DECISÕES ECONÔMIC

OPINIÃO
Moro forneceu roteiro detalhado
para processo de impeachment

DECISÕES ECONÔMICAS
Situação e oposição se unem na
Alerj contra o coronavírus

Paulo Alonso, página 2

Monitor
mercantil

Ronaldo Ferraz e Sérgio Braga, página 4
Ronaldo
Ferraz

Rio de Janeiro,
sexta, sábado, domingo e
ronaldoferraz35@yahoo.com.br
segunda-feira, 1º, 2, 3 e 4 de maio de 2020
ANO CVII - Nº 28.616
R$ 1,50 (Rio de Janeiro)
R$ 3,00 (outros estados)

Siga twitter.com/sigaomonitor
Acesse monitormercantil.com.br
ISSN 1980-9123
Tomaz Silva/ABr

Guedes finalmente
admite emitir
moeda, mas só para
comprar dívida
Emissão ocorreria
se não houver
compradores para
títulos de longo prazo

“É preciso manter os sinais vitais da economia, com continuidade da produção, durante a pandemia de Covid-19”. A declaração
é do ministro da Economia, Paulo
Guedes, que participou nesta quinta-feira de audiência pública virtual
da Comissão Mista do Congresso
de Acompanhamento das Medidas
Relacionadas à Covid-19. Mais
confiante, depois que Jair Bolsonaro inflou um pouco o seu ego nos
últimos dias, o ministro usou a audiência para fazer uma espécie de
“inventário antecipado” do que o
governo ainda planeja realizar.
O ministro admitiu que o Banco
Central pode emitir moeda como
medida de enfrentamento da crise
causada pela pandemia. “Se cair
em uma situação em que a infla-

ção vai praticamente a zero, os
juros colapsam, e existe o que a
gente chama da armadilha da liquidez, tecnicamente o Banco Central
pode, sim, emitir moeda e pode
sim, recomprar dívida interna. Se a
taxa de juros for muito baixa, ninguém quer comprar título longo e
aí pode monetizar a dívida sem que
haja impacto inflacionário. Estamos atentos a todas as possibilidades”, observou.
Guedes disse que questões relacionadas à reforma tributária, como
imposto sobre grandes fortunas,
devem ser tratadas após a crise da
pandemia. “CSLL [Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido], imposto sobre grandes fortunas, tudo
isso é reforma tributária, é estruturante. Ninguém pode mexer nisso
durante a confusão. Não é a hora”,
afirmou.
O ministro defendeu que, passada a crise gerada pela pandemia, é
preciso voltar à agenda de reformas
estruturantes. “Já temos um programa. Ao acelerar as reformas, a
retomada do crescimento vai ser
instantânea”, acredita.

Criação de empregos desaba
O IBGE divulgou a taxa de desemprego do Brasil no primeiro
trimestre deste ano, de 12,2%, uma
alta de 1,3 ponto percentual na
comparação com o último trimestre de 2019. Trata-se de 1,2 milhão
de pessoas a mais na fila por um
emprego no país, totalizando 12,9
milhões de desempregados.
Para Ernani Reis, analista da
Capital Research, o resultado não
surpreende. “Historicamente, o primeiro trimestre do ano não repõe
as contratações feitas no último
trimestre do ano anterior. Um forte sinal de que ainda não temos o
reflexo da pandemia nesta amostragem é que ela não superou o pior
resultado do período que ocorreu
em 2017, quando registrou uma
alta de 1,7 ponto percentual”, afirmou Reis.
Os dados da Pnad Contínua, porém, trazem uma mostra parcial do
que poderemos enfrentar nos próximos meses, analisa o Instituto de
Estudos para o Desenvolvimento
Industrial (Iedi). “Há uma deterioração na criação de novas vagas.
No primeiro trimestre de 2020, a
ocupação total teve seu pior desempenho para o agregado dos três primeiros meses do ano desde 2013,
com declínio de 2,5% em comparação com o trimestre imediatamente
anterior.”
Frente ao primeiro trimestre do
ano passado, a ocupação registrou
alta de 0,4% nesta entrada de 2020,
o resultado mais fraco desde que o
emprego começou a se recuperar
em meados de 2017. “Para se ter
uma ideia, o adicional de ocupados em relação ao mesmo período
do ano anterior caiu de 1,8 milhão
de pessoas no 4º trimestre de 2019
para apenas 360 mil no primeiro de

2020”, demonstra o Iedi.
“Ou seja, a engrenagem de criação de empregos, que já era fraca,
deu sinais de estar parando. E isso
só não se reflete, ainda, na taxa de
desemprego porque o contingente
de pessoas em busca de trabalho
caiu 0,2%, sob influência das medidas de isolamento social adotadas na segunda metade de março”,
afirma a entidade.
Houve declínio de 0,9% nos
postos sem carteira assinada, uma
quebra de trajetória neste tipo de
ocupação que, ao lado do conta
própria, vinha liderando a reativação do emprego depois da crise de
2015–2016. Esta foi a primeira taxa
negativa desde o primeiro trimestre
de 2016 “e está muito vinculada ao
recuo da ocupação em setores tais
como comércio varejista, alojamento e alimentação e construção,
muito afetados pelas medidas de
isolamento”, analisa o Iedi.
Houve ainda desaceleração entre
os trabalhadores por conta própria,
Nos postos com carteira assinada,
que ensaiavam uma reação mais intensa no final do ano passado, este
movimento foi interrompido.
Para Ernani Reis, da Capital Research, há a possibilidade de que,
ao final do segundo trimestre, a
taxa de desemprego continue subindo abaixo do esperado, em reflexo positivo às medidas para que as
empresas não recorram a demissão
em massa. A hipótese mais provável, porém, é que o indicador ainda
não esteja refletindo diretamente o
impacto da pandemia, que começou a surgir na segunda quinzena
de março, próximo ao fim dessa
amostragem.

Quedas menos intensas no final de março com afrouxamento do isolamento social

Comércio perde R$ 86 bi, mas fluxo
de consumidores começa a retornar
Estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo (CNC) mostra que o varejo brasileiro perdeu R$ 86,4 bilhões em apenas cinco semanas – de
15 de março a 18 de abril – com a
crise provocada pelo coronavírus.
O valor equivale a um encolhimento de 39% no faturamento em relação ao período anterior ao início da
pandemia.
A CNC estima ainda que a crise
tem potencial para eliminar 28%
dos postos formais de trabalho do
setor, o equivalente a 2,2 milhões
de vagas, em um intervalo de até
três meses. Diante do surto de Covid-19, até 80% dos estabelecimentos comerciais foram fechados,
a partir da segunda quinzena de
março, em várias unidades da Federação, em decorrência de decretos
estaduais e municipais.
De acordo com o presidente da
CNC, José Roberto Tadros, outro
fator determinante foi o isolamento
social, medida que restringiu significativamente a movimentação
dos consumidores nas lojas físicas
do comércio.
“Embora a adoção de estratégias
de venda através de canais digitais,
como o e-commerce, e de serviços
de entrega (delivery) tenha reduzido as perdas de receita por conta
das restrições impostas às vendas
presenciais, as quedas menos intensas a partir do fim de março
podem ser atribuídas a um maior

