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COMUNICADO AO MERCADO 

 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 

CNPJ: 33.541.368/0001-16 

Companhia Aberta 

 

 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (“Companhia” ou “Chesf”) informa aos seus 

acionistas e ao mercado em geral que a 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal e Territórios - TJDFT iria retomar, na data de hoje, o julgamento de recurso de 

apelação interposto nos autos de ação cível movida contra a Chesf pela empresa Energia 

Potiguar Geradora Eólica S.A. e outras. 

 

Na referida ação, as autoras alegam que houve atraso na entrega da linha de transmissão 230 

kV Extremoz II – João Câmara II, integrante do Contrato de Concessão n.º 019/2010, o que 

teria prejudicado o escoamento de energia pelos parques eólicos e lhes causado prejuízos. 

 

No mencionado recurso de apelação, a Chesf tenta reverter condenação em primeira instância 

no valor de R$ 432 milhões, esclarecendo que o atraso se deveu a fatos alheios a sua vontade. 

Ademais, na época em que se constatou que a obra iria atrasar, a controladora de uma das 

autoras da ação, aceitou adiar o prazo para entrega de seu empreendimento. A Chesf defende 

que o montante da condenação é desproporcional, pois supera em muito o valor da receita 

anual permitida da própria concessão de transmissão outorgada à Chesf, R$ 10 milhões por 

ano ao longo do período da concessão, podendo colocar em risco toda a estrutura energética 

do país. 

 

A sentença condenatória havia sido proferida pela 23.ª Vara Cível de Brasília – DF. O 

julgamento se dá ainda em grau de recurso de apelação interposto pela Chesf (segunda 

instância), o qual é dotado de efeito suspensivo.  

 

A Companhia informa que o julgamento foi adiado e não há ainda nova data, que está 

acompanhando o julgamento do recurso de apelação e que prosseguirá na discussão judicial 

por meio de todos os recursos cabíveis. 

 

A Chesf manterá o mercado informado acerca do julgamento em referência. 

 

 

 

 

Recife, 19 de junho de 2019. 

 

Jenner Guimarães do Rêgo 

Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores 

 


