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Primeira parcela 
do 13º de 
aposentados será 
paga em abril

Para reduzir o impacto da pan-
demia do coronavírus no país, o 
Ministério da Economia anunciou 
nesta quinta-feira cinco medidas 
emergenciais. Segundo a nota do 
ministério, as primeiras ações são 
“dedicadas especialmente a parce-
la da população mais vulnerável à 
pandemia”, ou seja, os idosos.

Uma das medidas é a antecipa-
ção, para abril, da primeira parce-
la do 13º salário de aposentados e 
pensionistas do INSS que, em ge-
ral, é paga em julho. Ao todo, serão 
desembolsados R$ 23 bilhões.

O governo também decidiu sus-
pender, por 120 dias, a prova de 
vida dos beneficiários do INSS. A 
medida deve valer até meados de 
setembro. Além disso, o ministério 
vai propor ao Conselho Nacional de 
Previdência Social que reduza os 
juros máximos do empréstimo con-
signado de beneficiários do INSS. 
O prazo máximo para as operações 
também será ampliado.

Outra medida será o envio, para 
o Congresso, de uma proposta para 
que a margem consignável – ou 
seja, o valor máximo do emprésti-
mo com base no benefício recebido 
– seja ampliada.

China diz 
que pandemia 
pode acabar
até junho

A pandemia do coronavírus pode 
acabar em junho se os países se 
mobilizarem para combatê-la, dis-
se nesta quinta-feira, em Pequim, 
Zhong Nanshan, o principal asses-
sor médico da China. O governo 
declarou que o pico terminou no 
país e que os casos novos na cida-
de de Hubei caíram para um dígito 
pela primeira vez.

Cerca de dois terços dos casos 
de coronavírus no mundo foram 
registrados em Hubei, província do 
centro da China onde o vírus surgiu 
em dezembro, mas nas últimas se-
manas a grande maioria dos casos 
novos emergiu fora do país asiático.

Autoridades chinesas acreditam 
nas medidas rígidas que adotaram 
– como sujeitar Hubei a uma inter-
dição quase total e a contenção de 
grandes surtos em outras cidades 
– e dizem que outras nações deve-
riam aprender com seus esforços.

“Falando em termos gerais, o 
pico da epidemia passou na China”, 
disse Mi Feng, porta-voz da Comis-
são Nacional de Saúde. “O número 
de casos novos está caindo”, garan-
tiu.

Já Zhong Nanshan, assessor mé-
dico do governo chinês, disse que, 
contanto que os países levem os 
surtos a sério e estejam preparados 
para adotar medidas firmes, o surto 
pode acabar em todo o mundo em 
questão de meses.

A China está se concentrando em 
reativar fábricas e negócios preju-
dicados pelas diretrizes adotadas 
para enfrentar a doença. A ativida-
de industrial despencou para o pior 
nível já registrado em fevereiro e, 
embora mais negócios tenham rea-
berto nas últimas semanas, na me-
dida em que as ações de contenção 
foram sendo amenizadas, analistas 
não acreditam que a atividade vol-
tará ao normal antes de abril.

Fed inunda mercado com
dólares para salvar EUA
Estados Unidos jogam 
crise no colo dos 
demais países

O Federal Reserve (Fed), banco 
central dos Estados Unidos, anun-
ciou uma injeção de US$ 1,5 trilhão 
na economia como forma segurar 
as perdas nas bolsas de valores. O 
anúncio foi feito no mesmo dia em 
que o presidente dos Estados Uni-
dos, Donald Trump, decidiu restrin-
gir viagens da Europa (com exce-
ção do Reino Unido).

As medidas são vistas por ana-
listas como uma forma de os EUA 
diminuir os estragos da crise econô-
mica em seu território, ao mesmo 
tempo em que joga o problema no 
colo dos demais países. O petróleo 
tipo Brent fechou a quinta-feira em 
queda de US$ 2,57 (7,2%), a US$ 
33,22 dólares, enquanto o petróleo 
nos EUA recuou US$ 1,48 (4,5%), 
para US$ 31,50 o barril.

“A carnificina no mercado global 
continua, à medida que Wall Street 
enfrenta dificuldades para compre-
ender por quanto tempo a pandemia 
global afetará viagens, comércio 
e a vida cotidiana”, disse Edward 
Moya, analista sênior de mercado 
da OANDA em Nova York, à agên-
cia de notícias Reuters.

O Fed injetou US$ 500 bilhões 
nesta quinta-feira e repetirá a dose 
nesta sexta. Mais meio trilhão de 
dólares irá para o mercado em 
operações de três meses. Após a 

Ibovespa tem maior queda em 22 anos
Em um pregão com dois cir-

cuit breakers, o Ibovespa teve 
nesta quinta-feira sua pior 
queda desde 10 de setembro de 
1998, quando o principal ín-
dice acionário brasileiro caiu 
15,83%. O Ibovespa fechou em 
queda de 14,76% aos 72.582 
pontos, com volume de R$ 
29,882 bilhões.

Enquanto isso, o dólar co-
mercial ultrapassou, pela pri-

meira vez na história, a bar-
reira dos R$ 5, mas recuou 
por volta das 10h50 para R$ 
4,916. No fechamento, a cota-
ção ficou em R$ 4,784 na com-
pra e a R$ 4,7857 na venda, 
alta de 1,38%.

O dólar futuro para abril 
virou para queda no after-ma-
rket, operando com desvalori-
zação de 1,01%, para R$ 4,775. 
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decisão, as perdas nas bolsas norte-
americanas diminuíram. Mesmo as-
sim, o índice Dow Jones fechou em 
queda de 9,99%, o S&P 500 perdeu 
9,51%, e o Nasdaq tombou 9,43%.

As bolsas europeias registraram 
perdas históricas. O Stoxx 600, o 
índice que segue as 600 maiores 
empresas europeias, fechou em 
queda de 11,3%, a maior já registra-
da. A Bolsa de Paris também encer-
rou com um recorde: perda de 12%. 
Milão fechou em queda de 17%, e 
Madrid de 14%. A Bolsa de Lon-
dres perdeu 9,81%; Frankfurt, 12% 
– a mais acentuada desde 1989.

Preço da gasolina cai 9,5% e do diesel, 6,5%
A crise econômica mundial cau-

sada pela pandemia do coronavírus 
e a disputa entre Rússia e Arábia 
Saudita sobre o nível de produção 
do petróleo fizeram baixar o pre-
ço dos combustíveis nas refinarias 
da Petrobras. Segundo a estatal, a 
gasolina teve redução de 9,5% e o 
diesel, de 6,5%. A informação foi 
divulgada nesta quinta-feira.

Os novos preços estarão em vigor 
a partir desta sexta-feira nas vendas às 
distribuidoras, mas os valores finais 
aos motoristas dependerão de cada 

posto, que acrescem impostos, taxas e 
custos com mão de obra. Além disso, 
o mercado brasileiro é baseado na livre 
concorrência, fazendo com que cada 
empresa cobre o que achar melhor, se-
gundo explica a Petrobras.

De acordo com pesquisa sema-
nal da Agência Nacional do Petró-
leo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP), entre os dias 1º e 7 de mar-
ço, o preço médio ao consumidor 
no país, para a gasolina, era de R$ 
4,531. Para o diesel, o preço médio 
era de R$ 3,661.

Coronavírus já é álibi 
para desemprego

A economia brasileira deve ser 
afetada pela desaceleração global 
e também pode enfrentar proble-
mas com a disseminação do coro-
navírus no Brasil, analisa a técni-
ca de Planejamento e Pesquisa do 
Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), Maria Andrea 
Parente.

“Neste momento, a gente não 
sabe precisar, porque a gente não 
sabe ainda a intensidade nem a 
duração dessa crise”, disse Maria 
Andrea. “A gente vinha em um 
cenário de expectativas muito po-
sitivas para 2020 e, neste momen-
to, essa melhora das expectativas 
está um pouco suspensa.”

O Ipea afirma que o mercado 
de trabalho formal deu sinais de 
recuperação no trimestre encer-
rado em janeiro deste ano. Mas a 
melhora é muito tênue. Um dos 
dados aponta que 90,1% dos tra-
balhadores do mercado formal 
do último trimestre do ano pas-
sado já estavam na formalidade 
no trimestre anterior, resultado 
que é considerado o melhor des-
de 2012.

O fluxo de trabalhadores mi-
grantes da informalidade para 
a formalidade, que havia caído 

de 17% para 13,1% entre 2014 
e 2018, voltou a subir, atingindo 
13,7% em 2019. Após desace-
lerar de 15,4% para 8,7% entre 
2014 e 2018, a parcela de tra-
balhadores que transitou da de-
socupação para o mercado for-
mal no último trimestre de 2019 
ficou praticamente estagnada, 
passando para 8,8%.

Pesquisa realizada pela Con-
federação Nacional de Diri-
gentes Lojistas (CNDL) e pelo 
Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil), em convênio com 
o Sebrae, revela que os desem-
pregados brasileiros já estão, 
em média, há um ano e três me-
ses sem ocupação formal.

O levantamento mostra ain-
da que 51% dos entrevistados 
estariam dispostos a receber 
menos que a remuneração do 
último emprego, sobretudo por 
que precisam voltar ao mercado 
de trabalho (19%). Outros 18% 
argumentam que o que importa 
neste momento é arranjar um 
emprego para pagar as despe-
sas, enquanto 13% afirmam ser 
mais fácil procurar oportuni-
dades melhores quando se está 
empregado.

Investopedia

Moya: carnificina no mercado global continua
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Estouro da bolha financeira ou parte da guerra ilimitada dos EUA?
“Algumas pessoas farão 

muito dinheiro hoje à noite. 
Mas se a guerra de preços 
continuar, muitos perderão 
empregos, empresas irão à 
falência e países petrolífe-
ros inteiros irão desmoronar. 
Tempos terríveis”, profeti-
zou Javier Blas, correspon-
dente da Bloomberg News, 
na fatídica noite de domingo 
(8) em que o preço do barril 
de petróleo desabou prati-
camente 30% após a Arábia 
Saudita lançar uma guerra de 
preços.

Depois de a Rússia, num 
primeiro momento, não ter 
aceitado a proposta da Opep 
pela redução da produção 
com o intuito de segurar a 
queda dos preços, surpreen-
dentemente – e após as for-
tes quedas da última sexta-
feira (6) – a Arábia Saudita 
golpeou a Rússia aumentan-
do a produção e consequen-
temente abrindo o caminho 
para uma escalada nos pre-
ços.

Segundo artigo do Wa-
shington Post, um estranho 
personagem chamado Ali 
Khedery – classificado pelo 
jornal norte-americano como 
ex-funcionário dos EUA no 
Iraque e ex-perito no Oriente 
Médio para a Exxon – escre-
veu no Twitter domingo (8) 
à noite: “$20 o petróleo em 
2020 está chegando”. “Im-
plicações geopolíticas enor-
mes. Um estímulo oportuno 
para os consumidores líqui-
dos. Catastrófico para petro-
kleptocracias...”

Mesmo que na reunião da 
Opep – marcada para o final 
de março – um acordo de 
corte na produção ocorra, já 
que os russos disseram estar 

abertos a novas conversa-
ções, vai ficando a cada dia 
mais claro a tão anunciada 
crise financeira mundial, que 
parece estar mais próxima 
do que há alguns meses.

O acirramento da rivali-
dade entre as grandes po-
tências – já assumido e en-
carado como uma realidade 
pelos países participantes da 
última Conferência de Mu-
nique – vem desenhando um 
cenário de movimentos qua-
se irracionais dos principais 
atores do tabuleiro geopolí-
tico mundial.

Isso vai ao encontro à 
ideia de que os Estados 
Unidos definitivamente 
abandonaram a postura de 
liderança contemporizadora 
da chamada Ordem Liberal 
do século XX para assumir 
uma conduta predatória, o 
chamado realismo ofensivo, 
já explicitada em sua nova 
estratégia de segurança na-
cional.

Segundo John Plender, do 
Financial Times, “o choque 
provocado pelo coronavírus 
nos mercados internacionais 
coincide com um cenário fi-
nanceiro perigoso, marcado 
pelo forte crescimento do 
endividamento mundial”. 
O Instituto Internacional de 
Finanças já alertou para a 
alta taxa de endividamento 
de 322% em relação ao PIB 
mundial, alcançando uma 
dívida total de US$ 253 tri-
lhões.

Os primeiros reflexos do 
coronavírus, quando do seu 
aparecimento repentino na 
China, levaram o gigante 
asiático a abruptamente fe-
char as bolsas de Shenzhen e 
Shangai, o que foi uma acer-

tada estratégia de prevenção 
aos ataques especulativos 
que se seguiriam ao alastra-
mento do vírus.

O circo armado pela mí-
dia ocidental e os primeiros 
sinais de pânico nos merca-
dos mundiais sinalizariam 
ali o princípio do estourar 
da inflada bolha financeira 
mundial. A guerra de preços 
no mercado de petróleo é a 
quase confirmação de que o 
impacto sobre a confiança já 
está dado, e o caminho para 
o desencadear da crise da dí-
vida global são favas conta-
das.

Sendo assim, o raciocínio 
que se desenvolve aqui, a 
princípio, não faria sentido 
se olhado pelo ângulo do 
interesse imediato eleitoral 
da administração Trump, po-
rém, do ponto de vista da ló-
gica da guerra infinita desen-
cadeada pela nova estratégia 
de defesa dos Estados Uni-
dos, é totalmente plausível.

O aumento acelerado da 
competição no sistema mun-
dial vem se aprofundando 
desde a entrada da China 
no caleidoscópio interesta-
tal deste princípio de século 
XXI.

Apesar de a Rússia ain-
da ser a grande justificativa 
dos esforços do hegemon 
do sistema em aprofundar 
a competição permanente 
e selvagem que tem levado 
ao limite a instabilidade ge-
opolítica global, a milenar 
China, ao assumir e bancar 
uma estratégia expansionista 
para além de suas fronteiras, 
tornou-se uma ameaça à su-
premacia norte-americana 
no Leste Asiático e na Ásia 
Central, bem como até na 

região que para os norte-
americanos seria equivalen-
te em termos estratégicos ao 
Mare Nostrum dos romanos: 
a América Latina.

Neste cenário, o uso dos 
instrumentos de guerra hí-
brida se intensificaram e se 
tornaram regulares na estra-
tégia de desestabilização de 
adversários. Na lógica do 
hegemon desafiado por po-
tências rivais cada vez mais 
audaciosas e formulando ar-
ticulações entre si, a expan-
são permanente do seu poder 
– agora com a roupagem de 
um império militar raivoso – 
é inerente à própria sobrevi-
vência da sua hegemonia.

Este estado de guerra ou 
iminência de guerra perma-
nente se retroalimenta ge-
rando um ambiente global 
de instabilidade constante. 
Os recentes acontecimentos 
decorrentes do assassinato 
do general iraniano Qasem 
Soleimani em território ira-
quiano são um exemplo mui-
to claro disso.

Mesmo quando no dia 3 
de março o Federal Reserve 
cortou as taxas básicas de ju-
ros em 0,5 ponto em respos-
ta à expansão do coronavírus 
e sem nenhum aviso prévio, 
os Estados Unidos implicita-
mente deram uma demons-
tração de força e reforçaram 
a ideia de que seus interes-
ses nacionais estão acima de 
qualquer coisa.

Diante deste contexto, ca-
beria levantar a hipótese de 
que o surgimento do corona-
vírus na China não seria um 
fato isolado na escalada das 
tensões do atual cenário glo-
bal onde o líder do sistema, 
se vendo pressionado e ques-

tionado por atores emergen-
tes e ávidos por alçar degraus 
mais elevados na hierarquia, 
reage de maneira violenta e 
unilateral para reafirmar sua 
hegemonia.

Os ataques no campo co-
mercial e tecnológico contra 
a China já indicavam essa 
virulência aparentemente até 
irracional por ser prejudicial 
a todo o comércio interna-
cional e, em último caso, 
também aos Estados Unidos.

Ocorre que, se pensarmos 
num paralelo entre o que re-
presenta a ascensão da Hua-
wei e do avanço que repre-
senta a tecnologia 5G para a 
China com o que represen-
tou o Sputnik para a União 
Soviética nos anos 50, tudo 
que já foi exposto neste ar-
tigo começa a fazer sentido.

O Global Research, Cen-
tro de Pesquisa sobre Globa-
lização, com sede no Canadá 
e dirigido pelo professor Mi-
chel Chossudovsky, já publi-
cou uma série de artigos de 
especialistas internacionais 
onde eles demonstram que 
“não se pode excluir que o 
vírus tenha sido criado em 
laboratório”.

No que diz respeito à es-
fera meramente geopolítica 
e geoeconômica do ocorri-
do, é inegável o estrago que 
a epidemia de coronavírus 
vem causando à China.

Segundo a Rivista Italiana 
di Geopolitica – limes, até 
a Belt and Road Initiative 
(BRI), o projeto das novas 
rotas da seda chinesa, foi 
afetada pela difusão da epi-
demia, causando o atraso no 
transporte de mercadorias 
empregadas no desenvolvi-
mento dos projetos de infra-

estrutura tocados pela China 
no exterior. Se os Estados 
Unidos estavam ávidos por 
golpear a economia chinesa 
de alguma forma, consegui-
ram.

O próprio secretário de 
Comércio dos EUA, Wil-
bur Ross, numa entrevista à 
Fox Business, por descuido 
ou não, confessou: “Penso 
que o coronavírus contribui-
rá para o regresso de postos 
de trabalho da China para os 
EUA. Na China, primeiro 
houve a Sars, depois a peste 
suína, agora o coronavírus”. 
O New York Times foi enfá-
tico: “A perda para a China 
pode ser um benefício para a 
América”.

De fato, como escreveu 
em artigo recente o geopo-
litólogo italiano Manilo Da-
nucci, “o vírus pode ter um 
impacto destrutivo sobre a 
economia chinesa e, numa 
reação em cadeia, sobre o 
resto da Ásia, da Europa e 
da Rússia, já afetadas pela 
queda nos fluxos comerciais 
e turísticos, para total vanta-
gem dos EUA, que perma-
neceram economicamente 
disponíveis”.

Se o surto do coronaví-
rus é meramente um grave 
alerta do acaso de que a 
bolha financeira mundial 
está prestes a estourar, ou 
se seria mais um elemen-
to inserido no arsenal de 
guerra ilimitada da nova 
estratégia de defesa dos 
Estados Unidos – um re-
boot antecipado do siste-
ma versão global – só a 
História nos dirá.

q  Fabio Reis Vianna
Escritor e analista geopolítico.

Ministro Agra Belmonte agora é Doutor Honoris Causa
O Conselho Universitário 

da Universidade Santa Úr-
sula, por unanimidade, e de 
acordo os estatutos da Insti-
tuição, resolveu outorgar ao 
Ministro Alexandre de Sou-
za Agra Belmonte o título 
de Doutor Honoris Causa, 
em cerimônia realizada com 
a presença de dezenas de 
magistrados, na noite desta 
quinta-feira (12).

Alexandre de Souza 
Agra Belmonte é carioca e 
graduou-se em Direito, em 
1981, mesmo ano em que 
iniciou sua carreira de ad-
vogado nas áreas Cível e 
Trabalhista. Seis anos mais 
tarde, em 1987, aos 27 anos, 
começa sua atividade docen-
te, ministrando aulas, nos 
turnos matutino e noturno, 
de Introdução ao Estudo do 
Direito, Direito do Trabalho 
I e II, Direito Processual do 
Trabalho e Prática do Traba-
lho, na Universidade Santa 
Úrsula. Nessa Instituição, o 
professor Alexandre atuou 
até 1998.

Ingressou na magistratu-
ra, em abril de 1993, como 
juiz do Trabalho substituto 
do Tribunal Regional do 
Trabalho da Primeira Re-

gião, após aprovação como 
primeiro colocado no con-
curso. Já em 1994, foi pro-
movido a juiz titular. Em 
1999, foi convocado para 
atuar no 2° grau de jurisdi-
ção do TRT 1ª Região. Em 
março de 2004, foi promo-
vido, por merecimento, a 
desembargador federal.

Tomou posse como minis-
tro do Tribunal Superior do 
Trabalho em 16 de julho de 
2012. Atualmente, o minis-
tro Agra Belmonte integra a 
3ª Turma e a Seção de Dis-
sídios Individuais I. Já in-
tegrou o Órgão Especial do 
TST e participou da comis-
são que elaborou a Instrução 
Normativa editada, em mar-
ço de 2016, que objetivou 
compatibilizar o novo Códi-
go de Processo Civil ao Pro-
cesso do Trabalho. Integrou, 
ainda, a delegação brasileira, 
como observador, na Confe-
rência Internacional do Tra-
balho da OIT, em Genebra, 
na Suíça, em 2013.

No Tribunal Regional do 
Trabalho da 1ª Região, com-
pôs a 6ª Turma e, sucessiva-
mente, a Seção de Dissídios 
Coletivos e a Seção de Dis-
sídios Individuais, além de 

ter desempenhado funções 
como membro titular da Co-
missão de Jurisprudência, 
nos biênios de 2009 a 2011 
e 2011 a 2012.

Foi membro da Comis-
são de Regimento Interno, 
de Comissões Examinado-
ras de provas de concurso 
público para juiz do TRT 
e gestor regional do TRT 
junto ao TST na campa-
nha nacional de prevenção 
de acidentes do trabalho e, 
nessa condição, coordenou 
em 2012, por designação 
da Presidência do TST, o 
Ato Público de Prevenção 
de Acidentes do Trabalho, 
realizado no Maracanã, 
evento que reuniu 4 mil 
trabalhadores no estádio, 
além de sindicatos e órgãos 
do Poder Público.

O homenageado é doutor 
em Justiça e Sociedade, mes-
tre em Direito das Relações 
Sociais e especialista em Di-
reito Privado. Na área acadê-
mica, emprestou seu brilho e 
talento, à Universidade da 
Cidade, quando foi nomeado 
coordenador geral da Escola 
de Direito, que chegou a reu-
nir 11 mil alunos matricula-
dos, em 12 campi, situados 

na Lagoa, Ipanema, Centro, 
Madureira, Méier, Taquara 
e  Santa Cruz, dentre outros 
bairros da Cidade Maravi-
lhosa, no período de 1998 a 
2007. Lá, por merecimento, 
foi promovido a professor 
titular de Direito do Traba-
lho e Direito Processual do 
Trabalho.

Nessa ocasião, liderou 
a reformulação do Projeto 
Pedagógico do Curso de 
Direito, merecendo elogios 
das comissões de avaliado-
res do Ministério da Educa-
ção que, pela universidade, 
passaram para reconhecer e 
renovar o reconhecimento 
do curso.

Aliás, vale, igualmente, 
lembrar que, em quatro anos 
consecutivos, sob a sua li-
derança, o Curso de Direito 
conquistou os maiores índi-
ces de aprovação no Exame 
da Ordem, no Estado do Rio 
de Janeiro.

Alexandre Belmonte foi 
professor auxiliar de Direito 
Civil e professor adjunto de 
Direito do Trabalho na Uni-
versidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro – UniRio, 
de 2012 a 2013, tendo inte-
grado, de 2006 a 2016, como 

professor titular, o Progra-
ma de Pós-graduação stricto 
sensu da Unipac, mais espe-
cificamente nas disciplinas 
de Direitos Fundamentais e 
Relações de Trabalho (2006 
a 2007) e de Efetividade 
dos Direitos Sociais (2011 
a 2012), ambas do curso 
de Mestrado. Atualmente, 
é professor do mestrado do 
Iesb, em Brasília.

Depois de registrar alguns 
aspectos relevantes sobre a 
trajetória do nosso ilustre 
homenageado, que também 
integra a Academia de Di-
reito do Trabalho. No ano 
passado, lançou três novas 
obras, versando sobre a le-
gislação trabalhista.

Carioca, filho de advo-
gado, casado com a advo-
gada Maria Cristina Ca-
panema Belmonte, pai de 
quatro filhos, Pedro e Pe-
dro Ivo, advogados; João 
Gabriel, administrador e 
músico; e Daniel, ator de 
TV, teatro e de cinema, 
além de roteirista e diretor, 
esse botafoguense merece 
todas as homenagens, por 
se tratar de um magistrado 
com profunda dedicação ao 
ofício que vem exercendo 

há décadas e sempre com 
comprometimento e devo-
ção. Trata-se de um juiz 
vocacionado.

A trajetória de vida e pro-
fissional, seja como advo-
gado, professor, escritor ou 
magistrado, do Alexandre 
Belmonte é exemplar.

E ao seu lado, prestando-
lhe dedicação, carinho, amor, 
afeto, atenção e amizade en-
contra-se sempre a Cristina. 
Diz o ditado que por trás de 
um grande homem, existe 
sempre uma grande mulher. 
No caso, uma frase que é a 
síntese da Cristina, a quem, 
nesta ocasião, expressamos 
nosso máximo afeto e dis-
tinção.

Por todas essas virtudes 
jurídicas, o Conselho Uni-
versitário da Universidade 
Santa Úrsula manifesta, ex-
pressa, aplaude com entu-
siasmo e reconhece o valor 
do trabalho do ministro Bel-
monte, sempre dedicado e 
atento, na defesa permanen-
te das causas sociais e traba-
lhistas brasileiras.

q  Paulo Alonso
Jornalista, é reitor da 

Universidade Santa Úrsula.
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Saída para crise cambial  
é fechamento do câmbio

Com os Estados Unidos jogando a crise econômica 
mundial no colo dos outros, reagir mantendo os negó-
cios de sempre é deixar a ideologia xiita suplantar o 
pragmatismo. A menos que o objetivo seja garantir o 
lucro astronômico da mesma casta de sempre, a equipe 
econômica precisa mudar o rumo – ou dar espaço para 
os mais experientes e competentes. Não se trata de im-
pedir perdas daqueles que estão nas bolsas ou no mer-
cado cambial, mas de garantir tranquilidade à economia 
do país.

O economista e jornalista José Carlos de Assis afirma 
que a única medida razoável que pode ser adotada em 
face da crise cambial é o fechamento do câmbio. “Ne-
nhum dólar das reservas, por nenhuma razão, deve sair 
do país enquanto a crise durar. É o meio de assegurar 
que, nas próximas semanas e meses, o país não fique sem 
dinheiro para financiar investimento, tecnologias e out-
ros ativos reais.”

“Uma crise que transforma bilhões de investimentos 
em cinzas, em questão de horas e de dias, será superada 
com a reforma tributária, a reforma administrativa, o pac-
to federativo e não sei quantas mais outras reformas?”, 
questiona Assis. “Hipócrita. Como pode dizer que essas 
reformas, todas inviáveis a curto prazo e inúteis a longo 
prazo, podem dar alguma contribuição, mínima que seja, 
ao enfrentamento da atual crise?”

Assis acrescenta que é “inadequado atribuir ao coro-
navírus a tragédia em que estamos mergulhados. Ele 
apenas agrava a situação. A razão fundamental, no 
Brasil, é uma das políticas econômicas mais estúpidas 
jamais tentadas na história do capitalismo, inclusive 
no Chile do Pinochet. Este resguardou para o governo 
algumas estatais estratégicas do cobre, que reforçaram 
o orçamento público, enquanto aqui queremos liquidar 
com as empresas públicas estratégicas, como Petrobras, 
Eletrobras e outras 15, todas essenciais para o desen-
volvimento”.

Visão técnica
O país de 200 milhões de técnicos de futebol tem agora 

outro tanto de especialistas em infecção dando palpites. 
A coluna recorreu à Sociedade Brasileira de Infectolo-
gia para ter informação confiável. Segundo a entidade, a 
capacidade de contágio, que é o número médio de “con-
tagiados” por cada pessoa doente, do coronavírus é de 
2,74, ou seja, uma pessoa doente com Covid-19 trans-
mite o vírus, em média, a outras 2,74 pessoas. “Compar-
ativamente, na pandemia de influenza H1N1 em 2009, 
esta taxa foi de 1,5, e no sarampo é em torno de 15”, 
informa a Sociedade.

Um ponto interessante é a opinião dos especialistas 
sobre uma medida que tem se alastrado, o fechamento 
de escolas e faculdades. “Neste momento da epidemia 
no Brasil não está recomendado fechar escolas ou facul-
dades ou escritórios. O fechamento de escolas pode levar 
a várias famílias a terem que deixar seus filhos com seus 
avós, pois seus pais trabalham. Nas crianças, a Covid-19 
tem se apresentado de forma leve e a letalidade é próx-
imo a zero; já no idoso, a letalidade aumenta muito. No 
idoso com mais de 80 anos e comorbidades, a letalidade 
é em torno de 15%.”

Neste momento, fechar os estabelecimentos de en-
sino pode significar alastrar a doença entre os mais vul-
neráveis, os idosos.

Sem força
Há gente da oposição que lamenta o cancelamen-

to dos atos pró-governo do dia 15. Acreditam que as 
manifestações mostrariam a real força de Bolsonaro 
– e que, a julgar pelo movimento de abortar os atos 
usando como desculpa o coronavírus, estava mais para 
fraqueza.

Rápidas
Vinte artistas brasileiros aceitaram o desafio de apre-

sentar através da arte uma visão sobre o Alzheimer. O 
resultado dessa iniciativa poderá ser vista em exposição 
na Casa da Ciência da UFRJ, que vai até 31 de maio, 
patrocinada pela Rede D’Or São Luiz e idealizada pelo 
coletivo ArtBio *** Domingo, das 12h às 18h, tem feira 
de produtos cultivados sem agrotóxicos no Caxias Shop-
ping *** Sábado tem campanha de adoção de animais no 
Carioca Shopping, parceria com o projeto Entre Pega-
das, das 15h às 19h *** Cláudia Chueri Kodja, doutora 
em História Econômica da USP, estará na próxima se-
gunda-feira, a partir das 10h, na Confederação Nacional 
do Comércio no Rio de Janeiro, a convite do Consulado 
Geral do Líbano, para discutir as “Alternativas para crise 
econômica global”.

CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE TRABALHO 
DE MULTISERVIÇOS PROFISSIONAIS 

 CNPJ 04.032.733/0001- 69 / NIRE 334.0003717-1
Rua Visconde de Inhaúma, nº 37/901 – Centro / Rio de Janeiro – RJ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE COOPERADOS ORDINÁRIA

O Presidente da Captar Cooper Cooperativa de Trabalho de Multiserviços 
Profissionais, revestido de suas atribuições, conforme disposto no Artigo 28º 
(caput) do Estatuto Social e do parágrafo 2º do Artigo 38º da Lei 5.764/71, 
pelo presente edital, convoca os Senhores cooperados, para reunirem-
se em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada na Rua Visconde 
de Inhaúma, nº 37, sala 901, Centro – Rio de Janeiro, no próximo dia 
27 de março de 2020, às 17h em primeira convocação com no mínimo 2/3 
dos associados, ou às 18h em segunda convocação com metade mais um 
dos associados, ou às 19h em terceira e última convocação com a presença 
mínima de 50 associados, para tratarem das seguintes ordens do dia: 1.
Deliberação sobre a prestação de contas do Conselho de Administração 
relativa ao exercício de 2019, compreendendo o Relatório de Gestão, o 
Balanço Geral e o Demonstrativo da Conta de Sobras e Perdas;2. Deliberação 
sobre o Parecer do Conselho Fiscal; 3. Destinação das sobras apuradas 
ou rateio de perdas; 4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal, inclusive 
os suplentes; 5. Eleição dos membros da Comissão de Ética, inclusive os 
suplentes; 6. Eleição dos membros do Conselho Gestor de Fundos, inclusive 
os suplentes; e 7. Demais assuntos de interesse social. Nota: Para efeito de 
quorum, o número de associados seguirá o previsto na Lei 12.690/12.

Rio de Janeiro, 13 de março de 2020.
Laerte Teixeira Vieira - Presidente

Raie Rio Empreendimentos Imobiliários Ltda.
 CNPJ/ME nº 19.566.988/0001-89 - NIRE 33.2.0967752-7

Extrato da 12ª Alteração e Consolidação do Contrato Social
Por considerarem que o capital social é excessivo ao objeto da sociedade, 
as sócias aprovaram a redução do capital social, de R$ 85.045.572,00 para 
R$ 500,00, sendo a redução de R$ 85.045.072,00 realizada mediante a re-
dução proporcional do número de quotas, atualmente no valor nominal de 
R$ 1,00 cada. A redução do capital será efetivada mediante a devolução em 
dinheiro às sócias conforme disponibilidade de caixa da Sociedade. A sócia 
Evenpar Participações Societárias Ltda. declara sua expressa concor-
dância com a devolução de capital ora aprovada, sendo certo que não rece-
berá qualquer pagamento em decorrência de sua participação minoritária 
no capital social. A redução implicará a diminuição proporcional do número 
de quotas, que passará a ser de 500 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 
cada. Em seguida, foi aprovada a Consolidação do Contrato Social. Rio de 
Janeiro, 10/03/2020. Sócias: Even Construtora e Incorporadora S.A. e 
Evenpar Participações Societárias Ltda.

Zeta Even Empreendimentos Imobiliários Ltda.
 CNPJ/MF nº 08.113.348/0001-05 - NIRE 33.207.894.903

Extrato da  22ª Alteração e Consolidação do Contrato Social
Por considerarem que o capital social é excessivo ao objeto da sociedade, 
as sócias aprovaram a redução do capital social, de R$ 843.654,00 para R$ 
500,00, sendo a redução de R$ 843.154,00 mediante a redução proporcional 
do número de quotas de R$ 1,00 cada. A redução do capital será efetivada 
mediante a compensação do prejuízo no valor de R$ 506.015,00, bem como 
o restante será devolvido em dinheiro às sócias conforme disponibilidade
de caixa da Sociedade. A sócia Evenpar Participações Societárias Ltda.
declara sua expressa concordância com a devolução de capital, sendo certo
que não receberá qualquer pagamento em decorrência de sua participação
minoritária no capital social. A redução implicará a diminuição proporcional
do número de quotas, que passará a ser de 500 quotas, no valor nominal de
R$ 1,00 cada. Em seguida, foi aprovada a Consolidação do Contrato Social.
Rio de Janeiro, 10.03.2020. Sócias: Even Construtora e Incorporadora
S.A. e Evenpar Participações Societárias Ltda.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
SINDEERH-RJ - Sindicato dos Empregados nas Empresas de Recursos 
Humanos, Recrutamento, Seleção de Pessoal e Trabalho Temporário no 
Município do Rio de Janeiro CNPJ: 17.382.538/0001-00, e Código Sindical: 
912.000.000.27068-5. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GE-
RAL EXTRAORDINÁRIA O Presidente do SINDEERH, em cumprimento ao 
disposto nos artigos 611 e 612 da - CLT e artigos 15º e 36º do Estatuto So-
cial, no uso de suas atribuições legais, vem pelo presente Edital CONVO-
CAR todos os Empregados, funcionários da empresa, BK CONSULTORIA 
E SERVIÇOS LTDA, sediadas no Município do Rio de Janeiro, sejam ma-
trizes, filiais, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁ-
RIA, a ser realizada no dia, 19/03/2020 na sede do sindicato, Largo de São 
Francisco de Paula, n.º 26 – 16º, Sl. 1610 – Ed. Patriarca – Centro – Rio 
de Janeiro – RJ, às 14h em primeira convocação e em segunda e última 
convocação às 14h30, com qualquer número de presentes, para deliberara 
e aprovar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Aprovação do Acordo Coletivo 
de Trabalho 2020/2021, 2) Aprovação da Contribuição Sindical, conforme 
NCLT, 3) Contribuição Assistencial de 2% (dois por cento) do salário nomi-
nal, de uma vez só no mês de Março, 4) Contribuição Social de R$ 5,00 
(cinco reais) e ou R$ 10,00 (dez reais) mensal, para manutenção do fun-
cionamento do sindicato e melhorar o atendimento à categoria; 5) Assun-
tos Gerais. Celebrada com; a empresa, BK CONSULTORIA E SERVIÇOS 
LTDA, CNPJ: 03.022.122/0001-77, RIO DE JANEIRO – RJ, 13/03/2020. 

William dos Santos Amaral – PRESIDENTE

Um ano e meio sem trabalho
51% dos 
desempregados 
estariam 
dispostos a 
ganhar menos 

Pesquisa realizada pela 
Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil), em 
convênio com o Sebrae, com 
pessoas que estão sem traba-
lho, revela que os desempre-
gados brasileiros já estão há 
um ano e três meses, em mé-
dia, sem ocupação formal.

O levantamento mostra 
ainda que 51% dos entrevis-
tados estariam dispostos a 
receber menos que a remu-
neração do último emprego, 
sobretudo por que precisam 
voltar ao mercado de traba-
lho (19%). Outros 18% argu-
mentam que o que importa 
neste momento é arranjar um 
emprego para pagar as des-
pesas, enquanto 13% afir-
mam ser mais fácil procu-
rar oportunidades melhores 
quando se está empregado.

Demora

A demora para se recolo-
car no mercado de trabalho 
tem feito com que essas pes-
soas busquem outras formas 
de sustento, como o trabalho 

informal. De acordo com a 
pesquisa, praticamente qua-
tro em cada dez desemprega-
dos têm recorrido ao trabalho 
temporário para se sustentar 
(39%), principalmente com 
serviços gerais (19%), com 
revenda de produtos (14%) 
e com venda de comidas 
(13%). Além dos trabalhos 
informais, 30% admitem que 
ao menos parte de suas des-
pesas estão sendo pagas por 
pais, filhos, amigos ou outros 
familiares. Também há aque-
les que utilizado o seguro-
desemprego (8%) e do acerto 
recebido da empresa em que 
trabalhavam (7%).

Dividindo moradia

A maioria (91%) dos de-
sempregados que morava 
com outras pessoas contri-
buía financeiramente para as 
despesas da casa enquanto 
trabalhava, o que é um in-
dicativo do impacto que o 
desemprego exerce sobre as 
famílias. Nesse caso, 29% 
não eram os principais res-
ponsáveis e agora não con-
tribuem mais, enquanto 24% 
não eram os principais res-
ponsáveis e continuam con-
tribuindo de alguma forma 
e 16% eram e ainda são os 
principais responsáveis no 
aspecto financeiro.

Somente 15% dos desem-
pregados possuem reserva 
financeira para se manter até 
conseguirem um emprego, 
ao passo em que 76% não 
possuem. Dentre os ainda 
têm alguma quantia guarda-

da, 59% possuem dinheiro 
na poupança ou outro inves-
timento, 33% mencionam o 
FGTS e 21% outras fontes. 
Com o dinheiro, 18% con-
seguiriam pagar todas as 
despesas e contas essenciais 
pelos próximos três meses, 
outros 18% pelos próximos 
seis meses, 11% apenas até 
o próximo mês e outros 11% 
durante um ano.

Carteira assinada

O emprego com carteira 
assinada é o preferido por 
aqueles que procuram traba-
lho (51%), seguido daque-
les que aceitariam qualquer 
oportunidade, independente 
do formato (28%) e dos que 
buscam trabalho como au-
tônomos, por conta própria 
(8%). A procura pelo novo 
posto de trabalho exige es-
forço considerável, pois os 
entrevistados dedicam, em 
média, três horas por dia 
à tarefa. Nesse caso, vale 
acrescentar que 60% não sa-
bem precisar o tempo diário 
empregado na busca.

A pesquisa revela que 
48% dos entrevistados fo-
ram chamados para entrevis-
tas de emprego, sendo que 
a maioria foi chamada para 
poucas (43%) e somente 5% 
para um volume grande de 
entrevistas. Por outro lado, 
outros 52% não têm sido 
chamados para entrevistas.

Considerando apenas 
aqueles que têm sido chama-
dos para entrevistas, 43% já 
recusaram alguma proposta 

de emprego, principalmente 
por ser muito longe de casa 
(12%) e oferecer remune-
ração ou benefícios ruins 
(9%).

Vulneráveis

A pesquisa indica que a 
maioria dos desempregados 
brasileiros não investe, atu-
almente, no aprimoramento 
pessoal como meio de am-
pliar as chances de contrata-
ção: 78% não estão fazendo 
nenhum tipo de curso de ca-
pacitação profissional para 
conseguir oportunidades de 
trabalho melhores. Em con-
trapartida, 18% estão fazen-
do, sendo 12% cursos gratui-
tos e 6% cursos pagos.

Segundo a pesquisa, o de-
semprego vem afetando, em 
grande medida, as camadas 
mais vulneráveis da popula-
ção: seis em cada dez desem-
pregados são mulheres (61%), 
enquanto 39% são homens. A 
média de idade é de 33 anos, 
sendo que a maior parte cor-
responde aos jovens de 18 a 
24 anos (34%) e à faixa etária 
de 25 a 34 anos (24%).

Considerando o nível de 
renda, verifica-se que nove 
em cada 10 brasileiros sem 
ocupação pertencem às clas-
ses C, D e E (95%), enquanto 
apenas 5% estão nas Classe 
A e B. Em relação à escola-
ridade, 59% possuem entre 
o ensino médio completo e 
ensino superior incompleto, 
ao passo em que 31% têm o 
2º grau incompleto e 10% o 
ensino superior completo.

Ipea: melhora das expectativas está um pouco suspensa
A economia brasileira deve 

ser afetada pela desacelera-
ção global e também pode en-
frentar problemas com a dis-
seminação do vírus no Brasil. 
A avaliação é da técnica de 
Planejamento e Pesquisa do 
Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea), Maria 
Andrea Parente, ao afirmar 
disse nesta quinta-feira que 
“neste momento, a gente não 
sabe precisar, porque a gente 
não sabe ainda a intensidade 
nem a duração dessa crise”, 
disse. “A gente vinha em 
um cenário de expectativas 
muito positivas para 2020 e, 
neste momento, essa melhora 
das expectativas está um pou-
co suspensa”, acrescentou.

O mercado de trabalho 
formal deu sinais de recupe-

ração no trimestre encerrado 
em janeiro deste ano, mas as 
tendências analisadas devem 
ser modificadas pela pande-
mia de coronavírus. Os pes-
quisadores se basearam em 
dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE) e afirmam que ainda 
é cedo para medir o tamanho 
do impacto que será sentido.

Na quarta-feira, o Indicador 
Ipea Mensal de Formação Bru-
ta de Capital Fixo, divulgado 
pelo Ipea apresentou forte cres-
cimento em janeiro de 2020, 
com alta de 7,8% na compa-
ração com dezembro, na série 
com ajuste sazonal. O indicador 
que mede os investimentos em 
aumento da capacidade produ-
tiva da economia e na reposição 
da depreciação do seu estoque 

de capital fixo registrou varia-
ção positiva de 7% em relação 
a janeiro de 2019.

Três segmentos compõem 
a FBCF: máquinas e equi-
pamentos, construção civil e 
“outros ativos fixos”. Frente 
ao mês anterior, em janeiro os 
investimentos em máquinas 
e equipamentos cresceram 
18,3% (sendo alta de 6,1% 
nos nacionais e 25,8% nos 
importados – por conta da 
importação de plataformas de 
petróleo). Na construção civil 
houve aumento de 5,7%, po-
rém os “outros ativos fixos” 
sofreram retração de 0,7%. 

Para Leonardo Mello de 
Carvalho, pesquisador do Ipea 
e autor do estudo, o bom de-
sempenho de janeiro ocorreu 
de forma bastante dissemina-

da, impulsionado pela produ-
ção interna e pela importação 
de plataformas. O resultado 
positivo na margem (7,8%) 
mais do que compensou a que-
da acumulada nos últimos três 
meses do ano passado (-6,8%). 
Na comparação com janeiro 
de 2019, todos os segmentos 
tiveram desempenho positi-
vo: máquinas e equipamentos 
avançaram 11,4%, a cons-
trução civil atingiu patamar 
3,7% superior e os “outros 
ativos fixos” apresentaram 
alta de 6%. Os investimen-
tos aceleraram no acumula-
do em doze meses, passando 
de 2,1% até dezembro para 
2,7% até janeiro. Porém, no 
trimestre móvel terminado 
em janeiro, o indicador teve 
queda de 2%.

Indústria cresce  
em 13 de 15 locais

A produção da indústria 
nacional cresceu em 13 dos 
15 locais pesquisados pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) 
na passagem de dezembro 
para janeiro, quando o se-

tor registrou alta de 0,9% 
depois de dois meses de 
quedas consecutivas. As 
taxas positivas, divulgadas 
hoje na Pesquisa Indus-
trial Mensal Regional, são 
as maiores desde junho de 
2018, quando a indústria 
começou a se recuperar da 
greve dos caminhoneiros, 

iniciada em maio daquele 
ano.

Receita: 32 milhões 
devem acertar contas

A Receita Federal afirma 
que foram recebidas, até 
agora, cerca de 3,8 milhões 
de declarações do Imposto 

de Renda da Pessoa Físi-
ca (IRPF) 2020, ano-base 
2019. O prazo de entrega 
começou no último dia 2. 
Esse volume representa 
11,8% do total de 32 mi-
lhões de documentos espe-
rados até as 23h59 do dia 
30 de abril, quando termina 
o prazo. 
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DOCEPAR S.A.
CNPJ Nº 33.147.364/0001-58

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Exercícios findos em
31 de dezembro de

Notas 2019 2018
Receitas operacionais
Outras receitas operacionais, líquidas 4 44.266 86.038

Lucro operacional 44.266 86.038
Receitas financeiras 5 11.921 11.411
Despesas financeiras 5 (4.567) (4.424)
Resultado de participações em coligada 3 - 2.153

Lucro antes dos tributos sobre o lucro 51.620 95.178
Tributos sobre o lucro 6
Tributo corrente (2.313) (23.204)
Tributo diferido (13.642) (453)

(15.955) (23.657)
Lucro líquido do exercício 35.665 71.521
Quantidade de ações ao final do
exercício - em milhares 233.606 233.606

Lucro básico e diluído por ação - Em R$ 0,15 0,31
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Em milhares de reais

Exercícios findos em 
31 de dezembro de

2019 2018
Lucro líquido do exercício 35.665 71.521
Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente 35.665 71.521
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em milhares de reais

Exercícios findos em 
31 de dezembro de

Notas 2019 2018
Lucro antes dos tributos sobre o lucro 51.620 95.178

Ajustes por: 
Reversão da perda estimada em crédito
de liquidação duvidosa 8 (45.000) (85.000)

Provisão (reversão) para processos judiciais 4 451 (1.184)
Resultado de participação em coligada 3 - (2.153)
Variações monetárias e cambiais, líquidas 5 (1.510) (9.830)

Variações de ativos e passivos: 
Tributos a recuperar (1.690) (4.893)
Depósitos judiciais - 3.385
Contas a receber 8 45.000 86.155
Fornecedores 180 (44)
Tributos a pagar 490 3.216
Outros ativos e passivos, líquidos 440 27

Caixa proveniente das atividades operacionais 49.981 84.857
Impostos pagos (11.274) (25.481)

Caixa líquido proveniente das atividades
 operacionais 38.707 59.376
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:
Transações com acionistas:
Dividendos pagos aos acionistas 10 (d) (58.268) -

Caixa líquido utilizado nas atividades
 de financiamento (58.268) -
Aumento (redução) no caixa e equivalentes
de caixa no exercício (19.561) 59.376

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 161.781 102.405
Caixa e equivalentes de caixa ao final do exercício 142.220 161.781

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

BALANÇO PATRIMONIAL
Em milhares de reais

Ativo Notas

31 de 
dezembro 

de 2019

31 de 
dezembro 

de 2018
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 7 142.220 161.781
Dividendos - 440
Tributos sobre o lucro a recuperar 2.588 5.251
Outros 973 1.300

145.781 168.772
Ativo não circulante
Depósitos judiciais 9 77.255 75.662
Contas a receber - Partes relacionadas 11 114.370 127.503
Tributos a recuperar 13.838 -

205.463 203.165
205.463 203.165

Total do ativo 351.244 371.937
Passivo
Passivo circulante
Fornecedores 259 79
Tributos sobre o lucro a recolher 81 -
Tributos a recolher 29 37
Dividendos a pagar 8.471 14.567
Outros 327 327

9.167 15.010
Passivo não circulante
Tributos diferidos sobre o lucro 4.901 4.392
Provisões para processos judiciais 9 9.123 7.648
Outros 654 981

14.678 13.021
Total do passivo 23.845 28.031
Total do patrimônio líquido 10 327.399 343.906
Total do passivo e patrimônio líquido 351.244 371.937

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em milhares de reais

Capital 
social

Ações em 
tesouraria

Reserva 
legal

Variação de 
participação em 

investimento

Dividendo 
adicional 
proposto

Lucros
(prejuízos) 

acumulados

Patri-
mônio 
líquido

Saldo em 31 de dezembro de 2017 264.714 (1.146) - - - (10.186) 253.382
Lucro líquido do exercício - - - - - 71.521 71.521
Transações com acionistas:
 Apropriação para reservas - - 3.067 - - (3.067) -
 Variação na participação de investimento em coligada (nota 3) - - - 33.570 - - 33.570
 Dividendos mínimos obrigatórios - - - - - (14.567) (14.567)
 Dividendo adicional proposto - - - - 43.701 (43.701) -
Saldo em 31 de dezembro de 2018 264.714 (1.146) 3.067 33.570 43.701 - 343.906
Lucro líquido do exercício - - - - - 35.665 35.665
Transações com acionistas:
 Dividendos de exercícios anteriores - - - - (43.701) - (43.701)
 Apropriação para reservas - - 1.783 - - (1.783) -
 Dividendos mínimos obrigatórios - - - - - (8.471) (8.471)
 Dividendo adicional proposto - - - - 25.411 (25.411) -
Saldo em 31 de dezembro de 2019 264.714 (1.146) 4.850 33.570 25.411 - 327.399

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

1. Contexto operacional: A Docepar S.A. (“Sociedade”) é uma sociedade anô-
nima de capital fechado, controlada pela Vale S.A. (“Vale”), com sede no Rio
de Janeiro, Brasil. A Sociedade operava no transporte de granel em viagens de
longo curso e passou por um programa de reestruturação societária no período
de 1999 a 2000, no qual transferiu todos seus ativos operacionais e os seus
investimentos para empresas de sua controladora Vale S.A., passando a não
operar desde então. 2. Base de preparação das demonstrações financeiras:
a) Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras da Sociedade
(“demonstrações financeiras”) foram preparadas de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil por meio do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(“CPC”), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”). Todas as 
informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e apenas es-
sas informações, estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas na 
gestão da Administração da Sociedade. b) Base de apresentação: As demons-
trações financeiras foram preparadas com base no custo histórico e ajustadas 
para refletir as perdas pela redução ao valor recuperável (“impairment”) de ati-
vos. Os eventos subsequentes foram avaliados até 31 de janeiro de 2020, data 
em que a emissão das demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria. 
Em janeiro de 2019 ocorreu o rompimento da barragem da mina do Córrego 
do Feijão de propriedade da Vale, acionista controlador da Sociedade. Os im-
pactos do evento são mensurados e divulgados nas demonstrações financeiras 
da Vale, não havendo desdobramentos que impactem o plano de negócios da 
Sociedade, bem como alterações em suas demonstrações financeiras em de-
corrência do evento. c) Novos pronunciamentos: CPC 06 (R2) - Operações 
de Arrendamento Mercantil - A partir dessa norma, os arrendatários deverão 
reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e o direito de uso do ativo arren-
dado para praticamente todos os contratos de arrendamento mercantil, incluindo 
os operacionais, podendo ficar fora do escopo dessa nova norma determinados 
contratos de curto prazo ou de pequenos montantes. Os critérios de reconhe-
cimento e mensuração dos arrendamentos nas demonstrações financeiras dos 
arrendadores ficam substancialmente mantidos. A Administração avaliou o im-
pacto da adoção da referida norma, e concluiu que não há impactos relevantes 
nas suas demonstrações financeiras. ICPC 22 Incerteza sobre tratamento 
de impostos - A interpretação explica como considerar a incerteza na conta-
bilização do imposto de renda. O CPC32 - Imposto de Renda, especifica como 
contabilizar os impostos de renda correntes e diferidos, mas não como refletir 
os efeitos da incerteza. A sociedade avaliou os requerimentos dessa nova inter-
pretação e concluiu que não há impacto em suas demonstrações financeiras. 
3. Investimento em coligada: Em 2018, a Sociedade teve seu investimento
diluído pelo aporte realizado pela Vale S.A. na Vale Energia S.A. no montante de 
R$457.360, conforme AGO em 30 de abril de 2018. Dessa forma, a Sociedade
apresentou um resultado de participação em coligada no exercício de 2018 o
montante de R$2.153 em 2018. Após a diluição, esse investimento passou a ser
contabilizado como um instrumento financeiro  mensurado ao custo amortizado.
Em 2019 não ocorreram modificações na classificação desse ativo.
4. Outras receitas operacionais, líquidas Exercícios findos em 

31 de dezembro de
2019 2018

Reversão de perda estimada em crédito de
liquidação duvidosa (nota 8) 45.000 85.000

Reversão (provisão) de provisão de processos judiciais (451) 1.184
Outras despesas operacionais (283) (146)
Total 44.266 86.038

5. Resultado financeiro Exercícios findos em 
31 de dezembro de

2019 2018
Despesas financeiras
Juros e atualização monetária de processos judiciais (i) (1.018) 7.014
Comissão de fiança bancária e seguro garantia (3.042) (6.239)
Despesa de PIS/COFINS (nota 8) (499) (4.619)
Despesas com auto de infração - (575)
Outras (8) (5)

(4.567) (4.424)
Receitas financeiras
Rendimentos de aplicações financeiras 9.393 8.595
Variações monetárias 2.528 2.816

11.921 11.411
Resultado financeiro, líquido 7.354 6.987
(i) Em  2018, houve uma reavaliação do processo judiacial nº 200351010068520, 
havendo a reversão de juros no montante de R$7.248. 6. Tributos sobre o lu-
cro: Reconciliação do imposto de renda - Resultado - O total demonstrado
como resultado de tributos sobre o lucro no resultado está reconciliado com as
alíquotas estabelecidas pela legislação, como segue:

Exercícios findos em 
31 de dezembro de

2019 2018
Lucro antes dos tributos sobre o lucro 51.620 95.178
Tributos sobre o lucro às alíquotas da legislação - 34% (17.551) (32.361)
Ajustes que afetaram o cálculo dos tributos: 
Provisão de processos judiciais (87) 2.654
Reversão de perda estimada em crédito
de liquidação duvidosa 15.300 (1.609)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Exercícios findos em 
31 de dezembro de

2019 2018
Prejuízos fiscais e base negativa de contribuição
social do exercício de 2016/2017 - 7.351

Resultado de participação em coligada - 732
Ajuste de exercícios anteriores (13.134) -
Outros (483) (424)
Tributos sobre o lucro (15.955) (23.657)
Em 2019, a Sociedade assinou um termo aditivo ao contrato de cessão onerosa 
de créditos fiscais,  concluindo que do montante de R$128.658 vendido para 
sua parte relacionada Vale S.A., R$13.134 já havia sido utilizado na apuração 
de tributos sobre o lucro em anos anteriores, sendo desta forma possível de ser 
deduzido pela Vale S.A. dos pagamentos a serem realizados conforme previsão 
inicial em contrato. Dessa maneira, a Sociedade realizou em 2019 a baixa par-
cial de seu contas a receber, uma vez que não existe mais a possibilidade de 
utilização do total de créditos antes vendidos pela Sociedade.
7. Caixa e equivalentes de caixa 31 de dezembro de

2019 2018
Caixa e bancos 183 286
Aplicações financeiras 142.037 161.495
Total 142.220 161.781
Caixa e equivalentes de caixa compreendem os valores de caixa, depósitos 
líquidos e imediatamente resgatáveis, aplicações financeiras em investimento 
com risco insignificante de alteração de valor. As aplicações financeiras em 31 
de dezembro de 2019 referem-se a aplicações de Certificados de Depósitos 
Bancários (CDB) no montante de R 89.291 (R$51.066 em 2018) e R$52.746 
(R$110.429 em 2018) em notas compromissadas, prontamente conversíveis 
em caixa, sendo indexadas à taxa dos certificados de depósito interbancário 
(“taxa DI” ou “CDI”). 8. Contas a receber: Em 2019, foi celebrado um acordo 
entre a Sociedade e a Agropecuária, Comércio e Indústria S.A. (‘Agrocisa”) jun-
to ao estaleiro Verolme Estaleiros Reunidos Brasil S.A. (“Verolme”), referentes 
ao saldo de contas a receber de adiantamentos de recursos efetuados para a 
construção e reparos de navios, onde ficou estipulado o pagamento da impor-
tância de R$130.000 em três parcelas: R$40.000 após a assinatura do acordo, 
R$45.000 até 6 setembro de 2018 e R$45.000 até 6 de março de 2019, todas 
recebidas conforme acordado. Em decorrência deste acordo a Sociedade revi-
sitou os valores anteriormente calculados referente a este evento e reconheceu 
em seu resultado o valor de R$3.977 como despesa de PIS e COFINS referente 
aos anos de 2015 a 2018. Os valores totalmente provisionados para perda an-
teriormente foram revisitados, mantendo em perda a quantia de R$112.082, e a 
ser revertido R$130.000 conforme os recebimentos ocorram por haver recupe-
rabilidade, totalizando R$242.082 referente a constituição inicial de perda esti-
mada em crédito de liquidação duvidosa. 9. Processos judiciais: A Sociedade 
é parte envolvida em ações trabalhistas, cíveis e tributárias em andamento na 
esfera administrativa e judicial. As provisões para as perdas decorrentes des-
sas ações são estimadas e atualizadas pela Sociedade, amparada pela opinião 
de consultores legais. Passivos contingentes consistem em causas discutidas 
nas esferas administrativa e judicial, cuja expectativa de perda é classificada 
como possível, as quais o reconhecimento de provisão não é considerado ne-
cessário pela Sociedade, baseado nos consultores legais. Correlacionados 
às provisões e passivos contingentes, a Sociedade é exigida por lei a realizar 
depósitos judiciais para garantir potenciais pagamentos de contingências. Os 
depósitos judiciais são atualizados monetariamente e registrados no ativo não 
circulante da Sociedade até que aconteça a decisão judicial de resgate destes 
depósitos por uma das partes envolvidas. Em 2019, após avaliação do jurídico 
da Sociedade, foi definido que a melhor apresentação das causas previdenciá-
rias seria junto com as tributárias, e não consolidada com a natureza trabalhis-
ta. Sendo assim, os saldos de 2018 foram alterados para efeito comparativo 
dos depósitos judiciais, provisões para contingências e passivos contingentes.

Provisões para 
processos judiciais

Passivos 
contingentes

Depósitos
judiciais

31 de dezembro de 31 de dezembro de 31 de dezembro de
2019 2018 2019 2018 2019 2018

Processos
tributários 6.479 6.405 102.934 97.101 71.377 69.796

Processos
cíveis 1.193 1.047 213.640 196.308 5.818 5.818

Processos
trabalhistas 1.451 196 - - 60 48

Total 9.123 7.648 316.574 293.409 77.255 75.662
10. Patrimônio líquido: a) Capital social - Em 31 de dezembro de 2019 e
2018 o capital social é de R$264.714 correspondendo a 233.606.128 ações
ordinárias nominativas, totalmente integralizadas e sem valor nominal. b) Re-
serva legal - Constitui uma exigência para todas as empresas brasileiras
de capital aberto e representa a apropriação de 5% do lucro líquido anual
apurado com base na legislação brasileira, até o limite de 20% do capital
social. c) Variação da participação do investimento - Refere-se à variação
da participação no investimento na Vale Energia S.A. pela emissão de ações
realizada, reduzindo o investimento de 10% para 0,02%. d) Remuneração
aos acionistas da Sociedade - Conforme estatuto social, 25% do lucro líqui-
do do exercício (após constituições de reservas) deve ser distribuído a título
de dividendo.

31 de dezembro 
de 2019

31 de dezembro 
de 2018

Lucro líquido do exercício 35.665 71.521
Absorção de prejuízos - 10.186
Reserva legal 1.783 3.067
Dividendos mínimos obrigatórios 8.471 14.567
Dividendo adicional proposto (condicionado
à aprovação em assembleia de acionistas) 25.411 43.701

Remuneração total do exercício 35.665 71.521
11. Partes relacionadas 31 de dezembro de

Notas 2019 2018
Ativo circulante 
Dividendos a receber - Vale Energia S.A. - 440
Ativo não circulante 
Contas a receber com partes relacionadas - Vale S.A. 8 114.370 127.503
Passivo circulante
Dividendo a pagar - Vale S.A. 10 (d) 8.471 14.567

Os saldos de contas a receber com partes relacionadas referem-se às transa-
ções de venda de créditos fiscais para a Vale. Para os exercícios findos em 31 
de dezembro de 2019 e 2018, não houve resultados gerados por operações com 
partes relacionadas. Todas as operações com partes relacionadas estão forma-
lizadas através de contratos celebrados entre as partes. Caso esses contratos 
tivessem sido estabelecidos com terceiros, os termos contratuais poderiam ser 
diferentes dos firmados com as partes relacionadas. A remuneração dos admi-
nistradores da Sociedade foi paga integralmente pelo acionista Vale. Não há 
remuneração baseada em ações da própria Sociedade e incentivos de longo 
prazo. 12. Classificação dos instrumentos financeiros: A classificação dos 
ativos e passivos financeiros por moeda é a seguinte:

Custo amortizado
31 de dezembro 

de 2019
31 de dezembro 

de 2018
Caixa e equivalentes de caixa 142.220 161.781
Contas a receber 114.370 127.503
Total dos ativos financeiros 256.590 289.284
Fornecedores 259 79
Total dos passivos financeiros 259 5.532
13. Sumário das principais políticas contábeis: a) Moeda funcional e moeda
de apresentação - As demonstrações financeiras são mensuradas utilizando o
real (“BRL” ou “R$”), que é a moeda do principal ambiente econômico no qual
a Sociedade opera (“moeda funcional”). Todas as operações são realizadas em
reais. b) Instrumentos financeiros - A Sociedade classifica os ativos financeiros
com base no seu modelo de negócios para o gerenciamento dos ativos e nas
características dos fluxos de caixa contratuais desses ativos. Os ativos finan-
ceiros são mensurados ao valor justo por meio do resultado (“FVTPL”) a menos
que certas condições que permitam uma mensuração subsequente ao valor justo 
por meio de outros resultados abrangentes (“FVOCI”) ou pelo custo amortizado
sejam atendidas. Sendo que na data base destas demonstrações financeiras
a Sociedade somente possui instrumentos financeiros classificados como custo
amortizado. Os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente ao valor jus-
to e classificados como subsequentemente mensurados ao custo amortizado e
atualizados pelo método da taxa de juros efetivos. c) Tributos sobre o lucro - A
provisão para tributos sobre o lucro é calculada com base em alíquotas e regras
fiscais em vigor. Os tributos sobre o lucro compreendem o imposto de renda e a
contribuição social sobre o lucro. A alíquota estatutária aplicável no referido exer-
cício é de 34%. d) Processos judiciais - Uma provisão é reconhecida no mo-
mento em que a obrigação for considerada provável pela diretoria jurídica e seus 
consultores jurídicos que serão necessários recursos para liquidar a obrigação e
puder ser mensurada com razoável certeza. A contrapartida da obrigação é uma 
despesa do exercício. Essa obrigação é atualizada de acordo com a evolução do 
processo judicial ou encargos financeiros incorridos e pode ser revertida caso a
estimativa de perda não seja mais considerada provável devido a mudanças nas 
circunstâncias, ou baixada quando a obrigação for liquidada. 14. Estimativas e
julgamentos contábeis críticos: A preparação das demonstrações financeiras
requer o uso de certas estimativas e julgamentos contábeis críticos por parte da
Administração da Sociedade. Essas estimativas são baseadas no melhor co-
nhecimento existente em cada exercício. Alterações nos fatos e circunstâncias
podem conduzir a revisão das estimativas. Resultados reais futuros poderão
divergir dos estimados. As estimativas e pressupostos significativos utilizados
pela Sociedade na preparação destas demonstrações financeiras estão assim
apresentadas: a) Tributos diferidos sobre o lucro - A determinação do reco-
nhecimento para os tributos diferidos sobre o lucro, ativo e passivo, requer a
utilização de estimativas. Para cada crédito fiscal futuro, a Sociedade avalia a
probabilidade de parte ou do total do ativo fiscal não ser recuperável. A provisão
para desvalorização depende da avaliação, pela Sociedade, da probabilidade
de geração de lucros tributáveis no futuro baseado na produção e planejamento
de vendas, preços de commodities, custos operacionais, planos de reestrutura-
ção, custos de recuperação de áreas degradadas e custos de capital planejados. 
b) Processos judiciais - Por sua natureza, os processos judiciais serão resol-
vidos quando um ou mais eventos futuros ocorrerem ou deixarem de ocorrer. 
Tipicamente, a ocorrência ou não de tais eventos não depende da atuação da 
Companhia e incertezas no ambiente legal envolve o exercício de estimativas 
e julgamentos significativos da Administração quanto aos potenciais resultados 
dos eventos futuros. 15. Gestão de riscos: a) Gestão de risco de liquidez e 
capital - A Sociedade monitora as previsões de fluxo de caixa para assegurar a 
liquidez de curto prazo e possibilitar maior eficiência da gestão do caixa, em linha 
com o foco estratégico na redução do custo de capital e estabelecer uma estru-
tura de capital que assegure a continuidade dos seus negócios no longo prazo.
b) Gestão de risco de crédito - A exposição da Sociedade ao risco de crédito
decorre de recebíveis em transações comerciais e investimentos financeiros. O 
processo de gestão de risco de crédito fornece uma estrutura para avaliar e gerir 
o risco de crédito das contrapartes e para manter o risco da Sociedade em um
nível aceitável. (i) Gestão de risco de crédito de recebíveis - A Sociedade atribui 
uma classificação de risco de crédito interna para cada contraparte utilizando 
sua própria metodologia quantitativa de análise de risco de crédito, baseada em 
preços de mercado e informações financeiras da contraparte, bem como infor-
mações qualitativas sobre o histórico de relacionamento comercial. (ii) Gestão 
de risco de crédito de investimentos financeiros - Para gerenciar a exposição de 
crédito originada por aplicações financeiras, a Sociedade controla a diversifica-
ção de sua carteira e monitora diferentes indicadores de solvência e liquidez das 
diferentes contrapartes que foram aprovadas para negociação.

DIRETORIA
João Marcelo de Moura e Cunha

Diretor-Presidente
João Barbosa Campbell Penna

Diretor
Rodrigo Sebollella Duque Estrada Regis

Diretor
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Almir Alves da Paz
TC-CRC-RJ 061231/O-6

Jander Costa da Silva
Gerente de Controladoria

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
Senhores Acionistas: A Administração da Docepar S.A., em cumprimento às suas atribuições e atendendo aos dispositivos legais e estatutários, apresenta a V. Sas. as Demonstrações Financeiras acompanhadas das respectivas Notas 
Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. Ao encerramos o exercício de 2019, a Diretoria externa seu reconhecimento pelo apoio recebido da controladora Vale S.A., bem como a todos os demais 
colaboradores por sua dedicação e empenho. Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2020. Diretoria:

João Barbosa Campbell Penna
Diretor

João Marcelo de Moura e Cunha
Diretor-Presidente

Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis
Diretor

Preço das carnes teve queda de 3,53% em fevereiro
O Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA) de fe-
vereiro mostrou uma retração de 
3,53% nos preços das carnes (bo-
vina, suína e de aves). O índice foi 
divulgado nesta quarta-feira pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

“Conforme nossa previsão, de-
pois de uma grande aceleração no 
final de ano passado havia uma 

expectativa de recuo em janeiro e 
fevereiro em função do menor con-
sumo e maior oferta de gado no 
pasto, favorecido pela chegada das 
chuvas em algumas regiões produ-
toras, e uma menor exportação”, 
salienta Sílvio Farnese, diretor de 
Comercialização e Abastecimento 
da Secretaria de Política Agrícola 
do Ministério da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento. Em janeiro, a 

redução do preço das carnes já ha-
via sido de 4,03%.

Segundo cálculos do IBGE, a 
carne de porco recuou ao consu-
midor 2,98%, o filé mignon caiu 
7,13%, a alcatra teve recuo de 
7,56%, o patinho registrou que-
da 4,22%, o acém caiu 0,29% e a 
costela recuou 1,73%. O preço do 
frango inteiro teve alta de 0,62.

“No campo houve uma estabili-

dade de preços recebidos pela arro-
ba do boi no comparativo de feve-
reiro e janeiro e as exportações es-
tão em ritmo menor do que o início 
do ano passado”, conclui o diretor. 
O valor do boi ficou, em média, R$ 
195/arroba nos dois meses na praça 
de São Paulo.

Ainda de acordo com o IBGE, 
a queda nos preços das carnes in-
fluenciou no resultado do grupo 

Alimentação e Bebidas (0,11%). 
“Com a deflação observada em 
fevereiro, as carnes apresentaram 
o maior impacto individual nega-
tivo no índice do mês (-0,09 p.p.) 
e contribuíram para a desacelera-
ção da alimentação no domicílio 
(0,06%)”, diz o Instituto.

O IPCA de fevereiro teve alta de 
0,25%, o menor resultado para o 
mês desde 2000.
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Índice da bolsa italiana  
foi o que caiu mais

Depois de registrar desvalorização de quase 20%, o 
Ibovespa teve as perdas reduzidas para a faixa de 14%, 
após o Federal Reserve de Nova York anunciar que ofe-
recerá mais de US$ 1 trilhão em liquidez ao mercado 
monetário através de duas operações de recompra re-
versa; metade da quantia foi usada nesta quinta-feira e 
nesta sexta serão utilizados mais US$ 500 bilhões. Por 
causa disso, a bolsa de Nova York amenizou a queda de 
9% para 6%.

As maiores quedas, no entanto, foram as verificadas 
nas bolsas dos países mais afetados pelo coronavírus, 
como a de Milão, cujo índice caiu 16,92%, seguida pela 
de Madri, com baixa de 14,06%. As ações francesas e 
alemãs também sofreram significativamente, diminuin-
do mais de 12%. Em Portugal, o PSI-20 desceu 9,76%. 
Enquanto, o Stoxx600, que mede o desempenho das 
maiores empresas européias terminou mostrando baixa 
de 11,48%. 

Parece que esse novo desespero dos investidores foi 
motivado pela falta de respostas de Donald Trump e de 
Cristine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu. 
O presidente norte-americano havia prometido grandes 
medidas para amortizar o impacto do vírus, mas timida-
mente só anunciou um plano de linhas de crédito para 
pequenas empresas nos estados e territórios afetados, 
às quais vai destinar US$ 50 bilhões. E todos aguar-
dam que Lagarde anuncie um pacote de estímulos tem-
porários.

Começa o ‘bear market’ em Wall Street
Terminou na quarta-feira o mais longo “bull market” 

da história de Wall Street, que durava desde 9 de março 
de 2009. Ou seja, há 11 anos. Há menos de um mês eram 
marcados máximos históricos e agora já caem mais de 
20%, sendo que o Dow Jones quando perdeu 5,85%, a 
segunda maior queda em pontos da sua história, sinal-
izou a entrada no “bear market”. Logo depois que isso 
aconteceu, a Fed de Nova York anunciou a injetar de 
recursos para atenuar as pressões do novo coronavírus. 
No Standard & Poor’s 500, que perdeu 4,89% e já to-
taliza 19% depois do máximo histórico, das 500 ações 
que o compõem, 10 terminaram em terreno positivo. 
O tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 4,70% 
para 7.952,05 pontos, e foi o único que não chegou a 
estar em “bear market”.

Analistas preveem bons ganhos com BR
Depois da privatização, o primeiro balanço anual da 

BR Distribuidora mostrou lucro de R$ 2,2 bilhões e que 
foi 31,2% menor que o anterior. Para os analistas do 
Bradesco BBI e do Itaú BBA, sendo que os do primeiro 
classificam o trimestral como muito forte, com um Ebit-
da acima das projeções, impulsionado por uma estraté-
gia de preços, ganhos nas importações e nos estoques, 
além da redução de despesas e teve uma expansão de 
36% no varejo, mas não gostaram dos dividendos pro-
postos, pois esperavam que a empresa passase o payout 
de 50% para 95%.

A equipe do Bradesco avalia que o principal risco é que 
a difusão da pandemia do Covid-19 reduza os volumes 
de vendas deste ano, mas isso pode ser compensado pela 
continuidade no corte de despesas e pelo menor preço dos 
combustíveis. Assim, a nota acima da média foi mantida, 
mas o preço-alvo soi elevado para R$ 37, com potencial 
de ganho de 63%. 

Para os do Itaú BBA resultados superaram suas pre-
visões e taambém as da Bloomberg, com destaque no 
crescimento das operações do varejo, destacando os gan-
hos de preços e estoques, além de elegiarem o programa 
de redução de despesas e custos. Devido a isso, manti-
veram a classificação e fixaram preço-alvo em R$ 35, com 
possibilidade de valorização de 54%.

Endividamento da Azul está elevado
Apesar dos problemas causados pelo coronavírus, 

John Rodgerson, executivo-chefe da Azul, escreveu 
na mensagem do balanço que a empresa monitora os 
possíveis impactos no Brasil, mas mantém os seus pla-
nos de expansão para 2020. A empresa encerrou 2019 
com R$ 4,3 bilhões em caixa. Mas o preocupante é o 
alto endividamento da companhia, pois a dívida líqui-
da cresceu 47,1% em 2019 e passou para R$ 11,9 bil-
hões no ano passado. A relação da dívida líquida com 
o Ebitda em 3,3 vezes, nível considerado relativamente 
elevado pelos analistas.

Os especialistas do Itaú BBA lamentam que é uma pena 
o mercado não se concentrar nos resultados do quarto tri-
mestre da Azul, que foram notáveis. Com o Brasil ainda 
crescendo lentamente, a empresa conseguiu registrar um 
forte crescimento com maior rentabilidade. Infelizmente, 
não é hora de olhar para o passado, mas para o impacto 
do coronavírus no setor de aviação e como a empresa está 
preparada para enfrentar isso.

Nem bitcoin escapa do coronavírus
Espalharam que as criptomoedas seriam defesa se-

gura para as crises, como o ouro. Até agora, a mais 
importante delas, o bitcoin, nesta quinta-feira regis-
trou perda de 26,64% e voltou a ser cotado em US$ 
5.821,80.

AUSTRAL RESSEGURADORA S.A. 
CNPJ/MF Nº 11.536.561/0001-26 / NIRE 33.3.0029245-4 

Ata da Reunião do Conselho de Administração. 1. Data, Hora e Local: Aos 
29/11/2019, às 11:30 horas, na sede da Austral Resseguradora S.A. (“Compa-
nhia”), na Av. Bartolomeu Mitre 336, sala 401, Leblon, CEP: 22.431-002. 2. Con-
vocação e Presença: Regularmente convocada, nos termos do artigo 21 do Es-
tatuto Social da Cia., estando presente a totalidade dos membros do Conselho 
de Administração. 3. Mesa: Presidente: Bruno Augusto Sacchi Zaremba; Secre-
tária: Daniella Lugarinho Fischer Matos. 4. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar 
sobre: (i) a lavratura desta ata em forma de sumário; (ii) a eleição dos Srs. Rodri-
go de Souza Lobo Botti e Paulo Toshio Hayakawa, abaixo qualificados, para os 
cargos de Diretor Financeiro e Diretor sem designação específica, respectiva-
mente, da Cia. ; e (iii) ratificação da composição da Diretoria e redistribuição das 
responsabilidades dos Diretores junto à Superintendência de Seguros Privados 
(“SUSEP”). 5. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração, por 
unanimidade e sem ressalvas, deliberaram: (i) Lavratura da ata em forma su-
mária: Foi aprovada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos 
do Art. 130, § 1º, da Lei 6.404/76. (ii) Eleição dos Srs. Rodrigo de Souza Lobo
Botti e Paulo Toshio Hayakawa: Os conselheiros aprovaram a eleição dos Srs. 
Rodrigo de Souza Lobo Botti e Paulo Toshio Hayakawa, abaixo qualificados, 
com mandato coincidente ao dos demais membros da Diretoria da Cia., isto 
é, até 30.03.2021, conforme Reuniões do Conselho de Administração da Cia.  
realizadas em 30.03.2018 e 14.09.2018: (a) Rodrigo de Souza Lobo Botti, brasi-
leiro, casado, engenheiro,CI 18.711.189-3 (SSP/SP), CPF/MF 169.267.318-10 
e com escritório na Rua Minas da Prata 30, conj. 122 – parte, CEP: 04.552-080 
(“Rodrigo Botti”), para o cargo de Diretor Financeiro da Cia. ; e (b) Paulo Toshio
Hayakawa, brasileiro, casado, engenheiro, CI 8.858.812-9 (SSP/SP), CPF/MF
058.445.628-01, com escritório na Rua Minas da Prata 30, conj. 122 – parte,
CEP: 04.552-080 (“Paulo Hayakawa”), para o cargo de Diretor sem designação 
específica da Cia.. Os Diretores ora eleitos assinarão os Termos de Posse a 
serem lavrados em livro próprio e declaram, sob as penas da lei, que atendem 
aos requisitos estabelecidos na Resolução CNSP 330/2015 e que não estão 
impedidos por lei especial, nem condenados ou sob efeitos da condenação, a 
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as nor-
mas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou 
a propriedade, de acordo com o art. 147 da Lei 6.404/1976. Em razão da eleição 
do Sr. Rodrigo Botti ao cargo de Diretor Financeiro da Cia., cargo até então 
ocupado pelo Sr. Ricardo Vilella Abreu dos Santos, abaixo qualificado, passa 
este último a exercer, a partir desta data, o cargo de Diretor sem designação 
específica da Cia.. (iii) Ratificação da composição da Diretoria da Cia.  e redistri-
buição das responsabilidades dos Diretores junto à SUSEP: Em razão da elei-
ção dos Srs. Rodrigo Botti e Paulo Hayakawa, aprovada no item (i) acima, os 
conselheiros ratificaram a composição da Diretoria da Companhia, que passa a 
ser composta pelos membros abaixo, todos com mandato unificado de 3 anos, 
contados a partir de 30.03.2018, isto é, até 30.03.2021, conforme Reuniões do 
Conselho de Administração da Cia. realizadas em 30.03.2018 e 14.09.2018, 
bem como aprovaram a redistribuição das responsabilidades dos Diretores jun-
to à SUSEP, conforme segue: (a) Bruno de Abreu Freire, brasileiro, divorciado, 
economista, portador da CI 08.740.903-3, IFP/RJ, CPF/MF 081.292.507-64, 
com endereço profissional na Av. Bartolomeu Mitre 336, Sala 401, Leblon, CEP: 
22.431-002, Diretor Presidente da Companhia e Diretor responsável técnico, 
conforme Circular SUSEP 234/2003 e Resolução CNSP 321/2015. (b) Rodri-
go de Souza Lobo Botti, acima qualificado, Diretor Financeiro da Companhia, 
Diretor responsável pelas relações com a SUSEP, Diretor responsável admi-
nistrativo-financeiro e Diretor responsável pelo acompanhamento, supervisão 
e cumprimento das normas de procedimentos de contabilidade e de auditoria 
independente, conforme disposto na Resolução CNSP 321/2015. (c) Rodolfo
Arashiro Rodriguez, brasileiro, divorciado, gestor de riscos, CI 319710372, IFP/
RJ, CPF/MF 301.538.448-17, com endereço profissional na Av. Bartolomeu Mi-
tre 336, Sala 401, Leblon, CEP: 22.431-002, Diretor sem designação específica 
da Cia. e Diretor responsável pelo cumprimento do disposto na Lei 9.613/1998, 
previsto nas Circulares SUSEP 234/2003 e 445/2012 e legislação complemen-
tar, Diretor responsável pelos controles internos da Cia., conforme Circular SU-
SEP 249/2004, e Diretor responsável pelos controles internos específicos para 
prevenção de fraudes, conforme Circular SUSEP 344/2007. (d) Ricardo Villela
Abreu dos Santos, brasileiro, casado, atuário, CI 12.564.364-3, DETRAN/RJ, 
CPF/MF 101.953.577-60 e com endereço profissional na Av. Bartolomeu Mitre 
336, Sala 401, Leblon, CEP 22.431-002, Diretor sem designação específica da 
Cia.. (e) Paulo Toshio Hayakawa, acima qualificado, Diretor sem designação es-
pecífica da Companhia. 6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da
Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, conferida 
e assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente: Bruno Augusto Sacchi 
Zaremba; Secretária: Daniella Lugarinho Fischer Matos; Membros do Conselho 
de Administração Presentes: Bruno Augusto Sacchi Zaremba; Antonio Alberto 
Gouvea Vieira Filho; Guilherme Geraldo de Moraes Teixeira; e Rodolfo Riechert. 
RJ, 29/11/2019. Jucerja reg. sob o nº 3862026 em 11/03/2020. Bernardo F.S. 
Berwanger - Secretário Geral.

WESTFAL-LARSEN SHIPPING DO BRASIL 
COMÉRCIO MARÍTIMO LTDA.

CNPJ Nº 30.037.270/0001-49 - NIRE 33.203.261.388
CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS

Convidamos os Srs. Sócios quotistas para uma reunião a ser realizada no 
dia 20 de março de 2020, na Praça Floriano, nº 55, sala 301, Centro, Rio 
de Janeiro, Capital do Estado do Rio de Janeiro, CEP. 20031-050, às 
9:30h em primeira convocação e às 10h em 2ª e última convocação, para 
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Exame e aprovação das 
contas da administração, do balanço patrimonial e do resultado econômico do 
exercício findo em 31 de dezembro de 2019; 2) Ratificação de atos praticados 
e prorrogação do mandato do Administrador não sócio. Rio de Janeiro, 11 de 
março de 2020. Nelson Lara dos Reis - Administrador.

EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias

O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Cristina Gomes Campos De Seta - Juiz Titular 
do Cartório da 5ª Vara Cível da Regional do Méier, RJ, FAZ SABER aos que 
o presente edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Rua Aristides 
Caire, 35 Sl. 402 - Méier - Rio de Janeiro - RJ e-mail: mei05vciv@tjrj.jus.
br, tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimento Comum - Rescisão 
Ou Resolução / Inadimplemento C/C Perdas e Danos / Inadimplemento das 
Obrigações, de nº 0020240-80.2011.8.19.0208, movida por DELFIN RIO S/A 
CRÉDITO IMOBILIÁRIO em face de ANA PAULA ALMEIDA DA SILVA; AN-
TONIO DA SILVA; AUREA ALMEIDA DA SILVA, objetivando intimar a primei-
ra ré ANA PAULA ALMEIDA DA SILVA. Assim, pelo presente edital CITA o réu 
ANA PAULA ALMEIDA DA SILVA; ANTONIO DA SILVA; AUREA ALMEIDA DA 
SILVA, que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de 
quinze dias oferecer contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente 
de que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 
344, CPC) , caso não ofereça contestação, e de que, permanecendo revel, 
será nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta 
cidade de Rio de Janeiro, aos dezessete dias do mês de setembro do ano de 
dois mil e dezenove. Eu, __ Rodrigo Campelo de Azevedo - Analista Judici-
ário - Matr. 01/25645, digitei. E eu,  __ Cristina Raquel de Moura Frambach 
- Responsável pelo Expediente - Matr. 01/22465, o subscrevo.

ESHO - EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ/MF nº 29.435.005/0001-29 - NIRE n° 33.3.0029696-4

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos Senhores Acionistas da ESHO – Empresa de Serviços 
Hospitalares S.A. (“Companhia”) que se encontram à disposição dos 
mesmos na sede social da Companhia, na Avenida Barão de Tefé nº 34, 
5º ao 12º andares, Bairro Saúde, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, 
CEP 20.220-460, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 
6.404/76, a saber, relatório da administração e demonstrações financeiras 
da Companhia, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2019.

Rio de Janeiro, 12 de março de 2020.
José Carlos Barbosa de Magalhães - Presidente

Ricardo Hajime Yoshio Watanabe – Diretor Financeiro

EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO  DAS  ASSEMBLEIAS GERAIS 
EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA DA COOPERATIVA BELLAGEL

CNPJ 24.858.935/0001-71 / NIRE 33400054920
O Presidente da Cooperativa BELLAGEL,no uso de suas atribuições es-
tatutárias, convoca todos os Cooperados Associados para participarem     
das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária, a serem realizadas 
em nossa sede no dia 26 de março de 2020, em primeira convocação 
às 17h00min com a presença de 2/3  (dois terços) do número total dos 
Cooperados Associados, em segunda às 18h00min com metade mais 01 
(um) do número total de Cooperados Associados e em terceira e  última  às  
19h00min Convocação com a presença mínima de 10 (dez) Cooperados 
Associados para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: Assembleia 
Geral Extraordinária e Ordinária: Extraordinária: 1. Entrada e Saída/Re-
núncia de Cooperados. Ordinária: 1. Prestação de Contas do Exercício 
Social do Ano de 2019; 2. Relatório de Gestão; 3. Balanço Patrimonial; 4. 
Demonstração das Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício do ano de 
2019; 5. Destinação das Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício do ano 
de 2019; 6. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal; 7. Eleição dos Novos 
Membros da Diretoria. Niterói//RJ, 13 de Março de 2020.

WAGNER PEREIRA DA SILVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE

Azul: do lucro de R$ 697,2 mi para 
prejuízo de R$ 2,3 bi no 4° trimestre

A Azul teve prejuízo lí-
quido de R$ 2,3 bilhões no 
quarto trimestre de 2019. 
No mesmo período de 2018, 
a empresa teve lucro líqui-
do de R$ 697,2 milhões. A 
companhia aérea, que repor-
tou os números nesta quinta-
feira, atribuiu o resultado a 
incidência de despesas con-
sideradas não-recorrentes. 
Diante dos números fracos, 
a empresa pretende adotar 
outras medidas, em razão da 
incerteza relacionada com o 

impacto da propagação do 
coronavírus.

Em termos ajustados, a 
companhia aérea teve lucro 
líquido de R$ 872,8 mi-
lhões nos três últimos me-
ses do ano passado, ante R$ 
375,6 milhões no mesmo 
período de 2018. Excluindo 
variação cambial, o lucro 
ficou em R$ 436,7 milhões 
entre outubro e dezembro, 
de R$ 96,6 milhões um ano 
antes.

A Azul disse também, 

em comunicado, que está 
monitorando o impacto po-
tencial do coronavírus  em 
seus resultados de 2020 e 
que decidiu suspender as 
projeções para o ano. A em-
presa informou que, com 
base nas melhores informa-
ções disponíveis, também 
decidiu pela redução da ca-
pacidade internacional en-
tre 20% a 30% em relação 
ao plano original.

A empresa decidiu, ain-
da, pela redução do cresci-

mento doméstico de forma 
preventiva e anunciou que 
novas contratações estão 
suspensas, enquanto vai lan-
çar programa de licença não 
remunerada. A empresa tam-
bém disse que está em nego-
ciação de novas condições 
de pagamento com parceiros 
para preservar caixa. Ainda 
optou pela continuidade no 
plano de substituição de E1s 
por E2s, mas comunicou a 
suspensão das entregas in-
crementais.

Empresas aéreas baixo custo no Brasil é tema de debate 
“O componente combustí-

vel é o que representa um dos 
maiores custos nos preços 
das passagens áreas. Temos 
a convicção que esse acor-
do, com a entrada de novos 
players, poderá representar 
uma redução no custo desse 
insumo para as companhias 
áreas”, disse o presidente do 
Conselho Administrativo de 
Defesa Econômico (Cade), 
Alexandre Barreto. 

Barreto participou na últi-
ma terça-feira de um debate 
sobre a entrada de empresas 

aéreas low cost (baixo cus-
to) no Brasil e que reuniu 
representantes do Cade, da 
Senacon/MJ, da Agência 
Nacional de Aviação Civil 
(Anac), do Ministério da 
Infraestrutura, além de aca-
dêmicos e representantes de 
empresa low cost. O evento 
foi promovido pela Secreta-
ria Nacional do Consumidor, 
do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública em par-
ceria com o Cade.

O presidente do Cade des-
tacou três posicionamentos 

adotados pela autarquia nos 
últimos anos que são, segun-
do ele, os mais representati-
vos na atuação nesta seara: o 
apoio à alteração legal que 
resultou na possibilidade de 
ampliação da participação 
de 20% para 100% de capi-
tal estrangeiro em empresas 
áreas nacionais; a atuação 
ativa do Cade, ainda na 
discussão legislativa, com 
relação à franquia mínima 
de bagagens; e o acordo fir-
mado com a Petrobrás, ano 
passado, que irá resultar no 

desinvestimento de diversas 
refinarias da companhia, in-
troduzindo novos players na 
produção de querosene de 
aviação.

Em outubro de 2019, o 
Brasil recebeu o primei-
ro voo da companhia aérea 
ultra low cost, a argentina 
Flybondi. A aérea fez seu 
voo inaugural ligando Bue-
nos Aires ao Rio de Janeiro. 
Outras companhias de bai-
xo custo que já voam para 
o Brasil são a Sky e Norwe-
gian.

EDP tem três mil pessoas em ‘home office’ em Portugal
Para evitar disseminação 

do novo coronavírus, algu-
mas empresas na Europa co-
meçam a adotar o trabalho à 
distância. Na EDP (empresa 
portuguesa de distribuição 
de energia elétrica), metade 
dos colaboradores estão tra-
balhando de casa.

O site do jornal Público pu-
blicou nesta quinta-feira uma 
reportagem sobre o tema. Na 
quarta-feira a Organização das 
Nações Unidas (ONU) elevou 
a classificação da dissemi-
nação do vírus como pande-
mia. No Brasil, onde também 
opera, a EDP não mudou sua 
rotina, uma vez que por aqui 

o vírus ainda não atingiu pro-
porções maiores.

A EDP atualizou o plano de 
contingência para lidar com 
o novo coronavíus e, “como 
medida preventiva”, decidiu 
manter, “para já, um mínimo 
de 50% dos seus colaborado-
res em regime de teletraba-
lho”, confirmou ao Público 
uma fonte oficial da empresa. 
A medida entrou em vigor na 
quarta-feira e “envolve cerca 
de 3000 pessoas”.

Para “prevenir qualquer 
potencial risco de contágio 
sem colocar em causa o nor-
mal funcionamento da sua 
atividade em todas as áreas e 

serviços”, a eléctrica assegura 
que “para garantir o trabalho 
à distância sem perturbações”.

Segundo a empresa, o mo-
delo de trabalho remoto vem 
sendo testado e aplicado de 
forma regular. Com isso, os 
trabalhadores estão prepara-
dos para funcionar nesse re-
gime de adaptação.

Outras medidas preven-
tivas incluem limitar as 
viagens nacionais e interna-
cionais ao estritamente ne-
cessário e a recomendação 
para que os colaboradores 
evitem viagens à China, Itá-
lia, Espanha, França, Alema-
nha, Irão, Japão, Singapura e 

República da Coreia do Sul.
Qualquer trabalhador que 

regresse desses países será
enquadrado em “regime de 
trabalho à distância durante 
um período de duas sema-
nas, sendo que o regresso às 
instalações da EDP, só deve 
ocorrer caso não se manifes-
tem, durante esse período, 
sintomas de tosse, febre ou 
de dificuldades respirató-
rias”. A empresa refere que a 
atualização deste plano “de-
penderá da evolução do sur-
to” e das recomendações dos 
organismos de saúde pública 
que estão a ser acompanha-
das “em permanência”.
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CMSA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 10.826.232/0001-57 - NIRE 33.3.0029027-3

Convocação: O Conselho de Administração da CMSA Participações S/A 
convoca os senhores acionistas da Cia. a se reunirem em AGO, no dia 
15/04/20, na sede da Cia., à Av. das Américas 3.500, bl. 2, sl. 503, Bar-
ra da Tijuca/RJ, às 10:30h, para deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia: a) Exame, discussão e aprovação das Contas da Administração, do 
Relatório Anual da Administração e Dfs. da Cia., referentes ao exercício 
encerrado em 31/12/19; b) Destinação do resultado do exercício encerrado 
em 31/12/19; c) Fixação da remuneração global dos Administradores para 
o ano de 2020. Avisos: Encontram-se desde já à disposição dos senhores
acionistas, na sede social da Cia., os documentos a que se refere o Art.
133, da Lei 6.404/1976. Os instrumentos de representação na Assembleia
deverão ser apresentados na sede social da Cia. nos termos da Lei e do
Estatuto Social dela. RJ, 11/03/20. José Inácio Cercal Fucci - Presidente
do Conselho de Administração.

SUPERVIA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO S.A.
CNPJ/ME Nº 02.735.385/0001-60 - NIRE 33.3.0026105-2

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS

Ficam convocados os titulares das debêntures integrantes da 2ª (Segunda)
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em 
Série Única, da Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública 
com Esforços Restritos de Distribuição, da Supervia Concessionária de 
Transporte Ferroviário S.A. (“Debenturistas”, “Emissão” e “Emissora”,
respectivamente), a se reunirem, em primeira convocação, para a Assembleia 
Geral de Debenturistas, nos termos do artigo 71 da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, conforme alterada, e da Cláusula XI do “Instrumento
Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, 
Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, 
para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Supervia 
Concessionária de Transporte Ferroviário S.A.” celebrado entre a Emissora 
e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente
Fiduciário”) em 27 de novembro de 2014, conforme aditado (“Escritura de 
Emissão”), a ser realizada no dia 20 de março de 2020, às 10:00 horas,
na sede do Agente Fiduciário, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 
302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, para deliberar sobre a 
seguinte Ordem do Dia: (i) considerando o disposto na Cláusula 8.1.(xxxix) 
da Escritura de Emissão, aceitação ou não pelos Debenturistas, acerca do 
oferecimento pela Emissora de substituição temporária da parcela do Saldo 
Mínimo de Reserva, depositada na Conta Reserva, conforme definidos no 
Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças Nº 
13.2.0768.2 (conforme aditado), em garantia exclusivamente das obrigações 
decorrentes da Escritura de Emissão, por fiança bancária a ser oferecida 
pela Emissora aos Debenturistas, nos mesmos termos e condições da fiança 
bancária que será contratada pela Emissora em favor do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES (“BNDES”); e (ii) uma vez 
aprovado o item “(i)” desta Ordem do Dia, autorizar a Emissora e o Agente 
Fiduciário a celebrar quaisquer documentos necessários ou que venham a 
ser necessários para implementar as deliberações do item “(i)” da Ordem 
do Dia. Os termos iniciados em letra maiúscula e não definidos neste Edital 
de Convocação possuem o significado que lhes é atribuído na Escritura de 
Emissão. Informações Adicionais: os Debenturistas deverão se apresentar 
no endereço acima indicado portando os documentos que comprovem 
a titularidade das respectivas Debêntures. Os instrumentos de mandato 
outorgados pelos Debenturistas aos seus procuradores para representação 
na Assembleia Geral ora convocada deverão ser depositados na sede social 
do Agente Fiduciário, situada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio 
de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 
302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, ou ainda por e-mail para 
contencioso@pentagonotrustee.com.br, no prazo de até 2 (dois) dias úteis 
anteriores à sua realização, bem como deverão ser entregues à Emissora no 
dia da Assembleia Geral. Rio de Janeiro, 12 de março de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DOS ESPÓLIOS RÉUS 
E SEUS EVENTUAIS HERDEIROS PARA CIÊNCIA DA AÇÃO, 

PENHORA E AVALIAÇÃO, com o prazo de 20 (vinte) dias. 
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Ana Lucia Vieira do Carmo - Juiz Titu-
lar do Cartório da 19ª Vara Cível da Comarca da Capital, RJ, FAZ 
SABER aos que o presente edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por 
este Juízo, que funciona à Av. Erasmo Braga, 115 sala 209/211/213 
C CEP: 20020-903 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-2000 
e-mail: cap19vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Ação de Exe-
cução de Título Judicial nº 0030909-28.1997.8.19.0001, movida 
por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOLAR DE CAROLINA em 
face de ESPÓLIO DE MARIO LUIZ CORRÊA DE BRITO (quali-
ficação ignorada), ESPÓLIO DE MARILDA CORRÊA DE BRITO 
(246.379.477-15), ESPÓLIO DE MARIO LUIZ CORRÊA DE BRI-
TO JUNIOR (033.344.307-15) e, ESPÓLIO DE FELIPE CORREA 
DE BRITO (264.846.337-20), todos nas pessoas de seus eventu-
ais herdeiros, objetivando a ciência a respeito da ação, penhora 
e avaliação do imóvel designado por apartamento 504 situado na 
Rua Carolina Santos, nº 42, Lins de Vasconcelos/RJ, nos termos 
do C.P.C. Assim, pelo presente edital CITAR e INTIMAR os es-
pólios réus informados e seus eventuais herdeiros, para cumprir 
o determinado no presente Edital no prazo de 15 (quinze) dias. 
Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, aos dez dias do 
mês de dezembro de dois mil e dezenove. Eu, __ - Escrevente - 
Matr. 01/, digitei. E eu,__  Solange dos Santos Garcia - Chefe da 
Serventia - Matr. 01/24156, o subscrevo

RODRIGO LOPES PORTELLA - LEILOEIRO PÚBLICO
CPF. Nº 336.490.497.91

Edital de Leilão Extrajudicial, com o prazo de 10 (dez) dias e In-
timação - Eu, RODRIGO LOPES PORTELLA, Leiloeiro Público 
Oficial, comunico a todos os interessados e em especial aos Pro-
mitentes Compradores: VICENTE PEREIRA DA SILVA – portador 
da carteira de identidade nº 2.783 – RFCB., e sua mulher MARIA 
APARECIDA DA SILVA, que devidamente autorizado pela empresa 
VILA SAGRES LTDA., inscrita no CNPJ. sob o nº 39.137.328/0001-
90, e, conforme Art. 34 parágrafo 2º e Art. 35 parágrafos 1º, 2º e 
3º da Lei nº 6.766/79, alterado pela Lei nº 13.786/2018, realizarei 
no dia  25/03/2020, às 12:00 horas,  em meu escritório, à Av. Nilo 
Peçanha nº 12 - Gr. 810 - Castelo/RJ., o Leilão Público, por pre-
ço não inferior ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), do 
imóvel constituído pelo Terreno designado por Lote 09, da Quadra 
69, do PAL 17.348, situado na Rua Baianópolis – Paciência/RJ., 
transcrito no Cartório do 4º Ofício de Registro de Imóveis/RJ., sob 
a matrícula nº. 259702. – Tudo nos termos da Escritura de Promes-
sa de Compra e Venda do referido imóvel, e do Cancelamento da 
respectiva Promessa de Venda (Av-2 e Av-5 da referida matrícula) 
e, da Intimação feita aos promitentes compradores Vicente Pereira 
da Silva e Maria Aparecida da Silva, através de edital publicado por 
meio eletrônico, nas datas de 02, 03 e 04/09/2019, pela Central de 
Serviços Eletrônicos dos Registradores de Imóveis, conforme dis-
posto no Provimento CGJ nº 58/2018, em virtude da certidão nega-
tiva do 4º Registro de Títulos e  Documentos/RJ., em 05/08/2019. 
– Ficam por este edital intimados do Leilão os devedores acima 
mencionados. - Ficam cientes os interessados de que no ato da 
arrematação serão efetuados os seguintes pagamentos: arrema-
tação à vista, acrescida da comissão de 5% ao Leiloeiro, e das 
despesas efetuadas com os leilões. - Cientes ainda de que serão 
de sua responsabilidade as providências necessárias para promo-
ver, a custo próprio, as medidas para reintegração de posse do 
imóvel. - A escritura definitiva será realizada no prazo de 10 (dez) 
dias contados da arrematação, sendo certo que todas as despesas 
com cartório, certidões, e tributos, serão arcadas pelo arrematante. 
– RJ, 10/03/2020. (as.) Rodrigo Lopes Portella – Leiloeiro Público.

EMMANUEL BLOCH ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
CNPJ. 33.259.722/0001-14

Aviso aos Sócios Quotistas: Acham-se à disposição dos senhores sócios, 
na Rua Sete de Setembro, 55 - sala 1901, Centro/RJ., os documentos de 
que trata o Art. 1078 do Código Civil Brasileiro, relativos ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2019. Rio de Janeiro, 10 de março de 
2020. As.) Jean Charles David Bernheim - Sócio Administrador.

B3 aciona ‘circuit break’ duas vezes no mesmo dia
Além da 
propagação do 
coronavírus, 
reação as decisões 
de Brasília

Um conjunto de fato-
res está contribuindo para 
ampliar a turbulência no 
mercado de ações brasi-
leiro. Com isso, a quinta-
feira foi marcada como 
mais um dia de turbulên-
cia na Bolsa de Valores de 
São Paulo, a B3. O circuit 
break foi acionado duas 

vezes e o dólar chegou a 
ultrapassar o valor de R$ 
5. A primeira interrupção 
dos negócios foi por volta 
10h20, quando o Ibovespa 
caiu 11,65%. Às 11h15, 
o índice caía 15,43% e o 
circuit break foi aciona-
do novamente, reportou a 
agência Brasil. 

Pandemia

Além da pandemia do co-
ronavírus, o mercado tam-
bém reagiu negativamente 
com a aprovação na quarta-
feira pelo Congresso Nacio-
nal da ampliação do Benefí-
cio de Prestação Continuada 
(BPC), com estimativa de 

gastos extras em R$ 20 bi-
lhões.

Lembrando que o circuit 
breaker é acionado em mo-
mentos de forte queda de 
preço dos papéis negociados 
na bolsa. O acionamento é 
feito em três estágios: quan-
do o índice Ibovespa desva-
loriza 10% em relação ao va-
lor de fechamento do índice 
do dia anterior, a negociação 
é interrompida por 30 minu-
tos.

Após reabertas as nego-
ciações, caso a variação 
atinja oscilação negativa 
de 15% em relação ao va-
lor de fechamento do dia 
anterior, a negociação é 
novamente interrompida 

por uma hora.
Com as negociações re-

abertas, se o Ibovespa cair 
20% em relação ao índice 
de fechamento do dia ante-
rior, a B3 pode determinar 
a suspensão da negociação 
por um período a ser defi-
nido.

Leilões

O Tesouro Nacional in-
formou na manhã desta 
quinta-feira que fará leilões 
de compra e venda de títulos 
públicos, em coordenação 
com o Banco Central, entre 
hoje e o próximo dia 18. “O 
objetivo da atuação é forne-
cer suporte ao mercado de 

BCE anuncia novas medidas de estímulo, mas mantém juros
Para ajudar a economia da 

Zona do Euro a lidar com o 
crescente custo da epidemia 
de coronavírus, mas mante-
ve as taxas de juros inalte-
radas em uma medida que 
já desagradou os mercados 
financeiros, o Banco Central 
Europeu (BCE) aprovou, 
nesta quinta-feira, novas 
medidas de estímulo e reco-
mendou  que os governos da 
região devem liderar ações 
contra a pandemia.

O BCE oferecerá novos 
empréstimos aos bancos, 
com instrumentos de liqui-
dez previamente acordados a 
taxas ainda mais favoráveis 
e aumentará temporariamen-
te a compra de ativos para 

ajudar a economia a lidar 
com a situação.

A presidente do BCE, 
Christine Lagarde, disse em 
entrevista coletiva nesta que 
o vírus terá um “impacto 
significativo na atividade 
econômica”, mesmo que 
seja de natureza temporária 
e exigirá “uma resposta am-
biciosa e coordenada da po-
lítica fiscal”. 

Com milhões de pessoas 
em confinamento, merca-
dos turbulentos e empresas 
em dificuldades diante da 
interrupção de cadeias de 
suprimentos, o BCE infor-
mou que oferecerá às em-
presas empréstimos “super 
baratos”, elevará compra de 

ativos e proverá aos bancos 
alívio de capital para lidar 
com a situação, reportou a 
Reuters.

A taxa de juros será tão 
baixa quanto -0,75%, e in-
tensificará as compras de 
títulos em um total de 120 
bilhões de euros até o final 
do ano. Mas a taxa de depó-
sito permanecerá inalterada 
em uma mínima recorde 
de -0,50%, sugerindo que 
as autoridades acreditam 
que ela já está próxima da 
chamada taxa de reversão, 
onde cortes adicionais são 
contraproducentes porque 
prejudicam as margens dos 
bancos a ponto de impe-
dir empréstimos. O braço 

de supervisão bancária do 
BCE completou que derru-
baria temporariamente os 
requisitos de capital para 
os credores que enfrentam 
os efeitos do vírus.

Questionada se uma re-
cessão na Zona do Euro 
acenava, Lagarde afirmou 
que as consequências para 
a economia “dependerão 
claramente da velocidade e 
força” da resposta coletiva 
à epidemia, que os gover-
nos da zona do euro deve-
rão liderar. “Não acho que 
alguém deve esperar que 
qualquer banco central será 
o primeiro a entrar em ação. 
É fiscal em primeiro lugar”, 
disse Lagarde.

Dólar ultrapassa a R$ 5
O dólar chegou a R$ 5,01 

mas houve redução na cota-
ção com a atuação do Banco 
Central (BC). No primeiro 
leilão, foram ofertados US$ 
2,5 bilhões, com US$ 1,278 
bilhão em propostas aceitas. 
Em seguida, o BC ofertou 
US$ 1,250 bilhão e vendeu 

US$ 332 milhões. 
Houve ainda uma tercei-

ra ação para injetar US$ 1 
bilhão, mas nenhuma pro-
posta foi aceita. Por volta 
das 13h40, o dólar estava 
cotado a R$ 4,87. O Ibo-
vespa registrava queda de 
19,6%, aos 68.488 pontos.

títulos públicos, garantindo 
bom funcionamento desse e 
de outros mercados correla-
tos”, diz comunicado do Te-
souro.

Em outro comunicado, o 
Tesouro anunciou o cance-
lamento de leilão de Letras 
Financeiras do Tesouro Na-

cional (LFT), programado 
para esta quinta-feira. “O 
Tesouro Nacional seguirá 
acompanhando a evolução 
das condições de mercado, 
para garantir o bom fun-
cionamento do mercado de 
títulos públicos e de outros 
mercados correlatos”.

Lagarde: Vírus terá um ‘impacto significativo 
na atividade econômica’

Arquivo/ABr
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Banco Bradesco BERJ S.A. 
Empresa da Organização Bradesco

CNPJ 33.147.315/0001-15 
Sede: Praça Pio X, no 118, 6o Andar  - CEP: 20091-040 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO - Em Reais mil
ATIVO 2019 2018
CIRCULANTE ..................................................................................................... 2.912.496 2.165.810
DISPONIBILIDADES (Nota 4) ............................................................................. 56 53
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ (Nota 5) .......................... 98.003 757.144
Aplicações no Mercado Aberto............................................................................ 98.003 454.622
Depósitos Interfinanceiros.. ................................................................................. - 302.522
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
DERIVATIVOS (Nota 6)..................................................................................... 2.358.125 1.297.616

Carteira Própria ................................................................................................... 2.293.517 1.225.565
Vinculados à Prestação de Garantias ................................................................. 64.608 72.051
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Nota 7) ................................................................ - 1.596
Empréstimos e Financiamentos .......................................................................... - 1.645
Provisão para Operações de Créditos de Liquidação Duvidosa ......................... - (49)
OUTROS CRÉDITOS (Nota 8) ........................................................................... 455.828 109.121
Rendas a Receber............................................................................................... 118 1.226
Diversos............................................................................................................... 456.003 108.214
Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa..................................... (293) (319)
OUTROS VALORES E BENS (Nota 9)............................................................... 484 280
Outros Valores e Bens......................................................................................... 84.607 92.927
Provisão para Desvalorizações ........................................................................... (84.123) (92.647)
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO....................................................................... 1.811.529 2.270.130
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
DERIVATIVOS (Nota 6)..................................................................................... 30.460 68.582

Carteira Própria ................................................................................................... - 33.804
Moedas de Privatização ...................................................................................... 30.460 34.778
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Nota 7) ................................................................ - 18.279
Empréstimos e Financiamentos .......................................................................... - 18.844
Provisão para Operações de Créditos de Liquidação Duvidosa ......................... - (565)
OUTROS CRÉDITOS (Nota 8) ........................................................................... 1.781.069 2.183.269
Diversos............................................................................................................... 1.783.591 2.185.812
Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa..................................... (2.522) (2.543)
PERMANENTE ................................................................................................... 359.996 344.930
INVESTIMENTOS ............................................................................................... 359.672 344.552
Participações em Coligadas e Controladas:
- No País (Nota 10).............................................................................................. 359.386 344.266
Outros Investimentos........................................................................................... 2.151 2.151
Provisão para Perdas .......................................................................................... (1.865) (1.865)
IMOBILIZADO DE USO (Nota 11)...................................................................... 290 289
Outras Imobilizações de Uso............................................................................... 790 723
Depreciações Acumuladas.................................................................................. (500) (434)
INTANGÍVEL (Nota 12)....................................................................................... 34 89
Ativos Intangíveis................................................................................................. 586 575
Amortizações Acumuladas.................................................................................. (552) (486)
TOTAL ................................................................................................................. 5.084.021 4.780.870

PASSIVO 2019 2018
CIRCULANTE ..................................................................................................... 128.136 64.651
OBRIGAÇÕES POR REPASSES NO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS........... 1.319 1.319
Outras Instituições............................................................................................... 1.319 1.319
OUTRAS OBRIGAÇÕES.................................................................................... 126.817 63.332
Sociais e Estatutárias (Nota 16c) ........................................................................ 100.300 22.207
Fiscais e Previdenciárias (Nota 15a)................................................................... 698 17.041
Fundos Financeiros e de Desenvolvimento......................................................... 1.299 1.299
Diversas (Nota 15b)............................................................................................. 24.520 22.785

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO............................................................................. 1.247.462 1.091.125
DEPÓSITOS (Nota 13)........................................................................................ 100.051 -
Depósitos Interfinanceiros ................................................................................... 100.051 -

OUTRAS OBRIGAÇÕES.................................................................................... 1.147.411 1.091.125
Fiscais e Previdenciárias (Nota 15a)................................................................... 198.330 160.461
Diversas (Nota 15b)............................................................................................. 949.081 930.664

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 16)...................................................................... 3.708.423 3.625.094
Capital:
- De Domiciliados no País (Nota 16a) ................................................................. 3.087.000 3.087.000
Reservas de Lucros............................................................................................. 618.310 534.190
Ajustes de Avaliação Patrimonial ........................................................................ 3.113 3.904

TOTAL ................................................................................................................. 5.084.021 4.780.870

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas,

Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações contábeis do Banco Bradesco BERJ S.A. (BERJ ou 
Instituição), relativas aos semestres findos em 31 de dezembro de  2019, elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

No exercício, o BERJ registrou Lucro Líquido de R$ 202 milhões, contabilizando um Patrimônio Líquido de 
R$ 3.708 milhões e Ativos Totais no montante de R$ 5.084 milhões.

A política de dividendos da Instituição assegura aos acionistas, o dividendo mínimo obrigatório, em cada 
exercício, de 25% do lucro líquido ajustado, conforme previsto em seu estatuto social.

Atenciosamente.

Rio de Janeiro, RJ, 4 de fevereiro de 2020.

Diretoria

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Em Reais mil

Saldos em 30.6.2019...................................................................................... 3.087.000 207.083 372.355 3.638 - 3.670.076
Ajustes de Avaliação Patrimonial .................................................................... - - - (525) - (525)
Lucro Líquido................................................................................................... - - - - 142.779 142.779
Destinações: Reservas.................................................................................... - 7.139 17.640 - (24.779) -

Juros sobre Capital Próprio ....................................................... - - - - (118.000) (118.000)
Reversão de Dividendos do 1º Semestre/2019 ......................... - - 14.093 - - 14.093

Saldos em 31.12.2019.................................................................................... 3.087.000 214.222 404.088 3.113 - 3.708.423
Saldos em 31.12.2017.................................................................................... 3.087.000 199.440 263.452 4.451 - 3.554.343
Ajustes de Avaliação Patrimonial .................................................................... - - - (547) - (547)
Lucro Líquido................................................................................................... - - - - 93.505 93.505
Destinações: Reservas.................................................................................... - 4.675 66.623 - (71.298) -

Dividendos Propostos (Nota 16) ................................................ - - - - (22.207) (22.207)
Saldos em 31.12.2018.................................................................................... 3.087.000 204.115 330.075 3.904 - 3.625.094
Ajustes de Avaliação Patrimonial .................................................................... - - - (791) - (791)
Lucro Líquido................................................................................................... - - - - 202.120 202.120
Destinações: Reservas.................................................................................. - 10.107 74.013 - (84.120) -

Juros sobre Capital Próprio ....................................................... - - - - (118.000) (118.000)
Saldos em 31.12.2019.................................................................................... 3.087.000 214.222 404.088 3.113 - 3.708.423

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - Em Reais mil

RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ................................................................................................................................................................ 76.961 151.282 147.948
Operações de Crédito ........................................................................................................................................................................................................... 825 1.755 5.415
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários (Nota 6d) ................................................................................................................................. 76.136 149.527 145.773
Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos (Nota 6d) .......................................................................................................................................... - - (3.240)
DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA .............................................................................................................................................................. 5.196 4.517 6.265
Operações de Captações no Mercado.................................................................................................................................................................................. 5.179 5.179 7.382
Provisão/(Reversão) para Créditos de Liquidação Duvidosa ................................................................................................................................................ 17 (662) (1.117)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA............................................................................................................................................... 71.765 146.765 141.683
OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS......................................................................................................................................................... (2.759) 13.757 23.182
Despesas de Pessoal (Nota 17) ............................................................................................................................................................................................ (6.152) (9.843) (14.434)
Outras Despesas Administrativas (Nota 18).......................................................................................................................................................................... (3.649) (6.488) (7.563)
Despesas Tributárias (Nota 19) ............................................................................................................................................................................................. (6.108) (11.389) (12.745)
Resultado de Participações em Coligadas e Controladas (Nota 10) .................................................................................................................................... 7.609 15.210 7.690
Outras Receitas Operacionais (Nota 20)............................................................................................................................................................................... 43.661 84.168 95.946
Outras Despesas Operacionais (Nota 21)............................................................................................................................................................................. (38.120) (57.901) (45.712)
RESULTADO OPERACIONAL ............................................................................................................................................................................................. 69.006 160.522 164.865
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (Nota 22) .................................................................................................................................................................... 4.395 7.355 4.521
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO .............................................................................................................................................. 73.401 167.877 169.386
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (Nota 24) ........................................................................................................................................... 69.378 34.243 (75.881)
Provisão para Imposto de Renda .......................................................................................................................................................................................... 13.972 (10.336) (35.849)
Provisão para Contribuição Social ........................................................................................................................................................................................ (13.169) (27.821) (20.779)
Ativo Fiscal Diferido............................................................................................................................................................................................................... 68.575 72.400 (19.253)
LUCRO LÍQUIDO.................................................................................................................................................................................................................. 142.779 202.120 93.505
Número de ações (Nota 16a) ................................................................................................................................................................................................ 155.463 155.463 155.463
Lucro por ação em R$........................................................................................................................................................................................................... 918,41 1.300,12 601,46

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

2o Semestre Exercícios findos em 31 de dezembro
2019 2019 2018

Ajustes de
Capital Reservas de Lucros Avaliação Lucros

Eventos Social Legal Estatutária Patrimonial Acumulados Totais

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Em Reais mil

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:
Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social ............................................................................................................................... 73.401 167.877 169.386
Ajustes ao Lucro Líquido antes dos Impostos............................................................................................................................................................... (58.755) (48.561) 20.892
Reversão de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa.......................................................................................................................................... 17 (662) (1.117)
Depreciações e Amortizações ........................................................................................................................................................................................... 68 136 185
Reversão de Provisão por Desvalorização de Ativos ........................................................................................................................................................ (6.626) (8.321) (3.435)
Resultado de Participações em Coligadas e Controladas................................................................................................................................................. (7.609) (15.210) (7.690)
Provisões Cíveis, Trabalhistas e Fiscais ............................................................................................................................................................................ 1.231 16.905 25.365
(Reversão)/Perdas por Impairment de Ativos .................................................................................................................................................................... (45.526) (41.184) 7.403
Outros ................................................................................................................................................................................................................................ (310) (225) 181

Lucro Líquido Ajustado antes do Imposto de Renda e Contribuição Social............................................................................................................... 14.646 119.316 190.278
Variação de Ativos e Obrigações ..................................................................................................................................................................................... (1.267.211) (450.298) 120.482

(Aumento)/Redução em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez...................................................................................................................................... 98.878 302.522 1.271.769
(Aumento)/Redução em Títulos para Negociação e Instrumentos Financeiros Derivativos .............................................................................................. (1.461.091) (978.279) (890.581)
(Aumento)/Redução em Operações de Crédito................................................................................................................................................................. - 19.875 40.547
(Aumento)/Redução em Outros Créditos e Outros Valores e Bens................................................................................................................................... (11.042) 136.393 (54.727)
Aumento/(Redução) de Depósitos Interfinanceiros ........................................................................................................................................................... 100.051 100.051 (100.212)
Aumento/(Redução) em Outras Obrigações...................................................................................................................................................................... 8.447 (2.441) (19.374)
Impostos Pagos ................................................................................................................................................................................................................. (2.454) (28.419) (126.940)

Caixa Líquido Proveniente/(Utilizado) das Atividades Operacionais............................................................................................................................. (1.252.565) (330.982) 310.760
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos:
(Aumento)/Redução em Títulos Disponíveis para Venda .................................................................................................................................................... (525) (3.448) (4.841)
Aquisição de Investimentos ................................................................................................................................................................................................. - - (5.628)
Alienação de Investimentos................................................................................................................................................................................................. - - 359
Aquisição de Imobilizado de Uso......................................................................................................................................................................................... (25) (70) -
Dividendos Recebidos de Coligadas e Controladas............................................................................................................................................................ - 103 270
Aquisição de Intangível........................................................................................................................................................................................................ - (12) (10)

Caixa Líquido Proveniente/(Utilizado) nas Atividades de Investimentos ...................................................................................................................... (550) (3.427) (9.850)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:
Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos ............................................................................................................................................................. - (22.207) (2.460)

Caixa Líquido Proveniente/(Utilizado) nas Atividades de Financiamento ..................................................................................................................... - (22.207) (2.460)
Aumento/(Redução) Líquida, de Caixa e Equivalentes de Caixa .................................................................................................................................... (1.253.115) (356.616) 298.450
Caixa e Equivalentes de Caixa - Início do Período ............................................................................................................................................................... 1.351.174 454.675 156.225
Caixa e Equivalentes de Caixa - Fim do Período .................................................................................................................................................................. 98.059 98.059 454.675
Aumento/(Redução) Líquida, de Caixa e Equivalentes de Caixa .................................................................................................................................... (1.253.115) (356.616) 298.450

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

2o Semestre Exercícios findos em 31 de dezembro
2019 2019 2018
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Banco Bradesco BERJ S.A. 
Empresa da Organização Bradesco

CNPJ 33.147.315/0001-15 
Sede: Praça Pio X, no 118, 6o Andar  - CEP: 20091-040 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

1) CONTEXTO OPERACIONAL
O Banco Bradesco BERJ S.A. (BERJ ou Instituição), instituição financeira que tem por objetivo a realização de quais-
quer operações bancárias e de prestação de serviços que sejam permitidas pela legislação e regulamentos, pertinentes
às instituições de sua espécie, ou autorizadas pelo Banco Central do Brasil (Bacen), inclusive a prática de operações
ativas, passivas e acessórias inerentes às carteiras autorizadas: carteira de arrendamento mercantil, carteira comercial, 
carteira de crédito imobiliário (todas as regiões), carteira de crédito, financiamento e investimento, de acordo com as
disposições legais e regulamentares em vigor, podendo, igualmente, o Banco participar de outras sociedades. O BERJ
é parte integrante da Organização Bradesco e suas operações são conduzidas de for ma integrada a um conjunto de
empresas que atuam nos mercados financeiros e de capitais, utilizando-se de seus recursos administrativos e tecnoló-
gicos e na gestão de riscos, e suas demonstrações contábeis devem ser entendidas neste contexto.
2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (Bacen), e estão em conformidade com as diretrizes
contábeis emanadas das Leis no 4.595/64 (Lei do Sistema Financeiro Nacional) e no 6.404/76 (Lei das Sociedades por 
Ações) com as alterações introduzidas pelas Leis nos 11.638/07 e 11.941/09, para a contabilização das operações,
associadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN).
A Administração declara que as divulgações realizadas nas demonstrações contábeis do BERJ evidenciam todas as
informações relevantes, utilizadas na sua gestão e que as práticas contábeis foram aplicadas de maneira consistente
entre os períodos.
As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, tais como: a mensuração de perdas estimadas com
operações de crédito; estimativas do valor justo de determinados instrumentos financeiros; provisões cíveis, trabalhis-
ta e fiscais; perdas por redução ao valor recuperável (impairment) de ativos não financeiros. Os resultados efetivos
podem ser diferentes daqueles estabelecidos por essas estimativas e premissas.
A autorização para a emissão destas demonstrações contábeis foi concedida pela Diretoria em 4 de fevereiro de 2020.
3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a) Moeda funcional e de apresentação
As demonstrações contábeis estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Instituição.
b) Apuração do resultado
O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem
ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se
correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. As operações com taxas prefixadas são regis-
tradas pelo valor de resgate e as receitas e despesas correspondentes ao período futuro são apresentadas em conta
redutora dos respectivos ativos e passivos. As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo
critério pro rata die e calculadas com base no método exponencial. As operações com taxas pós-fixadas ou indexadas 
a moedas estrangeiras são atualizadas até a data do balanço.
c) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda, aplicações no mercado aberto e
aplicações em depósitos interfinanceiros, cujo vencimento das operações, na data da efetiva aplicação, seja igual
ou inferior a 90 dias e apresentem risco insignificante de mudança de valor justo. Esses recursos são utilizados pela
Instituição para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.
d) Aplicações interfinanceiras de liquidez
As operações compromissadas realizadas com acordo de livre movimentação são ajustadas pelo valor de mercado. 
As demais aplicações são registradas ao custo de aquisição, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do
balanço, deduzidas de provisão para desvalorização, quando aplicável.
e) Títulos e valores mobiliários - Classificação
Títulos para negociação - adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados. São registrados 
pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos e ajustados pelo valor de mercado em contrapartida
ao resultado do período;
Títulos disponíveis para venda - são aqueles que não se enquadram como para negociação nem como mantidos
até o vencimento. São registrados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em contrapartida
ao resultado do período, e ajustados pelo valor de mercado em contrapartida ao patrimônio líquido, deduzidos dos
efeitos tributários, os quais só serão reconhecidos no resultado quando da efetiva realização; e
Títulos mantidos até o vencimento - adquiridos com a intenção e capacidade financeira para sua manutenção em
carteira até o vencimento. São registrados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em contra-
partida ao resultado do período. A Instituição não possui títulos classificados nesta categoria.
Os títulos e valores mobiliários classificados nas categorias de negociação e disponível para venda, são demons-
trados no balanço patrimonial pelo seu valor justo estimado. O valor justo, geralmente, baseia-se em cotações de
preços de mercado ou cotações de preços de mercado para ativos ou passivos com características semelhantes.
Se esses preços de mercado não estiverem disponíveis, os valores justos são baseados em cotações de operadores
de mercado, modelos de precificação, fluxo de caixa descontado ou técnicas similares, para as quais a determinação
do valor justo possa exigir julgamento ou estimativa significativa por parte da Administração.
f) Operações de crédito, outros créditos com características de concessão de crédito e provisão para créditos 
de liquidação duvidosa
As operações de crédito e outros créditos com características de concessão de crédito, são classificadas nos respec-
tivos níveis de risco, observando: (i) os parâmetros estabelecidos pela Resolução no 2.682/99 do CMN, que requerem 
a sua classificação de riscos em nove níveis, sendo “AA” (risco mínimo) e “H” (risco máximo); e (ii) a avaliação da
Administração quanto ao nível de risco. Essa avaliação, realizada periodicamente, considera a conjuntura econômica, 
a experiência passada e os riscos específicos e globais em relação às operações, aos devedores e garantidores.

Período de atraso (1) Classificação do cliente
• de 15 a 30 dias..................................................................................................... B
• de 31 a 60 dias..................................................................................................... C
• de 61 a 90 dias..................................................................................................... D
• de 91 a 120 dias................................................................................................... E
• de 121 a 150 dias................................................................................................. F
• de 151 a 180 dias................................................................................................. G
• superior a 180 dias............................................................................................... H

(1) Para as operações com prazos a decorrer superior a 36 meses, é realizada a contagem em dobro dos períodos
de atraso, conforme facultado pela Resolução no 2.682/99 do CMN.

A atualização (accrual) das operações vencidas até o 59o dia é contabilizada em receitas e, a partir do 60o dia, em 
rendas a apropriar, sendo que o reconhecimento em receitas após o 60o dia só ocorrerá quando do seu efetivo rece-
bimento.
As operações em atraso classificadas como nível “H” permanecem nessa classificação por seis meses, quando en-
tão, são baixadas contra a provisão existente e controladas em contas de compensação, por no mínimo, cinco anos.
As operações renegociadas são mantidas, no mínimo, no mesmo nível em que estavam classificadas. As renegociações 
de operações que já haviam sido baixadas contra a provisão e que estavam controladas em contas de compensação são 
classificadas como nível “H”, e os eventuais ganhos provenientes da renegociação somente são reconhecidos quando 
efetivamente recebidos. Quando houver amortização significativa da operação, ou quando novos fatos relevantes justifi-
carem a mudança do nível de risco, poderá ocorrer a reclassificação da operação para categoria de menor risco.
A provisão estimada para créditos de liquidação duvidosa é apurada em valor suficiente para cobrir prováveis perdas 
e leva em consideração as normas e instruções do CMN e do Bacen, associadas às avaliações realizadas pela Ad-
ministração na determinação dos riscos de crédito.
A classificação das operações de crédito de um mesmo cliente ou grupo econômico é definida considerando aquela 
que apresentar maior risco, sendo admitidas em casos excepcionais, classificações diferentes para determinada 
operação, de acordo com a natureza, valor, finalidade da operação e características das garantias.
g) Imposto de renda e contribuição social (ativo e passivo)
Os créditos tributários de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, calculados sobre prejuízo
fiscal, base negativa de contribuição social e de adições temporárias, são registrados na rubrica “Outros Créditos -
Diversos“, e as provisões para as obrigações fiscais diferidas sobre ajustes a valor de mercado dos títulos e valores
mobiliários, atualização de depósitos judiciais, dentre outros, são registrados na rubrica “Outras Obrigações - Fiscais
e Previdenciárias”.
Os créditos tributários sobre as adições temporárias serão realizados quando da utilização e/ou reversão das res-
pectivas provisões sobre as quais foram constituídos. Os créditos tributários sobre prejuízo fiscal e base negativa de
contribuição social serão realizados de acordo com a geração de lucros tributáveis, observado o limite de 30% do
lucro real do período-base. Tais créditos tributários são reconhecidos contabilmente com base nas expectativas atuais 
de realização, considerando os estudos técnicos e análises realizadas pela Administração.

A provisão para imposto de renda é constituída à alíquota-base de 15% do lucro tributável, acrescida de adicional 
de 10%. A contribuição social sobre o lucro foi calculada até agosto de 2015, considerando a alíquota de 15%. Para 
o período compreendido entre setembro de 2015 e dezembro de 2018, a alíquota foi alterada para 20%, conforme
Lei no 13.169/15 e retornou à alíquota de 15% a partir de janeiro de 2019. Em novembro de 2019 foi promulgada a
Emenda Constitucional no 103 que estabelece no artigo 32, a majoração da alíquota de contribuição social sobre o
lucro líquido dos “Bancos” de 15% para 20%, com vigência a partir de março de 2020.
Foram constituídas provisões para os demais impostos e contribuições sociais, de acordo com as respectivas legis-
lações vigentes.
h) Investimentos
Os investimentos em empresas controladas e coligadas, com influência significativa ou participação de 20% ou mais
no capital votante são avaliados pelo método de equivalência patrimonial.
Os incentivos fiscais e outros investimentos são avaliados pelo custo de aquisição, deduzidos de provisão para per-
das/redução ao valor recuperável (impairment), quando aplicável.
i) Imobilizado
Corresponde aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades ou exer-
cidos com essa finalidade.
É demonstrado ao custo de aquisição, líquido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método
linear de acordo com a vida útil-econômica estimada dos bens, sendo: imóveis de uso - 4% ao ano e móveis e uten-
sílios e máquinas e equipamentos - 10% ao ano e sistemas de processamento de dados - de 20% ao ano, e ajustado
por redução ao valor recuperável (impairment), quando aplicável.
j) Intangível
Os ativos intangíveis correspondem aos direitos adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à
manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.
É composto por:
• Software: São registrados ao custo, deduzido da amortização pelo método linear durante a vida útil estimada (20%

ao ano), a partir da data da sua disponibilidade para uso, e ajustado por redução ao valor recuperável (impairment),
quando aplicável. Gastos com o desenvolvimento interno de software são reconhecidos como ativo quando é possí-
vel demonstrar a intenção e a capacidade de concluir tal desenvolvimento, bem como mensurar com segurança os
custos diretamente atribuíveis ao intangível. Tais custos serão amortizados durante sua vida útil estimada, conside-
rando os benefícios econômicos futuros esperados.

k) Redução ao valor recuperável de ativos (impairment)
Os ativos financeiros e não financeiros são avaliados para verificar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido
uma perda no seu valor contábil.
A evidência objetiva de que os ativos financeiros perderam valor pode incluir o não pagamento ou atraso no paga-
mento por parte do devedor, indicações de processo de falência ou mesmo, um declínio significativo ou prolongado
do valor do ativo.
Uma perda por redução ao valor recuperável (impairment) de um ativo financeiro ou não financeiro é reconhecida
no resultado do período se o valor contábil do ativo ou unidade geradora de caixa exceder o seu valor recuperável.
l) Provisões, ativos e passivos contingentes e obrigações legais - fiscais e previdenciárias
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das provisões, das contingências ativas e passivas, e também, das
obrigações legais são efetuados de acordo com os critérios definidos pelo CPC 25, o qual foi aprovado pela Resolu-
ção no 3.823/09 do CMN e de acordo com a Carta Circular no 3.429/10 sendo:
• Ativos Contingentes: não são reconhecidos contabilmente, exceto quando há garantias reais ou decisões judiciais

favoráveis, sobre as quais não caibam mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo, e pela
confirmação da capacidade de sua recuperação por recebimento ou compensação com outro passivo exigível.
Os ativos contingentes, cuja expectativa de êxito é provável, são divulgados nas notas explicativas;

• Provisões: são constituídas levando em consideração a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, a
similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de tribunais, sempre que a perda for
avaliada como provável, o que ocasionaria uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações, e
quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança; e

• Passivos Contingentes: de acordo com o CPC 25, o termo “contingente” é utilizado para passivos que não são re-
conhecidos, pois a sua existência somente será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros
e incertos que não estejam totalmente sob o controle da Administração. Os passivos contingentes não satisfazem
os critérios de reconhecimento, pois são considerados como perdas possíveis, devendo apenas ser divulgados
em notas explicativas, quando relevantes. As obrigações classificadas como remotas não são provisionadas e
nem divulgadas.

• Obrigações Legais - Provisão para Riscos Fiscais: decorrem de processos judiciais, cujo objeto de contestação é a
sua legalidade ou constitucionalidade que, independentemente da avaliação acerca da probabilidade de sucesso,
têm os seus montantes reconhecidos integralmente nas demonstrações contábeis.

m) Outros ativos e passivos
Os ativos estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as varia-
ções monetárias auferidos (em base pro rata die) e provisão para perda, quando julgada necessária. Os passivos
demonstrados incluem os valores conhecidos e mensuráveis, acrescidos dos encargos e das variações monetárias
incorridos (em base pro rata die).
n) Eventos subsequentes
Correspondem aos eventos ocorridos entre a data-base das demonstrações contábeis e a data de autorização para
a sua emissão.
São compostos por:
• Eventos que originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que já existiam na data-base das demons-

trações contábeis; e
• Eventos que não originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que não existiam na data-base das

demonstrações contábeis.
Os eventos subsequentes são divulgados de acordo com os critérios estabelecidos pelo CPC 24 -Eventos Subse-
quentes, aprovado pela Resolução CMN no 3.973/11.
4) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Em 31 de dezembro - R$ mil
2019 2018

Disponibilidades em moeda nacional ............................................ 56 53
Total de disponibilidades (caixa) ............................................... 56 53
Aplicações no mercado aberto (1) ................................................ 98.003 454.622
Total caixa e equivalentes de caixa ........................................... 98.059 454.675
(1) Referem-se às operações cujo vencimento, na data da efetiva aplicação, foi igual ou inferior a 90 dias e que apre-

sentem risco insignificante de mudança de valor justo.
5) APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
a) Composição e prazos

Em 31 de dezembro - R$ mil
1 a 90 181 a
dias  360 dias 2019 2018

Aplicações no mercado aberto:
Posição bancada ............................................... 98.003 - 98.003 454.622
- Notas do Tesouro Nacional ............................... 98.003 - 98.003 454.622
Aplicações em depósitos interfinanceiros:
- Aplicações em depósitos interfinanceiros ......... - - - 302.522
Total em 2019 ..................................................... 98.003 - 98.003
% ......................................................................... 100,0 - 100,0
Total em 2018 ..................................................... 454.622 302.522 757.144
% ......................................................................... 60,0 40,0 100,0
b) Receitas de aplicações interfinanceiras de liquidez

Exercícios findos em 31 de dezembro - R$ mil
2019 2018

Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez:
- Rendas de aplicações em operações compromissadas -
Posição bancada ......................................................................... 37.348 15.946

- Rendas de aplicações em depósitos interfinanceiros ................. 53.277 69.023
Total (Nota 6d).............................................................................. 90.625 84.969

6) TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
a) Composição da carteira por título e prazos

Em 31 de dezembro - R$ mil
2019 2018

Valor de Valor de Valor de
1 a 30 31 a 180 181 a 360 Acima de mercado/ custo Marcação a mercado/ Marcação a

Títulos dias dias dias 360 dias contábil (1) atualizado mercado contábil (1) mercado
Títulos públicos ...................................................... - 19.987 806 86.032 106.825 101.166 5.659 106.829 6.504
Letras financeiras do tesouro ................................... - 19.987 806 55.572 76.365 76.366 (1) 72.051 (3)
Moedas de privatização............................................ - - - 30.460 30.460 24.800 5.660 34.778 6.507
Títulos privados...................................................... 5.206 11.691 1.414.619 850.244 2.281.760 2.283.151 (1.391) 1.259.369 (3.860)
Letras financeiras ..................................................... 5.206 11.691 1.414.619 850.244 2.281.760 2.283.151 (1.391) 1.225.565 (3.860)
Debêntures............................................................... - - - - - - - 33.804 -
Total em 2019 .......................................................... 5.206 31.678 1.415.425 936.276 2.388.585 2.384.317 4.268
Total em 2018 .......................................................... 4.521 34.189 17.304 1.310.184 1.366.198 2.644
b) Classificação por categorias e prazos

Em 31 de dezembro - R$ mil
2019 2018

Valor de Valor de Valor de
1 a 30 31 a 180 181 a 360 Acima de mercado/ custo Marcação a mercado/ Marcação a

Títulos dias dias dias 360 dias contábil (1) atualizado mercado contábil (1) mercado
Títulos para negociação (2):.................................. 5.206 31.678 1.415.425 905.816 2.358.125 2.359.517 (1.392) 1.297.616 (3.863)
Letras financeiras ..................................................... 5.206 11.691 1.414.619 850.244 2.281.760 2.283.151 (1.391) 1.225.565 (3.860)
Letras financeiras do tesouro ................................... - 19.987 806 55.572 76.365 76.366 (1) 72.051 (3)
Títulos disponíveis para venda (3):....................... - - - 30.460 30.460 24.800 5.660 68.582 6.507
Moedas de privatização............................................ - - - 30.460 30.460 24.800 5.660 34.778 6.507
Debêntures............................................................... - - - - - - - 33.804 -
Total em 2019 .......................................................... 5.206 31.678 1.415.425 936.276 2.388.585 2.384.317 4.268
Total em 2018 .......................................................... 4.521 34.189 17.304 1.310.184 1.366.198 2.644

(1) O valor de mercado dos títulos e valores mobiliários é apurado de acordo com a cotação de preço de mercado disponível na data do balanço. Se não houver cotação de preços de mercado disponível, os valores são estimados com
base em cotações de distribuidores, modelos de precificação, modelos de cotações ou cotações de preços para instrumentos com características semelhantes;

(2) Para fins de apresentação do Balanço Patrimonial os títulos classificados como “para negociação” estão demonstrados no ativo circulante; e
(3) No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, houve reversão por impairment, no valor de R$ 41.184 mil, relacionados a títulos classificados na categoria disponíveis para venda. Em 31 de dezembro de 2018 houve perda no valor

de R$ 7.404 mil.
c) Instrumentos financeiros derivativos
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o BERJ não possuía operações com instrumentos financeiros derivativos.
d) Resultados com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos

Exercícios findos em 31 de dezembro - R$ mil
2019 2018

Aplicações interfinanceiras de liquidez (Nota 5b).................................................................................................................................................................................................... 90.625 84.969
Títulos de renda fixa................................................................................................................................................................................................................................................ 17.718 68.208
Resultado de impairment ........................................................................................................................................................................................................................................ 41.184 (7.404)
Subtotal .................................................................................................................................................................................................................................................................. 149.527 145.773
Resultado de operações com derivativos................................................................................................................................................................................................................ - (3.240)
Total ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 149.527 142.533

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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7) OPERAÇÕES DE CRÉDITO, OUTROS CRÉDITOS COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO E PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA
a) Modalidades e prazos

Em 31 de dezembro - R$ mil
Curso normal

1 a 30 31 a 60 61 a 90 91 a 180 181 a 360 Acima de
Operações de crédito dias dias dias dias dias 360 dias 2019 (A) % 2018 (A) %
Empréstimos e títulos descontados......................... - - - - - - - - 20.489 95,5
Outros créditos (1)................................................... 232 128 121 786 299 187 1.753 100,0 1.708 4,5
Total em 2019 ......................................................... 232 128 121 786 299 187 1.753 100,0
Total em 2018 ......................................................... 332 330 824 641 999 19.071 22.197 100,0

Em 31 de dezembro - R$ mil
Curso anormal

Parcelas vencidas
1 a 30 31 a 60 61 a 90 91 a 180 181 a 360 Acima de

Operações de crédito dias dias dias dias dias 360 dias 2019 (B) % 2018 (B) %
Outros créditos (1)................................................... 6 4 2 3 - - 15 100,0 29 100,0
Total em 2019 ......................................................... 6 4 2 3 - - 15 100,0
Total em 2018 ......................................................... 12 11 - 4 - 2 29 100,0

Em 31 de dezembro - R$ mil
Curso anormal

Parcelas vincendas
1 a 30 31 a 60 61 a 90 91 a 180 181 a 360 Acima de

Operações de crédito dias dias dias dias dias 360 dias 2019 (C) % 2018 (C) %
Outros créditos (1)................................................... 7 7 7 21 42 26 110 100,0 148 100,0
Total em 2019 ......................................................... 7 7 7 21 42 26 110 100,0
Total em 2018 ......................................................... 10 13 7 27 47 44 148 100,0

Em 31 de dezembro - R$ mil
Total geral

Total em 2019 Total em 2018
(A+B+C) % (A+B+C) %

Empréstimos e títulos descontados.............................................................................................................................. - - 20.489 91,6
Subtotal ....................................................................................................................................................................... - - 20.489 91,6
Operações de crédito (1).............................................................................................................................................. 1.878 100,0 1.885 8,4
Subtotal ....................................................................................................................................................................... 1.878 100,0 1.885 8,4
Total geral em 2019 .................................................................................................................................................... 1.878 100,0
Total geral em 2018 .................................................................................................................................................... 22.374 100,0
(1) Outros créditos compreendem a devedores por compra de valores e bens.
b) Modalidades e níveis de risco

Em 31 de dezembro - R$ mil
Operações de crédito AA A B C D E F G H 2019 % 2018 %
Empréstimos e títulos descontados....... - - - - - - - - - - - 20.489 91,6
Outros créditos ...................................... - 484 816 258 - 56 - - 264 1.878 100,0 1.885 8,4
Total em 2019 ....................................... - 484 816 258 - 56 - - 264 1.878
% ........................................................... - 25,8 43,5 13,7 - 3,0 - - 14,0 - 100,0
Total em 2018 ....................................... - 362 176 21.480 - 1 88 - 267 22.374
% ........................................................... - 1,6 0,8 96,0 - - 0,4 - 1,2 100,0
c) Faixa de vencimento e níveis de risco
I) Níveis de risco

Em 31 de dezembro - R$ mil
Níveis de risco

Operações em curso anormal (3)
Total Total

AA A B C D E F G H em 2019 % (1) em 2018 % (1)
Parcelas vincendas ............................. - - 45 - - 45 - - 20 110 100,0 148 100,0
1 a 30..................................................... - - 2 - - 3 - - 2 7 6,4 10 6,8
31 a 60................................................... - - 2 - - 3 - - 2 7 6,4 13 8,8
61 a 90................................................... - - 2 - - 3 - - 2 7 6,4 7 4,7
91 a 180................................................. - - 5 - - 11 - - 5 21 18,4 27 18,2
181 a 360............................................... - - 11 - - 22 - - 9 42 37,6 47 31,8
Acima de 360......................................... - - 23 - - 3 - - - 26 24,8 44 29,7
Parcelas vencidas (2) .......................... - - 2 - - 11 - - 2 15 100,0 29 100,0
1 a 14..................................................... - - - - - - - - - - - 6 20,7
15 a 30................................................... - - 2 - - 4 - - - 6 37,5 6 20,7
31 a 60................................................... - - - - - 4 - - - 4 25,0 11 37,9
61 a 90................................................... - - - - - - - 2 2 2 12,5 -
91 a 180................................................. - - - - - 3 - - - 3 25,0 4 13,8
181 a 360............................................... - - - - - - - - - - - 2 6,9
Acima de 360......................................... - - - - - - - - - - -
Subtotal ................................................ - - 47 - - 56 - - 22 125 177
Provisão específica ............................... - - 1 - - 16 - - 22 39 -

(1) Relação entre prazos de vencimento e tipo de parcela;
(2) Para as operações com prazo a decorrer superior a 36 meses, é realizada a contagem em dobro dos períodos de atraso, conforme facultado pela Resolução no 2.682/99; e
(3) Para as operações com parcelas vencidas há mais de 14 dias ou empresas que apresentem eventos falimentares, recuperação judicial e reestruturação de dívidas.

Em 31 de dezembro - R$ mil
Níveis de risco

Operações em curso normal (2)
Total Total

AA A B C D E F G H em 2019 % (1) em 2018 % (1)
Parcelas vincendas ............................. - 484 769 258 - - - - 242 1.753 100,0 22.197 100,0
1 a 30..................................................... - 63 160 8 - - - - - 231 54,7 310 1,8
31 a 60................................................... - 41 82 5 - - - - - 128 3,3 330 0, 9
61 a 90................................................... - 34 82 5 - - - - - 121 4,6 824 1,0
91 a 180................................................. - 241 229 75 - - - - 242 787 13,7 641 2,8
181 a 360............................................... - 56 216 27 - - - - - 299 18,7 999 4,9
Acima de 360......................................... - 49 - 138 - - - - - 187 4,9 19.071 88,5
Vencidas até 14 dias............................ - - - - - - - - - - 0,1 22 0,1
Subtotal ................................................ - 484 769 258 - 56 - - - 1.753 22.197
Provisão genérica.................................. - 2 7 8 - 16 - - 242 259
Total geral em 2019 ............................. - 484 816 258 - - - - 264 1.878
Provisão existente ................................. - 2 8 8 - 16 - - 264 298
Provisão mínima requerida.................... - 2 8 8 - 16 - - 264 298
Total geral em 2018 ............................. - 362 176 21.480 - 1 88 - 267 22.374
Provisão existente ................................. - 2 2 644 - - 44 - 267 959
Provisão mínima requerida.................... - 2 2 644 - - 44 - 267 959

(1) Relação entre prazos de vencimento e tipo de parcela; e
(2) Operações com atraso inferior a 15 dias e que não apresentem eventos falimentares, recuperação judicial e reestruturação de dívidas.
II) Operação

Operação
Atraso de Atraso de Atraso de Atraso de

Exposição Em dia 0 a 14 dias 15 a 60 dias 61 a 90 dias 91 a 180 dias Total
Operações de crédito ...................................................................................... 780 973 48 21 56 1.878
d) Concentração das operações de crédito

Em 31 de dezembro - R$ mil
2019 % (1) 2018 % (1)

Maior devedor............................................................................................................................................................... 719 38,3 20.481 91,5
Dez maiores devedores................................................................................................................................................ 1.544 82,2 21.866 97,7
Vinte maiores devedores.............................................................................................................................................. 1.834 97,7 22.251 99,4
Cinquenta maiores devedores...................................................................................................................................... 1.878 100,0 22.374 100,0

(1) Em relação ao total da carteira - critério Bacen.
e) Setor de atividade econômica

Em 31 de dezembro - R$ mil
Setor privado 2019 % 2018 %
Serviços....................................................................................................................................................................... 80 4,3 21.112 94,4
Transportes e concessão ............................................................................................................................................. 80 4,3 130 0,6
Atividades imobiliárias e construção ............................................................................................................................ - - 20.982 93,8
Pessoa física............................................................................................................................................................... 1.798 95,7 1.262 5,6
Total ............................................................................................................................................................................. 1.878 100,0 22.374 100,0
f) Composição das operações de crédito, outros créditos com características de concessão de crédito e provisão para créditos de liquidação duvidosa

Em 31 de dezembro - R$ mil
Saldo da carteira Provisão

Provisão
mínima

Curso Curso anormal Específica Total requerida
Níveis de risco normal Vencidas Vincendas Total % Vencidas Vincendas Genérica 2019 2018 %
AA............................................................................ - - - - - - - - - - -
A .............................................................................. 484 - - 484 25,8 - - 2 2 2 0,5
B .............................................................................. 769 2 45 816 43,5 - 1 7 8 2 1,0
C.............................................................................. 258 - - 258 13,7 - - 8 8 644 3,0
D.............................................................................. - - - - - - - - - - 10,0
E .............................................................................. - 11 45 56 3,0 3 13 - 16 - 30,0
F .............................................................................. - - - - - - - - - 44 50,0
G.............................................................................. - - - - - - - - - - 70,0
H.............................................................................. 242 2 20 264 14,0 2 20 242 264 267 100,0
Total em 2019 ......................................................... 1.753 15 110 1.878 100,0 5 34 259 298
Total em 2018 ......................................................... 22.197 29 148 22.374 100,0 8 41 910 959

g) Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa
R$ mil

2019 2018
Provisão específica (2) .................................................................................. 49 202
Provisão genérica (3) .................................................................................... 910 1.902
Saldo inicial em 1o de janeiro (1)................................................................ 959 2.104
Constituição/(Reversão) de provisão............................................................. 662 (1.117)
Baixas para prejuízo...................................................................................... (1.323) (28)
Saldo final em 31 de dezembro (1)............................................................. 298 959
Provisão específica (2) .................................................................................. 39 49
Provisão genérica (3) .................................................................................... 259 910

(1) Inclui R$ 298 mil (2018 - R$ 345 mil) de provisão para outros créditos de liquidação duvidosa (Nota 8);
(2) Para as operações que apresentem parcelas vencidas há mais de 14 dias; e
(3) Constituída em razão da classificação do cliente ou da operação e, portanto, não enquadradas no item anterior.
A Instituição não teve operações recuperadas e renegociadas nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 
e 2018.

8) OUTROS CRÉDITOS
Em 31 de dezembro - R$ mil
2019 2018

Rendas a receber
Dividendos e bonificações a receber............................................................. 91 103
Outras rendas a receber................................................................................ 27 1.123
Subtotal de rendas a receber ..................................................................... 118 1.226
Diversos
Devedores por depósitos em garantia (2) ..................................................... 1.113.146 1.551.233
Créditos tributários de impostos e contribuições (Nota 24c) ......................... 647.259 574.859
Títulos e créditos a receber sem característica de concessão de crédito (1) 305.025 7.870
Pagamentos a ressarcir (3) ........................................................................... 143.827 145.706
Impostos e contribuições a compensar ......................................................... 27.800 11.731
Devedores por compra de valores e bens..................................................... 1.878 1.885
Outros............................................................................................................ 659 742
Subtotal de outros créditos - diversos...................................................... 2.239.594 2.294.026
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b) Composição de outros investimentos
Em 31 de dezembro - R$ mil

2019 2018
Investimentos por incentivos fiscais .............................................. 2.097 2.097
Ações e cotas................................................................................ 34 34
Títulos patrimoniais ....................................................................... 9 9
Outros investimentos..................................................................... 11 11
Subtotal ........................................................................................ 2.151 2.151
Provisão para perdas .................................................................... (1.865) (1.865)
Total .............................................................................................. 286 286
11) IMOBILIZADO DE USO

Em 31 de dezembro - R$ mil
Custo líquido de depreciação

Taxas Custo Depreciação 2019 2018
Imóveis de uso:
Instalações, móveis e 
equipamentos .................. 10% 621 (370) 251 286

Sistema de comunicação e
processamento de dados 20% 169 (130) 39 3

Total em 2019 ................... 790 (500) 290
Total em 2018 ................... 723 (434) 289
12) INTANGÍVEL

Em 31 de dezembro - R$ mil
Custo líquido de amortização

Taxas Custo Amortização 2019 2018
Software ............................ 20% 586 (552) 34 89
Total em 2019 ................... 586 (552) 34
Total em 2018 ................... 575 (486) 89
13) CAPTAÇÕES
Em 2019, referem-se a depósitos interfinanceiros no montante de R$ 100.051 mil, cujas despesas de captação so-
maram R$ 5.179 mil (2018 - R$ 7.382 mil).
14) PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS - FISCAIS E
PREVIDENCIÁRIAS
a) Ativos contingentes
Não são reconhecidos contabilmente ativos contingentes.
b) Provisões classificadas como perdas prováveis e obrigações legais - fiscais e previdenciárias
A Instituição é parte em processos judiciais de natureza trabalhista, cível e fiscal, decorrentes do curso normal de
suas atividades.
Na constituição das provisões, a Administração leva em conta: a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das
ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento dos tribunais, sempre que a
perda for avaliada como provável.
A Administração entende que a provisão constituída é suficiente para atender às perdas decorrentes dos respectivos
processos.
O passivo relacionado à obrigação legal em discussão judicial é mantido até o desfecho da ação, representado por
decisões judiciais, sobre as quais não caiba mais recursos, ou a sua prescrição.
I - Processos trabalhistas
São ações ajuizadas por ex-empregados, visando obter indenizações, em especial, o pagamento de “horas extras”
em razão de interpretação do artigo 224 da CLT. Considerando que a base de processos é formada, basicamente, por 
processos com características semelhantes e não julgados, a provisão é constituída considerando os seguintes fato-
res, entre outros: data da entrada dos processos (antes ou após a reforma trabalhista de novembro/2017), com base
no valor médio apurado dos pagamentos efetuados nas reclamações trabalhistas encerrados nos últimos 12 meses
antes e após a reforma trabalhista, correção monetária das medias apuradas.
É certo que as horas extras realizadas são controladas por meio do sistema de “ponto eletrônico” e pagas durante o
curso normal do contrato de trabalho, de modo que as ações oriundas de ex-funcionários do Banco Bradesco BERJ
não têm valores individuais relevantes.
II - Processos cíveis
São pleitos de indenização por dano moral e patrimonial. Essas ações são controladas individualmente por meio de
sistema informatizado e provisionadas sempre que a perda for avaliada como provável, considerando a opinião de
assessores jurídicos, natureza das ações, similaridade com processos anteriores, complexidade e posicionamento
de tribunais. Não existem, em curso, processos administrativos significativos por descumprimento de normas do
Sistema Financeiro Nacional ou de pagamento de multas que possam causar impactos representativos no resultado
financeiro da Instituição.
III - Provisão para riscos fiscais
A Instituição vem discutindo judicialmente a legalidade e constitucionalidade de alguns tributos e contribuições, os
quais estão totalmente provisionados, não obstante as boas chances de êxito, de acordo com a opinião dos assesso-
res jurídicos. Essas obrigações legais e as provisões avaliadas como de risco provável, tem acompanhamento regular 
de suas evoluções nos trâmites do Judiciário, e no decorrer ou no encerramento de cada processo, poderão resultar
em condições favoráveis à Instituição, com a reversão das respectivas provisões.
A principal tese é do PIS e da Cofins no montante de R$ 829.813 mil (2018 - R$ 781.733 mil): pleiteia calcular e
recolher o PIS e a Cofins sobre o efetivo faturamento, cujo conceito consta do artigo 2o da LC 70/91, afastando-se
assim a inconstitucional ampliação da base de cálculo pretendida para outras receitas que não as de Faturamento.
Em geral, as provisões referentes às ações judiciais do Banco Bradesco BERJ são consideradas de longo prazo,
devido à imprevisibilidade do tempo de duração dos processos no sistema judiciário brasileiro, razão pela qual não foi 
divulgada a estimativa com relação ao ano específico em que essas ações judiciais serão encerradas.
IV - Movimentação das provisões constituídas

R$ mil
Trabalhistas Cíveis Fiscais

Saldo em 31 de dezembro de 2018 .......................................... 3.407 92.455 818.270
Atualização monetária................................................................. 281 2.599 31.734
Constituições líquidas de reversões............................................ 410 (3.780) (14.339)
Pagamentos ................................................................................ (907) (5.722) -
Saldo em 31 de dezembro de 2019 (Nota 14b)........................ 3.191 85.552 835.665
c) Passivos contingentes classificados como perdas possíveis
A Instituição mantém um sistema de acompanhamento para todos os processos administrativos e judiciais em que
a Instituição figura como “autora” ou “ré” e, amparada na opinião dos assessores jurídicos, classifica as ações de
acordo com a expectativa de insucesso. Periodicamente são realizadas análises sobre as tendências jurisprudenciais 
e efetivada, se necessária, a reclassificação dos riscos desses processos. Neste contexto, os processos contingentes 
avaliados como de risco de perda possível não são reconhecidos contabilmente e totalizaram, em 31 de dezembro
de 2019, R$ 4.597 mil (2018 - R$ 6.043 mil) para os processos cíveis e R$ 982.051 mil (2018 - R$ 921.001 mil) para
os processos fiscais. Os principais processos fiscais com essa classificação são os seguintes: a) de Autuação de
IRPJ e CSLL relativos aos anos-bases de 2007 a 2010, lançados sobre glosa de amortização de ágio na aquisição
de investimentos, no valor total de R$ 698.751 mil (2018 - R$ 646.097 mil); e b) Autuações e glosas de compensa-
ções de créditos de Cofins, lançadas após o transito em julgado favorável em processo judicial, onde foi discutida a
inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo pretendida para outras receitas que não as de faturamento
(Lei no 9.718/98), no montante de R$ 283.299 mil (2018 - R$ 274.533 mil).
Entretanto, em consequência das regras definidas para fins de privatização do BERJ, conforme cláusula 7.2.1.2 do
Edital de Venda das Ações Ordinárias e Preferenciais de Emissão do Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A. - em
Liquidação, o Estado do Rio de Janeiro, na qualidade de alienante das ações, responde perante este BERJ e o
Bradesco (Novo Controlador), sem direito de regresso, por todas as contingências, inclusive fiscais, trabalhistas,
previdenciárias, cíveis, comerciais e administrativas, decorrentes de atos e fatos ocorridos até a data da privatização
e que forem reclamados contra o BERJ, o Novo Controlador, ou seus sucessores, salvo se referidas contingências
estiverem suficientemente provisionadas no balanço de fechamento de 3 de novembro de 2011, ou seja, se tais pro-
visões forem suficientes para suportar os futuros e respectivos pagamentos destas contingências.
15) OUTRAS OBRIGAÇÕES
a) Fiscais e previdenciárias

Em 31 de dezembro - R$ mil
2019 2018

Provisão para imposto de renda e contribuição social diferido
(Nota 24c) .................................................................................... 198.330 160.461

Impostos e contribuições a recolher.............................................. 698 702
Impostos e contribuições sobre o lucro a pagar............................ - 16.339
Total .............................................................................................. 199.028 177.502

b) Diversas
Em 31 de dezembro - R$ mil

2019 2018
Provisões fiscais (Nota 13b).......................................................... 835.665 818.270
Provisões cíveis (Nota 13b)........................................................... 85.552 92.455
Credores diversos (1) .................................................................... 40.686 28.728
Provisão para outras contingências .............................................. 4.297 4.517
Provisões trabalhistas (Nota 13b) ................................................. 3.191 3.407
Outras............................................................................................ 4.210 6.072
Total .............................................................................................. 973.601 953.449

(1) Inclui: (i) Montante a devolver ao Estado do Rio de Janeiro, de R$ 32.606 mil (2018 - R$ 17.096 mil), decorrente de 
obrigações contidas no Edital de Venda do Berj; e (ii) Montantes devidos aos diversos credores habilitados durante 
o regime de liquidação deste Banco de R$ 3.246 mil (2018 - R$ 8.401 mil).

16) PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital social
O capital social no montante de R$ 3.087.000 mil (2018 - R$ 3.087.000 mil), totalmente subscrito e integralizado, é
dividido em 155.463 ações ordinárias (2018 - 155.463 ações ordinárias).
b) Reservas de lucros

Em 31 de dezembro - R$ mil
2019 2018

Reservas de lucros...................................................................... 618.310 534.190
- Legal (1) ...................................................................................... 214.222 204.115
- Estatutária (2).............................................................................. 404.088 330.075

(1) Constituída obrigatoriamente à base de 5% do lucro líquido do semestre, até atingir 20% do capital social realiza-
do, ou 30% do capital social, acrescido das reservas de capital. Após esse limite a apropriação não mais se faz
obrigatória. A reserva legal somente poderá ser utilizada para aumento de capital ou para compensar prejuízos; e

(2) Visando à manutenção de margem operacional compatível com o desenvolvimento das operações ativas da
Sociedade, pode ser constituída em 100% do lucro líquido remanescente após destinações estatutária, sendo o
saldo limitado a 95% do Capital Social Integralizado.

c) Dividendos e juros sobre o capital próprio
Conforme disposição estatutária, aos acionistas estão assegurados juros sobre o capital próprio e/ou dividendo mí-
nimo obrigatório, em cada exercício, que somados não seja inferior a 25% do lucro líquido ajustado, nos termos da
legislação societária. Fica a Diretoria autorizada a declarar e pagar dividendos intermediários, especialmente semes-
trais e mensais, utilizando-se das contas de Lucros Acumulados ou de Reservas de Lucros existentes, e, podendo
ainda, autorizar a distribuição de lucros a título de juros sobre o capital próprio em substituição total ou parcial aos
dividendos intermediários, ou, em adição aos mesmos.

Demonstrativo do cálculo dos dividendos relativos aos exercícios findos em 31 de dezembro:
R$ mil

2019 2018
Lucro líquido do exercício .......................................................... 202.120 93.505
(-) Reserva legal - 5% sobre o lucro.............................................. (10.107) (4.675)
Base de cálculo ajustada............................................................ 192.013 88.830
Juros sobre capital próprio (1)....................................................... 118.000 -
Imposto de renda retido na fonte sobre capital próprio (1)............ (17.700) -
Dividendos propostos (2)............................................................... - 22.207
Valor líquido a pagar ................................................................... 100.300 22.207
Percentual em relação à base de cálculo ajustada .................. 52,2 25,0%
Valor em Reais por ação............................................................. 645,17 142,84

(1) Em 31 de dezembro de 2019 não houve distribuição de dividendos com base no resultado, devido ao juros sobre
capital próprio distribuído ser superior ao mínimo obrigatório de 25%. Conforme Ata de Reunião da Diretoria reali-
zada em 29 de novembro de 2019, foi deliberado juros sobre capital próprio no montante de R$ 118.000 mil, a ser
pago até 31 de dezembro de 2020.

(2) Os dividendos a pagar do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foi no montante de R$ 22.207 mil registrado 
em “Outras Obrigações - Sociais e Estatutárias”.

d) Lucro por ação
O lucro por ação básico é calculado mediante a divisão do lucro líquido, atribuído aos acionistas da Instituição, pela
média ponderada de ações.
17) DESPESAS DE PESSOAL

Exercícios findos em 31 de dezembro - R$ mil
2019 2018

Proventos ...................................................................................... 3.186 5.294
Benefícios...................................................................................... 4.768 6.099
Encargos sociais ........................................................................... 880 1.616
Participação dos empregados no lucro ......................................... 318 285
Provisão trabalhista ....................................................................... 691 1.140
Total .............................................................................................. 9.843 14.434
18) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Exercícios findos em 31 de dezembro - R$ mil
2019 2018

Serviços técnicos especializados.................................................. 3.411 3.097
Serviços de terceiros..................................................................... 524 464
Sistema financeiro ......................................................................... 358 329
Aluguéis......................................................................................... 344 433
Condomínios ................................................................................. 328 1.063
Propaganda, publicidade e publicações........................................ 207 192
Depreciações e amortizações ....................................................... 136 185
Comunicações............................................................................... 123 137
Viagens.......................................................................................... 77 77
Transporte ..................................................................................... 37 64
Outras (1) ...................................................................................... 944 1.522
Total .............................................................................................. 6.488 7.563

(1) Em 2019, incluir despesas com patrocínios no montante de R$ 387 mil (2018 - R$ 825 mil).
19) DESPESAS TRIBUTÁRIAS

Exercícios findos em 31 de dezembro - R$ mil
2019 2018

Contribuição à Cofins .................................................................... 6.295 6.830
Impostos e taxas ........................................................................... 2.732 1.003
Despesas com impostos - IPTU.................................................... 1.339 3.802
Contribuição ao PIS....................................................................... 1.023 1.110
Total .............................................................................................. 11.389 12.745
20) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro - R$ mil
2019 2018

Atualização sobre depósitos vinculados........................................ 41.349 50.582
Reversão de provisão operacional ................................................ 15.504 11.103
Atualização monetária sobre precatórios a receber...................... 16.413 31.445
Recuperação de encargos e despesas ......................................... 6.393 1.253
Variação monetária ativa ............................................................... 2.014 -
Reversão provisão cível................................................................. 1.181 -
Juros sobre impostos a compensar............................................... 1.314 1.399
Outras............................................................................................ - 164
Total .............................................................................................. 84.168 95.946
21) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro - R$ mil
2019 2018

Variação monetária passiva (1) ..................................................... 41.594 34.010
Outras contingências..................................................................... 16.070 6.638
Provisões cíveis............................................................................. - 1.719
Outras............................................................................................ 237 3.345
Total .............................................................................................. 57.901 45.712

(1) Refere-se aos juros SELIC sobre provisões fiscais.