fluxo de consumidores nas ruas”,
afirma Tadros, ressaltando que a
CNC apresentou propostas concretas ao governo federal para ajudar
as empresas na preservação de seus
negócios e na manutenção dos empregos.
Segundo Fabio Bentes, economista da CNC responsável pelo
estudo, entre a terceira semana de
março e a segunda semana de abril,
as perdas mais expressivas se concentraram nos segmentos varejistas
especializados na venda de itens
não essenciais (R$ 78,27 bilhões).
“As vendas de alimentos e medicamentos, segmentos que respondem
por 37% do varejo brasileiro, acumularam perda de R$ 8,13 bilhões
no período”, estaca Bentes.
Segundo a consultoria Inloco,
que mede a movimentação de
consumidores por meio do rastreamento de celulares, o Índice
de Isolamento Social, que chegou
a se aproximar de 70% na segunda metade de março, recuou para
aproximadamente 50% na segunda
metade de abril. Já o Google Community Mobility Report registrou,
ao fim de março, um aumento de
17% no fluxo de pessoas próximas
a estabelecimentos comerciais especializados na venda de produtos
essenciais, como alimentos e medicamentos. Nas proximidades de estabelecimentos que comercializam
produtos não essenciais, o aumento
foi ainda maior: 29%.

Produção industrial no Rio no
1º trimestre é a menor em 11 anos

O volume de produção industrial
do Estado do Rio de Janeiro registrou 33,1 pontos no primeiro trimestre deste ano e atingiu o menor
patamar da série histórica da Sondagem Industrial Regional – Estado do Rio de Janeiro, iniciada em
2010. As empresas mais afetadas
foram as de pequeno e médio porte. A pesquisa, divulgada hoje pela
Federação das Indústrias do Estado
do Rio de Janeiro (Firjan), varia de
zero a 100 pontos, sendo que valores abaixo de 50 indicam queda.
Com a redução da demanda, ocorreu aumento no nível de estoques
(50,4 pontos) e redução do número
de empregados (44 pontos). A utilização da capacidade instalada ficou
em 54,4%, também o menor patamar

da série histórica da pesquisa. A Firjan considera que o cenário reflete a
paralisação e a redução das atividades de diversas empresas por conta
da pandemia do coronavírus.
Com a retração da atividade industrial, os empresários apontaram
insatisfação com a situação financeira (34,9 pontos) e a margem de
lucro (34,1 pontos). Além disso,
com toda a incerteza causada pela
pandemia do coronavírus, o acesso
ao crédito (27,4 pontos) ficou ainda
mais difícil, sendo o terceiro pior
trimestre em dez anos.
Em relação aos próximos seis
meses, os empresários industriais
fluminenses, que estavam otimistas
até o final do ano passado, passaram a ter uma visão pessimista.

Com candidato
de Morales
favorito, Bolívia
adia eleições
A Câmara dos Deputados da
Bolívia aprovou nesta quarta-feira
o projeto de Lei de Adiamento das
Eleições Gerais, que determina que
as votações devem acontecer num
prazo de 90 dias a partir da promulgação da lei. O projeto vai agora
para revisão no Senado e depois
será encaminhado ao governo para
promulgação. Serão escolhidos
presidente, vice-presidente, deputados e senadores.
As últimas pesquisas sobre a
tendência dos votos apontam Luis
Arce, do Movimento pelo Socialismo (MAS), de Evo Morales, como
candidato favorito à presidência.
As eleições presidenciais do ano
passado, em 20 de outubro, foram
marcadas por denúncias da oposição que acabaram resultando em
um golpe, com apoio tácito das
Forças Armadas, que resultou na
destituição de Morales, obrigado a
pedir asilo político no México e depois rumar para a Argentina. Após
a renúncia dos sucessores na linha
presidencial, tomou o poder a segunda vice-presidente do Senado,
Jeanine Áñez.
O Tribunal Supremo Eleitoral
(TSE) havia proposto que as eleições fossem adiadas para um período entre 28 de junho e 27 de setembro deste ano. Mas a Câmara
dos Deputados, cuja maioria é do
Movimento ao Socialismo (MAS),
partido do ex-presidente Evo Morales, modificou a norma.
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Episódios estarrecedores abalam o Brasil
Uma semana depois de
demitir Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde, o presidente Jair Bolsonaro se meteu em mais uma
encrenca e dessa vez com o
seu então ministro da Justiça e da Segurança Pública,
Sergio Moro, a quem pediu a
cabeça do então diretor-geral
da Polícia Federal, Maurício
Valeixo, por julgar que o delegado não lhe daria as informações das investigações às
quais gostaria de ter acesso.
Moro, depois de 479 dias
no governo e sofrendo violentas e inconcebíveis pressões, num comprovado e
permanente assédio moral,
não concordou com o pedido que lhe fora formulado
e preferiu, com dignidade,
deixar a pasta que ocupava,
denunciando uma por uma
as investidas de Bolsonaro à
imprensa.
Ele, na realidade, ofereceu, em seu último e grave
pronunciamento à frente da
Justiça, um roteiro detalhado para a abertura de um
processo de impeachment
contra o presidente da República. A demissão de Moro
é, certamente, um divisor
de águas da Era Bolsonaro.
Em seu lugar, assumiu Andre Mendonça, que até aqui
ocupava a Advocacia-Geral
da União.
Todos os episódios envolvendo a saída de Sergio
Moro são estarrecedores.
Ele não assinou a exoneração do delegado Valeixo,
mas no Diário Oficial, na
primeira versão, constava a
sua assinatura abaixo da do
presidente. Ele reagiu, e aí,
nova versão foi editada, sem
a assinatura de Moro. O texto da sua exoneração diz que
o delegado pediu demissão.
Outra mentira, o delegado
não pediu sua demissão,
apesar da forte pressão a
qual vinha sendo submetido
para que largasse a função
que exercia.
O ex-magistrado garantiu
que Bolsonaro pedia acesso
a investigações da PF e que,
em conversa, manifestou
preocupação com os inquéritos abertos no STF envolvendo os seus familiares. O
presidente, ainda segundo
Moro, teria lhe dito que queria mudar os superintendentes do Rio de Janeiro e de
Pernambuco.
O Brasil vivia um dia de
caos, na última sexta, até
que Bolsonaro resolveu, depois de quase seis horas, se
pronunciar, acompanhado de
todo o seu ministério, com
vários dos ministros visivelmente constrangidos em
estar ao lado do chefe supremo, detentor da temida caneta Bic. Populares em todo
o Brasil fizeram panelaços
contra a fala de Bolsonaro.
Fala-se que Paulo Gue-

