
conforme se depreende das assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 
Presentes, ainda, os representantes da Direção, Rubem Fonseca Filho e Marcelo Gomes 
de Alencar; os Conselheiros Fiscais Delmar Carneiro de Aguiar e Marcello Joaquim 
Pacheco; e o representante da KPMG Auditores Independentes, Celso Luigi Francesco. 
IV. PUBLICAÇÕES : Diário Oficial do Distrito Federal e jornal Valor Econômico, caderno 
Centro-Oeste. Aviso aos acionistas: 25, 28 e 29.04.2014; edital de convocação: 09, 12 e 
13.05.2014; documentos da Administração previstos no art. 133 da Lei 6.404/1976: 
16.05.2014. V. ORDEM DO DIA. 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2013, bem como os respectivos documentos complementares. 2) Eleger 
membros do Conselho Fiscal para o anuênio 2014/2015. 3) Eleger membro do Conselho 
de Administração para recompor o Colegiado e completar o mandato relativo ao biênio 
2013/2015, em decorrência de renúncia de conselheiro. 4) Homologar a eleição de 
Conselheiro de Administração ocorrida em 30.09.2013, com base na prerrogativa do 
caput do art. 150 da Lei nº 6.404/1976. 5) Eleger o substituto do Presidente do Conselho 
de Administração. 6) Fixar a remuneração dos administradores e fiscais. 
VI. DELIBERAÇÕES . Item 1 . Apreciada e discutida a matéria, a Assembleia, com a 
maioria dos acionistas presentes com direito a voto, aprovou as contas dos 
administradores e as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2013, registrados os votos divergentes no processo. Consigna-se que o 
François Moreau apresentou declaração e votou pela rejeição das contas das  referentes 
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013. Murici dos Santos e seus representados, 
também votaram pela rejeição das contas, com fundamento no voto divergente dos 
Conselheiros Fiscais. O Senhor Murici dos Santos apresentou seu voto em separado pela 
rejeição das contas. Tendo ainda apresentado a declaração de voto da acionista Maria 
Cândida dos Passos Veloso, também pela rejeição das contas. Paulo Ribeiro de 
Mendonça também votou pela rejeição das contas e apresentou declaração de voto.  
Item 2 . O Distrito Federal votou pela reeleição dos Senhores Delmar Carneiro de Aguiar, 
Homero Oliveira Neto e José da Silva Moura Filho para membros titulares e dos Senhores 
Fábio Ferreira Martins e Marcio Ribeiro Guedes para membros suplentes do Conselho 
Fiscal da Companhia e pela eleição do Senhor Antônio Carlos de Lima dos Santos para 
membro suplente do Conselho Fiscal. Com fundamento no art. 240 da Lei das 
Sociedades Anônimas, o acionista Murici dos Santos apresentou proposição para 
reeleição do Senhor Marcello Joaquim Pacheco ao cargo de titular, e eleição da Senhora 
Lucia Helena de Oliveira,  como suplente do Conselho Fiscal, tendo sido acompanhado 
pelos representantes dos demais acionistas com direito a voto, os quais deliberaram, por 
maioria dos minoritários presentes, pela eleição dos indicados. Pelos acionistas 
minoritários com ações preferenciais, o Senhor Cleber Marques Reis, representante do 
acionista Centrais Elétricas Brasileiras S/A - ELETROBRAS, propôs a eleição do Senhor 
Robésio Maciel de Sena ao cargo de membro titular do Conselho Fiscal, e o Senhor 
Murici dos Santos submeteu a reeleição dos Senhores Luiz Antonio Esteves Noel e Célio 
José Godinho aos cargos de membros titular e suplente, respectivamente, os quais foram 
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eleitos com votos favoráveis dos demais acionistas, exceto pela Eletrobras, que se 
absteve de votar. Desse modo, resultaram eleitos os seguintes Conselheiros Fiscais para 
o mandato do anuênio 2014/2015, a encerrar-se na data da assembleia geral ordinária de 