Em 31 de dezembro - R$ mil
2019 2018

Provisão para outros créditos
Com característica de concessão de crédito................................. (298) (345)
Sem característica de concessão de crédito................................. (2.517) (2.517)
Subtotal de provisão para outros créditos ............................... (2.815) (2.862)
Total de outros créditos.............................................................. 2.236.897 2.292.390

(1) Inclui: (i) Precatórios emitidos pela União, no montante de R$ 302.393 mil (2018 - R$ 5.239 mil). O aumento em
2019 refere-se à reinclusão no sistema de precatórios do TRF2 para pagamento em 2020, o valor de R$ 297.010
mil, referente à Requisição de Pagamento no 19510020523; foi reincluído em setembro de 2019 a Requisição de
Pagamento no 19510043213 para pagamento em 2021, sendo o valor do principal de R$ 3.484 mil; e (ii) Preca-
tórios emitidos pelo Estado do Paraná, no valor de R$ 2.517 mil (2018 - R$ 2.517 mil), com provisão de 100%
para perda;

(2) Correspondem a: (i) Depósitos judiciais e recursais realizados em ações judiciais trabalhistas em curso, no valor
de R$ 7.772 mil (2018 - R$ 9.464 mil); (ii) Parcelas dos precatórios emitidos pela União, depositadas em favor
do BERJ e bloqueadas pelo Judiciário, no montante de R$ 34.649 mil (2018 - R$ 521.279 mil). A redução em
2019 refere-se ao levantamento de R$ 191.608 mil e pela transferência dos montantes de R$ 297.010 mil e
R$ 3.484 mil para a rubrica de Títulos e Créditos a Receber, devido à reinclusão do valor resgatado pela Lei
no 13.463/2017, no sistema de precatórios do TRF2 para pagamento em 2020 e 2021, conforme Requisições

de Pagamento no 19510020523 e no 19510043213; (iii) Valores depositados à disposição do Judiciário para ga-
rantia de ações judiciais cíveis impetradas contra o BERJ, no valor de R$ 52.105 mil (2018 - R$ 53.450 mil); 
(iv) Depósitos Judiciais e atualização do PIS e Cofins a recolher, competências de outubro de 2012 a novembro
de 2014, no valor de R$ 830.035 mil (2018 - R$ 798.595 mil), sob contestação, conforme Mandado de Segurança
no 0047693-88.201.4.02.5101 impetrado em novembro de 2012; e (v) Outros depósitos judiciais em garantia de
recursos fiscais, no valor de R$ 188.585 mil (2018 - R$ 168.445 mil); e

(3) Refere-se à: (i) Pagamento de débitos previdenciários, tributários e de contingências cíveis passíveis de reembol-
so da Conta Garantidora denominada Conta B1, no valor de R$ 42.475 mil (2018 - R$ 38.065 mil); (ii) FINSOCIAL
a Recuperar, de R$ 90.494 mil (2018 - R$ 96.666 mil); e (iii) outros indébitos tributários, no valor de R$ 10.858 mil
(2018 - R$ 10.975 mil).

9) OUTROS VALORES E BENS
Em 31 de dezembro - R$ mil

Provisão Custo líquido de provisão
Bens Custo para perda 2019 2018
Imóveis ................................................................ 73.190 (72.706) 484 280
Obras de arte ...................................................... 11.362 (11.362) - -
Veículos e afins ................................................... 55 (55) - -
Total em 2019 ..................................................... 84.607 (84.123) 484
Total em 2018 ..................................................... 92.927 (92.647) 280

10) INVESTIMENTOS
a) Os ajustes decorrentes da avaliação pelo método de equivalência patrimonial dos investimentos foram registrados em contas de resultado, sob a rubrica de “Resultado de participação em coligadas e controladas”:

Em 31 de dezembro - R$ mil
Patrimônio Quantidade de ações/cotas Participação Resultado de

Capital líquido possuídas (em milhares) no capital Lucro Valor contábil equivalência patrimonial
Empresas social ajustado Ações Cotas social % líquido 2019 2018 2019 2018
Serel Participações em Imóveis S.A. (1) (2) ............ 571.000 2.275.557 1.640 - 11,356734 68.810 255.061 247.321 7.815 9.183
BEC - DTVM Ltda. .................................................. 29.700 55.822 - 29.700 99,999996 1.711 55.822 54.127 1.711 1.649
Tecnologia Bancária S.A. (1) (3).............................. 465.333 475.217 338.790 - 9,022183 63.013 48.503 42.818 5.684 (3.150)
Marselha Holdings Ltda. (4)..................................... - - - - - - - - - 8
Total geral............................................................... 359.386 344.266 15.210 7.690

(1) A Administração possui avaliação que demonstra que a Instituição possui influência significativa nas investidas, por meio de representação no Conselho de administração e na Diretoria; participação nos processos de elaboração de
política, inclusive em decisões sobre dividendos; operações materiais entre as partes; e intercâmbio de diretores;

(2) O investimento inclui deságio de R$ 3.367 mil;
(3) Para fins de Equivalência Patrimonial foi considerado o Balanço Patrimonial de 30.11.2019 e no investimento inclui Adiantamento para Futuro Aumento de Capital de R$ 5.628 mil; e
(4) O investimento na Marselha Holding Ltda. foi alienado por redução de capital em 31.8.2018.
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22) RESULTADO NÃO OPERACIONAL
Exercícios findos em 31 de dezembro - R$ mil

2019 2018
Reversão de desvalorização de outros valores e bens ................. 8.524 2.150
Resultado na baixa de valores e bens .......................................... (1.790) 1.147
Rendas de aluguéis....................................................................... 166 72
Resultado na baixa de bens imobilizado....................................... 127 586
Outras............................................................................................ 328 566
Total .............................................................................................. 7.355 4.521
23) TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
a) A divulgação das transações com partes relacionadas (diretas e indiretas) são efetuadas de acordo com a 
resolução no 4.636/18 do CMN. A Instituição faz parte da Organização Bradesco que dispõe de política de transações 
com partes relacionadas que são divulgadas no site de Relações com Investidores. Essas operações são realizadas
em condições e taxas compatíveis com as médias praticadas com terceiros vigentes nas datas das operações. As
principais transações estão assim representadas:

Em 31 de dezembro - R$ mil
Controladores Coligadas e Controladas

2019 2018 2019 2018
Ativos
Aplicações no mercado aberto............................ 98.003 454.622 - -
Aplicações em depósitos interfinanceiros ........... - 302.522 - -
Títulos e valores mobiliários ................................ 2.281.760 1.225.565 - -
Dividendos a receber........................................... - - 91 103
Passivos
Dividendos/Juros sobre capital próprio a pagar .. 100.300 22.207 - -
Depósitos interfinanceiros ................................... 100.051 - - -

Exercícios findos em 31 de dezembro - R$ mil
Controladores Coligadas e Controladas

Resultado 2019 2018 2019 2018
Receitas de intermediação financeira ................. 130.258 129.088 - -
Despesas de intermediação financeira ............... (5.179) (7.382) - -
Resultado com instrumentos financeiros
derivativos.......................................................... - (3.240) - -

Despesa de aluguéis ........................................... - - (344) (433)
b) Remuneração do pessoal-chave da Administração
Anualmente na Assembleia Geral Ordinária são fixados:
• O montante global anual da remuneração dos Administradores, que é definido em reunião do Conselho de Admi-

nistração, a ser pago aos membros do próprio Conselho e da Diretoria, conforme determina o Estatuto Social; e
• A verba destinada a custear Planos de Previdência Complementar aberta dos Administradores, dentro do Plano de

Previdência destinado aos Funcionários e Administradores da Organização Bradesco.
Para 2019, foi determinado o valor máximo de R$ 932 mil (2018 - R$ 4.470 mil) para remuneração dos Administrado-
res e de R$ 356 mil (2018 - R$ 5.500 mil) para custear planos de previdência complementar de contribuição definida.
Ainda em relação à remuneração da Administração, a atual política estabelece que 50% do valor líquido da remune-
ração variável, caso haja, deve ser destinada à aquisição de ações PNB de emissão da BBD Participações S.A. e/ou 
de ações PN de emissão do Banco Bradesco S.A., que terão sua movimentação disponível em três parcelas iguais, 
anuais e sucessivas, vencendo a primeira parcela no ano subsequente da data de pagamento. Este procedimento 
está aderente à Resolução CMN no 3.921/10, que dispõe sobre a política de remuneração de administradores das 
instituições financeiras.
Benefícios de curto prazo a administradores

Exercícios findos em 31 de dezembro - R$ mil
2019 2018

Proventos ...................................................................................... 741 4.470
Total .............................................................................................. 741 4.470
Benefícios pós-emprego

Exercícios findos em 31 de dezembro - R$ mil
2019 2018

Planos de previdência complementar de contribuição definida..... 356 5.550
Total .............................................................................................. 356 5.543
O BERJ não possui benefícios de longo prazo de rescisão de contrato de trabalho ou remuneração em instrumen-
to baseado em ações, nos termos do CPC 10 - Pagamento Baseado em Ações, aprovado pela Resolução CMN 
no 3.989/11, para seu pessoal-chave da Administração.
24) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
a) Demonstração do cálculo dos encargos com imposto de renda e contribuição social

Exercícios findos em 31 de dezembro - R$ mil
2019 2018

Resultado antes do imposto de renda e contribuição social ......... 167.877 169.386
Encargo total do imposto de renda e contribuição social às
alíquotas vigentes (Nota 3g)..................................................... (67.151) (76.224)

Participações em coligadas e controladas .................................... 6.084 3.461
Despesas indedutíveis líquidas de receitas não tributáveis .......... (1.619) (4.980)
Juros sobre capital próprio ............................................................ 47.200 -
Outros valores (1).......................................................................... 49.729 1.862
Imposto de renda e contribuição social do exercício .............. 34.243 (75.881)
(1) Inclui basicamente: (i) o efeito de R$ 50.480 mil, referente à majoração da alíquota de contribuição social sobre o

lucro líquido dos bancos de 15% pra 20% sobre as diferenças temporárias e base negativa, conforme estabelecido 
na Emenda Constitucional no 103 promulgada em novembro de 2019; e (ii) as deduções incentivadas.

b) Composição da conta de resultado do imposto de renda e contribuição social
Exercícios findos em 31 de dezembro - R$ mil

2019 2018
Impostos correntes:
Imposto de renda e contribuição social devidos ..................... (38.157) (56.628)
Impostos diferidos:
Constituição/realização no exercício sobre: adições temporárias 51.256 (19.253)
Constituição no exercício sobre:
Base negativa de contribuição social ............................................ 9.593 -
Prejuízo fiscal ................................................................................ 11.551 -
Total dos ativos fiscais diferidos ............................................... 72.400 (19.253)
Imposto de renda e contribuição social do exercício .............. 34.243 (75.881)

c) Origem dos créditos tributários de imposto de renda e contribuição social diferidos
R$ mil

Saldo em Constituição Saldo em
31.12.2018 (1) Realização 31.12.2019

Provisão para créditos de liquidação duvidosa ...... 3.958 664 (466) 4.156
Provisões cíveis...................................................... 36.982 6.875 (5.359) 38.498
Provisões fiscais..................................................... 334.137 55.988 (6.977) 383.148
Provisões trabalhistas ............................................ 1.363 588 (515) 1.436
Provisão para desvalorização de títulos e
investimentos........................................................ 94.881 28.382 (35.135) 88.128

Provisão para desvalorização de bens não de uso 37.059 4.674 (3.877) 37.856
Outras provisões .................................................... 49.449 7.275 (861) 55.863
Total dos créditos tributários sobre diferenças
temporárias ......................................................... 557.829 104.446 (53.190) 609.085

Prejuízo fiscal e base negativa de contribuição
social..................................................................... 17.030 21.144 - 38.174

Total dos créditos tributários (Notas 3f e 8)....... 574.859 125.590 (53.190) 647.259
Obrigações fiscais diferidas (Nota 15a) ............. 160.461 41.361 (3.492) 198.330
Crédito tributário líquido das obrigações
fiscais diferidas................................................... 414.398 84.229 (49.698) 448.929

(1) Inclui, basicamente o efeito de R$ 50.480 mil, referente à majoração da alíquota de contribuição social sobre o lu-
cro líquido dos bancos de 15% para 20% sobre as diferenças temporárias e base negativa, conforme estabelecido 
na Emenda Constitucional no 103 promulgada em novembro de 2019.

d) Projeção de realização dos créditos tributários sobre diferenças temporárias
R$ mil

Prejuízo Base
Diferenças temporárias fiscal negativa
Imposto Contribuição Imposto Contribuição
de renda social de renda social Total

2020.......................................................... 14.548 11.638 4.260 3.408 33.854
2021.......................................................... 18.428 14.742 4.642 3.714 41.525
2022.......................................................... 291.679 232.339 - - 524.018
2023.......................................................... 7.142 5.714 11.193 3.530 27.579
2024.......................................................... 7.142 5.713 7.428 - 20.283
Total ......................................................... 338.938 270.146 27.523 10.652 647.259

A projeção de realização de crédito tributário é uma estimativa e não está diretamente relacionada à expectativa de 
lucros contábeis.
Em 31 de dezembro de 2019, o valor presente dos créditos tributários, calculados considerando a taxa média de 
captação, líquida dos efeitos, tributários monta a R$ 615.801 mil (2018 - R$ 526.084 mil).
Todos os créditos tributários do BERJ foram devidamente ativados.
e) Obrigações fiscais diferidas
As obrigações fiscais diferidas de imposto de renda e contribuição social no montante de R$ 198.330 mil (2018 -
R$ 160.461 mil) são relativas a ganho de capital R$ 18.600 mil (2018 - R$ 17.762 mil), marcação de mercado R$ 5.901
(2018 - R$ 3.946 mil) e atualização monetária de depósitos judiciais de R$ 173.829 mil (2018 - R$ 138.753 mil).
25) OUTRAS INFORMAÇÕES
a) Gerenciamento de riscos
A atividade de gerenciamento dos riscos é altamente estratégica em virtude da crescente complexidade dos serviços
e produtos, e da globalização dos negócios da Organização Bradesco. O dinamismo dos mercados nos conduz a um
constante aprimoramento desta atividade, na busca das melhores práticas.
A Organização Bradesco exerce o controle corporativo dos riscos de modo integrado e independente, preservando e
valorizando o ambiente de decisões colegiadas, desenvolvendo e implementando metodologias, modelos, ferramen-
tas de mensuração e controle.
O BERJ, como parte integrante da Organização Bradesco adota a estrutura de gerenciamento de riscos desta, no
gerenciamento de risco de crédito, de mercado, de liquidez e operacional.
b) Gerenciamento de capital
Em função de estar inserido no processo de gerenciamento de capital adotado pela Organização Bradesco que se 
utiliza de seus conglomerados financeiro e econômico financeiro do Bacen, o BERJ não dispõe de processo individual 
para adequação do Patrimônio de Referência.
c) Benefícios a empregados
O BERJ é patrocinador de um plano de previdência complementar para seus funcionários, na modalidade Plano Ge-
rador de Benefícios Livres (PGBL). O PGBL é um plano de previdência do tipo de contribuição definida, que permite
acumular recursos financeiros ao longo da carreira profissional do participante mediante contribuições pagas por ele
mesmo e pela empresa patrocinadora, sendo os recursos investidos em um FIE (Fundo de Investimento Exclusivo).
O PGBL é administrado pela Bradesco Vida e Previdência S.A. e a BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM
é a responsável pela gestão financeira dos fundos FIEs.
As contribuições dos funcionários do BERJ são equivalentes a, no mínimo, 4% do salário e as contribuições do BERJ 
são de 5% do salário.
As obrigações atuariais do plano de contribuição definida (PGBL) estão integralmente cobertas pelo patrimônio do
FIE correspondente.
As despesas com contribuições efetuadas durante o exercício totalizaram R$ 1.419 mil (2018 - R$ 5.285 mil).
d) Em aderência ao processo de convergência com as normas internacionais de contabilidade, o Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis (CPC) emitiu vários pronunciamentos contábeis, bem como suas interpretações e orientações, 
os quais serão aplicáveis às instituições financeiras somente quando aprovados pelo CMN. Até 31 de dezembro 
de 2019, os pronunciamentos contábeis, aprovados pelo CMN e adotados pelo Bradesco foram:
• Resolução no 3.566/08 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos (CPC 01);
• Resolução no 3.604/08 - Demonstração do Fluxo de Caixa (CPC 03);
• Resolução no 3.823/09 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes (CPC 25);
• Resolução no 3.973/11 - Evento Subsequente (CPC 24);
• Resolução no 3.989/11 - Pagamento Baseado em Ações (CPC 10 - R1);
• Resolução no 4.007/11 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro (CPC 23);
• Resolução no 4.144/12 - Pronunciamento Conceitual Básico (R1);
• Resolução no 4.424/15 - Benefícios a Empregados (CPC 33 - R1); e
• Resolução no 4.636/18 - Divulgação sobre Partes Relacionadas (CPC 05 - R1).
Atualmente, não é possível estimar quando o CMN irá aprovar os demais pronunciamentos contábeis do CPC e,
tampouco se, a adoção dos mesmos será de maneira prospectiva ou retrospectiva.
e) Não houve eventos subsequentes que requeiram ajustes ou divulgações nas demonstrações contábeis encerra-
das em 31 de dezembro de 2019.

A DIRETORIA
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ao Acionista e aos Administradores do

Banco Bradesco Berj S.A.
Osasco - SP

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis do Banco Bradesco Berj S.A. (“BERJ”) que compreendem o balanço pa-
trimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banco Bradesco BERJ S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desem-
penho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsa-
bilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos 
auditores pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à BERJ, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emiti-
das pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor
A administração do BERJ é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Adminis-
tração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos 
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Admi-
nistração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações 
contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma 
relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, 
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de o 
BERJ continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a continuidade operacional 
e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda 
liquidar o BERJ ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações.
Os responsáveis pela governança do BERJ são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de ela-
boração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria con-
tendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que uma auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se

causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de au-
ditoria apropriados nas circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos
controles internos do BERJ.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou condições
que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do BERJ. Se con-
cluirmos que existe uma incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o BERJ a não mais se manterem em continui-
dade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e 
se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
com o objetivo de apresentação adequada.

• Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou ativida-
des de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis individuais. Somos respon-
sáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com a administração e os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais defici-
ências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Osasco, 12 de março de 2020

KPMG Auditores Independentes Carlos Massao Takauthi
CRC SP-028567/F Contador CRC 1SP206103/O-4
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ATE III Transmissora de Energia S.A.
CNPJ nº 07.002.685/0001-54

Relatório da Administração
A Administração da ATE III Transmissora de Energia S.A. (“ATE III” ou 
“Companhia”) tem a satisfação de submeter à apreciação dos senhores 
acionistas o relatório da administração e as demonstrações financeiras 
acompanhadas do respectivo relatório dos auditores independentes relativos 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
A Companhia
A ATE III é uma controlada da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. 
(“Taesa”).
Desempenho Financeiro - R$ mil 2019 2018
Receita operacional líquida 67.112 77.678
EBITDA 49.439 66.857
Margem EBITDA 73,67% 86,07%
Reconciliação do EBITDA
Lucro do exercício 43.709 59.721
Resultado financeiro (2.294) (9.447)
Imposto de renda e contribuição social 8.024 16.583
EBITDA 49.439 66.857

EBITDA - É o lucro líquido antes dos impostos, das despesas financeiras 
líquidas e das despesas de depreciação e amortização. O EBITDA não é 
reconhecido pelas práticas contábeis adotadas no Brasil, não representa um 
fluxo de caixa para os exercícios apresentados, e não deve ser considerado 
como um lucro líquido alternativo, tampouco é indicador de desempenho. 
Governança Corporativa
A Taesa realiza atividades de “back-office” para atividades administrativas da 
ATE III e procura implantar na concessão os mesmos princípios de Governança 
Corporativa e Qualidade, comuns a todas as concessões do Grupo.
Política de Qualidade
A ATE III, respaldada pela Alta Administração, manifesta seu compromisso 
com a qualidade, declarando como diretrizes globais da Companhia o completo 
atendimento dos requisitos do cliente, o comprometimento com a melhoria 
contínua e a excelência no sistema de gestão da qualidade, direcionadas à 
execução dos serviços de operação e manutenção de transmissão de energia 
elétrica.

Declaração da Diretoria
Os membros da Diretoria, no desempenho de suas funções legais e estatutárias, 
declaram que revisaram, discutiram e concordam com as demonstrações 
financeiras da Companhia e com a opinião dos auditores independentes da 
Companhia expressa no Relatório dos Auditores Independentes sobre as 
demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019.
Relacionamento com o Auditor Independente 
A Companhia contratou a Ernst&Young Auditores Independentes S.S. (“EY 
Brasil”) para prestação de serviços de auditoria independente para o exercício 
findo em 31 de dezembro de 2019 pelo valor de R$61 mil.
As políticas da Companhia na contratação de serviços não relacionados à 
auditoria externa dos seus auditores independentes visam assegurar que 
não haja conflito de interesses, perda de independência ou objetividade e se 
substanciam nos princípios que preservam a independência do auditor.

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Nota

explicativa 2019 2018
Ativos
Ativos circulantes
Caixa e equivalentes de caixa 4 6.850 1.239
Títulos e valores mobiliários 5 45.539 159.489
Contas a rec. de concessionárias e permissionárias 6.432 10.446
Ativo de contrato de concessão 6 95.987 92.324
Impostos e contribuições sociais 8 6.451 6.616
Outras contas a receber 1.706 2.366
Outros ativos 954 109
Total dos ativos circulantes 163.919 272.589
Ativos não circulantes
Contas a rec. de concessionárias e permissionárias 817 817
Impostos e contribuições sociais 8 - 26
Depósitos judiciais 3.911 3.754
Ativo de contrato de concessão 6 545.650 595.516
Outras contas a receber 827 834
Direito de uso 7 695 -
Imobilizado 37 -
Total dos ativos não circulantes 551.937 600.947
Total dos ativos 715.856 873.536

Nota
explicativa 2019 2018

Passivos
Passivos circulantes
Fornecedores 3.935 1.955
Taxas regulamentares 3.545 4.244
Impostos e contribuições sociais 8 8.662 5.651
Passivo de Arrendamento 7 252 -
Outras contas a pagar 1.656 1.527
Total dos passivos circulantes 18.050 13.377
Passivos não circulantes
Impostos e contribuições sociais diferidos 9 71.513 70.133
Tributos diferidos 10 53.543 58.069
Passivo de arrendamento 7 491 -
Provisão para contingências 12 1.611 1.454
Outras contas a pagar 2.133 2.891
Total dos passivos não circulantes 129.291 132.547
Total dos passivos 147.341 145.924
Capital social 448.500 588.500
Reserva de lucros 118.935 107.492
Dividendos adicionais propostos 1.080 31.620
Total do patrimônio líquido 13 568.515 727.612
Total dos passivos e do patrimônio líquido 715.856 873.536

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Demonstração do resultado para o 
exercício findo em 31 de dezembro de 2019

(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto o lucro por ação)
Nota

explicativa 2019 2018
Receita operacional líquida 18 67.112 77.678
Pessoal (2.655) (2.530)
Serviços de terceiros (2.029) (2.244)
Material (9.903) (3.390)
Depreciação e amortização (211) -
Outros custos operacionais, líquidos (293) (658)
Custos operacionais 19 (15.091) (8.822)
Lucro Bruto 52.021 68.856
Pessoal (10) (20)
Serviços de terceiros (1.063) (1.295)
Outras despesas operacionais, líquidas (1.509) (684)
Despesas operacionais 19 (2.582) (1.999)
Lucro antes das receitas e despesas financeiras, 

líquidas dos impostos e das contribuições 49.439 66.857
Receitas financeiras 2.566 9.639
Despesas financeiras (272) (192)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas 20 2.294 9.447
Lucro antes dos impostos e das contribuições 51.733 76.304
Imposto de renda e contribuição social correntes (6.644) (14.497)
Imposto de renda e contribuição social diferidos (1.380) (2.086)
Imposto de renda e contribuição social 14 (8.024) (16.583)
Lucro líquido do exercício 43.709 59.721
Lucro por Ação
Lucro por ação - básico e diluído (em R$) 17 0,09746 0,10148
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Demonstração do resultado abrangente para o exercício findo
em 31 de dezembro de 2019 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

2019 2018
Lucro líquido do exercício 43.709 59.721
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total do exercício 43.709 59.721
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Demonstração da mutação do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2019 (Valores expressos em milhares de reais – R$)
Reservas de lucros Dividendos

adicionais
propostos

Nota
explicativa

Capital
social Legal Incentivo fiscal

Lucros
acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2017 13 588.500 20.156 71.743 16.701 - 697.100
Aprovação de dividendos adicionais propostos - AGO de 27/04/2018 - - - (16.701) - (16.701)
Aprovação dos dividendos intercalares - - - - (12.508) (12.508)
Lucro líquido do exercício - - - - 59.721 59.721
Destinação do lucro do exercício:
Reserva legal - 2.986 - - (2.986) -
Reserva de incentivo fiscal - - 12.607 - (12.607) -
Dividendos adicionais propostos - - - 31.620 (31.620) -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 13 588.500 23.142 84.350 31.620 - 727.612
Redução de capital (140.000) - - - - (140.000)
Aprovação de dividendos adicionais propostos - AGO de 30/04/2019 - - - (31.620) - (31.620)
Dividendos Intercalares pagos - - - - (31.186) (31.186)
Lucro líquido do exercício - - - - 43.709 43.709
Destinação do lucro do exercício:
Reserva legal - 2.186 - - (2.186) -
Reserva de incentivo fiscal - - 9.257 - (9.257) -
Dividendos adicionais propostos - - - 1.080 (1.080) -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 13 448.500 25.328 93.607 1.080 - 568.515

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Demonstração do fluxo de caixa para o exercício findo
em 31 de dezembro de 2019 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Nota
explicativa 2019 2018

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 43.709 59.721
Ajustes para:
Amortização de direito de uso 7 211 -
Provisões para contingências 12 168 1
Remuneração do ativo de contrato de concessão 6 e 18 (31.865) (33.668)
Correção monetária do ativo de contrato de 
 concessão 6 e 18 (18.560) (23.828)

Receita de construção 6 e 18 759 (1.006)
Receita de aplicação financeira 20 (2.368) (7.434)
Imposto de renda e contribuição social 14 8.024 16.583
Tributos diferidos 18 (4.526) (3.425)
Juros passivo de arrendamento 7 65 -
Provisão de parcela variável 1.061 3.203
Custo de construção 19 (753) 901

(4.075) 11.048
Variações nos ativos e passivos:
Baixa do contas a receber e ativo de contrato 
de concessão, líquidos 98.822 91.037

(Aumento) nos impostos e contribuições 
sociais ativos, líquido dos passivos (607) (2.729)

(Aumento) Redução nas outras contas a 
receber, depósitos judiciais e outros ativos (335) 2.978

(Aumento) Redução nos fornecedores 2.733 (88)
(Redução) nas taxas regulamentares (699) (611)
(Redução) Aumento nas outras contas a pagar (640) 1.339

99.274 91.926
Caixa gerado pelas atividades operacionais 95.199 102.974
Imposto de renda e contribuição social pagos (2.836) (8.074)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 92.363 94.900
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Redução (aumento) no saldo de títulos e valores 
mobiliários 116.319 (64.482)

(Adições) no imobilizado e intangível (37) -
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades  
de investimento 116.282 (64.482)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamentos de passivo de arrendamento 7 (228) -
Redução de Capital 13 (140.000) -
Dividendos pagos 11 (62.806) (29.209)
Caixa líquido (aplicado) nas atividades de 
 financiamento (203.034) (29.209)
Aumento líquido no caixa e equivalentes 

de caixa 5.611 1.209
Saldo inicial do caixa e equivalentes de caixa        4 1.239 30
Saldo final do caixa e equivalentes de caixa 4 6.850 1.239
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa 5.611 1.209
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Notas explicativas às demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 
(Valores expressos em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

1. INFORMAÇÕES GERAIS
A ATE III Transmissora de Energia S.A. (“ATE III” ou "Companhia") é uma
sociedade anônima de capital fechado, constituída no exercício de 2004, que
tem por objeto social explorar concessões de serviços públicos de transmis-
são de energia elétrica, prestados mediante a implantação, a construção, a
operação e a manutenção de instalações de transmissão, incluindo serviços
de apoio e administrativos, necessários à transmissão de energia elétrica, se-
gundo os padrões estabelecidos na legislação e nos regulamentos em vigor. A 
Companhia detém a concessão para construção, operação e manutenção das 
linhas de transmissão e subestação em 500 kV e 230 kV da interligação Norte-
-Sul III, trecho I, bem como das demais instalações necessárias às funções de 
medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação e apoio,
nos termos do Decreto de Outorga de Concessão, de 3 de abril de 2006, e
do Contrato de Concessão nº 001/2006 firmado com a Agência Nacional de
Energia Elétrica - ANEEL em de 27 de abril de 2006, por um prazo de 30 anos. 
A construção da linha de transmissão foi iniciada em agosto de 2006 e con-
cluída em maio de 2008. A ATE III é uma controlada da Transmissora Aliança
de Energia Elétrica S.A. (“Taesa”), e de acordo com o previsto no Contrato
de Concessão assinado com a ANEEL, a Taesa, como acionista controlador,
possui o compromisso de garantir que todas as obrigações e encargos esta-
belecidos no referido contrato sejam cumpridos.
2. BASE DE PREPARAÇÃO
2.1. Declaração de conformidade: As presentes demonstrações financeiras
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As
demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria em 12 de março de
2020. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluí-
das na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e
as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis - CPC e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. Todas 
as informações relevantes das demonstrações financeiras estão sendo evi-
denciadas, e correspondem às informações utilizadas na gestão da Compa-
nhia. 2.2. Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram prepa-
radas com base no custo histórico, com exceção dos instrumentos financeiros
mensurados pelo valor justo e dos instrumentos financeiros não derivativos,
mensurados pelo valor justo por meio do resultado. 2.3. Moeda funcional e
de apresentação: As demonstrações financeiras são apresentadas em reais,
que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras
apresentadas em reais foram arredondadas para o milhar mais próximo, exce-
to quando indicado de outra forma. 2.4. Uso de estimativas e julgamentos:
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do
CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas
que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ati-
vos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas 
estimativas. Estimativas e premissas são revisadas de uma maneira contínua. 
Revisões com relação às estimativas contábeis são reconhecidas no exercício 
em que as estimativas são revisadas. As principais áreas que envolvem esti-
mativas e premissas são: a) Ativo de contrato de concessão - A Companhia
efetua análises que envolvem o julgamento da Administração, substancial-
mente, no que diz respeito a aplicabilidade da interpretação de contratos de
concessão, determinação e classificação dos gastos de implementação da
infraestrutura, ampliação, reforços e melhorias como ativo de contrato de con-
cessão. A Administração da Companhia avalia o momento de reconhecimento 
dos ativos das concessões com base nas características econômicas de cada
contrato de concessão. O ativo de contrato de concessão se origina na medi-
da em que a concessionária satisfaz a obrigação de construir e implementar a
infraestrutura de transmissão, sendo a receita reconhecida ao longo do tempo
do projeto. O ativo de contrato de concessão é registrado em contrapartida a
receita de construção, que é reconhecida com base nos gastos incorridos na
implementação da infraestrutura de transmissão. A taxa aplicada ao ativo de
contrato de concessão é uma taxa de desconto que melhor representa a esti-
mativa da Companhia para a remuneração financeira dos investimentos da in-
fraestrutura de transmissão, por considerar os riscos e prêmios específicos do
negócio. A taxa para precificar o componente financeiro do ativo de contrato
de concessão é estabelecida na data do início de cada contrato de concessão. 
Quando o Poder Concedente revisa ou atualiza a receita que a Companhia
tem direito a receber, a quantia escriturada do ativo de contrato de concessão
é ajustada para refletir os fluxos revisados, sendo o ajuste reconhecido como
receita ou despesa no resultado. A taxa de desconto definida foi a taxa utili-
zada no leilão. Quando a concessionária presta serviços de implementação
da infraestrutura, é reconhecida a receita de construção pelo valor justo e os
respectivos custos relativos aos serviços de implementação da infraestrutura
prestados levando em consideração que os projetos embutem margem sufi-
ciente para cobrir os custos de implementação da infraestrutura e encargos.
Quando a concessionária presta serviços de operação e manutenção, é reco-
nhecida a receita pelo valor justo, tendo como um dos parâmetros os valores
estimados pelo Poder Concedente e os respectivos custos, conforme contra-
prestação dos serviços. b) Avaliação de instrumentos financeiros - São utili-
zadas premissas e técnicas de avaliação que incluem informações que não
se baseiam em dados observáveis de mercado para estimar o valor justo de
determinados tipos de instrumentos financeiros, bem como a análise de sensi-
bilidade dessas premissas. c) Impostos, contribuições e tributos - Existem in-
certezas relacionadas à interpretação de regulamentos tributários complexos
e ao valor e à época de resultados tributáveis futuros. Em virtude da natureza
de longo prazo, diferenças entre os resultados reais e as premissas adotadas,
ou futuras mudanças nessas premissas, poderiam exigir ajustes futuros na
receita e despesa de impostos, já registradas. São constituídas provisões,
quando aplicável, com base em estimativas para possíveis consequências de
auditorias por parte das autoridades fiscais das respectivas jurisdições em
que atua, baseadas em diversos fatores, tais como experiência de auditorias
fiscais anteriores e interpretações divergentes dos regulamentos tributários
pela entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável. d) Imposto de
renda e contribuição social diferidos - São registrados ativos relacionados a
impostos diferidos decorrentes de diferenças temporárias entre as bases con-
tábeis de ativos e passivos e as bases fiscais considerando a legislação tribu-
tária vigente. Os impostos e contribuições diferidos ativos são reconhecidos à
medida em que é esperada a geração de lucro tributável futuro suficiente com
base em projeções elaboradas pela Administração. Essas projeções incluem
hipóteses relacionadas ao desempenho da Companhia e fatores que podem
diferir das estimativas atuais. Ativos de imposto de renda e contribuição social
diferidos são revisados a cada data de relatório e reduzidos à medida que
sua realização não seja mais provável. e) Arrendamentos - A companhia ten-
do como base a norma CPC 06 - R2 aplicou o modelo de contabilização de
arrendamentos mercantil para todos os tipos de arrendamentos, exceto para
arrendamentos de curto prazo (contrato de prazo igual ou inferior a 12 meses)
e arrendamentos de ativo de baixo valor. A companhia remensura seu passivo 
de arrendamento em razão de reavaliações ou modificações do arrendamen-
to (correções monetárias), para refletir pagamentos fixos na essência revisa-
dos. Tais ajustes são diretamente levados contra o ativo “direito de uso”. 2.5.

Informações por segmento: A Companhia atua somente no segmento de 
transmissão de energia elétrica e realiza atividade de disponibilização da rede 
básica com base no contrato celebrado com o ONS, denominado Contrato de 
Uso do Sistema de Transmissão - CUST.
3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
3.1. Reconhecimento de receita: Os concessionários devem registrar e 
mensurar a receita dos serviços que prestam obedecendo aos pronunciamen-
tos técnicos CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente e CPC 48 - Instrumen-
tos Financeiros, mesmo quando prestados sob um único contrato de conces-
são. As receitas são reconhecidas (i) quando ou conforme a entidade satisfaz 
as obrigações de performance assumidas no contrato com o cliente; (ii) quan-
do for possível identificar os direitos; (iii) quando houver substância comercial; 
e (iv) quando for provável que a entidade receberá a contraprestação à qual 
terá direito. As receitas da Companhia são classificadas nos seguintes grupos: 
a) Receita de construção - Serviços de implementação da infraestrutura, am-
pliação, reforço e melhorias das instalações de transmissão de energia elétri-
ca. As receitas de infraestrutura são reconhecidas conforme os gastos incorri-
dos e calculadas acrescendo-se as alíquotas de PIS e COFINS ao valor do
investimento, uma vez que os projetos embutem margem suficiente para co-
brir os custos de implementação da infraestrutura e encargos, considerando
que boa parte de suas instalações é implementada através de contratos ter-
ceirizados com partes não relacionadas. Toda margem de construção é reco-
nhecida durante o período da obra e variações positivas ou negativas em re-
lação à margem estimada são alocadas no resultado quando incorridas. Para
estimativa referente a Receita de Construção, a Companhia utilizou um mode-
lo que apura o custo de financiar o cliente (no caso, Poder Concedente). A
taxa para calcular o valor presente líquido da margem de construção (e de
operação) é definida no momento inicial do projeto e não sofre alterações
posteriores, sendo apurada de acordo com o risco de crédito do cliente e pra-
zo de financiamento. b) Remuneração do ativo de contrato de concessão -
Juros reconhecidos pelo método linear com base na taxa que melhor repre-
senta a remuneração dos investimentos da infraestrutura de transmissão, por
considerar os riscos e prêmios específicos do negócio. A taxa busca precificar
o componente financeiro do ativo de contrato, determinado na data de início
de cada contrato de concessão. c) Receita de correção monetária do ativo de
contrato de concessão - Correção reconhecida a partir da operacionalização
do empreendimento com base no índice de inflação definido no contrato de
concessão. As correções monetárias são calculadas com base no Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor - IPCA. d) Receita de operação e manuten-
ção - Serviços de operação e manutenção das instalações de transmissão de
energia elétrica, cujo reconhecimento inicia-se a partir da operacionalização
do empreendimento. 3.2. Receitas financeiras e despesas financeiras: As
receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras,
que é reconhecida no resultado, por meio do método dos juros efetivos. 3.3.
Instrumentos financeiros: Classificação e mensuração - Os instrumentos fi-
nanceiros são classificados em três categorias: mensurados ao custo amorti-
zado; ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (“VJORA”) e
ao valor justo por meio do resultado (“VJR”). A classificação dos ativos finan-
ceiros no reconhecimento inicial depende das características dos fluxos de
caixa contratuais e do modelo de negócio para a gestão destes ativos financei-
ros. A Companhia apresenta seus instrumentos financeiros da seguinte forma:
• Ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado - Os ativos financeiros
ao valor justo por meio do resultado compreendem ativos financeiros mantidos
para negociação, ativos financeiros designados no reconhecimento inicial ao
valor justo por meio do resultado ou ativos financeiros a ser obrigatoriamente
mensurados ao valor justo. Ativos financeiros com fluxos de caixa que não
sejam exclusivamente pagamentos do principal e juros são classificados e
mensurados ao valor justo por meio do resultado. As variações líquidas do
valor justo são reconhecidas no resultado. • Custo amortizado - Um ativo fi-
nanceiro é classificado e mensurado pelo custo amortizado, quando tem fina-
lidade de recebimento de fluxos de caixa contratuais e gerar fluxos de caixa
que sejam “exclusivamente pagamentos de principal e de juros” sobre o valor
do principal em aberto. Esta avaliação é executada em nível de instrumento.
Os ativos mensurados pelo valor de custo amortizado utilizam método de juros 
efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução de valor recuperável. A
receita de juros é reconhecida através da aplicação de taxa de juros efetiva,
exceto para créditos de curto prazo quando o reconhecimento de juros seria
imaterial. (i) Redução ao valor recuperável de ativos financeiros (“impairment”)
- O modelo de perdas esperadas é aplicado aos ativos financeiros mensura-
dos ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes, com exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais. A
Companhia não identificou perdas (“impairment”) a serem reconhecidas nos
exercícios apresentados. (ii) Baixa de ativos financeiros - A baixa (desreco-
nhecimento) de um ativo financeiro ocorre quando os direitos contratuais aos
fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando são transferidos a um terceiro os
direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo finan-
ceiro em uma transação na qual, substancialmente, todos os riscos e benefí-
cios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Qualquer participação
que seja criada ou retida pela Companhia em tais ativos financeiros transferi-
dos é reconhecida como um ativo ou passivo separado. b) Passivos financei-
ros: Os passivos financeiros são classificados como VJR quando são manti-
dos para negociação ou designados ao valor justo por meio do resultado. Os
outros passivos financeiros (incluindo empréstimos) são mensurados pelo
valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. 3.4. Provi-
sões para riscos trabalhistas e cíveis: Uma provisão é reconhecida, em
virtude de um evento passado, se a Companhia tem uma obrigação legal ou
construtiva que possa ser estimada de maneira confiável e é provável que um
recurso econômico venha a ser exigido para liquidar a obrigação. A despesa
relativa à constituição de qualquer provisão é apresentada na demonstração
do resultado, líquida de qualquer reembolso. 3.5. Subvenção e assistência
governamentais: As subvenções que visam compensar a Companhia por
despesas incorridas são reconhecidas no resultado em uma base sistemática
no mesmo período em que as despesas são auferidas, registrando-se o im-
posto total no resultado como se devido fosse, em contrapartida à receita de
subvenção equivalente, a serem demonstrados um deduzido do outro. Os va-
lores registrados no resultado serão destinados à reserva de incentivo fiscal
no patrimônio líquido. 3.6. Imposto de renda e contribuição social: O im-
posto de renda e a contribuição social do exercício correntes e diferidos são
calculados com base no lucro real, à alíquota de 15%, acrescida do adicional
de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240, para imposto de renda e
de 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e
consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribui-
ção social, limitada a 30% do lucro tributável anual. Os impostos correntes são 
os impostos a pagar ou a receber esperados sobre o lucro ou prejuízo tributá-
vel do exercício, às taxas de impostos determinadas ou substantivamente de-
terminadas na data de competência das demonstrações financeiras e qual-
quer ajuste aos impostos a pagar de exercícios anteriores. Os impostos 
correntes e diferidos são reconhecidos no resultado, a menos que estejam

relacionados à combinação de negócios, ou itens diretamente reconhecidos 
no patrimônio líquido. Os impostos diferidos são reconhecidos com relação às 
diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para 
fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins fiscais. Os im-
postos diferidos são mensurados pelas alíquotas que se espera serem aplica-
das às diferenças temporárias quando elas revertem, baseando-se nas alí-
quotas vigentes na data de apresentação das demonstrações financeiras. 3.7.
Lucro por ação: O lucro por ação básico é calculado por meio do resultado do 
exercício atribuível aos acionistas da Companhia e da média ponderada das 
ações em circulação no respectivo exercício. O lucro por ação diluído é calcu-
lado considerando o efeito de instrumentos dilutivos, quando aplicável. 3.8.
Arrendamentos: A Companhia avalia, na data de início do contrato de alu-
guel, se esse contrato é ou contém um arrendamento. Ou seja, se o contrato 
transmite o direito de controlar o uso de um ativo identificado por um período 
de tempo em troca de contraprestação. A Companhia como arrendatária apli-
ca uma única abordagem de reconhecimento e mensuração para todos os 
arrendamentos, exceto para arrendamentos de curto prazo e arrendamentos 
de ativos de baixo valor. A Companhia reconhece os passivos de arrendamen-
to para efetuar pagamentos de arrendamento e ativos de direito de uso que 
representam o direito de uso dos ativos subjacentes. 3.8.1 Ativos de direito 
de uso: A Companhia reconhece os ativos de direito de uso na data de início 
do arrendamento (ou seja, na data em que o ativo subjacente está disponível 
para uso). Os ativos de direito de uso são mensurados ao custo, deduzidos de 
qualquer amortização acumulada e perdas por redução ao valor recuperável, 
e ajustados por qualquer nova remensuração dos passivos de arrendamento. 
O custo dos ativos de direito de uso inclui o valor dos passivos de arrenda-
mento reconhecidos mensurados pelo valor presente, custos diretos iniciais 
incorridos e pagamentos de arrendamentos realizados até a data de início, 
menos os eventuais incentivos de arrendamento recebidos. Os ativos de direi-
to de uso são amortizados linearmente, pelo menor período entre o prazo do 
arrendamento e a vida útil estimada dos ativos. Os contratos de arrendamento 
da companhia compreendem em veículos automotores com duração entre 3 a 
5 anos. 3.8.2 Passivos de arrendamento: Na data de início do arrendamen-
to, a Companhia reconhece os passivos de arrendamento mensurados pelo 
valor presente dos pagamentos a serem realizados durante o prazo do arren-
damento. Os pagamentos do arrendamento incluem pagamentos fixos (in-
cluindo, substancialmente, pagamentos fixos) menos quaisquer incentivos de 
arrendamento a receber, pagamentos variáveis de arrendamento que depen-
dem de um índice ou taxa, e valores esperados a serem pagos sob garantias 
de valor residual. Os pagamentos de arrendamento incluem ainda o preço de 
exercício de uma opção de compra razoavelmente certa de ser exercida pela 
Companhia e pagamentos de multas pela rescisão do arrendamento, se o 
prazo do arrendamento refletir a Companhia exercendo a opção de rescindir a 
arrendamento. Ao calcular o valor presente dos pagamentos do arrendamen-
to, a Companhia usa a sua taxa de empréstimo incremental na data de início 
porque a taxa de juros implícita no arrendamento não é facilmente determiná-
vel. Após a data de início, o valor do passivo de arrendamento é aumentado 
para refletir o acréscimo de juros e reduzido para os pagamentos de arrenda-
mento efetuados. Além disso, o valor contábil dos passivos de arrendamento 
é remensurado se houver uma modificação, uma mudança no prazo do arren-
damento, uma alteração nos pagamentos do arrendamento (por exemplo, mu-
danças em pagamentos futuros resultantes de uma mudança em um índice ou 
taxa usada para determinar tais pagamentos de arrendamento) ou uma altera-
ção na avaliação de uma opção de compra do ativo subjacente. 3.8.3 Arren-
damentos de curto prazo e de ativos de baixo valor: A Companhia aplica a 
isenção de reconhecimento de arrendamento de curto prazo a seus arrenda-
mentos de curto prazo (ou seja, arrendamentos cujo prazo de arrendamento 
seja igual ou inferior a 12 meses a partir da data de início e que não conte-
nham opção de compra). Também aplica a concessão de isenção de reconhe-
cimento de ativos de baixo valor a arrendamentos considerados de baixo va-
lor. Os pagamentos de arrendamento de curto prazo e de arrendamentos de 
ativos de baixo valor são reconhecidos como despesa pelo método linear ao 
longo do prazo do arrendamento. 3.9. Normas e interpretações novas e re-
visadas: 3.9.1. Novas normas aplicadas a partir de 1º de janeiro de 2019: 
CPC 06 (R2) - Operações de arrendamento mercantil: A Companhia aplicou o 
CPC 06 (R2), a partir de 1º de janeiro de 2019 com base no método retrospec-
tivo modificado. A Companhia avaliou seus contratos de arrendamento à luz 
das novas normas contábeis e optou por adotar a norma para contratos que 
foram anteriormente identificados como arrendamentos que utilizam o CPC 06 
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(R1) e o ICPC 03 - Aspectos Complementares das Operações de Arrenda-
mento Mercantil. Portanto, a Companhia não aplicou a norma a contratos que 
não tenham sido previamente identificados como contratos que contenham 
um arrendamento nos termos do CPC 06 (R1) e o ICPC 03 e optou por utilizar 
as isenções propostas pela norma para contratos de arrendamento cujo prazo 
se encerre em 12 meses a partir da data da adoção inicial, e contratos de ar-
rendamento cujo ativo objeto seja de baixo valor. A Companhia possui baixo 
volume com contratos de arrendamentos, cujos valores não são representati-
vos. Segue quadro com principais impactos da adoção:

Impactos da adoção  CPC 06 (R2)
Ativo
Direito de uso 695
Total do Ativo 695
Passivo
Passivo de arrendamento 743
Impostos e Contribuições Diferidos (16)
Total do Passivo 727
Patrimônio Líquido 
Lucro líquido do exercício (32)
Total do Patrimônio Líquido (32)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 695
Demonstração do resultado 
Outros custos operacionais 228
Depreciação e amortização (211)
Lucro operacional 17
Despesa financeira (65)
Impostos de renda e Contribuição Social Diferidos 16
Lucro líquido do exercício (32)

Impactos da adoção  CPC 06 (R2)
Antes da adoção Ajuste Depois da adoção

Ativo 715.161 695 715.856
Passivo 146.615 727 147.342
Patrimônio Líquido 568.546 (32) 568.514
ICPC 22 - Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro: A Interpreta-
ção (equivalente à interpretação IFRIC 23) trata da contabilização dos tributos 
sobre o lucro nos casos em que os tratamentos tributários envolvem incerteza 
que afeta a aplicação da IAS 12 (CPC 32) e não se aplica a tributos fora do 
âmbito da IAS 12 nem inclui especificamente os requisitos referentes a juros e 
multas associados a tratamentos fiscais incertos. A Interpretação aborda espe-
cificamente o seguinte: • Se a entidade considera tratamentos fiscais incertos 
separadamente; • As suposições que a entidade faz em relação ao exame dos 
tratamentos tributários pelas autoridades fiscais; • Como a entidade determina 
o lucro real (prejuízo fiscal), bases de cálculo, prejuízos fiscais não utilizados,
créditos tributários extemporâneos e alíquotas de imposto; • Como a entidade
considera as mudanças de fatos e circunstâncias. A Companhia determina se
considera cada tratamento tributário incerto separadamente ou em conjunto
com um ou mais tratamentos fiscais incertos e considera a abordagem que
melhor prevê a resolução da incerteza. A Companhia aplica julgamento signifi-
cativo na identificação de incertezas sobre tratamentos de imposto de renda e
avaliou se a Interpretação teve impacto em suas demonstrações financeiras. A
Companhia determinou, com base em seu estudo de conformidade tributária,
que é provável que seus tratamentos fiscais serão aceitos pelas autoridades
fiscais. A Interpretação não teve impacto nas demonstrações financeiras da
Companhia. Melhorias anuais - Ciclo 2015-2017: • CPC 32 - Tributos sobre o
Lucro: As alterações esclarecem que as consequências do imposto de renda
sobre dividendos estão vinculadas mais diretamente a transações ou eventos
passados que geraram lucros distribuíveis do que às distribuições aos titula-
res. Portanto, a entidade reconhece as consequências do imposto de renda
sobre dividendos no resultado, outros resultados abrangentes ou patrimônio
líquido conforme o lugar em que a entidade originalmente reconheceu essas
transações ou eventos passados. A entidade aplica essas alterações a partir
de 1º de janeiro de 2019. Quando a entidade aplica essas alterações pela pri-
meira vez, as aplica às consequências do imposto de renda sobre dividendos
reconhecidas a partir do início do período comparativo mais antigo. Como a
legislação fiscal aplicável nas jurisdições nas quais a Companhia atua (prima-
riamente no Brasil) não preveem a tributação dos dividendos, essa alteração
não trouxe efeito sobre as demonstrações financeiras. • CPC 20 (R1) - Custos
de Empréstimos: As alterações esclarecem que a entidade deve tratar como
parte dos empréstimos em geral qualquer empréstimo que tenha sido contra-
ído originalmente para desenvolver um ativo qualificável quando substancial-
mente todas as atividades necessárias para preparar o ativo para uso ou venda 
forem concluídas. A entidade aplica estas alterações aos custos de emprés-
timos incorridos a partir do início do período anual em que a entidade aplica
essas alterações pela primeira vez. A entidade aplica estas alterações a perí-
odos anuais com início a partir de 1º de janeiro de 2019. Como a prática atual
da Companhia está alinhada a essas alterações, não houve nenhum impacto
sobre suas demonstrações financeiras. 3.9.2. Norma emitida, mas ainda não
vigente até a data das demonstrações financeiras da Companhia: As normas e
interpretações novas e alteradas emitidas, mas não ainda em vigor até a data
de emissão das demonstrações financeiras da Companhia, estão descritas a
seguir. A Companhia pretende adotar estas normas e interpretações novas e
alteradas, se cabível, quando entrarem em vigor. Alterações ao CPC 26 (R1) e
IAS 8: Definição de omissão material: Em outubro de 2018, o IASB emitiu alte-
rações à IAS 1 e IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates
and Errors, sendo essas alterações refletidas na revisão 14 do CPC, alterando
o CPC 26 (R1) e o CPC 23 para alinhar a definição de “omissão material”
ou “divulgação distorcida material” em todas as normas e esclarecer certos 
aspectos da definição. A nova definição declara que: “a informação é material 
se sua omissão, distorção ou obscurecimento pode influenciar, razoavelmente, 
decisões que os principais usuários das demonstrações financeiras de propó-
sito geral fazem com base nessas demonstrações financeiras, que fornecem 
informações financeiras sobre relatório específico da entidade. Não é esperado 
que essas alterações tenham um impacto significativo nas demonstrações fi-
nanceiras da Companhia.
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

2019 2018
Caixa e bancos 19 28
Aplicações financeiras 6.831 1.211

6.850 1.239
Taxa de rentabilidade anual acumulada 2019 2018
CDB e Operações Compromissadas 104% do CDI 103,00 % do CDI
Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, depósitos bancários à vista e 
aplicações financeiras de curto prazo. São operações de alta liquidez, sem 
restrição de uso, prontamente conversíveis em um montante conhecido de 
caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.
5. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

2019 2018
Fundo de investimentos
FIC de FI Pampulha 45.539 159.489
Ativo circulante 45.539 159.489
Taxa de rentabilidade acumulada
FIC de FI Pampulha 103,08% do CDI 102,65 do CDI
Os títulos e valores mobiliários referem-se às aplicações financeiras de opera-
ções contratadas em instituições financeiras nacionais a preços e condições 
de mercado, 100% por meio do FIC de FI Pampulha fundos não exclusivos, 
administrados e geridos pela BNP PARIBAS Asset Management, que tem ca-
racterística de renda fixa e segue a política de “aplicações” da Companhia. 
Os recursos destinados ao fundo de investimento são alocados somente em 
emissões públicas e privadas de títulos de renda fixa, sujeitos apenas a risco 
de crédito, com prazos de liquidez diversificados, aderentes às necessidades 
dos fluxos de caixa dos cotistas.
6. ATIVO DE CONTRATO DE CONCESSÃO

Linha de 
transmissão 2018

Adi-
ção (*)

Remu-
neração

Correção
Monetária

Recebi-
mento 2019

Colina do 
Tocantins - TO/
Marabá - PA/ 

Paraupebas - PA 687.840 (759) 31.865 18.560 (95.869) 641.637
Circulante 92.324 95.987
Não circulante 595.516 545.650
(*) A Companhia entende que os investimentos realizados em melhorias nos 
exercícios anteriores a 2019 não terão recebimento de RAP, mediante a este 
entendimento, a companhia realizou a reversão do montante de R$ 753 para 
o custo de O&M.

Linha de 
transmissão

Adoção
inicial do 

CPC47
Adi-
ção

Remu-
neração

Correção
Monetária

Recebi-
mento 2018

Colina do 
Tocantins - TO/
Marabá - PA/ 

Paraupebas - PA 721.720 1.006 33.668 23.828 (92.382) 687.840
Circulante 89.016 92.324
Não circulante 632.704 595.516
• Principais características dos contratos de concessão: RAP - A prestação do
serviço público de transmissão ocorrerá mediante o pagamento à transmisso-
ra da RAP a ser auferida, a partir da data de disponibilização para operação
comercial das instalações de transmissão. A RAP é reajustada anualmente
pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA. Faturamento da receita
de operação, manutenção e construção - Pela disponibilização das instala-
ções de transmissão para operação comercial, a transmissora terá direito, nos 
primeiros 15 anos de operação comercial, ao faturamento anual de operação,
manutenção e construção, reajustado e revisado anualmente. No 16º ano de
operação comercial, o faturamento anual de operação, manutenção e constru-
ção da transmissora será de 50% estendendo-se, desta forma, até o término
do prazo final da concessão. Parcela variável - A receita de operação, manu-
tenção e construção estará sujeita a desconto, mediante redução em base
mensal, refletindo a condição de disponibilidade das instalações de transmis-
são, conforme metodologia disposta no CPST. A parcela referente ao descon-
to anual por indisponibilidade não poderá ultrapassar 12,5% da receita anual
de operação, manutenção e construção da transmissora, relativa ao período
contínuo de 12 meses anteriores ao mês da ocorrência da indisponibilidade,
inclusive esse mês. Caso seja ultrapassado o limite supracitado, a transmis-
sora estará sujeita à penalidade de multa, aplicada pela ANEEL nos termos
da Resolução nº 318, de 6 de outubro de 1998, no valor máximo por infração
incorrida de 2% do valor do faturamento anual de operação, manutenção e
construção dos 12 meses anteriores à lavratura do auto de infração. Extinção
da concessão e reversão de bens vinculados - O advento do termo final do
contrato de concessão determina, de pleno direito, a extinção da concessão,
facultando-se à ANEEL, a seu exclusivo critério, prorrogar o referido contrato
até a assunção de uma nova transmissora. A extinção da concessão determi-
nará, de pleno direito, a reversão, ao Poder Concedente, dos bens vinculados
ao serviço, procedendo-se aos levantamentos e as avaliações, bem como à
determinação do montante da indenização devida à transmissora, observados 
os valores e as datas de sua incorporação ao sistema elétrico. O valor da
indenização dos bens reversíveis será aquele resultante de inventário realiza-
do pela ANEEL ou por preposto especialmente designado, e seu pagamento
será realizado com os recursos da Reserva Global de Reversão - RGR. A
Companhia não é obrigada a remunerar o Poder Concedente pelas conces-
sões das linhas de transmissão de energia, por meio de investimentos adicio-
nais, quando da reversão dos bens vinculados ao serviço público de energia

elétrica. A Administração entende que a melhor estimativa para o valor de 
indenização é o valor residual contábil do ativo imobilizado. Renovação - A 
critério exclusivo da ANEEL e para assegurar a continuidade e qualidade do 
serviço público, o prazo da concessão poderá ser prorrogado por, no máximo, 
igual período, mediante requerimento prévio da transmissora. Aspectos am-
bientais - A transmissora deverá construir, operar e manter as instalações de 
transmissão, observando a legislação e os requisitos ambientais aplicáveis e 
adotando todas as providências necessárias com o órgão responsável para 
obtenção dos licenciamentos, por sua conta e risco, e cumprir todas as suas 
exigências. Descumprimento de penalidades - Nos casos de descumprimento 
das penalidades impostas por infração, notificação ou determinação da ANE-
EL e dos procedimentos de rede, para regularizar a prestação de serviços, 
poderá ser decretada a caducidade da concessão, na forma estabelecida na 
lei e no contrato de concessão, sem prejuízo da apuração das responsabili-

dades da transmissora perante o Poder Concedente, a ANEEL, os usuários 
e terceiros, e das indenizações cabíveis. Alternativamente à declaração de 
caducidade, a ANEEL poderá propor a desapropriação do bloco de ações de 
controle da transmissora e levá-lo a leilão público. O valor mínimo definido 
para o leilão será o montante líquido da indenização que seria devida no caso 
de caducidade. Aos controladores será transferido do montante apurado, o va-
lor equivalente às respectivas participações. • Estrutura de formação da RAP
- A Companhia é remunerada pela disponibilidade de suas instalações de
transmissão, integrantes da Rede Básica, da Rede Básica de Fronteira e das
Demais Instalações de Transmissão - DIT, não estando vinculadas à carga de
energia elétrica transmitida, mas sim ao valor homologado pela ANEEL quan-
do da outorga do contrato de concessão. A remuneração pelas DIT que não
pertencem à Rede Básica é feita por meio de uma tarifa definida pela ANEEL

• Resoluções homologatórias emitidas pela ANEEL
Ciclo 2019-2020 Ciclo 2018-2019 Ciclo 2017-2018

Resolução 2.565 de 25/06/2019 Resolução 2.408 de 28/06/2018 Resolução 2.258 de 27/06/2017
Período: de 01/07/2019 

a 30/06/2020
Período: de 01/07/2018

 a 30/06/2019 
Período: de 01/07/2017 

a 30/06/2018
 RAP  PA Total  RAP  PA Total  RAP  PA Total

125.389 (4.507) 120.882 119.808 (4.360) 115.448 116.301 (6.895) 109.406

7. ARRENDAMENTO FINANCEIRO
A Companhia avaliou os seus contratos e reconhece um ativo de direito de
uso e um passivo de arrendamentos como segue abaixo: a) Direito de Uso:
Os ativos de direito de uso foram mensurados pelo custo, composto pelo valor 
da mensuração inicial do passivo de arrendamentos e pelos custos esperados 
na desmobilização.
Direito de Uso Adoção inicial CPC 06 (R2) Amortização 2019
Automóveis 906 (211) 695
Ativo Não Circulante 906 (211) 695
b) Passivo de arrendamento: Os passivos de arrendamento reconhecidos fo-
ram mensurados pelo valor presente dos pagamentos futuros.
Passivo de 
Arrendamento

Adoção inicial  
CPC 06 (R2)

Juros
incorridos Pagamentos 2019

Automóveis 906 65 (228) 743
906 65 (228) 743

Circulante 252
Não circulante 491
8. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

2019 2018
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social 
sobre Lucro Líquido - CSLL a compensar 5.709 5.748
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, CSLL, PIS e
COFINS - Lei nº 10.833/03 491 657

Outros 251 211
Ativo circulante 6.451 6.616
Ativo não circulante - 26

Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido - CSLL 4.659 2.023

2019 2018
Programa de Integração Social - PIS e Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social 2.369 2.345

INSS, FGTS, ISS e ICMS 1.593 1.243
Outros 41 40
Passivo circulante 8.662 5.651

9. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS
2019 2018

Ativo
IRPJ e CSLL sobre diferenças temporárias (a) 3.571 3.656
IRPJ sobre prejuízos fiscais 4.389 4.834

7.960 8.490
Passivo
IRPJ e CSLL sobre diferenças temporárias (b) (79.473) (78.623)
Efeito líquido no balanço
Passivo - IRPJ e CSLL (71.513) (70.133)
Referem-se às diferenças temporárias sobre: (a) provisões de rateio de ante-
cipação; e (b) valores referentes à aplicação do CPC47
Expectativa de realização do IRPJ e CSLL dife-
ridos ativos 2020 2021 2022 Total
Diferenças temporárias 2.493 857 221 3.571
Prejuízos fiscais 4.389 - - 4.389

6.882 857 221 7.960
10. TRIBUTOS DIFERIDOS

2019 /2018
Programa de Integração Social - PIS e Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social - COFINS - Passivo (a) 53.543 58.069
(a) Valores referentes à aplicação do CPC 47.

11. PARTES RELACIONADAS
I - Outras Contas a Receber - OCR e Outras Contas a Pagar - OCP: a) Ativos e receitas

REF Classificação contábil, natureza 
do contrato e contraparte Valor Original

Período de vigência / 
duração

Taxa de juros / 
Atualização monetária

Principais condi-
ções de rescisão ou 

extinção

Outras informações 
relevantes

Transações com a Controladora
1 OCR x - reembolso de despesas 

- TAESA
N/A N/A Não há taxa de juros e 

atualização monetária.
Não houve. Não houve.

R
E
F

Contratos e outras 
 transações

Ativo Receita

2019 2018 2019 2018

1 Reembolso de despesas Taesa x ATE III 10 - - -
10 - - -

b) Passivos e despesas:

REF

Classificação 
contábil, nature-
za do contrato e 

contraparte

Valor
 Original

Período de 
vigência / 
duração

Taxa de juros 
/Atualização
monetária

Principais condições de 
 rescisão ou extinção

Outras informações 
relevantes

Transações com a Controladora

1

OCR x Outras 
receitas - Serviços 

de Operação e 
Manutenção

R$226 
Valor mensal

04/12/2019
a 04/12/2024

Multa de 2% + 
mora de juros 
de 1% a.m./ 
Atualização
anual pelo 

IGP-M.

O contrato poderá ser rescindido, a critério da 
contratante, mediante notificação ou interpelação 

judicial ou extrajudicial e sem que assista a 
contratada direito a ressarcimento ou indenização 

(condicionado aos termos da cláusula décima 
quarta do contrato), com antecedência mínima de 

30 dias corridos.

Contrato prorrogado e objeto 
alterado para operação e 

manutenção. 
A contratada se obriga a 
providenciar e manter em 

vigor, por sua conta exclusiva, 
todos os seguros exigidos por 
lei, com vigência durante toda 

a execução do contrato.

2

OCP x Outras 
Despesas - 

Serviços de "back-
office" 

R$27
Valor mensal

13/06/2019
a 13/06/2024

Multa de 2% 
a. m. + juros

de mora/
Atualização
anual pelo

IPCA.

O contrato pode ser rescindido a qualquer tempo, 
unilateralmente, mediante aviso prévio de 30 dias 
de antecedência, por motivo de impedimento de 

funcionamento, na hipótese de recuperação judicial 
ou extrajudicial.

Contrato anuído através 
do despacho ANEEL nº 

1.665/2019.

3 OCP x - reembolso 
de despesas N/A N/A

Não há taxa 
de juros e 

atualização
monetária.

Não houve. Não houve.

4 Comodato de 
equipamentos N/A

27/05/2019
a 31/12/2020  

ou 10 dias 
após a 

solicitação
nesse sentido.

Não há taxa 
de juros e 

atualização
monetária.

Não houve.

O valor do aluguel em caso 
de não devolução no prazo 
acordado será de R$100,00 

por dia de atraso.

Transações com empresa ligada

5

OCP x Custo 
com pessoal 
- Previdência

privada - Forluz

Investimento
conforme
opção do 

funcionário

19/03/2012
- término

indeterminado
(contrato
Taesa).

Taxa de 
administração
de 1% sobre 
o total das

contribuições
mensais / Não 
há atualização 

monetária.

Não houve. Não houve.

R
E
F

Contratos e outras transações
Passivo Custos e Despesas

2019 2018 2019 2018
1 Serviços de operação e manutenção - Taesa x ATE III 89 42 518 474
2 Serviços de "back-office" - Taesa x ATE III 27 26 321 308
3 Reembolso de despesas Taesa x ATE III 17 9 - -
5 Previdência privada Forluz - Custo - - 5 20

133 77 844 802

II - Dividendos a pagar

2018 Adição
Paga-
mento 2019

Dividendos a pagar a Taesa - 62.806 (62.806) -
Exercício de 
competência

Data de 
aprovação

Órgão de 
aprovação

Data de 
pagamento Valor

Dividendos
adicionais  2018 30/04/2019 AGE 28.05.2019 31.620

Dividendos
intercalares 2019 29/10/2019 AGE 28.05.2019 11.561

Dividendos
intercalares 2019 05/08/2019 AGE 19.08.2019 13.085

Dividendos
intercalares 2019 14/11/2019 AGE 29.11.2019 6.540

62.806
III - Remuneração dos diretores: Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 
2019 e 2018 os administradores da Companhia abdicaram qualquer tipo de 
remuneração pelo desempenho de suas funções.
12. PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS
A Companhia é parte em ações judiciais e processos administrativos perante
vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das
operações, envolvendo aspectos cíveis e trabalhistas e outros assuntos. Com
base na opinião de seus assessores jurídicos externos, a Companhia consti-
tuiu provisão para riscos trabalhistas e cíveis (faixa de servidão) em montantes 
considerados suficientes para cobrir as perdas estimadas com as ações em
curso. A Companhia possui depósitos judiciais relativos a estas ações no valor 
de R$1.047.

2018 Adições Baixas Reversões 2019
Cíveis 1.294 330 (11) (2) 1.611
Trabalhistas 160 - - (160) -

1.454 330 (11) (162) 1.611
Passivos contingentes: Em 31 de dezembro de 2019, com base na opinião 
de seus consultores jurídicos externos, o montante de causas com risco de 
perda classificados como possível pela Administração da Companhia, era de 
R$11.252, referentes a causas fiscais no valor de R$5.303 e a causas cíveis 
no valor de R$5.949 (R$6.995 em 31 de dezembro de 2018 referentes a cau-
sas fiscais e R$5.952 referente a causas cíveis). Não tendo, dessa forma, pas-
sivos contingentes das causas trabalhistas, para os quais nenhuma provisão 
foi constituída, tendo em vista que as práticas contábeis adotadas no Brasil 
não requerem sua contabilização. As principais causas são: • Execução fiscal 
ajuizado para cobrança dos valores oriundos de suposto não recolhimento 
de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS diferencial 
de alíquotas no período de junho a outubro de 2007 no montante histórico 
de R$3.845. Atualmente, o feito encontra-se em trâmite perante o Superior 
Tribunal de Justiça. • Auto de infração, no valor histórico de R$1.117, lavrado, 
pela Receita Federal, sob a alegação de que a empresa não teria comprovado 
a efetividade dos serviços prestados pelas empresas Telvent Operadora de 
Sistemas Elétricos e Cotesa Engenharia Ltda., razão pela qual não poderia 
deduzir de sua base de Imposto de Renda e de CSLL, referentes ao ano-
-calendário de 2008, as despesas decorrentes das atividades de operação 
e manutenção das linhas de transmissão de energia elétrica. • Cobrança da
diferença do ICMS recolhido quando da remessa interestadual de máquinas,
equipamentos, peças e demais insumos para a linha de transmissão no Esta-
do do Pará. Foi concedido um benefício fiscal à ATE III pelo Estado do Pará,
no qual estava reduzida em 50% a base de cálculo do ICMS relativa ao dife-
rencial de alíquota nas aquisições dos bens indicados anteriormente. Foram
opostos embargos à Execução Fiscal (ação própria para defesa contra uma
cobrança executiva fiscal), sobre os quais ainda não foi obtida sentença. Em
31 de dezembro de 2019 e 2018 o saldo era de R$1.338, valor este depositado
em juízo.

13. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social - Em 31 de dezembro de 2019, o capital social totalmente inte-
gralizado era de R$448.500, representado por 448.500.000 ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal, e em 31 de dezembro de 2018, o capital so-
cial totalmente integralizado era de R$588.500, representado por 588.500.000
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. (*) Em 9 de janeiro de 2019
houve a efetivação da redução de capital da Companhia, após o decurso do
prazo de 60 dias, previsto nos termos do Artigo 173 da Lei nº 6.404 de 15
de dezembro de 1976, para oposição de credores em relação à redução de
capital aprovada na Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) da Companhia,
realizada no dia 6 de novembro de 2018, onde foi deliberada a redução do ca-
pital social da Companhia, passando o capital social de R$588.500, totalmente
subscrito e integralizado em moeda corrente, para R$ 448.500. Reservas de
lucro - (a) Reserva legal - constituída à base de 5% do lucro líquido apurado em 
cada exercício social nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite
de 20% do capital social, e (b) Reserva de incentivo fiscal - a Companhia goza 
de incentivos fiscais do imposto de renda sobre o resultado auferido na explo-
ração da concessão de serviços públicos de transmissão de energia elétrica no 
estado do Tocantins. Esses incentivos foram concedidos pela SUDAM e con-
sistem na redução de 75% de imposto de renda sobre resultados apurados até 
o ano-base 2027. Remuneração dos acionistas - O estatuto social da Compa-
nhia prevê o pagamento de dividendos anual mínimo obrigatório de 25%, cal-
culado sobre o lucro líquido do exercício apurado na forma da Lei nº 6.404/76.
Destinação do lucro líquido do exercício 2019 2018 (*)
Lucro líquido do exercício 43.709 59.721
Reserva legal - 5% (2.186) (2.986)
Reserva de incentivo fiscal (9.257) (12.607)
Lucro líquido do exercício ajustado 32.266 44.128
Dividendos mínimos obrigatórios - 25% (8.067) (11.032)
Dividendos intercalares pagos (31.186) (12.508)
Dividendos adicionais propostos (1.080) (31.620)

(32.266) (44.128)
Resumo das destinações:
Reservas (11.443) (15.593)
Dividendos (32.266) (44.128)

(43.709) (59.721)
(*) Ratificada pelo AGE de 30 de abril de 2019.
14. CRÉDITO (DESPESA) DE IMPOSTO DE RENDA
E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Correntes - Calculados sobre o lucro líquido com base no regime do lucro real. 

2019 2018
Imposto de renda e contribuição social correntes (6.644) (14.497)
Imposto de renda e contribuição social diferidos (1.380) (2.086)

(8.024) (16.583)
Diferidos - Registrados para refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis às di-
ferenças temporárias entre a base fiscal de ativos e passivos, e o respecti-
vo valor contábil, incluindo-se entra elas os ajustes decorrentes das leis nº 
11.638/07, 11.941/09 e Lei nº 12.973/14.
Conciliação da despesa de imposto de renda e  
contribuição social 2019 2018

Lucro das operações continuadas antes dos impostos 51.733 76.304
Despesa de imposto de renda e contribuição social  
calculada à alíquota de 34% (17.589) (25.943)

Incentivo fiscal IRPJ - SUDAM 9.257 12.607
Incentivo fiscal IRPJ - Outros (Rouanet, Audiovisual e outros) 522 589
Outros (214) (3.836)
Despesa de imposto de renda e contribuição social  
reconhecida no resultado (8.024) (16.583)

Alíquota efetiva 16% 22%
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Incentivo fiscal IRPJ - SUDAM: Em 30 de junho de 2009, o Ministério de Inte-
gração Nacional, através da Superintendência do Desenvolvimento da Ama-
zônia - SUDAM, emitiu o Laudo Constitutivo nº 60/2009, que outorga à con-
cessionária um benefício fiscal relativo à redução de 75% do imposto de renda 
devido. O benefício é calculado mensalmente com base no lucro de explora-
ção incidente sobre a totalidade da atividade da concessionária, localizada 
nos Estados do Pará e Tocantins. Em 31 de dezembro de 2018, o Ministério 
de Integração Nacional, por meio da Superintendência do Desenvolvimento da 
Amazônia - SUDAM, emitiu os Laudos Constitutivos nº 222/2018, que outorga 
à concessionária um benefício fiscal relativo à redução de 75% do imposto de 
renda devido. O  benefício é calculado mensalmente com base no lucro de 
exploração incidente sobre a totalidade da atividade da concessionária, loca-
lizada nos Estados do Pará e Tocantins. Os incentivos têm validade até o ano 
2027 e impõem algumas obrigações e restrições: (a) proibição de distribuição 
aos acionistas do valor do imposto que deixar de ser pago em virtude deste 
benefício; (b) constituição de reserva de incentivos fiscais com valor resultante 
deste benefício, ao qual somente poderá ser utilizada para absorção de pre-
juízo ou aumento de capital; e (c) aplicação do benefício obtido em atividades 
diretamente relacionadas à produção na região incentivada.
15. COBERTURA DE SEGUROS
A Companhia adota a política de contratar seguros para os bens sujeitos a
riscos, para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua ativida-
de, e possuem cobertura de seguros contra incêndio e riscos diversos para os
bens tangíveis atrelados à concessão, exceto para as linhas de transmissão
do projeto. Esse fato é uma consequência das coberturas compreendidas nas
apólices não serem compatíveis com os riscos efetivos das linhas de trans-
missão e os prêmios cobrados no mercado das seguradoras e resseguradoras 
serem demasiadamente elevados. A Companhia mantêm apenas seguros em
relação aos danos em seus equipamentos acima de R$500, galpões e esto-
ques, e possui cobertura de responsabilidade civil de diretores e administrado-
res - “Director and Officer - D&O” e de frota.

Tipo de seguro Seguradora Vigência

Limite
máximo de 
indenização

Danos mate-
riais - valor  

em risco
Prê-
mio

Responsabili-
dade civil Geral 
- RCG

Chubb 
Seguros

20/09/19
a

19/09/20 10.000 - 5

Risco operacio-
nal - RO

Mapfre
Seguros

02/12/19
a

01/06/21 77.476 296

Seguro veículos 
- Frota Tokyo Marine

24/12/19
a

23/12/20
100% Tabela 

FIPE - 10

D&O
Zurich

Seguros

19/09/19
a

18/09/20 15.000 - -
Os seguros da Companhia são contratados conforme as respectivas políticas 
de gerenciamento de riscos e seguros vigentes e dada a sua natureza não 
fazem parte do escopo dos nossos auditores independentes.
16. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
16.1  Estrutura de gerenciamento de riscos: O gerenciamento de riscos da
Companhia visa identificar e analisar os riscos considerados relevantes pela
Administração. Esses riscos incluem o risco de mercado (risco de moeda, de
taxa de juros e outros riscos operacionais, quando aplicável), de crédito e de
liquidez. A Companhia não possui instrumentos financeiros derivativos nos
exercícios apresentados. 16.2  Gestão do risco de capital: A Companhia
administra seus capitais para assegurar que possa continuar com suas ativi-
dades normais, e maximizar o retorno a todas as partes interessadas ou en-
volvidas em suas operações. 16.3  Categorias de instrumentos financeiros

2019 2018
Ativos financeiros
Valor justo através do resultado:
- Títulos e valores mobiliários 45.539 159.489
- Equivalentes de Caixa 6.831 1.211

Custo amortizado:
- Caixa e bancos 19 28
- Contas a receber de concessionárias e permissionárias 7.249 11.263

59.638 171.991
Passivos financeiros
Outros passivos financeiros ao custo amortizado:
- Fornecedores 3.935 1.955
- Rateio de antecipação e Parcela de ajuste 2.134 2.891

6.069 4.846
16.4  Risco de mercado: 16.4.1 Gestão do risco de taxa de juros: A recei-
ta da Companhia é atualizada anualmente por índices de inflação. Em caso 
de deflação, as concessionárias terão suas receitas reduzidas. Em caso de 
repentino aumento da inflação, as concessionárias poderiam não ter as suas 
receitas ajustadas tempestivamente e, com isso, incorrer em impactos nos 
resultados. Para minimizar o risco de captação insuficiente de recursos com 
custos e prazos de reembolso considerados adequados, a Companhia moni-
tora permanentemente o cronograma de pagamento de suas obrigações e a 
sua geração de caixa. Não houve mudança relevante na exposição da Com-
panhia quanto aos riscos de mercado ou na maneira pela qual ela administra 
e mensura esses riscos. A Companhia está expostas às flutuações de taxa de 
juros pós-fixadas sobre aplicações financeiras, cujo risco é administrado por 
meio do monitoramento dos movimentos de taxas de juros. 16.4.2 Análises 
de sensibilidade sobre instrumentos financeiros: As análises de sensibi-
lidade foram elaboradas com base na exposição líquida da Companhia às 
taxas variáveis dos instrumentos financeiros ativos relevantes, em aberto no 
fim do período deste relatório. Essas análises foram preparadas assumindo 
que o valor dos ativos a seguir estivesse em aberto durante todo o exercício, 
ajustado com base nas taxas estimadas para um cenário provável do compor-
tamento do risco que, caso ocorra, pode gerar resultados adversos.

Índice 2019 Cenário provável em 2020
CDI (a) 5,94% 4,25%
(a) Divulgado pelo BACEN (Relatório Focus - Mediana Top 5 de médio prazo), 
06 de março de 2020 - Fonte Externa Independente.