des, da Economia, e Teresa
Cristina, da Agricultura, são
fortes candidatos a deixar o
governo. Eles brilham, como
brilharam Mandetta e Moro,
por serem justamente inteligentes, preparados e eficientes. Essas qualidades são,
na visão, do presidente, negativas. De qualquer forma,
Bolsonaro deu uma demonstração, na última segundafeira, de que quer privilegiar
Guedes, chamando-o de
“homem da economia”. Será
mesmo verdade?
Ao discursar, primeiro de
improviso, e depois lendo
um texto absolutamente confuso, desconexo, Bolsonaro,
no dia da demissão de Moro,
acabou se entregando ao
dizer que ia diretamente às
fontes de informação, Forças
Armadas e Abin, para saber
sobre as investigações que
aconteciam no país. Ele não
negou, em nenhum momento, desejar ter informações
de inteligência para tomar
decisões, “natural, mas que
deve ser feito de maneira
formalizada”.
Disse que Moro mentia e
que o ex-ministro teria vinculada a saída de Valeixo da
PF em troca de sua nomeação ao STF. Imediatamente,
Moro reagiu e comprovou
que se tratava de uma invenção do presidente que
queria, com essa perigosa
afirmação, queimar sua biografia e denegrir, mais uma
vez, a sua imagem de líder
popular.
Moro, inclusive, exibiu
mensagens trocadas, por
WhatsApp, com Bolsonaro
nas quais este escreve que
está na hora de trocar o diretor-geral da PF, que está
atrás de 10 a 12 deputados
bolsonaristas. Moro responde ao presidente, explicando
que o diretor-geral da PF não
estaria por trás dessas ações,
explicando-lhe que o ministro Alexandre de Moraes, do
STF, estava conduzindo o
inquérito, no qual “diligências por ele eram determinadas, quebras por ele eram
determinadas e buscas por
ele eram igualmente determinadas.”
E como se não bastasse,
Moro ainda contraria as acusações do seu antigo chefe,
exibindo uma mensagem da
deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), na qual diz
que seria a fiadora de Moro
junto ao presidente para que
fosse indicado para o STF,
caso ele aceitasse ficar no
governo e também acatasse
o nome do delegado Alexandre Ramagem para a
Direção-Geral da PF. Como
resposta, Moro escreve que
“não está à venda”.
Logo, fica claro que Sérgio Moro não barganhou
qualquer nomeação em troca
da saída de Valeixo. Moro

foi didático e sereno ao delatar que o presidente lhe
disse e mais de uma vez que
queria ter uma pessoa da sua
confiança pessoal no posto para quem pudesse ligar,
“que pudesse colher informações, relatórios de inteligência”. Ramagem, que foi
chefe da segurança de Bolsonaro, quando da sua campanha e tornou-se amigo dos
filhos do presidente, acabou
sendo o escolhido para suceder Valeixo.

cargo que ocupa”, autorizar
a abertura de inquérito para
investigar as denúncias feitas por Moro.
Há uma grave crise institucional que ocorre enquanto hospitais e cemitérios
estão lotados pelas vítimas
da pandemia do coronavírus
que assola o planeta. Aliás, o
número de mortos no Brasil,
mais de 5 mil e mais de 70
mil contaminados, já é maior
que a quantidade de óbitos
havida na China. Apesar da
gravidade, Bolsonaro ao ser
questionado, na última terçafeira, sobre esses números
respondeu: “E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê?
Sou Messias, mas não faço
milagres. É a vida.” Essa é
a resposta do presidente da
República. Estarrecedora!
Obtusa!
O ex-capitão e agora líder
supremo do Brasil, que exerceu por 28 anos o cargo de
deputado federal, pelo Rio
de Janeiro, aliou-se ao Centrão, grupo de parlamentares
o qual ele sempre criticou,
por representar a velha política brasileira.

Moro forneceu
roteiro detalhado
para abertura de
um processo de
impeachment
Líderes de vários partidos
reagiram com críticas e recursos à justiça, na tentativa
de anular a sua nomeação.
Afinal, sendo amigo íntimo
do clã Bolsonaro, não terá
isenção mínima para estar
à frente da PF, quando a família está sendo investigada. Não tardou e o ministro
Alexandre de Moraes, do
STF, aceitou representação
do PDT e anulou a nomeação de Ramagem para dirigir
a PF.
Nova derrota ao Governo Bolsonaro, que agora
também frita a secretária de
Cultura, Regina Duarte. A
família da atriz, que pediu
demissão da TV Globo depois de 50 anos, tem feito todos os esforços para que ela
se demita da Secretaria.
Bolsonaro ainda não
aprendeu que a Polícia Federal é um órgão do Estado,
e não do Governo e que não
é papel da PF prestar esse
tipo de informação a um presidente da República. Fica
evidente o nível de preocupação do presidente com
os inquéritos sobre as fake
news e com o vergonhoso
episódio das “rachadinhas”
na Assembleia Legislativa
do Rio, quando um dos seus
filhos, hoje senador, era deputado estadual.
Diante de toda essa confusão, com repercussões em
jornais de todo o mundo,
não restou ao procuradorgeral da República, Augusto
Aras, outra opção a não ser
pedir ao STF que investigasse a possível prática de seis
crimes contra o presidente:
falsidade ideológica, coação
no curso do processo, prevaricação, obstrução à investigação criminosa, corrupção
passiva privilegiada e advocacia administrativa. Coube
ao decano do STF, ministro
Celso de Mello, que já se referiu ao mandatário dizendo
que “ele não está à altura do

Delfim Moreira
foi o único
presidente até
agora a ser
clinicamente
considerado louco
Todos os ex-presidentes
da República se pronunciaram sobre a demissão do
ex-juiz federal Sergio Moro
do cargo de ministro da Justiça e da Segurança Pública.
Cauteloso, o ex-presidente
José Sarney chama os pedidos por um novo AI-5 de
“saudosismo inalcançável”,
uma vez que o Brasil tem
hoje uma democracia consolidada.
Sobre os flertes do presidente Bolsonaro com grupos
que defendem a intervenção
militar, o político, que completou 90 anos no último dia
24, diz serem episódios sem
maior importância e condutas políticas eventuais.
Sarney lamentou a saída de
Moro da Pasta da Justiça,
pelo bom trabalho desempenhado.
Já o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi enfático, em seu tuíte, dizendo
que a hora é de falar, pois “o
presidente da República está
cavando a sua fossa. Que renuncie antes de ser renunciado. Poupe-nos de, além do
coronavírus, termos um longo período de impeachment.
Que assuma logo o vice para
voltarmos ao foco: a saúde e
à educação. Menos instabilidade, mais ação pelo Brasil”.