2015: Membros Titulares – HOMERO OLIVEIRA NETO, brasileiro, natural de Porto 
Alegre - RS, casado, contador, carteira de identidade nº 707.630 - SSP/DF, CPF 
116.317.081-04, filho de Ney Menezes Oliveira e Therezinha Ivete Franco Oliveira, 
residente e domiciliado no Distrito Federal, Condomínio Vivendas Bela Vista, lote G, casa 
16, Grande Colorado, em Sobradinho; JOSÉ DA SILVA MOURA FILHO, brasileiro, 
natural de Jacobina-BA, solteiro, advogado, cédula de identidade nº 1.553.109 – SSP/BA, 
CPF 064.224.545-20, filho de José da Silva Moura e Arlinda Silva Moura, residente e 
domiciliado no Distrito Federal, SMAS Condomínio Living Park Sul, bloco D, ap. 208, 
Guará; DELMAR CARNEIRO DE AGUIAR, brasileiro, natural de União – PI, casado, 
advogado, carteira de identidade 436.277 - SSP-DF, CPF 144.016.901-25, filho de 
Arlindo Carneiro Portela e Jessé Carneiro de Aguiar, residente e domiciliado no Distrito 
Federal, Quadra 18, conjunto B – casa 5, Setor Central, Gama; MARCELLO JOAQUIM 
PACHECO, brasileiro, natural de São Paulo, filho de Maria dos Anjos Rodrigues Quintas 
Pacheco e de Joaquim Gonçalves Pacheco, casado, advogado, CPF 112.459.108-76, 
cédula de identidade 18.975.204-X - SSP-SP, residente e domiciliado na cidade de 
Mairiporã - SP, Rua Jacarandá n° 7, Chácaras Bela Vista; LUIS ANTONIO ESTEVES 
NOEL, brasileiro, contador, natural de Petrópolis RJ, filho de Arina Esteves Noel e Helio 
Noel, casado, cédula de identidade 05.569.082-O - IFP/RJ, CPF 013.139.287-55, 
residente e domiciliado nesta Capital, na SQSW 305, bloco J, ap. 109, Sudoeste; 
Membros Suplentes – FÁBIO FERREIRA MARTINS, brasileiro, natural de Brasília - DF, 
casado, formado em Gestão Pública, cédula de identidade 1.760.106 - SSP/DF, CPF 
838.696.461-87, filho de Murilo Antônio Silva Martins e Dilma Ferreira Lima, residente e 
domiciliado no Distrito Federal, Quadra 08, conjunto F, casa 44, em Sobradinho; MÁRCIO 
RIBEIRO GUEDES, brasileiro, natural de Brasília - DF, casado, formado em Educação 
Física, cédula de identidade 1.652.807 - SSP/DF, CPF 783.761.221-34, filho de Mardonio 
de Jesus Guedes e Conceição Ribeiro Guedes, residente e domiciliado no Distrito 
Federal, na Quadra 14, conjunto B-6, bloco 1, ap. 121, em Sobradinho; ANTÔNIO 
CARLOS DE LIMA DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, economista, natural de Mossoró 
- RN, filho de Francisco Constantino Filho e Agenora Lima dos Santos, cédula de 
identidade 581040 - SSP/DF, CPF 310.153.361-91, residente e domiciliado no Distrito 
Federal, na Quadra 7, conj. F, casa 36, em Sobradinho; LUCIA HELENA DE OLIVEIRA, 
brasileira, casada, contadora, natural de São Paulo - SP, filha de Geraldo Rodrigues de 
Oliveira e Maria da Penha Miranda de Oliveira, cédula de identidade nº 22.207.469-3 - 
SSP/SP, CPF 154.341.478-80, residente e domiciliada em Mairiporã - SP, Rua 
Comendador Shiguero Sasaki nº 205, Jardim São Francisco I, Terra Preta. Em 
decorrência da eleição, ficaram destituídos do cargo de conselheiros fiscais os Senhores 
Jorge dos Santos Barbosa e Rafael Guaragna Souza. Item 3 . O Distrito Federal votou 
pela eleição do Senhor Nelson José Hubner Moreira para membro titular do Conselho de 
Administração da CEB, para completar o mandato do biênio 2013/2015, vincendo em 
27.04.2015, em substituição ao Senhor Fernando Swami Thomas Martins, que renunciou 
ao cargo em 26.12.2013. A Assembleia, com a maioria dos acionistas presentes com 
direito a voto, aprovou a eleição do Senhor Nelson José Hubner Moreira como membro 
titular do Conselho de Administração da CEB, para completar o mandato do biênio 
2013/2015, vincendo em 27.04.2015. Registra-se a abstenção de voto dos Senhores 
François Moreau, Murici dos Santos e representados e Paulo Ribeiro de Mendonça. 
