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Este documento pode conter estimativas e projeções que não são declarações de fatos ocorridos no passado, mas refletem crenças e expectativas de nossa administração e podem constituir estimativas e projeções sobre eventos futuros de acordo com Seção 27A do Securities Act de 1933, 
conforme alterado, e Seção 21E do Securities and Exchange Act de 1934, conforme alterado. As palavras “acredita”, “poderá”, “pode”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” e similares têm por objetivo identificar estimativas que necessariamente envolvem riscos e incertezas, 
conhecidos ou não. Riscos e incertezas conhecidos incluem, mas não se limitam a: condições econômicas, regulatórias, políticas e comerciais gerais no Brasil e no exterior, variações nas taxas de juros, inflação e valor do Real, mudanças nos volumes e padrão de uso de energia elétrica pelo 
consumidor, condições competitivas, nosso nível de endividamento, a possibilidade de recebermos pagamentos relacionados a nossos recebíveis, mudanças nos níveis de chuvas e de água nos reservatórios usados para operar nossas hidrelétricas, nossos planos de financiamento e 
investimento de capital, regulamentações governamentais existentes e futuras, e outros riscos descritos em nosso relatório anual e outros documentos registrados perante CVM e SEC. Estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas e não assumimos nenhuma 
obrigação de atualizar quaisquer dessas estimativas ou projeções em razão da ocorrência de nova informação ou eventos futuros. Os resultados futuros das operações e iniciativas das Companhias podem diferir das expectativas atuais e o investidor não deve se basear exclusivamente nas 
informações aqui contidas. Este material contém cálculos que podem não refletir resultados precisos devido a arredondamentos realizados. 
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COMPANHIA ABERTA 

 

Centrais Elétricas Brasileiras S/A (“Companhia” ou “Eletrobras”) (B3: ELET3, ELET5 & ELET6; 

NYSE: EBR & EBR.B; LATIBEX: XELT.O & XELT.B) por meio deste, informa aos seus acionistas e ao 

mercado em geral que recebeu mandado de citação para pagamento, na data de hoje, na ação de 

execução ajuizada por EAGLE EQUITY FUNDS LLC., em trâmite perante o MM. Juízo da 1ª Vara de 

Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, autuada sob o nº 0710874-

62.2022.8.07.0001, na qual são cobrados valores referentes a supostos títulos executivos 

extrajudiciais, consistentes em obrigações ao portador emitidas nas décadas de 1960 a 1980, para 

pagamento do empréstimo compulsório de energia elétrica (“ECE”), no valor de R$ 6.799.839.758,40 

(seis bilhões, setecentos e noventa e nove milhões, oitocentos e trinta e nove mil, setecentos e 

cinquenta e oito reais e quarenta centavos). 

A Companhia acredita que a ação de execução é infundada e que os valores não são devidos ao autor, 

com base em sólidos fundamentos, confiando em que o resultado da demanda não divergirá do 

entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo, dotado de efeito vinculante, que pacificou o tema 

das obrigações ao portador do ECE, definindo, principalmente, o prazo decadencial de pagamento das 

obrigações ao portador emitidas pela Eletrobras.  

A Companhia registra que a ação não é a primeira demanda ajuizada pelo mesmo fundo de 

investimentos, no âmbito do empréstimo compulsório sobre energia elétrica. Ação monitória 

anteriormente proposta, pelo mesmo autor, autuada sob o número 0024458-58.2013.4.02.5101, 

resultou em sentença desfavorável, proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do 

Rio de Janeiro, além de ação coletiva ajuizada na jurisdição de Nova Iorque, referente à mesma 

temática, a qual foi encerrada, tendo sido rejeitadas todas as reivindicações feitas pelo autor em face 

da Companhia. 

A Companhia adotará todas as medidas cabíveis para a sua defesa na ação de execução. 

 

 

 

Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2022. 

 

 

Elvira Cavalcanti Presta 

Diretora Financeira e de Relações com Investidores 