Exposição líquida dos instrumen-
tos financeiros não derivativos 2019

Efeito Provável no LAIR -  
2020 - (redução)

Ativos financeiros - Equivalente de 
caixa e títulos e valores mobiliários 
- CDI 52.370 (885)
16.5  Gestão de risco de crédito: O risco de crédito refere-se ao risco de uma 
contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais, levando a Compa-
nhia a incorrer em perdas financeiras. Esse risco é basicamente proveniente 
dos investimentos mantidos com bancos e instituições financeiras. O risco de 
crédito do saldo mantido em caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores 
mobiliários é limitado porque as contrapartes são representadas por bancos e 
instituições financeiras que possuem níveis de classificação de crédito (“ratin-
gs”) satisfatórios, o que caracteriza uma grande probabilidade de que nenhu-
ma contraparte falhe ao cumprir com suas obrigações. Com relação ao risco 
de crédito proveniente das transações com clientes e o ativo de contrato de 
concessão, a Administração entende que não é necessária a contabilização de 
provisão para perdas ou análises de crédito em relação aos seus clientes, pois 
o CUST, celebrado entre o ONS e a Companhia, garante o recebimento dos
valores devidos pelos usuários, pelos serviços prestados por meio do Contrato 

de Constituição de Garantia - CCG e da Carta de Fiança Bancária - CFB. As 
principais vantagens desses mecanismos de proteção são: (i) riscos diluídos, 
pois todos os usuários pagam a todos os transmissores; (ii) as garantias finan-
ceiras são fornecidas individualmente pelos usuários; e (iii) negociações de 
pagamento são feitas diretamente entre transmissores e usuários. No caso de 
não pagamento, a Companhia, como agente de transmissão, poderá solicitar 
ao ONS o acionamento centralizado da garantia bancária do usuário relativa 
ao CCG ou à CFB. 16.6 Gestão dos riscos operacionais: É o risco de preju-
ízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de causas associadas 
a processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura da Companhia e de fatores 
externos, exceto riscos de crédito, mercado e liquidez, como aqueles decor-
rentes de exigências legais e regulatórias e de padrões geralmente aceitos 
de comportamento empresarial. Os principais riscos operacionais aos quais 
a Companhia está exposta, são: Riscos regulatórios - Extensa legislação e 
regulação governamental emitida pelos seguintes órgãos: Ministério de Minas 
e Energia - MME, ANEEL, ONS e Ministério do Meio Ambiente. Caso a Com-
panhia venha a infringir quaisquer disposições da legislação ou regulamen-
tação aplicáveis, a referida infração pode significar a imposição de sanções 
pelas autoridades competentes. Risco de seguros - Contratação de seguros 
de risco operacional e de responsabilidade civil para suas subestações. Danos 
nas linhas de transmissão contra prejuízos decorrentes de incêndios, raios, 
explosões, curtos-circuitos e interrupções de energia elétrica não são cobertos 
por tais seguros, o que poderia acarretar custos e investimentos adicionais 
significativos. Risco de interrupção do serviço - Em caso de interrupção do 
serviço, a Companhia estará sujeita à redução de sua receita por meio da 
aplicação de algumas penalidades, conforme regras estabelecidas pelo órgão 
regulador. No caso de desligamentos prolongados, os efeitos podem ser re-
levantes. Risco de construção e desenvolvimento das infraestruturas -  Caso 
a Companhia expanda os seus negócios através da construção de novas 
instalações de transmissão, poderá incorrer em riscos inerentes à atividade 
de construção, atrasos na execução da obra e potenciais danos ambientais 
que poderão resultar em custos não previstos e/ou penalidades. Caso ocorra 
algum atraso ou algum dano ambiental no âmbito da construção e desen-
volvimento de infraestruturas, tais eventos poderão prejudicar o desempenho 
operacional da Companhia ou atrasar seus programas de expansão, hipótese 
em que a performance financeira da Companhia poderia sofrer um impacto 
adverso. Dado que a Companhia pode depender de terceiros para fornecer 
os equipamentos utilizados em suas instalações, estão sujeitas a aumentos 
de preços e falhas por parte de tais fornecedores, como atrasos na entrega 
ou entrega de equipamentos avariados. Tais falhas poderão prejudicar as ati-
vidades e ter um efeito adverso nos resultados. Adicionalmente, devido às 
especificações técnicas dos equipamentos utilizados em suas instalações, há 
disponibilidade de poucos fornecedores e, para determinados equipamentos, 
há um único fornecedor. Caso algum fornecedor descontinue a produção ou 
interrompa a venda de quaisquer dos equipamentos adquiridos, pode não ha-
ver possibilidade de aquisição de tal equipamento com outros fornecedores. 
Nesse caso, a prestação dos serviços de transmissão de energia elétrica po-
derá ser afetada, sendo obrigadas a realizar investimentos não previstos, a 
fim de desenvolver ou custear o desenvolvimento de nova tecnologia para 
substituir o equipamento indisponível, o que poderá impactar de forma nega-
tiva a sua condição financeira e seus resultados operacionais. Risco técnico - 
Eventos de caso fortuito ou força maior podem causar impactos econômicos e 
financeiros maiores do que os previstos pelo projeto original. Nesses casos, os 
custos necessários à recolocação das instalações em condições de operação 
devem ser suportados pela Companhia. Caso tais riscos se materializem, o 
desempenho financeiro e operacional da Companhia poderá sofrer um impac-
to adverso. Risco de contencioso - A Companhia é parte em diversos proces-
sos judiciais e administrativos, que são acompanhados pelos seus assessores 
jurídicos. A Companhia analisa periodicamente as informações disponibiliza-
das pelos seus assessores jurídicos para concluir sobre a probabilidade de 
êxito final das causas, evitando a ocorrência de prejuízos financeiros e danos 
à sua reputação e buscar eficácia de custos. A  Administração da Companhia 
é responsável pelo desenvolvimento e implantação de controles para mitigar 
os riscos operacionais: (i) exigências para segregação adequada de funções, 
incluindo a autorização independente de operações; (ii) exigências para a re-
conciliação e o monitoramento de operações; (iii) cumprimento com exigên-
cias regulatórias e legais; (iv) documentação de controles e procedimentos; (v) 
exigências para a avaliação periódica de riscos operacionais enfrentados e a 
adequação de controles e procedimentos para tratar dos riscos identificados; 
(vi) exigências de reportar os prejuízos operacionais e as ações corretivas
propostas; (vii) desenvolvimento de planos de contingência; (viii) treinamento
e desenvolvimento profissional; (ix) padrões éticos e comerciais; e (x) mitiga-
ção de risco, incluindo seguro, quando eficaz. 16.7 Hierarquia do valor justo
dos instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do
resultado: Os diferentes níveis foram definidos conforme a seguir: (a) Nível 1
- preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos e 
idênticos; (b) Nível 2 - “inputs”, exceto preços cotados, incluídos no Nível 1 que 
são observáveis para o ativo ou passivo, direta (preços) ou indiretamente (de-
rivado de preços); e (c) Nível 3 - premissas, para o ativo ou passivo, que não 
são baseadas em dados observáveis de mercado (“inputs” não observáveis). 
Não houve mudança de nível para esses instrumentos financeiros no exercício 
findo em 31 de dezembro de 2019. 16.7.1 Instrumentos financeiros mensu-
rados ao valor justo por meio do resultado:

Ativos financeiros
Nota

explicativa 2019 2018
Hierarquia do 

valor justo
Equivalentes de caixa 4 6.831 1.211 Nível 2
Títulos e valores mobiliários 5 45.539 159.489 Nível 2
17. LUCRO POR AÇÃO

2019 2018
Lucro líquido do exercício 43.709 59.721
Quantidade de ações ordinárias 448.500 588.500
Lucro por ação ordinária - básico e diluído 0,09746 0,10148
A Companhia não possui instrumentos com efeito dilutivo.
18. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

2019 2018
Remuneração do ativo de contrato de concessão 31.865 33.668
Correção monetária do ativo de contrato de concessão 18.560 23.828
Operação e manutenção 39.653 38.204
Construção (c) (759) 1.006
Parcela variável (a) (9.944) (4.391)
Outras receitas 87 (1.334)
Receita operacional bruta 79.462 90.981
PIS e COFINS correntes (11.660) (11.942)
PIS e COFINS diferidos 4.526 3.425
Encargos setoriais (b) (5.216) (4.786)
Deduções da receita (12.350) (13.303)
Receita Operacional líquida 67.112 77.678
Conciliação entre a receita bruta e a receita regis-
trada para fins tributáveis de IRPJ e CSLL 2019 2018
Receita operacional bruta 79.462 90.981
(+/-) Efeitos de ajustes societários e tributação pelo 
regime de caixa 3.005 (8.556)

Receita operacional bruta tributável 82.467 82.425
a) Parcela a ser deduzida da receita da transmissora em virtude da não presta-
ção adequada do serviço público de transmissão. A PV pode ser classificada em

Não programada, quando ocorre indisponibilidade do sistema por acidente e em 
Programada quando há manutenção em equipamentos que pertençam à linha 
de transmissão. (b) Encargos setoriais definidos pela ANEEL e previstos em lei, 
destinados a incentivos com P&D, constituição de RGR dos serviços públicos, 
Taxa de Fiscalização, Conta de Desenvolvimento Energético e Programa de 
Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica. (c) Reversão dos investi-
dos foram realizados em melhoria para o custo de O&M, vide nota explicativa 6. 
19. NATUREZA DE CUSTOS E DESPESAS

2019 2018
-Remuneração direta (1.390) (1.302)
-Benefícios (724) (667)
-FGTS e INSS (551) (581)
Pessoal (2.665) (2.550)
- Custo de Construção 753 (901)
- O&M (10.615) (2.430)
- Outros (41) (59)
Materiais (9.903) (3.390)
Serviços de terceiros (3.092) (3.539)
Depreciação e amortização (211) -
Outros custos e despesas operacionais (1.802) (1.342)
Total custos e despesas (17.673) (10.821)
A demonstração do resultado utiliza uma classificação dos custos e das des-
pesas com base na sua função, cuja natureza dos principais montantes é de-
monstrada a seguir: Custos com materiais: custos oriundos de construção, 
reforços, manutenção e operação de linhas de transmissão. Custos com ser-
viços de terceiros: custos com operação, manutenção, compartilhamento de 
instalações, comunicação, vigilância e serviços de engenharia, despesas com 
consultorias, serviços gráficos, manutenção de veículos, viagens, auditoria 
e serviços de vigilância e limpeza. Outros custos e despesas operacionais:
custos e despesas com aluguéis, combustível, seguros, doações a entidades 
cíveis e patrocínios cultural e artístico. 
20. RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS

2019 2018
Renda de aplicação financeira 2.368 7.434
Outras receitas financeiras 198 2.205
Receitas financeiras 2.566 9.639
Juros de arrendamentos (65) -
Outras despesas financeiras (207) (192)
Despesas financeiras (272) (192)

2.294 9.447
21. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA
O Plano Taesaprev foi criado na Forluz, entidade fechada de previdência com-
plementar, da qual a Companhia passou a ser uma de suas patrocinadoras,
tendo sua aprovação na Previc publicada em Diário Oficial no dia 27 de março
de 2012. Em 31 de dezembro de 2019, 86% do quadro efetivo de empregados 
da Companhia participava do Plano Taesaprev (85% em 31 de dezembro de
2018). A única obrigação da Companhia é realizar as contribuições de acordo
com as regras do plano de previdência privada, que são liquidadas até o mês
subsequente ao reconhecimento dessas despesas. Os ativos do plano são
mantidos em separado dos outros ativos da Companhia, sob o controle da
Forluz. A principal patrocinadora da Forluz é a CEMIG (patrocinadora-funda-
dora), um dos controladores da Companhia. A Companhia poderá a qualquer
momento, observada a legislação, solicitar a retirada do patrocínio, que de-
penderá de aprovação pela autoridade governamental competente e estará
sujeita à legislação pertinente. Em caso de retirada hipotética da patrocinado-
ra do plano, o compromisso da patrocinadora está totalmente coberto pelos
ativos do plano. Os valores de passivo, custos e despesas estão apresentados 
na nota explicativa nº 11 - Partes Relacionadas.
22. COMPROMISSOS ASSUMIDOS
Serviço de Operação dos ativos -  A Companhia contratou a Taesa para reali-
zação das atividades de operação e manutenção de suas instalações. Os va-
lores de passivo e custo estão apresentados na nota explicativa nº11 - Partes
relacionadas. Compensação ambiental: • Trecho Marabá-Carajás - Cumprida
toda a compensação ambiental requerida, restando apenas o recebimento da
quitação formal por parte da Secretaria de Meio Ambiente do Pará - SEMA-
-PA. • Trecho Itacaiúnas-Colinas - Houve desembolsos de R$1.403 até 31 de
dezembro de 2019, restando uma provisão de R$384, que será utilizada con-
forme determinação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente - IBAMA.
23. OUTRAS INFORMAÇÕES
Aspectos ambientais - Os empreendimentos estão regulares com suas obriga-
ções ambientais e devidamente licenciados (licenças de operação vigentes).  

Licenças ambientais

Trecho

Licença de 
Operação

nº
Data de 
emissão

Venci-
mento Outras informações

Itacaiúnas
- Colinas 753/2008 17/06/2008 17/06/2012

Renovação solicitada ao 
IBAMA em 30/03/2012. 

Permanece válida até mani-
festação do IBAMA (Reso-
lução CONAMA nº 237/97)

Marabá -
Carajás 10275/2016 28/12/2016 27/12/2021 -

Diretoria
Nome Cargo

Marcus Pereira Aucélio Diretor Administrativo - Financeiro
Marco Antônio Resende Faria Diretor Técnico

Wagner Rocha Dias
Contador CRC RJ-112158/O-3 - CPF nº 778.993.777-49

Declaração da Diretoria 
Os membros da Diretoria da ATE III Transmissora de Energia S.A. (“Compa-
nhia”), infra-assinados, no desempenho de suas funções legais e estatutárias, 
declaram que reviram, discutiram e concordam com as demonstrações finan-
ceiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro 
de 2019, e respectivos documentos complementares.

Rio de Janeiro, 12 de março de 2020.
Marcus Pereira Aucélio

Diretor Administrativo-Financeiro
Marco Antônio Resende Faria

Diretor Técnico
Declaração da Diretoria 

Os membros da Diretoria da ATE III Transmissora de Energia S.A. (a “Compa-
nhia”), infra-assinados, no desempenho de suas funções legais e estatutárias, 
declaram que reviram, discutiram e concordam com as opiniões dos auditores 
independentes da Companhia expressas no parecer pertinente às demonstra-
ções financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2019, e respectivos documentos complementares. 

Rio de Janeiro, 12 de março de 2020.
Marcus Pereira Aucélio

Diretor Administrativo-Financeiro
Marco Antônio Resende Faria

Diretor Técnico

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da ATE III Transmissora de Energia S.A. - Rio de Janeiro - RJ. Opinião: 
Examinamos as demonstrações financeiras da ATE III Transmissora de Energia S.A. (Companhia), que compreen-
dem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como 
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as 
demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da ATE III Transmissora de Energia S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à 
Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e 
nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsa-
bilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apro-
priada para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e 
o relatório do auditor: A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreen-
dem o Relatório da administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da
administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a
auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da administração e, ao fazê-lo,
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no
trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da administração, somos requeridos a comu-
nicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança
pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração
é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demons-
trações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da
Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações finan-
ceiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter

segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da audito-
ria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais 
riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco 
de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude 
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencio-
nais. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos 
de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, 
pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, 
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação 
à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamenta-
das nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura 
e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras represen-
tam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos 
trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas 
nos controles internos que eventualmente tenham sido identificadas durante nossos trabalhos. 
Rio de Janeiro, 12 de março de 2020.
ERNST & YOUNG Pia Leocádia de Avellar Peralta
Auditores Independentes S.S. Contadora
CRC-2SP015199/O-6 CRC-1RJ 101080/O-0

EMDA ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
CNPJ nº 09.178.763/0001-00

AVISO. Comunicamos que se acham à disposição na sede Social, na Rua Sete 
de Setembro, 55 - sala 1901, Centro/RJ., os documentos relativos ao art.1078 
do código civil brasileiro., isto é, Balanço Patrimonial e Demonstração de 
Resultado Econômico, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019

RJ, 09/03/2020. Jean Charles David Bernheim - Diretor Administrador.

Lambda Even Rio Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF Nº 10.156.774/0001-60 - NIRE 33.208.149.390

Extrato da 20ª Alteração do Contrato Social
Por considerarem que o capital social é excessivo ao objeto da sociedade, 
as sócias aprovaram a redução do capital social, de R$ 12.095.496,00 para 
R$ 500,00, sendo a redução de R$ 12.094.996,00 mediante a redução pro-
porcional do número de quotas de R$ 1,00 cada. A redução do capital será 
efetivada mediante a devolução em dinheiro às sócias conforme disponibili-
dade de caixa da Sociedade. A sócia Evenpar Participações Societárias 
Ltda. declara sua expressa concordância com a devolução de capital, sen-
do certo que não receberá qualquer pagamento em decorrência de sua par-
ticipação minoritária no capital social. A redução implicará a diminuição pro-
porcional do número de quotas, que passará a ser de 500 quotas, no valor 
nominal de R$ 1,00 cada. Em seguida, foi aprovada a Consolidação do 
Contrato Social. Rio de Janeiro, 10.03.2020. Sócias: Even Construtora e 
Incorporadora S.A. e Evenpar Participações Societárias Ltda.

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 
SERVIDORES DA ECT LTDA.   COOPCORREIOS

CNPJ N0 42.100.982/0001-33  NIRE/JUCERJA N0 33400011309
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Diretor Presidente da Cooperativa , no uso das atribuições que lhe 
confere o Estatuto Social, convoca os  associados  , que nesta data são em 
número de 3.942, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária que se realizará na Av. Presidente Vargas 3077, térreo – 
Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ – CEP 20210-030, no dia 30/03/2020, Em 
primeira convocação às 17:00 horas com a presença de 2/3 dos associados, 
em segunda convocação às 18:00 horas com a presença de metade mais 
um dos associados, e em terceira e última convocação às 19:00 horas com 
a presença mínima de 10 associados, para deliberar sobre os seguintes as-
suntos que compõem a ordem do dia:Assembleia Geral Ordinária 1- Pres-
tação de contas do exercício de 2019; 2- Destinação das sobras apuradas 
ou rateio das perdas; 3- Eleição dos componentes da diretoria em conformi-
dade com Regulamento de Eleição aprovado e divulgado ao quadro social;                                                                                                                                         
4- Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de pre-
sença dos membros da diretoria e do conselho fiscal;  5- Rateio das despe-
sas da área de lazer; 6- Outros assuntos de interesse social.

Rio de Janeiro, 13 de Março de 2020. 
Carlos Alberto da Costa Zaranza 

Diretor Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Empregados das empresas Cia Caminho Aéreo Pão de Açúcar 

e Pão de Açúcar Empreendimentos Turísticos Ltda. 
O SINTUR - Sindicato dos Trabalhadores e Profissionais de Turismo 
do Estado do Rio de Janeiro,  de acordo com art. 16 Capítulo I, Título II 
do Estatuto, convoca os empregados das empresas Cia Caminho Aéreo 
Pão de Açúcar e Pão de Açúcar Empreendimentos Turísticos Ltda para  
Assembleia Geral Extraordinária no dia 18/03/2020, às 17:00 horas em 
primeira convocação com a presença de 2% dos sócios, e em segunda 
com qualquer número às 17:30 horas, á Rua Camerino,  nº 128 – 6º Andar 
– Centro - RJ, para deliberarem a  seguinte ordem do dia: 1- Aprovação 
da pauta de reivindicações a ser encaminhada à Empresa, com vistas à 
abertura de processo de negociação coletiva para data-base de 2020; 
2- Deliberar, dentre os itens da pauta, sobre contribuição ao Sindicato, de 
natureza negocial autorizando o desconto em folha, de acordo com o art. 
513 da CLT; 3- Autorizar a diretoria a promover o processo de negociação 
coletiva, celebrar acordo coletivo, bem como autorizar a adoção das 
medidas judiciais para preservação da data-base através da instauração 
de protesto judicial e do Dissídio Coletivo, podendo no mesmo celebrar 
acordo; 4- Discutir e decidir sobre aspectos da campanha salarial e 
formas de convencimento ao bom desenvolvimento do processo negocial; 
5- Outros assuntos ligados à negociação coletiva de data-base.

Rio de Janeiro, 13 de março de 2020.
Maria Rosalina B. Gonçalves 

Presidente
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Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A.
CNPJ Nº 26.617.923/0001-80

Relatório da Administração
A Administração da Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A. 
(“JAN” ou “Companhia”) tem a satisfação de submeter à apreciação dos 
senhores acionistas o relatório da administração e as demonstrações fi-
nanceiras acompanhadas das notas explicativas e do respectivo relatório 
do auditor independente relativos ao exercício social findo em 31 de de-
zembro de 2019.
A Companhia
A JAN é uma controlada da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. 
(“Taesa”).

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Nota
Explicativa 2019 2018

Ativos
Ativos Circulantes
Caixa e equivalentes de caixa 4 10 127
Títulos e valores mobiliários 5 653.239 1.918
Impostos e contribuições sociais 2.699 186
Outras contas a receber 15.718 32
Total dos Ativos Circulantes 671.666 2.263
Ativos Não Circulantes
Ativo de contrato de concessão 6 302.902 90.984
Direito de uso 7 1.041 -
Outras contas a receber 5 -
Total dos Ativos Não Circulantes 303.948 90.984
Total dos Ativos 975.614 93.247

Nota
Explicativa 2019 2018

Passivos
Passivos Circulantes
Fornecedores 12 28.790 5.159
Passivo de arrendamento 7 475 -
Impostos e contribuições sociais 8 2.990 92
Dividendos a pagar 11 9.996 4.991
Outras contas a pagar 1.022 644
Total dos Passivos Circulantes 43.273 10.886
Passivos Não Circulantes
Debêntures 13 766.679 -
Passivo de arrendamento 7 642 -
Provisão para desmobilização de ativos 7 4 -
Impostos e contribuições diferidos 9 36.429 14.343
Tributos diferidos 10 28.018 6.228
Total dos Passivos Não Circulantes 831.772 20.571
Total dos Passivos 875.045 31.457
Patrimônio Líquido
Capital social 40.645 38.948
Dividendos adicionais propostos 19.279 -
Reserva de lucros 40.645 22.842
Total do Patrimônio Líquido 14 100.569 61.790
Total dos Passivos e do Patrimônio Líquido 975.614 93.247
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Demonstração do resultado para o exercício findo em 31 de
dezembro de 2019 (Valores expressos em milhares de reais)

Nota
explicativa 2019 2018

Receita operacional líquida 18 190.128 63.832
Material (116.074) (30.741)
Depreciação e amortização (416) -
Outros custos operacionais (119) -
Custos operacionais 19 (116.609) (30.741)
Lucro Bruto 73.519 33.091
Pessoal (934) (812)
Serviços de terceiros (196) (179)
Outras despesas operacionais (100) (159)
Despesas operacionais 19 (1.230) (1.150)
Lucro antes das receitas (despesas) financeiras,
líquidas dos impostos e contribuições 72.289 31.941

Receitas financeiras 10.453 864 
Despesa financeira (18.568) (623)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas 20 (8.115) 241 
Resultado antes dos impostos e das contribuições 64.174 32.182
Imposto de renda e contribuição social diferidos (22.087) (10.942)
Imposto de renda e contribuição social 15 (22.087) (10.942)
Lucro líquido do exercício 42.087 21.240
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Demonstração do resultado abrangente para o exercício findo em 
31 de dezembro de 2019 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

2019 2018
Lucro líquido do exercício 42.087 21.240
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total do exercício 42.087 21.240
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Demonstração da mutação do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2019 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Capital
social

Reserva de lucros Dividendos
adicionais
propostos

Lucros
(Prejuízos)

acumulados Total
Nota

Explicativa
Reserva 

legal
Reserva 
especial

Saldos em 31 de dezembro de 2017 10.598 - - - (225) 10.373
Adoção inicial do CPC 47 - - - - 6.818 6.818
Aumento de capital 28.350 - - - - 28.350
Lucro do exercício - - - - 21.240 21.240
Destinação do Lucro do exercício:
Reserva legal - 1.051 - - (1.051) -
Dividendos obrigatórios - - - - (4.991) (4.991)
Reserva especial - - 21.791 - (21.791) -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 14 38.948 1.051 21.791 - - 61.790
Aumento de capital 1.697 - - - - 1.697
Retificação da destinação do resultado do exercício anterior - - 4.991 - - 4.991
Lucro do exercício - - - - 42.087 42.087
Destinação do Lucro do exercício:
Reserva legal - 2.104 - - (2.104) -
Dividendos obrigatórios - - - - (9.996) (9.996)
Reserva especial - - 10.708 - (10.708) -
Dividendos adicionais propostos - - - 19.279 (19.279) -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 14 40.645 3.155 37.490 19.279 - 100.569

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Demonstração do fluxo de caixa para o exercício findo em 31 de
dezembro de 2019 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Nota
explica-

tiva 2019 2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 42.087 21.240
Itens de resultado que não afetam o caixa:
Receita de construção 6 e 18 (211.918) (68.576)
Receita de aplicação financeira 20 (10.453) (864)
Imposto de renda e contribuição social 15 22.087 10.942
Tributos diferidos 18 21.790 4.744
Custo de construção 19 116.074 30.741
Amortização de direito de uso 7 416 -
Juros e variações monetárias sobre debêntures 13 e 20 17.421 -
Juros passivo de arrendamento 7 98 -

(2.398) (1.773)
Variações nos ativos e passivos:
Redução (aumento) nos impostos e nas contribuições 
 sociais ativos, líquido dos passivos 551 (192)
(Aumento) nas outras contas a receber (15.691) (27)
(Redução) aumento nos fornecedores (92.443) (25.599)
Aumento nas outras contas a pagar 379 382

(107.204) (25.436)
Caixa (aplicado) nas atividades operacionais (109.602) (27.209)
Imposto de renda e contribuição social pagos (167) -
Caixa líquido (aplicado) nas atividades operacionais (109.769) (27.209)
Fluxo de caixa das atividades de 
investimentos
(Aumento) no saldo de títulos e valores mobiliários (640.868) (1.054)
Caixa líquido (aplicado) pelas atividades de 
investimentos (640.868) (1.054)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captação de debêntures 13 749.258 -
Pagamento de passivo de arrendamento 7 (435) -
Integralização de capital 14 1.697 28.350
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 750.520 28.350
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa (117) 87
Saldo inicial do caixa e equivalentes de caixa 4 127 40
Saldo final do caixa e equivalentes de caixa 4 10 127
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa (117) 87
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Notas explicativas às demonstrações financeiras referentes ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2019 (Valores expressos em

milhares de reais - R$, exceto se indicado de outra forma)
1. INFORMAÇÕES GERAIS
A Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Janaúba” ou “Compa-
nhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em 09 de
novembro de 2016, que tem como objeto principal a exploração da concessão
de serviços públicos de transmissão relativos às instalações de transmissão
de energia elétrica denominada Pirapora 2/Janaúba 3 em 500 kv e Janaúba 3/
Bom Jesus da Lapa 2 em 500 kv, conforme estabelecido no Edital de Leilão nº
013/2015 - segunda parte, emitido pela Agência Nacional de Energia Elétrica -
ANEEL. Em 10 de fevereiro de 2017, a Companhia assinou, com a ANEEL, o
contrato de concessão nº 15/2017 para construção, operação e manutenção
da linha de transmissão pelo prazo de 30 anos, cuja previsão para início das
operações é fevereiro de 2022. A Companhia é uma controlada da Transmis-
sora Aliança de Energia Elétrica S.A. (“Taesa”), e, de acordo com o previsto
no Contrato de Concessão assinado com a ANEEL, a Taesa, como acionista
controlador, possui o compromisso de garantir que todas as obrigações e
encargos estabelecidos no referido contrato sejam cumpridos.
2. BASE DE PREPARAÇÃO
2.1. Declaração de conformidade: As presentes demonstrações finan-
ceiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil. As demonstrações financeiras foram aprovadas pela diretoria em 12
de março de 2020. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem
aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos,
as orientações e as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Conta-
bilidade - CFC. Todas as informações relevantes das demonstrações finan-
ceiras estão sendo evidenciadas, e correspondem às informações utilizadas
na gestão da Companhia. 2.2. Base de mensuração: As demonstrações
financeiras foram preparadas com base no custo histórico, com exceção de
determinados instrumentos financeiros não derivativos, mensurados ao va-
lor justo por meio do resultado. 2.3. Moeda funcional e de apresentação:
As demonstrações financeiras são apresentadas em reais, que é a moeda
funcional da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas
em reais foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando
indicado de outra forma. 2.4. Uso de estimativas e julgamentos: A prepara-
ção das demonstrações financeiras de acordo com as normas do CPC exige
que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a
aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos,
receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.
Estimativas e premissas são revisadas de uma maneira contínua. Revisões
com relação às estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que
as estimativas são revisadas. As principais áreas que envolvem estimativas
e premissas são: a) Ativo de contrato de concessão - A Companhia efetua
análises que envolvem o julgamento da Administração, substancialmente, no
que diz respeito a aplicabilidade da interpretação de contratos de concessão,
determinação e classificação dos gastos de implementação da infraestrutura,
ampliação, reforços e melhorias como ativo de contrato de concessão. A Ad-
ministração da Companhia avalia o momento de reconhecimento dos ativos
das concessões com base nas características econômicas de cada contrato
de concessão. O ativo de contrato de concessão se origina na medida em
que a concessionária satisfaz a obrigação de construir e implementar a in-
fraestrutura de transmissão, sendo a receita reconhecida ao longo do tempo
do projeto. O ativo de contrato de concessão é registrado em contrapartida a
receita de construção, que é reconhecida com base nos gastos incorridos na
implementação da infraestrutura de transmissão. Margem de construção é a
diferença entre o valor presente dos fluxos de recebimento mais a previsão
do valor da indenização, e o valor total da previsão dos custos a incorrer
no projeto, no momento do leilão. A parcela do ativo de contrato indenizável
final é identificada quando a implementação da infraestrutura é finalizada. A
taxa aplicada ao ativo de contrato de concessão é uma taxa de desconto que
melhor representa a estimativa da Companhia para a remuneração financeira
dos investimentos da infraestrutura de transmissão, por considerar os riscos
e prêmios específicos do negócio. A taxa para precificar o componente finan-
ceiro do ativo de contrato de concessão é estabelecida na data do início de
cada contrato de concessão. Quando o Poder Concedente revisa ou atualiza
a receita que a Companhia tem direito a receber, a quantia escriturada do
ativo de contrato de concessão é ajustada para refletir os fluxos revisados,
sendo o ajuste reconhecido como receita ou despesa no resultado. A taxa
de desconto definida foi a taxa utilizada no leilão. Quando a concessionária
presta serviços de implementação da infraestrutura, é reconhecida a receita
de construção pelo valor justo e os respectivos custos relativos aos serviços
de implementação da infraestrutura prestados levando em consideração que
os projetos embutem margem suficiente para cobrir os custos de implemen-
tação da infraestrutura e encargos. Quando a concessionária presta serviços
de operação e manutenção, é reconhecida a receita pelo valor justo, tendo
como um dos parâmetros os valores estimados pelo Poder Concedente e os
respectivos custos, conforme contraprestação dos serviços. b) Avaliação de
instrumentos financeiros – São utilizadas premissas e técnicas de avaliação
que incluem informações que não se baseiam em dados observáveis de mer-
cado para estimar o valor justo de determinados tipos de instrumentos finan-
ceiros, bem como a análise de sensibilidade dessas premissas. c) Impostos,
contribuições e tributos - Existem incertezas relacionadas à interpretação de
regulamentos tributários complexos e ao valor e à época de resultados tributá-
veis futuros. Em virtude da natureza de longo prazo, diferenças entre os resul-
tados reais e as premissas adotadas, ou futuras mudanças nessas premissas,
poderiam exigir ajustes futuros na receita e despesa de impostos, já registra-
das. São constituídas provisões, quando aplicável, com base em estimativas
para possíveis consequências de auditorias por parte das autoridades fiscais
das respectivas jurisdições em que atua, baseadas em diversos fatores, tais
como experiência de auditorias fiscais anteriores e interpretações divergentes
dos regulamentos tributários pela entidade tributável e pela autoridade fiscal
responsável. d) Imposto de renda e contribuição social diferidos – São re-
gistrados ativos relacionados a impostos diferidos decorrentes de diferenças
temporárias entre as bases contábeis de ativos e passivos e as bases fis-
cais considerando a legislação tributária vigente. Os impostos e contribuições
diferidos ativos são reconhecidos à medida em que é esperada a geração
de lucro tributável futuro suficiente com base em projeções elaboradas pela
Administração. Essas projeções incluem hipóteses relacionadas ao desempe-
nho da Companhia e fatores que podem diferir das estimativas atuais. Ativos
de imposto de renda e contribuição social diferidos são revisados a cada data
de relatório e reduzidos à medida que sua realização não seja mais provável.
e) Arrendamentos - A Companhia tendo como base a norma IFRS 16 (CPC
06 – R2) aplicou o modelo de contabilização de arrendamentos mercantil para 
todos os tipos de arrendamentos, exceto para arrendamentos de curto prazo
(contrato de prazo igual ou inferior a 12 meses) e arrendamentos de ativo de
baixo valor. A Companhia remensura seu passivo de arrendamento em razão
de reavaliações ou modificações do arrendamento (correções monetárias),
para refletir pagamentos fixos na essência revisados. Tais ajustes são direta-
mente levados contra o ativo “direito de uso”.
3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
3.1. Reconhecimento de receita: Os concessionários devem registrar e
mensurar a receita dos serviços que prestam obedecendo aos pronunciamen-
tos técnicos CPC 47 – Receita de Contrato com Cliente e CPC 48 – Instru-
mentos Financeiros, mesmo quando prestados sob um único contrato de con-
cessão. As receitas são reconhecidas (i) quando ou conforme a entidade sa-
tisfaz as obrigações de performance assumidas no contrato com o cliente; (ii)
quando for possível identificar os direitos; (iii) quando houver substância co-
mercial; e (iv) quando for provável que a entidade receberá a contraprestação 
à qual terá direito.  As receitas da Companhia são classificadas nos seguintes
grupos: a) Receita de construção - Serviços de implementação da infraestru-
tura, ampliação, reforço e melhorias das instalações de transmissão de ener-
gia elétrica. As receitas de infraestrutura são reconhecidas conforme os gas-
tos incorridos e calculadas acrescendo-se as alíquotas de PIS e COFINS ao

valor do investimento, uma vez que os projetos embutem margem suficiente 
para cobrir os custos de implementação da infraestrutura e encargos, consi-
derando que boa parte de suas instalações é implementada através de con-
tratos terceirizados com partes não relacionadas. Toda margem de constru-
ção é reconhecida durante o período da obra e variações positivas ou negati-
vas em relação à margem estimada são alocadas no resultado quando incor-
ridas. Toda a margem de construção é recebida durante a obra e variações 
positivas ou negativas são alocadas imediatamente ao resultado, no momen-
to que incorridas. Para estimativa referente a Receita de Construção, a Com-
panhia utilizou um modelo que apura o custo de financiar o cliente (no caso, 
Poder Concedente). A taxa (WACC Aneel) para o valor presente líquido da 
margem de construção (e de operação) é definida no momento inicial do pro-
jeto e não sofre alterações posteriores. b) Remuneração do ativo de contrato 
de concessão - Juros reconhecidos pelo método linear com base na taxa que 
melhor representa a remuneração dos investimentos da infraestrutura de 
transmissão, por considerar os riscos e prêmios específicos do negócio. A 
taxa busca precificar o componente financeiro do ativo de contrato, determi-
nado na data de início de cada contrato de concessão. c) Receita de correção 
monetária do ativo de contrato de concessão – Correção reconhecida a partir 
da operacionalização do empreendimento com base no índice de inflação 
definido no contrato de concessão. As correções monetárias são calculadas 
com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - IPCA. d) Receita de 
operação e manutenção - Serviços de operação e manutenção das instala-
ções de transmissão de energia elétrica, cujo reconhecimento inicia-se a par-
tir da operacionalização do empreendimento. 3.2. Receitas financeiras e 
despesas financeiras: As receitas financeiras abrangem receitas de juros 
sobre aplicações financeiras e variações no valor justo de ativos financeiros 
mensurados pelo valor justo por meio do resultado. A receita de juros é reco-
nhecida no resultado, através do método de juros efetivos. As despesas finan-
ceiras abrangem juros e variações monetárias sobre financiamentos, taxas 
bancárias, PIS e COFINS sobre receitas e multas e juros. 3.3. Instrumentos 
financeiros: a) Ativos financeiros: Classificação e mensuração -  Os instru-
mentos financeiros são classificados em três categorias: mensurados ao cus-
to amortizado; ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes 
(“VJORA”) e ao valor justo por meio do resultado (“VJR”). A classificação dos 
ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das características dos 
fluxos de caixa contratuais e do modelo de negócio para a gestão destes ati-
vos financeiros. A Companhia apresenta seus instrumentos financeiros da 
seguinte forma: • Ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado - Os 
ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado compreendem ativos 
financeiros mantidos para negociação, ativos financeiros designados no reco-
nhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado ou ativos financeiros a 
ser obrigatoriamente mensurados ao valor justo. Ativos financeiros com fluxos 
de caixa que não sejam exclusivamente pagamentos do principal e juros são 
classificados e mensurados ao valor justo por meio do resultado. As variações 
líquidas do valor justo são reconhecidas no resultado. • Custo amortizado - 
Um ativo financeiro é classificado e mensurado pelo custo amortizado, quan-
do tem finalidade de recebimento de fluxos de caixa contratuais e gerar fluxos 
de caixa que sejam “exclusivamente pagamentos de principal e de juros” so-
bre o valor do principal em aberto. Esta avaliação é executada em nível de 
instrumento. Os ativos mensurados pelo valor de custo amortizado utilizam 
método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução de valor 
recuperável. A receita de juros é reconhecida através da aplicação de taxa de 
juros efetiva, exceto para créditos de curto prazo quando o reconhecimento 
de juros seria imaterial.  (i) Redução ao valor recuperável de ativos financeiros 
(“impairment”) - O modelo de perdas esperadas é aplicado aos ativos finan-
ceiros mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes, com exceção de investimentos em instrumentos pa-
trimoniais. A Companhia não identificou perdas (“impairment”) a serem reco-
nhecidas nos exercícios apresentados. (ii) Baixa de ativos financeiros - A 
baixa (desreconhecimento) de um ativo financeiro ocorre quando os direitos 
contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando são transferidos 
a um terceiro os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre 
um ativo financeiro em uma transação na qual, substancialmente, todos os 
riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Qual-
quer participação que seja criada ou retida pela Companhia em tais ativos fi-
nanceiros transferidos é reconhecida como um ativo ou passivo separado. b) 
Passivos financeiros: Os passivos financeiros são classificados como VJR 
quando são mantidos para negociação ou designados ao valor justo por meio 
do resultado. Os outros passivos financeiros (incluindo debêntures) são men-
surados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. 
3.4. Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e a con-
tribuição social do exercício correntes e diferidos são calculados com base no 
lucro real, à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro 
tributável excedente de R$240, para imposto de renda e de 9% sobre o lucro 
tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a com-
pensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada 
a 30% do lucro tributável anual. Os impostos correntes são os impostos a 
pagar ou a receber esperados sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercí-
cio, às taxas de impostos determinadas ou substantivamente determinadas 
na data de competência das demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos 
impostos a pagar de exercícios anteriores. Os impostos diferidos são reco-
nhecidos com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis 
de ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados 
para fins fiscais. Os impostos diferidos são mensurados pelas alíquotas que 
se espera serem aplicadas às diferenças temporárias quando elas revertem, 
baseando-se nas alíquotas vigentes na data de apresentação das demonstra-
ções financeiras. Os impostos correntes e diferidos são reconhecidos no re-
sultado, a menos que estejam relacionados à combinação de negócios, ou 
itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido. 3.5. Arrendamentos: 
A Companhia avalia, na data de início do contrato de aluguel, se esse contra-
to é ou contém um arrendamento. Ou seja, se o contrato transmite o direito de 
controlar o uso de um ativo identificado por um período de tempo em troca de 
contraprestação. A Companhia como arrendatária aplica uma única aborda-
gem de reconhecimento e mensuração para todos os arrendamentos, exceto 
para arrendamentos de curto prazo e arrendamentos de ativos de baixo valor. 
A Companhia reconhece os passivos de arrendamento para efetuar paga-
mentos de arrendamento e ativos de direito de uso que representam o direito 
de uso dos ativos subjacentes. 3.5.1 Ativos de direito de uso: A Companhia 
reconhece os ativos de direito de uso na data de início do arrendamento (ou 
seja, na data em que o ativo subjacente está disponível para uso). Os ativos 
de direito de uso são mensurados ao custo, deduzidos de qualquer amortiza-

ção acumulada e perdas por redução ao valor recuperável, e ajustados por 
qualquer nova remensuração dos passivos de arrendamento. O custo dos 
ativos de direito de uso inclui o valor dos passivos de arrendamento reconhe-
cidos mensurados pelo valor presente, custos diretos iniciais incorridos e pa-
gamentos de arrendamentos realizados até a data de início, menos os even-
tuais incentivos de arrendamento recebidos. Os ativos de direito de uso são 
amortizados linearmente, pelo menor período entre o prazo do arrendamento 
e a vida útil estimada dos ativos. 3.5.2 Passivos de arrendamento: Na data 
de início do arrendamento, a Companhia reconhece os passivos de arrenda-
mento mensurados pelo valor presente dos pagamentos a serem realizados 
durante o prazo do arrendamento. Os pagamentos do arrendamento incluem 
pagamentos fixos (incluindo, substancialmente, pagamentos fixos) menos 
quaisquer incentivos de arrendamento a receber, pagamentos variáveis de 
arrendamento que dependem de um índice ou taxa, e valores esperados a 
serem pagos sob garantias de valor residual. Os pagamentos de arrendamen-
to incluem ainda o preço de exercício de uma opção de compra razoavelmen-
te certa de ser exercida pela Companhia e pagamentos de multas pela resci-
são do arrendamento, se o prazo do arrendamento refletir a Companhia exer-
cendo a opção de rescindir a arrendamento. Ao calcular o valor presente dos 
pagamentos do arrendamento, a Companhia usa a sua taxa de empréstimo 
incremental na data de início porque a taxa de juros implícita no arrendamen-
to não é facilmente determinável. Após a data de início, o valor do passivo de 
arrendamento é aumentado para refletir o acréscimo de juros e reduzido para 
os pagamentos de arrendamento efetuados. Além disso, o valor contábil dos 
passivos de arrendamento é remensurado se houver uma modificação, uma 
mudança no prazo do arrendamento, uma alteração nos pagamentos do ar-
rendamento (por exemplo, mudanças em pagamentos futuros resultantes de 
uma mudança em um índice ou taxa usada para determinar tais pagamentos 
de arrendamento) ou uma alteração na avaliação de uma opção de compra do 
ativo subjacente. 3.5.3 Arrendamentos de curto prazo e de ativos de baixo 
valor: A Companhia aplica a isenção de reconhecimento de arrendamento de 
curto prazo a seus arrendamentos de curto prazo (ou seja, arrendamentos 
cujo prazo de arrendamento seja igual ou inferior a 12 meses a partir da data 
de início e que não contenham opção de compra). Também aplica a conces-
são de isenção de reconhecimento de ativos de baixo valor a arrendamentos 
considerados de baixo valor. Os pagamentos de arrendamento de curto prazo 
e de arrendamentos de ativos de baixo valor são reconhecidos como despesa 
pelo método linear ao longo do prazo do arrendamento. 3.6. Demonstrações 
dos fluxos de caixa (“DFC”): A Companhia classifica os juros pagos como 
atividade de financiamento, por entender que os juros pagos representam 
custos para obtenção de seus recursos financeiros. 3.7. Normas e interpre-
tações novas e revisadas: 3.7.1. Novas normas aplicadas a partir de 1º 
de janeiro de 2019: CPC 06 (R2)- Operações de arrendamento mercantil: A
Companhia aplicou o CPC 06 (R2), a partir de 1º de janeiro de 2019 com 
base no método retrospectivo modificado. A Companhia avaliou seus contra-
tos de arrendamento à luz das novas normas contábeis e optou por adotar a 
norma para contratos que foram anteriormente identificados como arrenda-
mentos que utilizam o CPC 06 (R1) e o ICPC 03 - Aspectos Complementares 
das Operações de Arrendamento Mercantil. Portanto, a Companhia não apli-
cou a norma a contratos que não tenham sido previamente identificados 
como contratos que contenham um arrendamento nos termos do CPC 06 
(R2) e o ICPC 03 e optou por utilizar as isenções propostas pela norma para 
contratos de arrendamento cujo prazo se encerre em 12 meses a partir da 
data da adoção inicial, e contratos de arrendamento cujo ativo objeto seja de 
baixo valor. A Companhia possui baixo volume com contratos de arrendamen-
tos, cujos valores não são representativos. Segue quadro com principais im-
pactos da adoção:

Impactos da adoção CPC 06 (R2)
Ativo
Direito de uso 1.041
Total do Ativo 1.041
Passivo
Passivo de arrendamento 1.117
Provisão para desmobilização 4
Impostos e Contribuições Diferidos (26)
Total do Passivo 1.095
Patrimônio Líquido 
Lucro líquido do exercício (54)
Total do Patrimônio Líquido (54)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 1.041
Demonstração do resultado 
Outros custos operacionais 433
Depreciação e amortização (416)
Lucro operacional 17
Despesa financeira (97)
Impostos de renda e Contribuição Social Diferidos 26
Lucro líquido do exercício (54)

Impactos da adoção CPC 06 (R2)
Antes da adoção Ajuste Depois da adoção

Ativo 974.573 1.041 975.614
Passivo 875.666 1.095 876.761
Patrimônio Líquido 98.907 (54) 98.853
ICPC 22 - Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro: A Interpreta-
ção trata da contabilização dos tributos sobre o lucro nos casos em que os 
tratamentos tributários envolvem incerteza que afeta a aplicação do CPC 32 e 
não se aplica a tributos fora do âmbito do CPC 32 nem inclui especificamen-
te os requisitos referentes a juros e multas associados a tratamentos fiscais 
incertos. A Interpretação aborda especificamente o seguinte: • Se a entidade 
considera tratamentos fiscais incertos separadamente; • As suposições que a 
entidade faz em relação ao exame dos tratamentos tributários pelas autorida-
des fiscais; • Como a entidade determina o lucro real (prejuízo fiscal), bases 
de cálculo, prejuízos fiscais não utilizados, créditos tributários extemporâneos 
e alíquotas de imposto; • Como a entidade considera as mudanças de fatos 
e circunstâncias. A Companhia determina se considera cada tratamento tri-
butário incerto separadamente ou em conjunto com um ou mais tratamentos 
fiscais incertos e considera a abordagem que melhor prevê a resolução da 
incerteza. A Companhia aplica julgamento significativo na identificação de 
incertezas sobre tratamentos de imposto de renda e avaliou se a interpreta-
ção teve impacto em suas demonstrações financeiras. A Companhia deter-
minou, com base em seu estudo de conformidade tributária, que é provável 
que seus tratamentos fiscais serão aceitos pelas autoridades fiscais. A inter-
pretação não teve impacto nas demonstrações financeiras da Companhia.

Governança Corporativa
A Taesa realiza atividades de “back-office” para atividades administrativas da 
JAN e procura implantar na concessão os mesmos princípios de Governança 
Corporativa e Qualidade, comuns a todas as concessões do Grupo.
Declaração da Diretoria
Os membros da Diretoria da Companhia, no desempenho de suas funções 
legais e estatutárias, declaram que revisaram, discutiram e concordam com 
as demonstrações financeiras da Companhia e com a opinião do auditor in-
dependente da Companhia expressa no Relatório do Auditor Independente 

sobre as demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019.
Relacionamento com o Auditor Independente
A Companhia contratou a Ernst&Young Auditores Independentes S.S. (“EY 
Brasil”) para prestar serviços de auditoria independente para o exercício findo 
em 31 de dezembro de 2019 no valor de R$20 mil.
As políticas da Companhia na contratação de serviços não relacionados à 
auditoria externa do seu auditor independente visam assegurar que não haja 
conflito de interesses, perda de independência ou objetividade e se substan-
ciam nos princípios que preservam a independência do auditor.
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Melhorias anuais - Ciclo 2015-2017: • CPC 32 - Tributos sobre o Lucro: As
alterações esclarecem que as consequências do imposto de renda sobre divi-
dendos estão vinculadas mais diretamente a transações ou eventos passados 
que geraram lucros distribuíveis do que às distribuições aos titulares. Portanto, 
a entidade reconhece as consequências do imposto de renda sobre dividen-
dos no resultado, outros resultados abrangentes ou patrimônio líquido confor-
me o lugar em que a entidade originalmente reconheceu essas transações ou 
eventos passados. A entidade aplica essas alterações a partir de 1º de janeiro 
de 2019. Quando a entidade aplica essas alterações pela primeira vez, as 
aplica às consequências do imposto de renda sobre dividendos reconhecidas 
a partir do início do período comparativo mais antigo. Como a legislação fiscal 
aplicável nas jurisdições nas quais a Companhia atua (primariamente no Bra-
sil) não preveem a tributação dos dividendos, essa alteração não trouxe efeito 
sobre as demonstrações financeiras. • CPC 20 (R1) - Custos de Empréstimos: 
As alterações esclarecem que a entidade deve tratar como parte dos emprés-
timos em geral qualquer empréstimo que tenha sido contraído originalmente 
para desenvolver um ativo qualificável quando substancialmente todas as ati-
vidades necessárias para preparar o ativo para uso ou venda forem concluí-
das. A entidade aplica estas alterações aos custos de empréstimos incorridos 
a partir do início do período anual em que a entidade aplica essas alterações 
pela primeira vez. A entidade aplica estas alterações a períodos anuais com 
início a partir de 1º de janeiro de 2019. Como a prática atual da Companhia 
está alinhada a essas alterações, não houve nenhum impacto sobre suas 
demonstrações financeiras. 3.7.2. Norma emitida, mas ainda não vigente 
até a data das demonstrações financeiras da Companhia: As normas e 
interpretações novas e alteradas emitidas, mas não ainda em vigor até a data 
de emissão das demonstrações financeiras da Companhia, estão descritas a 
seguir. A Companhia pretende adotar estas normas e interpretações novas e 
alteradas, se cabível, quando entrarem em vigor. Alterações ao CPC 26 (R1) e 
IAS 8: Definição de omissão material: Em outubro de 2018, o IASB emitiu alte-
rações à IAS 1 e IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates 
and Errors, sendo essas alterações refletidas na revisão 14 do CPC, alterando 
o CPC 26 (R1) e o CPC 23 para alinhar a definição de “omissão material” ou
“divulgação distorcida material” em todas as normas e esclarecer certos as-
pectos da definição. A nova definição declara que: “a informação é material se
sua omissão, distorção ou obscurecimento pode influenciar, razoavelmente,
decisões que os principais usuários das demonstrações financeiras de propó-
sito geral fazem com base nessas demonstrações financeiras, que fornecem
informações financeiras sobre relatório específico da entidade. Não é espera-
do que essas alterações tenham um impacto significativo nas demonstrações
financeiras da Companhia.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
2019 2018

Bancos 10 127
10 127

Equivalentes de caixa incluem depósitos bancários à vista. São operações de 
alta liquidez, sem restrição de uso, prontamente conversíveis em um montante 
conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.
5. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

2019 2018
Investimento em cotas de fundos - “Pampulha” - 
Ativo circulante (a) 351.012 1.918

Investimento em cotas de fundos - “BTG Pactual CDB 
Plus” (b) 82.012 -

Aplicação Financeira - CDB 220.215 -
653.239 1.918

(a) Fundo de investimento FIC de FI Pampulha - Fundo não exclusivo, admi-
nistrado e gerido pela BNP PARIBAS Asset Management, que tem caracterís-
tica de renda fixa e segue a política de aplicações da Companhia. Os recursos
destinados ao fundo de investimento são alocados somente em emissões pú-
blicas e privadas de títulos de renda fixa, sujeitos apenas a risco de crédito,
com prazos de liquidez diversificados, aderentes às necessidades dos fluxos
de caixa dos cotistas. (b) Fundo BTG Pactual CDB Plus - Fundo não exclusivo,
sob administração e gestão do Banco BTG Pactual, que tem como caracte-
rística aplicar em cotas de fundos de investimento, títulos públicos federais
e títulos privados com características de renda fixa e o objetivo de buscar
acompanhar as oscilações da taxa de juros, com exposição a risco de crédito.
Taxa de rentabilidade anual acumulada 2019 2018
Fundo de investimento FIC de 
FI Pampulha 103,08% do CDI 102,65% do CDI

Fundo BTG Pactual CDB Plus 102,05% do CDI -
Aplicação Financeira – CDB 104% do CDI -
6. ATIVO DE CONTRATO DE CONCESSÃO

Linha de transmissão 2018 Adição (a) 2019
LT 500Kv - Pirapora 2 - Janaúba LT 500Kv - 
Janaúba 3 - Bom Jesus da Lapa 2 90.984 211.918 302.902
Não Circulante 90.984 302.902

Linha e subestação
Adoção inicial  

do CPC 47 Adição (a) 2018
Miracema/Lajeado/Palmas 22.408 68.576 90.984
Não circulante 22.408 90.984

(a) As adições referem-se à construção da linha de transmissão:

Loca-
lização Descrição Ato

Legislativo RAP
Custo de cons-
trução estimado 
(Capex Aneel)

Previsão de 
conclusão REIDI (*)

LT 500Kv - Pirapora 
2 – Janaúba 3, e LT 

500Kv - Janaúba 
3 – Bom Jesus da 

Lapa 2

Implantação de 
linhas de transmissão 

e ampliação das 
subestações
associadas

Contrato Concessão 
ANEEL 015/2017 R$194.060 R$959.604 Fevereiro de 

2022

Portaria MME 164/2017. 
Ato Declaratório 

Executivo da RFB nº 
119/2017

(*) Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura.
• Principais características dos contratos de concessão: RAP - A prestação do
serviço público de transmissão ocorrerá mediante o pagamento à transmissora
da RAP a ser auferida, a partir da data de disponibilização para operação co-
mercial das instalações de transmissão. A RAP é reajustada anualmente pelo
Índice Nacional de Preços ao Consumidor - IPCA. Faturamento da receita de
operação, manutenção e construção - Pela disponibilização das instalações
de transmissão para operação comercial, a transmissora terá direito ao fatu-
ramento anual de operação, manutenção e construção, reajustado e revisado
anualmente. Parcela variável - A receita de operação, manutenção e constru-
ção estará sujeita a desconto, mediante redução em base mensal, refletindo
a condição de disponibilidade das instalações de transmissão, conforme me-
todologia disposta no Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão -
CPST. A parcela referente ao desconto anual por indisponibilidade não poderá
ultrapassar 12,5% da receita anual de operação, manutenção e construção da
transmissora, relativa ao período contínuo de 12 meses anteriores ao mês da
ocorrência da indisponibilidade, inclusive esse mês. Caso seja ultrapassado o
limite supracitado, a transmissora estará sujeita à penalidade de multa, aplicada
pela ANEEL nos termos da Resolução nº 318, de 6 de outubro de 1998, no valor
máximo por infração incorrida de 2% do valor do faturamento anual de opera-
ção, manutenção e construção dos últimos 12 meses anteriores à lavratura do
auto de infração. Extinção da concessão e reversão de bens vinculados - O
advento do termo final do contrato de concessão determina, de pleno direito, a
extinção da concessão, facultando-se à ANEEL, a seu exclusivo critério, pror-
rogar o referido contrato até a assunção de uma nova transmissora. A extinção
da concessão determinará, de pleno direito, a reversão, ao Poder Conceden-
te, dos bens vinculados ao serviço, sendo procedidos os levantamentos e as
avaliações, bem como a determinação do montante da indenização devida à
transmissora, observados os valores e as datas de sua incorporação ao sistema
elétrico. O valor da indenização dos bens reversíveis será aquele resultante de
inventário realizado pela ANEEL ou por preposto especialmente designado, e
seu pagamento será realizado com os recursos da Reserva Global de Reversão 
– RGR. A Companhia não é obrigada a remunerar o Poder Concedente pelas
concessões das linhas de transmissão de energia por meio de investimentos
adicionais quando da reversão dos bens vinculados ao serviço público de ener-
gia elétrica. A Administração entende que a melhor estimativa para o valor de 
indenização é o valor residual do ativo imobilizado. Renovação - A critério exclu-
sivo da ANEEL e para assegurar a continuidade e qualidade do serviço público, 
o prazo da concessão poderá ser prorrogado por, no máximo, igual período,
mediante requerimento da transmissora. Aspectos ambientais - A transmissora
deverá construir, operar e manter as instalações de transmissão, observando a 
legislação e os requisitos ambientais aplicáveis, adotando todas as providências 
necessárias perante o órgão responsável para obtenção dos licenciamentos, 
por sua conta e risco, e cumprir todas as suas exigências. Descumprimento de 
penalidades - Nos casos de descumprimento das penalidades impostas por in-
fração ou notificação ou determinação da ANEEL e dos procedimentos de rede, 
para regularizar a prestação de serviços, poderá ser decretada a caducidade 
da concessão, na forma estabelecida na lei e no contrato de concessão, sem 
prejuízo da apuração das responsabilidades da transmissora perante o Poder 
Concedente, a ANEEL, os usuários e terceiros, e das indenizações cabíveis. 
Alternativamente à declaração de caducidade, a ANEEL poderá propor a de-
sapropriação do bloco de ações de controle da transmissora e levá-lo a leilão 
público. O valor mínimo definido para o leilão será o montante líquido da inde-

nização que seria devida no caso da caducidade. Aos controladores será trans-
ferido, do montante apurado, o valor equivalente às respectivas participações. 
• Estrutura de formação da RAP - A Companhia será remunerada pela disponi-
bilidade de suas instalações de transmissão, integrantes da Rede Básica e da
Rede Básica de Fronteira, não estando vinculada à carga de energia elétrica
transmitida, mas sim ao valor homologado pela ANEEL quando da outorga do
contrato de concessão.
7. ARRENDAMENTO FINANCEIRO
A Companhia avaliou os seus contratos e reconhece um ativo de direito de 
uso e um passivo de arrendamentos como segue abaixo: a) Direito de Uso: 
Os ativos de direito de uso foram mensurados pelo custo, composto pelo valor 
da mensuração inicial do passivo de arrendamentos e pelos custos esperados 
na desmobilização.
Direito de Uso Adoção inicial CPC 06 (R2) Amortização 2019
Imóveis 1.457 (416) 1.041
Ativo Não Circulante 1.457 (416) 1.041
Em 31 de dezembro de 2019 a provisão para desmobilização dos ativos arren-
dados era de R$4. b) Passivo de arrendamento: Os passivos de arrendamento 
reconhecidos foram mensurados pelo valor presente dos pagamentos futuros.

Passivo de Arrendamento
Adoção inicial 

CPC 06 (R2)
Juros

incorridos Pagamentos 2019
Imóveis 1.454 98 (435) 1.117

1.454 98 (435) 1.117
Circulante 475
Não circulante 642
8. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2019 2018
Passivo Circulante
INSS e FGTS 1.350 49
IRRF empregados 56 35
CSLL, COFINS e PIS - Lei nº 10.833 32 3
Outros 1.552 5

2.990 92
9. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS 2019 2018
Ativo
IRPJ e CSLL sobre diferenças temporárias (*) 152 97
IRPJ sobre prejuízos fiscais 7.891 461

8.043 558
Passivo
IRPJ e CSLL sobre diferenças temporárias (*) (44.472) (14.901)
Efeito líquido no balanço
IRPJ e CSLL – Efeito líquido ativo (passivo) (36.429) (14.343)
(*) Valores substancialmente relacionados à aplicação do CPC 47.
Expectativa de realização do IRPJ e CSLL 
diferidos ativos  2020 2022

Após
2022 Total

Diferenças temporárias 152 - - 152
Prejuízos fiscais - 2.630 5.261 7.891

152 2.630 5.261 8.043
10. TRIBUTOS DIFERIDOS 2019 2018
PIS e COFINS – Passivo (*) 28.018 6.228
(*)  Valores referentes à aplicação do CPC 47.

11. PARTES RELACIONADAS
I - Outras contas a receber – OCR – Ativo e Receitas

R
E
F

Principais informações sobre os contratos e transações com partes relacionadas
Classificação contábil, natureza 

do contrato e contraparte Valor Original Período de 
vigência / duração

Taxa de juros/ 
Atualização monetária

Principais condições 
de rescisão ou 

extinção
Outras informações 

relevantes

Transações com empresas ligadas

1 OCP x disponibilidades - reembolso 
de despesas - Mariana (*) N/A N/A Não há taxa de juros e 

atualização monetária. Não houve. Não houve.

2
OCP x disponibilidades 
- reembolso de despesas -
Miracema (*)

N/A N/A Não há taxa de juros e 
atualização monetária. Não houve. Não houve.

(*) Como parte do processo de gerenciamento e rateio dos custos e despesas do Grupo Taesa, em determinadas situações uma das empresas efetua o pa-
gamento desses gastos por conta e ordem de outras empresas do Grupo Taesa. A Companhia entende que não existe um montante envolvido específico a 
ser divulgado nem impacto no resultado. Não há incidência de juros nem atualizações monetárias.

REF Contratos e outras transações Ativo Receita
2019 2018 2019 2018

1 Reembolso de despesas - Mariana 15 - - -
2 Reembolso de despesas - Miracema 103 - - -

118 - - -
II - Outras contas a pagar – OCP - Passivo e Despesas

R
E
F

Principais informações sobre os contratos e transações com partes relacionadas
Classificação contábil, 
natureza do contrato e 

contraparte
Valor

Original
Período de 
vigência / 
duração

Taxa de juros/ 
Atualização
monetária

Principais
condições de 
rescisão ou 

extinção
Outras informações relevantes

Transações com a Controladora

1 OCP x disponibilidades 
- CCI  -  Taesa

R$5 Valor 
mensal a 
partir do 
início da 

operação.

29/09/2017 até 
a extinção da 

concessão

Multa de 2% a.m. + 
juros de mora de 12% 

a.a. / Atualização
anual pelo IPCA

Poderá ser 
rescindido em 

caso de extinção 
da concessão de 

qualquer das partes, 
por determinação 
legal ou por mútuo 

acordo entre as 
partes.

Caso umas das partes não possa 
cumprir qualquer de suas obrigações, 

em decorrência de caso fortuito ou 
força maior, nos termos no artigo 393 

do código civil, o presente contrato 
permanecerá em vigor, ficando a 
obrigação afetada suspensa por 

tempo igual ao de duração do evento 
e proporcionalmente aos seus efeitos. 
Os custos de implantação no valor de 
R$1.512 foram pagos em 10 parcelas 
mensais de junho de 2018 à março de 

2019, atualizados pelo IPCA acumulado.

2 OCP x disponibilidades - reem- 
bolso de despesas -  Taesa (*) N/A N/A Não há taxa de juros e 

atualização monetária. Não houve. Não houve.

Transações com empresas ligadas

3
OCP x Custo e Despesa com 
pessoal - Previdência privada - 
Forluz

Investimento
conforme
opção do 

funcionário

Término
indeterminado

Taxa de administração 
de 1,5% sobre o total 

das contribuições 
mensais / Não há 

atualização monetária.

Não houve. Não houve.

4 OCP x disponibilidades - reem-
bolso de despesas -  MIR (*) N/A N/A Não há taxa de juros e 

atualização monetária. Não houve. Não houve.

(*) Como parte do processo de gerenciamento e rateio dos custos e despesas do Grupo Taesa, em determinadas situações uma das empresas efetua o pa-
gamento desses gastos por conta e ordem de outras empresas do Grupo Taesa. A Companhia entende que não existe um montante envolvido específico a 
ser divulgado nem impacto no resultado. Não há incidência de juros nem atualizações monetárias.

REF Contratos e outras transações Passivo Despesas
2019 2018 2019 2018

Transações com Controlador
1 Contrato: CCI TAESA 0004/2017 - Taesa - 155 465 1.085
2 Reembolso de despesas Janaúba x Taesa 270 - - 71

Transações com Empresas Ligadas
3 Previdência Privada - Forluz - Despesa - - 5 9
4 Reembolso de despesas - JAN  x MIR - 7 - -

270 162 470 1.165
III – Dividendos a pagar

Dividendos a pagar 2018 Retificação da 
destinação do resultado (*) Dividendos obrigatórios 2019

Dividendos a pagar à Taesa 4.991 (4.991) 9.996 9.996
(*) A AGO de 30 de abril de 2019 retificou a proposta de destinação do lucro de 2018, destinando o valor dos dividendos obrigatórios para Reserva Especial 
de Lucros, em virtude da Companhia estar em fase de construção e não possuir recursos disponíveis para pagamento de dividendos. IV – Remuneração dos 
administradores: No exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018 os administradores da Companhia abdicaram qualquer tipo de remuneração pelo 

desempenho de suas funções.
12. FORNECEDORES

2019 2018
Selt Engenharia Ltda. 12.059 -
Elecnor do Brasil Ltda. 4.964 4.454
Vale do São Francisco 4.710 -
Sadesul Projetos e Construções 4.350 -
Dezoito Comunicação Ltda. - 364
Outros 2.707 341

28.790 5.159
Os saldos referem-se basicamente aos compromissos assumidos para a 
construção da linha de transmissão.
13. DEBÊNTURES

Credor
Moe-

da
Taxas

de juros Venc.

2019
Custo a 

apro-
priar

Princi-
pal Juros Total

1ª Emissão - 
1ª Série (BTG/
Santander/
XP) (a) R$

IPCA + 
4,5% 15/07/2033 (12.697) 228.463 8.826 224.592

2ª Emissão - 
Série única (b) R$

IPCA + 
4,8295% 15/12/2044 (35.366) 576.805 648 542.087

Não circulante (48.063) 805.268 9.474 766.679
(a) Em 11 de janeiro de 2019 emitiu 224.000 debêntures simples, não conver-
síveis em ações, atualizadas monetariamente pelo IPCA. Pagamento de juros 
e amortizações no dia 15 dos meses de janeiro e de julho de cada ano, com
primeiro vencimento em 15 de janeiro de 2022. (b) Em 16 de dezembro de
2019 emitiu 575.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, atuali-
zadas monetariamente pelo IPCA. Pagamento de juros e amortizações no dia 
15 dos meses de dezembro e de junho de cada ano, com primeiro vencimento 
em 15 de dezembro de 2025.

2019
Saldo inicial  - 
(+) Novas captações 799.000 
(-) Custo de captação (Novas captações) (49.742)
(+) Juros e variação monetária incorridos 15.742 
(+) Amortização do custo de captação 1.679 
Saldo final 766.679

Parcelas vencíveis por indexador

Não circulante

Total2022 2023
Após
2023

IPCA - 1ª emissão 33.935 9.922 193.432 237.289
IPCA - 2ª emissão - - 577.453 577.453
(-) Custos de emissão a amortizar (4.798) (1.417) (41.848) (48.063)

29.137 8.505 729.037 766.679
O contrato da 1ª emissão de debêntures possuem cláusulas restritivas “co-
venants” não financeiras de vencimento antecipado. Em 31 de dezembro de 
2019, todas as cláusulas restritivas estavam cumpridas. O contrato da 2ª emis-
são de debêntures possuem cláusulas restritivas “covenants” não financeiras 
de vencimento antecipado, que será exigido após entrada em operação.
14. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social - Em 31 de dezembro de 2019, o capital social totalmente inte-
gralizado era de R$40.645, representado por 40.645.100 (quarenta milhões
seiscentas e quarenta e cinco mil e cem) ações ordinárias nominativas, sem
valor nominal. Em 31 de dezembro de 2018 o capital era de R$38.948, repre-
sentado por 38.948.100 (trinta e oito milhões novecentas e quarenta e oito mil 
e cem) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal).

Data Aprovação Valor
10/04/2019 AGE 1.697

1.697
Reserva de lucros: (a) Reserva legal - constituída à razão de 5% do lucro 
líquido apurado em cada exercício social nos termos do artigo 193 da Lei nº 
6.404/76, até o limite de 20% do capital social, e (b) Reserva especial - cons-
tituída com base no artigo 202, inciso III, parágrafo 5º da nº Lei 6.404/76. Os 
valores correspondentes a essa reserva deverão ser distribuídos assim que a 
situação da Companhia financeira permitir, desde que não tenham sido absor-
vidos por prejuízos dos exercícios seguintes. Remuneração dos acionistas - O 
estatuto social da Companhia prevê o pagamento de dividendos anual mínimo 
obrigatório de 25%, calculado sobre o lucro líquido do exercício apurado na 
forma da Lei nº 6.404/76. Destinação do lucro líquido do exercício:

2019 2018 (*)
Lucro líquido do exercício 42.087 21.240
Adoção inicial do CPC 47 – lucros acumulados - 6.818

42.087 28.058
Reserva legal (2.104) (1.051)
Dividendos obrigatórios (9.996) (4.991)
Reserva especial (10.708) (21.791)
Dividendos adicionais propostos (19.279) -
Compensação de prejuízos acumulados - (225)
(*) A AGO de 30 de abril de 2019 ratificou a destinação do lucro de 2018, ex-
ceto o valor dos dividendos obrigatórios que foram destinados para Reserva 
Especial de Lucros, em virtude da Companhia estar em fase de construção e 
não possuir recursos disponíveis para pagamento de dividendos.
15. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Diferidos - São registrados para refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis às 
diferenças temporárias entre a base fiscal de ativos e passivos (que afetem
diretamente a receita, uma vez que a Companhia é tributada pelo lucro real) e 
o respectivo valor contábil.

2019 2018
Imposto de renda (16.240) (8.045)
Contribuição social (5.847) (2.897)
Imposto de renda e contribuição social diferidos (22.087) (10.942)
16. COBERTURA DE SEGUROS
A Companhia contratou seguro de fiel cumprimento dos prejuízos decorrentes 
do seu inadimplemento nas obrigações assumidas no contrato de concessão, 
exclusivamente no que se refere à construção, operação e manutenção de
instalações descritas no referido contrato.

Leilão Seguradora Vigência Valor Segurado

13/2015 – 2ª etapa
Austral Seguradora 

S.A.
07/02/2017 a 
06/11/2022 95.960

Tipo de 
seguro Seguradora Vigência

Limite máximo 
de indenização Prêmio

D&O
Zurich

Seguros 19/09/19 a 18/09/20 15.000 2
Os seguros da Companhia são contratados conforme as respectivas políticas 
de gerenciamento de riscos e seguros vigentes e dada a sua natureza não 
fazem parte do escopo do nosso auditor independente.
17. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
17.1. Estrutura de gerenciamento de riscos: O gerenciamento de riscos 
da Companhia visa identificar e analisar os riscos considerados relevantes
pela Administração. Esses riscos incluem o risco de capital, de mercado (risco 
de taxa de juros e outros riscos operacionais, quando aplicável), de crédito
e de liquidez. A Companhia não possui instrumentos financeiros derivativos
nos exercícios apresentados. 17.2. Gestão do risco de capital: A Compa-
nhia administra seus capitais para assegurar que possa continuar com suas 
atividades normais e maximizar o retorno a todas as partes interessadas ou 
envolvidas em suas operações. A estrutura de capital é formada pelo endivi-
damento líquido, ou seja, debêntures deduzidas pelo caixa e equivalentes de
caixa, e patrimônio líquido. 17.3. Categorias de instrumentos financeiros:

2019 2018
Ativos financeiros
Valor justo através do resultado:
- Títulos e valores mobiliários 653.239 1.918
Custo amortizado:
- Caixa e bancos 10 127

653.249 2.045
Passivos financeiros
Outros passivos financeiros ao custo amortizado
- Fornecedores 28.790 5.159
- Debêntures 766.679 -

795.469 5.159
17.4. Risco de mercado: 17.4.1 Gestão do risco de taxa de juros: Para
minimizar o risco de captação insuficiente de recursos com custos e prazos de 
reembolso considerados adequados, a Companhia monitora permanentemen-
te o cronograma de pagamento de suas obrigações e a sua geração de caixa. 
Não houve mudança relevante na exposição da Companhia quanto aos riscos 
de mercado ou na maneira pela qual ela administra e mensura esses riscos. 
A Companhia está expostas às flutuações de taxa de juros pós-fixadas sobre 
aplicações financeiras, cujo risco é administrado por meio do monitoramento 
dos movimentos de taxas de juros. 17.4.2 Análises de sensibilidade sobre 
instrumentos financeiros: As análises de sensibilidade foram elaboradas 
com base na exposição líquida da Companhia às taxas variáveis dos instru-
mentos financeiros ativos e passivos relevantes, em aberto no fim do período 
deste relatório. Essas análises foram preparadas assumindo que o valor dos 
ativos e passivos a seguir estivesse em aberto durante todo o exercício, ajus-
tado com base nas taxas estimadas para um cenário provável do comporta-
mento do risco que, caso ocorra, pode gerar resultados adversos.

Índice 2019 Cenário provável em 2020
CDI 5,94% 4,25%
IPCA 3,16% 4,31%
(a) Divulgado pelo BACEN (Relatório Focus - Mediana Top 5 de médio prazo), 
6 de março de 2020 - Fonte Externa Independente.

Exposição líquida dos instrumentos 
 financeiros não derivativos 2019

Efeito 
Provável 
no LAIR 
- 2020 -

(redução)
Ativos financeiros - Títulos e valores mobiliários e 
equivalentes de caixa - CDI 653.239 (11.051)
Passivos Financeiros - Debêntures - IPCA 814.742 (3.536)

(14.587)
17.5 Gestão de risco de crédito: O risco de crédito refere-se ao risco de uma 
contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais, levando a Compa-
nhia a incorrer em perdas financeiras. Esse risco é basicamente proveniente 
dos investimentos mantidos com bancos e instituições financeiras. O risco de 
crédito do saldo mantido em caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores 
mobiliários é limitado porque as contrapartes são representadas por bancos e 
instituições financeiras que possuem níveis de classificação de crédito (“ratin-
gs”) satisfatórios, o que caracteriza uma grande probabilidade de que nenhu-
ma contraparte falhe ao cumprir com suas obrigações. 17.6 Gestão do risco 
de liquidez: A Companhia gerencia o risco de liquidez mantendo adequadas 
reservas, linhas de crédito bancárias para captação de debêntures, por meio 
do monitoramento dos fluxos de caixa e perfis de vencimento. A tabela a se-
guir (i) apresenta em detalhes o prazo de vencimento contratual remanescente 
dos passivos financeiros não derivativos, (ii) foi elaborada de acordo com os 
fluxos de caixa não descontados dos passivos financeiros com base na data 
mais próxima em que a Companhia deve quitar as respectivas obrigações e 
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(iii) inclui os fluxos de caixa dos juros e do principal.

Debêntures
Até 1 
mês

De 1 a 3 
meses

De 3 
meses a 

1 ano
De 1 a 

 5 anos
Mais de 
 5 anos Total

Pós-fixadas - - - 192.265 1.166.332 1.358.597
17.7 Gestão dos riscos operacionais (fase de construção): É o risco de pre-
juízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de causas associadas 
a processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura da Companhia e de fatores ex-
ternos, exceto riscos de crédito, mercado e liquidez, como aqueles decorrentes 
de exigências legais e regulatórias e de padrões geralmente aceitos de com-
portamento empresarial. Os principais riscos operacionais aos quais a Com-
panhia está exposta, são: Riscos regulatórios - Extensa legislação e regulação 
governamental emitida pelos seguintes órgãos: Ministério de Minas e Energia 
- MME, ANEEL, ONS e Ministério do Meio Ambiente. Caso a Companhia venha
a infringir quaisquer disposições da legislação ou regulamentação aplicáveis, a
referida infração pode significar a imposição de sanções pelas autoridades com-
petentes. Risco de seguros - Contratação de seguros de risco operacional e de
responsabilidade civil para suas subestações. Danos nas linhas de transmissão 
contra prejuízos decorrentes de incêndios, raios, explosões, curtos-circuitos e
interrupções de energia elétrica não são cobertos por tais seguros, o que po-
deria acarretar custos e investimentos adicionais significativos. Riscos regula-
tórios - Extensa legislação e regulação governamental emitida pelos seguintes
órgãos: Ministério de Minas e Energia - MME, ANEEL, ONS e Ministério do Meio
Ambiente. Caso a Companhia venha a infringir quaisquer disposições da legis-
lação ou regulamentação aplicáveis, a referida infração pode significar a impo-
sição de sanções pelas autoridades competentes. Risco de construção e desen-
volvimento das infraestruturas - Caso a Companhia expanda os seus negócios
através da construção de novas instalações de transmissão, poderá incorrer
em riscos inerentes à atividade de construção, atrasos na execução da obra e
potenciais danos ambientais que poderão resultar em custos não previstos e/
ou penalidades. Caso ocorra algum atraso ou algum dano ambiental no âmbito
da construção e desenvolvimento de infraestruturas, tais eventos poderão pre-
judicar o desempenho operacional da Companhia ou atrasar seus programas
de expansão, hipótese em que a performance financeira da Companhia poderia
sofrer um impacto adverso. Dado que a Companhia pode depender de terceiros 
para fornecer os equipamentos utilizados em suas instalações, estão sujeitas a
aumentos de preços e falhas por parte de tais fornecedores, como atrasos na
entrega ou entrega de equipamentos avariados. Tais falhas poderão prejudicar
as atividades e ter um efeito adverso nos resultados. Adicionalmente, devido às
especificações técnicas dos equipamentos utilizados em suas instalações, há
disponibilidade de poucos fornecedores e, para determinados equipamentos,
há um único fornecedor. Caso algum fornecedor descontinue a produção ou
interrompa a venda de quaisquer dos equipamentos adquiridos, pode não haver
possibilidade de aquisição de tal equipamento com outros fornecedores. Nesse
caso, a prestação dos serviços de transmissão de energia elétrica poderá ser
afetada, sendo obrigadas a realizar investimentos não previstos, a fim de desen-
volver ou custear o desenvolvimento de nova tecnologia para substituir o equi-
pamento indisponível, o que poderá impactar de forma negativa a sua condição
financeira e seus resultados operacionais. Risco de contencioso - A Companhia 
e suas controladas são parte em diversos processos judiciais e administrativos,
que são acompanhados pelos seus assessores jurídicos. A Companhia analisa
periodicamente as informações disponibilizadas pelos seus assessores jurídi-
cos para concluir sobre a probabilidade de êxito final das causas, evitando a
ocorrência de prejuízos financeiros e danos à sua reputação e buscar eficácia
de custos. A Administração da Companhia é responsável pelo desenvolvimento 
e implantação de controles para mitigar os riscos operacionais: (i) exigências
para segregação adequada de funções, incluindo a autorização independente
de operações; (ii) exigências para a reconciliação e o monitoramento de ope-
rações; (iii) cumprimento com exigências regulatórias e legais; (iv) documen-
tação de controles e procedimentos; (v) exigências para a avaliação periódica
de riscos operacionais enfrentados e a adequação de controles e procedimen-
tos para tratar dos riscos identificados; (vi) exigências de reportar os prejuízos
operacionais e as ações corretivas propostas; (vii) desenvolvimento de planos
de contingência; (viii) treinamento e desenvolvimento profissional; (ix) padrões
éticos e comerciais; e (x) mitigação de risco, incluindo seguro, quando eficaz.
17.8. Hierarquia do valor justo dos instrumentos financeiros mensurados
ao valor justo por meio do resultado: Os diferentes níveis foram definidos
conforme a seguir: (a) Nível 1 - preços cotados (não ajustados) em mercados
ativos para ativos e passivos e idênticos, (b) Nível 2 - “inputs”, exceto preços
cotados, incluídos no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo, direta
(preços) ou indiretamente (derivado de preços), e (c) Nível 3 - premissas, para
o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado
(“inputs” não observáveis). Não houve mudança de nível para esses instrumen-
tos financeiros no exercício findo em 31 de dezembro de 2019. 17.8.1 Instru-
mentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado

Nota
explicativa 2019 2018

Hierarquia
do valor justo

Ativos financeiros
Equivalentes de caixa e 
títulos e valores 

mobiliários 4 e 5 653.239 2.045 Nível 2

17.8.2 Instrumentos financeiros não mensurados ao valor justo por meio 
do resultado (entretanto, são exigidas divulgações do valor justo)

2019 2018
Nota Valor Valor Valor Valor Hierarquia do

explicativa contábil justo contábil justo valor justo
Debêntures
- Passivos
financeiros 13 766.679 773.180 - - Nível 2
A Administração considera que os saldos contábeis das debêntures, classifi-
cados como “outros passivos financeiros ao custo amortizado, aproximam-se
dos seus valores justos.
18. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

2019 2018
Receita de Construção 211.918 68.576
Receita operacional bruta 211.918 68.576
PIS e COFINS diferidos (21.790) (4.744)
Deduções da receita (21.790) (4.744)
Receita operacional líquida 190.128 63.832
Conciliação entre a receita bruta e a receita 
registrada para fins tributáveis de IRPJ e CSLL 2019 2018
Receita operacional bruta 211.918 68.576
(+/-) Efeitos de ajustes societários e tributação pelo 
regime de caixa (211.918) (68.576)
Receita operacional bruta tributável - -
19. NATUREZA DE CUSTOS E DESPESAS

2019 2018
-Remuneração direta (287) (287)
-Benefícios (541) (420)
-FGTS e INSS (106) (105)
Pessoal (934) (812)
- Custo de Construção (116.074) (30.741)
Materiais (116.074) (30.741)
Serviços de terceiros (196) (179)
Depreciação e amortização (416) -
Outros custos e despesas operacionais (219) (159)
Total custos e despesas (117.839) (31.891)
A demonstração do resultado utiliza uma classificação dos custos e despesas 
com base na sua função, cuja natureza dos principais montantes é demons-
trada a seguir: Custos com materiais: Referem-se basicamente aos custos de 
aquisição de materiais utilizados na construção. Despesas com serviços de 
terceiros: Referem-se basicamente as despesas com consultorias, serviços 
gráficos, comunicação e auditoria. Outros custos e despesas operacionais:
Referem-se basicamente aos custos com aluguéis e condomínios. 
20. RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS

2019 2018
Rendimentos de aplicação financeira 10.453 864
Receitas financeiras 10.453 864
Debêntures - Juros incorridos (17.421) -
Juros de arrendamento (98) -
Outras receitas (despesas) financeiras - líquidas (1.049) (623)
Despesas financeiras (18.568) (623)

(8.115) 241
21. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA
O Plano Taesaprev foi criado na Forluz, entidade fechada de previdência com-
plementar, da qual a Companhia passou a ser uma de suas patrocinadoras,
tendo sua aprovação na Previc publicada em Diário Oficial no dia 27 de março
de 2012. Em 31 de dezembro de 2019, 38% do quadro efetivo de empregados
da Companhia participava do Plano Taesaprev (50% em 31 de dezembro de
2018). A única obrigação da Companhia é realizar as contribuições de acordo
com as regras do plano de previdência privada, que são liquidadas até o mês
subsequente ao reconhecimento dessas despesas. Os ativos do plano são
mantidos em separado dos outros ativos da Companhia, sob o controle da
Forluz. A principal patrocinadora da Forluz é a CEMIG (patrocinadora-funda-
dora), um dos controladores da Companhia. A Companhia poderá a qualquer
momento, observada a legislação, solicitar a retirada do patrocínio, que de-
penderá de aprovação pela autoridade governamental competente e estará
sujeita à legislação pertinente. Em caso de retirada hipotética da patrocinado-
ra do plano, o compromisso da patrocinadora está totalmente coberto pelos
ativos do plano. Os valores de passivo, custos e despesas estão apresentados
na nota explicativa nº 11 – Partes relacionadas.

22. COMPROMISSOS ASSUMIDOS
Implantação das instalações de transmissão de energia elétrica - Contrato
Subestações  - Em 17 de maio de 2018, a Companhia celebrou o contrato 
com a Elecnor do Brasil Ltda., no valor de R$120.490, cujo objeto é a cons-
trução, na modalidade empreitada integral por preço fixo global (EPC Chave 
na Mão), das subestações Pirapora 2, Janaúba 3 e Bom Jesus da Lapa II, 
contemplando o fornecimento de todos os bens, equipamentos e materiais e 
a execução de todos os serviços necessários à completa implantação, testes, 
comissionamento e entrada em operação e perfeito funcionamento do Em-
preendimento, incluindo, mas não se limitando, aos projetos civil, elétrico e 
eletromecânico, execução das obras civis, fornecimento de equipamentos e 
peças sobressalentes, fornecimento de materiais e equipamentos de monta-
gem, montagem eletromecânica e instalações. Implantação das instalações 
de transmissão de energia elétrica - Contrato Linhas de Transmissão - Em 
18 de abril de 2018, a Companhia celebrou o contrato com a Vale do São 
Francisco Sistemas de Transmissão SPE Ltda., no valor de R$591.500, cujo 
objeto é a construção, na modalidade empreitada integral por preço fixo global 
(EPC Chave na Mão), das Linhas de Transmissão Pirapora 2 – Janaúba 3, em 
500 kV, circuito simples, com extensão aproximada de 238 km com origem 
na Subestação Pirapora 2 e término na Subestação Janaúba 3 e a linha de 
transmissão Bom Jesus da Lapa II – Janaúba 3, em 500 kV, circuito simples, 
com extensão aproximada de 304 km, com origem na Subestação Bom Je-
sus da Lapa II e término na Subestação Janaúba 3, contemplando o forne-
cimento de todos os bens, equipamentos e materiais e a execução de todos 
os serviços necessários à completa implantação, testes, comissionamento e 
entrada em operação e perfeito funcionamento das Linhas de Transmissão, 
incluindo, mas, não se limitando, aos projetos civil, elétrico e eletromecânico, 
execução das obras civis, fornecimento de materiais e peças sobressalentes, 
fornecimento de materiais e equipamentos de montagem, montagem eletro-
mecânica e instalações. A contratada possui as empresas Sadesul Projetos 
e Construções LTDA, SELT engenharia LTDA, Tratenge construtora LTDA e 
Construtora REMO LTDA na qualidade de intervenientes garantidoras. Desse 
modo, todas e quaisquer obrigações da contratada, estende-se também para 
as empresas citadas acima.
23. OUTRAS INFORMAÇÕES
Aspectos ambientais

Trecho
Licença de Instala-
ção e operação nº

Data de 
emissão Vencimento

LT 500 KV Bom Jesus 
da Lapa 2 - Janaúba 3 - 

Pirapora 2 1302/2019 11/07/2019 11/07/2025
Aspectos ambientais – Em 03 de setembro de 2018 foi emitida a Licença Pré-
via do empreendimento. Em 11 de julho de 2019 foi emitida a Licença de 
Instalação.