Acurcio Rodrigues de Oliveira (em memória)
Diretor-Presidente
Marcos Costa de Oliveira
Diretor de Redação

Senador pelo Estado de
Alagoas, o ex-presidente
Fernando Collor lamentou a
divisão entre pessoas e pediu
a reunificação do país, mandando um recado a Bolsonaro: “Já vi esse filme antes”,
referindo ao impeachment
pelo qual passou em seu terceiro ano de governo.
Na visão do ex-presidente
Lula, não pode haver inversão na história, “tanto Bolsonaro como Moro são dois
bandidos”. Moro foi o responsável pela condenação e
prisão de Lula por corrupção
passiva e lavagem de dinheiro pelo triplex do Guarujá.
Sua sucessora, Dilma
Rousseff, que foi execrada
da presidência devido ao impeachment sofrido, diz que a
crise é global e que o Brasil
vive o mais grave momento
da sua História e que o exministro Moro, em sua delação premiada contra Bolsonaro, deveria ter pedido
desculpas a Lula.
O ex-presidente Michel
Temer afirmou que o “Brasil está atravessando a maior
crise sanitária, econômica e
agora, com a demissão de
Moro, uma gravíssima crise
política. Para a crise sanitária e econômica, precisamos
de união, solidariedade e
energia. Para a crise política,
as palavras chaves são equilíbrio e responsabilidade”.
O jurista Miguel Reale,
um dos autores do pedido
de impeachment de Dilma,
defende que o presidente
Bolsonaro seja interditado
por falta de sanidade mental.
Para Reale, a revelação feita
por Moro de que Bolsonaro
queria interferir em investigações da Polícia Federal
mostra que ele está “paranoico”. Ainda de acordo com
Reale, o Ministério Público
deveria pedir ao STF um
“exame de sanidade mental”
do presidente, uma vez que
“esse pedido promoveria o
afastamento de Bolsonaro
das funções presidenciais de
maneira mais rápida, causando menos prejuízo ao
Brasil.” Os atos revelados
por Moro revelam a falta de
consciência de Bolsonaro
acerca dos limites constitucionais.
O deputado federal Júnior
Bozella (PSL-SP) comunga
da mesma opinião de Reale
e diz que o presidente não
está sob o comando das suas
faculdades mentais: “É muito claro que o desequilíbrio,
a insanidade tomou conta do
presidente da República.” O
presidente Delfim Moreira
governou o Brasil por oito
meses, porque o titular Rodrigues Alves contraiu a gripe espanhola e morreu, sem
tomar posse. Delfim Moreira
foi o único presidente da República até agora a ser clinicamente considerado louco.
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Já chegaram à Câmara
dos Deputados quase 30 pedidos de impeachment contra o presidente da República. Cabe, agora, ao deputado
Rodrigo Maia agir, em prol
do Brasil, ainda que em um
momento de pandemia.
Pesquisas realizadas esta
semana pelo DataFolha indicam que a avaliação do
governo é ruim e péssima,
para 38% dos entrevistados;
e ótima e boa, para 33% deles; no combate ao coronavírus, essa mesma pesquisa de
opinião avalia que 45% dos
brasileiros reprovam a conduta de Bolsonaro no combate a pandemia, enquanto
27% a aprovam. Já em relação ao processo de impeachment, há uma divisão: 45%
são favoráveis, e 48% não
gostariam da abertura desse
processo.
Essa mesma pesquisa
mostra que a maioria (64%)
avalia como ótimo ou bom
o trabalho de Sérgio Moro
no ministério da Justiça,
22% avaliam como regular
e 8% como ruim ou péssimo. Entre os que tomaram
conhecimento do pedido de
demissão de Sérgio Moro, os
índices são próximos à média: 67% aprovam a gestão
Moro, 22% avaliam como
regular e 8% a reprovam.
De todos esses tristes
e vergonhosos episódios,
Jair Bolsonaro, aquele que,
na campanha, garantia que
combateria a corrupção e
governaria para os brasileiros, sai menor e ainda
mais isolado após a saída
de Sergio Moro, que entrou
grande e saiu gigante do
Governo Federal. O patético e desconcertante pronunciamento do presidente
no dia de demissão do seu
ministro da Justiça mostra
o quanto está perdido. Ele
acusa a todos de conspirarem contra o seu governo,
mas, na realidade, ele é o
conspirador dele próprio,
com as ações que vem empreendendo contra si e, sobretudo, contra o Brasil.
Até mesmo os militares que com ele atuam estão colocando suas barbas
de molho, diante de tantas
circunstâncias adversas, de
tantas e sucessivas crises. A
desconfiança em relação ao
futuro do governo é grande. Em menos de dois anos,
oito ministros já foram trocados.
Condições para a abertura
de um processo de impeachment estão postas, já que
Bolsonaro desmontou seu
governo e nele ficou totalmente encurralado, cavando
a sua fossa, conforme bem
escreveu o ex-presidente
FHC.

 Paulo Alonso
Jornalista.
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Auditores denunciam ingerência
de Bolsonaro na Receita
Sindifisco Nacional
critica pressão
para perdoar
dívidas tributárias
de igrejas

Para isso, Trump não
serviu de exemplo
A Força Sindical acusa o Governo Bolsonaro de fazer
corpo mole e deixar milhões de trabalhadores na fila da
CEF sem receber a renda emergencial de R$ 600. Mais de
75 milhões de brasileiros solicitaram o benefício aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal,
mas, segundo informações da Caixa, até o momento, 20
dias após a aprovação e mais de 40 depois de iniciado o
confinamento em São Paulo, somente receberam o auxílio cerca de 44 milhões de pessoas.
Levantamento do próprio Tesouro comprova que só
foram gastos (até dia 27) 22% dos R$ 252 bilhões autorizados pelo Congresso para as várias ações de combate à crise causada pela pandemia, entre elas o Auxílio
Emergencial. Como Bolsonaro brecou a antecipação da
segunda parcela de R$ 600 antes que todos recebam o
primeiro pagamento, já se pode antever mais atrasos.
Nunca é bom esquecer que o governo, Paulo Guedes
à frente, queria pagar um total de apenas R$ 600, em
três parcelas de R$ 200; o valor foi triplicado pelo Congresso. Bolsonaro, semana passada, tachou o ministro de
insensível em relação ao sofrimento dos mais necessitados, mas dá seu aval a tudo o que ele faz.
Nos EUA, o ídolo bolsonarista Donald Trump mandou um chequinho de US$ 1,2 mil para cada norte-americano, sem burocracia, pelos Correios.

Filas
As humilhantes filas nas imediações das agências da
Caixa para quem busca receber os R$ 600 aprovados
pelo Congresso e regateados pelo Governo Federal não
deveriam surpreender.
Primeiro, porque Paulo Guedes, como disse Bolsonaro, não tem sensibilidade.
Segundo, porque o presidente parece querer ver o circo pegar fogo.
Terceiro, porque é assim tratada a senzala desde o século XVI.

Não é a cloroquina, estúpidos
O resultado de estudo clínico dos EUA com mais de mil
pacientes gravemente infectados com o coronavírus em 75
hospitais em todo o mundo concluiu que os doentes que
foram tratados com Remdesivir apresentaram recuperação
31% mais rápida do que aqueles que apenas receberam um
placebo. O tempo de recuperação diminui de 15 para 11
dias, e os cientistas sugerem que o medicamento pode ter
influência na sobrevivência. Convenientemente, o remédio
é patenteado por um laboratório norte-americano, o Gilead.
A curiosidade é saber quem pagará as importações de
produtos químicos da Índia para o Exército brasileiro
produzir “milhões de comprimidos” de cloroquina. Também saber o que o Governo Bolsonaro – que acreditou
no Trump, aquele que receitou que as pessoas injetassem
desinfetante para se livrar do vírus – fará com toda essa
cloroquina sem utilidade.
Para sorte dos cofres públicos, toda essa “esperteza”
do governo brasileiro era só fanfarronice nas redes.