Apresenta-se adiante a qualificação do conselheiro ora eleito: NELSON JOSÉ HUBNER 
MOREIRA, brasileiro, natural de Lajinha - MG, filho de José Onofre Moreira e Ieda 
Hubner Moreira, casado, engenheiro eletricista, cédula de identidade 3818-D – CREA/DF, 
CPF 443.875.207-87, residente e domiciliado nesta Capital, AOS 2, bloco G, ap. 203, 
Octogonal. Item 4 . Homologar a eleição de Conselheiro de Administração ocorrida em 
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30.09.2013, com base na prerrogativa do caput do art. 150 da Lei nº 6.404/1976. Sob a 
égide da Lei 6.404/1976, art. 150, caput, a Assembleia, com a unanimidade dos 
acionistas presentes com direito a voto, homologou a eleição do Senhor Robson Vieira 
Teixeira de Freitas como membro do Conselho de Administração da CEB. Robson Vieira 
Teixeira de Freitas foi indicado pelo Distrito Federal mediante o Ofício nº 1.240/2013-
GAB/SEGOV, datado de 13.09.2013, subscrito pelo Secretário de Estado de Governo, e 
eleito em 30.09.2014 pela 513ª reunião ordinária do Conselho de Administração, para 
preencher a lacuna decorrente da renúncia do Senhor Marcelo Gomes de Alencar, 
apresentada em 13.09.2013, e completar o mandato do biênio 2013/2015, vincendo em 
27.04.2015. Consigna-se que a ata da sobredita eleição foi arquivada na Junta Comercial 
do Distrito Federal sob o nº 20130933023, e publicada no Diário Oficial do Distrito Federal 
e no jornal Valor Econômico, caderno Centro-Oeste, em 28.03.2014. Registra-se a 
abstenção de voto dos Senhores François Moreau, Murici dos Santos e representados e 
Paulo Ribeiro de Mendonça. Item 5 . O Distrito Federal indicou o Senhor Nelson José 
Hubner Moreira para substituto do Presidente do Conselho de Administração da CEB 
durante o mandato do biênio 2013/2015, o qual foi eleito pela maioria dos acionistas 
presentes com direito a voto. Registra-se a abstenção de voto dos Senhores François 
Moreau, Murici dos Santos e representados e Paulo Ribeiro de Mendonça. Item 6 . O 
representante do Distrito Federal apresentou a proposta de remuneração a ser adotada 
para os administradores e fiscais da Companhia, compreendendo: a fixação do montante 
de R$2.960.550,84 (dois milhões, novecentos e sessenta mil, quinhentos e cinquenta 
reais e oitenta e quatro centavos), com a composição detalhada a seguir: a) remuneração 
direta Diretores, no valor de R$966.063,60 (novecentos e sessenta e seis mil, sessenta e 
três reais e sessenta centavos), sendo R$21.758,19 (vinte e um mil, setecentos e 
cinquenta e oito reais e dezenove centavos) para a remuneração básica do Presidente, e 
R$19.582,37 (dezenove mil, quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos) 
para a remuneração básica dos outros três diretores; b) encagos associados Diretores, 
no valor de R$395.863,53 (trezentos e noventa e cinco mil, oitocentos e sessenta e três 
reais e cinquenta e três centavos), correspondendo às despesas com vale 
refeição/alimentação mensal de R$919,16 por diretor, gratificação licença remunerada 
referente a uma remuneração, gratificação correspondente a uma remuneração devida 
no mês de dezembro, além da previsão de gastos com previdência e plano de saúde de 
R$3.000 mensais por diretor e custo com seguro de vida no valor anual e R$6.000,00 
para toda a diretoria; c) remuneração Conselheiros, no valor de R$676.244,52 
(seiscentos e setenta e seis mil, duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e dois 
centavos), considerando o valor da remuneração por conselheiro fixada em 20% da 
média da remuneração dos diretores, não computados benefícios, encargos associados, 
verbas da representação e participação nos lucros, mantendo-se a concessão do 
benefício de reembolso de despesas com locomoção e pagamento ou reembolso de 
hospedagem aos membros do Conselho Fiscal e de Administração que residem fora do 
Distrito Federal, por ocasião de suas reuniões ordinárias e extraordinárias a que tais 