Diretoria
Nomes Cargo

Marcus Pereira Aucélio Diretor sem denominação específica
Raul Lycurgo Leite Diretor sem denominação específica

Marco Antônio Resende Faria Diretor sem denominação específica
Wagner Rocha Dias

Contador CRC RJ-112158/O-3
PF nº 778.993.777-49

Declaração da Diretoria 
Os membros da Diretoria da Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A. 
(“Companhia”), infra-assinados, no desempenho de suas funções legais e es-
tatutárias, declaram que reviram, discutiram e concordam com as demonstra-
ções financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2019, e respectivos documentos complementares. 

Rio de Janeiro, 12 de março de 2020. 
Marco Antônio Resende Faria 

Diretor sem Designação Específica  
 Marcus Pereira Aucélio

 Diretor sem Designação Específica
Raul Lycurgo Leite 

Diretor sem Designação Específica
Declaração da Diretoria 

Os membros da Diretoria da Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A. 
(“Companhia”), infra-assinados, no desempenho de suas funções legais e es-
tatutárias, declaram que reviram, discutiram e concordam com as opiniões dos 
auditores independentes da Companhia expressas no parecer pertinente às 
demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo 
em 31 de dezembro de 2019, e respectivos documentos complementares. 

Rio de Janeiro, 12 de março de 2020.
Marco Antônio Resende Faria 

Diretor sem Designação Específica
Marcus Pereira Aucélio

Diretor sem Designação Específica
Raul Lycurgo Leite 

Diretor sem Designação Específica
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras

Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da Janaúba Transmissora de 
Energia Elétrica S.A. Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demons-
trações financeiras da Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A. (Com-
panhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 
2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, 
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo 
o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstra-
ções financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, da Janaúba Transmis-
sora de Energia Elétrica S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de
suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base
para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasi-
leiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformi-
dade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Respon-
sabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos
independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas nor-
mas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumpri-
mos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião. Principais assuntos de auditoria: Principais as-
suntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram
os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assun-
tos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações finan-
ceiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstra-
ções financeiras, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre
esses assuntos. Para o assunto abaixo, a descrição de como nossa auditoria
tratou o assunto, incluindo quaisquer comentários sobre os resultados de nos-
sos procedimentos, é apresentado no contexto das demonstrações financei-
ras tomadas em conjunto. Nós cumprimos as responsabilidades descritas na
seção intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstra-
ções financeiras”, incluindo aquelas em relação a esse principal assunto de
auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a condução de procedimentos
planejados para responder a nossa avaliação de riscos de distorções significa-
tivas nas demonstrações financeiras. Os resultados de nossos procedimentos,
incluindo aqueles executados para tratar o assunto abaixo, fornecem a base
para nossa opinião de auditoria sobre as demonstrações financeiras da Com-
panhia. Mensuração do ativo de contrato: Conforme divulgado na nota 2.4.a),
a Companhia avalia que, mesmo após a conclusão da fase de construção da
infraestrutura de transmissão, segue existindo um ativo de contrato pela con-
trapartida da receita de construção, uma vez que é necessária a satisfação da
obrigação de operar e manter para que a Companhia passe a ter um direito
incondicional de receber caixa. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo do ativo
de contrato da Companhia é de R$302.902 mil. O reconhecimento do ativo de
contrato e da receita de contrato com cliente de acordo com o CPC 47 - Recei-
ta de contrato com cliente requer o exercício de julgamento significativo sobre
o momento em que o cliente obtém o controle do ativo. Adicionalmente, a
mensuração do progresso da Companhia em relação ao cumprimento da obri-
gação de performance satisfeita ao longo do tempo requer também o uso de
estimativas e julgamentos significativos pela administração para estimar os
esforços ou insumos necessários para o cumprimento da obrigação de perfor-
mance, tais como materiais e mão de obra, margens de lucros esperada, ou
inexistência de margens de lucro esperada, em cada obrigação de performan-

ce identificada e as projeções das receitas esperadas. Ainda, por se tratar de 
um contrato de longo prazo, a identificação da taxa de desconto que represen-
ta o componente financeiro embutido no fluxo de recebimento futuro também 
requer o uso de julgamento por parte da administração. Devido à relevância 
dos valores e do julgamento significativo envolvido, consideramos a mensura-
ção dos ativos de contrato da concessão e da receita de contrato com clientes 
como um assunto significativo para a nossa auditoria. Como nossa auditoria 
conduziu esse assunto: Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre 
outros: (i) o entendimento do processo da Companhia relacionado aos cálcu-
los do ativo de contrato de concessão; (ii) análise da existência ou não de 
margem nos contratos; (iii) avaliação do estágio do andamento físico das 
obras, assim como da estimativa dos custos a serem incorridos até o final das 
mesmas através do auxílio de profissionais especializados; (iv) leitura dos 
contratos de concessão e seus aditivos para identificação das obrigações de 
performance previstas contratualmente, além de aspectos relacionados aos 
componentes variáveis aplicáveis ao preço do contrato; (v) a revisão dos flu-
xos de caixa projetados, das premissas relevantes utilizadas nas projeções de 
custos e na definição da taxa de desconto utilizada no modelo com o auxílio de 
profissionais especializados em avaliação de empresas; e (vi) avaliação das 
divulgações efetuadas pela Companhia nas demonstrações financeiras. Com 
base no resultado dos procedimentos auditoria efetuados, que está consisten-
te com a avaliação da administração, consideramos que os critérios e premis-
sas para mensuração do ativo de contrato adotados pela administração são 
aceitáveis, assim como as respectivas divulgações no contexto das demons-
trações financeiras tomadas em conjunto. Outras informações que acompa-
nham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: A administra-
ção da Companhia é responsável por essas outras informações que compre-
endem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações 
financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos 
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão 
com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a 
de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório 
está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou 
com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta 
estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, con-
cluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos 
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstra-
ções financeiras: A administração é responsável pela elaboração e adequa-
da apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é res-
ponsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuida-
de operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Compa-
nhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de ela-
boração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter
segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em con-
junto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por

fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Seguran-
ça razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas rele-
vantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de 
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao lon-
go da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em res-
posta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distor-
ção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que 
a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifica-
ção, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos entendimen-
to dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos proce-
dimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo 
de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Compa-
nhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabili-
dade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela adminis-
tração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base 
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que 
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fun-
damentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais 
se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a 
estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulga-
ções e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresenta-
ção adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a 
respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de audi-
toria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham 
sido identificadas durante nossos trabalhos. Dos assuntos que foram objeto de 
comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles 
que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstra-
ções financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os 
principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso rela-
tório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação 
pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, deter-
minarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque 
as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma pers-
pectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse pú-
blico. Rio de Janeiro, 12 de março de 2020.
ERNST & YOUNG Pia Leocádia de Avellar Peralta
Auditores Independentes S.S. Contadora
CRC-2SP015199/O-6 CRC-1RJ101080/O-0

Comércio carioca vendeu -1,7% em fevereiro
O comércio lojista da Ci-

dade do Rio de Janeiro ven-
deu menos 1,7% em feverei-
ro em relação ao mesmo mês 
de 2019. É o segundo resul-
tado negativo do ano (janeiro 
registrou menos 1,5%). Os 
dados são da pesquisa Ter-
mômetro de Vendas divulga-
da mensalmente pelo Clube 
de Diretores Lojistas do Rio 
de Janeiro (CDL-Rio), que 
abrange cerca de 750 esta-
belecimentos comerciais da 
Cidade. No acumulado do 
ano (janeiro/fevereiro de 
2020) em comparação com 
o mesmo período de 2019 as 
vendas caíram 2,0%.

A pesquisa mostra tam-
bém que todos os setores 
do ramo mole (bens não 

duráveis) e do ramo duro 
(bens duráveis) apresenta-
ram resultados negativos. 
Os que tiveram as maiores 
quedas no faturamento no 
ramo mole foram calça-
dos (-4,3%), confecções 
(-3,6%) e tecidos (-2,8% %) 
e no ramo duro (bens durá-
veis) óticas (-6,5%), mó-
veis (-5,8%), jóias (-5,0%) 
e eletrodomésticos (-3,5%). 
A venda a prazo com me-
nos 2,8%% e a venda à vista 
com menos 1,5% foram as 
formas de pagamento prefe-
ridas pelos consumidores.

Também o faturamento 
das lojas conforme a locali-
zação dos estabelecimentos 
foram negativos. No ramo 
mole (bens não duráveis) 

as lojas da Zona Norte ven-
deram menos 3,2%, as da 
Zona Sul menos 2,5% e as 
do Centro menos 1,5%. No 
ramo duro (bens duráveis) as 
lojas do Centro, da Zona Sul 
e da Zona Norte venderam 
menos 6,5%, 5,2% e 2,5%, 
respectivamente.

De acordo com Aldo Gon-
çalves, presidente do CDL-
Rio, normalmente fevereiro 
é um mês fraco em termos 
de vendas.

“É um mês curto, tem as 
férias e o Carnaval, que é 
bom para os bares, restau-
rantes e hotelaria, mas não 
tem grande impacto nas 
vendas do varejo em geral. 
Além disso, é também nos 
dois primeiros meses do ano 

que recaem diversos paga-
mentos de impostos como 
IPVA, IPTU e matrícula es-
colar. Mas o resultado nega-
tivo também refletiu a crise 
econômica do Estado do Rio 
de Janeiro, com a crescente 
violência, o aumento des-
regrado da camelotagem, 
principais responsáveis pelo 
fechamento de mais de esta-
belecimentos comerciais na 
cidade” explica.

A pesquisa mostra tam-
bém que a inadimplência no 
comércio lojista da Cidade 
do Rio de Janeiro aumentou 
0,8% em fevereiro em rela-
ção ao mesmo mês de 2019, 
de acordo com os registros 
do Serviço Central de Prote-
ção ao Crédito do CDL-Rio. 

As dívidas quitadas, que 
mostra o número de consu-
midores que colocaram suas 
dívidas em dia aumentaram 
1,5% e as consultas, item 
que indica o movimento do 
comércio, recuaram 3,2%, 
também em relação ao mes-
mo mês de 2019. Em relação 
ao mês anterior (janeiro) a 
inadimplência e as dívidas 
quitadas aumentaram, res-
pectivamente, 0,9% e 0,5%, 
e as consultas diminuíram 
0,7%.

No acumulado dos dois 
primeiros meses do ano (ja-
neiro/fevereiro) em relação 
ao mesmo período do ano 
anterior, a inadimplência 
cresceu 0,7% e as consultas 
e as dívidas quitadas recua-

ram, respectivamente, 2,8% 
e 1,3%.

Segundo LIG Cheque, re-
gistro de cadastro da entida-
de, em fevereiro em relação 
ao mesmo mês de 2018, a 
inadimplência aumentou 1% 
e as consultas e as dívidas qui-
tadas diminuíram, respectiva-
mente, 6,3% e 3,1%. Em rela-
ção ao mês anterior (janeiro) 
a consulta, a inadimplência 
e as dívidas quitadas caíram, 
respectivamente, 1%, 3,7% e 
0,5%. No acumulado dos dois 
primeiros meses do ano (ja-
neiro/fevereiro) em relação ao 
mesmo período do ano passa-
do, a inadimplência cresceu 
1%, as consultas e as dívidas 
quitadas recuaram, respecti-
vamente, 5,7% e 3%.
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Mariana Transmissora de Energia Elétrica S.A.
CNPJ nº 19.486.977/0001-99

1. INFORMAÇÕES GERAIS
A Mariana Transmissora de Energia S.A. (“MAR” ou “Companhia”) é uma so-
ciedade anônima de capital fechado, constituída em 18 de dezembro de 2013, 
que tem como objeto principal a exploração da concessão de serviços públi-
cos de transmissão relativos às instalações de transmissão de energia elétrica 
denominada Itabirito II - Vespasiano II de 500Kv, conforme estabelecido no 
Edital de Leilão nº 013/2013, emitido pela Agência Nacional de Energia Elétri-
ca - ANEEL. Em 2 de maio de 2014, a Companhia assinou, com a ANEEL, o 
contrato de concessão nº 011/2014 para construção, operação e manutenção 
da linha de transmissão pelo prazo de 30 anos, cuja previsão para início das 
operações é abril de 2020. Embora haja expectativa de cumprimento do prazo 
informado à ANEEL para a entrada em operação comercial de Mariana, a Ad-
ministração da Companhia encontra-se em tratativas junto à Agência buscan-
do a revisão de determinadas condições contratuais relacionadas à Receita 
Anual Permitida (“RAP”), tendo como base os impactos decorrentes do atraso 
na emissão da Licença de Instalação (“LI”) pelo órgão ambiental competente. 
A Administração da Companhia possui baixa expectativa da ocorrência de 
penalidades decorrentes do atraso de entrega do empreendimento, pois en-
tende que fatos não imputáveis à Mariana, passíveis de comprovação perante 
à ANEEL (atraso na emissão da licença de instalação), foi o fator prepon-
derante para o descumprimento do cronograma de implantação das obras. 
Consequentemente, nenhuma provisão foi constituída nesta data relacionada 
a este tema. A MAR é uma controlada da Transmissora Aliança de Energia 
Elétrica S.A. (“Taesa”), e, de acordo com o previsto no Contrato de Conces-
são assinado com a ANEEL, a Taesa, como acionista controlador, possui o 
compromisso de garantir que todas as obrigações e encargos estabelecidos 
no referido contrato sejam cumpridos. 
2. BASE DE PREPARAÇÃO
2.1. Declaração de conformidade: As presentes demonstrações financeiras 
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
As demonstrações financeiras foram aprovadas pela diretoria em 12 de mar-
ço de 2020. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas 
incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orien-
tações e as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis - CPC e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade 
- CFC. Todas as informações relevantes das demonstrações financeiras estão 
sendo evidenciadas, e correspondem às informações utilizadas na gestão da 
Companhia. 2.2. Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram 
preparadas com base no custo histórico, com exceção dos instrumentos fi-
nanceiros não derivativos, mensurados pelo valor justo por meio do resultado. 
2.3. Moeda funcional e de apresentação: As demonstrações financeiras são 
apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as 
informações financeiras apresentadas em reais foram arredondadas para o 
milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 2.4. Uso de 
estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras de 
acordo com as normas do CPC exige que a Administração faça julgamentos, 
estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os 
valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados 
reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revisa-
das de uma maneira contínua. Revisões com relação às estimativas contábeis 
são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas. As prin-
cipais áreas que envolvem estimativas e premissas são: a) Ativo de contra-
to de concessão - A Companhia efetua análises que envolvem o julgamento 
da Administração, substancialmente, no que diz respeito a aplicabilidade da 
interpretação de contratos de concessão, determinação e classificação dos 
gastos de implementação da infraestrutura, ampliação, reforços e melhorias 
como ativo de contrato de concessão. A Administração da Companhia avalia o 
momento de reconhecimento dos ativos das concessões com base nas carac-
terísticas econômicas de cada contrato de concessão. O ativo de contrato de 
concessão se origina na medida em que a concessionária satisfaz a obrigação 
de construir e implementar a infraestrutura de transmissão, sendo a receita 
reconhecida ao longo do tempo do projeto. O ativo de contrato de concessão 
é registrado em contrapartida à receita de construção, que é reconhecida com 
base nos gastos incorridos. À receita de construção é acrescida a margem de 
construção. Margem de construção é a diferença entre o valor presente dos 
fluxos de recebimentos (incluindo o valor previsto da indenização) e o valor 
total da previsão dos custos a incorrer no projeto, no momento do leilão. A 
margem de construção é reconhecida ao longo da construção do empreendi-
mento à medida que os investimentos esperados sejam realizados. A parce-
la do ativo de contrato de concessão indenizável final é identificada quando 
a implementação da infraestrutura é finalizada. A taxa aplicada ao ativo de 
contrato de concessão é o WACC (Weighted Average Capital Cost), utilizado 
pela ANEEL, que é a taxa de desconto que melhor representa a estimativa da 
Companhia para a remuneração financeira dos investimentos da infraestrutu-
ra de transmissão, por considerar os riscos e prêmios específicos do negócio. 
A taxa para precificar o componente financeiro do ativo de contrato de cons-
trução é estabelecida na data do início de cada contrato de concessão. A taxa 
de desconto definida foi aquela utilizada no leilão da concessão. Quando o 
Poder Concedente revisa ou atualiza a receita que a Companhia tem direito a 
receber, a quantia escriturada do ativo de contrato de concessão é ajustada 
para refletir os fluxos revisados, sendo o ajuste reconhecido como receita ou 
despesa no resultado. Quando a concessionária presta serviços de implemen-
tação da infraestrutura, são reconhecidos: (i) a receita de construção baseada 
nos gastos incorridos e acrescida pela margem de construção reconhecida 
no leilão, e (ii) os respectivos custos e encargos relativos aos serviços de 
implementação da infraestrutura prestados. Quando a concessionária presta 
serviços de operação e manutenção, é reconhecida a receita pelos valores 
dos custos incorridos no primeiro ano de operação, com base nos valores 
estimados no momento do leilão, acrescida da margem de operação. Poste-
riormente, a receita sofrerá alteração em função da inflação, à medida em que 
ocorrerá a prestação de serviços, tendo como um dos parâmetros os valores 
estimados pelo Poder Concedente e os respectivos custos, conforme contra-
prestação dos serviços. b) Avaliação de instrumentos financeiros - São utili-
zadas premissas e técnicas de avaliação que incluem informações que não 
se baseiam em dados observáveis de mercado para estimar o valor justo de 
determinados tipos de instrumentos financeiros, bem como a análise de sen-
sibilidade dessas premissas. c) Impostos, contribuições e tributos - Existem in-
certezas relacionadas à interpretação de regulamentos tributários complexos 
e ao valor e à época de resultados tributáveis futuros. Em virtude da natureza 
de longo prazo, diferenças entre os resultados reais e as premissas adotadas, 
ou futuras mudanças nessas premissas, poderiam exigir ajustes futuros na 
receita e despesa de impostos, já registradas. São constituídas provisões, 
quando aplicável, com base em estimativas para possíveis consequências 
de auditorias por parte das autoridades fiscais das respectivas jurisdições em 
que atua, baseadas em diversos fatores, tais como experiência de auditorias 
fiscais anteriores e interpretações divergentes dos regulamentos tributários 
pela entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável. d) Imposto de 
renda e contribuição social diferidos - São registrados ativos relacionados a 
impostos diferidos decorrentes de diferenças temporárias entre as bases con-
tábeis de ativos e passivos e as bases fiscais considerando a legislação tribu-
tária vigente. Os impostos e contribuições diferidos ativos são reconhecidos à 
medida em que é esperada a geração de lucro tributável futuro suficiente com 
base em projeções elaboradas pela Administração. Essas projeções incluem 
hipóteses relacionadas ao desempenho da Companhia e fatores que podem 
diferir das estimativas atuais. Ativos de imposto de renda e contribuição social 
diferidos são revisados a cada data de relatório e reduzidos à medida que sua 
realização não seja mais provável.
3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
3.1. Reconhecimento de receita: Os concessionários devem registrar e 
mensurar a receita dos serviços que prestam obedecendo aos pronunciamen-
tos técnicos CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente e CPC 48 - Instrumen-
tos Financeiros, mesmo quando prestados sob um único contrato de conces-
são. As receitas são reconhecidas (i) quando ou conforme a entidade satisfaz 
as obrigações de performance assumidas no contrato com o cliente,; (ii) quan-

Relatório da Administração
A Administração da Mariana Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“MAR” 
ou “Companhia”) tem a satisfação de submeter à apreciação dos senhores 
acionistas o relatório da administração e as demonstrações financeiras acom-
panhadas das notas explicativas e do respectivo relatório do auditor indepen-
dente relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019.
A Companhia
A MAR é uma controlada da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. 
(“Taesa”).
Governança Corporativa
A Taesa realiza atividades de “back-office” para atividades administrati-

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Nota
explicativa 2019 2018

Ativos
Ativos Circulantes
Caixa e equivalentes de caixa 4 3 14
Títulos e valores mobiliários 5 8.406 2.839
Contas a receber de concessionárias e permissionárias 53 -
Impostos e contribuições sociais 7 318 271
Outras contas a receber 166 105
Total dos Ativos Circulantes 8.946 3.229
Ativos Não Circulantes
Depósitos judiciais 3.455 3.817
Ativo de contrato de concessão 6 185.328 154.011
Total dos Ativos Não Circulantes 188.783 157.828
Total dos Ativos 197.729 161.057

Nota
explicativa 2019 2018

Passivos
Passivos Circulantes
Fornecedores 11 4.352 4.410
Taxas e contribuições sociais 1 -
Impostos e contribuições sociais 7 1.318 212
Dividendos a pagar 10 806 4.350
Outras contas a pagar 207 122
Total dos Passivos Circulantes 6.684 9.094
Passivos Não Circulantes
Impostos e contribuições diferidos 8 5.708 4.645
Tributos diferidos 9 6.764 5.505
Provisões para contingências 12 4.126 4.163
Total dos Passivos Não Circulantes 16.598 14.313
Total dos Passivos 23.282 23.407
Patrimônio Líquido
Capital social 147.000 87.416
Reserva de lucros 27.447 50.234
Total do Patrimônio Líquido 13 174.447 137.650
Total dos Passivos e do Patrimônio Líquido 197.729 161.057
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Demonstração do resultado para o exercício findo em 31 de dezembro 
de 2019 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Nota
explicativa 2019 2018

Receita operacional líquida 17 30.108 39.641
Material e outros custos de construção (55.082) (22.797)
Custos operacionais 18 (55.082) (22.797)
(Prejuízo) lucro bruto (24.974) 16.844
Pessoal (63) -
Serviços de terceiros (460) (947)
Outras despesas operacionais (341) (70)
Despesas operacionais 18 (864) (1.017)
(Prejuízo) lucro antes das receitas (despesas)
  financeiras, líquidas dos impostos e contribuições (25.838) 15.827
Receitas financeiras 998 432
Despesas financeiras (109) (40)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas 889 392
(Prejuízo) lucro antes dos impostos e das contribuições (24.949) 16.219
Imposto de renda e contribuição social correntes (319) (128)
Imposto de renda e contribuição social diferidos (1.063) (1.169)
Imposto de renda e contribuição social 14 (1.382) (1.297)
(Prejuízo) lucro líquido do exercício (26.331) 14.922
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Demonstração do resultado abrangente para o exercício Findo em
31 de dezembro de 2019 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

2019 2018
(Prejuízo) lucro líquido do exercício (26.331) 14.922
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total do exercício (26.331) 14.922
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Demonstração da mutação do patrimônio líquido para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Reserva de lucros Recursos destinados a Lucros(Prejuízos)
Nota explicativa Capital social Legal Especial aumento de capital acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2017 25.384 139 1.884 39.041 - 66.448
Aumento de capital 62.032 - - (39.041) - 22.991
Adoção Inicial CPC47 - - - - 36.833 36.833
Lucro líquido do exercício - - - - 14.922 14.922
Destinação do lucro do exercício:
Reserva legal - 746 - - (746) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (3.544) (3.544)
Reserva especial - - 47.465 - (47.465) -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 13 87.416 885 49.349 - - 137.650
Retificação da destinação do resultado do exercício anterior - - 3.544 - - 3.544
Aumento/integralização de capital 59.584 - - - - 59.584
Prejuízo do exercício - - - - (26.331) (26.331)
Compensação do prejuízo do exercício - - (26.331) - 26.331 -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 13 147.000 885 26.562 - - 174.447

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Demonstração do fluxo de caixa para o exercício findo em 
31 de dezembro de 2019 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Nota
 explicativa 2019 2018

Fluxo de caixa das atividades operacionais
(Prejuízo) lucro líquido do exercício (26.331) 14.922
Itens de resultado que não afetam o caixa:
Receita de construção 6 e 17 (31.317) (41.026)
Receita de aplicação financeira (998) (432)
Custo de construção 55.082 22.797
Imposto de renda e contribuição social 14 1.382 1.297
Tributos diferidos 17 1.259 1.385
Provisão/reversão para contingências 12 317 442
Variações nos ativos e passivos:
(Aumento) Redução no saldo de clientes (53) -
(Aumento) nos impostos e nas contribui-
ções sociais ativos, líquido dos passivos 875 (47)
Redução (aumento) nas outras contas a
 receber e depósitos judiciais 300 21

(Redução) nos fornecedores (55.140) (20.300)
Aumento (Redução) no saldo de taxas regulamentares 1 -
Aumento (redução) nas outras contas a pagar (268) 17
Caixa (aplicado) nas atividades operacionais (54.891) (20.924)
Imposto de renda e contribuição social pagos (135) (64)
Caixa líquido (aplicado) nas atividades operacionais (55.026) (20.988)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
(Aumento) no saldo de títulos e valores mobiliários (4.569) (2.004)
Caixa líquido (aplicado) nas atividades de investimento (4.569) (2.004)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital 13 59.584 22.991
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 59.584 22.991
(Redução) líquida no caixa e equivalentes de caixa (11) (1)
Saldo inicial de equivalentes de caixa 4 14 15
Saldo final de equivalentes de caixa 4 3 14
(Redução) líquida no caixa e equivalentes de caixa (11) (1)
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Notas explicativas às demonstrações financeiras referentes ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2019 (Valores expressos 
em milhares de reais - R$, exceto se indicado de outra forma)

do for possível identificar os direitos; (iii) quando houver substância comercial; 
e (iv) quando for provável que a entidade receberá a contraprestação à qual 
terá direito. As receitas da Companhia são classificadas nos seguintes gru-
pos: a) Receita de construção - Serviços de implementação da infraestrutura, 
ampliação, reforço e melhorias das instalações de transmissão de energia 
elétrica. As receitas de infraestrutura são reconhecidas conforme os gastos 
incorridos e calculadas acrescendo-se as alíquotas de PIS e COFINS ao valor 
do investimento, uma vez que os projetos embutem margem suficiente para 
cobrir os custos de implementação da infraestrutura e encargos, considerando 
que boa parte de suas instalações é implementada através de contratos ter-
ceirizados com partes não relacionadas. Toda margem de construção é reco-
nhecida durante o período da obra e variações positivas ou negativas em re-
lação à margem estimada são alocadas no resultado quando incorridas. Toda 
a margem de construção é recebida durante a obra e variações positivas ou 
negativas são alocadas imediatamente ao resultado, no momento que incorri-
das. Para estimativa referente a Receita de Construção, a Companhia utilizou 
um modelo que apura o custo de financiar o cliente (no caso, Poder Conce-
dente). A taxa (WACC ANEEL) para o valor presente líquido da margem de 
construção (e de operação) é definida no momento inicial do projeto e não 
sofre alterações posteriores. b) Remuneração do ativo de contrato de conces-
são - Juros reconhecidos pelo método linear com base na taxa que melhor 
representa a remuneração dos investimentos da infraestrutura de transmis-
são, por considerar os riscos e prêmios específicos do negócio. A taxa busca 
precificar o componente financeiro do ativo de contrato, determinado na data 
de início de cada contrato de concessão. c) Receita de correção monetária do 
ativo de contrato de concessão - Correção reconhecida a partir da operacio-
nalização do empreendimento com base no índice de inflação definido no con-
trato de concessão. As correções monetárias são calculadas com base no 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor - IPCA. d) Receita de operação e 
manutenção - Serviços de operação e manutenção das instalações de trans-
missão de energia elétrica, cujo reconhecimento inicia-se a partir da operacio-
nalização do empreendimento. 3.2. Receitas financeiras e despesas finan-
ceiras: As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre aplicações 
financeiras e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo 
valor justo por meio do resultado. A receita de juros é reconhecida no resulta-
do, através do método de juros efetivos. As despesas financeiras abrangem 
as despesas de IR e CSLL sobre aplicações financeiras. 3.3. Instrumentos 
financeiros: a) Ativos financeiros: Classificação e mensuração - Os instru-
mentos financeiros são classificados em três categorias: mensurados ao custo 
amortizado; ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (“VJO-
RA”) e ao valor justo por meio do resultado (“VJR”). A classificação dos ativos 
financeiros no reconhecimento inicial depende das características dos fluxos 
de caixa contratuais e do modelo de negócio para a gestão destes ativos fi-
nanceiros. A Companhia apresenta seus instrumentos financeiros da seguinte 
forma: • Ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado - Os ativos fi-
nanceiros ao valor justo por meio do resultado compreendem ativos financei-
ros mantidos para negociação, ativos financeiros designados no reconheci-
mento inicial ao valor justo por meio do resultado ou ativos financeiros a ser 
obrigatoriamente mensurados ao valor justo. Ativos financeiros com fluxos de 
caixa que não sejam exclusivamente pagamentos do principal e juros são 
classificados e mensurados ao valor justo por meio do resultado. As variações 
líquidas do valor justo são reconhecidas no resultado. • Custo amortizado - 
Um ativo financeiro é classificado e mensurado pelo custo amortizado, quan-
do tem finalidade de recebimento de fluxos de caixa contratuais e gerar fluxos 
de caixa que sejam “exclusivamente pagamentos de principal e de juros” so-
bre o valor do principal em aberto. Esta avaliação é executada em nível de 
instrumento. Os ativos mensurados pelo valor de custo amortizado utilizam 
método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução de valor 
recuperável. A receita de juros é reconhecida através da aplicação de taxa de 
juros efetiva, exceto para créditos de curto prazo quando o reconhecimento de 
juros seria imaterial. (i) Redução ao valor recuperável de ativos financeiros 
(“impairment”) - O modelo de perdas esperadas é aplicado aos ativos financei-
ros mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros re-
sultados abrangentes, com exceção de investimentos em instrumentos patri-
moniais. A Companhia não identificou perdas (“impairment”) a serem reconhe-
cidas nos exercícios apresentados. (ii) Baixa de ativos financeiros - A baixa 
(desreconhecimento) de um ativo financeiro ocorre quando os direitos contra-
tuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando são transferidos a um 
terceiro os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um 
ativo financeiro em uma transação na qual, substancialmente, todos os riscos 
e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Qualquer par-
ticipação que seja criada ou retida pela Companhia em tais ativos financeiros 
transferidos é reconhecida como um ativo ou passivo separado. b) Passivos
financeiros: Os passivos financeiros são classificados como VJR quando são 
mantidos para negociação ou designados ao valor justo por meio do resulta-
do. Os outros passivos financeiros (incluindo empréstimos) são mensurados 
pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. 3.4. Im-
posto de renda e contribuição social: O imposto de renda e a contribuição 
social do exercício corrente são calculados com base no regime do lucro pre-
sumido considerando as seguintes premissas: (i) Imposto de renda - base de 
cálculo de 8% da receita, alíquota do imposto de renda de 15% e adicional de 
10% sobre a base tributável excedente de R$240; e (ii) Contribuição social - 
base de cálculo de 12% da receita e alíquota da contribuição social de 9%. A 
base de cálculo é a receita bruta auferida trimestralmente acrescida de ga-
nhos de capital, dos rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações 
financeiras (renda fixa e variável) e das variações monetárias ativas e demais 
resultados positivos obtidos pela Companhia. Os impostos diferidos são reco-
nhecidos com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de 
ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados 
para fins de tributação. Os impostos diferidos são mensurados pelas alíquotas 
que se espera serem aplicadas às diferenças temporárias quando elas rever-

tem, baseando-se nas leis que foram decretadas ou substantivamente decre-
tadas até a data de apresentação das demonstrações financeiras. Um ativo de 
imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido por perdas fis-
cais, créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas quan-
do é provável que lucros futuros sujeitos à tributação estarão disponíveis e 
contra os quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda e contribuição 
social diferidos são revisados a cada data de relatório e reduzidos na medida 
em que sua realização não seja mais provável. 3.5. Normas e interpretações 
novas e revisadas: 3.5.1. Novas normas aplicadas a partir de 1º de janei-
ro de 2019: CPC 06 (R2) - Operações de arrendamento mercantil: A Compa-
nhia não possui contratos de arrendamento mercantil, portanto, não houve 
efeito oriundo da adoção ao CPC 06 (R2) sobre as demonstrações financei-
ras. ICPC 22 - Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro: A Interpre-
tação trata da contabilização dos tributos sobre o lucro nos casos em que os 
tratamentos tributários envolvem incerteza que afeta a aplicação do CPC 32 e 
não se aplica a tributos fora do âmbito do CPC 32 nem inclui especificamente 
os requisitos referentes a juros e multas associados a tratamentos fiscais in-
certos. A interpretação aborda especificamente o seguinte: • Se a entidade 
considera tratamentos fiscais incertos separadamente; • As suposições que a 
entidade faz em relação ao exame dos tratamentos tributários pelas autorida-
des fiscais; • Como a entidade determina o lucro real (prejuízo fiscal), bases 
de cálculo, prejuízos fiscais não utilizados, créditos tributários extemporâneos 
e alíquotas de imposto; • Como a entidade considera as mudanças de fatos e 
circunstâncias. A Companhia determina se considera cada tratamento tributá-
rio incerto separadamente ou em conjunto com um ou mais tratamentos fiscais 
incertos e considera a abordagem que melhor prevê a resolução da incerteza. 
A Companhia aplica julgamento significativo na identificação de incertezas 
sobre tratamentos de imposto de renda e avaliou se a interpretação teve im-
pacto em suas demonstrações financeiras. A Companhia determinou, com 
base em seu estudo de conformidade tributária, que é provável que seus tra-
tamentos fiscais serão aceitos pelas autoridades fiscais. A interpretação não 
teve impacto nas demonstrações financeiras da Companhia. Melhorias anuais 
- Ciclo 2015-2017: • CPC 32 - Tributos sobre o Lucro: As alterações esclare-
cem que as consequências do imposto de renda sobre dividendos estão vin-
culadas mais diretamente a transações ou eventos passados que geraram 
lucros distribuíveis do que às distribuições aos titulares. Portanto, a entidade 
reconhece as consequências do imposto de renda sobre dividendos no resul-
tado, outros resultados abrangentes ou patrimônio líquido conforme o lugar 
em que a entidade originalmente reconheceu essas transações ou eventos 
passados. A entidade aplica essas alterações a partir de 1º de janeiro de 
2019. Quando a entidade aplica essas alterações pela primeira vez, as aplica 
às consequências do imposto de renda sobre dividendos reconhecidas a par-
tir do início do período comparativo mais antigo. Como a legislação fiscal apli-
cável nas jurisdições nas quais a Companhia atua (primariamente no Brasil) 
não preveem a tributação dos dividendos, essa alteração não trouxe efeito 
sobre as demonstrações financeiras. 3.5.2. Norma emitida, mas ainda não 
vigente até a data das demonstrações financeiras da Companhia: As nor-
mas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas não ainda em vigor até 
a data de emissão das demonstrações financeiras da Companhia, estão des-
critas a seguir. A Companhia pretende adotar estas normas e interpretações 
novas e alteradas, se cabível, quando entrarem em vigor. Alterações ao CPC 
26 (R1) e IAS 8: Definição de omissão material: Em outubro de 2018, o IASB 
emitiu alterações à IAS 1 e IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting 
Estimates and Errors, sendo essas alterações refletidas na revisão 14 do 
CPC, alterando o CPC 26 (R1) e o CPC 23 para alinhar a definição de “omis-
são material” ou “divulgação distorcida material” em todas as normas e escla-
recer certos aspectos da definição. A nova definição declara que: “a informa-
ção é material se sua omissão, distorção ou obscurecimento pode influenciar, 
razoavelmente, decisões que os principais usuários das demonstrações finan-
ceiras de propósito geral fazem com base nessas demonstrações financeiras, 
que fornecem informações financeiras sobre relatório específico da entidade. 
Não é esperado que essas alterações tenham um impacto significativo nas 
demonstrações financeiras da Companhia.
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2019 2018
Caixa e bancos 3 14
Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa e depósitos bancários à vista. 
São operações de alta liquidez, sem restrição de uso, prontamente conversí-
veis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante 
risco de mudança de valor.
5. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 2019 2018
Investimento em cotas de fundos - 
“Pampulha” - Ativo circulante 8.406 2.839

Taxa de rentabilidade anual acumulada
103,8% do 

CDI
102,65% do 

CDI
Fundo de investimento FIC de FI Pampulha - fundo não exclusivo, adminis-
trado e gerido pela BNP PARIBAS Asset Management, que tem característica 
de renda fixa e segue a política de aplicações da Companhia. Os recursos 
destinados ao fundo de investimento são alocados somente em emissões pú-
blicas e privadas de títulos de renda fixa, sujeitos apenas a risco de crédito, 
com prazos de liquidez diversificados, aderentes às necessidades dos fluxos 
de caixa dos cotistas.
6. ATIVO DE CONTRATO DE CONCESSÃO
Linha de transmissão 2018 Adição (a) 2019
Itabirito II/Vespasiano II 154.011 31.317 185.328
Não circulante 154.011 185.328

Linha de transmissão
Adoção inicial do 

CPC47 Adição (a) 2018
Itabirito II/Vespasiano II 112.985 41.026 154.011
Não circulante 112.985 154.011
(a) As principais adições estão relacionadas aos projetos descritos abaixo:

vas da MAR e procura implantar na concessão os mesmos princípios de 
Governança Corporativa e Qualidade, comuns a todas as concessões do 
Grupo.
Declaração da Diretoria
Os membros da Diretoria da Companhia, no desempenho de suas funções 
legais e estatutárias, declaram que revisaram, discutiram e concordam com 
as demonstrações financeiras da Companhia e com a opinião do auditor in-
dependente da Companhia expressa no Relatório do Auditor Independente 
sobre as demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019.

Relacionamento com o Auditor Independente
A Companhia contratou a Ernst&Young Auditores Independentes S.S. 
(“EY Brasil”) para prestar serviços de auditoria independente para o exer-
cício findo em 31 de dezembro de 2019 pelo valor de R$47 mil.
As políticas da Companhia na contratação de serviços não relacionados 
à auditoria externa do seu auditor independente visam assegurar que não 
haja conflito de interesses, perda de independência ou objetividade e se 
substanciam nos princípios que preservam a independência do auditor.

Concessão Descrição
Ato

legislativo RAP

Custo de construção 
estimado

(capex ANEEL)
Previsão de 
conclusão REIDI (*)

Itabirito 2 Vespa-
siano 2

Implantação de linha de
transmissão 500 kV

Contrato
Concessão

ANEEL
011/2014

R$15.363 R$107.000 abril de 2020 Ato
Declaratório. Exe-
cutivo da RFB nº 

394/2014

SE
Itabirito 2

I - Adequação do Módulo Geral 
com a implantação de um Módu-
lo de Infraestrutura de Manobra, 

arranjo Disjuntor e Meio, II - 
Extensão de Barramentos

Resolução
Autorizativa
ANEEL n° 
6.753/2017

R$725 R$5.565 Concluído
em 20/12/2019

Ato
Declaratório Exe-
cutivo da RFB nº 

134/2018.

(*) Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura.
• Principais características dos contratos de concessão: RAP - A prestação do serviço público de transmissão ocorrerá mediante o pagamento à transmissora 
da RAP a ser auferida, a partir da data de disponibilização para operação comercial das instalações de transmissão. A RAP é reajustada anualmente pelo 
Índice de Preços ao Consumidor - IPCA. Faturamento da receita de operação, manutenção e construção - Pela disponibilização das instalações de transmis-
são para operação comercial, a transmissora terá direito ao faturamento anual de operação, manutenção e construção, reajustado e revisado anualmente. 
Parcela variável - A receita de operação, manutenção e construção estará sujeita a desconto, mediante redução em base mensal, refletindo a condição 
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de disponibilidade das instalações de transmissão, conforme metodologia 
disposta no Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão - CPST. A 
parcela referente ao desconto anual por indisponibilidade não poderá ultra-
passar 12,5% da receita anual de operação, manutenção e construção da 
transmissora, relativa ao período contínuo de 12 meses anteriores ao mês da 
ocorrência da indisponibilidade, inclusive esse mês. Caso seja ultrapassado o 
limite supracitado, a transmissora estará sujeita à penalidade de multa, apli-
cada pela ANEEL nos termos da Resolução nº 318, de 6 de outubro de 1998, 
no valor máximo por infração incorrida de 2% do valor do faturamento anual 
de operação, manutenção e construção dos últimos 12 meses anteriores à 
lavratura do auto de infração. Extinção da concessão e reversão de bens vin-
culados - O advento do termo final do contrato de concessão determina, de 
pleno direito, a extinção da concessão, facultando-se à ANEEL, a seu exclu-
sivo critério, prorrogar o referido contrato até a assunção de uma nova trans-
missora. A extinção da concessão determinará, de pleno direito, a reversão, 
ao Poder Concedente, dos bens vinculados ao serviço, sendo procedidos os 
levantamentos e as avaliações, bem como a determinação do montante da 
indenização devida à transmissora, observados os valores e as datas de sua 
incorporação ao sistema elétrico. O valor da indenização dos bens reversíveis 
será aquele resultante de inventário realizado pela ANEEL ou por preposto 
especialmente designado, e seu pagamento será realizado com os recursos 
da Reserva Global de Reversão - RGR. A Companhia não é obrigada a remu-
nerar o Poder Concedente pelas concessões das linhas de transmissão de 
energia por meio de investimentos adicionais quando da reversão dos bens 
vinculados ao serviço público de energia elétrica. A Administração entende 
que a melhor estimativa para o valor de indenização é o valor residual do ati-
vo imobilizado. Renovação - A critério exclusivo da ANEEL e para assegurar 
a continuidade e qualidade do serviço público, o prazo da concessão pode-
rá ser prorrogado por, no máximo, igual período, mediante requerimento da 
transmissora. Aspectos ambientais - A transmissora deverá construir, operar e 
manter as instalações de transmissão, observando a legislação e os requisitos 
ambientais aplicáveis, adotando todas as providências necessárias perante o 
órgão responsável para obtenção dos licenciamentos, por sua conta e risco, e 
cumprir todas as suas exigências. Descumprimento de penalidades - Nos ca-
sos de descumprimento das penalidades impostas por infração ou notificação 
ou determinação da ANEEL e dos procedimentos de rede, para regularizar a 
prestação de serviços, poderá ser decretada a caducidade da concessão, na 
forma estabelecida na lei e no contrato de concessão, sem prejuízo da apu-

16.6 Gestão dos riscos operacionais (fase de construção): É o risco de 
prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de causas asso-
ciadas a processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura da Companhia e de 
fatores externos, exceto riscos de crédito, mercado e liquidez, como aque-
les decorrentes de exigências legais e regulatórias e de padrões geralmente 
aceitos de comportamento empresarial. Os principais riscos operacionais aos 
quais a Companhia está exposta, são: Riscos regulatórios - Extensa legisla-
ção e regulação governamental emitida pelos seguintes órgãos: Ministério de 
Minas e Energia - MME, ANEEL, ONS e Ministério do Meio Ambiente. Caso 
a Companhia venha a infringir quaisquer disposições da legislação ou regu-
lamentação aplicáveis, a referida infração pode significar a imposição de san-
ções pelas autoridades competentes. Risco de construção e desenvolvimento 
das infraestruturas - Caso a Companhia expanda os seus negócios através da 
construção de novas instalações de transmissão, poderá incorrer em riscos 
inerentes à atividade de construção, atrasos na execução da obra e potenciais 
danos ambientais que poderão resultar em custos não previstos e/ou penali-
dades. Caso ocorra algum atraso ou algum dano ambiental no âmbito da cons-
trução e desenvolvimento de infraestruturas, tais eventos poderão prejudicar 
o desempenho operacional da Companhia ou atrasar seus programas de ex-
pansão, hipótese em que a performance financeira da Companhia poderia so-
frer um impacto adverso. Dado que a Companhia pode depender de terceiros 
para fornecer os equipamentos utilizados em suas instalações, estão sujeitas 
a aumentos de preços e falhas por parte de tais fornecedores, como atrasos 
na entrega ou entrega de equipamentos avariados. Tais falhas poderão pre-
judicar as atividades e ter um efeito adverso nos resultados. Adicionalmen-
te, devido às especificações técnicas dos equipamentos utilizados em suas 
instalações, há disponibilidade de poucos fornecedores e, para determinados 
equipamentos, há um único fornecedor. Caso algum fornecedor descontinue 
a produção ou interrompa a venda de quaisquer dos equipamentos adquiri-
dos, pode não haver possibilidade de aquisição de tal equipamento com ou-
tros fornecedores. Nesse caso, a prestação dos serviços de transmissão de 
energia elétrica poderá ser afetada, sendo obrigadas a realizar investimentos 
não previstos, a fim de desenvolver ou custear o desenvolvimento de nova 
tecnologia para substituir o equipamento indisponível, o que poderá impactar 
de forma negativa a sua condição financeira e seus resultados operacionais. 
Risco de contencioso - A Companhia é parte em diversos processos judiciais 
e administrativos, que são acompanhados pelos seus assessores jurídicos. 
A Companhia analisa periodicamente as informações disponibilizadas pelos 
seus assessores jurídicos para concluir sobre a probabilidade de êxito final 
das causas, evitando a ocorrência de prejuízos financeiros e danos à sua re-
putação e buscar eficácia de custos. A Administração da Companhia é respon-
sável pelo desenvolvimento e implantação de controles para mitigar os riscos 
operacionais: (i) exigências para segregação adequada de funções, incluindo 
a autorização independente de operações; (ii) exigências para a reconciliação 
e o monitoramento de operações; (iii) cumprimento com exigências regulató-
rias e legais; (iv) documentação de controles e procedimentos; (v) exigências 
para a avaliação periódica de riscos operacionais enfrentados e a adequação 
de controles e procedimentos para tratar dos riscos identificados; (vi) exigên-
cias de reportar os prejuízos operacionais e as ações corretivas propostas; 
(vii) desenvolvimento de planos de contingência; (viii) treinamento e desenvol-
vimento profissional; (ix) padrões éticos e comerciais; e (x) mitigação de risco, 
incluindo seguro, quando eficaz. 6.7. Hierarquia do valor justo dos instru-
mentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado: Os
diferentes níveis foram definidos conforme: (a) Nível 1 - preços cotados (não 
ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos e idênticos, (b) Nível 
2 - “inputs”, exceto preços cotados, incluídos no Nível 1 que são observáveis 
para o ativo ou passivo, direta (preços) ou indiretamente (derivado de preços), 
e (c) Nível 3 - premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em 
dados observáveis de mercado (“inputs” não observáveis). Não houve mudan-
ça de nível para esses instrumentos financeiros no exercício findo em 31 de 
dezembro de 2019. 16.7.1 Instrumentos financeiros mensurados ao valor 
justo por meio do resultado:

Ativos financeiros - 
Nota

explicativa 2019 2018

Hierarquia
do valor 

justo
Títulos e valores mobiliários 5 8.406 2.839 Nível 2
17. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 2019 2018
Construção 31.317 41.026
Outras receitas operacionais 53 -
Receita operacional bruta 31.370 41.026
PIS e COFINS - correntes (2) -
PIS e COFINS - diferidos (1.259) (1.385)
RGR, P&D, TFSEE, PROINFA e CDE (1) -
Deduções da receita (1.262) (1.385)
Receita operacional líquida 30.108 39.641
Conciliação entre a receita bruta e a receita
registrada para fins tributáveis de IRPJ e CSLL 2019 2018
Receita operacional bruta 31.370 41.026
(+/-) Efeitos de ajustes societários e tributação 
pelo regime de caixa (31.317) (41.026)

Receita operacional bruta tributável 53 -
18. NATUREZA DE CUSTOS E DESPESAS 2019 2018
-Remuneração direta (46) -
-Benefícios (7) -
-FGTS e INSS (10) -
Pessoal (63) -
Materiais - Custo de Construção (55.082) (22.797)
Serviços de terceiros (460) (947)
Outros custos e despesas operacionais (341) (70)
Total custos e despesas (55.946) (23.814)
A demonstração do resultado utiliza uma classificação dos custos e despesas 
com base na sua função, cuja natureza dos principais montantes é demons-
trada a seguir: Custos com materiais: Referem-se basicamente aos custos de 
aquisição de materiais utilizados na manutenção das linhas de transmissão. 
Despesas com serviços prestados: Referem-se basicamente as despesas 
com consultorias, serviços gráficos, comunicação e auditoria. Outras despe-
sas operacionais: Despesas com impostos, contribuições, taxas, condomínios 
e indenizações.
19. COMPROMISSOS ASSUMIDOS
Contratos para construção de linha de transmissão: I.G. Transmissão e Dis-
tribuição de Energia S/A - No dia 30 de maio de 2018, a MAR celebrou um 
contrato (em substituição aos contratos das empresas Heliâncora Engenharia 
e Construções Ltda, C.A.Z. Construções Ltda-ME e Organiza Negócios Ltda-
-EPP), cujo objeto é o fornecimento de todos os materiais de obra civil e a exe-
cução de todos os serviços necessários à completa implantação da concessão 
Mariana, no valor de R$41.900. O contrato teve início na data de assinatura e 
sua vigência será até cumprimento integral de todas as obrigações previstas a 
I.G. A MAR efetuou pagamentos durante o exercício de 2018 no montante de 
R$2.574 e em 2019 R$22.613. Em 31 de dezembro de 2019 possuía contas 
a pagar com esse fornecedor no montante de R$1.586. SAE Towers Brasil 
Torres de Transmissão Ltda - No dia 7 de agosto de 2017, a MAR celebrou 
um contrato, cujo objeto é o fornecimento de cadeias de cabos condutores e 
para-raios e materiais de aterramento, no valor de R$1.292, com vencimento 
em 28 de fevereiro de 2018. Houve aditivo do contrato no valor de R$1.405, 
estendendo o prazo final para 31 de dezembro de 2019. A MAR não efetuou 
pagamentos durante o exercício de 2018 e efetuou pagamentos no montante 
de R$1.461 em 2019 e em 31 de dezembro de 2019 não possuía adianta-
mentos e contas a pagar com esse fornecedor. Brametal S.A. - No dia 27 de 
julho de 2015, a MAR celebrou um contrato, cujo objeto é o fornecimento de 
torres metálicas treliçadas, no valor estimado de R$13.650, com vencimento 
para 12 (doze) meses da assinatura do contrato, condicionado a emissão do 
TAS. No exercício de 2018 a MAR efetuou pagamento no montante R$522 e 
efetuou pagamentos durante o exercício de 2019 no valor de R$560. Em 31 
de dezembro de 2019 possuía com esse fornecedor contas a pagar no valor 
de R$530. Cobra Brasil Serviços, Comunicações e Energia S.A - No dia 21 de 
novembro de 2018, a MAR celebrou um contrato, cujo objeto é o fornecimento 
de matérias e prestações de serviços necessários para ampliação, no setor 
de 500KV, das barras “A” e “B”, em regime de empreitada integral por preço 
global (Lump Sum Turnkey), no valor de R$5.313.
20. OUTRAS INFORMAÇÕES
Aspectos ambientais

Trecho
Licença de Instalação

e operação nº
Data de 

emissão Vencimento
Itabirito II - Vespasiano II 160/2018 24/01/2019 21/12/2028
21. EVENTOS SUBSEQUENTES
Aumento de Capital: A AGE de 06 de janeiro de 2020 aprovou o aumento de 
capital social da Companhia em R$5.000, elevando o capital subscrito dos 
atuais R$147.000 para R$152.000. A AGE de 31 de janeiro de 2020 aprovou 
o aumento de capital social da Companhia em R$5.500, elevando o capital 
subscrito dos atuais R$152.000 para R$157.500.

Diretoria
Nome                                             Cargo

Marco Antônio Resende Faria Diretor sem denominação 
Marcus Pereira Aucélio Diretor sem denominação 
Raul Lycurgo Leite Diretor sem denominação

Wagner Rocha Dias
Contador

CRC-RJ-112158/O-3
CPF nº 778.993.777-49

Declaração da Diretoria 
Os membros da Diretoria da Mariana Transmissora de Energia Elétrica S.A. 
(“Companhia”), infra-assinados, no desempenho de suas funções legais e 
estatutárias, declaram que reviram, discutiram e concordam com as opiniões 
dos auditores independentes da Companhia expressas no parecer pertinente 
às demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social 
findo em 31 de dezembro de 2019, e respectivos documentos complementares.

Rio de Janeiro, 12 de março de 2020.

Marco Antônio Resende Faria 
Diretor sem Designação Específica

Marcus Pereira Aucélio
Diretor sem Designação Específica 

Raul Lycurgo Leite 
Diretor sem Designação Específica 

Declaração da Diretoria 
Os membros da Diretoria da Mariana Transmissora de Energia Elétrica S.A. 
(“Companhia”), infra-assinados, no desempenho de suas funções legais 
e estatutárias, declaram que reviram, discutiram e concordam com as 
demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo 
em 31 de dezembro de 2019, e respectivos documentos complementares.

Rio de Janeiro, 12 de março de 2020.

Marco Antônio Resende Faria 
Diretor sem Designação 

Específica

Marcus Pereira Aucélio
Diretor sem Designação 

Específica 
Raul Lycurgo Leite 

Diretor sem Designação Específica

ração das responsabilidades da transmissora perante o Poder Concedente, a 
ANEEL, os usuários e terceiros, e das indenizações cabíveis. Alternativamen-
te à declaração de caducidade, a ANEEL poderá propor a desapropriação do 
bloco de ações de controle da transmissora e levá-lo a leilão público. O valor 
mínimo definido para o leilão será o montante líquido da indenização que seria 
devida no caso da caducidade. Aos controladores será transferido, do mon-
tante apurado, o valor equivalente às respectivas participações. Estrutura de 
formação da RAP - A Companhia é remunerada pela disponibilidade de suas 
instalações de transmissão, integrantes da Rede Básica, da Rede Básica de 
Fronteira e das Demais Instalações de Transmissão - DIT, não estando vin-
culada à carga de energia elétrica transmitida, mas sim ao valor homologado 
pela ANEEL quando da outorga do contrato de concessão. A remuneração 
pelas DIT que não pertencem à Rede Básica é feita por meio de uma tarifa 
definida pela ANEEL. 
7. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2019 2018
Ativo Circulante
Imposto de Renda a compensar 168 150
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 116 87
Programa de Integração Social - PIS e Contribuição para o Finan-
ciamento da Seguridade Social - COFINS a compensar 34 34

318 271
Passivo Circulante
INSS, FGTS, ISS e ICMS 1.195 139
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 66 50
Outros 57 23

1.318 212
8. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS 2019 2018
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição
 Social sobre o Lucro Líquido - CSLL sobre diferenças

 temporárias- Passivo (*) 5.708 4.645
(*) Valores substancialmente relacionados à aplicação do CPC 47.
9. TRIBUTOS DIFERIDOS 2019 2018
Programa de Integração Social - PIS e Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS - 
Passivo (*) 6.764 5.505
(*) Valores referentes à aplicação do CPC 47.

10. PARTES RELACIONADAS
I - Outras Contas a receber - OCR e Outras contas a pagar - OCP. a) Ativos e receitas

R
E
F

Principais informações sobre os contratos e transações com partes relacionadas
Classificação contábil, natureza

do contrato e contraparte
Valor

Original
Período de

vigência / duração
Taxa de juros/

Atualização
monetária

Principais condições de
rescisão ou extinção

Outras informa-
ções relevantes

 Transações com a Controladora

1 OCP x disponibilidades - Reembolso de 
despesas - Taesa (*) N/A N/A

Não há taxa de juros 
e atualização

monetária
Não houve. Não houve.

(*) Como parte do processo de gerenciamento e rateio dos custos e despesas do Grupo Taesa, em determinadas situações uma das empresas efetua o pa-
gamento desses gastos por conta e ordem de outras empresas do Grupo Taesa. 
A Administração considera para fins de divulgação apenas o saldo em aberto (a pagar ou a receber) no Grupo Taesa. A Companhia entende que não existe 
um montante envolvido específico a ser divulgado nem impacto no resultado. Não há incidência de juros nem atualizações monetárias.

REF Contratos e outras transações
Ativo Receita

2019 2018 2019 2018
1 Reembolso de despesas - Taesa 1 - - -

b) Passivo de despesas

R
E
F

Principais informações sobre os contratos e transações com partes relacionadas
Classificação contábil, natureza

 do contrato e contraparte
Valor

 Original
Período de

 vigência / duração
Taxa de juros/

Atualização
monetária

Principais condições
de rescisão ou extinção

Outras informa-
ções relevantes

Transações com a Controladora

1 OCP x Outras receitas -
 Serviços de “back-office” -Taesa

R$ 27
Valor

mensal

05/11/2019 a 
05/11/2024

Multa de 2% a. m. 
+ juros de mora / 
Atualização anual 

pelo IPCA

O contrato pode ser rescindido a 
qualquer tempo, unilateralmente, 

mediante comunicação por escrito 
com antecedência mínima de 30 
dias, na hipótese de recuperação 
judicial ou extrajudicial e/ou falên-
cia de uma das partes, indepen-
dente de notificação judicial ou 

extrajudicial.

Contrato anuído 
através do Des-
pacho ANEEL nº 

2.977/2019.

Transações com empresas ligadas

2 Contrato de compartilhamento
de instalações - Cemig GT

R$205 par-
cela única e 
R$50 Valor 

mensal

12/11/2015 até a ex-
tinção da concessão 
de uma das partes

Atualização anual 
pelo IPCA Não houve.

O pagamento do 
valor mensal será 
devido a partir do 
início da operação 

comercial.

3 OCP x disponibilidades - Reembolso 
de despesas - Miracema (*) N/A N/A

Não há taxa de 
juros e atualização 

monetária
Não houve. Não houve.

4 OCP x disponibilidades - Reembolso 
de despesas - Janaúba (*) N/A N/A

Não há taxa de 
juros e atualização 

monetária
Não houve. Não houve.

(*) Como parte do processo de gerenciamento e rateio dos custos e despesas do Grupo Taesa, em determinadas situações uma das empresas efetua o pa-
gamento desses gastos por conta e ordem de outras empresas do Grupo Taesa. 
A Administração considera para fins de divulgação apenas o saldo em aberto (a pagar ou a receber) no Grupo Taesa. A Companhia entende que não existe 

um montante envolvido específico a ser divulgado nem impacto no resultado. 
Não há incidência de juros nem atualizações monetárias.

REF
Contratos e outras transações

Passivo
Custos e 
Despesas

2019 2018 2019 2018
Transações com controladores

1 Serviços de “Back-office” - Taesa 26 25 319 306
Transações com empresas ligadas

2 CCI - CEMIG GT - - 7 -
3 Reembolso de despesas - Miracema 20 - - -
4 Reembolso de despesas - Janaúba 15 - - -

61 25 326 306
II - Dividendos a pagar

Dividendos a pagar 2018
Retificação da

destinação do resultado (*) 2019
 Dividendos a pagar à Taesa 4.350 (3.544) 806
(*) A AGO de 30 de abril de 2019 retificou a proposta de destinação do lucro 
de 2018, destinando o valor dos dividendos obrigatórios para Reserva Espe-
cial de Lucros, em virtude da Companhia estar em fase de construção e não 
possuir recursos disponíveis para pagamento de dividendos.
III - Remuneração dos administradores: Nos exercícios findos em 31 de de-
zembro de 2019 e 2018 os administradores da Companhia abdicaram qual-
quer tipo de remuneração pelo desempenho de suas funções.
11. FORNECEDORES 2019 2018
I.G. Transmissão e Distribuição de Energia S/A 1.586 -
BRAMETAL S A 987 1.083
Planaterra Terraplenagem e Pavimentação Ltda 406 -
Cobra Brasil Serviços Comunicações e Energia S.A - 2.647
Decio Freire e Advogados Associados - 471
Outros 1.373 209

4.352 4.410
O saldo refere-se basicamente aos compromissos assumidos para a constru-
ção da linha de transmissão.
12. PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS
A Companhia é parte em ações judiciais e processos administrativos perante 
vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das 
operações, envolvendo ações cíveis de servidão administrativa.

2018 Adições Baixas Reversões 2019
Cíveis 4.163 325 (354) (8) 4.126
13. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social - Em 31 de dezembro de 2019 o capital social subscrito e inte-
gralizado era de R$147.000 representado por 147.000.000 de ações ordiná-
rias nominativas, sem valor nominal. Em 31 de dezembro de 2018 o capital 
social subscrito era de R$122.000 e o capital integralizado era de R$87.416 
representado por 122.000.000 de ações ordinárias nominativas, sem valor 
nominal. Os titulares de ações ordinárias têm direito a um voto por ação nas 
Assembleias Gerais. 
Data Aprovação Valor
10/04/2019 AGE 34.584
21/10/2019 AGE 25.000

59.584
Reserva de lucros: (a) Reserva legal - constituída à razão de 5% do lucro 
líquido apurado em cada exercício social nos termos do artigo 193 da Lei nº 
6.404/76, até o limite de 20% do capital social, e (b) Reserva especial - cons-
tituída com base no artigo 202, inciso III, parágrafo 5º da Lei nº 6.404/76. Os 
valores correspondentes a essa reserva deverão ser distribuídos assim que a 
situação da Companhia financeira permitir, desde que não tenham sido absor-
vidos por prejuízos dos exercícios seguintes. Remuneração aos acionistas - O 
estatuto social da Companhia prevê o pagamento de dividendos anual mínimo 
obrigatório de 25%, calculado sobre o lucro líquido do exercício apurado na for-
ma da Lei nº 6.404/76. Destinação do lucro do exercício e lucros acumulados:

2019 2018 (*)
(Prejuízo) Lucro do exercício (26.331) 14.922
Adoção inicial do CPC 47 - Lucros acumulados - 36.833

(26.331) 51.755
Reserva legal (5%) - (746)
Dividendos obrigatórios (25%) - (3.544)
Reserva especial - (47.465)
Compensação de prejuízos acumulados - Reserva especial 26.331 -
(*) A AGO de 30 de abril de 2019 ratificou a destinação do lucro de 2018, ex-
ceto o valor dos dividendos obrigatórios que foram destinados para Reserva 
Especial de Lucros, em virtude da Companhia estar em fase de construção e 
não possuir recursos disponíveis para pagamento de dividendos.
14. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2019 2018
Imposto de renda e contribuição social correntes (319) (128)
Imposto de renda e contribuição social diferidos (1.063) (1.169)

(1.382) (1.297)
Correntes - Calculados sobre a receita bruta com base no regime do lucro 
presumido.
Conciliação da despesa de imposto 
de renda e contribuição social

2019 2018
IRPJ CSLL IRPJ CSLL

Receita operacional bruta 31.370 31.370 41.026 41.026
(+) Ajuste - Leis nº 11.638/07 e
 nº 11.941/09 (31.317) (31.317) (41.026) (41.026)
Base de Cálculo 53 53 - -
Percentual 8% 12% 8% 12%

4 6 - -
Demais receitas:

Conciliação da despesa de imposto 
de renda e contribuição social

2019 2018
IRPJ CSLL IRPJ CSLL

Renda de aplicação financeira 998 998 432 432
Outras receitas financeiras 1 1 3 3

999 999 435 435
Base de cálculo 1.003 1.005 435 435
Imposto de renda - 15% (151) - (66) -
Adicional de imposto de renda - 10% (77) - (23) -
Contribuição social - 9% - (91) - (39)
Total de despesa (228) (91) (89) (39)
Total de IRPJ e CSLL (319) (128)
Diferidos - Registrados para refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis às di-
ferenças temporárias entre a base fiscal de ativos e passivos e o respecti-
vo valor contábil, incluindo-se entre elas os ajustes decorrentes das Leis nº 
11.638/07, nº 11.941/09 e nº 12.973/14.

2019 2018
Imposto de renda (798) (754)
Contribuição social (265) (415)

(1.063) (1.169)
15. COBERTURA DE SEGURO

Tipo de Seguro
Segura-

dora Vigência

Limite
Máximo de 

Indenização
Prê-
mio

D&O Responsabilidade civil
 de diretores e administradores

Zurich
 Seguros

19/09/2019 
a 18/09/2020 15.000 -

Seguro garantia de fiel cumprimento
A Companhia contratou seguro de fiel cumprimento dos prejuízos decorrentes 
do seu inadimplemento nas obrigações assumidas no contrato de concessão, 
exclusivamente no que se refere à construção, operação e manutenção de 
instalações descritas no referido contrato.
Leilão Seguradora Vigência Valor Segurado
13/2013 Junto Seguros S.A. 24/03/2019 a 30/03/2020 5.350
Os seguros da Companhia são contratados conforme as respectivas políticas 
de gerenciamento de riscos e seguros vigentes e dada a sua natureza não 
fazem parte do escopo dos nossos auditores independentes.
16. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
16.1. Estrutura de gerenciamento de riscos: O gerenciamento de riscos da 
Companhia visa identificar e analisar os riscos considerados relevantes pela 
Administração. Esses riscos incluem o risco de capital, de mercado (risco de 
taxa de juros e outros riscos operacionais, quando aplicável), de crédito e de 
liquidez. A Companhia não possui instrumentos financeiros derivativos nos 
exercícios apresentados. 16.2. Gestão do risco de capital: A Companhia 
administra seus capitais para assegurar que possa continuar com suas ati-
vidades normais, e maximizar o retorno a todas as partes interessadas ou 
envolvidas em suas operações. 
16.3. Categorias de instrumentos financeiros: 2019 2018
Ativos financeiros
Valor justo por meio do resultado:
- Títulos e valores mobiliários 8.406 2.839
Custo amortizado:
- Caixa e equivalentes de caixa 3 14

8.409 2.853
Passivos financeiros
Outros passivos financeiros ao custo amortizado:
- Fornecedores 4.352 4.410
16.4. Risco de mercado: 16.4.1. Gestão do risco de taxa de juros: Para
minimizar o risco de captação insuficiente de recursos com custos e prazos de 
reembolso considerados adequados, a Companhia monitora permanentemen-
te o cronograma de pagamento de suas obrigações e a sua geração de caixa. 
Não houve mudança relevante na exposição da Companhia quanto aos riscos 
de mercado ou na maneira pela qual ela administra e mensura esses riscos. A 
Companhia está exposta às flutuações de taxa de juros pós-fixadas sobre apli-
cações financeiras. Esse risco é administrado por meio do monitoramento dos 
movimentos de taxas de juros. 16.4.2. Análises de sensibilidade sobre ins-
trumentos financeiros: As análises de sensibilidade foram elaboradas com 
base na exposição líquida da Companhia às taxas variáveis dos instrumentos 
financeiros ativos relevantes, em aberto no fim do exercício deste relatório. 
Essas análises foram preparadas assumindo que o valor dos ativos a seguir 
estivesse em aberto durante todo o exercício, ajustado com base nas taxas 
estimadas para um cenário provável do comportamento do risco que, caso 
ocorra, pode gerar resultados adversos.

2019 Cenário provável em 2020
CDI (a) 5,94% 4,25%
Conforme dados divulgados pelo Banco Central do Brasil - BACEN (Relató-
rio Focus - Mediana Top 5 de médio prazo), em 06 de março de 2020 - Fonte 
externa independente.
Exposição líquida dos instrumen-
tos financeiros não derivativos 2019

Efeito no LAIR - 
2020- (redução)Provável

Títulos e valores mobiliários - CDI 8.406 142
16.5. Gestão de risco de crédito: O risco de crédito refere-se ao risco de uma 
contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais, levando a Compa-
nhia a incorrer em perdas financeiras. Esse risco é basicamente proveniente 
dos investimentos mantidos com bancos e instituições financeiras. O risco de 
crédito do saldo mantido em caixa e equivalentes de caixa e títulos e valo-
res mobiliários é limitado porque as contrapartes são representadas por ban-
cos e instituições financeiras que possuem níveis de classificação de crédito
 (“ratings”) satisfatórios, o que caracteriza uma grande probabilidade de que 
nenhuma contraparte falhe ao cumprir com suas obrigações. 
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Mariana Transmissora de Energia Elétrica S.A.
CNPJ nº 19.486.977/0001-99

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da Mariana Transmissora de Ener-
gia Elétrica S.A. Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstra-
ções financeiras da Mariana Transmissora de Energia Elétrica S.A. (Compa-
nhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 
e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o 
resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstra-
ções financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Mariana Transmis-
sora de Energia Elétrica S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de 
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes 
em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes pre-
vistos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissio-
nais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as 
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamen-
tar nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstra-
ções financeiras e o relatório do auditor: A administração da Companhia 
é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório 
da administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não 
abrange o Relatório da administração e não expressamos qualquer forma 
de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria 
das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório 
da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma 
relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso 
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distor-
cido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos 

que há distorção relevante no Relatório da administração, somos requeridos 
a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Respon-
sabilidades da administração e da governança pelas demonstrações 
financeiras: A administração é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsá-
vel pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divul-
gando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da 
Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do audi-
tor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são 
obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Se-
gurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que 
a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas re-
levantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao lon-
go da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada 
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 

resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada 
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de dis-
torção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já 
que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, fal-
sificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos enten-
dimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 
Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, 
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou con-
dições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerte-
za relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modi-
ficação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a 
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 
Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos 
a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financei-
ras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época 
dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de 
auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que 
eventualmente tenham sido identificadas durante nossos trabalhos. Rio de 
Janeiro, 12 de março de 2020. 
ERNST & YOUNG Pia Leocádia de Avellar Peralta
Auditores Independentes S.S. Contadora
CRC-2SP015199/O-6 CRC-1RJ 101080/O-0
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Coronavírus pode acabar com 
campanha eleitoral nas ruas

O aumento dos casos de coronavírus vai mudar a dinâmica 
das campanhas eleitorais e já preocupa candidatos de todos 
os partidos às eleições municipais deste ano. Como fazer ca-
minhadas em comunidades e centros comerciais apertando as 
mãos dos eleitores, distribuindo abraços, posando para selfies 
e pegando criancinhas no colo sem o risco de se contaminar 
ou disseminar a doença? Quem vai se arriscar apertar a mão 
do candidato? A população já tem aversão a políticos, com 
risco de contaminação por coronavírus, então!

Campanhas só nas redes sociais
Mas do que nunca, as campanhas vão ter que centralizar 

seus esforços nas redes sociais e na propaganda da TV. Será 
um desafio para os marqueteiros transformar políticos tradi-
cionais em influencies digitais. O pleito deste ano será deci-
dido, sem dúvida nenhuma, através das redes sociais. Quem 
conseguir se comunicar bem com os eleitores através de Ins-
tagram, Facebook e WhatsApp vai ter uma grande vantagem.

Paes lança candidatura este mês
Eduardo Paes (DEM) vai oficializar ainda este mês sua 

candidatura a prefeito do Rio. Vai com tudo em busca do seu 
terceiro mandato no Executivo Municipal. Cargo que ele con-
sidera “o melhor emprego do mundo”. O DEM também vai 
antecipar o anúncio de seus candidatos a prefeito de outros 
municípios fluminenses. Em Niterói o escolhido foi o vere-
ador Bruno Lessa, que deixou o PSDB e se filiou ao DEM.

Paulo Ramos quer Guedes fora
O deputado federal 

Paulo Ramos (PDT-RJ) 
protocolou no Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
um pedido de afastamento 
de Paulo Guedes do cargo 
de ministro da Economia. 
O pedetista reuniu ao lon-
go de 2019 documentos 
em juntas comerciais so-
bre a vida empresarial de 
Guedes. E convenceu-se 
de que o ministro possui “negócios ocultos” no ramo finan-
ceiro, ou seja, continua sócio de firmas, ainda que de forma 
disfarçada. O pedido de afastamento se baseia numa Lei de 
1992, a 8.429, que trata de punições a agentes públicos em 
situações ocorridas durante a ocupação do cargo.

Economia de luz em Belford Roxo
A Prefeitura de Belford Roxo e a Light fecharam par-

ceria para um mutirão de tarifa social no bairro Sargento 
Roncalli. Com o benefício, a conta de luz dos moradores 
locais, todos de baixa renda, pode ficar até 65% mais bara-
ta. A população pôde trocar suas lâmpadas incandescentes 
e fluorescentes por até seis de led, que são mais econômi-
cas, e agendar para fazer a substituição de geladeira antiga 
por uma nova e eficiente, sem custos.

Segurança Presente em Nova Friburgo
Se o governa-

dor Wilson Wetzel 
quiser implantar 
o programa Segu-
rança Presente no 
Distrito de Conse-
lheiro Paulino, em 
Nova Friburgo, ele 
pode contar com 
o total apoio do 
deputado Sérgio 
Louback (PSC). O 
parlamentar apre-
sentou na Alerj um projeto de lei autorizando o governador 
a tomar tal decisão. “O distrito tem uma área territorial ex-
tensa e grande densidade populacional, onde se localizam 
a maioria das indústrias de Nova Friburgo, bem como um 
número de agências bancárias com alta movimentação de 
clientes”, defende o deputado. Resta saber se a iniciativa 
está nos planos do governo.

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DOS ESPÓLIOS RÉUS 
E SEUS EVENTUAIS HERDEIROS PARA CIÊNCIA DA AÇÃO, 

PENHORA E AVALIAÇÃO, com o prazo de 20 (vinte) dias. 
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Ana Lucia Vieira do Carmo - Juiz Titu-
lar do Cartório da 19ª Vara Cível da Comarca da Capital, RJ, FAZ 
SABER aos que o presente edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por 
este Juízo, que funciona à Av. Erasmo Braga, 115 sala 209/211/213 
C CEP: 20020-903 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-2000 
e-mail: cap19vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Ação de Exe-
cução de Título Judicial nº 0030909-28.1997.8.19.0001, movida 
por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOLAR DE CAROLINA em 
face de ESPÓLIO DE MARIO LUIZ CORRÊA DE BRITO (quali-
ficação ignorada), ESPÓLIO DE MARILDA CORRÊA DE BRITO 
(246.379.477-15), ESPÓLIO DE MARIO LUIZ CORRÊA DE BRI-
TO JUNIOR (033.344.307-15) e, ESPÓLIO DE FELIPE CORREA 
DE BRITO (264.846.337-20), todos nas pessoas de seus eventu-
ais herdeiros, objetivando a ciência a respeito da ação, penhora 
e avaliação do imóvel designado por apartamento 504 situado na 
Rua Carolina Santos, nº 42, Lins de Vasconcelos/RJ, nos termos 
do C.P.C. Assim, pelo presente edital CITAR e INTIMAR os es-
pólios réus informados e seus eventuais herdeiros, para cumprir 
o determinado no presente Edital no prazo de 15 (quinze) dias. 
Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, aos dez dias do 
mês de dezembro de dois mil e dezenove. Eu, __ - Escrevente - 
Matr. 01/, digitei. E eu,__  Solange dos Santos Garcia - Chefe da 
Serventia - Matr. 01/24156, o subscrevo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Associação dos Servidores da CEDAE-ASCED-Golfi-
nho, usando das atribuições que lhe confere o disposto no art. 44º do 
Estatuto vigente, convoca os senhores(as) associados a comparecerem 
na sede a Rua Nair nº 13 – Paraiso – Nova Iguaçu – RJ, para Assem-
bleia Ordinária a realizar-se no dia 31 de março de 2020, com início às 
9h30min e termino as17h, para eleger a nova Diretoria e seu conselho 
Deliberativo e Fiscal, Rio de Janeiro, 11 de março de 2020.

Vladimir Azevedo Silva – Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A SOCIEDADE BRASILEIRA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA - 
SEÇÃO RIO DE JANEIRO convoca seus associados para participarem 
da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 18/06/2020, 
à Av. Nossa Senhora de Copacabana,647 / sala 610; em primeira 
convocação, às 18h:30min, com no mínimo 2/3 de seus associados quites, 
ou em segunda convocação às 19h com qualquer número de presentes, 
para deliberarem sobre os seguintes assuntos:
A) Prestação de contas biênio 2018/2020,
B) Eleição de Diretoria do próximo biênio 2020-2022
As apresentações das chapas deverão ocorrer no período de 13/04/2020
a 13/05/2020.

Cristina Marques Dias Bereicoa
Secretária-Geral SBGG-RJ

Deputado Sérgio Louback

Aumento de medicamentos 
acontece no fim de março

Sim Pro Samba relembra Zé Ketti e 
homenageia Marielle e Anderson

O Carnaval acabou, mas o samba não pode parar e nesta sexta-
feira (13/3) acontece mais um Samba dxs Professorxs, ano 2020. 
Na ocasião, as mulheres (8M), Marielle e Anderson serão home-
nageados (Quem mandou matar Marielle e Anderson?).

O compositor Zé Ketti também será lembrado. O Grupo 
Nabêra terá as companhias especiais da cantora Geisa Ketti, 
filha do sambista, de Thania Machado, cantora, atriz e profes-
sora, além de Pecê Ribeiro, cantor e compositor, com músicas 
gravadas por sambistas como Zeca Pagodinho. Para a festa 
ficar completa, nos intervalos, o Sim Pro Samba terá o talento 
e a suinguera do DJ Buiu.

A roda de samba, que acontece na Rua Pedro Lessa, em 
frente ao número 35 (Praça do Professor), perto da estação do 
Metrô Cinelândia, é um projeto que objetiva reunir a catego-
ria dxs professorxs, em seus diversos segmentos, junto com 
pessoas que pensam e defendem uma educação de qualidade, 
portanto, dará total apoio à greve geral dxs trabalhadorxs, em 
defesa dos serviços públicos e da democracia, que ocorrerá na 
quarta-feira seguinte ao samba, dia 18 de março.

O aumento no preço dos 
medicamentos acontecerá a 
partir do próximo dia 31 e 
deve impactar diretamente 
o consumidor. A previsão é 
que o reajuste médio de pre-
ços nos medicamentos para 
2020 será de 4,08%, segun-
do cálculos do Sindicato da 
Indústria de Produtos Far-
macêuticos (Sindusfarma) 
da seguinte forma: no nível 
1, o reajuste atingirá 5,21%; 
no nível 2 alcançará 4,22% 
e; no nível 3,23%.

Pesquisa realizada pelo 
Instituto Febrafar de Pesqui-
sa e Educação Corporativa 
(Ifepec), da Federação Bra-
sileira das Redes Associa-
tivistas e Independentes de 
Farmácias, com o Instituto 
de Economia da Unicamp 
apontou que a maioria dos 
consumidores de farmácias 
afirma priorizar os preços na 
hora de comprar um medica-
mento, entretanto é pequeno 
o número que realiza pesqui-
sas em outras farmácias.

Os dados são da 4ª Pes-
quisa do Perfil de Compra 
dos Clientes das Farmácias, 
que aponta como um dos 
fatores decisivos para a es-
colha de uma farmácia o 
preço, 64,4% dos entrevis-
tados apontaram esse ponto. 
Outro fator que se destaca 
nessa decisão é a localização 
(24,5%). Ou seja, fica claro 
que os clientes têm a expec-
tativa de economizar ao en-
trar em uma farmácia.

“Por meio desse questio-
namento observamos que 
o impacto do aumento será 
sentido nas finanças dos 
brasileiros, mas eles não 
deixarão de consumir esses 
produtos, que são de neces-
sidade básica”, analisa Edi-
son Tamascia, presidente da 
Febrafar.

Em relação ao aumento do 
medicamento, que acontece 
todo ano a partir de abril e 
o índice será informado nos 
próximos dias pela Câmara 
de Regulação do Mercado 

de Medicamentos (CMED). 
É importante entender que 
o aumento não se dá por um 
índice fixo, mas variando 
por produto. Sendo que a 
taxa dos produtos com maior 
concorrência tem um índice 
menor de reajuste, e, para os 
mais inovadores o aumento é 
maior.

“O aumento já passará 
a ser sentido nos próximos 
meses pelos clientes, sendo 
que as lojas ainda possuem 
estoques pré-aumento. A 
dica que dou é que se pes-
quise preços, pois mesmo 
com os valores tendo um 
teto fixado, podem ser obti-
dos bons descontos”, explica 
Tamascia.

Outro ponto de destaque 
é que a grande maioria não 
costuma pesquisar em ou-
tra farmácia, foram 86,7% 
que afirmaram que não cos-
tumam pesquisar em outra 
farmácia, 9,2% falou que 
não pesquisou na data da 
pesquisa presencialmen-

te em outra farmácia, mas 
costumo pesquisar, e ape-
nas 3,8% afirmaram ter 
pesquisado na data da pes-
quisa.

Também se observa que 
esse público em específi-
co não costuma pesquisar 
preços de medicamentos 
por meio online (aplicativo 
ou site), apenas 0,3% afir-
maram realizar esse tipo de 
avaliação.

“Por mais que possam pa-
recer estranhos em um pri-
meiro momento, esse dado 
mostra que a decisão de 
comprar vai muito da per-
cepção do consumidor de 
que um lugar é barato. Um 
exemplo são estabelecimen-
tos com cartão fidelidade e 
ofertas de produtos pontuais, 
outro ponto é a recomenda-
ção de terceiros. Ou seja, a 
precificação correta é uma 
arte que pode definir o su-
cesso do seu negócio”, afir-
ma o presidente da Febrafar, 
Edison Tamascia.

Inadimplência aumentou 
2,6% no mês de janeiro

Segundo dados da Sera-
sa Experian, o número de 
brasileiros inadimplentes 
chegou a 63,8 milhões em 
janeiro/2020, aumento de 
2,6% com relação ao pri-
meiro mês de 2019. O vo-
lume de pessoas com con-
tas em atraso representa 
40,8% da população adulta 
do país. Na análise com de-
zembro/19, a variação foi 
de 0,8%.

Apesar da alta, o econo-
mista da Serasa Experian, 
Luiz Rabi, aponta que a 
tendência é que a inadim-
plência se estabilize ao lon-
go de 2020.

“As projeções indicam 
que a economia deve cres-
cer este ano, sem a expecta-
tiva de piora no desempre-
go. Por isso o número deve 
se manter, ainda que num 
patamar elevado”.