Estranho no ninho
Este escriba estará sempre na 1ª posição da fila dos
que criticam Paulo Guedes à frente do Ministério. Mas
não pode deixar de elogiar a coragem do ministro de ser
o único a usar máscara na coletiva de Bolsonaro, perante
os colegas que dava exemplo de irresponsabilidade social.

Minha Casa
A MRV está construindo uma passarela para pedestres
na Avenida Brasil, altura do bairro de Campo Grande,
uma das intervenções orçadas em R$ 14 milhões em
melhorias que beneficiarão o entorno de seu empreendimento Ritmos Cariocas, localizado na via de maior
movimento do Rio de Janeiro.

Rolagem
“Dívidas públicas internas não são pagas. São renovadas
e se tornam irrelevantes com o crescimento da economia.”
Declaração de, quem diria, André Lara Resende, banqueiro,
economista, ex-presidente do BNDES, ex-diretor do Banco
Central, ex-tucano, que está batendo mais que o PT.

Rápidas
A Divisão de Teatros da Uerj traz mais uma peça para
a família nesse feriado e final de semana: a Cia Theatrum
Mundi apresenta o espetáculo infanto-juvenil Os Contadores. Acesse em youtu.be/JUB_GWMAr8c *** Na
próxima quarta-feira, a partir das 8h30, a Facha realizará
a palestra “Gestão de Crises em Comunicação” com o
jornalista Flávio Castro, sócio-diretor da FSB Comunicação. O aceso será divulgado no site oficial da instituição de ensino *** A convite do Instituto dos Advogados
Brasileiros (IAB), o ministro Alexandre Agra Belmonte,
do TST, participará nesta sexta-feira, às 10h30, de debate
ao vivo, no Zoom, sobre “O 1º de maio e os desafios para
o mundo do trabalho”. Inscrições em us02web.zoom.us/
webinar/register/WN_MR_QKIGtS-Wuap3Nmm0WCg

Preocupados com tentativas de interferência do presidente da República, Jair
Bolsonaro, na Receita Federal, os auditores fiscais,
via Sindifisco Nacional, citando notícias publicadas na
imprensa divulgaram nota,
nesta quinta-feira, criticando a pressão exercida para
viabilizar perdão de dívidas
tributárias de igrejas.
Segundo o sindicato,
“autoritário e centralizador,
Bolsonaro já está sob uma
saraivada de críticas pela

tentativa de interferir na autonomia Polícia Federal – a
nomeação para diretor-geral
de um amigo dos filhos do
presidente, Alexandre Ramagem, foi suspensa pelo
ministro Alexandre de Moraes, do STF – e por ter
atropelado o Exército derrubando três portarias sobre
monitoramento de armas
e munições, o que levou o
Ministério Público Federal a
abrir dois procedimentos de
investigação.”
Lembra, também, que os
relatos da imprensa dão conta de que Bolsonaro reuniuse segunda-feira (27) com o
deputado federal David Soares (DEM-SP), filho do missionário R.R Soares, da Igreja Internacional da Graça de
Deus, que acumula R$ 144
milhões em débitos inscritos
na Dívida Ativa da União.
Trata-se da terceira maior
dívida de uma lista de deve-

dores que soma um passivo
de R$ 1,6 bilhão. Durante o
encontro, Bolsonaro cobrou
uma “solução” para as dívidas tributárias de igrejas.
O presidente já ordenou à
equipe econômica “resolver
o assunto”, mas a Receita
Federal resiste.
Em nota divulgada nesta
quinta, o Sindifisco Nacional afirma que os templos
religiosos gozam de “justa proteção constitucional,
especialmente imunidade
tributária”, mas “nos limites das finalidades para as
quais existem”. “Quando
tais atividades são usadas
para encobrir propósitos lucrativos, assumindo cunho
indubitavelmente
empresarial, com distribuição de
lucros e pagamento de comissões por resultados, o
caráter religioso fica desfigurado e os auditores fiscais
devem cumprir o seu dever

de lançar o tributo”, defende a entidade.
Segundo os auditores, a
regra “vale para quaisquer
contribuintes e atividades
empresariais, inclusive para
as entidades imunes e isentas, sejam religiosas, de
educação ou de assistência
social”. Na avaliação da categoria, a investida de Bolsonaro “atropela leis” para
“atentar contra a administração pública e o equilíbrio do
sistema tributário em benefício de alguns contribuintes.
“Isso é ainda mais grave
por acontecer na sequência das graves denúncias de
tentativas de ingerência na
Polícia Federal, que motivaram abertura de inquérito
no STF. O caso é exemplo
da necessidade de revestir
órgãos de Estado, como a
Receita Federal, de urgente
proteção institucional”, ressalta a nota.

Especialistas criticam MP que adia LGPD para maio de 2021
A medida provisória assinada nesta quarta-feira (29) pelo
presidente Jair Bolsonaro, que
adia para o dia 3 de maio de
2021 a entrada em vigor da
Lei Geral de Proteção de Dados, provocou reações negativas por parte de especialistas
no tema. Sobretudo porque já
há um projeto de lei em está-

gio avançado no Congresso
que prorroga para janeiro de
2021 o início da vigência da
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
A MP 959 trata questões relacionadas ao auxílio
emergencial oferecido pelo
governo através do Programa Emergencial de Manu-

tenção do Emprego e da
Renda e tem como objetivo
minimizar o impacto da pandemia na economia brasileira. Mas um dos seus parágrafos força a mudança do
prazo inicial para a vigência
da LGPD.
A MP 959 não fornece informações sobre os motivos

da alteração da data das normas que garantem mais segurança digital aos usuários.
O conjunto de normas que
obriga as empresas a adotarem processos mais rigorosos na guarda e no uso de
informações de usuários obtidas pela internet só vai vigorar em 3 de maio de 2021

Brasil tem12,9 milhões de desocupados
A taxa de desocupação
(12,2%) no trimestre móvel
encerrado em março de 2020
cresceu 1,3 ponto percentual
em relação ao trimestre de
outubro a dezembro de 2019
(11,0%) e caiu -0,5 ponto
percentual frente ao mesmo
trimestre do ano anterior
(12,7%), segundo a Pnad
Contínua, pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE).
A população desocupada
(12,9 milhões de pessoas)
teve aumento de 10,5% (1,2
milhão de pessoas a mais)
em relação ao trimestre mó-

vel anterior e caiu (-4,0% ou
537 mil pessoas a menos)
em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
A população ocupada (92,2
milhões) caiu 2,5% em relação ao trimestre anterior (2,3
milhões pessoas a menos) e
permaneceu estável em relação ao mesmo trimestre de
2019. A taxa de informalidade
atingiu 39,9% da população
ocupada, representando um
contingente de 36,8 milhões
de trabalhadores informais.
No trimestre móvel anterior,
essa taxa havia sido 41,0% e
no mesmo trimestre do ano
anterior, 40,8%.