membros comparecerem; d) ressarcimento despesas Conselhos no valor de 
R$432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois mil reais), considerando a previsão de 
ressarcimento de despesas incorridas por conselheiros residentes fora do Distrito 
Federal, desta forma levou-se em conta o valor de R$3.000,00 (três mil reais) mensais 
para 5 (cinco) conselheiros fiscais e 7 (sete) conselheiros de administração, uma vez que 
o Presidente da Companhia e o representante dos empregados necessariamente residem 
no Distrito Federal; e) encargos associados aos Conselhos, no valor de R$135.248,90 
(cento e trinta e cinco mil, duzentos e quarenta e oito reais e noventa centavos), 
considerando a contribuição de   20% ao INSS; f) benefícios que não representam custo 
para companhia: opção pelo sistema de pagamento quinzenal da remuneração. O Distrito 
Federal votou também pela manutenção da atual remuneração dos membros do 
Conselho Fiscal e de Administração, equivalente a 20% (vinte por cento) da média da 
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remuneração dos diretores da CEB, e da concessão do benefício de reembolso de 
despesas com locomoção e pagamento ou reembolso de hospedagem aos membros do 
Conselho Fiscal e de Administração que residem fora do Distrito Federal, por ocasião de 
suas reuniões ordinárias e extraordinárias a que tais membros comparecerem. A 
proposição foi aprovada por maioria dos acionistas presentes com direito a voto, com a 
abstenção de voto dos Senhores François Moreau, Murici dos Santos e representados e 
Paulo Ribeiro de Mendonça. Em seguida, o Presidente da mesa franqueou a palavra aos 
presentes, e na oportunidade o Senhor Murici dos Santos, com o apoio dos senhores 
François Moreau e Paulo Ribeiro de Mendonça, protocolou pedido de solicitação de 
propositura de ação de responsabilidade civil contra os administradores da Companhia. 
Protocolado o pedido, o Consultor Jurídico Felipe Kim manifestou o entendimento de que 
tal solicitação é intempestiva, tendo em vista o disposto no artigo 159, § 1º, da Lei 
6.404/1976, que reza que deve ser incidental ao assunto deliberado, qual seja o item 1 da 
pauta da assembleia - a aprovação das demonstrações financeiras, que já tinha sido 
devidamente aprovada quando da apresentação do pedido de propositura da ação de 
responsabilidade, não havendo causalidade, no que foi acompanhado pelo Procurador 
Marlon. Murici dos Santos sustentou a possibilidade de deliberação do tema com 
fundamento no aludido artigo da Lei das S/A, por tratar-se de Assembleia Geral Ordinária. 
Foi suscitado ainda pelo acionista Murici dos Santos o conflito de interesses do 
Controlador, tendo protocolado manifestação nesse sentido, o qual foi rejeitada pelos 
acionistas Lindomar Leite de Matos, Distrito Federal, NOVACAP e TERRACAP, tendo em 
vista que o Controlador votou pela aprovação das contas. Não obstante a irregularidade 
apontada, o presidente colocou o tema de propositura de ação de responsabilidade em 
votação, que foi devidamente rejeitada pelos acionistas Lindomar Leite de Matos, Distrito 
Federal, NOVACAP e TERRACAP. VII. ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA . 
Esgotada a deliberação das matérias inscritas na ordem do dia, o Presidente agradeceu 
aos presentes o comparecimento ao evento e declarou encerrada a 52ª Assembleia Geral 
Ordinária da Companhia Energética de Brasília – CEB. Para constar e dar cumprimento 
aos fins legais e administrativos, Daiene da Silva Oliveira, na condição de secretária da 
mesa, lavrou a presente ata, em forma sumária, ao final assinada pelos acionistas 
presentes, após leitura e aprovação, em 3 (três) vias de igual forma e teor, sendo uma 
para integrar o livro de “Atas das Assembleias Gerais da Companhia Energética de 
Brasília – CEB”. 
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