As dívidas dos brasileiros 
com empresas de telecomu-
nicações foram as únicas 
a reduzirem em janeiro no 
comparativo com o mesmo 
período do ano anterior, re-
presentando 10,7% do total, 
uma queda de 2,4 pontos 
percentuais. Os bancos e car-
tões continuam com a maior 
representatividade, seguido 
por utilidades.
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Sant’ana Transmissora de Energia Elétrica S.A.
CNPJ nº 32.680.583/0001-35

 

 

Relatório da Administração
A Administração da Sant’ana Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Sant’ana” ou “Companhia”) tem a satisfação de submeter à apreciação dos senhores acionistas o relatório da administração e as demonstrações financeiras acompa-
nhadas das notas explicativas e do respectivo relatório do auditor independente relativos ao período de 11 de janeiro de 2019 (data da constituição da Companhia) a 31 de dezembro de 2019. A Companhia: A Sant’ana é uma controlada 
da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (“Taesa”). Governança Corporativa: A Taesa realiza atividades de “back-office” para atividades administrativas da Sant’ana e procura implantar na concessão os mesmos princípios de 
Governança Corporativa e Qualidade, comuns a todas as concessões do Grupo. Declaração da Diretoria: Os membros da Diretoria da Companhia, no desempenho de suas funções legais e estatutárias, declaram que revisaram, discuti-
ram e concordam com as demonstrações financeiras da Companhia e com a opinião do auditor independente da Companhia expressa no Relatório do Auditor Independente sobre as demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019 
no valor de R$20 mil. Relacionamento com o Auditor Independente: A Companhia contratou a Ernst&Young Auditores Independentes S.S. (“EY Brasil”) para prestar serviços de auditoria independente para o período de 11 de janeiro 
de 2019 a 31 de dezembro de 2019. As políticas da Companhia na contratação de serviços não relacionados à auditoria externa do seu auditor independente visam assegurar que não haja conflito de interesses, perda de independência 
ou objetividade e se substanciam nos princípios que preservam a independência do auditor.

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Nota explicativa 31/12/2019
Ativos
Ativos Circulantes
Equivalentes de caixa 4 15
Títulos e valores mobiliários 5 9.181
Impostos e contribuições sociais 7 32
Total dos Ativos Circulantes 9.228
Ativos Não Circulantes
Ativo de contrato de concessão 6 34.860
Total dos Ativos Não Circulantes 34.860
Total dos Ativos 44.088

Nota explicativa 31/12/2019
Passivos
Passivos Circulantes
Fornecedores 10 355
Impostos e contribuições sociais 7 29
Dividendos a pagar 13 49
Outras contas a pagar 11 49
Total dos Passivos Circulantes 482
Passivos Não Circulantes
Impostos e contribuições diferidos 8 1.074
Tributos diferidos 9 1.272
Total dos Passivos Não Circulantes 2.346
Total dos Passivos 2.828
Patrimônio Líquido
Capital social 13 41.101
Reserva de lucros 13 159
Total do Patrimônio Líquido 41.260
Total dos Passivos e do Patrimônio Líquido 44.088
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Demonstração do resultado para o período de 11 de janeiro de 2019
 (data da constituição) a 31 de dezembro de 2019 

(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Nota explicativa 2019

Receita operacional líquida 17 33.588
Pessoal (105)
Material (32.407)
Custos operacionais 18 (32.512)
Lucro Bruto 1.076
Serviços de terceiros (31)
Outras despesas operacionais (2)
Despesas operacionais 18 (33)
Lucro/(Prejuízo) antes das receitas (despesas) 
  financeiras, líquidas dos impostos e contribuições 1.043
Receitas financeiras 358
Despesa financeira (9)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas 19 349
Resultado antes dos impostos e das contribuições 1.392
Imposto de renda e contribuição social correntes (110)
Imposto de renda e contribuição social diferidos (1.074)
Imposto de renda e contribuição social 14 (1.184)
Lucro líquido do período 208
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Demonstração do resultado abrangente para o período de 11 de janeiro 

de 2019 (data da constituição) a 31 de dezembro de 2019 
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto o lucro por ação)

2019
Lucro líquido do período 208
Outros resultados abrangentes -
Resultado abrangente total do período 208
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Demonstração da mutação do patrimônio líquido para o período de 11 de janeiro (data da constituição) a 31 de dezembro de 2019 
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Reserva de lucros  Lucros
Nota Capital

social
Reserva

legal
Reserva
Especial

(Prejuízos)
 acumulados TotalExplicativa

Integralização de capital – Assembleia Geral de Constituição de 11/01/2019 13 41.101 - - - 41.101
Lucro líquido do período - - - 208 208
Destinação do Lucro do período: 13
  Reserva legal - 10 - (10) -
  Dividendos obrigatórios - - - (49) (49)
  Reserva especial - - 149 (149) -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 13 41.101 10 149 - 41.260

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Demonstração do fluxo de caixa para o período de 11 de janeiro de 2019 
(data da constituição) a 31 de dezembro de 2019 
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Nota

2019explicativa
Lucro líquido do período 208
Itens de resultado que não afetam o caixa:
Receita de construção 6 (34.860)
Receita de aplicação financeira 19 (358)
Imposto de renda e contribuição social 14 1.184
Tributos diferidos 9 e 17 1.272
Custo de construção 32.407
Variações nos ativos e passivos:
(Aumento) nos impostos e nas contribuições sociais
 ativos, líquido dos passivos (63)

(Redução) nos fornecedores (32.053)
Aumento nas outras contas a pagar 49
Caixa gerado (aplicado) nas atividades operacionais (32.214)
Imposto de renda e contribuição social pagos (50)
Caixa líquido (aplicado) nas atividades operacionais (32.264)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(Aumento) no saldo de títulos e valores mobiliários 5 (8.822)
Caixa líquido (aplicado) pelas atividades de investimentos (8.822)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Integralização de capital 41.101
Caixa líquido gerado pelas atividades de
   financiamento 13 41.101
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa 15
Saldo inicial do caixa e equivalentes de caixa 4 -
Saldo final do caixa e equivalentes de caixa 4 15
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa 15
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Notas explicativas às demonstrações financeiras referentes ao
 exercício findo em 31 de dezembro de 2019 (Valores expressos em 

milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)
1. INFORMAÇÕES GERAIS
A Sant’ana Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Sant’ana” ou “Compa-
nhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em 11 de 
janeiro de 2019, que tem como objeto principal a exploração da concessão de 
serviços públicos de transmissão relativos às instalações de transmissão de 
energia elétrica proveniente do Leilão ANEEL n° 004/2018 é constituído pelas 
instalações de transmissão no estado do Rio Grande do Sul as quais são com-
postas por 587 KM de linhas de transmissão, a saber: Livramento 3 – Alegrete 
2, Livramento 3 – Cerro Chato, Livramento 3 – Santa Maria 3, Livramento 
3 – Maçambará 3; e por 2 subestações: Maçambará 3 e Livramento 3 (com 
compensação síncrona). Adicionalmente, também fará parte do escopo do 
empreendimento os seccionamentos C1/C2 compreendidos entre a linha de 
transmissão Maçambará – Santo Ângelo e a subestação Maçambará 3, bem 
como as adequações nos módulos de conexão da subestação Cerro Chato. 
Em 22 de março de 2019, a Companhia assinou, com a ANEEL, o contrato de 
concessão nº 12/2019 para construção, operação e manutenção da linha de 
transmissão pelo prazo de 30 anos, cuja previsão para início das operações 
é junho de 2021. A Companhia é uma controlada da Transmissora Aliança 
de Energia Elétrica S.A. (“Taesa”), e de acordo com o previsto no Contrato 
de Concessão assinado com a ANEEL, a Taesa, como acionista controlador, 
possui o compromisso de garantir que todas as obrigações e encargos esta-
belecidos no referido contrato sejam cumpridos. A Companhia está em fase 
pré-operacional, portanto a Taesa, no papel de controladora, garante suporte 
financeiro necessário para que a Companhia cumpra com suas obrigações ao 
longo do exercício de 2020 e períodos subsequentes. 
2. BASE DE PREPARAÇÃO
2.1 Declaração de conformidade: As presentes demonstrações financeiras 
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
As demonstrações financeiras foram aprovadas pela diretoria em 12 de mar-
ço de 2020. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas 
incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orien-
tações e as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade 
- CFC. Todas as informações relevantes das demonstrações financeiras estão 
sendo evidenciadas, e correspondem às informações utilizadas na gestão da 
Companhia. 2.2. Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram 
preparadas com base no custo histórico, com exceção de determinados instru-
mentos financeiros não derivativos, mensurados ao valor justo por meio do re-
sultado. 2.3. Moeda funcional e de apresentação: As demonstrações finan-
ceiras são apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Companhia. 
Todas as informações financeiras apresentadas em reais foram arredondadas 
para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 2.4. Uso 
de estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras 
de acordo com as normas do CPC exige que a Administração faça julgamen-
tos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e 
os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados 
reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revisa-
das de uma maneira contínua. Revisões com relação às estimativas contábeis 
são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas. As prin-
cipais áreas que envolvem estimativas e premissas são: a) Ativo de contra-
to de concessão - A Companhia efetua análises que envolvem o julgamento 
da Administração, substancialmente, no que diz respeito a aplicabilidade da 
interpretação de contratos de concessão, determinação e classificação dos 
gastos de implementação da infraestrutura, ampliação, reforços e melhorias 
como ativo de contrato de concessão. A Administração da Companhia avalia o 
momento de reconhecimento dos ativos das concessões com base nas carac-
terísticas econômicas de cada contrato de concessão. O ativo de contrato de 
concessão se origina na medida em que a concessionária satisfaz a obrigação 
de construir e implementar a infraestrutura de transmissão, sendo a receita 
reconhecida ao longo do tempo do projeto. O ativo de contrato de concessão 
é registrado em contrapartida à receita de construção, que é reconhecida com 
base nos gastos incorridos. À receita de construção é acrescida a margem de 
construção. Margem de construção é a diferença entre o valor presente dos 
fluxos de recebimentos (incluindo o valor previsto da indenização) e o valor 
total da previsão dos custos a incorrer no projeto, no momento do leilão. A par-
cela do ativo de contrato de concessão indenizável final é identificada quando 
a implementação da infraestrutura é finalizada. A taxa aplicada ao ativo de 
contrato de concessão é o WACC (Weighted Average Capital Cost), utilizado 
pela ANEEL, que é a taxa de desconto que melhor representa a estimativa da 
Companhia para a remuneração financeira dos investimentos da infraestrutura 
de transmissão, por considerar os riscos e prêmios específicos do negócio. A 
taxa para precificar o componente financeiro do ativo de contrato de constru-
ção é estabelecida na data do início de cada contrato de concessão. A taxas 
de desconto definidas foram aquelas utilizadas nos leilões de cada concessão. 
Quando o Poder Concedente revisa ou atualiza a receita que a Companhia 
tem direito a receber, a quantia escriturada do ativo de contrato de concessão 
é ajustada para refletir os fluxos revisados, sendo o ajuste reconhecido como 
receita ou despesa no resultado. Quando a concessionária presta serviços de 
implementação da infraestrutura, é reconhecida a receita de construção pelo 
valor justo e os respectivos custos relativos aos serviços de implementação da 
infraestrutura prestados levando em consideração que os projetos embutem 
margem suficiente para cobrir os custos de implementação da infraestrutura 
e encargos. a) Quando a concessionária presta serviços de operação e ma-
nutenção, é reconhecida a receita pelo valor justo, tendo como um dos parâ-
metros os valores estimados pelo Poder Concedente e os respectivos custos, 
conforme contraprestação dos serviços. b) Avaliação de instrumentos finan-
ceiros – São utilizadas premissas e técnicas de avaliação que incluem infor-
mações que não se baseiam em dados observáveis de mercado para estimar 
o valor justo de determinados tipos de instrumentos financeiros, bem como a 
análise de sensibilidade dessas premissas. c) Impostos, contribuições e tribu-
tos - Existem incertezas relacionadas à interpretação de regulamentos tribu-
tários complexos e ao valor e à época de resultados tributáveis futuros. Em 
virtude da natureza de longo prazo, diferenças entre os resultados reais e as 
premissas adotadas, ou futuras mudanças nessas premissas, poderiam exigir 
ajustes futuros na receita e despesa de impostos, já registradas. São consti-
tuídas provisões, quando aplicável, com base em estimativas para possíveis 
consequências de auditorias por parte das autoridades fiscais das respectivas 
jurisdições em que atua, baseadas em diversos fatores, tais como experiência 
de auditorias fiscais anteriores e interpretações divergentes dos regulamen-
tos tributários pela entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável. 
d) Imposto de renda e contribuição social diferidos – São registrados ativos 
relacionados a impostos diferidos decorrentes de diferenças temporárias entre 
as bases contábeis de ativos e passivos e as bases fiscais considerando a 
legislação tributária vigente. Os impostos e contribuições diferidos ativos são 
reconhecidos à medida em que é esperada a geração de lucro tributável fu-
turo suficiente com base em projeções elaboradas pela Administração. Essas 
projeções incluem hipóteses relacionadas ao desempenho da Companhia e 
fatores que podem diferir das estimativas atuais. Ativos de imposto de renda e 
contribuição social diferidos são revisados a cada data de relatório e reduzidos 
à medida que sua realização não seja mais provável.
3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
3.1. Reconhecimento de receita: Os concessionários devem registrar e men-
surar a receita dos serviços que prestam obedecendo aos pronunciamentos 
técnicos CPC 47 – Receita de Contrato com Cliente e CPC 48 – Instrumentos 
Financeiros, mesmo quando prestados sob um único contrato de concessão. 
As receitas são reconhecidas (i) quando ou conforme a entidade satisfaz as 
obrigações de performance assumidas no contrato com o cliente; (ii) quando 
for possível identificar os direitos; (iii) quando houver substância comercial; e 
(iv) quando for provável que a entidade receberá a contraprestação à qual terá 
direito.  As receitas da Companhia são classificadas nos seguintes grupos: a)
Receita de construção - Serviços de implementação da infraestrutura, amplia-
ção, reforço e melhorias das instalações de transmissão de energia elétrica. 
As receitas de infraestrutura são reconhecidas conforme os gastos incorridos 
e calculadas acrescendo-se as alíquotas de PIS e COFINS ao valor do inves-
timento, uma vez que os projetos embutem margem suficiente para cobrir os 
custos de implementação da infraestrutura e encargos, considerando que boa 
parte de suas instalações é implementada através de contratos terceirizados 
com partes não relacionadas. Toda margem de construção é reconhecida du-
rante o período da obra e variações positivas ou negativas em relação à mar-
gem estimada são alocadas no resultado quando incorridas. Toda a margem 
de construção é recebida durante a obra e variações positivas ou negativas 
são alocadas imediatamente ao resultado, no momento que incorridas. Para 
estimativa referente a Receita de Construção, a Companhia utilizou um mode-
lo que apura o custo de financiar o cliente (no caso, Poder Concedente). A 
taxa (WACC ANEEL) para o valor presente líquido da margem de construção 

(e de operação) é definida no momento inicial do projeto e não sofre altera-
ções posteriores. b) Remuneração do ativo de contrato de concessão - Juros 
reconhecidos pelo método linear com base na taxa que melhor representa a 
remuneração dos investimentos da infraestrutura de transmissão, por conside-
rar os riscos e prêmios específicos do negócio. A taxa busca precificar o com-
ponente financeiro do ativo de contrato, determinado na data de início de cada 
contrato de concessão. c) Receita de correção monetária do ativo de contrato 
de concessão – Correção reconhecida a partir da operacionalização do em-
preendimento com base no índice de inflação definido no contrato de conces-
são. As correções monetárias são calculadas com base no Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor - IPCA. d) Receita de operação e manutenção - Servi-
ços de operação e manutenção das instalações de transmissão de energia 
elétrica, cujo reconhecimento inicia-se a partir da operacionalização do empre-
endimento. 3.2 Receitas financeiras e despesas financeiras: As receitas 
financeiras abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras e varia-
ções no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio 
do resultado. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método 
de juros efetivos. As despesas financeiras abrangem despesas com IOF sobre 
aplicações financeiras. 3.3 Instrumentos financeiros: a) Ativos financeiros:
Classificação e mensuração - Os instrumentos financeiros são classificados 
em três categorias: mensurados ao custo amortizado; ao valor justo por meio 
de outros resultados abrangentes (“VJORA”) e ao valor justo por meio do re-
sultado (“VJR”). A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento ini-
cial depende das características dos fluxos de caixa contratuais e do modelo 
de negócio para a gestão destes ativos financeiros. A Companhia apresenta 
seus instrumentos financeiros da seguinte forma: • Ativos financeiros ao valor 
justo por meio de resultado - Os ativos financeiros ao valor justo por meio do 
resultado compreendem ativos financeiros mantidos para negociação, ativos 
financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do 
resultado ou ativos financeiros a ser obrigatoriamente mensurados ao valor 
justo. Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente 
pagamentos do principal e juros são classificados e mensurados ao valor justo 
por meio do resultado. As variações líquidas do valor justo são reconhecidas 
no resultado. • Custo amortizado - Um ativo financeiro é classificado e mensu-
rado pelo custo amortizado, quando tem finalidade de recebimento de fluxos 
de caixa contratuais e gerar fluxos de caixa que sejam “exclusivamente paga-
mentos de principal e de juros” sobre o valor do principal em aberto. Esta 
avaliação é executada em nível de instrumento. Os ativos mensurados pelo 
valor de custo amortizado utilizam método de juros efetivos, deduzidos de 
qualquer perda por redução de valor recuperável. A receita de juros é reconhe-
cida através da aplicação de taxa de juros efetiva, exceto para créditos de 
curto prazo quando o reconhecimento de juros seria imaterial. (i) Redução ao 
valor recuperável de ativos financeiros (“impairment”) - O modelo de perdas 
esperadas é aplicado aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado 
ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, com exceção de 
investimentos em instrumentos patrimoniais. A Companhia não identificou per-
das (“impairment”) a serem reconhecidas no período apresentado. (ii) Baixa 
de ativos financeiros - A baixa (desreconhecimento) de um ativo financeiro 
ocorre quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou 
quando são transferidos a um terceiro os direitos ao recebimento dos fluxos de 
caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual, subs-
tancialmente, todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro 
são transferidos. Qualquer participação que seja criada ou retida pela Compa-
nhia em tais ativos financeiros transferidos é reconhecida como um ativo ou 
passivo separado. b) Passivos financeiros: Os passivos financeiros são classi-
ficados como VJR quando são mantidos para negociação ou designados ao 
valor justo por meio do resultado. Os outros passivos financeiros (incluindo 
empréstimos) são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o 
método de juros efetivos. 3.4 Imposto de renda e contribuição social: O
imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente são calculados 
com base no regime do lucro presumido considerando as seguintes premis-
sas: (i) Imposto de renda - base de cálculo de 8% da receita, alíquota do im-
posto de renda de 15% e adicional de 10% sobre a base tributável excedente 
de R$240; e (ii) Contribuição social - base de cálculo de 12% da receita e alí-
quota da contribuição social de 9%. A base de cálculo é a receita bruta auferi-
da trimestralmente acrescida de ganhos de capital, dos rendimentos e ganhos 
líquidos auferidos em aplicações financeiras (renda fixa e variável) e das va-
riações monetárias ativas e demais resultados positivos obtidos pela Compa-
nhia. Os impostos diferidos são reconhecidos com relação às diferenças tem-
porárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e 
os correspondentes valores usados para fins de tributação. Os impostos dife-
ridos são mensurados pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às dife-
renças temporárias quando elas revertem, baseando-se nas leis que foram 
decretadas ou substantivamente decretadas até a data de apresentação das 
demonstrações financeiras. Um ativo de imposto de renda e contribuição so-
cial diferido é reconhecido por perdas fiscais, créditos fiscais e diferenças tem-
porárias dedutíveis não utilizadas quando é provável que lucros futuros sujei-
tos à tributação estarão disponíveis e contra os quais serão utilizados. Ativos 
de imposto de renda e contribuição social diferidos são revisados a cada data 

de relatório e reduzidos na medida em que sua realização não seja mais pro-
vável. 3.5 Normas e interpretações novas e revisadas: 3.5.1. Novas nor-
mas aplicadas a partir de 1º de janeiro de 2019: CPC 06 (R2) - Operações 
de arrendamento mercantil: A Companhia não possui contratos de arrenda-
mento mercantil, portanto, não houve efeito oriundo da adoção ao CPC 06 
(R2) sobre as demonstrações financeiras. ICPC 22 - Incerteza sobre tratamen-
to de tributos sobre o lucro: A Interpretação trata da contabilização dos tributos 
sobre o lucro nos casos em que os tratamentos tributários envolvem incerteza 
que afeta a aplicação do CPC 32 e não se aplica a tributos fora do âmbito do 
CPC 32 nem inclui especificamente os requisitos referentes a juros e multas 
associados a tratamentos fiscais incertos. A Interpretação aborda especifica-
mente o seguinte: • Se a entidade considera tratamentos fiscais incertos sepa-
radamente; • As suposições que a entidade faz em relação ao exame dos 
tratamentos tributários pelas autoridades fiscais; • Como a entidade determina 
o lucro real (prejuízo fiscal), bases de cálculo, prejuízos fiscais não utilizados, 
créditos tributários extemporâneos e alíquotas de imposto; • Como a entidade 
considera as mudanças de fatos e circunstâncias. A Companhia determina se 
considera cada tratamento tributário incerto separadamente ou em conjunto 
com um ou mais tratamentos fiscais incertos e considera a abordagem que 
melhor prevê a resolução da incerteza. A Companhia aplica julgamento signi-
ficativo na identificação de incertezas sobre tratamentos de imposto de renda 
e avaliou se a interpretação teve impacto em suas demonstrações financeiras. 
A Companhia determinou, com base em seu estudo de conformidade tributá-
ria, que é provável que seus tratamentos fiscais serão aceitos pelas autorida-
des fiscais. A Interpretação não teve impacto nas demonstrações financeiras 
da Companhia. Melhorias anuais - Ciclo 2015-2017: • CPC 32 - Tributos sobre 
o Lucro: As alterações esclarecem que as consequências do imposto de renda 
sobre dividendos estão vinculadas mais diretamente a transações ou eventos 
passados que geraram lucros distribuíveis do que às distribuições aos titula-
res. Portanto, a entidade reconhece as consequências do imposto de renda 
sobre dividendos no resultado, outros resultados abrangentes ou patrimônio 
líquido conforme o lugar em que a entidade originalmente reconheceu essas 
transações ou eventos passados. A entidade aplica essas alterações a partir 
de 1º de janeiro de 2019. Quando a entidade aplica essas alterações pela 
primeira vez, as aplica às consequências do imposto de renda sobre dividen-
dos reconhecidas a partir do início do período comparativo mais antigo. Como 
a legislação fiscal aplicável nas jurisdições nas quais a Companhia atua (pri-
mariamente no Brasil) não preveem a tributação dos dividendos, essa altera-
ção não trouxe efeito sobre as demonstrações financeiras. 3.5.2. Norma emi-
tida, mas ainda não vigente até a data das demonstrações financeiras da 
Companhia: As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas não 
ainda em vigor até a data de emissão das demonstrações financeiras da Com-
panhia, estão descritas a seguir. A Companhia pretende adotar estas normas 
e interpretações novas e alteradas, se cabível, quando entrarem em vigor. 
Alterações ao CPC 26 (R1) e IAS 8: Definição de omissão material: Em outu-
bro de 2018, o IASB emitiu alterações à IAS 1 e IAS 8 Accounting Policies, 
Changes in Accounting Estimates and Errors, sendo essas alterações refleti-
das na revisão 14 do CPC, alterando o CPC 26 (R1) e o CPC 23 para alinhar 
a definição de “omissão material” ou “divulgação distorcida material” em todas 
as normas e esclarecer certos aspectos da definição. A nova definição declara 
que: “a informação é material se sua omissão, distorção ou obscurecimento 
pode influenciar, razoavelmente, decisões que os principais usuários das de-
monstrações financeiras de propósito geral fazem com base nessas demons-
trações financeiras, que fornecem informações financeiras sobre relatório es-
pecífico da entidade. Não é esperado que essas alterações tenham um 
impacto significativo nas demonstrações financeiras da Companhia.
4. EQUIVALENTES DE CAIXA 31/12/2019
Bancos 15
Equivalentes de caixa são depósitos bancários à vista, operações de alta liqui-
dez, sem restrição de uso, prontamente conversíveis em um montante conhe-
cido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.
5. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Investimentos em cotas de fundos 31/12/2019
“Pampulha” (a) – Ativo circulante 9.181

9.181
(a) Fundo de investimento FIC de FI Pampulha - Fundo não exclusivo, admi-
nistrado e gerido pela BNP PARIBAS Asset Management, que tem caracterís-
tica de renda fixa e segue a política de aplicações da Companhia. Os recursos 
destinados ao fundo de investimento são alocados somente em emissões pú-
blicas e privadas de títulos de renda fixa, sujeitos apenas a risco de crédito, 
com prazos de liquidez diversificados, aderentes às necessidades dos fluxos 
de caixa dos cotistas.
Taxa de rentabilidade anual acumulada 31/12/2019
Fundo de investimento FIC de FI Pampulha 103,8% do CDI
6. ATIVO DE CONTRATO DE CONCESSÃO

Linha de transmissão Adição (a) 31/12/2019
SE – Sant’ana - RS 34.860 34.860
Não Circulante 34.860
(a) As adições no ativo de contrato de concessão estão relacionadas ao pro-
jeto abaixo:

Concessão Descrição Ato
legislativo RAP

Custo de construção 
estimado

(capex ANEEL)

Previsão de 
conclusão REIDI (*)

SAN
Livramento 3 – Alegrete 2 

Livramento 3 – Cerro Chato
Livramento 3 – Santa Maria 3
Livramento 3 – Maçambará 3

Seccionamento Maçambará – Santo Ângelo C1/C2
SE Livramento 3 e compensador síncrono SE Maçambará 3

Implantação das 
linhas de transmis-

são, construção 
de subestações 

associadas.

Contrato
Concessão

ANEEL
012/2019

R$60.935 R$610.364 Junho de 2021
ADE da 
RFB nº 
89/2019

• Principais características dos contratos de concessão: RAP - A prestação do 
serviço público de transmissão ocorrerá mediante o pagamento à transmisso-
ra da RAP a ser auferida, a partir da data de disponibilização para operação 
comercial das instalações de transmissão. A RAP é reajustada anualmente 
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - IPCA. Faturamento da re-
ceita de operação, manutenção e construção - Pela disponibilização das ins-
talações de transmissão para operação comercial, a transmissora terá direito 
ao faturamento anual de operação, manutenção e construção, reajustado e 
revisado anualmente. Parcela variável - A receita de operação, manutenção 
e construção estará sujeita a desconto, mediante redução em base mensal, 
refletindo a condição de disponibilidade das instalações de transmissão, con-
forme metodologia disposta no Contrato de Prestação de Serviços de Trans-
missão - CPST. A parcela referente ao desconto anual por indisponibilidade 
não poderá ultrapassar 12,5% da receita anual de operação, manutenção e 
construção da transmissora, relativa ao período contínuo de 12 meses ante-
riores ao mês da ocorrência da indisponibilidade, inclusive esse mês. Caso 
seja ultrapassado o limite supracitado, a transmissora estará sujeita à pena-
lidade de multa, aplicada pela ANEEL nos termos da Resolução nº 318, de 6 
de outubro de 1998, no valor máximo por infração incorrida de 2% do valor 
do faturamento anual de operação, manutenção e construção dos últimos 12 
meses anteriores à lavratura do auto de infração. Extinção da concessão e 
reversão de bens vinculados - O advento do termo final do contrato de con-
cessão determina, de pleno direito, a extinção da concessão, facultando-se à 
ANEEL, a seu exclusivo critério, prorrogar o referido contrato até a assunção 
de uma nova transmissora. A extinção da concessão determinará, de pleno di-
reito, a reversão, ao Poder Concedente, dos bens vinculados ao serviço, sen-
do procedidos os levantamentos e as avaliações, bem como a determinação 
do montante da indenização devida à transmissora, observados os valores e 
as datas de sua incorporação ao sistema elétrico. O valor da indenização dos 
bens reversíveis será aquele resultante de inventário realizado pela ANEEL 
ou por preposto especialmente designado, e seu pagamento será realizado 

com os recursos da Reserva Global de Reversão – RGR. A Companhia não 
é obrigada a remunerar o Poder Concedente pelas concessões das linhas 
de transmissão de energia por meio de investimentos adicionais quando da 
reversão dos bens vinculados ao serviço público de energia elétrica. A Ad-
ministração entende que a melhor estimativa para o valor de indenização é o 
valor residual do ativo imobilizado. Renovação - a critério exclusivo da ANEEL 
e para assegurar a continuidade e qualidade do serviço público, o prazo da 
concessão poderá ser prorrogado por, no máximo, igual período, mediante 
requerimento da transmissora. Aspectos ambientais - A transmissora deverá 
construir, operar e manter as instalações de transmissão, observando a legis-
lação e os requisitos ambientais aplicáveis, adotando todas as providências 
necessárias perante o órgão responsável para obtenção dos licenciamentos, 
por sua conta e risco, e cumprir todas as suas exigências. Descumprimento
de penalidades - Nos casos de descumprimento das penalidades impostas por 
infração ou notificação ou determinação da ANEEL e dos procedimentos de 
rede, para regularizar a prestação de serviços, poderá ser decretada a caduci-
dade da concessão, na forma estabelecida na lei e no contrato de concessão, 
sem prejuízo da apuração das responsabilidades da transmissora perante o 
Poder Concedente, a ANEEL, os usuários e terceiros, e das indenizações ca-
bíveis. Alternativamente à declaração de caducidade, a ANEEL poderá propor 
a desapropriação do bloco de ações de controle da transmissora e levá-lo a 
leilão público. O valor mínimo definido para o leilão será o montante líquido 
da indenização que seria devida no caso da caducidade. Aos controladores 
será transferido, do montante apurado, o valor equivalente às respectivas par-
ticipações. • Estrutura de formação da RAP - A Companhia será remunerada 
pela disponibilidade de suas instalações de transmissão, integrantes da Rede 
Básica e da Rede Básica de Fronteira, não estando vinculada à carga de ener-
gia elétrica transmitida, mas sim ao valor homologado pela ANEEL quando da 
outorga do contrato de concessão.
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7. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 31/12/2019
Ativo Circulante
IRRF sobre aplicações financeiras 32

32
Passivo Circulante
IRPJ e CSLL 11
INSS e FGTS 13
Outros impostos e contribuições 5

29
8. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS 31/12/2019
Passivo
IRPJ e CSLL sobre diferenças temporárias (*) 1.074
IRPJ e CSLL – Passivo/Ativo 1.074
(*) Valores substancialmente relacionados à aplicação do CPC 47.
9. TRIBUTOS DIFERIDOS

31/12/2019
PIS e COFINS (*) - Passivo 1.272
(*)  Valores referentes à aplicação do CPC 47.
10. FORNECEDORES

31/12/2019
Passivo Circulante
Servidão (a) 326
Outros 29

355
(a) Referem-se às indenizações aos proprietários de imóveis para viabilizar a 
construção das instalações de transmissão da Companhia.
11. OUTRAS CONTAS A PAGAR

31/12/2019
Passivo Circulante
Folha de pagamento 43
Partes relacionadas 2
Outros 4

49
12. PARTES RELACIONADAS
I - Outras contas a pagar – OCP - Passivo e Despesas

R

E

F

Principais informações sobre os contratos
e transações com partes relacionadas

Classificação 
contábil, nature-
za do contrato e 

contraparte

Valor
Origi-

nal

Período
de vi-

gência / 
duração

Taxa de 
juros/

Atualização
monetária

Principais
condições 

de rescisão 
ou extinção

Outras in-
formações 
relevantes

Transações com a Controladora

1

OCP x disponibili-
dades - reembolso 
de despesas -
SAN (*)

N/A N/A
Não há taxa 
de juros e 

atualização
monetária.

Não houve. Não
houve.

(*) Como parte do processo de gerenciamento e rateio dos custos e despesas 
do Grupo, uma das empresas efetua o pagamento desses gastos por conta 
e ordem de outras empresas do Grupo. A Administração considera para fins 
de divulgação apenas o saldo em aberto (a pagar ou a receber) no Grupo e 
entende que não existe um montante envolvido específico a ser divulgado 
nem impacto no resultado. Não há incidência de juros nem atualizações mo-
netárias.

REF Contratos e outras transações
Passivo Despesas

31/12/2019 2019
1 Reembolso de despesas Taesa x Sant'Ana 2 -

2 -
II – Remuneração dos administradores: Em 31 de dezembro de 2019 os ad-
ministradores da Companhia abdicaram qualquer tipo de remuneração pelo 
desempenho de suas funções.
13.  PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social - Em 31 de dezembro de 2019, o capital social totalmente in-
tegralizado era de R$41.101, representado por 41.101.000 ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal. 

Data Evento Capital integralizado
11/01/2019 Constituição 1
04/09/2019 Aumento de capital 10.000
10/07/2019 Aumento de capital 16.100
10/04/2019 Aumento de capital 5.000
13/11/2019 Aumento de capital 10.000

41.101
Reserva de lucros: (a) Reserva legal - constituída à razão de 5% do lucro 
líquido apurado em cada exercício social nos termos do artigo 193 da Lei nº 
6.404/76, até o limite de 20% do capital social, e (b) Reserva especial - cons-
tituída com base no artigo 202, inciso III, parágrafo 5º da nº Lei 6.404/76. 
Remuneração dos acionistas - O estatuto social da Companhia prevê o paga-
mento de dividendos anual mínimo obrigatório de 25%, calculado sobre o lucro 
líquido do exercício apurado na forma da Lei nº 6.404/76. Destinação do lucro 
(prejuízo) do período:

31/12/2019
Lucro líquido do período                  208 
Reserva legal                  (10)
Dividendos obrigatórios                  (49)
Reserva especial                 (149)
14. CRÉDITO (DESPESA) DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO 
SOCIAL
Correntes - Calculados sobre a receita bruta com base no regime do lucro 
presumido.

 Reconciliação da taxa efetiva
2019

IRPJ CSLL
Receita operacional bruta 34.860 34.860
Diferença entre regime de caixa
  e competência (34.860) (34.860)
Percentual 8% 12%
Demais receitas:
Rendas de aplicação financeira 358 358
Base de cálculo 358 358
Imposto de renda - 15% (54) -
Adicional de imposto de renda - 10% (22) -
Contribuição social - 9% - (33)
Total de despesa (77) (33)
Total de IRPJ e CSLL (110)
Diferidos - São registrados para refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis às 
diferenças temporárias entre a base fiscal de ativos e passivos (que afetem 
diretamente a receita, uma vez que a Companhia é tributada pelo lucro real) e 
o respectivo valor contábil.

2019
Imposto de renda (698)
Contribuição social (376)
Imposto de renda e contribuição social diferidos (1.074)
15. COBERTURA DE SEGUROS
A Companhia contratou seguro de fiel cumprimento dos prejuízos decorrentes 
do seu inadimplemento nas obrigações assumidas no contrato de concessão, 
exclusivamente no que se refere à construção, operação e manutenção de 
instalações descritas no referido contrato.

Leilão Seguradora Vigência
Valor

Segurado

004/2018 Fator Seguradora S/A
02/03/2019 a 
17/12/2023 30.518

Os seguros da Companhia são contratados conforme as respectivas políticas 
de gerenciamento de riscos e seguros vigentes e dada a sua natureza não 
fazem parte do escopo do nosso auditor independente.
16. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
16.1 Estrutura de gerenciamento de riscos: O gerenciamento de riscos da 
Companhia visa identificar e analisar os riscos considerados relevantes pela 
Administração. Esses riscos incluem o risco de capital, de mercado (risco de 
taxa de juros e outros riscos operacionais, quando aplicável), de crédito e 
de liquidez. A Companhia não possui instrumentos financeiros derivativos no 
período apresentados. 16.2 Gestão do risco de capital: A Companhia admi-
nistra seus capitais para assegurar que possa continuar com suas atividades 
normais, e maximizar o retorno a todas as partes interessadas ou envolvidas 
em suas operações. 16.3 Categorias de instrumentos financeiros 

31/12/2019
Ativos financeiros
Valor justo através do resultado:
- Títulos e valores mobiliários 9.181
Custo amortizado:
- Bancos 15

9.196
Passivos financeiros
- Fornecedores 355
16.4. Risco de mercado
16.4.1 Análises de sensibilidade sobre instrumentos financeiros
As análises de sensibilidade foram elaboradas com base na exposição líquida 
da Companhia às taxas variáveis dos instrumentos financeiros ativos relevan-
tes, em aberto no fim do período deste relatório. Essas análises foram prepa-
radas assumindo que o valor dos ativos a seguir estivesse em aberto duran-
te todo o período, ajustado com base nas taxas estimadas para um cenário 
provável do comportamento do risco que, caso ocorra, pode gerar resultados 
adversos.

Índice 31/12/2019 Cenário provável em 31/12/2020
CDI (a) 5,94% 4,25%
(a) Divulgado pelo BACEN (Relatório Focus - Mediana Top 5 de médio prazo), 
06 de março de 2020 – Fonte Externa Independente.

Exposição líquida dos instrumentos 
financeiros não derivativos  31/12/2019

Efeito Provável
no LAIR - 2019 - 

(redução)
Títulos e valores mobiliários – CDI 9.181 (155)
16.5 Gestão de risco de crédito: O risco de crédito refere-se ao risco de uma 
contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais, levando a Compa-
nhia a incorrer em perdas financeiras. Esse risco é proveniente dos investi-
mentos mantidos com bancos e instituições financeiras. A Administração da 
Companhia entende que o risco de crédito do saldo mantido em  equivalentes 
de caixa é limitado considerando que as contrapartes são representadas por 
bancos e instituições financeiras que possuem níveis de classificação de cré-
dito (“ratings”) satisfatórios, o que caracteriza uma grande probabilidade de 
que nenhuma contraparte falhe ao cumprir com suas obrigações. 16.6 Gestão 
dos riscos operacionais (fase de construção): É o risco de prejuízos diretos 
ou indiretos decorrentes de uma variedade de causas associadas a proces-
sos, pessoal, tecnologia e infraestrutura da Companhia e de fatores externos, 
exceto riscos de crédito, mercado e liquidez, como aqueles decorrentes de 
exigências legais e regulatórias e de padrões geralmente aceitos de comporta-
mento empresarial. Os principais riscos operacionais aos quais a Companhia 
está exposta, são: Riscos regulatórios - Extensa legislação e regulação go-
vernamental emitida pelos seguintes órgãos: Ministério de Minas e Energia - 
MME, ANEEL, ONS e Ministério do Meio Ambiente. Caso a Companhia venha 
a infringir quaisquer disposições da legislação ou regulamentação aplicáveis, 
a referida infração pode significar a imposição de sanções pelas autoridades 
competentes. Risco de construção e desenvolvimento das infraestruturas - 
Caso a Companhia expanda os seus negócios por meio da construção de 
novas instalações de transmissão, poderá incorrer em riscos inerentes à ati-
vidade de construção, a atrasos na execução da obra e a potenciais danos 
ambientais que poderão resultar em custos não previstos e/ou penalidades. 
Caso ocorra algum atraso ou algum dano ambiental no âmbito da construção e 
desenvolvimento de infraestruturas, tais eventos poderão prejudicar o desem-
penho operacional da Companhia ou atrasar seus programas de expansão, 
hipótese em que a performance financeira da Companhia poderia sofrer um 
impacto adverso. Dado que a Companhia pode depender de terceiros para 
fornecer os equipamentos utilizados em suas instalações e, sujeita a aumen-
tos de preços e falhas por parte de tais fornecedores, como atrasos na entre-
ga ou entrega de equipamentos avariados. Tais falhas poderão prejudicar as 
atividades e ter um efeito adverso nos resultados. Adicionalmente, devido às 
especificações técnicas dos equipamentos utilizados em suas instalações, há 
disponibilidade de poucos fornecedores e, para determinados equipamentos, 
há um único fornecedor. Caso algum fornecedor descontinue a produção ou 
interrompa a venda de quaisquer dos equipamentos adquiridos, pode não ha-
ver possibilidade de aquisição de tal equipamento com outros fornecedores. 
Nesse caso, a prestação dos serviços de transmissão de energia elétrica po-
derá ser afetada, sendo obrigadas a realizar investimentos não previstos, a fim 
de desenvolver ou custear o desenvolvimento de nova tecnologia para subs-
tituir o equipamento indisponível, o que poderá impactar de forma negativa a 
sua condição financeira e seus resultados operacionais. A Administração da 
Companhia é responsável pelo desenvolvimento e implantação de controles 
para mitigar os riscos operacionais: (i) exigências para segregação adequada 
de funções, incluindo a autorização independente de operações; (ii) exigên-
cias para a reconciliação e o monitoramento de operações; (iii) cumprimento 
com exigências regulatórias e legais; (iv) documentação de controles e proce-
dimentos; (v) exigências para a avaliação periódica de riscos operacionais en-
frentados e a adequação de controles e procedimentos para tratar dos riscos 
identificados; (vi) exigências de reportar os prejuízos operacionais e as ações 
corretivas propostas; (vii) desenvolvimento de planos de contingência; (viii) 
treinamento e desenvolvimento profissional; (ix) padrões éticos e comerciais; 
e (x) mitigação de risco, incluindo seguro, quando eficaz. 16.7. Hierarquia do 
valor justo dos instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por

meio do resultado: Os diferentes níveis foram definidos conforme a seguir: 
(a) Nível 1 - preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos 
e passivos e idênticos, (b) Nível 2 - “inputs”, exceto preços cotados, incluídos 
no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo, direta (preços) ou 
indiretamente (derivado de preços), e (c) Nível 3 - premissas, para o ativo ou 
passivo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado (“inputs” 
não observáveis). 16.7.1  Instrumentos financeiros mensurados ao valor 
justo por meio do resultado:

Nota
explicativa 31/12/2019

Hierarquia do 
valor justo

Ativos financeiros – Títulos e 
valores mobiliários 5 9.181 Nível 2

17. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
Composição da receita operacional líquida 2019
Construção 34.860
Receita operacional bruta 34.860
PIS e COFINS diferidos (1.272)
Deduções da receita (1.272)
Receita operacional líquida 33.588
Conciliação entre a receita bruta e a receita registrada 
para fins tributáveis de IRPJ e CSLL 2019
Receita operacional bruta 34.860
(+/-) Efeitos de ajustes societários e tributação pelo regime de 
caixa (34.860)
Receita operacional bruta tributável -
18. NATUREZA DE CUSTOS E DESPESAS

2019
-Remuneração direta (51)
-Benefícios (34)
-FGTS e INSS (20)
Pessoal (105)
- Custo de Construção (32.407)
Materiais (32.407)
Serviços de terceiros (31)
Outras despesas operacionais (2)
Total custos e despesas (32.545)
A demonstração do resultado utiliza uma classificação dos custos e despesas 
com base na sua função, cuja natureza dos principais montantes é demons-
trada a seguir: Custos com materiais: Referem-se basicamente aos custos 
de aquisição de materiais e serviços utilizados na construção das instalações 
de transmissão. Despesas com serviços de terceiros: Referem-se basicamen-
te as despesas com agência de viagens e consultoria administrativa. Outras
despesas operacionais: Referem-se basicamente as despesas com impostos, 
taxas e contribuições.
19. RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS 2019
Rendimentos de aplicação financeira 358
Receitas financeiras 358
Outras receitas (despesas) financeiras, líquidas (9)
Despesas financeiras (9)

349
20. COMPROMISSOS ASSUMIDOS 
Contrato de fornecimento de cabos de alumínio para implantação das linhas 
de transmissão – Em 18 de novembro de 2019, a Companhia celebrou o con-
trato com a Alubar Metais e Cabos S.A., a um preço base de R$65.816, tendo 
como objeto o fornecimento de cabos condutores. Contrato de fornecimento 
de todos os bens, equipamentos e materiais e a execução dos serviços ne-
cessários à completa implantação das subestações – Em 27 de setembro de 
2019, a Companhia celebrou o contrato com as empresas CYMI do Brasil 
– Projeto e Serviços Ltda. e CYMI Construções e Participações S.A., no va-
lor de R$121.666, tendo como objeto o fornecimento de bens, equipamentos, 
materiais e serviços para completa implantação e perfeito funcionamento das 
subestações. Contrato de fornecimento de estruturas metálicas para implan-
tação das linhas de transmissão – Em 03 de setembro de 2019, a Companhia 
celebrou o contrato com a Brafer Construções Metálicas S.A., no valor apro-
ximado de R$36.815 (o peso estimado para o contrato é de 5.589 toneladas, 
o que equivale a R$36.815, este valor pode variar para mais ou para menos 
de acordo com a quantidade final dos projetos detalhados), tendo como objeto 
o fornecimento de estruturas metálicas. Contrato de fornecimento de todos 
os bens, equipamentos e materiais e a execução dos serviços necessários 
à completa implantação das linhas de transmissão – Em 03 de setembro de 
2019, a Companhia celebrou o contrato com a Fasttel Engenharia Ltda., no 
valor de R$153.716, tendo como objeto o fornecimento de bens, equipamen-
tos, materiais e serviços para completa implantação e perfeito funcionamento 
das linhas de transmissão. Contrato de prestação de serviços de elaboração 
dos projetos básicos e estudos elétricos para as linhas de transmissão, subes-
tações e seccionamentos – Em 20 de maio de 2019, a Companhia celebrou o 
contrato com a Marte Projetos Ltda., no valor de R$514, tendo como objeto a 
prestação de serviços de elaboração dos projetos básicos e estudos elétricos 
para as linhas de transmissão, subestações e seccionamentos. Contrato de 
prestação de serviços de consultoria em licenciamento ambiental e obtenção 
das licenças ambientais – Em 02 de maio de 2019, a Companhia celebrou o 
contrato com a ABG Engenharia e Meio Ambiente Ltda., no valor de R$6.250, 
tendo como objeto a prestação de serviços de consultoria para o atendimento 
às condicionantes ambientais das licenças até a obtenção da licença de ope-
ração (LO) dos empreendimentos, incluindo linhas de transmissão, subesta-
ções e canteiro de obras correspondentes.
21. OUTRAS INFORMAÇÕES
Aspectos ambientais:

Trecho
Licença
Prévia nº

Licença de 
Instalação nº

Data de 
emissão

Venci-
mento

Órgão
emis-
sor

LT 230kV Livramen-
to 3 / Santa Maria 3 463/2019 - 20/12/2019 20/12/2024 FEPAM
LT 230kV Livramen-
to 3 / Alegrete 2 445/2019 - 11/12/2019 11/12/2024 FEPAM
SE Maçambará 3 - 147/2019 17/10/2019 18/10/2024 FEPAM
SE Livramento 3 - 152/2019 18/10/2019 21/10/2024 FEPAM
22. EVENTOS SUBSEQUENTES
Aumento de capital: A AGE de 06 de janeiro de 2020 aprovou o aumento de 
capital social da Companhia em R$23.000, elevando o capital subscrito dos 
atuais R$41.101 para R$64.101.

Diretoria
Nome                                           Cargo

José Aloise Ragone Filho Diretor sem denominação 
Raul Lycurgo Leite Diretor sem denominação 

Marco Antônio Resende Faria Diretor sem denominação
Wagner Rocha Dias

Contador CRC RJ-112158/O-3
CPF nº 778.993.777-49

Declaração da Diretoria 
Os membros da Diretoria da Sant’Ana Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Companhia”), infra-assinados, no de-
sempenho de suas funções legais e estatutárias, declaram que reviram, discutiram e concordam com as opiniões dos 
auditores independentes da Companhia expressas no parecer pertinente às demonstrações financeiras da Companhia 
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, e respectivos documentos complementares.

Rio de Janeiro, 12 de março de 2020.
Marco Antônio Resende Faria 

Diretor sem Designação Específica
José Aloise Ragone Filho

Diretor sem Designação Específica
Raul Lycurgo Leite 

Diretor sem Designação Específica

Declaração da Diretoria 
Os membros da Diretoria da Sant’Ana Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Companhia”), infra-assinados, no 
desempenho de suas funções legais e estatutárias, declaram que reviram, discutiram e concordam com as demons-
trações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, e respectivos 
documentos complementares.

Rio de Janeiro, 12 de março de 2020.
Marco Antônio Resende Faria 

Diretor sem Designação Específica
José Aloise Ragone Filho

Diretor sem Designação Específica
Raul Lycurgo Leite 

Diretor sem Designação Específica
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras

Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da Sant’ana Transmissora de Energia S.A. Rio de Janeiro - RJ. Opinião:
Examinamos as demonstrações financeiras da Sant’ana Transmissora de Energia S.A. (Companhia), que compreen-
dem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de 11 de janeiro de 2019 (data 
da constituição da Companhia) a 31 de dezembro de 2019, bem como as correspondentes notas explicativas, in-
cluindo o resumo das principais políticas contábeis.Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Sant’ana Trans-
missora de Energia S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa 
para o período de 11 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à 
Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e 
nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsa-
bilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apro-
priada para fundamentar nossa opinião. Outras  informações que acompanham as demonstrações financeiras 
e o relatório do auditor: A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compre-
endem o Relatório da administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da 
administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a 
auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso 
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no 
trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da administração, somos requeridos a comu-
nicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança 
pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração 
é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demons-
trações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não 
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da 
Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações finan-

ceiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter 
segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da audito-
ria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais 
riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de 
não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • 
Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de audi-
toria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles 
internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela adminis-
tração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incer-
teza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção 
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências 
de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia 
a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspon-
dentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos 
com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de 
auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles 
internos que eventualmente tenham sido identificadas durante nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 12 de março de 2020.
ERNST & YOUNG Pia Leocádia de Avellar Peralta
Auditores Independentes S.S. Contadora
CRC-2SP015199/O-6 CRC-1RJ 101080/O-0
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Miracema Transmissora de Energia Elétrica S.A.
CNPJ nº  24.944.194/0001-41
Relatório da Administração

Nota
explicativa 2019 2018

Ativos
Ativos Circulantes
Caixa e equivalentes de caixa 4 132 6
Títulos e valores mobiliários 5 1.649 423
Contas a receber de concessionárias e permissionárias 158 -
Ativo de contrato de concessão 6 1.721 -
Impostos e contribuições sociais 8 693 268
Outras contas a receber 120 140
Total dos Ativos Circulantes 4.473 837
Ativos Não Circulantes
Outras contas a receber 157 -
Ativo de contrato de concessão 6 511.345 287.009
Depósitos judiciais - 53
Total dos Ativos Não Circulantes 511.502 287.062
Total dos Ativos 515.975 287.899

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Demonstração do resultado
 para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019

(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto o lucro por ação)
Nota

expli-
cativa 2019 2018

Receita operacional líquida 17 217.710 202.426
Pessoal (185) -
Material e outros custos de construção (110.665) (115.010)
Serviços de terceiros (9) -
Outros custos operacionais (1.329) 1
Custos operacionais 19 (112.188) (115.009)
Lucro bruto 105.522 87.417
Pessoal (906) (1.408)
Serviços de terceiros (741) (735)
Outras despesas operacionais (77) (120)
Despesas operacionais 19 (1.724) (2.263)
Lucro antes das receitas (despesas) financeiras,
 líquidas dos impostos e contribuições 103.798 85.154

Receitas financeiras 976 838
Despesas financeiras (1.556) (583)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas 20 (580) 255
Lucro antes dos impostos e das contribuições 103.218 85.409
Imposto de renda e contribuição social corrente (363) (261)
Imposto de renda e contribuição social diferidos (7.391) (6.236)
Imposto de renda e contribuição social 14 (7.754) (6.497)
Lucro líquido do exercício 95.464 78.912
Lucro por ação - básico e diluído (em R$) 0,34976 0,52928

Demonstração do resultado abrangente para o exercício findo em 31 de 
dezembro de 2019 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

2019 2018
Lucro líquido do exercício 95.464 78.912
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total do exercício 95.464 78.912

Demonstração da mutação do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2019 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Reserva de lucros

Nota
Explicativa

Capital
social Reserva legal Reserva especial

Lucros e (Prejuízos)
acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2017 33.444 - - (1.367) 32.077
Adoção inicial do CPC 47 - - - 28.634 28.634
Aumento de capital 115.648 - - - 115.648
Lucro líquido do exercício - - - 78.912 78.912
Destinação do Lucro do exercício:
Reserva legal - 3.877 - (3.877) -
Reserva especial - - 83.885 (83.885) -
Dividendos obrigatórios - - - (18.417) (18.417)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 13 149.092 3.877 83.885 - 236.854
Aumento de capital 123.848 - - - 123.848
Retificação da destinação do resultado do exercício anterior - - 18.417 - 18.417
Lucro líquido do exercício - - - 95.464 95.464
Destinação do Lucro do exercício:
Reserva legal - 4.773 - (4.773) -
Reserva especial - - 68.019 (68.019) -
Dividendos obrigatórios - - - (22.672) (22.672)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 13 272.940 8.650 170.321 - 451.911

A Administração da Miracema Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“MIR” 
ou “Companhia”) tem a satisfação de submeter à apreciação dos senhores 
acionistas o Relatório da administração e as demonstrações financeiras 
acompanhadas das notas explicativas e do respectivo relatório do auditor in-
dependente relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019.
A Companhia
A MIR é uma controlada da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. 
(“Taesa”).
Governança Corporativa

A Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (Taesa) realiza atividades 
de “back-office” para atividades administrativas da MIR e procura implantar 
na concessão os mesmos princípios de Governança Corporativa, comuns a 
todas as concessões do Grupo.
Declaração da Diretoria
Os membros da Diretoria da Companhia, no desempenho de suas funções 
legais e estatutárias, declaram que revisaram, discutiram e concordam com 
as demonstrações financeiras da Companhia e com a opinião do auditor in-
dependente da Companhia expressa no Relatório do Auditor Independente 

sobre as demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019.
Relacionamento com o Auditor Independente
A Companhia contratou a Ernst&Young Auditores Independentes S.S. (“EY 
Brasil”) para prestar serviços de auditoria independente para o exercício findo 
em 31 de dezembro de 2019 no valor de R$47 mil.
As políticas da Companhia na contratação de serviços não relacionados à 
auditoria externa do seu auditor independente visam assegurar que não haja 
conflito de interesses, perda de independência ou objetividade e se substan-
ciam nos princípios que preservam a independência do auditor. 

Nota
explicativa 2019 2018

Passivos
Passivos Circulantes
Fornecedores 7 4.666 11.321
Taxas regulamentares 3 -
Impostos e contribuições sociais 8 579 1.752
Dividendos obrigatórios 11 22.672 18.417
Outras contas a pagar 1.597 1.170
Total dos Passivos Circulantes 29.517 32.660
Passivos Não Circulantes
Provisão para contingências 6 -
Impostos e contribuições diferidos 9 15.804 8.414
Tributos diferidos 10 18.727 9.971
Outras contas a pagar 10 -
Total dos Passivos Não Circulantes 34.547 18.385
Total dos Passivos 64.064 51.045
Patrimônio Líquido
Capital social 272.940 149.092
Reserva de lucros 178.971 87.762
Total do Patrimônio Líquido 13 451.911 236.854
Total dos Passivos e do Patrimônio Líquido 515.975 287.899

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Demonstração do fluxo de caixa para o exercício findo em 31 de 
dezembro de 2019 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Nota
expli-
cativa 2019 2018

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 95.464 78.912
Itens de resultado que não afetam o caixa:
Remuneração do ativo contratual de concessão 6 e 17 (232) -
Correção monetária do ativo contratual de concessão (107) -
Receita de construção 6 e 17 (226.004) (209.816)
Custo de construção 19 110.665 115.009
Juros, variações monetárias e cambiais líq e mtm 
sobre empréstimos e Financiamentos 12 1.081 -

Imposto de renda e contribuição social 14 7.754 6.497
Tributos diferidos 17 8.756 7.390
Provisões fiscais, trabalhistas e cíveis 6 -
Receita de aplicação financeira 20 (976) (838)

(3.593) (2.846)
Variações nos ativos e passivos:
(Aumento) no saldo de clientes (158) -
Baixa/redução do ativo de contrato de concessão, líquido 286 -
(Aumento) redução nos impostos e nas contribuições sociais
ativos, líquido dos passivos (1.804) 414

(Aumento) nas outras contas a receber (84) (170)
(Redução) nos fornecedores (117.320) (113.619)
Aumento no saldo de taxas regulamentares 3 -
Aumento nas outras contas a pagar 437 298

(118.640) (113.077)
Caixa líquido (aplicado) nas atividades operacionais (122.233) (115.923)
Imposto de renda e contribuição social pagos (158) (148)
Caixa líquido (aplicado) nas atividades operacionais (122.391) (116.071)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
(Aumento) redução no saldo de títulos e valores mobiliários (250) 415
Caixa líquido (aplicado) gerado pelas atividades 
 de financiamento (250) 415
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captação de empréstimos e financiamentos 12 29.713 -
Pagamento de empréstimos e financiamentos - principal   12 (30.000) -
Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros 12 (794) -
Aumento de capital 13 123.848 115.648
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 122.767 115.648
Aumento (redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa 126 (8)
Saldo inicial do caixa e equivalentes de caixa 4 6 14
Saldo final do caixa e equivalentes de caixa 4 132 6
Aumento (redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa 126 (8)
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Notas explicativas às demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019
(Valores expressos em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

1. INFORMAÇÕES GERAIS
A Miracema Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“MIR” ou “Companhia”) 
é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em 26 de abril de 
2016, que tem como objeto principal a exploração da concessão de serviços 
públicos de transmissão relativos às instalações de transmissão de energia 
elétrica denominada Miracema/Lajeado 500 kv e Lajeado/Palmas 230 Kv, 
bem como das subestações de  Lajeado - TO e Palmas - TO, conforme es-
tabelecido no Edital de Leilão nº 013/2015, emitido pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica - ANEEL. Em 27 de junho de 2016, a Companhia assinou, 
com a ANEEL, o contrato de concessão nº 017/2016 para construção, opera-
ção e manutenção da linha de transmissão pelo prazo de 30 anos. Em 29 de 
setembro de 2019 a Companhia concluiu a energização do trecho LT Mirace-
ma – Lajeado (circuito 2), tensão de 500kV e 30 km de extensão. Em 29 de 
novembro de 2019 concluiu as últimas energizações que englobam o trecho 
LT 230kV Lajeado – Palmas (circuito duplo) com aproximadamente 60 km de 
extensão, a nova subestação de Palmas onde serão conectadas as linhas de 
transmissão da distribuidora local, e a adequação do trecho LT 500kV Mirace-
ma – Lajeado (circuito 1) com a subestação Lajeado. A MIR é uma controlada 
da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (“Taesa”), e, de acordo com 
o previsto no Contrato de Concessão assinado com a ANEEL, a Taesa, como 
acionista controlador, possui o compromisso de garantir que todas as obriga-
ções e encargos estabelecidos no referido contrato sejam cumpridos. Em 31 
de dezembro de 2019, a Companhia apresentava excesso de passivos circu-
lantes sobre ativos circulantes no montante de R$25.044, decorrente, prin-
cipalmente, da conta “Dividendos a pagar”.  A Administração de Companhia 
entende que o caixa operacional que será gerado durante o exercício de 2020 
será suficiente para equalização do capital circulante líquido negativo.
2. BASE DE PREPARAÇÃO
As presentes demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil. As demonstrações financeiras fo-
ram aprovadas pela Diretoria em 12 de março de 2020. As práticas contábeis 
adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária 
brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo 
Conselho Federal de Contabilidade - CFC. Todas as informações relevantes 
das demonstrações financeiras estão sendo evidenciadas, e correspondem às 
informações utilizadas na gestão da Companhia. 2.2. Base de mensuração: 
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, 
com exceção dos instrumentos financeiros não derivativos, mensurados pelo 
valor justo por meio do resultado. 2.3. Moeda funcional e de apresentação: 
As demonstrações financeiras são apresentadas em reais, que é a moeda 
funcional da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas em 
reais foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indica-
do de outra forma. 2.4. Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das 
demonstrações financeiras de acordo com as normas do CPC exige que a Ad-
ministração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação 
de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e 
despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas 
e premissas são revisadas de uma maneira contínua. Revisões com relação 
às estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas 
são revisadas. As principais áreas que envolvem estimativas e premissas são: 
a) Ativo de contrato de concessão - A Companhia efetua análises que envol-
vem o julgamento da Administração, substancialmente, no que diz respeito a 
aplicabilidade da interpretação de contratos de concessão, determinação e 
classificação dos gastos de implementação da infraestrutura, ampliação, re-
forços e melhorias como ativo de contrato de concessão. A Administração da 
Companhia avalia o momento de reconhecimento dos ativos das concessões 
com base nas características econômicas de cada contrato de concessão. O 
ativo de contrato de concessão se origina na medida em que a concessionária 
satisfaz a obrigação de construir e implementar a infraestrutura de transmis-
são, sendo a receita reconhecida ao longo do tempo do projeto. O ativo de 
contrato de concessão é registrado em contrapartida à receita de construção, 
que é reconhecida com base nos gastos incorridos. À receita de construção 
é acrescida a margem de construção. Margem de construção é a diferença 
entre o valor presente dos fluxos de recebimentos (incluindo o valor previsto 
da indenização) e o valor total da previsão dos custos a incorrer no projeto, 
no momento do leilão. A margem de construção é reconhecida ao longo da 
construção do empreendimento à medida que os investimentos esperados 
sejam realizados. A parcela do ativo de contrato de concessão indenizável 
final é identificada quando a implementação da infraestrutura é finalizada. A 
taxa aplicada ao ativo de contrato de concessão é o WACC (Weighted Avera-
ge Capital Cost), utilizado pela ANEEL, que é a taxa de desconto que melhor 
representa a estimativa da Companhia para a remuneração financeira dos 
investimentos da infraestrutura de transmissão, por considerar os riscos e prê-
mios específicos do negócio. A taxa para precificar o componente financeiro 
do ativo de contrato de construção é estabelecida na data do início de cada 
contrato de concessão. A taxa de desconto definida foi aquela utilizada no 
leilão da concessão. Quando o Poder Concedente revisa ou atualiza a receita 
que a Companhia tem direito a receber, a quantia escriturada do ativo de con-
trato de concessão é ajustada para refletir os fluxos revisados, sendo o ajuste 
reconhecido como receita ou despesa no resultado. Quando a concessionária 
presta serviços de implementação da infraestrutura, é reconhecida a receita 
de construção pelo valor justo e os respectivos custos relativos aos serviços 
de implementação da infraestrutura prestados levando em consideração que 
os projetos embutem margem suficiente para cobrir os custos de implemen-
tação da infraestrutura e encargos. Quando a concessionária presta serviços 
de operação e manutenção, é reconhecida a receita pelo valor justo, tendo 
como um dos parâmetros os valores estimados pelo Poder Concedente e os 
respectivos custos, conforme contraprestação dos serviços. b) Avaliação de 
instrumentos financeiros – São utilizadas premissas e técnicas de avaliação 
que incluem informações que não se baseiam em dados observáveis de mer-
cado para estimar o valor justo de determinados tipos de instrumentos finan-
ceiros, bem como a análise de sensibilidade dessas premissas. c) Impostos,
contribuições e tributos - Existem incertezas relacionadas à interpretação de 
regulamentos tributários complexos e ao valor e à época de resultados tributá-
veis futuros. Em virtude da natureza de longo prazo, diferenças entre os resul-
tados reais e as premissas adotadas, ou futuras mudanças nessas premissas, 
poderiam exigir ajustes futuros na receita e despesa de impostos, já registra-
das. São constituídas provisões, quando aplicável, com base em estimativas 
para possíveis consequências de auditorias por parte das autoridades fiscais 
das respectivas jurisdições em que atua, baseadas em diversos fatores, tais 
como experiência de auditorias fiscais anteriores e interpretações divergentes 
dos regulamentos tributários pela entidade tributável e pela autoridade fiscal 
responsável. d) Imposto de renda e contribuição social diferidos – São re-
gistrados ativos relacionados a impostos diferidos decorrentes de diferenças 
temporárias entre as bases contábeis de ativos e passivos e as bases fiscais 
considerando a legislação tributária vigente. Os impostos e contribuições di-
feridos ativos são reconhecidos à medida em que é esperada a geração de 
lucro tributável futuro suficiente com base em projeções elaboradas pela Ad-
ministração. Essas projeções incluem hipóteses relacionadas ao desempenho 
da Companhia e fatores que podem diferir das estimativas atuais. Ativos de 
imposto de renda e contribuição social diferidos são revisados a cada data de 
relatório e reduzidos à medida que sua realização não seja mais provável. 2.5.
Informações por segmento: A Companhia atua somente no segmento de 
transmissão de energia elétrica e realiza atividade de disponibilização da rede 
básica com base no contrato celebrado com o ONS, denominado Contrato de 
Uso do Sistema de Transmissão - CUST. 

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
3.1. Reconhecimento de receita: Os concessionários devem registrar e 
mensurar a receita dos serviços que prestam obedecendo aos pronunciamen-
tos técnicos CPC 47 – Receita de Contrato com Cliente e CPC 48 – Instrumen-
tos Financeiros, mesmo quando prestados sob um único contrato de conces-
são. As receitas são reconhecidas (i) quando ou conforme a entidade satisfaz 
as obrigações de performance assumidas no contrato com o cliente; (ii) quan-
do for possível identificar os direitos; (iii) quando houver substância comercial; 
e (iv) quando for provável que a entidade receberá a contraprestação à qual 
terá direito.  As receitas da Companhia são classificadas nos seguintes gru-
pos: a) Receita de construção - Serviços de implementação da infraestrutura, 
ampliação, reforço e melhorias das instalações de transmissão de energia 
elétrica. As receitas de infraestrutura são reconhecidas conforme os gastos 
incorridos e calculadas acrescendo-se as alíquotas de PIS e COFINS e mar-
gem de construção ao valor do investimento, uma vez que os projetos embu-
tem margem suficiente para cobrir os custos de implementação da infraestru-
tura e encargos, considerando que boa parte de suas instalações é 
implementada através de contratos terceirizados com partes não relaciona-
das. Toda margem de construção é reconhecida durante o período da obra e 
variações positivas ou negativas em relação à margem estimada são alocadas 
no resultado quando incorridas. Toda a margem de construção é recebida 
durante a obra e variações positivas ou negativas são alocadas imediatamen-
te ao resultado, no momento que incorridas. Para estimativa referente a Re-
ceita de Construção, a Companhia utilizou um modelo que apura o custo de 
financiar o cliente (no caso, Poder Concedente). A taxa (WACC ANEEL) para 
o valor presente líquido da margem de construção (e de operação) é definida 
no momento inicial do projeto e não sofre alterações posteriores. b) Remune-
ração do ativo de contrato de concessão - Juros reconhecidos pelo método 
linear com base na taxa que melhor representa a remuneração dos investi-
mentos da infraestrutura de transmissão (WACC Aneel), por considerar os 
riscos e prêmios específicos do negócio. A taxa busca precificar o componen-
te financeiro do ativo de contrato, determinado na data de início de cada con-
trato de concessão. c) Receita de correção monetária do ativo de contrato de 
concessão – Correção reconhecida a partir da operacionalização do empreen-
dimento com base no índice de inflação definido no contrato de concessão. As 
correções monetárias são calculadas com base no Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor - IPCA. d) Receita de operação e manutenção - Serviços de 
operação e manutenção das instalações de transmissão de energia elétrica, 
cujo reconhecimento inicia-se a partir da operacionalização do empreendi-
mento. 3.2. Receitas financeiras e Despesas financeiras: As receitas finan-
ceiras abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras e variações no 
valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do re-
sultado. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método de 
juros efetivos. As despesas financeiras abrangem despesas com juros e varia-
ções monetárias líquidas sobre empréstimos e financiamentos, debêntures, 
variações cambiais líquidas dos passivos em moeda estrangeira e perdas nos 
instrumentos de “hedge”. 3.3. Instrumentos financeiros: a) Ativos financei-
ros: Classificação e mensuração - Os instrumentos financeiros são classifica-
dos em três categorias: mensurados ao custo amortizado; ao valor justo por 
meio de outros resultados abrangentes (“VJORA”) e ao valor justo por meio do 
resultado (“VJR”). A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento 
inicial depende das características dos fluxos de caixa contratuais e do mode-
lo de negócio para a gestão destes ativos financeiros. A Companhia apresen-
ta seus instrumentos financeiros da seguinte forma: • Ativos financeiros ao 
valor justo por meio de resultado - Os ativos financeiros ao valor justo por meio 
do resultado compreendem ativos financeiros mantidos para negociação, ati-
vos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio 
do resultado ou ativos financeiros a ser obrigatoriamente mensurados ao valor 
justo. Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente 
pagamentos do principal e juros são classificados e mensurados ao valor justo 
por meio do resultado. As variações líquidas do valor justo são reconhecidas 
no resultado. • Custo amortizado - Um ativo financeiro é classificado e mensu-
rado pelo custo amortizado, quando tem finalidade de recebimento de fluxos 
de caixa contratuais e gerar fluxos de caixa que sejam “exclusivamente paga-
mentos de principal e de juros” sobre o valor do principal em aberto. Esta 
avaliação é executada em nível de instrumento. Os ativos mensurados pelo 
valor de custo amortizado utilizam método de juros efetivos, deduzidos de 
qualquer perda por redução de valor recuperável. A receita de juros é reco-
nhecida através da aplicação de taxa de juros efetiva, exceto para créditos de 
curto prazo quando o reconhecimento de juros seria imaterial. (i) Redução ao 
valor recuperável de ativos financeiros (“impairment”) - O modelo de perdas 
esperadas é aplicado aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado 
ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, com exceção de 
investimentos em instrumentos patrimoniais. A Companhia não identificou 
perdas (“impairment”) a serem reconhecidas nos exercícios apresentados. (ii)
Baixa de ativos financeiros - A baixa (desreconhecimento) de um ativo finan-
ceiro ocorre quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expi-
ram, ou quando são transferidos a um terceiro os direitos ao recebimento dos 
fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na 
qual, substancialmente, todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo 
financeiro são transferidos. Qualquer participação que seja criada ou retida 
pela Companhia em tais ativos financeiros transferidos é reconhecida como 
um ativo ou passivo separado. b) Passivos financeiros: Os passivos financei-
ros são classificados como VJR quando são mantidos para negociação ou 
designados ao valor justo por meio do resultado. Os outros passivos financei-
ros (incluindo empréstimos) são mensurados pelo valor de custo amortizado 
utilizando o método de juros efetivos. 3.4. Imposto de renda e contribuição 
social: O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente são 
calculados com base no regime do lucro presumido considerando as seguin-
tes premissas: (i) Imposto de renda - base de cálculo de 8% da receita, alíquo-
ta do imposto de renda de 15% e adicional de 10% sobre a base tributável 
excedente de R$240; e (ii) Contribuição social - base de cálculo de 12% da 
receita e alíquota da contribuição social de 9%. A base de cálculo é a receita 
bruta auferida trimestralmente acrescida de ganhos de capital, dos rendimen-
tos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras (renda fixa e variá-
vel) e das variações monetárias ativas e demais resultados positivos obtidos 
pela Companhia. Os impostos diferidos são reconhecidos com relação às di-
ferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins 
contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação. Os 
impostos diferidos são mensurados pelas alíquotas que se espera serem apli-
cadas às diferenças temporárias quando elas revertem, baseando-se nas leis 
que foram decretadas ou substantivamente decretadas até a data de apresen-
tação das demonstrações financeiras. Um ativo de imposto de renda e contri-
buição social diferido é reconhecido por perdas fiscais, créditos fiscais e dife-
renças temporárias dedutíveis não utilizadas quando é provável que lucros 
futuros sujeitos à tributação estarão disponíveis e contra os quais serão utili-
zados. Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos são revisa-
dos a cada data de relatório e reduzidos na medida em que sua realização não 
seja mais provável. 3.5. Demonstração dos fluxos de caixa (“DFC”): A
Companhia classifica os juros pagos como atividade de financiamento, por 
entender que os juros pagos representam custos para obtenção de seus re-
cursos financeiros. 3.6. Lucro por ação: O lucro por ação básico é calculado 
por meio do resultado do exercício atribuível aos acionistas da Companhia e 
da média ponderada das ações em circulação no respectivo exercício. O lucro 
por ação diluído é calculado considerando o efeito de instrumentos dilutivos, 
quando aplicável. 3.7. Normas e interpretações novas e revisadas: 3.7.1. 
Novas normas aplicadas a partir de 1º de janeiro de 2019: CPC 06 (R2) - 

Operações de arrendamento mercantil: A Companhia não possui contratos de 
arrendamento mercantil, portanto, não houve efeito oriundo da adoção ao 
CPC 06 (R2) sobre as demonstrações financeiras. ICPC 22 - Incerteza sobre 
tratamento de tributos sobre o lucro: A Interpretação trata da contabilização 
dos tributos sobre o lucro nos casos em que os tratamentos tributários envol-
vem incerteza que afeta a aplicação do CPC 32 e não se aplica a tributos fora 
do âmbito do CPC 32 nem inclui especificamente os requisitos referentes a 
juros e multas associados a tratamentos fiscais incertos. A interpretação abor-
da especificamente o seguinte: • Se a entidade considera tratamentos fiscais 
incertos separadamente; • As suposições que a entidade faz em relação ao 
exame dos tratamentos tributários pelas autoridades fiscais; • Como a entida-
de determina o lucro real (prejuízo fiscal), bases de cálculo, prejuízos fiscais 
não utilizados, créditos tributários extemporâneos e alíquotas de imposto; • 
Como a entidade considera as mudanças de fatos e circunstâncias. A Compa-
nhia determina se considera cada tratamento tributário incerto separadamente 
ou em conjunto com um ou mais tratamentos fiscais incertos e considera a 
abordagem que melhor prevê a resolução da incerteza. A Companhia aplica 
julgamento significativo na identificação de incertezas sobre tratamentos de 
imposto de renda e avaliou se a interpretação teve impacto em suas demons-
trações financeiras. A Companhia determinou, com base em seu estudo de 
conformidade tributária, que é provável que seus tratamentos fiscais serão 
aceitos pelas autoridades fiscais. A interpretação não teve impacto nas de-
monstrações financeiras da Companhia. Melhorias anuais - Ciclo 2015-2017:
• CPC 32 - Tributos sobre o Lucro: As alterações esclarecem que as consequ-
ências do imposto de renda sobre dividendos estão vinculadas mais direta-
mente a transações ou eventos passados que geraram lucros distribuíveis do 
que às distribuições aos titulares. Portanto, a entidade reconhece as consequ-
ências do imposto de renda sobre dividendos no resultado, outros resultados 
abrangentes ou patrimônio líquido conforme o lugar em que a entidade origi-
nalmente reconheceu essas transações ou eventos passados. A entidade 
aplica essas alterações a partir de 1º de janeiro de 2019. Quando a entidade 
aplica essas alterações pela primeira vez, as aplica às consequências do im-
posto de renda sobre dividendos reconhecidas a partir do início do período 
comparativo mais antigo. Como a legislação fiscal aplicável nas jurisdições 
nas quais a Companhia atua (primariamente no Brasil) não preveem a tributa-
ção dos dividendos, essa alteração não trouxe efeito sobre as demonstrações 
financeiras. 3.7.2. Norma emitida, mas ainda não vigente até a data das 
demonstrações financeiras da Companhia: As normas e interpretações no-
vas e alteradas emitidas, mas não ainda em vigor até a data de emissão das 
demonstrações financeiras da Companhia, estão descritas a seguir. A Com-
panhia pretende adotar estas normas e interpretações novas e alteradas, se 
cabível, quando entrarem em vigor. Alterações ao CPC 26 (R1) e IAS 8: Defi-
nição de omissão material: Em outubro de 2018, o IASB emitiu alterações à 
IAS 1 e IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Er-
rors, sendo essas alterações refletidas na revisão 14 do CPC, alterando o 
CPC 26 (R1) e o CPC 23 para alinhar a definição de “omissão material” ou 
“divulgação distorcida material” em todas as normas e esclarecer certos as-
pectos da definição. A nova definição declara que: “a informação é material se 
sua omissão, distorção ou obscurecimento pode influenciar, razoavelmente, 
decisões que os principais usuários das demonstrações financeiras de propó-
sito geral fazem com base nessas demonstrações financeiras, que fornecem 
informações financeiras sobre relatório específico da entidade. Não é espera-
do que essas alterações tenham um impacto significativo nas demonstrações 
financeiras da Companhia.
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

2019 2018
Caixa e bancos 132 6
Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa e depósitos bancários à vista. 
São operações de alta liquidez, sem restrição de uso, prontamente conversí-
veis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante 
risco de mudança de valor.
5. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

2019 2018
Investimento em cotas de fundos – “Pampulha” (a) 1.649 305
Investimento em cotas de fundos - "BTG Pactual CDB Plus" (b) - 118
Ativo circulante 1.649 423

Taxa de rentabilidade anual acumulada
103,8% do 

CDI
102,65% do 

CDI
(a) Fundo de investimento FIC de FI Pampulha - fundo não exclusivo, adminis-
trado e gerido pela BNP PARIBAS Asset Management, que tem característica 
de renda fixa e segue a política de aplicações da Companhia. Os recursos 
destinados ao fundo de investimento são alocados somente em emissões pú-
blicas e privadas de títulos de renda fixa, sujeitos apenas a risco de crédito, 
com prazos de liquidez diversificados, aderentes às necessidades dos fluxos 
de caixa dos cotistas. (b) Fundo BTG Pactual CDB Plus - fundo não exclusivo, 
sob administração e gestão do Banco BTG Pactual, que tem como caracte-
rística aplicar em cotas de fundos de investimento, títulos públicos federais 
e títulos privados com características de renda fixa e o objetivo de buscar 
acompanhar as oscilações da taxa de juros, com exposição a risco de crédito.
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Miracema Transmissora de Energia Elétrica S.A.
CNPJ nº  24.944.194/0001-41

6. ATIVO DE CONTRATO DE CONCESSÃO

Linha de transmissão 2018 Adição (a) Remuneração Correção
Monetária Baixas 2019

LT 500kv Miracema - Lajeado C2/LT 230kv 
Lajeado - Palmas CD/SE Palmas/SE Lajeado 287.009 226.004 232 107 (286) 513.066

Circulante - 1.721
Não circulante 287.009 511.345

Linha e subestação Adoção inicial do CPC 47 Adição (a) 2018
Miracema/Lajeado/Palmas 77.193 209.816 287.009
Não circulante 287.009

(a) As principais adições estão relacionadas aos reforços descritos abaixo:

Concessão Descrição Ato Legislativo

Receita
Anual

Permitida – 
RAP

Custo de 
construção
estimado

(Capex Aneel)

Data de 
conclusão

REIDI
(*)

Miracema - Laje-
ado C2Lajeado - 
Palmas C1 e C2 

SE Palmas
SE Lajeado

Implantação das li-
nhas de transmissão, 
construção e subes-
tações associadas.