A população fora da força
de trabalho (67,3 milhões de
pessoas) foi recorde da série
iniciada em 2012, com altas
de 2,8% (mais 1,8 milhão
de pessoas) em relação ao
trimestre anterior e de 3,1%
(mais 2,0 milhões de pessoas) em relação ao mesmo trimestre de 2019.
O número de empregados com carteira de trabalho
assinada no setor privado
(exclusive trabalhadores domésticos), estimado em 33,1
milhões, caiu -1,7% (menos
572 mil pessoas) frente ao
trimestre móvel anterior e
ficou estável ante o mesmo

trimestre de 2019.
O contingente de empregados sem carteira assinada
no setor privado (11,0 milhões de pessoas) caiu -7,0%
(menos 832 mil pessoas) em
relação ao trimestre móvel
anterior e permaneceu estável comparado ao mesmo
trimestre de 2019.
O número de trabalhadores por conta própria chegou
a 24,2 milhões de pessoas,
com queda (-1,6% ou menos
398 mil pessoas) em relação
ao trimestre móvel anterior e
alta de 1,7% (mais 409 mil
pessoas) em relação ao mesmo período de 2019.

Pandemia já impactou economia de quase metade dos brasileiros
Quase metade da população afirma ter sido impactada financeiramente pela
pandemia, principalmente
autônomos que estão sem
rendimentos e pessoas que
estão em casa sem poder trabalhar. Essa é a constatação
do estudo desenvolvido pelo
Instituto de Pesquisa & Data
Analiytics Croma Insights
com 8.079 pessoas no período de 15 de fevereiro a 28

de abril de 2020 aponta que
a preocupação da população
com a pandemia volta a crescer após uma queda na onda
anterior e atinge 80% entre
os muito e os extremamente
preocupados.
Numa nova pergunta
inserida nesta nova onda,
questionando o futuro e a
normalidade da situação
pós-Covid, 27% dos entrevistados acreditam que nos

próximos dois meses já estaremos com as retomadas
concluídas, enquanto 42%
acreditam que só depois do
segundo semestre que as
atividades voltarão a normalidade, 19% em três meses,
23% em quatro ou mais meses); 8% não souberem dizer.
Na análise do comportamento do brasileiro na
pandemia de coronavírus,
mostra

hábitos como lavar tudo
o que entra em casa, cuidar
da casa sem faxineira e home
office tem ligeira queda, mas
se mantém presentes, bem
como as compras online
em mercados e delivery de
comida. Outros hábitos se
tornaram presentes também
como o resgate de cozinhar
em casa (68%) e a nova modalidade de entretenimento
das lives (58%).

Indicador de incerteza da economia da FGV aumentou 43,4 pontos
“O segundo trimestre de
2020 se inicia com a incerteza econômica batendo novo
recorde, sob influência da
pandemia da covid-19 e seu
impacto sem precedentes na
atividade econômica e nas
finanças de famílias e empresas”, disse a pesquisadora da Fundação Getulio Vargas (FGV) Anna Carolina
Gouveia. Neta quinta-feira,
a FGV divulgou os resulta-

dos do seu indicador de incerteza na economia.
O Indicador de Incerteza
da Economia, medido pela
FGV, avançou 43,4 pontos
de março para abril deste
ano. O resultado aconteceu depois de uma alta de
52 pontos na passagem de
fevereiro para março. Com
isso, atingiu 210,5 pontos,
seu recorde histórico pelo
segundo mês consecutivo e

ficou 73,7 pontos acima do
recorde antes da pandemia
da covid-19 (136,8 pontos,
em setembro de 2015). As
informações foram divulgadas nesta quinta-feira, no
Rio de Janeiro, pela FGV.
Em abril, os dois componentes do indicador subiram
bem. O componente de mídia, baseado na frequência
de notícias com menção à
incerteza, aumentou 34,3

pontos e foi para 195,3 pontos, maior nível da série histórica.
O componente de expectativa, construído a partir da
média dos coeficientes de
variação das previsões dos
analistas econômicos, subiu 62,3 pontos, para 225,8
pontos, segundo maior nível da série ficando atrás
apenas de outubro de 2002
(257,5 pontos).
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Situação e oposição se unem
na Alerj contra o coronavírus
A união faz a força. Desde que começou a pandemia do
novo coronavírus, os deputados estaduais, sob o comando
do presidente da Casa, André Ceciliano (PT), deixaram
as rixas políticas de lado e assinam projetos de lei conjuntos com medidas de combate à pandemia e em favor
da economia do estado. Virou rotina nas últimas semanas
projetos assinados por cinco, dez, 20 deputados. Alguns
unem representantes da situação e da oposição em defesa
de uma proposta. As mensagens do governo, que tantas
polêmicas e discussões causam no Legislativo estadual,
também estão tendo aprovação quase unânime. Fato inédito!

Zona Oeste pede hospital de campanha
O deputado
Carlos Caiado
(DEM) enviou ofício
ao prefeito Marcelo Crivella
solicitando
a construção de um
hospital de
campanha
para pacientes com coronavírus.
Ele
argumenta que
na região há
Deputado Carlos Caiado
muitos terrenos vagos que podem ser usados para isso. Cita Guaratiba, seu reduto eleitoral, como local ideal. O fato é que a
Zona Oeste tem hospitais públicos que já apresentavam
problemas antes da pandemia, com superlotação e faltas
de leitos de UTI. E a região é uma das que tem apresentado mais casos confirmados da doença.

Vereador pode ficar sem reeleição
O vereador carioca Marcello Siciliano pode ser impedido de disputar a reeleição. Ele deixou para a última
hora da janela partidária para trocar de partido. Ele pediu
desfiliação ao PP e se filiou ao Podemos. O PP aceitou
sua saída, mas o Podemos acabou barrando sua entrada.
O prazo para troca partidária acabou, e ele ficou no meio
do caminho, no vácuo. A legislação atual não permite candidaturas avulsas para vereador. Para concorrer, tem estar
filiado a algum partido.

Vereador Jorge Felippe

Câmara economiza para ajudar no combate
A Câmara Municipal do Rio, com o apoio de todos
os vereadores, definiu um conjunto de ações administrativas com a finalidade de reduzir os gastos mensais da
instituição. Segundo o presidente da Casa, vereador Jorge
Felippe, as medidas vão gerar uma economia mensal de,
aproximadamente, R$ 1 milhão, reforçando o orçamento
do município na luta contra a pandemia. Entre as medidas
a serem adotadas, está a redução ou a suspensão temporária de contratos e serviços enquanto durar a pandemia
ou o estado de calamidade pública na cidade. Em março,
a Câmara já tinha devolvido à prefeitura R$ 20 milhões
relativos ao pagamento de dívidas antigas que o Poder
Executivo tinha com o Poder Legislativo.