Contrato Con-
cessão ANEEL 

017/2016
R$65.033 R$275.483

Energizações 
concluídas em 

29/11/2019

Ato Declarató-
rio Executivo 

da RFB nº 
899/2014

SE Miracema

I – Adequação do 
módulo geral da Su-
bestação Miracema /
II – Implantação de 
um módulo de inter-
ligação de barras, 
arranjo disjuntor e 

meio

Resolução Auto-
rizativa ANEEL 
n° 6.755/2017

R$1.653 R$12.635 Concluído em 
07/10/2019

Ato Declarató-
rio Executivo 

da RFB nº 
127/2018

(*) Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura.
• Principais características dos contratos de concessão: RAP - A prestação do serviço público de transmissão ocor-
rerá mediante o pagamento à transmissora da RAP a ser auferida, a partir da data de disponibilização para operação 
comercial das instalações de transmissão. A RAP é reajustada anualmente pelo Índice de Preços ao Consumidor 
- IPCA. Faturamento da receita de operação, manutenção e construção - Pela disponibilização das instalações de 
transmissão para operação comercial, a transmissora terá direito ao faturamento anual de operação, manutenção e 
construção, reajustado e revisado anualmente. Parcela variável - A receita de operação, manutenção e construção 
estará sujeita a desconto, mediante redução em base mensal, refletindo a condição de disponibilidade das instalações 
de transmissão, conforme metodologia disposta no Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão - CPST. A 
parcela referente ao desconto anual por indisponibilidade não poderá ultrapassar 12,5% da receita anual de operação, 
manutenção e construção da transmissora, relativa ao período contínuo de 12 meses anteriores ao mês da ocorrência 
da indisponibilidade, inclusive esse mês. Caso seja ultrapassado o limite supracitado, a transmissora estará sujeita 
à penalidade de multa, aplicada pela ANEEL nos termos da Resolução nº 318, de 6 de outubro de 1998, no valor 
máximo por infração incorrida de 2% do valor do faturamento anual de operação, manutenção e construção dos últi-
mos 12 meses anteriores à lavratura do auto de infração. Extinção da concessão e reversão de bens vinculados - O 
advento do termo final do contrato de concessão determina, de pleno direito, a extinção da concessão, facultando-se 
à ANEEL, a seu exclusivo critério, prorrogar o referido contrato até a assunção de uma nova transmissora. A extinção 
da concessão determinará, de pleno direito, a reversão, ao Poder Concedente, dos bens vinculados ao serviço, sendo 
procedidos os levantamentos e as avaliações, bem como a determinação do montante da indenização devida à trans-
missora, observados os valores e as datas de sua incorporação ao sistema elétrico. O valor da indenização dos bens 
reversíveis será aquele resultante de inventário realizado pela ANEEL ou por preposto especialmente designado, e 
seu pagamento será realizado com os recursos da Reserva Global de Reversão – RGR. A Companhia não é obrigada 
a remunerar o Poder Concedente pelas concessões das linhas de transmissão de energia por meio de investimentos 
adicionais quando da reversão dos bens vinculados ao serviço público de energia elétrica. A Administração entende 
que a melhor estimativa para o valor de indenização é o valor residual do ativo imobilizado. Renovação - A critério 
exclusivo da ANEEL e para assegurar a continuidade e qualidade do serviço público, o prazo da concessão poderá 
ser prorrogado por, no máximo, igual período, mediante requerimento da transmissora. Aspectos ambientais - A 
transmissora deverá construir, operar e manter as instalações de transmissão, observando a legislação e os requisitos 
ambientais aplicáveis, adotando todas as providências necessárias perante o órgão responsável para obtenção dos 
licenciamentos, por sua conta e risco, e cumprir todas as suas exigências. Descumprimento de penalidades - Nos 
casos de descumprimento das penalidades impostas por infração ou notificação ou determinação da ANEEL e dos 
procedimentos de rede, para regularizar a prestação de serviços, poderá ser decretada a caducidade da concessão, 
na forma estabelecida na lei e no contrato de concessão, sem prejuízo da apuração das responsabilidades da trans-
missora perante o Poder Concedente, a ANEEL, os usuários e terceiros, e das indenizações cabíveis. Alternativamen-
te à declaração de caducidade, a ANEEL poderá propor a desapropriação do bloco de ações de controle da trans-
missora e levá-lo a leilão público. O valor mínimo definido para o leilão será o montante líquido da indenização que 
seria devida no caso da caducidade. Aos controladores será transferido, do montante apurado, o valor equivalente às 
respectivas participações. Estrutura de formação da RAP – A Companhia é remunerada pela disponibilidade de suas 
instalações de transmissão, integrantes da Rede Básica, da Rede Básica de Fronteira e das Demais Instalações de 
Transmissão - DIT, não estando vinculada à carga de energia elétrica transmitida, mas sim ao valor homologado pela 
ANEEL quando da outorga do contrato de concessão. A remuneração pelas DIT que não pertencem à Rede Básica é 
feita por meio de uma tarifa definida pela ANEEL.
7. FORNECEDORES

2019 2018
Elecnor do Brasil Ltda 1.240 6.211
I.G Transmissão e Distribuição 1.555 3.301
Grid Solutions Trans. de Energia Ltda - 1.254
Siemens Ltda 506 -
Tabocas Participações Empreendimentos S.A 419 -
Treetech Sistemas Digitais Ltda 284 -
Instronic Instrumentos de Testes Ltda 306 -
Outros 356 555

4.666 11.321
O saldo refere-se basicamente aos compromissos assumidos para a construção das subestações e linhas de 
transmissão.
8. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

2019 2018
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 13 76
PIS e COFINS a compensar 51 51
Outros 629 141
Ativo circulante 693 268
IRPJ e CSLL correntes 22 16
INSS e FGTS 228 884
ISS 161 500
ICMS 54 273
Outros 114 79
Passivo circulante 579 1.752
9. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS

2019 2018
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL 
sobre diferenças temporárias – Passivo (*) 15.804 8.414
(*) Valores referentes à aplicação do CPC47.
10. TRIBUTOS DIFERIDOS

2019 2018
Programa de Integração Social - PIS e Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social - COFINS – Passivo (*) 18.727 9.971
(*) Valores referentes à aplicação do CPC47.
11. PARTES RELACIONADAS
I – Outras Contas a receber – OCR e Outras contas a pagar – OCP.
a) Ativos e receitas

R
E
F

Principais informações sobre os contratos e transações com partes relacionadas

Classificação contábil, natureza
do contrato e contraparte

Valor
 Original

Período de
vigência / 
duração

Taxa de juros 
/ Atualização 

monetária

Principais
condições de 
rescisão ou 

extinção

Outras
informações 
relevantes

Transações com empresas do Grupo Taesa

1 OCR x disponibilidades - Reembolso 
de despesas - Janaúba (*) N/A N/A N/A Não houve. Não houve.

2 OCR x disponibilidades - Reembolso 
de despesas - Mariana (*) N/A N/A N/A Não houve. Não houve.

(*) Como parte do processo de gerenciamento e rateio dos custos e despesas do Grupo Taesa, em determinadas situ-
ações uma das empresas efetua o pagamento desses gastos por conta e ordem de outras empresas do Grupo Taesa. 
A Administração considera para fins de divulgação apenas o saldo em aberto (a pagar ou a receber) no Grupo Taesa. 
A Companhia entende que não existe um montante envolvido específico a ser divulgado nem impacto no resultado. 
Não há incidência de juros nem atualizações monetárias.

REF Contratos e outras transações
Ativo Receitas

2019 2018 2019 2018
1 Reembolso de despesas - Janaúba 17 7 - -
2 Reembolso de despesas - Mariana 20 - - -

37 7 - -
b) Passivo de despesas

R
E
F

Principais informações sobre os contratos e transações com partes relacionadas

Classificação contábil, 
natureza do contrato e 

contraparte

Valor
Original

Período de
vigência/
duração

Taxa de juros/
Atualização
monetária

Principais condições de 
rescisão ou extinção

Outras
infor-

mações
relevan-

tes

Transações com a Controladora

1 OCP - Serviços de 
“back-office”

R$44
Valor

mensal

28/10/2016 a
27/10/2021

Multa de 2% a. m. 
+ juros de mora/ 

Atualização anual 
pelo IPCA

O contrato pode ser rescindido 
a qualquer tempo, unilateral-

mente, mediante comunicação 
por escrito com antecedência 
mínima de 30 dias, na hipóte-
se de recuperação judicial ou 
extrajudicial e/ou falência de 

uma das partes, independente 
de notificação.

Não 
houve.

2
OCR x disponibilidades - 
Reembolso de despesas 
- Taesa (*)

N/A N/A N/A Não houve. Não 
houve.

3 Comodato de imóvel Não possui 
valor

20/08/2018
a 19/08/2051 N/A Não houve. Não 

houve.

4 OCP x Operação e 
Manutenção

R$125 Va-
lor mensal

05/12/2019
à 04/12/2024

Multa de 2% + 
juros de mora de 
1% a. m.+ atuali-
zação montetária 

IGPM/Atualiza-ção 
anual pelo IGPM

O contrato pode ser rescindido, 
pela contratante, nos casos 

inadimplemento comprovado 
de qualquer cláusula contratual 

pela contratada ou incapacidade 
técnica.

Não 
houve.

Transações com a empresas ligadas

5

OCP x Despesa com 
pessoal -
Previdência privada - 
Forluz

Investimen-
to conforme 

opção do 
funcionário

19/03/2012
- término 

indetermina-
-do (contrato 

Taesa)

Taxa de adminis-
tração de 1,0% 

sobre o total das 
contribuições
mensais / Não 
há atualização 

monetária.

Não houve. Não 
houve.

6
OCR x disponibilidades - 
Reembolso de despesas 
- Janaúba (*)

N/A N/A N/A Não houve. Não 
houve.

REF Contratos e outras transações
Passivo Custos e Despesas

de Despesas
2019 2018 2019 2018

1 OCP - Serviços de “back-office” - Taesa 48 47 578 555
2 Reembolso de despesas - Taesa 1 - - -
5 Previdência privada - Forluz – despesa - - 1 21
6 Reembolso de despesas - Janaúba 103 - - -

152 47 579 576
II – Dividendos a pagar

Dividendos a pagar 2018
Retificação da destinação do 

resultado (*)
Dividendos obri-

gatórios 2019
Dividendos a pagar
 à Taesa 18.417 (18.417) 22.672 22.672

(*) A AGO de 30 de abril de 2019 retificou a proposta de destinação do lucro de 2018, destinando o valor dos divi-
dendos obrigatórios para Reserva Especial de Lucros, em virtude da Companhia estar em fase de construção e não 
possuir recursos disponíveis para pagamento de dividendos. III - Remuneração dos administradores: Nos exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 os Administradores da Companhia abdicaram qualquer tipo de remunera-
ção pelo desempenho de suas funções.
12. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Em 12 de fevereiro de 2019 a Companhia procedeu a 1ª emissão, em série única, de 30 (trinta) notas promissórias 
da Emissora, no valor total de R$30.000, com vencimento em 11 de agosto de 2019. Os recursos foram recebidos na 
mesma data e sua totalidade foi destinado para reforço do capital de giro.

Características do empréstimo

Financiador
Data de 

assinatura Tipo
Valor contratado e 

liberado Vencimento final
Encargos

financeiros anuais
Santander 04/02/2019 NP 30.000 11/08/2019 105% CDI

2018
Captação/custos

de captação o
Juros

incorridos
Juros
pagos

Amortização de 
principal 2019

Circulante - 29.713 1.081 (794) (30.000) -
Em 10 de julho de 2019 foi realizado o resgate antecipado facultativo da totalidade das notas promissórias, mediante 
o pagamento do valor nominal unitário, acrescido dos juros remuneratórios, calculados pro rata temporis desde a data 
de emissão até a data do efetivo resgate antecipado facultativo.
13. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social - Em 31 de dezembro de 2019, o capital subscrito e integralizado era R$272.940 representado por 
272.940.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Em 31 de dezembro de 2018 o capital subscrito era 
R$152.940 e o capital integralizado era R$149.092 representado por 152.940.000 ações ordinárias nominativas, sem 
valor nominal. 
Data Aprovação Valor
10/04/2019 AGE 1.737
17/06/2019 AGE 50.000
17/06/2019 AGE 55.000
24/10/2019 AGE 15.000
22/01/2020 AGE 2.111

123.848
Reserva de lucros: (a) Reserva legal - constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social 
nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social, e (b) Reserva especial - constituída 
com base no artigo 202, inciso III, parágrafo 5º da nº Lei 6.404/76. Remuneração aos acionistas - O estatuto social 
da Companhia prevê o pagamento de dividendos anual mínimo obrigatório de 25%, calculado sobre o lucro líquido do 
exercício apurado na forma da Lei nº 6.404/76. Destinação do lucro (prejuízo) líquido do exercício

2019 2018 (*)
Lucro (Prejuízo) do exercício 95.464 78.912
Adoção inicial do CPC 47 - Lucros acumulados - 28.634

95.464 107.546
Reserva legal (4.773) (3.877)
Dividendos obrigatórios (22.672) (18.417)
Reserva especial (68.019) (83.885)
Compensação de (prejuízos) acumulados - (1.367)
(*) Ratificada na AGO de 30 de abril de 2019. 
14. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Correntes - Calculados sobre a receita bruta com base no regime do lucro presumido. 

Conciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social
2019 2018

IRPJ CSLL IRPJ CSLL
Receita operacional bruta 226.486 226.486 209.816 209.816
(+) Ajuste - Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09 (226.055) (226.055) (209.816) (209.816)

431 431 - -
Percentual 8% 12% 8% 12%
Imposto 35 52 - -
Demais receitas:
Renda de aplicação financeira 1.099 1.099 838 838
Base de cálculo 1.134 1.151 838 838
Imposto de renda - 15% (170) - (126) -
Adicional de imposto de renda - 10% (89) - (60) -
Contribuição social - 9% - (104) - (75)
Total de despesa (259) (104) (186) (75)
Total de IRPJ e CSLL (363) (261)
Diferidos - Registrados para refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis às diferenças temporárias entre a base fiscal 
de ativos e passivos (que afetem diretamente a receita, uma vez que a Companhia é tributada pelo lucro presumido) 
e o respectivo valor contábil, incluindo-se entre elas os ajustes decorrentes das Leis nº 11.638/07, nº 11.941/09 e nº 
12.973/14.

2019 2018
Imposto de renda (4.799) (4.049)
Contribuição social (2.592) (2.187)

(7.391) (6.236)
15. COBERTURA DE SEGUROS

Tipo de Seguro Seguradora Vigência
Limite Máximo de 

Indenização Prêmio
D&O Responsabilidade civil de diretores e 
administradores ZURICH

19/09/2019 A 
18/09/2020 15.000 1

Seguro garantia de fiel cumprimento: A Companhia contratou seguro de fiel cumprimento dos prejuízos decorrentes 
do seu inadimplemento nas obrigações assumidas no contrato de concessão, exclusivamente no que se refere à 
construção, operação e manutenção de instalações descritas no referido contrato.
Leilão Seguradora Vigência Valor Segurado
13/2015 – 1ª etapa Austral Seguradora S.A 27/06/2016 a 24/09/2020 27.548
Os seguros da Companhia são contratados conforme as respectivas políticas de gerenciamento de riscos e seguros 
vigentes e dada a sua natureza não fazem parte do escopo do nosso auditor independente.
16. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
16.1. Estrutura de gerenciamento de riscos: O gerenciamento de riscos da Companhia visa identificar e analisar os 
riscos considerados relevantes pela Administração. Esses riscos incluem o risco de capital, de mercado (risco de taxa 
de juros e outros riscos operacionais, quando aplicável), de crédito e de liquidez. A Companhia não possui instrumen-
tos financeiros derivativos nos exercícios apresentados. 16.2. Gestão do risco de capital: A Companhia administra 
seus capitais para assegurar que possa continuar com suas atividades normais, e maximizar o retorno a todas as 
partes interessadas ou envolvidas em suas operações. 16.3. Categorias de instrumentos financeiros

2019 2018
Ativos financeiros
Valor justo através do resultado:
 - Títulos e valores mobiliários 1.649 423
Custo amortizado:
- Caixa e equivalentes de caixa 132 6

1.781 429
Passivos financeiros
Outros passivos financeiros ao custo amortizado
- Fornecedores 4.666 11.321
- Rateio de antecipação 10 -

4.676 11.321
16.4. Risco de mercado: 16.4.1  Gestão do risco de taxa de juros: A receita da Companhia é atualizada anual-
mente por índices de inflação. Em caso de deflação, as concessionárias terão suas receitas reduzidas. Em caso de 
repentino aumento da inflação, as concessionárias poderiam não ter as suas receitas ajustadas tempestivamente 
e, com isso, incorrer em impactos nos resultados. Para minimizar o risco de captação insuficiente de recursos com 
custos e prazos de reembolso considerados adequados, a Companhia monitora permanentemente o cronograma de 
pagamento de suas obrigações e a sua geração de caixa. Não houve mudança relevante na exposição da Compa-
nhia quanto aos riscos de mercado ou na maneira pela qual ela administra e mensura esses riscos. A Companhia 
está exposta às flutuações de taxa de juros pós-fixadas sobre aplicações financeiras. Esse risco é administrado por 
meio do monitoramento dos movimentos de taxas de juros. 16.4.2 Análises de sensibilidade sobre instrumentos 
financeiros: As análises de sensibilidade foram elaboradas com base na exposição líquida da Companhia às taxas 
variáveis dos instrumentos financeiros ativos relevantes, em aberto no fim do exercício deste relatório. Essas análises 
foram preparadas assumindo que o valor dos ativos a seguir estivesse em aberto durante todo o exercício, ajustado 
com base nas taxas estimadas para um cenário provável do comportamento do risco que, caso ocorra, pode gerar 
resultados adversos.

2019 Cenário provável  em 2020
CDI (a) 5,94% 4,25%
(a) Conforme dados divulgados pelo Banco Central do Brasil - BACEN (Relatório Focus - Mediana Top 5 de médio 
prazo), em 06 de março de 2020 - Fonte externa independente.

Exposição líquida dos instrumentos financeiros não derivativos 2019
Efeito no LAIR - 2020 - (redução)

Provável
Títulos e valores mobiliários - CDI 1.649 (28)
16.5. Gestão de risco de crédito: O risco de crédito refere-se ao risco de uma contraparte não cumprir com suas 
obrigações contratuais, levando a Companhia a incorrer em perdas financeiras. Esse risco é basicamente proveniente 
dos investimentos mantidos com bancos e instituições financeiras. O risco de crédito do saldo mantido em caixa e 
equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários é limitado porque as contrapartes são representadas por bancos e 
instituições financeiras que possuem níveis de classificação de crédito (“ratings”) satisfatórios, o que caracteriza uma 
grande probabilidade de que nenhuma contraparte falhe ao cumprir com suas obrigações. 16.6. Gestão dos riscos 
operacionais: É o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de causas associadas a pro-
cessos, pessoal, tecnologia e infraestrutura da Companhia e de fatores externos, exceto riscos de crédito, mercado e 
liquidez, como aqueles decorrentes de exigências legais e regulatórias e de padrões geralmente aceitos de compor-
tamento empresarial. Os principais riscos operacionais aos quais a Companhia está exposta, são: Riscos regulatórios
- Extensa legislação e regulação governamental emitida pelos seguintes órgãos: Ministério de Minas e Energia - MME, 
ANEEL, ONS e Ministério do Meio Ambiente. Caso a Companhia venha a infringir quaisquer disposições da legislação 
ou regulamentação aplicáveis, a referida infração pode significar a imposição de sanções pelas autoridades compe-
tentes. Risco de interrupção do serviço - Em caso de interrupção do serviço, a Companhia estará sujeita à redução 
de sua receita por meio da aplicação de algumas penalidades, conforme regras estabelecidas pelo órgão regulador. 
No caso de desligamentos prolongados, os efeitos podem ser relevantes. Risco de construção e desenvolvimento 
das infraestruturas - Caso a Companhia expanda os seus negócios através da construção de novas instalações de 
transmissão, poderá incorrer em riscos inerentes à atividade de construção, atrasos na execução da obra e potenciais 
danos ambientais que poderão resultar em custos não previstos e/ou penalidades. Caso ocorra algum atraso ou al-
gum dano ambiental no âmbito da construção e desenvolvimento de infraestruturas, tais eventos poderão prejudicar 
o desempenho operacional da Companhia ou atrasar seus programas de expansão, hipótese em que a performance 
financeira da Companhia poderia sofrer um impacto adverso. Dado que a Companhia pode depender de terceiros para 
fornecer os equipamentos utilizados em suas instalações, estão sujeitas a aumentos de preços e falhas por parte de 
tais fornecedores, como atrasos na entrega ou entrega de equipamentos avariados. Tais falhas poderão prejudicar as 
atividades e ter um efeito adverso nos resultados. Adicionalmente, devido às especificações técnicas dos equipamen-
tos utilizados em suas instalações, há disponibilidade de poucos fornecedores e, para determinados equipamentos, há 
um único fornecedor. Caso algum fornecedor descontinue a produção ou interrompa a venda de quaisquer dos equi-
pamentos adquiridos, pode não haver possibilidade de aquisição de tal equipamento com outros fornecedores. Nesse 
caso, a prestação dos serviços de transmissão de energia elétrica poderá ser afetada, sendo obrigadas a realizar 
investimentos não previstos, a fim de desenvolver ou custear o desenvolvimento de nova tecnologia para substituir o 
equipamento indisponível, o que poderá impactar de forma negativa a sua condição financeira e seus resultados ope-
racionais. Risco técnico - Eventos de caso fortuito ou força maior podem causar impactos econômicos e financeiros 
maiores do que os previstos pelo projeto original. Nesses casos, os custos necessários à recolocação das instalações 
em condições de operação devem ser suportados pela Companhia. Caso tais riscos se materializem, o desempenho 
financeiro e operacional da Companhia poderá sofrer um impacto adverso. Risco de contencioso - A Companhia e 
suas controladas são parte em diversos processos judiciais e administrativos, que são acompanhados pelos seus 
assessores jurídicos. A Companhia analisa periodicamente as informações disponibilizadas pelos seus assessores 
jurídicos para concluir sobre a probabilidade de êxito final das causas, evitando a ocorrência de prejuízos financeiros 
e danos à sua reputação e buscar eficácia de custos. A Administração da Companhia é responsável pelo desenvol-
vimento e implantação de controles para mitigar os riscos operacionais: (i) exigências para segregação adequada de 
funções, incluindo a autorização independente de operações; (ii) exigências para a reconciliação e o monitoramento 
de operações; (iii) cumprimento com exigências regulatórias e legais; (iv) documentação de controles e procedimen-
tos; (v) exigências para a avaliação periódica de riscos operacionais enfrentados e a adequação de controles e pro-
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cedimentos para tratar dos riscos identificados; (vi) exigências de reportar os 
prejuízos operacionais e as ações corretivas propostas; (vii) desenvolvimento 
de planos de contingência; (viii) treinamento e desenvolvimento profissional; 
(ix) padrões éticos e comerciais; e (x) mitigação de risco, incluindo seguro, 
quando eficaz. 16.7. Hierarquia do valor justo dos instrumentos finan-
ceiros mensurados ao valor justo por meio do resultado: Os diferentes 
níveis foram definidos conforme: (a) Nível 1 - preços cotados (não ajustados) 
em mercados ativos para ativos e passivos e idênticos, (b) Nível 2 - “inputs”, 
exceto preços cotados, incluídos no Nível 1 que são observáveis para o ativo 
ou passivo, direta (preços) ou indiretamente (derivado de preços), e (c) Nível 
3 - premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados 
observáveis de mercado (“inputs” não observáveis). Não houve mudança de 
nível para esses instrumentos financeiros no exercício findo em 31 de dezem-
bro de 2019. 16.7.1 Instrumentos financeiros mensurados ao valor justo 
por meio do resultado:

Ativos financeiros 
Nota

explicativa 2019 2018

Hierarquia
do valor 

justo
Títulos e valores mobiliários 5 1.649 423 Nível 2
17. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA:

2019 2018
Receita de construção 226.004 209.816
Remuneração do ativo de contrato de concessão 232 -
Correção monetária do ativo de contrato de concessão 107 -
Outras receitas 143 -
Receita operacional bruta 226.486 209.816
PIS e COFINS correntes (16) -
PIS e COFINS diferidos (8.756) (7.390)
P&D (4) -
Deduções da receita (8.776) (7.390)
Receita operacional líquida 217.710 202.426
Conciliação entre a receita bruta e a receita regis-
trada para fins tributáveis de IRPJ e CSLL 2019 2018
Receita operacional bruta 226.486 209.816
(+/-) Efeitos de ajustes societários e tributação pelo 
regime de caixa (226.055) (209.816)
Receita operacional bruta tributável 431 -
18. NATUREZA DE CUSTOS E DESPESAS

2019 2018
-Remuneração direta 202 437
-Benefícios 834 821
-FGTS e INSS 55 150
Pessoal 1.091 1.408
Materiais  - Custo de Construção 110.665 115.010
Serviços de terceiros 750 735
Outros custos e despesas operacionais 1.406 119
Total custos e despesas 113.912 117.272
A demonstração do resultado utiliza uma classificação dos custos e despesas 
com base na sua função, cuja natureza dos principais montantes é demons-
trada a seguir: Custos com materiais: Referem-se basicamente aos custos de 
aquisição de materiais e serviços utilizados na construção das instalações de 
transmissão. Custos e despesas com serviços prestados: Referem-se basi-
camente a custos com comunicação e despesas com consultorias, auditoria, 
serviços gráficos, comunicação, assinaturas e publicações. Outros custos e 
despesas operacionais: Custos com baixa de equipamentos e despesas con-
domínios, patrocínios e impostos e taxas estaduais. 

19. RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS:
2019 2018

Rendimentos de aplicação financeira 976 838
Receitas financeiras 976 838
Empréstimos e financiamentos - Juros incorridos (1.081) -
Outras receitas (despesas) financeiras - líquidas (475) (583)
Despesas financeiras (1.556) (583)
Receitas (despesas) financeiras líquidas (580) 255
20. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA: O
Plano Taesaprev foi criado na Forluz, entidade fechada de previdência com-
plementar, da qual a Companhia passou a ser uma de suas patrocinadoras, 
tendo sua aprovação na Previc publicada em Diário Oficial no dia 27 de março 
de 2012. Em 31 de dezembro de 2019, 39% do quadro efetivo de empregados 
da Companhia participava do Plano Taesaprev (47,83% em 31 de dezem-
bro de 2018). A única obrigação da Companhia é realizar as contribuições de 
acordo com as regras do plano de previdência privada, que são liquidadas até 
o mês subsequente ao reconhecimento dessas despesas. Os ativos do plano 
são mantidos em separado dos outros ativos da Companhia, sob o controle 
da Forluz. A principal patrocinadora da Forluz é a CEMIG (patrocinadora-fun-
dadora), um dos controladores da Companhia. A Companhia poderá a qual-
quer momento, observada a legislação, solicitar a retirada do patrocínio, que 
dependerá de aprovação pela autoridade governamental competente e estará 
sujeita à legislação pertinente. Em caso de retirada hipotética da patrocinado-
ra do plano, o compromisso da patrocinadora está totalmente coberto pelos 
ativos do plano. Os valores de passivo, custos e despesas estão apresentados 
na nota explicativa nº 11 – Partes relacionadas. 
21. COMPROMISSOS ASSUMIDOS
Principais compromissos assumidos: Contrato de Licenciamento Ambiental e 
Regularização Fundiária - Em 4 de agosto de 2016, a Companhia celebrou o 
contrato com a I.G. Transmissão e Distribuição Ltda., no valor de R$2.524, tendo 
como objeto a prestação de todas as atividades para a perfeita e completa regu-
larização fundiária e o perfeito e completo licenciamento ambiental até a emis-
são da Licença de Instalação (LI) e Autorização de Supressão Vegetal (ASV) do 
empreendimento. Em 26 de março de 2018, a Companhia celebrou um contrato 
para a gestão e execução de programas ambientais e obtenção das licenças 
de operação no valor de R$2.290. Implantação das instalações de transmissão 
de energia elétrica - Contrato Linhas de Transmissão - Em 29 de dezembro de 
2016, a Companhia celebrou o contrato com a I.G. Transmissão e Distribuição 
Ltda., no valor de R$79.930, com o objetivo de adquirir, na modalidade “turn 
key”, todos os bens, equipamentos e materiais e a execução de todos os ser-
viços necessários à completa implantação, testes e comissionamento, entrada 
em operação e perfeito funcionamento das linhas de transmissão, quais sejam 
Linha de Transmissão de 500 kV Miracema - Lajeado C2 e Linha de Transmis-
são de 230 kV Lajeado - Palmas, circuito duplo, C1 e C2, incluindo, mas não 
se limitando, aos projetos civil, elétrico e eletromecânico, execução das obras 
civis, fornecimento de equipamentos e peças sobressalentes, fornecimento de 
materiais e equipamentos de montagem, montagem eletromecânica, instalação, 
testes, comissionamento e entrada em operação comercial. Contrato de forne-
cimento de cabos OPGW – Em 15 de março de 2019, a companhia celebrou 
o contrato com a I.G. Transmissão e Distribuição Ltda., no valor de R$1.345, 
com o objetivo de adquirir cabos OPGW e todos os acessórios necessários 
para a sua instalação assim como seus sobressalentes, além de prestação de 
todos e quaisquer serviços necessários ao perfeito e completo funcionamento 
da instalação. Implantação das instalações de transmissão de energia elétrica -
Contrato Subestações - Em 29 de dezembro de 2016, a Companhia celebrou o 
contrato com a Elecnor do Brasil Ltda., no valor de R$126.500, com o objetivo 
de adquirir, na modalidade “turn key”, todos os bens, equipamentos e materiais 
e a execução de todos os serviços necessários à completa implantação, testes 
e comissionamento, entrada em operação e perfeito funcionamento das subes-

tações, quais sejam a subestação Lajeado, a subestação Palmas e a subes-
tação Miracema, incluindo, mas não se limitando, aos projetos civil, elétrico e 
eletromecânico, execução das obras civis, fornecimento de equipamentos e pe-
ças sobressalentes, fornecimento de materiais e equipamentos de montagem, 
montagem eletromecânica, instalação, testes, comissionamento e entrada em 
operação comercial. Contrato de fornecimento de equipamentos e prestação 
de serviços – Em 31 de maio de 2017, a Companhia celebrou o contrato com a 
ABB Ltda (contratada) e Elecnor do Brasil Ltda (interveniente-anuente), no valor 
de R$17.129, com o objetivo de adquirir equipamentos e serviços de montagem 
dos equipamentos. Contrato de Back-Office  e Operação e Manutenção dos 
ativos -  Conforme nota explicativa nº 11 - Partes relacionadas,  a Companhia 
contratou a Taesa para realização das atividades de back-office e de operação 
e manutenção de suas instalações. 
22. OUTRAS INFORMAÇÕES 
Aspectos ambientais
Emissão de licenças Instalação Operação
SE Miracema 15/05/2017 16/07/2019
SE Lajeado 15/05/2017 07/08/2019
LT 230 kV 04/07/2017 07/08/2019
SE Palmas 29/09/2017 11/07/2019
LT 500 kV 23/04/2018 02/09/2019
23. EVENTOS SUBSEQUENTES
Aumento de Capital: A AGE de 06 de janeiro de 2020 aprovou o aumento de 
capital social da Companhia em R$5.000, elevando o capital subscrito dos 
atuais R$272.940 para R$277.940.
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Declaração da Diretoria 

Os membros da Diretoria da Miracema Transmissora de Energia Elétrica S.A. 
(“Companhia”), infra-assinados, no desempenho de suas funções legais e es-
tatutárias, declaram que reviram, discutiram e concordam com as opiniões dos 
auditores independentes da Companhia expressas no parecer pertinente às 
demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo 
em 31 de dezembro de 2019, e respectivos documentos complementares.

Rio de Janeiro, 12 de março de 2020.
Marco Antônio Resende Faria 

Diretor sem Designação Específica
Marcus Pereira Aucélio

Diretor sem Designação Específica 
Raul Lycurgo Leite 
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Declaração da Diretoria 

Os membros da Diretoria da Miracema Transmissora de Energia Elétrica S.A. 
(“Companhia”), infra-assinados, no desempenho de suas funções legais e es-
tatutárias, declaram que reviram, discutiram e concordam com as demonstra-
ções financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2019, e respectivos documentos complementares.

Rio de Janeiro, 12 de março de 2020.
Marco Antônio Resende Faria 

Diretor sem Designação Específica
Marcus Pereira Aucélio

Diretor sem Designação Específica 
Raul Lycurgo Leite 

Diretor sem Designação Específica
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras

Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da Miracema Transmissora de 
Energia Elétrica S.A. Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as de-
monstrações financeiras da Miracema Transmissora de Energia Elétrica S.A. 
(Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 
de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangen-
te, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo 
o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstra-
ções financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Miracema Trans-
missora de Energia Elétrica S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho 
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para 
opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independen-
tes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissio-
nais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as 
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamen-
tar nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstra-
ções financeiras e o relatório do auditor: A administração da Companhia 
é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório 
da administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não 
abrange o Relatório da administração e não expressamos qualquer forma de 
conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das 
demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da 
administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma re-
levante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso co-
nhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido 
de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há 

distorção relevante no Relatório da administração, somos requeridos a comu-
nicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades
da administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A
administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção rele-
vante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicá-
vel, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser 
que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas opera-
ções, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles 
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das de-
monstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoá-
vel de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e 
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um 
alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, in-
dividualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspecti-
va razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da audi-
toria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante 
nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude 
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a 

tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção rele-
vante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a frau-
de pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, 
omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos 
controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimen-
tos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. 
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administra-
ção. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base 
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que 
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fun-
damentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais 
se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, 
a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divul-
gações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresen-
tação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a 
respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de audi-
toria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as de-
ficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham sido 
identificadas durante nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 12 de março de 2020.
ERNST & YOUNG Pia Leocádia de Avellar Peralta
Auditores Independentes S.S. Contadora
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Resultado da Allianz no Brasil cresce seis vezes em 2019
Seguradora quer 
ampliar sua 
participação no 
país e liderar 
setores onde atua

As seguradoras do Grupo 
Allianz no Brasil, Allianz 
Seguros e sua coligada 
Allianz Saúde, entregaram 
resultados bem-sucedidos 
em 2019. Os principais des-
taques estão, principalmen-
te, no lucro operacional de 
ambas, o que reflete a saúde 
financeira das companhias e 
o quanto a marca está prepa-
rada para os saltos de cres-
cimento planejados para o 
mercado nacional.

Todas as movimentações 
realizadas pela Allianz no 
Brasil nos últimos anos fo-
ram estratégicas e com o 
claro objetivo de ampliar sua 
participação no país, rumo a 
liderança nos setores em que 
atua.

Eduard Folch, presidente 
da Allianz Seguros, explica 
que: “em 2019, o nosso foco 
foi dar continuidade às po-
líticas adotadas referentes à 
governança na gestão de ris-
cos e ao modelo de negócios 
que tem como pilares a sim-
plicidade, eficiência e proxi-
midade com o principal ca-
nal de vendas, os corretores. 
Esses são os principais fato-
res que suportam a retomada 
do crescimento sustentável 
da seguradora e comprovam 
o quanto estamos preparados 

para realizar a aquisição das 
operações de Automóvel e 
outros Ramos Elementares 
da SulAmérica. A transação 
demonstra o compromisso 
do Grupo Allianz com o Bra-
sil, além de sua confiança na 
economia do país”.

O resultado da Allianz 
Seguros antes dos impostos 
e participações somou R$ 
85,2 milhões, sobre os R$ 
13,9 milhões obtidos em 
2018, uma elevação supe-
rior a seis vezes o resultado 
alcançado no exercício ante-
rior. Já o lucro líquido atin-
giu os R$ 349,6 milhões, im-
pactado principalmente pelo 
reconhecimento de créditos 
tributários de exercícios an-
teriores.

Andreas Kerl, CFO da 
Allianz, esclarece que “o 
ano foi muito positivo para 
a Allianz no país. A elevação 
nos resultados da Allianz 
Seguros deveu-se, princi-
palmente, a uma melhora 
no índice combinado, de 3 
pontos percentuais, que fi-
cou em 105%. O resultado 
está relacionado a um forte 
controle de despesas somado 
à excelência técnica, levan-
do a sinistralidade a 64%”. 
“O resultado proveniente da 
empresa controlada, Allianz 
Saúde, também contribuiu 
a favor. A operadora obteve 
lucro líquido de R$ 11,7 mi-
lhões, um aumento de R$ 7,6 
milhões comparado a 2018”, 
completa Kerl.

Desempenho das carteiras

Em Prêmios Emitidos 
Líquidos (PEL), a Allianz 

Seguros atingiu os R$ 3,3 
bilhões, com alta de 2,6% 
sobre o ano anterior. As prin-
cipais carteiras que impul-
sionaram o crescimento são 
as de Ramos Elementares. 
A estratégia de diversifica-
ção do portfólio de produtos 
adotada pela Allianz Segu-
ros em 2019 resultou num 
expressivo crescimento dos 
Prêmios Emitidos Líquidos 
do agrupamento de seguros 
Patrimoniais, que totaliza-
ram R$ 513,7 milhões contra 
os R$ 389,6 milhões obtidos 
em 2018.

Os ramos de seguros Ru-
rais e de Transportes também 
tiveram bons desempenhos. 
O Rural atingiu R$ 142,2 mi-
lhões de prêmios líquidos, em 
2019, sobre os R$ 120,8 mi-
lhões do exercício anterior. Já 
o ramo de Transportes cresceu 
de R$ 320,2 milhões de 2018 
para R$ 331,3 milhões ante 
em 2019.

O ramo de Automóvel 
continua a ter o maior peso 
nos prêmios, registrando R$ 
1,9 bilhão, similar ao obti-
do no exercício anterior. A 
Allianz manteve o núme-
ro de itens segurados nesta 
carteira, sustentado também 
pelo alto índice de reno-
vações das apólices, o que 
demonstra a satisfação de 
clientes e corretores.

A performance das ope-
rações de Residência, Con-
domínio e Empresa PME da 
Allianz Seguros foram mui-
to positivas, principalmente 
como resultado da digitali-
zação dos produtos, que visa 
simplificar as apólices, o que 
baixou o tempo de cotação 

para pouco mais de um mi-
nuto. Mantendo-se como 
líder em Condomínio, car-
teira na qual detém 18,7% 
de market share, a Allianz 

registrou R$ 86 milhões em 
prêmios; em Residência, a 
companhia atingiu os R$ 52 
milhões, com crescimento 
de 71,4% sobre 2018. Em-

presas PME contribuiu com 
R$ 105 milhões no resulta-
do de prêmios, uma alta de 
12,0% em relação ao exercí-
cio anterior.

Eduard Folch: ‘Nosso foco foi dar continuidade às políticas 
adotadas referentes à governança na gestão de riscos’
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São Gotardo Transmissora de Energia S.A.
CNPJ nº  15.867.360/0001-62

1. INFORMAÇÕES GERAIS
A São Gotardo Transmissora de Energia S.A. (“SGT” ou “Companhia”) é uma 
sociedade anônima de capital fechado, que tem como objeto principal a explora-
ção da concessão de serviços públicos de transmissão relativos às instalações 
de transmissão de energia elétrica denominada São Gotardo - MG, conforme 
estabelecido no Edital de Leilão nº 005/2012, emitido pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica - ANEEL. A Companhia foi constituída em 12 de junho de 2012 
e assinou em 27 de agosto de 2012, com a ANEEL, o Contrato de Conces-
são nº 024/2012 para construção, operação e manutenção das instalações de 
transmissão pelo prazo de 30 anos. A Companhia iniciou suas operações em 
19 de março de 2014, data esta informada a ANEEL. A SGT é uma controlada 
da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (“Taesa”), e de acordo com 
o previsto no Contrato de Concessão assinado com a ANEEL, a Taesa, como 
acionista controlador, possui o compromisso de garantir que todas as obriga-
ções e encargos estabelecidos no referido contrato sejam cumpridos. Em 31 de 
dezembro de 2019, a Companhia apresentava excesso de passivos circulantes 
sobre ativos circulantes no montante de R$27.444, decorrente, principalmente, 
da conta “Dividendos a pagar”. Para equalização do capital circulante negativo, 
a Taesa, como controladora da Companhia, está elaborando um plano de ação 
que envolve atividades como captação de empréstimos ou aumento de capital, 
que será realizado até o termino do exercício de 2020.
2. BASE DE PREPARAÇÃO
2.1. Declaração de conformidade: As presentes demonstrações financeiras 
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
As demonstrações financeiras foram aprovadas pela diretoria em 12 de mar-
ço de 2020. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas 
incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orien-
tações e as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis - CPC e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade 
- CFC. Todas as informações relevantes das demonstrações financeiras estão 
sendo evidenciadas, e correspondem às informações utilizadas na gestão da 
Companhia. 2.2. Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram 
preparadas com base no custo histórico, com exceção dos instrumentos fi-
nanceiros não derivativos, mensurados pelo valor justo por meio do resultado. 
2.3. Moeda funcional e de apresentação: As demonstrações financeiras são 
apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as 
informações financeiras apresentadas em reais foram arredondadas para o 
milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 2.4. Uso de 
estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras de 
acordo com as normas do CPC exige que a Administração faça julgamentos, 
estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os 
valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados re-
ais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revisadas 
de uma maneira contínua. Revisões com relação às estimativas contábeis são 
reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas. As principais 
áreas que envolvem estimativas e premissas são: a) Ativo de contrato de con-
cessão - A Companhia efetua análises que envolvem o julgamento da Admi-
nistração, substancialmente, no que diz respeito a aplicabilidade da interpre-
tação de contratos de concessão, determinação e classificação dos gastos de 
implementação da infraestrutura, ampliação, reforços e melhorias como ativo 
de contrato de concessão. A Administração da Companhia avalia o momento 
de reconhecimento dos ativos das concessões com base nas características 
econômicas de cada contrato de concessão. O ativo de contrato de concessão 
se origina na medida em que a concessionária satisfaz a obrigação de cons-
truir e implementar a infraestrutura de transmissão, sendo a receita reconhe-
cida ao longo do tempo do projeto. O ativo de contrato de concessão é regis-
trado em contrapartida a receita de construção, que é reconhecida com base 
nos gastos incorridos na implementação da infraestrutura de transmissão. A 
taxa aplicada ao ativo de contrato de concessão é uma taxa de desconto que 
melhor representa a estimativa da Companhia para a remuneração financeira 
dos investimentos da infraestrutura de transmissão, por considerar os riscos 
e prêmios específicos do negócio. A taxa para precificar o componente finan-
ceiro do ativo de contrato de concessão é estabelecida na data do início de 
cada contrato de concessão. Quando o Poder Concedente revisa ou atualiza a 
receita que a Companhia tem direito a receber, a quantia escriturada do ativo 
de contrato de concessão é ajustada para refletir os fluxos revisados, sendo o 
ajuste reconhecido como receita ou despesa no resultado. A taxa de desconto 
definida foi a taxa utilizada no leilão. Quando a concessionária presta serviços 
de implementação da infraestrutura, é reconhecida a receita de construção 
pelo valor justo e os respectivos custos relativos aos serviços de implemen-
tação da infraestrutura prestados levando em consideração que os projetos 
embutem margem suficiente para cobrir os custos de implementação da infra-
estrutura e encargos. Quando a concessionária presta serviços de operação 
e manutenção, é reconhecida a receita pelo valor justo, tendo como um dos 
parâmetros os valores estimados pelo Poder Concedente e os respectivos 
custos, conforme contraprestação dos serviços. b) Avaliação de instrumentos 
financeiros - São utilizadas premissas e técnicas de avaliação que incluem 
informações que não se baseiam em dados observáveis de mercado para 
estimar o valor justo de determinados tipos de instrumentos financeiros, bem 
como a análise de sensibilidade dessas premissas.  c) Impostos, contribuições 
e tributos - Existem incertezas relacionadas à interpretação de regulamentos 
tributários complexos e ao valor e à época de resultados tributáveis futuros. Em 
virtude da natureza de longo prazo, diferenças entre os resultados reais e as 
premissas adotadas, ou futuras mudanças nessas premissas, poderiam exigir 
ajustes futuros na receita e despesa de impostos, já registradas. São consti-
tuídas provisões, quando aplicável, com base em estimativas para possíveis 
consequências de auditorias por parte das autoridades fiscais das respectivas 
jurisdições em que atua, baseadas em diversos fatores, tais como experiência 
de auditorias fiscais anteriores e interpretações divergentes dos regulamen-
tos tributários pela entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável. 
d) Imposto de renda e contribuição social diferidos – São registrados ativos 
relacionados a impostos diferidos decorrentes de diferenças temporárias entre 
as bases contábeis de ativos e passivos e as bases fiscais considerando a 
legislação tributária vigente. Os impostos e contribuições diferidos ativos são 
reconhecidos à medida em que é esperada a geração de lucro tributável fu-
turo suficiente com base em projeções elaboradas pela Administração. Essas 
projeções incluem hipóteses relacionadas ao desempenho da Companhia e 
fatores que podem diferir das estimativas atuais. Ativos de imposto de renda e 
contribuição social diferidos são revisados a cada data de relatório e reduzidos 
à medida que sua realização não seja mais provável. 2.5. Informações por 
segmento: A Companhia atua somente no segmento de transmissão de ener-
gia elétrica e realiza atividade de disponibilização da rede básica com base no 
contrato celebrado com o ONS, denominado Contrato de Uso do Sistema de 
Transmissão - CUST. 
3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
3.1. Reconhecimento de receita: Os concessionários devem registrar e men-
surar a receita dos serviços que prestam obedecendo aos pronunciamentos 
técnicos CPC 47 – Receita de Contrato com Cliente e CPC 48 – Instrumentos 

Financeiros, mesmo quando prestados sob um único contrato de concessão. 
As receitas são reconhecidas (i) quando ou conforme a entidade satisfaz as 
obrigações de performance assumidas no contrato com o cliente; (ii) quando 
for possível identificar os direitos; (iii) quando houver substância comercial; e 
(iv) quando for provável que a entidade receberá a contraprestação à qual terá 
direito.  As receitas da Companhia são classificadas nos seguintes grupos: a) 
Receita de construção - Serviços de implementação da infraestrutura, amplia-
ção, reforço e melhorias das instalações de transmissão de energia elétrica. 
As receitas de infraestrutura são reconhecidas conforme os gastos incorridos 
e calculadas acrescendo-se as alíquotas de PIS e COFINS e margem de 
construção ao valor do investimento, uma vez que os projetos embutem mar-
gem suficiente para cobrir os custos de implementação da infraestrutura e 
encargos, considerando que boa parte de suas instalações é implementada 
através de contratos terceirizados com partes não relacionadas. Toda margem 
de construção é reconhecida durante o período da obra e variações positivas 
ou negativas em relação à margem estimada são alocadas no resultado quan-
do incorridas. Para estimativa referente a Receita de Construção, a Compa-
nhia utilizou um modelo que apura o custo de financiar o cliente (no caso, 
Poder Concedente). A taxa (WACC Aneel) para calcular o valor presente líquido 
da margem de construção (e de operação) é definida no momento inicial do 
projeto e não sofre alterações posteriores, sendo apurada de acordo com o risco 
de crédito do cliente e prazo de financiamento. b) Remuneração do ativo de 
contrato de concessão - Juros reconhecidos pelo método linear com base na 
taxa que melhor representa a remuneração dos investimentos da infraestrutura 
de transmissão (WACC Aneel), por considerar os riscos e prêmios específicos 
do negócio. A taxa busca precificar o componente financeiro do ativo de contra-
to, determinado na data de início de cada contrato de concessão. c) Receita de 
correção monetária do ativo de contrato de concessão – Correção reconhecida 
a partir da operacionalização do empreendimento com base no índice de infla-
ção definido no contrato de concessão. As correções monetárias são calcula-
das com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - IPCA. d) Receita
de operação e manutenção - Serviços de operação e manutenção das instala-
ções de transmissão de energia elétrica, cujo reconhecimento inicia-se a partir 
da operacionalização do empreendimento. 3.2 Receitas financeiras e despe-
sas financeiras: As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre apli-
cações financeiras e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados 
pelo valor justo por meio do resultado. A receita de juros é reconhecida no re-
sultado, através do método de juros efetivos.  As despesas financeiras abran-
gem despesas com juros sobre empréstimos e financiamentos.  3.3 Instru-
mentos financeiros: a) Ativos financeiros: Classificação e mensuração - Os 
instrumentos financeiros são classificados em três categorias: mensurados ao 
custo amortizado; ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes 
(“VJORA”) e ao valor justo por meio do resultado (“VJR”). A classificação dos 
ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das características dos 
fluxos de caixa contratuais e do modelo de negócio para a gestão destes ativos 
financeiros. A Companhia apresenta seus instrumentos financeiros da seguinte 
forma: • Ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado - Os ativos fi-
nanceiros ao valor justo por meio do resultado compreendem ativos financei-
ros mantidos para negociação, ativos financeiros designados no reconheci-
mento inicial ao valor justo por meio do resultado ou ativos financeiros a ser 
obrigatoriamente mensurados ao valor justo. Ativos financeiros com fluxos de 
caixa que não sejam exclusivamente pagamentos do principal e juros são 
classificados e mensurados ao valor justo por meio do resultado. As variações 
líquidas do valor justo são reconhecidas no resultado. • Custo amortizado - Um 
ativo financeiro é classificado e mensurado pelo custo amortizado, quando 
tem finalidade de recebimento de fluxos de caixa contratuais e gerar fluxos de 
caixa que sejam “exclusivamente pagamentos de principal e de juros” sobre o 
valor do principal em aberto. Esta avaliação é executada em nível de instru-
mento. Os ativos mensurados pelo valor de custo amortizado utilizam método 
de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução de valor recuperá-
vel. A receita de juros é reconhecida através da aplicação de taxa de juros 
efetiva, exceto para créditos de curto prazo quando o reconhecimento de juros 
seria imaterial. (i) Redução ao valor recuperável de ativos financeiros (“impair-
ment”) - O modelo de perdas esperadas é aplicado aos ativos financeiros men-
surados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes, com exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais. A 
Companhia não identificou perdas (“impairment”) a serem reconhecidas nos 
exercícios apresentados. (ii) Baixa de ativos financeiros - A baixa (desreco-
nhecimento) de um ativo financeiro ocorre quando os direitos contratuais aos 
fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando são transferidos a um terceiro os 
direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo finan-
ceiro em uma transação na qual, substancialmente, todos os riscos e benefí-
cios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Qualquer participação 
que seja criada ou retida pela Companhia em tais ativos financeiros transferi-
dos é reconhecida como um ativo ou passivo separado. b) Passivos financei-
ros: Os passivos financeiros são classificados como VJR quando são manti-
dos para negociação ou designados ao valor justo por meio do resultado. Os 
outros passivos financeiros (incluindo empréstimos) são mensurados pelo 
valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. 3.4 Imposto 
de renda e contribuição social: O imposto de renda e a contribuição social 
do exercício corrente são calculados com base no regime do lucro presumido 
considerando as seguintes premissas: (i) Imposto de renda - base de cálculo 
de 8% da receita, alíquota do imposto de renda de 15% e adicional de 10% 
sobre a base tributável excedente de R$240; e (ii) Contribuição social - base 
de cálculo de 12% da receita e alíquota da contribuição social de 9%. A base 
de cálculo é a receita bruta auferida trimestralmente acrescida de ganhos de 
capital, dos rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financei-
ras (renda fixa e variável) e das variações monetárias ativas e demais resulta-
dos positivos obtidos pela Companhia. Os impostos diferidos são reconheci-
dos com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de 
ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados 
para fins de tributação. Os impostos diferidos são mensurados pelas alíquotas 
que se espera serem aplicadas às diferenças temporárias quando elas rever-
tem, baseando-se nas leis que foram decretadas ou substantivamente decre-
tadas até a data de apresentação das demonstrações financeiras. Um ativo de 
imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido por perdas fis-
cais, créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas quan-
do é provável que lucros futuros sujeitos à tributação estarão disponíveis e 
contra os quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda e contribuição 
social diferidos são revisados a cada data de relatório e reduzidos na medida 
em que sua realização não seja mais provável. 3.5. Lucro por ação: O lucro 
por ação básico é calculado por meio do resultado do exercício atribuível aos 
acionistas da Companhia e da média ponderada das ações em circulação no 
respectivo exercício. O lucro por ação diluído é calculado considerando o efei-
to de instrumentos dilutivos, quando aplicável. 3.6 Demonstrações dos flu-
xos de caixa (“DFC”): A Companhia classifica os juros pagos como atividade 
de financiamento, por entender que os juros pagos representam custos para 
obtenção de seus recursos financeiros. 3.7 Normas e interpretações novas 

A Administração da São Gotardo Transmissora de Energia S.A. (“SGT” ou 
“Companhia”) tem a satisfação de submeter à apreciação dos Senhores Acio-
nistas o Relatório da Administração e as demonstrações financeiras acompa-
nhadas do respectivo relatório do auditor independente relativos ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
A Companhia
A SGT é uma controlada da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. 
(“Taesa”).
Desempenho Financeiro - R$ mil 2019 2018
Receita operacional líquida 6.178 3.598
EBITDA 5.005 2.464
Margem EBITDA 81,01% 68,48%
Reconciliação do EBITDA
Lucro do exercício 4.709 2.162
Resultado Financeiro 33 136
Imposto de renda e contribuição social 263 166
EBITDA 5.005 2.464
EBITDA - é o lucro líquido antes dos impostos, das despesas financeiras líqui-
das e das despesas de depreciação e amortização. O EBITDA não é reconhe-
cido pelas práticas contábeis adotadas no Brasil, não representa um fluxo de 
caixa para os exercícios apresentados, e não deve ser considerado como um 
lucro líquido alternativo, tampouco é indicador de desempenho. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019
(Valores expressos em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

e revisadas: 3.7.1. Novas normas aplicadas a partir de 1º de janeiro de 2019: 
CPC 06 (R2) - Operações de arrendamento mercantil: A Companhia não pos-
sui contratos de arrendamento mercantil, portanto, não houve efeito oriundo 
da adoção ao CPC 06 (R2) sobre as demonstrações financeiras. ICPC 22 - 
Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro: A Interpretação trata da 
contabilização dos tributos sobre o lucro nos casos em que os tratamentos 
tributários envolvem incerteza que afeta a aplicação do CPC 32 e não se apli-
ca a tributos fora do âmbito do CPC 32 nem inclui especificamente os requisi-
tos referentes a juros e multas associados a tratamentos fiscais incertos. A 
Interpretação aborda especificamente o seguinte: • Se a entidade considera 
tratamentos fiscais incertos separadamente; • As suposições que a entidade 
faz em relação ao exame dos tratamentos tributários pelas autoridades fiscais; 
• Como a entidade determina o lucro real (prejuízo fiscal), bases de cálculo, 
prejuízos fiscais não utilizados, créditos tributários extemporâneos e alíquotas 
de imposto; • Como a entidade considera as mudanças de fatos e circunstân-
cias. A Companhia determina se considera cada tratamento tributário incerto 
separadamente ou em conjunto com um ou mais tratamentos fiscais incertos 
e considera a abordagem que melhor prevê a resolução da incerteza. A Com-
panhia aplica julgamento significativo na identificação de incertezas sobre tra-
tamentos de imposto de renda e avaliou se a interpretação teve impacto em 
suas demonstrações financeiras. A Companhia determinou, com base em seu 
estudo de conformidade tributária, que é provável que seus tratamentos fiscais 
serão aceitos pelas autoridades fiscais. A Interpretação não teve impacto nas 
demonstrações financeiras da Companhia. Melhorias anuais - Ciclo 2015-
2017: • CPC 32 - Tributos sobre o Lucro: As alterações esclarecem que as 
consequências do imposto de renda sobre dividendos estão vinculadas mais 
diretamente a transações ou eventos passados que geraram lucros distribuí-
veis do que às distribuições aos titulares. Portanto, a entidade reconhece as 
consequências do imposto de renda sobre dividendos no resultado, outros 
resultados abrangentes ou patrimônio líquido conforme o lugar em que a enti-
dade originalmente reconheceu essas transações ou eventos passados. A 
entidade aplica essas alterações a partir de 1º de janeiro de 2019. Quando a 
entidade aplica essas alterações pela primeira vez, as aplica às consequên-
cias do imposto de renda sobre dividendos reconhecidas a partir do início do 
período comparativo mais antigo. Como a legislação fiscal aplicável nas juris-
dições nas quais a Companhia atua (primariamente no Brasil) não preveem a 
tributação dos dividendos, essa alteração não trouxe efeito sobre as demons-
trações financeiras. • CPC 20 (R1) - Custos de Empréstimos: As alterações 
esclarecem que a entidade deve tratar como parte dos empréstimos em geral 
qualquer empréstimo que tenha sido contraído originalmente para desenvol-
ver um ativo qualificável quando substancialmente todas as atividades neces-
sárias para preparar o ativo para uso ou venda forem concluídas. A entidade 
aplica estas alterações aos custos de empréstimos incorridos a partir do início 
do período anual em que a entidade aplica essas alterações pela primeira vez. 
A entidade aplica estas alterações a períodos anuais com início a partir de 1º 
de janeiro de 2019. Como a prática atual da Companhia está alinhada a essas 
alterações, não houve nenhum impacto sobre suas demonstrações financei-
ras. 3.7.2. Norma emitida, mas ainda não vigente até a data das demonstra-
ções financeiras da Companhia: As normas e interpretações novas e alteradas 
emitidas, mas não ainda em vigor até a data de emissão das demonstrações 
financeiras da Companhia, estão descritas a seguir. A Companhia pretende 
adotar estas normas e interpretações novas e alteradas, se cabível, quando 
entrarem em vigor. Alterações ao CPC 26 (R1) e IAS 8: Definição de omissão 
material: Em outubro de 2018, o IASB emitiu alterações à IAS 1 e IAS 8 Ac-
counting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors, sendo essas 
alterações refletidas na revisão 14 do CPC, alterando o CPC 26 (R1) e o CPC 
23 para alinhar a definição de “omissão material” ou “divulgação distorcida 
material” em todas as normas e esclarecer certos aspectos da definição. A 
nova definição declara que: “a informação é material se sua omissão, distor-
ção ou obscurecimento pode influenciar, razoavelmente, decisões que os prin-
cipais usuários das demonstrações financeiras de propósito geral fazem com 
base nessas demonstrações financeiras, que fornecem informações financei-
ras sobre relatório específico da entidade. Não é esperado que essas altera-
ções tenham um impacto significativo nas demonstrações financeiras da Com-
panhia.
4. EQUIVALENTES DE CAIXA

2019 2018
Bancos 4 2
Equivalentes de caixa são depósitos bancários à vista, operações de alta liqui-
dez, sem restrição de uso, prontamente conversíveis em um montante conhe-
cido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

Perfil do endividamento - R$ mil 2019 2018
Circulante 2.454 2.456
Não circulante 4.893 7.339
Dívida bruta 7.347 9.795
(-) Caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores 
mobiliários (3.959) (2.775)
(=) Dívida líquida 3.388 7.020
Dívida líquida/EBITDA 0,67 2,85
Dívida líquida - a dívida líquida não é reconhecida pelas práticas contábeis 
adotadas no Brasil, não possui um significado-padrão, e não pode ser compa-
rável a medidas semelhantes fornecidas por outras companhias, tampouco é 
uma medida de fluxo de caixa, liquidez ou capacidade de pagamento da dívi-
da. A dívida líquida representa o somatório de empréstimos e financiamentos 
do passivo circulante e do passivo não circulante, menos o caixa e equivalen-
tes de caixa, títulos e valores mobiliários. 
Governança Corporativa
A Taesa realiza atividades de “back-office” para atividades administrativas da 
SGT e procura implantar na concessão os mesmos princípios de Governança 
Corporativa e Qualidade, comuns a todas as concessões do Grupo.
Política de qualidade
A SGT, respaldada pela Alta Administração, manifesta seu compromisso com 
a qualidade, declarando como diretrizes globais da Companhia o completo 

atendimento dos requisitos do cliente, o comprometimento com a melhoria 
contínua e a excelência no sistema de gestão da qualidade, direcionados à 
execução dos serviços de operação e manutenção de transmissão de energia 
elétrica.
Declaração da Diretoria
Os membros da Diretoria, no desempenho de suas funções legais e estatutá-
rias, declaram que revisaram, discutiram e concordam com as demonstrações 
financeiras da Companhia e com a opinião dos auditores independentes da 
Companhia expressa no Relatório dos Auditores Independentes sobre as de-
monstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019.
Relacionamento com o Auditor Independente 
A Companhia contratou a Ernst&Young Auditores Independentes S.S. (“EY 
Brasil”) para prestar serviços de auditoria independente para o exercício findo 
em 31 de dezembro de 2019 pelo valor de R$61 mil.
As políticas da Companhia na contratação de serviços não relacionados à 
auditoria externa do seu auditor independente visam assegurar que não haja 
conflito de interesses, perda de independência ou objetividade e se substan-
ciam nos princípios que preservam a independência do auditor.

Relatório da Administração

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Nota

explicativa 2019 2018
Ativos
Ativos Circulantes
Caixa e equivalentes de caixa 4 4 2
Títulos e valores mobiliários 5 3.955 2.773
Contas a receber de concessionárias e permissio-
nárias 6 1.019 440
Ativo de contrato de concessão 6 4.604 4.428
Impostos e contribuições sociais 275 281
Outras contas a receber 56 72
Total dos Ativos Circulantes 9.913 7.996
Ativos Não Circulantes
Ativo de contrato de concessão 6 61.401 60.923
Intangível 12 -
Total do Ativo Não Circulante 61.413 60.923
Total dos Ativos 71.326 68.919

Nota
explicativa 2019 2018

Passivos
Passivos Circulantes
Fornecedores 192 206
Empréstimos e financiamentos 10 2.454 2.456
Impostos e contribuições sociais 104 68
Taxas regulamentares 145 122
Dividendos a pagar 9 34.392 5.630
Outras contas a pagar 70 28
Total dos Passivos Circulantes 37.357 8.510
Passivos Não Circulantes
Empréstimos e financiamentos 10 4.893 7.339
Impostos e contribuições diferidos 7 2.244 2.205
Tributos diferidos 8 2.385 2.363
Outras contas a pagar 1 3
Total dos Passivos Não Circulantes 9.523 11.910
Total dos Passivos 46.880 20.420
Patrimônio Líquido
Capital social 10.457 10.457
Reservas de lucros 10.457 10.457
Dividendos Adicionais Propostos 3.532 27.585
Total do Patrimônio Líquido 11 24.446 48.499
Total dos Passivos e do Patrimônio Líquido 71.326 68.919

Demonstração do resultado 
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 

(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto o lucro por ação)
Nota

explicativa 2019 2018
Receita operacional líquida 15 6.178 3.598
Material 9 (26)
Serviços de terceiros (636) (623)
Outros custos operacionais (66) (46)
Custos operacionais 16 (693) (695)
Lucro Bruto 5.485 2.903
Serviços de terceiros (458) (427)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (22) (12)
Despesas administrativas 16 (480) (439)
Lucro antes das despesas financeiras, 
 líquidas e dos impostos 5.005 2.464
Receitas financeiras 191 147
Despesas financeiras (224) (283)
Despesas financeiras, líquidas 17 (33) (136)
Lucro antes dos impostos e Contribuições 4.972 2.328
Imposto de renda e contribuição social correntes (226) (180)
Imposto de renda e contribuição social diferidos (37) 14
Imposto de renda e contribuição social 12 (263) (166)
Lucro líquido do exercício 4.709 2.162
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Demonstração do resultado abrangente 
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 

(Valores expressos em milhares de reais - R$)
2019 2018

Lucro líquido do exercício 4.709 2.162
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total do exercício 4.709 2.162
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Demonstração da mutação do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2019 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Nota Capital Reservas de lucros Dividendos Lucros

explicativa social Legal Especial adicionais propostos acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017 10.457 797 9.660 1.305 - 22.219
Adoção inicial – CPC 47 - - - - 25.963 25.963
Aprovação dos dividendos adicionais - - - (1.305) - (1.305)
Lucro líquido do exercício - - - - 2.162 2.162
Destinação do lucro do exercício:
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (540) (540)
Dividendos adicionais propostos - - - 27.585 (27.585) -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 11 10.457 797 9.660 27.585 - 48.499
Aprovação dos dividendos adicionais - - - (27.585) (27.585)
Lucro líquido do exercício - - - - 4.709 4.709
Destinação do lucro do exercício:
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (1.177) (1.177)
Dividendos adicionais propostos - - - 3.532 (3.532) -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 11 10.457 797 9.660 3.532 - 24.446

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Demonstração do fluxo de caixa 
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 

(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Nota

explicativa 2019 2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 4.709 2.162
Itens de resultado que não afetam o caixa:
Remuneração do ativo de contrato de concessão 6 (3.218) (3.223)
Correção monetária do ativo de contrato de 
concessão 6 (2.037) (289)
Receita de aplicação financeira 17 (187) (142)
Juros sobre empréstimos e financiamentos 10 215 276
Tributos diferidos 15 22 (38)
Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos  12 263 166

(233) (1.088)
Variações nos ativos e passivos:
(Aumento) no saldo de contas a receber de 
concessionárias e  permissionárias (579) (52)

Baixa do ativo de contrato de concessão, líquidos 4.601 4.509
(Aumento) nos impostos e contribuições sociais 
ativos, líquido dos passivos (11) (38)

Redução (aumento) nas outras contas a receber 15 (61)
(Redução) nos fornecedores (14) (10)
Aumento nas taxas regulamentares 23 19
Aumento (redução) nas outras contas a pagar 43 (39)

4.078 4.328
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 3.845 3.240
Imposto de renda e contribuição social pagos (173) (148)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 3.672 3.092
Fluxo de caixa pelas atividades de investimento
(Aumento) no saldo de títulos e valores mobiliários 5 (995) (366)
(Adições) baixas no imobilizado e intangível (12) -
Caixa líquido (aplicado) nas atividades de Investimento (1.007) (366)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de empréstimos e financiamentos - 
principal 10 (2.446) (2.447)

Pagamento de empréstimos e financiamentos - 
juros 10 (217) (280)

Caixa líquido (aplicado) nas atividades de financiamento (2.663) (2.727)
Aumento (redução) líquida no caixa e equivalentes de caixa 2 (1)
Saldo inicial do caixa e equivalentes de caixa 4 2 3
Saldo final do caixa e equivalentes de caixa 4 4 2
Aumento (redução) líquida no caixa e equivalentes 
de caixa 2 (1)

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
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São Gotardo Transmissora de Energia S.A.
CNPJ nº  15.867.360/0001-62

5. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
2019 2018

Investimento em cotas de fundos - “Pam-
pulha” - Ativo circulante 3.955 2.773
Taxa de rentabilidade anual acumulada 103,08% do CDI 102,65% do CDI
Fundo de investimento FIC de FI Pampulha - Fundo não exclusivo, adminis-
trado e gerido pela BNP PARIBAS Asset Management, que tem característica 
de renda fixa e segue a política de aplicações da Companhia. Os recursos 
destinados ao fundo de investimento são alocados somente em emissões pú-
blicas e privadas de títulos de renda fixa, sujeitos apenas a risco de crédito, 
com prazos de liquidez diversificados, aderentes às necessidades dos fluxos 
de caixa dos cotistas.
6. CONTAS A RECEBER DE CONCESSIONÁRIAS E PERMISSIONÁRIAS, 
E ATIVO DE CONTRATO DE CONCESSÃO
Contas a receber de concessionárias e permissionárias 2019 2018
Concessionárias e permissionárias 1.019 440
Circulante 1.019 440

Saldo de 
clientes por 
vencimento

Saldos
a ven-

cer
Vencidos

até 90 dias
Vencidos há mais 

de 90 dias 2019 2018
São Gotardo 1.019 - - 1.019 440

A SGT não contabiliza provisão para créditos de liquidação duvidosa, pois 
no caso de não pagamento, a própria, como agente de transmissão, poderá 
solicitar ao ONS o acionamento centralizado da garantia bancária do usuário 
relativa ao contrato de constituição de garantia ou carta de fiança bancária.

Linha de transmissão 2018
Remu-

neração
Correção

monetária
Recebi-

mento 2019
SE - São Gotardo II - MG 65.351 3.218 2.037 (4.601) 66.005
Circulante 4.428 4.604
Não Circulante 60.923 61.401

Linha de transmissão

Adoção
inicial do 

CPC 47
Remu-

neração
Correção

monetária
Recebi-

mento 2018
SE - São Gotardo II - MG 66.348 3.223 289 (4.509) 65.351
Circulante 4.428
Não Circulante 60.923
• Principais características dos contratos de concessão: RAP - A prestação do 
serviço público de transmissão ocorrerá mediante o pagamento à transmisso-
ra da RAP a ser auferida, a partir da data de disponibilização para operação 
comercial das instalações de transmissão. A RAP é reajustada anualmente 
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - IPCA. Faturamento da re-
ceita de operação, manutenção e construção - Pela disponibilização das ins-
talações de transmissão para operação comercial, a transmissora terá direito 
ao faturamento anual de operação, manutenção e construção, reajustado e 
revisado anualmente. Parcela variável - A receita de operação, manutenção 
e construção estará sujeita a desconto, mediante redução em base mensal, 
refletindo a condição de disponibilidade das instalações de transmissão, con-
forme metodologia disposta no Contrato de Prestação de Serviços de Trans-
missão - CPST. A parcela referente ao desconto anual por indisponibilidade 
não poderá ultrapassar 12,5% da receita anual de operação, manutenção e 
construção da transmissora, relativa ao período contínuo de 12 meses anterio-
res ao mês da ocorrência da indisponibilidade, inclusive esse mês. Caso seja 
ultrapassado o limite supracitado, a transmissora estará sujeita à penalidade 
de multa, aplicada pela ANEEL nos termos da Resolução nº 318, de 6 de ou-
tubro de 1998, no valor máximo por infração incorrida de 2% do valor do fatu-
ramento anual de operação, manutenção e construção dos últimos 12 meses 
anteriores à lavratura do auto de infração. Extinção da concessão e reversão 
de bens vinculados - O advento do termo final do contrato de concessão deter-
mina, de pleno direito, a extinção da concessão, facultando-se à ANEEL, a seu 
exclusivo critério, prorrogar o referido contrato até a assunção de uma nova 
transmissora. A extinção da concessão determinará, de pleno direito, a rever-
são, ao Poder Concedente, dos bens vinculados ao serviço, sendo procedidos 
os levantamentos e as avaliações, bem como a determinação do montante da 
indenização devida à transmissora, observados os valores e as datas de sua 
incorporação ao sistema elétrico. O valor da indenização dos bens reversíveis 

será aquele resultante de inventário realizado pela ANEEL ou por preposto 
especialmente designado, e seu pagamento será realizado com os recursos 
da Reserva Global de Reversão - RGR. A Companhia não é obrigada a remu-
nerar o Poder Concedente pelas concessões das linhas de transmissão de 
energia por meio de investimentos adicionais quando da reversão dos bens 
vinculados ao serviço público de energia elétrica. A Administração entende 
que a melhor estimativa para o valor de indenização é o valor residual do ativo 
imobilizado. Renovação - A critério exclusivo da ANEEL e para assegurar a 
continuidade e qualidade do serviço público, o prazo da concessão poderá ser 
prorrogado por, no máximo, igual período, mediante requerimento da trans-
missora.    Aspectos ambientais - A transmissora deverá construir, operar e 
manter as instalações de transmissão, observando a legislação e os requisitos 
ambientais aplicáveis, adotando todas as providências necessárias perante o 
órgão responsável para obtenção dos licenciamentos, por sua conta e risco, e 
cumprir todas as suas exigências. Descumprimento de penalidades - Nos ca-
sos de descumprimento das penalidades impostas por infração ou notificação 
ou determinação da ANEEL e dos procedimentos de rede, para regularizar a 
prestação de serviços, poderá ser decretada a caducidade da concessão, na 
forma estabelecida na lei e no contrato de concessão, sem prejuízo da apu-
ração das responsabilidades da transmissora perante o Poder Concedente, a 
ANEEL, os usuários e terceiros, e das indenizações cabíveis. Alternativamen-
te à declaração de caducidade, a ANEEL poderá propor a desapropriação do 
bloco de ações de controle da transmissora e levá-lo a leilão público. O valor 
mínimo definido para o leilão será o montante líquido da indenização que seria 
devida no caso da caducidade. Aos controladores será transferido, do mon-
tante apurado, o valor equivalente às respectivas participações. • Estrutura de 
formação da RAP - A Companhia é remunerada pela disponibilidade de suas 
instalações de transmissão, integrantes da Rede Básica e da Rede Básica 
de Fronteira, não estando vinculada à carga de energia elétrica transmitida, 
mas sim ao valor homologado pela ANEEL quando da outorga do contrato de 
concessão. A remuneração pelas Demais Instalações de Transmissão - DIT 
que não pertencem à Rede Básica é feita por meio de uma tarifa definida pela 
ANEEL. Resoluções homologatórias emitidas pela ANEEL:

Ciclo 2019-2020 Ciclo 2018-2019 Ciclo 2017-2018
Resolução nº 2.565,

de 25/06/2019
Resolução 2.408 

de 28/06/2018
Resolução 2.258 

de 30/06/2017
Período: de 01/07/2019 

a 30/06/2020
Período: de 01/07/2018 

a 30/06/2019
Período: de 01/07/2017 

a 30/06/2018

RAP Parcela
de Ajuste Total RAP Parcela

de Ajuste Total RAP Parcela
de Ajuste Total

5.416 (4) 5.412 5.175 (135) 5.040 5.204 (674) 4.530
Revisão Tarifária - Em junho de 2018, em decorrência da realização da revi-
são tarifária descrita na cláusula sétima do contrato de concessão assinado 
junto à ANEEL, que ocorre a cada 5 (cinco) anos, a Companhia teve a sua 
Receita Anual Permitida - RAP reduzida a partir do ciclo 2018-2019, através 
da Resolução Homologatória 2.405/2018 - ANEEL. Esta redução na RAP para 
o próximo ciclo até o final do contrato de concessão impacta diretamente o 
fluxo de recebimento esperado do ativo de contrato de concessão (contas 
a receber) da Companhia, sendo essa redução no ativo de contrato de con-
cessão registrada diretamente no resultado do período na rubrica “Receita 
operacional líquida” no montante aproximado de R$2.177.
7. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS

2019 2018
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL sobre diferenças tempo-
rárias - Passivo (*) 2.244 2.205
(*) Valores substancialmente relacionados à aplicação do CPC 47.
8. TRIBUTOS DIFERIDOS

2019 2018
Programa de Integração Social - PIS e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS (*) - Passivo 2.385 2.363
(*) Valores referentes à aplicação do CPC 47.
9. PARTES RELACIONADAS
I - Outras Contas a receber - OCR e Outras contas a pagar - OCP. a) Ativos 
e receitas:

R
E
F

Principais informações sobre os contratos e transações com partes relacionadas

Classificação contábil, natureza 
do contrato e contraparte

Valor
 Original

Período de
 vigência/ 
duração

Taxa de juros/
Atualização 
monetária

Principais condições de
 rescisão ou extinção

Outras informações 
relevantes

Transações com empresas ligadas

1 OCR - Contrato de CCT - CEMIG 
D

R$57
Valor

mensal

18/03/2014
até o término 

da concessão.

Juros efetivos de 
mora de 12% a.a. 
e multa de 2% / 

Atualização anual 
pelo IPCA, quando da 
atualização da RAP.

Por qualquer das partes por decretação 
de falência, dissolução judicial ou qual-
quer alteração do estatuto social das 

partes que prejudique a capacidade de 
executar as obrigações desse contrato, 

caso fortuito ou força maior.

Não houve.

R
E
F

Contratos e 
outras transações

Ativo Receita
2019 2018 2019 2018

1 Contrato de CCT - CEMIG D 81 80 968 949
b) Passivos e despesas

R
E
F

Principais informações sobre os contratos e transações com partes relacionadas
Classificação contábil, 
natureza do contrato 

e contraparte

Valor
 Original

Período de
 vigência / 
duração

Taxa de juros/
Atualização monetária

Principais condições
 de rescisão ou extinção

Outras informações 
relevantes

Transações com a Controladora

1 OCP - Serviços de 
“back-office” - Taesa

R$27
Valor mensal

27/09/2019 a 
27/09/2024

Multa de 2% a.m. + juros 
de mora/ Atualização 

anual pelo IPCA

O contrato pode ser rescindido a 
qualquer tempo, unilateralmente, 

mediante comunicação por escrito 
com antecedência mínima de 30 
dias, na hipótese de recuperação 

judicial ou extrajudicial e/ou falência 
de uma das partes, independente de 
notificação judicial ou extrajudicial.

Contrato anuído 
através do despacho 

ANEEL nº 2.637/2019.

Transações com empresas ligadas

2
OCP - Contrato de CCI - Cemig 
Geração e Transmissão (“CE-

MIG GT”)

R$3
Valor mensal

A partir de 
17/02/2014 até 

o término da 
concessão.

Juros efetivos de mora 
de 12% a.a. e multa de 
2%/ Atualização anual 

pelo IPCA.

Somente poderá ser rescindido em 
caso de extinção da concessão de 

qualquer das partes, ou por determi-
nação legal.

Não houve.

3 OCP - O&M - CEMIG GT R$49
Valor mensal

10/07/2019 a 
10/07/2024

Juros efetivos de mora 
de 12% a.a. e multa de 
2%/ Atualização anual 

pelo IPCA.

Poderá ser rescindido: por qualquer 
uma das partes, sem que ocorra 
multa contratual, pagamento por 

indenização ou qualquer outra pe-
nalidade, desde que haja notificação 

por escrito com antecedência de 
180 dias; por descumprimento das 

condições acordadas; na ocorrência 
de caso fortuito ou força maior.

Não houve.

R
E
F

Contratos e outras transações
Passivo Custos e Despesas

2019 2018 2019 2018

1 Serviços de “back-office” - Taesa 27 24 307 287
2 CCI - CEMIG GT - 4 47 49
3 O&M -CEMIG GT 43 - 443 566

70 28 797 902
II - Dividendos a pagar
Dividendos a pagar 2018 Dividendos obrigatórios/adicionais aprovados 2019
Taesa 5.630 28.762 34.392
III - Remuneração dos administradores: Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 os administradores da Companhia abdicaram qualquer tipo 
de remuneração pelo desempenho de suas funções.
10. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Características do empréstimo
Financiador Data de

 assinatura Tipo Valor contratado
 e liberado Vencimento final Encargos financei-

ros anuais Parcelas a vencer

BNDES-FINAME 04/12/2012 CCB-subcrédito A 19.571 15/12/2022 Taxa fixa de 2,5% a.a. 36

2018 Juros incorridos Juros pagos Amortização de principal 2019
BNDES - FINAME 9.795 215 (217) (2.446) 7.347

Circulante 2.456 2.454
Não circulante 7.339 4.893

Parcelas vencíveis por indexador Circulante 2021 2022 Não circulante Total
Taxa fixa 2.454 2.446 2.447 4.893 7.347

O contrato de empréstimo e financiamento possui apenas cláusulas restritivas “covenants” não financeiras de vencimento antecipado durante a vigência do 
mesmo. Em 31 de dezembro de 2019, todas as cláusulas restritivas foram cumpridas. A Taesa é avalista da Companhia no empréstimo com o BNDES.

11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social - Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o capital subscrito e 
integralizado era de R$10.457.000,00 (dez milhões quatrocentos e cinquenta 
e sete mil reais) representados por 10.457.000 (dez milhões quatrocentas e 
cinquenta e sete mil) ações ordinárias nominativas sem valor nominal. Reser-
va de lucros: (a) Reserva legal - constituída à razão de 5% do lucro líquido 
apurado em cada exercício social nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, 
até o limite de 20% do capital social, e (b) Reserva especial - constituída com 
base no artigo 202, inciso III, parágrafo 5º da nº Lei 6.404/76.
Remuneração dos acionistas - O estatuto social da Companhia prevê o paga-
mento de dividendos anuais mínimos obrigatórios de 25%, calculado sobre o 
lucro líquido do exercício apurado na forma da Lei nº 6.404/76. 
Destinação do lucro do exercício: 2019 2018 (*)
Lucro líquido do exercício 4.709 2.162
Adoção inicial do CPC 47 - lucros acumulados - 25.963

4.709 28.125
Reserva legal (5%) - -
Dividendos mínimos obrigatórios - 25% (1.177) (540)
Dividendos adicionais propostos (3.532) (27.585)
Reserva especial - -
(*) Ratificada na AGO de 30 de abril de 2019.
12. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Correntes - Calculados sobre a receita bruta com base no regime do lucro 
presumido.

 Reconciliação da taxa efetiva
2019 2018

IRPJ CSLL IRPJ CSLL
Receita operacional bruta 6.653 6.653 3.993 3.993
(+/-) Parcela antecipada - superávit/déficit 2 2 (1) (1)
Diferença entre regime de caixa e compe-
tência (655) (655) 998 998

6.000 6.000 4.990 4.990
Percentual 8% 12% 8% 12%

480 720 399 599
Demais receitas:
Rendas de aplicação financeira 187 187 142 142
Outras receitas financeiras 4 4 5 5

 Reconciliação da taxa efetiva
2019 2018

IRPJ CSLL IRPJ CSLL
191 191 147 147

Base de cálculo 671 911 546 746
Imposto de renda - 15% (101) - (82) -
Adicional de imposto de renda - 10% (43) - (31) -
Contribuição social - 9% - (82) - (67)
Total de despesa (144) (82) (113) (67)
Total de IRPJ e CSLL 226 (180)
Diferidos - Registrados para refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis às diferen-
ças temporárias entre a base fiscal de ativos e passivos (que afetem diretamente 
a receita, uma vez que a Companhia é tributada pelo lucro presumido) e o res-
pectivo valor contábil, incluindo-se entre elas os ajustes decorrentes das Leis nº 
11.638/07, nº 11.941/09 e nº 12.973/14.

2019 2018
Imposto de renda (24) 9
Contribuição social (13) 5

(37) 14
13. COBERTURA DE SEGUROS
A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens 
sujeitos aos riscos para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de 
sua atividade. Possui cobertura de seguros contra incêndio e riscos diversos 
para os bens tangíveis atrelados à concessão, e mantém apenas seguros em 
relação aos danos em seus equipamentos acima de R$500.

Tipo de seguro
Segura-

dora Vigência

Limite
máximo de  

Indenização

Danos
Materiais - 

Valor em risco
Prê-
mio

Responsabilidade
Civil Geral Chubb

20/09/19 a 
19/09/20 10.000 - -

Risco Operacional MAPFRE
02/12/19 a 
01/06/21 - 22.777 54

Directors & Offi-
cers

Zurich
Seguros

19/09/19 a 
18/09/20 15.000 - -

Os seguros da Companhia são contratados conforme as respectivas políticas 
de gerenciamento de riscos e seguros vigentes e dada a sua natureza não 
fazem parte do escopo dos nossos auditores independentes.

14 INSTRUMENTOS FINANCEIROS
14.1 Estrutura de gerenciamento de riscos: O gerenciamento de riscos da 
Companhia visa identificar e analisar os riscos considerados relevantes pela 
Administração. Esses riscos incluem o risco de capital, de mercado (risco de 
taxa de juros e outros riscos operacionais, quando aplicável), de crédito e de 
liquidez. A Companhia não possui instrumentos financeiros derivativos nos 
exercícios apresentados. 14.2 Gestão do risco de capital: A Companhia ad-
ministra seus capitais para assegurar que possa continuar com suas ativida-
des normais e maximizar o retorno a todas as partes interessadas ou envolvi-
das em suas operações. A estrutura de capital é formada pelo endividamento 
líquido, ou seja, empréstimos deduzidos pelo caixa e equivalentes de caixa, e 
patrimônio líquido.
14.3 Categorias de instrumentos financeiros: 

2019 2018
Ativos financeiros
Valor justo por meio do resultado:
- Títulos e valores mobiliários 3.955 2.773
Custo amortizado:
- Bancos 4 2
- Contas a receber de concessionários e permissionários 1.019 440

4.978 3.215
Passivos financeiros
Outros passivos financeiros ao custo amortizado:
- Fornecedores 192 206
- Empréstimos e financiamentos 7.347 9.795
- Rateio de antecipação e parcela de ajuste 2 3

7.541 10.004
14.4 Risco de mercado: 14.4.1 Gestão do risco de taxa de juros: A recei-
ta da Companhia é atualizada anualmente por índices de inflação. Em caso 
de deflação, as concessionárias terão suas receitas reduzidas. Em caso de 
repentino aumento da inflação, as concessionárias poderiam não ter as suas 
receitas ajustadas tempestivamente e, com isso, incorrer em impactos nos 
resultados.  Para minimizar o risco de captação insuficiente de recursos com 
custos e prazos de reembolso considerados adequados, a Companhia moni-
tora permanentemente o cronograma de pagamento de suas obrigações e a 
sua geração de caixa. Não houve mudança relevante na exposição da Com-
panhia quanto aos riscos de mercado ou na maneira pela qual ela administra 
e mensura esses riscos. A Companhia está exposta às flutuações de taxa de 
juros pós-fixadas sobre aplicações financeiras. Esse risco é administrado por 
meio do monitoramento dos movimentos de taxas de juros. 14.4.2 Análises 
de sensibilidade sobre instrumentos financeiros: As análises de sensibi-
lidade foram elaboradas com base na exposição líquida da Companhia às 
taxas variáveis dos instrumentos financeiros ativos relevantes, em aberto no 
fim do exercício deste relatório. Essas análises foram preparadas assumindo 
que o valor dos ativos a seguir estivesse em aberto durante todo o exercício, 
ajustado com base nas taxas estimadas para um cenário provável do compor-
tamento do risco que, caso ocorra, pode gerar resultados adversos.