Ampliação do Cartão Família Carioca
A Câmara Municipal do Rio também aprovou projeto
de lei que amplia o rol de beneficiários do Cartão Família
Carioca em tempos de pandemia do novo coronavírus e
incluiu no programa trabalhadores autônomos, ambulantes ou informais e microempreendedores individuais.

Comissão vistoria BRT
A Comissão de Transportes da Câmara Municipal do
Rio fez uma vistoria no terminal Alvorada do BRT. O
vereador Luiz Carlos Ramos (PMN), membro da comissão, disse que foi conferir reclamações de usuários sobre
a lotação dos ônibus, contrariando decisão da prefeitura.
Outros dois membros da comissão, os vereadores Alexandre Isquierdo (DEM) e Major Elitusalem (PSC), também
foram. O trio saiu satisfeito com as explicações do consórcio BRT, mas os ônibus continuaram saindo lotados.

Prefeitura do Rio
desvincula receitas

Foi sancionado e publicado no Diário Oficial do Município do Rio (DO), nesta
quinta-feira, a Lei 6.737/
2020 que desvincula receitas
da Prefeitura, cuja obrigatoriedade da aplicação dos
recursos em áreas específicas fora determinada pelo
próprio município, por meio
de legislação municipal. O
procedimento permite que
os recursos dessas fontes,
referentes ao ano de 2020 e
ainda não utilizados, sejam
transferidos para a fonte livre do Tesouro Municipal
(Fonte 100) e aplicados nos
serviços essenciais da Prefeitura. A legislação também
autoriza o uso, para o mesmo fim, do chamado superávit financeiro, que é o saldo

não utilizado dessas fontes
em exercícios anteriores.
Dentre as fontes de receitas consideradas para a
transferência de recursos estão, prioritariamente, as que
guardam receitas recebidas
por meio de honorários advocatícios, as que armazenam recursos provenientes
de multas relativas ao meio
ambiente e legislação urbanística, entre outras.
De acordo com a secretária
municipal de Fazenda, Rosemary Macedo, “a desvinculação de receita é uma das medidas que estamos adotando
para aumentar receitas, no
caso, as da Fonte 100, que é a
principal fonte de recursos do
município e que concentra,
por exemplo, nossa receita

tributária, cuja queda de arrecadação é esperada, devido à
pandemia– explica Rosemary Macedo, Secretária Municipal de Fazenda.
A desvinculação de receitas será realizada por meio

de decretos a serem publicados no DO e os recursos
desvinculados serão transferidos pela Secretaria Municipal de Fazenda para a conta de livre movimentação do
Tesouro Municipal.

Vinte e quatro por cento das empresas levam
mais de um dia para regularizar cada tributo
Diversas empresas seguem estão sendo punidas
pela burocracia na regularização de taxas e impostos,
enquanto aguardam a aprovação da reforma tributária
pelo Congresso Nacional.
Para compreender o cenário
atual e os principais desafios
dos profissionais que atuam
na área fiscal e tributária, a
startup de soluções fiscais
Dootax encomendou um estudo sobre processos fiscais
e pagamentos de tributos,
realizado pela Lafis Consultoria.
O levantamento abordou 181 empresas de todo

o país e de diferentes segmentos. Foram excluídas
as companhias pertencentes
ao Simples Nacional e os
microempreendedores individuais (MEI). A pesquisa
mostra que o processo para
pagamento de cada guia tributária pode levar, do início
ao fim, de no mínimo 30 minutos (37%) até 5 dias úteis
(24%).
O resultado desse gasto extra de tempo e mão de
obra é um enfraquecimento
da competitividade frente a
concorrentes que automatizam o processo de pagamento de tributos. De acordo

com a pesquisa, o processo
para emissão e pagamento de tributos das empresas
brasileiras é totalmente manual (37%) ou grande parte
manual (35%). Esse fator
acarreta uma demanda maior
para o departamento fiscal e
tributário das empresas, que
hoje é composto por entre
um e cinco funcionários
(65,75%), seis e 10 (18,78%)
ou mais de 11 (9,94%).
A pesquisa vai além para
descobrir os custos ocultos
destes departamentos, trazendo os seguintes dados:
– 18% das empresas admitem pagar multas e juros

mensalmente, decorrentes
de atrasos em guias tributárias;
– 24% já fizeram pagamentos duplicados de guias;
– 37% já tiveram caminhões parados na barreira
fiscal por irregularidades tributárias.
As informações do “Estudo sobre os processos fiscais
e pagamento de tributos”
apresentam situação atual
dos departamentos financeiro e fiscal das empresas
e mostra as oportunidades
escondidas para quem quer
automatizar e ser mais competitivo.

Inadimplência em locação de imóveis cai em março
A crise causada pela
pandemia do coronavírus
(Covid-19) não reverberou no índice de inadimplência dos contratos de
locação de imóveis no
Estado de São Paulo no
mês março, quando o Governador decidiu impor
o isolamento social como
forma de conter o avanço
da doença. Mas, o indicador está sob forte pressão
e alerta monitorado em
abril. A avaliação é da
Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de
São Paulo (Aabic), com
base no Índice Periódico
de Mora e Inadimplência
Locatícia (Ipemil) medido
pela entidade. Em março, o índice de inadimplência registrou 2,05%
ante percentual de 3,66%
apurado em igual período
de 2019. No consolidado
do primeiro trimestre de
2019, o índice médio de
inadimplência nos pagamentos de aluguel ficou
em 1,32%, abaixo da média de 1,99% apontada no
mesmo intervalo do ano
passado.
A Aabic considera devedor inadimplente para
cálculo do Ipemil os inquilinos que atrasam o
pagamento do aluguel
por 90 dias após a data
do vencimento. Ou seja,
para ser considerado
inadimplente no final do
mês de março, o morador
não pagou os boletos de
janeiro, fevereiro e março. Os dados abrangem
uma amostra de 19.119
imóveis.
Na avaliação da As-

sociação, o baixo índice
de inadimplência no fechamento do trimestre
ainda refletia um cenário de acomodação nos
valores dos contratos
dos aluguéis nos últimos anos, influenciado
pelo equilíbrio de oferta
e demanda do mercado.
Para José Roberto Graiche Júnior, presidente da
Aabic, há uma expectativa em relação aos impactos da crise nos próximos
meses, sobretudo, diante
da retomada gradual das
atividades conforme planejamento do Governo
Estadual, que será anunciado em maio.
No entanto, diz o executivo, as negociações
feitas ou ainda em curso
entre inquilinos e proprietários para revisão
e desconto nos valores
durante a pandemia podem conter o avanço da
taxa de inadimplência e
impedir a desocupação
dos imóveis em alguns
casos. “Em um mercado
autorregulado,
inquilinos e proprietários se
entendem,
reforçando
a tese que é desnecessária qualquer iniciativa
de intervenção do poder
público para reger preços de contratos de locação”, diz o presidente
da Aabic, lembrando do
PL n° 1179, do senador
Antonio Anastasia, que
previu e depois retirou do
projeto um capítulo que
garantia isenção total ou
parcial dos aluguéis para
locatários que comprovassem redução de renda
ou de receita por força da