2019 Cenário provável em 2020
CDI (a) 5,94% 4,25%
(a) Divulgado pelo BACEN (Relatório Focus - Mediana Top 5 de médio prazo), 
06 de março de 2020 – Fonte Externa Independente.
Exposição líquida dos instrumen-
tos financeiros não derivativos Saldo em 2019

Efeito Provável no 
LAIR - 2020 - (redução)

Ativos financeiros - Títulos e 
valores mobiliários - CDI 3.955 (67)
14.5 Gestão de risco de crédito: O risco de crédito refere-se ao risco de uma 
contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais, levando a Compa-
nhia a incorrer em perdas financeiras. Esse risco é basicamente proveniente 
dos investimentos mantidos com bancos e instituições financeiras. O risco de 
crédito do saldo mantido em caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores 
mobiliários é limitado porque as contrapartes são representadas por bancos e 
instituições financeiras que possuem níveis de classificação de crédito (“ratin-
gs”) satisfatórios, o que caracteriza uma grande probabilidade de que nenhu-
ma contraparte falhe ao cumprir com suas obrigações. Com relação ao risco 
de crédito proveniente das transações com clientes e o ativo de contrato de 
concessão, a Administração entende que não é necessária a contabilização 
de provisão para perdas ou análises de crédito em relação aos seus clientes, 
pois o CUST, celebrado entre o ONS e a Companhia, garante o recebimen-
to dos valores devidos pelos usuários, pelos serviços prestados por meio do 
Contrato de Constituição de Garantia - CCG e da Carta de Fiança Bancária 
- CFB. As principais vantagens desses mecanismos de proteção são: (i) riscos 
diluídos, pois todos os usuários pagam a todos os transmissores; (ii) as garan-
tias financeiras são fornecidas individualmente pelos usuários; e (iii) negocia-
ções de pagamento são feitas diretamente entre transmissores e usuários. No 
caso de não pagamento, a Companhia, como agente de transmissão, poderá 
solicitar ao ONS o acionamento centralizado da garantia bancária do usuário 
relativa ao CCG ou à CFB.  14.6 Gestão do risco de liquidez: A Companhia 
gerencia o risco de liquidez mantendo adequadas reservas, linhas de crédito 
bancárias para captação de empréstimos, por meio do monitoramento dos 
fluxos de caixa e perfis de vencimento. A tabela a seguir (i) apresenta em 
detalhes o prazo de vencimento contratual remanescente dos passivos finan-
ceiros não derivativos, (ii) foi elaborada de acordo com os fluxos de caixa não 
descontados dos passivos financeiros com base na data mais próxima em que 
a Companhia deve quitar as respectivas obrigações e (iii) inclui os fluxos de 
caixa dos juros e do principal.
Empréstimos e
 financiamentos

Até
 1 mês

De 1 a 3 
meses

De 3 meses 
a 1 ano

De 1 a 5 
anos Total

Prefixada 219 437 1.946 5.021 7.623
14.7 Gestão dos riscos operacionais: É o risco de prejuízos diretos ou indi-
retos decorrentes de uma variedade de causas associadas a processos, pes-
soal, tecnologia e infraestrutura da Companhia e de fatores externos, exceto 
riscos de crédito, mercado e liquidez, como aqueles decorrentes de exigên-
cias legais e regulatórias e de padrões geralmente aceitos de comportamento 
empresarial. Os principais riscos operacionais aos quais a Companhia está 
exposta, são: Riscos regulatórios - Extensa legislação e regulação governa-
mental emitida pelos seguintes órgãos: Ministério de Minas e Energia - MME, 
ANEEL, ONS e Ministério do Meio Ambiente. Caso a Companhia venha a 
infringir quaisquer disposições da legislação ou regulamentação aplicáveis, 
a referida infração pode significar a imposição de sanções pelas autoridades 
competentes. Risco de seguros - Contratação de seguros de risco opera-
cional e de responsabilidade civil para suas subestações. Danos nas linhas 
de transmissão contra prejuízos decorrentes de incêndios, raios, explosões, 
curtos-circuitos e interrupções de energia elétrica não são cobertos por tais 
seguros, o que poderia acarretar custos e investimentos adicionais significa-
tivos. Risco de interrupção do serviço - Em caso de interrupção do serviço, a 
Companhia estará sujeita à redução de sua receita por meio da aplicação de 
algumas penalidades, conforme regras estabelecidas pelo órgão regulador. 
No caso de desligamentos prolongados, os efeitos podem ser relevantes. Ris-
co de construção e desenvolvimento das infraestruturas - Caso a Companhia 
expanda os seus negócios através da construção de novas instalações de 
transmissão, poderá incorrer em riscos inerentes à atividade de construção, 
atrasos na execução da obra e potenciais danos ambientais que poderão re-
sultar em custos não previstos e/ou penalidades. Caso ocorra algum atraso 
ou algum dano ambiental no âmbito da construção e desenvolvimento de in-
fraestruturas, tais eventos poderão prejudicar o desempenho operacional da 
Companhia ou atrasar seus programas de expansão, hipótese em que a per-
formance financeira da Companhia poderia sofrer um impacto adverso. Dado 
que a Companhia pode depender de terceiros para fornecer os equipamentos 
utilizados em suas instalações, estão sujeitas a aumentos de preços e fa-
lhas por parte de tais fornecedores, como atrasos na entrega ou entrega de 
equipamentos avariados. Tais falhas poderão prejudicar as atividades e ter 
um efeito adverso nos resultados. Adicionalmente, devido às especificações 
técnicas dos equipamentos utilizados em suas instalações, há disponibilidade 
de poucos fornecedores e, para determinados equipamentos, há um único 
fornecedor. Caso algum fornecedor descontinue a produção ou interrompa a 
venda de quaisquer dos equipamentos adquiridos, pode não haver possibilida-
de de aquisição de tal equipamento com outros fornecedores. Nesse caso, a 
prestação dos serviços de transmissão de energia elétrica poderá ser afetada, 
sendo obrigadas a realizar investimentos não previstos, a fim de desenvolver 
ou custear o desenvolvimento de nova tecnologia para substituir o equipa-
mento indisponível, o que poderá impactar de forma negativa a sua condição 
financeira e seus resultados operacionais. Risco técnico - Eventos de caso 
fortuito ou força maior podem causar impactos econômicos e financeiros maio-
res do que os previstos pelo projeto original. Nesses casos, os custos neces-
sários à recolocação das instalações em condições de operação devem ser 
suportados pela Companhia. Caso tais riscos se materializem, o desempenho 
financeiro e operacional da Companhia poderá sofrer um impacto adverso. 
Risco de contencioso - A Companhia é parte em diversos processos judiciais 
e administrativos, que são acompanhados pelos seus assessores jurídicos. 
A Companhia analisa periodicamente as informações disponibilizadas pelos 
seus assessores jurídicos para concluir sobre a probabilidade de êxito final 
das causas, evitando a ocorrência de prejuízos financeiros e danos à sua re-
putação e buscar eficácia de custos. A Administração da Companhia é respon-
sável pelo desenvolvimento e implantação de controles para mitigar os riscos 
operacionais: (i) exigências para segregação adequada de funções, incluindo 
a autorização independente de operações; (ii) exigências para a reconciliação 
e o monitoramento de operações; (iii) cumprimento com exigências regulató-
rias e legais; (iv) documentação de controles e procedimentos; (v) exigências 
para a avaliação periódica de riscos operacionais enfrentados e a adequação 
de controles e procedimentos para tratar dos riscos identificados; (vi) exigên-
cias de reportar os prejuízos operacionais e as ações corretivas propostas; 
(vii) desenvolvimento de planos de contingência; (viii) treinamento e desenvol-
vimento profissional; (ix) padrões éticos e comerciais; e (x) mitigação de risco, 
incluindo seguro, quando eficaz. 14.8 Hierarquia do valor justo dos instru-
mentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado: Os
diferentes níveis foram definidos conforme: (a) Nível 1 - preços cotados (não 
ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos e idênticos; (b) Nível 
2 - “inputs”, exceto preços cotados, incluídos no Nível 1 que são observáveis 
para o ativo ou passivo, direta (preços) ou indiretamente (derivado de preços); 
e (c) Nível 3 - premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em 
dados observáveis de mercado (“inputs” não observáveis). Não houve mudan-
ça de nível para esses instrumentos financeiros no exercício findo em 31 de 
dezembro de 2019. 14.8.1 Instrumentos financeiros mensurados ao valor 
justo por meio do resultado:

Ativos financeiros
Nota

 explicativa 2019 2018
Hierarquia do 

valor justo
Títulos e valores mobiliários 5 3.955 2.773 Nível 2
15. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

2019 2018
Remuneração do ativo de contrato de concessão 3.218 3.223
Correção monetária do ativo de contrato de concessão 2.037 289
Operação e manutenção 901 883
Parcela variável (a) (4) -
Outras receitas 501 (402)
Receita operacional bruta 6.653 3.993
PIS e COFINS correntes (219) (182)
PIS e COFINS diferidos (22) 38
Encargos setoriais (b) (234) (251)
Deduções da receita (475) (395)
Receita operacional líquida 6.178 3.598
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Conciliação entre receita bruta e receita tributável de 
IR e CS 2019 2018
Receita operacional bruta 6.653 3.993
(+/-) Efeitos de ajustes societários e tributação pelo regime
  de caixa/parcela antecipada – superávit/déficit (653) 997
Receita operacional bruta tributável 6.000 4.990
(a) Parcela a ser deduzida da receita da transmissora em virtude da não pres-
tação adequada do serviço público de transmissão. A PV pode ser classificada 
em Não programada, quando ocorre indisponibilidade do sistema por acidente 
e em Programada quando há manutenção em equipamentos que pertençam à 
linha de transmissão. (b) Encargos setoriais definidos pela ANEEL e previstos 
em lei, destinados a incentivos com P&D, constituição de RGR dos serviços 
públicos, Taxa de Fiscalização, Conta de Desenvolvimento Energético e Pro-
grama de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica. 
16. NATUREZA DE CUSTOS E DESPESAS

2019 2018
Materiais 9 (26)
Serviços de terceiros (1.094) (1.050)
Outros custos e despesas operacionais (88) (58)
Total custos e despesas (1.173) (1.134)
A demonstração do resultado utiliza uma classificação dos custos e despesas 
com base na sua função, cuja natureza dos principais montantes é demonstra-
da a seguir: Custos e despesas com serviços de terceiros: Os custos referem-
-se basicamente aos custos com operação, manutenção, compartilhamento 
de instalações, comunicação multimídia e serviços de engenharia. As despe-
sas referem-se basicamente as despesas com consultorias, serviços gráficos, 
comunicação e auditoria. Custos com materiais: referem-se basicamente aos 
custos de aquisição de materiais utilizados na operação e manutenção das 
linhas de transmissão e reclassificação para imobilizado administrativo. Ou-

tros custos e despesas operacionais: referem-se basicamente a patrocínios, 
impostos estaduais e seguros.
17. RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS

2019 2018
Rendimentos de aplicação financeira 187 142
Outras receitas financeiras 4 5
Receitas financeiras 191 147
Empréstimos e financiamentos - Juros incorridos (215) (276)
Outras receitas (despesas) financeiras - líquidas (9) (7)
Despesas financeiras (224) (283)

(33) (136)
18. COMPROMISSOS ASSUMIDOS
Operação e manutenção dos ativos - Conforme nota explicativa nº 9 - Partes 
relacionadas, a Companhia contratou a CEMIG GT para realização das ativi-
dades de operação e manutenção de suas instalações.
19. OUTRAS INFORMAÇÕES
Aspectos ambientais - No projeto de construção da subestação de São Gotar-
do não foi necessária a emissão de licença ambiental específica, pois a área 
onde o ativo foi construído já estava licenciada e, portanto, não foi constituída 
provisão para gastos de compensação ambiental.

Diretoria
Nome Cargo

Marcus Pereira Aucélio Diretor sem denominação
Marco Antônio Resende Faria Diretor sem denominação

Raul Lycurgo Leite Diretor sem denominação
Wagner Rocha Dias 

Contador CRC RJ-112158/O-3 - CPF nº 778.993.777-49

Declaração da Diretoria 

Os membros da Diretoria da São Gotardo Transmissora de Energia S.A. 
(“Companhia”), infra-assinados, no desempenho de suas funções legais e es-
tatutárias, declaram que reviram, discutiram e concordam com as demonstra-
ções financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2019, e respectivos documentos complementares.

Rio de Janeiro, 12 de março de 2020.

Marco Antônio Resende Faria Diretor sem Designação Específica
Marcus Pereira Aucélio Diretor sem Designação Específica

Raul Lycurgo Leite Diretor sem Designação Específica
Declaração da Diretoria

Os membros da Diretoria da São Gotardo Transmissora de Energia S.A. (a 
“Companhia”), infra-assinados, no desempenho de suas funções legais e es-
tatutárias, declaram que reviram, discutiram e concordam com as opiniões dos 
auditores independentes da Companhia expressas no parecer pertinente às 
demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo 
em 31 de dezembro de 2019, e respectivos documentos complementares. 

Rio de Janeiro, 12 de março de 2020.

Marco Antônio Resende Faria Diretor sem Designação Específica
Marcus Pereira Aucélio Diretor sem Designação Específica

Raul Lycurgo Leite Diretor sem Designação Específica
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras

Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da São Gotardo Transmissora de 
Energia S.A. Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações 
financeiras da São Gotardo Transmissora de Energia S.A. (Companhia), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respec-
tivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das princi-
pais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras aci-
ma referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira da São Gotardo Transmissora de Energia 
S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os 
seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éti-
cas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras in-
formações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório 
do auditor: A administração da Companhia é responsável por essas outras 
informações que compreendem o Relatório da administração. Nossa opinião 
sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da administra-
ção e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse 
relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa 
responsabilidade é a de ler o Relatório da administração e, ao fazê-lo, con-
siderar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as de-
monstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, 
de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no 
trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da ad-

ministração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a rela-
tar a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança 
pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável pela ela-
boração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra-
ções financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a adminis-
tração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continu-
ar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a 
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar 
a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela go-
vernança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão 
do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabili-
dades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nos-
sa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma 
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevan-
tes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como 
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os 
riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independente-
mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimen-
tos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de 

auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de 
não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o 
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 
• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria 
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 
mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos con-
troles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contá-
beis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divul-
gações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, 
pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base 
nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação 
a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à 
capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Ava-
liamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras repre-
sentam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível 
com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os respon-
sáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da 
época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas 
de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que 
eventualmente tenham sido identificadas durante nossos trabalhos. Rio de Ja-
neiro, 12 de março de 2020.
ERNST & YOUNG Pia Leocádia de Avellar Peralta
Auditores Independentes S.S. Contadora
CRC-2SP015199/O-6 CRC-1RJ101080/O-0
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CALENDÁRIO FISCAL

DIA ESPECIFICAÇÃO
10 COMPROVANTE DE RENDIMENTOS – JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que pagaram ou 

creditaram juros sobre o capital próprio a beneficiário pessoa jurídica, no mês de fevereiro/2020.
GPS – REMESSA DA CÓPIA AO SINDICATO - PESSOAS OBRIGADAS: Todas as empresas deverão encaminhar ao Sindicato representativo 
da categoria profissional mais numerosa entre seus empregados cópia da GPS – Guia da Previdência Social, relativa ao mês de fevereiro/2020.
IPI (CÓDIGO TIPI: 2402.20.00) - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, industriais e os a estes equiparados, com exceção 
das empresas que tenham prazos específicos, relativamente aos cigarros contendo tabaco.
FATO GERADOR: Apuração no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IR/FONTE – SERVIÇOS PRESTADOS POR TRANSPORTADOR PARAGUAIO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas, domiciliadas no 
Brasil, autorizadas a operar transporte rodoviário internacional de carga, que efetuaram a retenção do IR/Fonte sobre rendimentos que pagaram, 
creditaram, entregaram, empregaram ou remeteram a beneficiário transportador autônomo pessoa física, residente na República do Paraguai, 
considerado como sociedade unipessoal naquele País, decorrentes da prestação de serviços de transporte rodoviário internacional de carga.
FATO GERADOR: Rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos durante o mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

13 CIDE – COMBUSTÍVEL - PESSOAS OBRIGADAS: O produtor e o formulador, pessoa física ou jurídica, de gasolina e suas correntes.
FATO GERADOR: Comercialização do combustível, no mercado interno, no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CIDE – REMESSAS AO EXTERIOR - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas:
a) detentoras de licença de uso ou adquirentes de conhecimentos tecnológicos, bem como aquelas signatárias de contratos que impliquem 
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior;
b) signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes prestados por residentes ou 
domiciliados no exterior; e
c) que pagam, creditam, entregam, empregam ou remetem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
FATO GERADOR: Pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de valores no mês de fevereiro/2020, a residentes ou domiciliados no 
exterior, a título de royalties ou remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto: fornecimento de tecnologia; prestação 
de assistência técnica (serviços de assistência técnica e serviços técnicos especializados); serviços técnicos e de assistência administrativa e 
semelhantes; cessão e licença de uso de marcas; e cessão e licença de exploração de patentes.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
DCTFWEB MENSAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, os consórcios que 
realizem negócios em nome próprio, as entidades de fiscalização do exercício profissional, os Microempreendedores Individuais com empregado, 
os produtores rurais pessoa física, as pessoas físicas que adquirirem produção de produtor rural pessoa física ou de segurado especial para 
venda, no varejo, a consumidor pessoa física e as demais pessoas jurídicas obrigadas ao recolhimento das contribuições previdenciárias, 
inclusive incidente sobre a receita bruta.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais do Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.863 RFB/2018 
com faturamento acima de R$ 78.000.000,00, no ano-calendário de 2016 (1º Grupo do cronograma de implantação da DCTFWeb), e de R$ 
4.800.000,00, no ano-calendário de 2017 (2º Grupo do cronograma de implantação da DCTFWeb).
As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as informações relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias 
úteis após a sua realização.
EFD-CONTRIBUIÇÕES – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas contribuintes do PIS/Pasep, da Cofins e/ou da 
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado. Também estão obrigadas à entrega 
as imunes e as isentas do IRPJ, cuja soma dos valores mensais das contribuições apuradas, objeto da escrituração, seja superior a R$ 10.000,00. 
As pessoas jurídicas sujeitas à entrega da EFD-Reinf deixam de informar a CPRB na EFD-Contribuições. 
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÕES: A EFD-Contribuições será emitida de forma centralizada pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica.
No caso da pessoa jurídica ser sócia ostensiva de Sociedades em Conta de Participação (SCP), a EFD-Contribuições deverá ser transmitida 
separadamente, para cada SCP, além da transmissão da EFD-Contribuições da sócia ostensiva.
EFD-REINF – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Estão obrigados a prestar informações por meio da EFD-Reinf os seguintes 
sujeitos passivos, ainda que imunes ou isentos:
a) pessoas jurídicas que prestam e que contratam serviços realizados mediante cessão de mão de obra nos termos do artigo 31 da Lei 8.212/91;
b) pessoas jurídicas responsáveis pela retenção do PIS/Pasep, da Cofins e da CSLL;
c) pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB);
d) produtor rural pessoa jurídica e agroindústria quando sujeitos a contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta proveniente da 
comercialização da produção rural;
e) associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional que tenham recebido valores a título de patrocínio, licenciamento de 
uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
f) empresa ou entidade patrocinadora que tenha destinado recursos a associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional a título 
de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
g) entidades promotoras de eventos desportivos realizados em território nacional, em qualquer modalidade desportiva, dos quais participe ao 
menos 1 associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional; e
h) pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais haja retenção do IR/Fonte, por si ou como representantes 
de terceiros.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais integrantes do Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.634 
RFB/2016, exceto as optantes pelo Simples Nacional, desde que a condição de optante conste do CNPJ em 1-7-2018. As entidades promotoras 
de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as informações relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias úteis após a sua realização. 
eSOCIAL – DATA E MOTIVO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas 
equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Rescisões ocorridas no mês de fevereiro/2020, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I, I-A, II, IX e X do artigo 20 da Lei 
8.036/90, que devem ser comunicadas até o 10º dia, contado da data da extinção do vínculo.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em 
substituição ao Caged.
eSOCIAL – REINTEGRAÇÃO DE EMPREGADO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Reintegrações ocorridas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em 
substituição ao Caged.
eSOCIAL – SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Admissões ocorridas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em 
substituição ao Caged.
eSOCIAL – TRANSFERÊNCIAS DE EMPREGADO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Transferências de entrada e de saída ocorridas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em 
substituição ao Caged.
eSOCIAL – ÚLTIMO SALÁRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Alterações salariais ocorridas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em 
substituição ao Caged.
IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo 
de recursos financeiros; instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra e venda de 
títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição 
que intermediar recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra instituição; e as instituições 
autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais 
casos, efetuados no 1º decêndio de março/2020. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil 
subsequente ao fato gerador.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros 
sobre capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; prêmios, 
inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses 
prêmios; e de multa ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 1º decêndio de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas, implementos e veículos classificados nos códigos 
73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 
e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de peças, componentes ou conjuntos destinados a estes 
produtos, que efetuaram a retenção na fonte do PIS e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição de autopeças constantes dos 
Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 2ª quinzena de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

16 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MENSAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E FACULTATIVO - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes 
individuais, quando for o caso, e facultativos.
FATO GERADOR: Remuneração de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia 
útil subsequente.

20 COFINS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, 
caixas econômicas, agências de fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito, financiamento e 
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento 
mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito, 
entidades de previdência complementar privada e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO - PESSOAS OBRIGADAS: Cooperativas de trabalho obrigadas a 
descontar e recolher a contribuição previdenciária devida por seus cooperados contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração repassada ou creditada ao cooperado, no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPREGADOR - PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores, com exceção dos domésticos e contribuintes 
individuais.
FATO GERADOR: Remuneração de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRODUTOR RURAL - PESSOAS OBRIGADAS: Produtor rural, pessoa jurídica e pessoa física com 
empregados, segurado especial, o adquirente, o consignatário ou a cooperativa de produto rural que ficam sub-rogados nas obrigações do 
produtor rural. Também estão obrigadas ao recolhimento as agroindústrias, com exceção da piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura. 
O produtor rural, pessoa jurídica ou pessoa física, deverá recolher a contribuição de terceiros e a descontada dos empregados.
FATO GERADOR: Comercialização de produtos rurais no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECEITA BRUTA - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas que desenvolvam as atividades sujeitas ao 
recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, enquadradas na Lei 12.546/2011, e que tenham optado pela contribuição 
substitutiva.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO DOS 11% - PESSOAS OBRIGADAS: Empresa contratante de serviços executados mediante 
cessão de mão de obra ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário.
FATO GERADOR: Emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CSLL – PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Com exceção das pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, 
todas as demais, inclusive associações, entidades sindicais, federações, confederações, centrais sindicais e serviços sociais autônomos; 
sociedades simples, sociedades cooperativas; fundações de direito privado; e condomínios de edifícios, que efetuaram pagamentos a outras 
pessoas jurídicas de direito privado, referentes à prestação dos seguintes serviços: limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, 
transporte de valores, locação de mão de obra, assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas 
a pagar e a receber, inclusive quando prestados por empresas de factoring, e de serviços profissionais, sujeitos à retenção na fonte à alíquota 
de 4,65%.
FATO GERADOR: Pagamento dos serviços relacionados anteriormente, efetuado no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
DARF NUMERADO (DCTFWEB MENSAL) – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAS OBRIGADAS: As entidades empresariais 
obrigadas à entrega da DCTFWeb Mensal.
FATO GERADOR: Contribuições Previdenciárias relativas à competência fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão recolher o Darf pertinente à DCTFWeb Diária até o 2º dia útil 
após a realização do evento desportivo.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
DCTF – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado 
em geral, inclusive as equiparadas, as imunes e as isentas, os consórcios que realizem negócios jurídicos em nome próprio, inclusive na 
contratação de pessoas jurídicas e físicas, com ou sem vínculo empregatício.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÕES: A DCTF será apresentada de forma centralizada pela matriz.
As informações relativas às Sociedades em Conta de Participação (SCP) devem ser apresentadas pelo sócio ostensivo, em sua própria DCTF.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes que pagaram ou creditaram rendimentos sujeitos ao IR/Fonte a pessoas físicas ou jurídicas, 
residentes ou domiciliadas no País, inclusive rendimentos do trabalho.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito dos rendimentos efetuado no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: Este prazo não alcança o IR/Fonte decorrente de juros sobre o capital próprio e aplicações financeiras, prêmios, multa e 
qualquer vantagem, rendimentos e ganhos distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário, serviços prestados por transportador paraguaio, 
e rendimentos provenientes do trabalho assalariado pagos a empregado doméstico, que possuem prazos específicos relacionados neste 
Calendário, bem como aquele incidente sobre a remuneração indireta ou pagamentos efetuados a beneficiários não identificados, que deverá ser 
recolhido na data da ocorrência do fato gerador.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, 
caixas econômicas, agências de fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito, financiamento e 
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento 
mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito, 
entidades de previdência complementar privada e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – CONSTRUÇÕES PMCMV - PESSOAS OBRIGADAS: Construtoras que optaram pelo RET, 
pagamento mensal unificado do IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins, em relação à construção de unidades residenciais no âmbito do 
Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), na forma da Lei 12.024/2009.
FATO GERADOR: Receita auferida pelo contrato de construção no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia 
útil subsequente.

RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS - PESSOAS OBRIGADAS: Incorporadoras que optaram pelo 
RET, instituído pelo artigo 1º da Lei 10.931/2004, correspondente ao pagamento mensal unificado do IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins, 
relativos à incorporação imobiliária.
FATO GERADOR: Receitas decorrentes das vendas de unidades imobiliárias que compõem cada incorporação, e respectivas receitas financeiras 
e variações monetárias decorrentes dessas operações, recebidas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia 
útil subsequente.

SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Microempresas e empresas de pequeno porte que optaram pelo pagamento unificado de 
impostos e contribuições.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia 
útil subsequente.

25 COFINS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação 
do Imposto de Renda, exceto instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo 
de recursos financeiros; instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra e venda de 
títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição 
que intermediar recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra instituição; e as instituições 
autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos 
demais casos, efetuados no 2º decêndio de março/2020. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 
3º dia útil subsequente ao fato gerador.

IPI – DEMAIS PRODUTOS - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, industriais e os a estes equiparados, com exceção das 
empresas que tenham prazos específicos.
FATO GERADOR: Apuração no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros 
sobre capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; prêmios, 
inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses 
prêmios; e de multa ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 2º decêndio de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
PIS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do 
Imposto de Renda, exceto instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAS OBRIGADAS: Entidades sem fins lucrativos, inclusive condomínios, e as cooperativas que excluírem 
da base de cálculo do PIS-Faturamento ou da Cofins qualquer das receitas elencadas nos artigos 15 da Medida Provisória 2.158-35/2001 ou 
30-A da Lei 11.051/2004.
FATO GERADOR: Folha de pagamento de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
TAXA PELA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONTADORES DE PRODUÇÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Os fabricantes de cigarros 
classificados na posição 2402.20.00 da Tipi, excetuados os classificados no Ex 01, obrigados à instalação do Sistema de Controle e Rastreamento 
da Produção de Cigarros (Scorpios); e os estabelecimentos industriais envasadores de bebidas obrigados à instalação do Sistema de Controle 
de Produção de Bebidas (Sicobe).
FATO GERADOR: Utilização de equipamento contador de produção de cigarros e bebidas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

30 SERVIÇO ÚNICO DE ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO – PROGRAMA BIENAL - PESSOAS OBRIGADAS: As empresas que optarem 
pela manutenção de serviço único de engenharia e medicina do trabalho ficam obrigadas a elaborar e submeter à aprovação da Secretaria 
integrante do Ministério da Economia, competente pela segurança e saúde no trabalho,um programa bienal de Segurança e Medicina do Trabalho 
a ser desenvolvido.
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Relatório da Administração para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019
(Valores expressos em milhares de reais). Senhores Acionistas, Nos termos 
das disposições legais e estatutárias, a administração da Uptick Participações 
S.A. (“Uptick” ou “Companhia”) submete à apreciação dos Senhores o relatório da 
administração e as demonstrações contábeis da Companhia, acompanhadas do 
relatório dos auditores independentes, referente ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2019. Perfil Corporativo: A Uptick é uma sociedade por ações de 
capital aberto, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, constituída em 8 de 
setembro de 1997, e que tem por objeto social a participação em outras sociedades, 
empreendimentos e consórcios, como acionista, sócia, cotista ou consorciada. A 
Companhia mantém investimento na sua controlada em conjunto Cosern - Com-
panhia Energética do Rio Grande do Norte (“COSERN”), sociedade por ações de 
capital aberto, concessionária de serviço público de energia elétrica, destinada a 
projetar, construir e explorar os sistemas de produção, transmissão, transformação, 
distribuição e comercialização de energia elétrica e serviços correlatos que lhe 
venham a ser concedidos ou autorizados por qualquer título de direito, e atividades 
associadas ao serviço de energia elétrica, podendo administrar sistemas de pro-
dução, transmissão, distribuição ou comercialização de energia pertencentes ao 
Estado, à União ou a Municípios, prestar serviços técnicos de sua especialidade, 
realizar operações de exportação e importação, organizar subsidiárias, incorporar 
ou participar de outras empresas e praticar os demais atos necessários à conse-
cução de seu objetivo, sendo tais atividades regulamentadas e fiscalizadas pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, órgão vinculado ao Ministério das 
Minas e Energia. Estrutura Acionária: A Uptick é controlada por algumas entida-
des fechadas de previdência complementar (EFPC), as quais exercem o poder de 
controle de forma indireta, por meio do Ennesa Fundo de Investimento de Ações 
(“Ennesa FIA”), que detém 99,99% das ações ordinárias e totais de emissão da 
Companhia. O Ennesa FIA é um fundo de investimento administrado pelo BNY 
Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e 
seus cotistas são: FACHESF - Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social, 
FASERN - Fundação Cosern de Previdência Complementar, FAELCE – Fundação 

Coelce de Seguridade Social, CELPOS – Fundação Celpe de Seguridade Social, 
FUNCASAL – Fundação Casal de Seguridade Social e Fundação Itaú Unibanco - 
Previdência Complementar. Aspectos Econômicos e Financeiros: Como empre-
sa de participação (“holding”), a Uptick tem suas Receitas Operacionais originadas 
da equivalência patrimonial, mensurada conforme sua participação no patrimônio 
líquido da COSERN, que no exercício de 2019 foi de R$ 15.890 (R$ 14.062 em 
2018). Lucro Líquido do Exercício: O lucro líquido da Uptick, ao final do exercício 
de 2019, foi de R$ 15.618 (R$ 13.822 em 2018), que corresponde ao lucro por ação 
de R$ 0,29784 (R$ 0,26359 em 2018). Remuneração dos Acionistas: A Política 
Indicativa de remuneração anual mínima aos acionistas assegura a previsibilidade 
quanto ao recebimento de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio calculados 
em 25% do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei nº 
6.404/76, conforme disposto no artigo 30 do estatuto social da Companhia: “Artigo 
30 - A Companhia distribuirá como dividendo obrigatório, em cada exercício social, 
25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos 
do artigo 202 da Lei 6.404/76. Parágrafo Único: As demonstrações financeiras 
demonstrarão a proposta da administração de destinação da totalidade do lucro 
líquido do exercício, se houver, no pressuposto de sua aprovação pela Assembleia 
Geral.” Em linha com esse compromisso, a Uptick demonstra abaixo a remune-
ração distribuída aos acionistas do exercício findo em 31 de dezembro de 2019: 

2019
Lucro líquido do exercício 15.618
(-) Reserva legal (730)
Equivalência patrimonial - efeito reflexo de dividendos prescritos na 
investida 10
Base de cálculo dos dividendos 14.898
Dividendos mínimos obrigatórios (25%) 3.724
JCP deliberados em RCA (2.300)
Dividendos complementares ao mínimo obrigatório (1.424)
Total de proventos deliberados no exercício (3.724)

Reserva de lucros a realizar (11.174)
Percentual de proventos distribuído no exercício 25%
Mercado de Capitais: As ações ordinárias da Uptick são listadas no Mercado 
de Balcão Organizado da B3, sob o código UPKP3B. As mesmas não possuem 
um mercado ativo de negociação. Informações sobre a COSERN: A COSERN 
detém a concessão para distribuição de energia elétrica em 167 dos municípios 
do Estado do Rio Grande do Norte, abrangendo uma área de 53 mil Km², 
outorgada pelo Decreto de 30/12/1997 e regulada pelo Contrato de Concessão 
de Distribuição nº 08, firmado em 31/12/1997 com vigência até 31/12/2027. 
Adicionalmente, pela atual regulamentação do setor elétrico, a COSERN 
vem atendendo consumidores parcialmente e totalmente livres no Estado do 
Rio Grande do Norte, desde 2003. Os principais destaques do desempenho 
econômico-financeiro da COSERN em 2019, de acordo com o seu relatório de 
Administração são: - O Lucro Líquido em 2019 foi de R$ 273.119 (R$ 241.682 
em 2018), apresentando um acréscimo de 13% em relação ao exercício anterior. 
- Em 2019, a COSERN deliberou R$ 53.790 à título de juros sobre capital.
Adicionalmente, há proposta de distribuição de dividendos complementares
ao mínimo obrigatório de R$ 4.435 a ser aprovada em assembleia. Para
maior entendimento das operações da controlada em conjunto COSERN nos
segmentos de geração, distribuição e comercialização de energia elétrica, bem
como detalhes adicionais seu desempenho econômico-financeiro, de sua atuação
no mercado de capitais, de suas diretrizes estratégicas e outras informações
acerca de suas atividades recomenda-se a leitura de suas demonstrações
financeiras de 2018 em http://www.cosern.com.br ou pelo site da CVM em http://
www.cvm.gov.br Auditores Independentes: Em atendimento à Instrução CVM
nº 381/2003, informamos que os nossos auditores independentes, Baker Tilly
Brasil RJ Auditores independentes, não prestaram, em 2019, quaisquer outros
serviços não relacionados à auditoria externa da Uptick.

Rio de Janeiro, 12 de março de 2020. 
Helder Rocha Falcão - Diretor Presidente e de Relação com Investidores.

Notas explicativas às demonstrações financeiras – Exercícios findos em 
31 de dezembro de 2019 e 2018 – Em milhares de reais, exceto quando in-
dicado de outra forma: 1. Contexto Operacional: A Uptick Participações S.A. 
(“Companhia”) é uma sociedade por ações, de capital aberto, constituída em 8 de 
setembro de 1997, e tem por objeto social a participação em outras sociedades, 
empreendimentos e consórcios, como acionista, sócia, quotista ou consorciada. A 
Uptick é controladora em conjunto da Companhia Energética do Rio Grande do 
Norte – COSERN (“COSERN”), nos termos do Protocolo de Entendimentos firmado 
entre os acionistas daquela empresa em 11 de dezembro de 1997. A Companhia 
possui 5,8192% do capital total da controlada em conjunto COSERN, sociedade 
por ações de capital aberto, concessionária de serviço público de energia elétrica, 
destinada a projetar, construir e explorar sistemas de produção, transmissão, trans-
formação, distribuição e comercialização de energia elétrica e serviços correlatos 
que lhe venham a ser concedidos ou autorizados por qualquer título de direito, e 
atividades associadas ao serviço de energia elétrica, podendo administrar sistemas 
de produção, transmissão, distribuição ou comercialização de energia pertencentes 
ao Estado, à União ou a Municípios, prestar serviços técnicos de sua especialida-
de, realizar operações de exportação e importação, organizar subsidiárias, incor-
porar ou participar de outras empresas e praticar os demais atos necessários à 
consecução de seu objetivo, sendo tais atividades regulamentadas e fiscalizadas 
pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, órgão vinculado ao Ministério 
das Minas e Energia. A COSERN detém junto a ANEEL, a seguinte concessão:

Distribuição Municípios Localidades
Data da 

concessão
Data de 

vencimento
COSERN 167 Estado do Rio Grande do Norte 31/12/97 30/12/27
2. Apresentação das demonstrações financeiras: As principais políticas contá-
beis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas 
abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os
exercícios apresentados. 2.1. Base de apresentação: As demonstrações finan-
ceiras da Companhia foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme
as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na 
legislação societária brasileira e os Pronunciamentos, as Orientações e as Inter-
pretações Técnicas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados
pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e conforme as normas internacionais
de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS)) emitidas 
pelo InternationalAccounting Standards Board (IASB). A Companhia elaborou as
Demonstrações do Valor Adicionado – DVA, nos termos do pronunciamento técnico 
CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado, as quais são apresentadas como 
parte integrante das demonstrações financeiras, de acordo com as normas do CPC 
aplicáveis às companhias abertas, enquanto que para as normas do IFRS, repre-
sentam informação contábil adicional. A apresentação das demonstrações financei-
ras foi autorizada pelo Conselho de Administração em 12 de março de 2020. 2.2 
Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando
o custo histórico como base de valor, exceto quando indicado de outra forma, tais
como certos ativos e instrumentos financeiros, que podem ser apresentados pelo 
valor justo. 2.3 Moeda funcional e moeda de apresentação: As demonstrações 
financeiras foram preparadas e estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda 
do principal ambiente econômico onde a Companhia opera (“moeda funcional”), e, 
também, a moeda de apresentação. 2.4 Reconhecimento de receita: A receita é 
reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos serão 
gerados para a Companhia e quando possa ser mensurada de forma confiável. A 
receita líquida é mensurada com base no valor justo da contraprestação recebida 
ou a receber. 3. Sumário das políticas contábeis: As principais políticas contá-
beis da Companhia estão descritas abaixo e foram aplicadas na elaboração das 
demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 
nas demonstrações financeiras comparativas. 3.1 Instrumentos financeiros - Ativos 
financeiros: Os ativos financeiros da Companhia são reconhecidos inicialmente na 
data da negociação em que a Companhia se torna uma das partes das disposições 
contratuais do instrumento. O desreconhecimento de um ativo financeiro ocorre 
quando os direitos contratuais aos respectivos fluxos de caixa do ativo expiram ou 
quando os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. A 
Companhia possui os seguintes ativos financeiros: Mensurados ao custo amorti-
zado: são ativos financeiros com pagamentos fixos ou determináveis, que não são 
cotados em nenhum mercado ativo. A classificação de ativos financeiros depende 
da finalidade para a qual tais ativos foram adquiridos, de acordo com os preceitos 
do CPC 48/ IFRS 9, que substituiu as classificações anteriormente determinadas 
pelo CPC 38/ IAS 39. Os principais ativos financeiros que a Companhia tem classi-
ficados nesta categoria são depósitos bancários e aplicações financeiras, conforme 
demonstrado na nota explicativa nº 4. - Passivos financeiros - Passivos financei-
ros são reconhecidos inicialmente na data em que são originados ou na data de 
negociação em que a Companhia se torna parte das disposições contratuais do 
instrumento. A Companhia não possui passivos financeiros relevantes. Os ativos e 
passivos financeiros somente são compensados e apresentados pelo valor líquido 
quando existe o direito legal de compensação dos valores e haja a intenção de 
liquidação em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simul-
taneamente. - Capital social - Ações ordinárias são classificadas como patrimônio 
líquido. Custos adicionais diretamente atribuíveis à emissão de ações e opções de 
ações são reconhecidos como dedução do patrimônio líquido, líquido de quaisquer 
efeitos tributários. 3.2 Apuração do resultado - O resultado é apurado pelo regime 
de competência. 3.3 Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e equivalentes de caixa 
incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de curto 
prazo, com risco irrelevante de mudança de seu valor de mercado. As aplicações 
financeiras estão classificadas como ativo mensurado ao custo amortizado. Estas 
aplicações financeiras estão registradas ao valor nominal, acrescidos dos rendimen-
tos “pro-rata temporis” até a data do encerramento do exercício, não excedendo 
ao valor de mercado. 3.4 Tributos a recuperar - São demonstrados pelos valores 
originais efetivamente recuperáveis no curso normal das operações, atualizados 
monetariamente de acordo com as regras legais, e representam créditos fiscais 
associados às retenções de tributos federais. 3.5 Depósitos judiciais - O depósito 
judicial no montante de R$ 12 foi realizado para dar curso à discussões judiciais 
junto a CVM. Durante o andamento do processo, a procuradoria da CVM pediu o 
cancelamento de parte das CDA’s restando apenas um débito de R$ 1. Em 20 de 
agosto de 2019, ocorreu a quitação total do débito em função da Companhia ter 
desistido do processo. Ato contínuo, foi levantado o saldo remanescente atualizado 

Balanço Patrimonial
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - Em milhares de reais

Ativo Nota 2019 2018
Circulante  11.449  7.814 
Caixa e equivalentes de caixa (4) 10.010  6.504 
Dividendos e juros sobre capital próprio (6.3)  1.439  1.310 
Não circulante  84.671  79.358 
Tributos a recuperar (5) 3.839  3.487 
Depósitos judiciais - 12 
Investimento (6) 61.231  56.258 
Intangível (7) 19.601  19.601 
Total do ativo  96.120  87.172 
Passivo 
Circulante  3.871  5.040 
Tributos a recolher (8) 132  145 
Dividendos e juros sobre capital próprio (9.5)  3.724  4.882 
Contas a pagar  15  13 
Não circulante - 12 
Outros passivos - 12
Total do passivo  3.871  5.052 
Patrimônio líquido (9)  92.249  82.120
Capital social  49.646  49.646 
Reservas de lucros  41.987  32.683 
Outros resultados abrangentes  616  (209)
Total do passivo e do patrimônio líquido  96.120  87.172 

Demonstração do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Em milhares de reais, exceto o lucro por ação

Receitas (despesas) operacionais Nota 2019 2018
Resultado de equivalência patrimonial (6) 15.890 14.062
Despesas administrativas (11) (561) (501)
Lucro operacional antes do resultado financeiro 15.329 13.561
Receitas financeiras 607 577
Despesas financeiras (318) (316)
Resultado financeiro líquido (12) 289 261
Lucro líquido do exercício 15.618 13.822
Lucro líquido básico por ação (em R$): 0,29784 0,26359

Demonstração do resultado abrangente – Exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2019 e 2018 – Em milhares de reais

2019 2018
Lucro líquido do exercício 15.618 13.822
Outros resultados abrangentes reflexos:
Ganho (perda) atuarial de plano de benefícios aos funcionários 172 238
Tributos diferidos sobre resultado de plano de benefícios aos 
funcionários (59) (81)

113 157
Ganho (perda) em hedge de fluxo de caixa 1.078 (245)
Tributos diferidos sobre resultado de hedge de fluxo de caixa (366) 83

712 (162)
Outros resultados abrangentes do exercício, líquidos de 
impostos - reflexo 825 (5)
Resultado abrangente do exercício 16.443 13.817

Demonstração da mutação do patrimônio líquido – Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 – Em milhares de reais
Reserva de Lucros

Capital 
Social

Reserva de 
Lucros Reserva Legal

Dividendos 
Adicionais Pro-

postos
Outros Resultados 

Abrangentes
Lucros Acu-

mulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017 49.646 15.993 8.508 5.171 (204) - 79.114
Aprovação da proposta de dividendos adicionais (5.171) (5.171)
Ganhos e perdas atuariais líquidos reflexos 157 157
Efeito de hedge de fluxo de caixa reflexo (162) (162)
Efeito reflexo da adoção IFRS 09 na investida (758) (758)
Lucro líquido do exercício 13.822 13.822
Destinação do lucro líquido:
Reserva legal 691 (691) -
Reserva de lucros a realizar 7.491 (7.491) -
Juros sobre capital próprio deliberados - - - - - (4.882) (4.882)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 49.646 23.484 9.199 - (209) - 82.120
Ganhos e perdas atuariais líquidos reflexos 113 113
Efeito de hedge de fluxo de caixa reflexo 712 712
Efeito reflexo de dividendos prescritos na investida 10 10
Lucro líquido do exercício 15.618 15.618
Destinação do lucro líquido:
Reserva legal 730 (730) -
Reserva de lucros a realizar 11.174 (11.174) -
Juros sobre capital próprio deliberados (2.600) (2.300) (4.900)
Dividendos complementares ao mínimo obrigatório - - - - - (1.424) (1.424)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 49.646 32.058 9.929 - 616 - 92.249

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do fluxo de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 – Em milhares de reais

2019 2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais (439) (395)
Lucro líquido do exercício 15.618 13.822
Ajustes para reconciliar o lucro do exercício:
Juros e variações monetárias (167) (155)
Resultado da equivalência patrimonial (15.890) (14.062)
Aumento (redução) de Ativos e Passivos (196) 743
Tributos a recuperar (506) 411
Tributos pagos 331 332
Contas a Pagar 2 -
Depósito judicial (23) -
Caixa líquido decorrente das atividades operacionais (635) 348
Fluxo de caixa decorrente das atividades de investimento
Dividendos recebidos 8.365 3.521
Juros sobre capital próprio recebidos 3.258 1.346
Caixa líquido decorrente das atividades de investimento 11.623 4.867
Fluxo de caixa decorrente das atividades de financiamento
Pagamento de dividendos - (5.171)
Pagamento de juros sobre capital próprio (7.482) (5.480)
Caixa líquido decorrente das atividades de financiamento (7.482) (10.651)
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa 3.506 (5.436)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 6.504 11.940
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 10.010 6.504

de R$ 23 encerrando o saldo de depósito judicial. 3.6 Outros ativos circulante e não 
circulante - São demonstrados pelos valores de custo e, quando aplicável, incluídos 
os rendimentos e reduzidos aos valores de realização. 3.7 Investimentos - Entida-
des controladas em conjunto são aquelas nas quais a Companhia possui controle 
compartilhado, estabelecido contratualmente e que requer consentimento unânime 
nas decisões estratégicas operacionais. A participação em controlada em conjunto 
está avaliada pelo método da equivalência patrimonial, em função da influência sig-
nificativa exercida em sua investida, seguindo os preceitos do “CPC 18 - Investimen-
to em Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto”. 
Os dividendos recebidos desta participação são registrados como uma redução do 
valor do investimento. Em conformidade com o CPC 01 - Redução ao Valor Recu-
perável de Ativos, a Companhia realiza testes anualmente de modo a assegurar 
que seu investimento esteja registrado contabilmente por valor que não exceda seu 
valor de recuperação, incluindo a parcela de ágio não amortizado de R$ 19.601.
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, não foi identificada 
necessidade de reconhecimento de perda por redução ao valor recuperável. 3.8 
Passivo circulante e não circulante - São demonstrados pelos valores conhecidos 
e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e va-
riações monetárias incorridas. 3.9 Imposto de renda e contribuição social - São cal-
culados e registrados com base nas alíquotas e critérios fiscais vigentes na data 
de elaboração das demonstrações financeiras. A Companhia adota o regime de 
apuração pelo lucro real, onde o imposto de renda é calculado com base na alíquota 
de 15%, acrescido de adicional de 10%, sobre a parcela do lucro que exceder a 
R$ 240 ano ou R$ 20 mês. A contribuição social sobre o lucro líquido é calculada 
com base na alíquota de 9%. 3.10 Estimativas contábeis - A elaboração das de-
monstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
requer que a Administração da Companhia use de julgamentos na determinação e 
no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a estimativas e pre-
missas incluem a mensuração de instrumentos financeiros, provisão para perdas 
em ativos, avaliações de riscos em contingências, provisões para imposto de renda 
e contribuição social e outras avaliações similares. A liquidação das transações en-
volvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados 
em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A Compa-
nhia revisa as estimativas e as premissas trimestralmente. 3.11 Análise do valor de 
recuperação dos ativos - A Administração da Companhia revisa anualmente o valor 
contábil líquido dos seus ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças 
nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar 
deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas, 
e o valor contábil líquido exceder o valor recuperável, é constituída provisão para 
desvalorização ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. Nos exercí-
cios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, não foi identificada necessidade 
de reconhecimento de perda por redução ao valor recuperável. 3.12 Novas normas 
e interpretações - IFRS 16 Leases / CPC 06 (R2) Operações de arrendamento 
mercantil - Em janeiro de 2016 o IASB emitiu o pronunciamento IFRS 16, que de-
fine os princípios para reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação 
de leases (arrendamentos). O IFRS 16 substitui o IAS 17 – Leases e interpreta-
ções relacionadas. A adoção foi requerida a partir de 1° de janeiro de 2019 e não 
houve nenhum impacto na adoção deste pronunciamento nas demonstrações fi-
nanceiras da Companhia, uma vez que não possui transações da natureza a que 
ele se refere. IFRIC 23 Incerteza sobre tratamento de impostos – Esclarece os 
critérios para mensuração e reconhecimento do IAS 12 - Tributos sobre o lucro. A 
adoção foi requerida a partir de 1° de janeiro de 2019 e não houve nenhum impacto 
na adoção deste pronunciamento nas demonstrações financeiras da Companhia. 
4. Caixa e Equivalentes de Caixa: 2019 2018
Aplicações Financeiras de liquidez imediata:  10.010  6.504 
 Fundos de investimento  10.010  6.504 
Correspondem a recursos aplicados em fundos de investimento de curto pra-
zo, administrados pela Banco Bradesco S.A. e cuja política de investimento con-
siste na aplicação em operações de renda fixa no curto prazo, com o objetivo de 
acompanhar a média do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) ou a taxa 
Selic.A rentabilidade acumulada em 2019 foi 5,42% (5,99% acumulada em 2018).
5. Imposto de renda e contribuição social: 5.1 Tributos a recuperar

2019 2018
Imposto de renda 3.605 3.268
Contribuição social 234 219

3.839 3.487
Refere-se ao imposto de renda retido na fonte incidente no resgate de aplicações 
financeiras e às antecipações de imposto de renda e contribuição social. A Com-
panhia envia regularmente à Receita Federal requerimentos via Pedido Eletrôni-
co de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação 
(PER/DCOMP), solicitando as restituições dos créditos de Imposto de Renda e 
de Contribuição Social pagos a maior e não utilizados para a compensação dos 
tributos correntes. 5.2 Reconciliação dos montantes de contribuição social e 
impostos de renda registrados nos resultados e os montantes calculados 
pela aplicação das alíquotas oficiais em 31 de dezembro de 2019 e 2018: 

2019 2018
IR CSLL IR CSLL

Alíquota do I.R. e CSLL - Legislação 25% 9% 25% 9%
Lucro contábil antes do I.R. e CSLL 15.618 15.618 13.822 13.822
Ajustes ao lucro líquido que afetam o 
resultado fiscal do período:
(+) Adições

Juros sobre capital próprio 3.129 3.129 3.126 3.126
Subtotal adições 3.129 3.129 3.126 3.126
(-) Exclusões
 Equivalência patrimonial (15.890) (15.890) (14.062) (14.062)
 Juros sobre capital próprio (4.900) (4.900) (4.882) (4.882)
Subtotal exclusões (20.790) (20.790) (18.944) (18.944)
Prejuízo antes das compensações (2.043) (2.043) (1.996) (1.996)
Compensação de prejuízos fiscais - - - -
I.R. e contribuição social no resultado - - - -
6. Investimentos: 6.1 Movimentação do Investimento na Cia. Energética do Rio
Grande do Norte - COSERN - Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019

e 2018, a participação da Companhia na Controlada em conjunto COSERN, está a 
seguir demonstrada:

2019 2018
Saldo no início do exercício 56.258 49.605
Equivalência patrimonial 15.890 14.062
Ganhos e perdas líquidos s/ ativos atuariais 
reflexos 113 157
Efeito de hedge de fluxo de caixa reflexo 712 (162)
Efeito reflexo da adoção IFRS 09 na investida - (758)
Juros sobre capital próprio (3.129) (3.126)
Dividendos (8.623) (3.520)
Dividendos prescritos na COSERN 10 -
Saldo no final do exercício 61.231 56.258
6.2 Informações sobre a Cia. Energética do Rio Grande do Norte - COSERN

2019 2018
Quantidade de ações da COSERN
Subscritas e integralizadas 168.074.028 168.074.028
Capital social da COSERN 542.339 542.339
Lucro líquido do exercício 273.119 241.682
Patrimônio líquido 1.052.224 966.768
Quantidade de ações possuídas pela Uptick:
Ordinárias 7.576.650 7.576.650
Preferenciais – Classes A 1.156.609 1.156.609
Preferenciais – Classes B 1.047.352 1.047.352
Subscritas e integralizadas 9.780.611 9.780.611
Informações Uptick:
Participação da Uptick no capital da COSERN
Capital votante 5,8396% 5,8396%
Capital social 5,8192% 5,8192%
A participação inicial na COSERN foi adquirida por meio de leilão público rea-
lizado em 12 de dezembro de 1997 e de leilão especial realizado em 20 de fe-
vereiro de 1998. A Comissão de Valores Mobiliários - CVM deferiu, em 4 de ja-
neiro de 1999, o registro de companhia aberta da COSERN, para negociação 
dos seus valores mobiliários em bolsa de valores. Em reunião de 11 de julho e 
13 de dezembro de 2000, o Conselho de Administração da Companhia apro-
vou sua participação na 1ª e 2ª Ofertas Públicas de Ações da COSERN, realiza-
das em 12 de maio e 22 de dezembro de 2000, ofertadas e adquiridas ao pre-
ço unitário de R$ 3,90. Nessas ofertas públicas foram adquiridas 851.280 ações 
ordinárias e 936.299 ações preferenciais adicionais. 6.3 Dividendos e Juros so-
bre capital próprio (“JCP”) - A composição analítica dos valores deliberados ou 
propostos pela Controlada em conjunto COSERN, está a seguir demonstrada:
Delibera-
ções 2019 Ato societário:

Tipo de 
Provento Valor por ação (R$)

Valor Total 
(R$ mil):

12/04/2019
Assembleia Geral 

Ordinária
Dividendos
adicionais

0,8363748640 ON 
0,9200123504 PNA/B 8.365

28/06/2019
Reunião do Conselho de 

Administração JCP
0,1739314469 ON 

0,1913245916 PNA/B  1.739 

13/12/2019
Reunião do Conselho de 

Administração JCP
0,1389706443 ON 

0,1528677088 PNA/B  1.390 
 11.494 

(*) Aos montantes de JCP supra citados, incidem a alíquota de 15% de IRRF e 
resultam no valor líquido de R$ 2.660.
Como destinação do resultado do exercício de 2019 a COSERN declarou o com-
plemento de dividendos mínimos obrigatórios em suas demonstrações financeiras 
no montante de R$ 4.435, ainda pendente de deliberação na Assembleia Geral 
Ordinária, que corresponde ao montante de R$ 258 na participação da Uptick.

Delibera-
ções 2018 Ato societário:

Tipo de 
Provento Valor por ação (R$)

Valor Total 
(R$ mil):

27/03/2018
Assembleia Geral 

Ordinária
Dividendos
adicionais

0,3521119177 ON 
0,3873231095 PNA/B 3.521

28/06/2018
Reunião do Conselho 

de Administração JCP(*)
0,1583823246 ON 
0,1742205570 PNA/B  1.584 

19/12/2018
Reunião do Conselho 

de Administração JCP(*)
0,1541532890 ON 
0,1695686179 PNA/B  1.541 

 6.646 
(*) Aos montantes de JCP supra citados, incidem a alíquota de 15% de IRRF e 
resultam no valor líquido de R$ 2.657.
7. Intangível: 2019 2018
Ágio no investimento 19.601 19.601

19.601 19.601
O ágio tem origem na aquisição do direito de exploração de serviço público de 
energia elétrica e estava sendo amortizado pelo método linear pelo prazo de 30 
anos. A partir de 1º de janeiro de 2009, conforme determinação da Lei 11.638/07, 
o ágio deixou de ser amortizado. Para fins de teste do valor recuperável do inves-
timento, incluindo o valor do ágio, a Companhia contratou um laudo de avaliação
econômico-financeira de sua participação na COSERN, com base na metodologia 
de fluxo de caixa descontado. O modelo de avaliação econômico-financeira ba-
seado na metodologia de fluxo de caixa descontado determina o valor econômi-
co da COSERN, calculando o valor presente dos fluxos de caixa projetados, ou 
seja, as receitas e despesas (incluindo os investimentos necessários para man-
ter e expandir as atividades da empresa). Foram analisados indicadores internos 
e externos do segmento de distribuição de energia elétrica, a partir de premissas 
disponíveis no mercado. A partir dos resultados apresentados no referido laudo 
concluímos, portanto, que o valor da Companhia investida em 2019 e 2018, su-
pera o montante do saldo contábil do investimento incluindo a parcela do ágio 
não amortizado, dessa forma não sendo requerido nenhum ajuste de impairment.
8. Tributos a recolher: 2019 2018
CSRF sobre serviços de terceiros  1  1 
PIS a recolher  24  26 
COFINS a recolher  107  119 

 132  145 
9. Patrimônio líquido: 9.1 Capital social -Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o capital
social subscrito e integralizado da Companhia, no valor de R$ 49.646, está represen-
tado por 52.437.003 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
A participação acionária está assim distribuída:
Acionistas Qtde de ações
Ennesa Fundo de Investimento em Ações 52.437.002
Outros 1
Total 52.437.003
9.2 Reservas de Lucros - a) Reserva legal - Foi constituída em conformidade 
com a Lei das Sociedades por Ações e o Estatuto Social da Companhia na base 
de 5% do lucro líquido de cada exercício até atingir 20% do capital social. Em 
31 de dezembro de 2019 e 2018, foram constituídos os montantes de R$ 730 e 
R$ 691, respectivamente. b) Reserva de lucros a realizar - O resultado da Com-
panhia é composto basicamente pela equivalência patrimonial com a Controla-
da em conjunto COSERN. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a Companhia 
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Demonstração do valor adicionado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 – Em milhares de reais

Insumos adquiridos de terceiros
Materiais, serviços de terceiros e outros (561) (501)
Valor adicionado bruto (561) (501)
Valor adicionado líquido produzido pela companhia (561) (501)
Valor adicionado recebido em transferência 16.497 14.639
Receitas financeiras 607 577
Equivalência patrimonial 15.890 14.062
Valor adicionado total a distribuir 15.936 14.138
Distribuição do valor adicionado 15.936 14.138
Impostos, taxas e contribuições 318 316
Remuneração de capitais próprios 15.618 13.822
Juros sobre o capital próprio 2.300 4.882
Dividendos propostos 1.424 -
Lucros retidos 11.894 8.940
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apresenta nessa reserva um saldo de R$ 32.058 e R$ 23.484, respectivamen-
te. A constituição desta reserva está em conformidade com o disposto no inciso 
II do artigo 202 da Lei 6.404/76, o qual define que o pagamento do dividendo 
poderá ser limitado ao montante do lucro líquido do exercício que tiver sido rea-
lizado, desde que a diferença seja registrada como reserva de lucros a realizar.
Movimentações - Reservas de Lucros R$ mil
Saldo de Reserva de Lucros em 31 de dezembro de 2017 24.501
Constituição de reserva legal em 31/12/2018  691 
Constituição de Reserva de lucros a realizar em 31/12/2018  7.491 
Saldo de Reserva de Lucros em 31 de dezembro de 2018 32.683
Deliberação de JCP como reversão de reserva de lucros em 
28/06/2019 (2.600)
Constituição de reserva legal em 31/12/2019 730
Constituição de Reserva de lucros a realizar em 31/12/2019 11.174
Saldo de Reserva de Lucros em 31 de dezembro de 2019 41.987
9.3 Outros resultados abrangentes reflexos - No patrimônio líquido, a demons-
tração de outros resultados abrangentes reflexos, em atendimento ao CPC 
26(R1), inclui os ganhos e perdas, não realizados, decorrentes da mensuração 
a valor justo do ativo financeiro disponível para venda e efeito de hedge de flu-
xo de caixa, líquidos dos efeitos tributários, na controlada COSERN. 9.4 Resul-
tado básico por ação - O cálculo de lucro por ação básico foi baseado no lucro 
líquido atribuível aos acionistas controladores e o número médio ponderado de 
ações em circulação durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 
e 2018. 9.5 Dividendos e juros sobre o capital próprio - Aos acionistas estão as-
segurados dividendos mínimos não inferiores a 25% do lucro líquido de cada 
exercício, ajustado nos termos da legislação em vigor e deduzidos das desti-
nações determinadas pela Assembleia Geral. A composição dos montantes 
de dividendos e JCP deliberados em 2019 e 2018 está composta como segue:

2019

Data Ato societário
Tipo de 

Provento
Valor por ação 
ON (em R$)

Valor 
Total

28/06/2019
Reunião do Conselho de 

Administração JCP 0,03777866557 2.600

27/12/2019
Reunião do Conselho de 

Administração JCP 0,04386215589 2.300
4.900

2018

Data Ato societário
Tipo de 

Provento
Valor por ação 
ON (em R$)

Valor 
Total

23/04/2018
Assembleia Geral 

Ordinária e Extraordinária Dividendos 0,09861138660 5.171

27/06/2018
Reunião do Conselho de 

Administração JCP 0,03777866557 1.981

26/12/2018
Reunião do Conselho de 

Administração JCP 0,05531704395 2.901
10.053

Adicionalmente, como destinação do resultado do exercício de 2019 a Compa-
nhia declarou o complemento de dividendos mínimos obrigatórios no montante de 
R$ 1.424, ainda pendente de deliberação na Assembleia Geral Ordinária. A movi-
mentação do saldo da conta de dividendos e JCP a pagar é composta como segue:
Saldos em 31 de dezembro de 2017 5.480
Dividendos e JCP declarados 10.053
Dividendos e JCP pagos  (10.651)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 4.882
Dividendos e JCP declarados  4.900 
Dividendos e JCP pagos  (7.482)
Dividendos complementares  1.424 
Saldos em 31 de dezembro de 2019 3.724
A base de cálculo dos dividendos, bem como as antecipações efetuadas e o valor pro-
posto relativo aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, é a seguinte:

2019 2018
Lucro líquido do exercício 15.618 13.822
(-) Reserva legal (730) (691)
Efeito reflexo da adoção inicial IFRS 09 na investida - (758)
Efeito reflexo de dividendos prescritos na investida 10 -
Base de cálculo dos dividendos 14.898 12.373
Dividendos mínimos obrigatórios (25%) 3.724 3.093
JCP deliberados em RCA (2.300) (4.882)
Dividendos complementares ao mínimo obrigatório (1.424) -
Total de proventos deliberados no exercício (3.724) (4.882)
Reserva de lucros a realizar (11.174) (7.491)
Percentual de proventos distribuído no exercício 25,00% 39,46%
10. Instrumentos financeiros: Os valores de realização estimados de ativos e
passivos financeiros da Companhia foram determinados por meio de informações 
disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avaliação. Entretanto, con-
siderável julgamento foi requerido na interpretação dos dados de mercado para 
produzir a estimativa do valor de realização mais adequada. Como consequência, 
as estimativas a seguir não indicam, necessariamente, os montantes que poderão 
ser realizados no mercado. O uso de diferentes metodologias de mercado pode ter 
um efeito material nos valores de realização estimados. A administração desses
instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais, visando à liquidez, 

rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento per-
manente das taxas contratadas versus as vigentes no mercado. A Companhia não 
efetua aplicações de caráter especulativo, seja em derivativos, seja em outro ativo 
de risco. 10.1 Ativos e passivos financeiros - Os ativos e passivos financeiros da 
Companhia são caixa e equivalentes de caixa, proventos a receber de controlada 
em conjunto, depósitos judiciais, e proventos a pagar à controladora e fornecedores. 
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, os valores estimados de mercado dos instru-
mentos financeiros podem ser assim demonstrados:

2019 2018

Natureza Categoria
Valor 

contábil
Valor de 
mercado

Valor 
contá-

bil
Valor de 
mercado

Caixa e equivalentes 
de caixa

Mensurados ao 
custo amortizado 10.010 10.010 6.504 6.504

Dividendos e JCP a 
receber

Mensurados ao 
custo amortizado 1.439 1.439 1.310 1.310

Depósitos judiciais
Mensurados ao 
custo amortizado - - 12 12

Dividendos e JCP a 
pagar

Mensurados ao 
custo amortizado 3.724 3.724 4.882 4.882

Contas a pagar 
serviços tomados

Mensurados ao 
custo amortizado 15 15 13 13

10.2 Risco de crédito - A contratação e o controle de operações financeiras são 
efetuados através de critérios gerenciais periodicamente revisados que conside-
ram requisitos de solidez financeira, confiabilidade e perfil de mercado da entidade 
com a qual são realizadas. 10.3 Risco de fraude - A Companhia monitora todas 
as transações financeiras realizadas no curso do exercício não havendo nenhum 
indicio de erro intencional. 10.4 Risco de taxa de juros - O resultado financeiro da 
Companhia está suscetível a variações decorrentes das operações com aplicações 
financeiras em títulos públicos federais ou papéis pré-fixados indexados à média do 
CDI ou à Taxa Selic. 
11. Despesas administrativas: 2019 2018
Serviços de terceiros (480) (431)
Publicações (40) (46)
Outras despesas (41) (24)

 (561)  (501)
12. Resultado financeiro: 2019 2018
Renda de aplicações financeiras  439  422 
Juros Selic s/ créditos tributários  154  155 
Outras receitas financeiras  14  - 
Tributos sobre receitas financeiras (318) (316)

 289  261 
13. Transações com partes relacionadas e remuneração dos administrado-
res: A Companhia é controlada pelo Ennesa Fundo de Investimento em Ações,
sendo este controlado pelos seguintes fundos de pensão: (a) FACHESF - Funda-
ção Chesf de Assistência e Seguridade Social, (b) FASERN - Fundação Cosern 
de Previdência Complementar, (c) Fundação Itaú Unibanco – Previdência Com-
plementar, (d) FUNCASAL - Fundação Casal de Seguridade Social, (e) CELPOS 
– Fundação Celpe de Seguridade Social, (f) FAELCE - Fundação Coelce de Segu-
ridade Social. Foram considerados como partes relacionadas os acionistas contro-
ladores, controladas e coligadas, entidades com controle conjunto, entidades sob o 
controle comum e que de alguma forma exerçam influências significativas sobre a 
Companhia. A remuneração dos administradores é realizada integralmente pelos 
controladores (Fundos de pensão). A Companhia não realizou qualquer pagamento 
ao pessoal-chave da administração, assim como não há remuneração baseada em 
ações da própria Companhia ou incentivos de longo prazo.

Helder Rocha Falcão – Diretor Presidente e de Relação com Investidores; 
Marcílio Quintino Correia da Silva – Diretor Administrativo.  

Flávio Freitas Thomaz Pereira – Contador CRC RJ 081603/O-0
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras para o exercício 
findo em 31 de dezembro de 2019: Uptick Participações S.A - Rio de Janeiro, 12 de mar-
ço de 2020. Os diretores da Uptick Participações S.A., para fins do disposto nos incisos V 
e VI do § 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480/2009, declaram que reviram, discutiram 
e concordaram com as demonstrações financeiras da Uptick relativas ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2019. Atenciosamente, Helder Rocha Falcão – Diretor Presidente 
e de Relação com Investidores; Marcílio Quintino Correia da Silva - Diretor Administrativo
Declaração dos Diretores sobre o Relatório dos Auditores Independentes 
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019: UPTICK PARTICIPAÇÕES 
S.A - Rio de Janeiro, 12 de março de 2020. Os diretores da Uptick Participações 
S.A., para fins do disposto nos incisos V e VI do § 1º do artigo 25 da Instrução CVM 
nº 480/2009, declaram que reviram, discutiram e concordaram com as opiniões ex-
pressas no relatório da Baker Tilly Brasil RJ Auditores Independentes, relativamente 
às demonstrações financeiras da Uptick referentes ao exercício findo em 31 de de-
zembro de 2019. Atenciosamente, Helder Rocha Falcão – Diretor Presidente e de 
Relação com Investidores; Marcílio Quintino Correia da Silva - Diretor Administrativo.

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras.
Aos administradores e acionistas da Uptick Participações S.A. - Rio de Janeiro - 
RJ. Abstenção de opinião: Fomos contratados para examinar as demonstrações 
financeiras daUptick Participações S.A. (Companhia), que compreendem o balanço 
patrimonial, em 31 de dezembro de 2019, e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos 

de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Não expressamos 
uma opinião sobre as demonstrações financeiras da Uptick Participações S.A. pois, 
devido à relevância do assunto descrito na seção a seguir intitulada “Base para 
abstenção de opinião”, não nos foi possível obter evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião de auditoria sobre essas demonstrações 
financeiras. Base para abstenção de opinião: Conforme notas explicativas nº 1 e 
6, em 31 de dezembro de 2019, a Uptick Participações S.A. detinha o montante de 
R$ 61.231 mil correspondente a participação acionária na Companhia Energética 
do Rio Grande do Norte – COSERN. Até a data da emissão deste relatório, não nos 
foi permitido acesso aos auditores e a respectiva documentação de auditoria da 
Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN. Consequentemente, 
ficamos impossibilitados de cumprir os procedimentos previstos na NBC TA 600 
– Considerações Especiais – Auditorias de Demonstrações Contábeis de Grupos,
Incluindo o Trabalho dos Auditores dos Componentes, para a data base mencionada 
anteriormente. Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria 
são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos 
em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no 
contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na 
formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não 
expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Ágio do investimento 
na Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN: Conforme 
descrito na explicativa nº 7, a Companhia mantém registrado em 31 de dezembro de 
2019, ágio baseado em expectativa de rentabilidade futura alocado ao investimento 
Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN em montante de 
R$ 19.601 mil. A Administração avalia anualmente o risco de impairment dessa 
unidade geradora de caixa. Para 31 de dezembro de 2019, a UPTICK contratou 
uma Empresa especializada que efetuou a avaliação econômico financeira através 
da metodologia do fluxo de caixa descontado. Procedimentos de auditoria: Com 
base no laudo de avaliação elaborado por Empresa contratada pela UPTICK, datado 
de 14 de fevereiro de 2020, avaliamos e questionamos as premissas utilizadas para 
a avaliação econômico financeira do investimento na COSERN. Nossa revisão teve 
como objetivo a avaliação dos critérios e premissas adotados para fundamentar o 
valor recuperável do ativo “Investimento na COSERN”, à luz do Pronunciamento 
Técnico CPC – 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos. Com base nas 
evidências obtidas por meio dos procedimentos anteriormente mencionados, 
consideramos que as premissas e critérios utilizados são adequados para a 
manutenção do ágio do investimento na Companhia Energética do Rio Grande 
do Norte – COSERN. Demonstração do valor adicionado: Adicionalmente não 
expressamos opinião sobre a demonstração do valor adicionado (DVA), referente 
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, elaborada sob a responsabilidade 
da administração da Companhia, e apresentada como informação suplementar 
para fins de IFRS. Outras informações que acompanham as demonstrações 
financeiras e o relatório do auditor: A Administração da Companhia é 
responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da 
Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange 
o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de 
auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações
financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao 
fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com 
as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria 
ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base
no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da 
Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar 
a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas 
demonstrações financeiras: A Administração é responsável pela elaboração e
adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro 
(IFRS), emitidas pelo InternationalAccounting Standards Board(IASB), e pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, 
a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com 
a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações financeiras a não ser que a Administração pretenda liquidar a 
Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista
para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança
da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossa responsabilidade é a de
conduzir uma auditoria das demonstrações financeiras da Companhia de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria e emitir um relatório de
auditoria. Contudo, devido ao assunto descrito na seção intitulada “Base para
abstenção de opinião”, não nos foi possível obter evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião de auditoria sobre essas demonstrações 
financeiras. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador 
e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Rio de Janeiro, 12 de março de 2020. Baker Tilly Brasil RJ Auditores Independentes 
– CRC-RJ 005.333/O-0; Paulo Buzzi Filho - Contador - CRC-RJ 071.138/O-5
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Pequenos negócios estão no radar do setor bancário chinês

Compras online podem 
aumentar com coronavírus

Multas aplicadas pela CVM ultrapassaram de R$ 1 bi em 2019

O setor bancário da Chi-
na comunicou nesta quinta-
feira que reforçou o suporte 
financeiro para os pequenos 
negócios enfrentarem o im-
pacto do surto do coronaví-
rus. Até terça-feira, os ban-
cos privados e comerciais 
municipais da China haviam 
oferecido um apoio de crédi-
to de 298,3 bilhões de iuanes 
(US$ 42,8 bilhões), infor-
mou a Associação de Bancos 
da China.

Todos os 134 bancos co-
merciais municipais e os 
18 bancos privados do país 
anunciaram medidas deta-
lhadas de serviços financei-
ros para ajudar as empresas 

a retomar a produção e com-
bater a epidemia, disse a as-
sociação. O apoio de crédito 
foi principalmente usado 
para financiar as micro, pe-
quenas e médias empresas 
que foram severamente afe-
tadas pela epidemia.

Conforme a agência Xi-
nhua, tendo em vista ajudar 
as pequenas e médias empre-
sas, o banco central do país 
aumentou as cotas de reno-
vação de empréstimo e re-
desconto em 500 milhões de 
yuans, com o volume canali-
zado aos bancos de pequeno 
e médio porte, para que pos-
sam dar apoio de crédito às 
empresas menores.

Retomada ao trabalho

O mais alto planejador 
econômico da China exigiu 
que os reguladores econô-
micos de todos os níveis 
apoiem com maior medida 
a retomada do trabalho das 
empresas e projetos de capi-
tal estrangeiro e estabilizem 
o investimento estrangeiro. 
As autoridades de desenvol-
vimento e reforma devem 
entrar em contato com essas 
empresas e ajudá-las a resol-
ver suas dificuldades na re-
tomada do trabalho, segundo 
uma circular publicada pela 
Comissão Nacional de De-
senvolvimento e Reforma.

Assistência precisa será 
oferecida às principais em-
presas de capital estran-
geiro enquanto a chamada 
para a retomada coordena-
da do trabalho das cadeias 
industriais será ativamente 
respondida.

A circular exigiu que as 
autoridades locais façam 
visitas regulares às empre-
sas e projetos com inves-
timento estrangeiro, para 
obter informações sobre 
a situação de produção, 
operação e investimento, e 
para tratar das preocupa-
ções delas e das câmaras de 
comércio através de uma 
melhor comunicação.

Os projetos que já co-
meçaram a produção serão 
apoiados em termos de lo-
gística, materiais e retorno 
de funcionários, para reto-
mar a capacidade o mais bre-
vemente. A construção dos 
projetos em progresso será 
garantida, enquanto apoio 
será fornecido aos projetos 
na etapa inicial, para com-
pletar os procedimentos re-
motamente e começar a ope-
ração antecipada, segundo a 
circular.

A China disse que sim-
plificará os procedimentos 
para o estabelecimento de 
projetos, implementará ple-
namente o mecanismo de 

lista negativa sobre o acesso 
de investimento estrangeiro, 
protegerá os direitos legí-
timos dos projetos de capi-
tal estrangeiro e garantirá 
que as empresas e projetos 
estrangeiros sejam cober-
tos pelas políticas de apoio 
igualmente como as empre-
sas domésticas.

O país revisará o catálogo 
de indústrias que encorajam 
o investimento estrangei-
ro, enfatizando a promoção 
do desenvolvimento de alta 
qualidade no setor de manu-
fatura e explorando o poten-
cial das regiões do centro, 
oeste e nordeste para receber 
a deslocalização industrial.

O Relatório de Atividade 
Sancionadora Anual de 2019 
da Comissão de Valores Mo-
biliários (CVM) divulgado 
nesta quinta-feira revelou 
que as multas aplicadas pela 
autarquia ultrapassaram R$ 
1 bilhão. “A atividade de su-
pervisão, de apuração e san-
cionadora é essencial para 
a proteção dos investidores, 
pois contribui para garantir 
um mercado de capitais mais 
seguro e íntegro, por meio 
da conduta correta e trans-
parente dos participantes”, 
disse Marcelo Barbosa, pre-
sidente da CVM.

O Relatório de Atividade 
Sancionadora, segundo ex-
plicou, “reúne informações 
relevantes sobre a atuação 
da CVM nessa esfera, de-
monstrando, de maneira cla-
ra e objetiva, os avanços e o 
detalhamento dos serviços 
prestados pela Autarquia à 
sociedade”.

Em 2019, o colegia-
do da autarquia julgou 98 
processos sancionadores. 
O valor total aplicado aos 
acusados penalizados por 
meio de multa foi de R$ 
1.040.954.520,32. Como 
resultado dos julgamentos, 
dentre outras conclusões, 

226 acusados foram multa-
dos, 44 advertidos, 18 inabi-
litados e 21 foram objeto de 
proibição. Além disso, foram 
iniciados 102 procedimentos 
administrativos investigati-
vos ou sancionadores, sendo 
17 inquéritos administrati-
vos, 79 termos de acusação 
de rito ordinário e 6 termos 
de acusação de rito simplifi-
cado.

As áreas técnicas da CVM 
que realizam procedimentos 
de supervisão emitiram 488 
ofícios de alerta. Houve, ain-
da, o encaminhamento de 
74 ofícios aos Ministérios 
Públicos nos Estados e 110 
ofícios ao Ministério Públi-
co Federal. Tais documen-
tos envolviam informações 
relativas a indícios de crime 
identificados tanto em pro-
cedimentos administrativos 
sancionadores como no cur-
so da atuação geral da Autar-
quia.

Destaques
O principal avanço de 

2019 foi a entrada em vigor 
da Instrução 607, que conso-
lidou todo o arcabouço regu-
latório sancionador da CVM 
e regulamentou as alterações 
trazidas pela Lei 13.506/17. 
A norma dispõe sobre apura-

ção de infrações administra-
tivas, rito dos Processos Ad-
ministrativos Sancionadores 
(PAS), aplicação de penali-
dades, termo de compromis-
so e acordo administrativo 
em processo de supervisão.

Entre as mudanças, estão 
a regulamentação do acordo 
administrativo em processo 
de supervisão, a possibilida-
de de apresentação pelas su-
perintendências de manifes-
tação técnica complementar 
acerca das razões de defesa, 
a adoção do meio eletrônico 
como regra para comuni-
cação dos atos processuais 
perante os acusados, am-
pliação do rol de infrações 
sujeitas ao rito simplificado, 
estabelecimento de parâme-
tros para a decisão das supe-
rintendências a respeito da 
não instauração de processo 
administrativo sancionador 
e definição de critérios para 
a dosimetria das penalidades 
fixadas (que permite a apli-
cação de multa de até R$ 50 
milhões), de acordo com o 
grau de gravidade da condu-
ta.

Também são novidades a 
concessão de acesso externo 
aos processos eletrônicos e
a implementação do Diário

Eletrônico da CVM, plata-
forma eletrônica que substi-
tuiu a publicação de determi-
nados documentos no Diário 
Oficial da União.

Inicialmente restrito aos 
Processos Administrativos 
Sancionadores (PAS), o 
conceito de “concessão de 
acesso externo” aos proces-
sos eletrônicos substituiu o 
conceito de “cópias dos au-
tos”. No passado, o regulado 
que solicitava atualizações 
sobre o seu processo recebia 
uma fotografia do andamen-
to, mas precisava refazer o 
pedido ocasionalmente para 
atualização dos documentos. 
Agora, a concessão de aces-
so externo permite acompa-
nhamento mais dinâmico e 
ágil desde a primeira intera-
ção.

Outra medida para au-
mentar a transparência foi a 
disponibilização de uma pá-
gina no Portal CVM (http://
www.cvm.gov.br/noticias/
arquivos/2019/20191101-1.
html) que reúne as pesso-
as e instituições impedidas 
temporariamente de atuarem 
no mercado. Desde então, o 
cidadão pode acessar a lista 
de forma fácil, rápida e com-
preensível.

Parece que Portugal co-
meça a observar crescimento 
de encomendas online após 
a confirmação dos primeiros 
casos de coronavírus no país, 
reportou a agência Lusa sem 
citar números. Por enquanto, 
não houve queda nas com-
pras presenciais. 

Segundo a agência Lusa, 
“a Associação Portuguesa 
de Empresas de Distribuição 
(Aped) continuará acompa-
nhando e monitorando a situ-
ação, em contato direto com 
as entidades competentes, no-
meadamente a Direção Geral 
da Saúde, e apela para que se 
mantenha a tranquilidade e 
responsabilidade demonstra-
das pela população até agora”.

Na terça-feira, a Aped re-
portou um “ligeiro aumento 
da procura de produtos” nos 
super e hipermercados por 
causa da disseminação do 
vírus, mas garantiu que estas 
unidades estão funcionando 
“com total normalidade”.

“Até ao dia de hoje (ter-
ça-feira), tanto o consumo, 
quanto o abastecimento de 
produtos estão apresentando 
total normalidade, não exis-

tindo quaisquer limitações na 
aquisição de produtos. Esta 
situação é válida em loja fí-
sica e nas plataformas online
dos nossos associados”, refe-
riu a Aped numa resposta à 
agência Lusa. Houve “ape-
nas um ligeiro aumento da 
procura de produtos”, num 
“comportamento semelhante 
ao registado em situações an-
teriores da mesma natureza”.

Garantindo que, “caso se 
venha a justificar e tal como 
em outras ocasiões, os asso-
ciados da Aped estarão prepa-
rados para evitar perturbações 
no fornecimento de produtos e 
bens essenciais, nomeadamen-
te por privilegiarem a produ-
ção nacional”, a associação as-
segura que o setor “reconhece 
a sua ampla responsabilidade 
junto do consumidor”.

As empresas têm imple-
mentados procedimentos e 
planos de contingência ro-
bustos e eficientes, tendo 
sido reforçadas as medidas 
de higienização e a forma-
ção de equipes, para que a 
experiência em loja continue 
a decorrer em segurança e 
com normalidade”.