crise do novo coronavírus.
Condomínio
O levantamento da associação mostrou que a
inadimplência nas taxas
de condomínio também se
manteve baixo em março,
segundo o Índice Periódico de Mora e Inadimplência Condominial (Ipemic). No encerramento de
março, o índice ficou em
2,28%, ante percentual de
3% registrado no mesmo
mês de 2019. É o menor
patamar registrado no
mês de março desde 2004,
ano de início da pesquisa.
Na avaliação da entidade, a baixa recorde do índice pode ser creditada ao
melhor planejamento das
famílias nos últimos anos,
que já vinham adaptando
seus gastos ao orçamento
doméstico em razão da
crise econômica enfrentada pelo País nos últimos
tempos. “Este cenário de
certa estabilidade na taxa
também é resultado da
atuação das administradoras, no apoio aos síndicos na criação de mecanismos para equilibrar
os custos condominiais e,
com isso, evitar aumentos
desnecessários no valor
dos boletos mensais”, explica Graiche Junior.
O índice da mora na
taxa de condomínios,
que considera os boletos emitidos e não pagos
dentro do próprio mês
de vencimento, ficou em
6,97% em março, ante o
percentual de 6,59% em
igual período de 2019.

Apesar da leve alta no
período, ressalta a Aabic, o índice médio no
primeiro trimestre do
ano foi de 6,57%, abaixo
do percentual médio de
6,69% apurado nos três
primeiros meses do ano
passado. Segundo o presidente da Associação,
é relativamente normal
que famílias adiem o pagamento por alguns dias
na organização das contas domésticas, mas não
significa que persistirão
em atraso a ponto de se
tornarem inadimplentes.
O executivo ainda destaca que a associação vem
fazendo um trabalho entre as administradoras
associadas e a população
condominial para a conscientização de síndicos e
moradores para manterem em dia o pagamento
das taxas condominiais,
como forma de garantir
a manutenção da rotina e
atividades dos empreendimentos e, assim, o cumprimento do programa
de distanciamento social
determinado pelo Governo do Estado de São Paulo. “O atraso e a inadimplência no pagamento
das taxas do condomínio
podem comprometer a
sua capacidade de honrar
os compromissos, como
o pagamento dos salários dos funcionários, dos
serviços prestados por
terceiros, além de tarifas públicas e impostos,
refletindo diretamente
na segurança, limpeza,
bem estar e qualidade
de vida dos moradores”,
conclui.
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BNDES concede R$ 1,13 bilhão
para elétricas privatizadas
Empresas são
resultados dos
leilões de
venda da Cepisa
e da Ceal
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES) aprovou
financiamento para apoio do
plano de investimentos da
Equatorial Energia em Ala-

goas e no Piauí até dezembro
de 2023. As empresas são resultados dos leilões de venda
da Companhia Energética do
Piauí (Cepisa) e da Companhia Energética de Alagoas
(Ceal), realizados em 2018,
por meio de um processo
de desestatização modelado
pelo BNDES.
Do total do financiamento
de R$ 1,13 bilhão aprovado,
R$ 643 milhões serão destinados à Equatorial Piauí e R$
491,4 milhões à Equatorial
Alagoas,
respectivamente.
Embora o plano de investimentos já fosse planejado

pelo grupo, o apoio do BNDES se concretiza justamente
em um momento crítico para
o setor, que vem sofrendo
com a queda do consumo industrial e comercial em decorrência dos efeitos econômicos
da pandemia do Covid-19.
Segundo o BNDES, o apoio
possibilitará a expansão do
sistema de distribuição de
energia, a contenção de perdas comerciais, a melhoria
da qualidade do fornecimento de energia, a ampliação da
base de clientes e o aprimoramento da operação do sistema elétrico.

O banco informou que o
financiamento viabilizará o
atendimento a 362 mil novos domicílios, sendo 211
mil no Piauí e 151 mil em
Alagoas, além da ampliação
de 39 subestações e 3 linhas
de transmissão e distribuição
de energia nos estados. Também devem ser expandidos
ou substituídos aproximadamente 1.400 km de redes
de energia em baixa tensão
no Piauí e 2.250 km em Alagoas. A expectativa é que sejam gerados 2 mil empregos
durante a implantação do
projeto.

Crise não chegou aos executivos da Vale
Em uma crise econômica
há os que serão totalmente atingidos imediatamente
e aqueles que continuarão
bem. Os acionistas da Vale
aprovaram dobrar neste ano
a remuneração da diretoria
executiva da mineradora
para RS$ 170,3 milhões. A
decisão foi comunicada em
Assembleia Geral Ordinária
realizada nesta quinta-feira,
afirmou à Reuters uma fonte
com conhecimento da reunião, que foi realizada online. A mineradora ainda não
publicou o resultado da assembleia ao mercado.

A remuneração total
aprovada para os administradores da Vale em 2020,
incluindo conselho de administração, diretoria executiva, conselho fiscal e
comitês, foi de R$ 201,7
milhões em 2020, contra
R$ 113 milhões em 2019.
No ano passado, a remuneração da diretoria da
companhia foi de R$ 85,4
milhões, sendo reduzida
quase pela metade na esteira
rompimento de uma de suas
barragens em Brumadinho
(MG), em janeiro daquele
ano. Em 2018, o valor havia

sido de R$166,1 milhões.
Na proposta da administração para a assembleia
desta quinta-feira, a Vale
explicou que a elevação da
remuneração neste ano ocorreria diante de um aumento
no número de membros previstos para a diretoria executiva.
Atualmente, a Vale tem
seis diretores executivos
em atividade e a posição de
diretor estatutário de Metais Básicos está vaga no
momento, embora seu preenchimento esteja previsto
para 2020.

Além disso, a empresa
pontuou que haverá a retomada do pagamento de
remuneração variável aos
executivos, os quais foram
suspensos em 2019.
“Dessa forma, o valor
da remuneração proposta
para 2020 inclui as parcelas suspensas e não pagas
em 2019, com exceção de
parcelas de remuneração
variável de executivos que
tenham sido afastados dos
seus respectivos cargos
em função das investigações em curso”, disse a
empresa.

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ 33.646.423/0001-32
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocadas todas as empresas da categoria econômica do comércio
varejista de gêneros alimentícios do Município do Rio de Janeiro para a
Assembleia Geral Extraordinária - AGE, a ser realizada no dia 08 de maio de 2020,
às 10h30min em primeira convocação com a maioria absoluta dos membros e,
não havendo quórum, em segunda e última convocação, com qualquer número
de presentes, às 11:00h, na Rua do Arroz, 90/312, Penha Circular, Rio de Janeiro/
RJ, ficando facultada a participação da categoria mediante contato virtual, através
do aplicativo ZOOM, devendo solicitar o link para acesso pelo e-mail scvga@
sindigeneros-rj.com.br, até às 15 horas do dia imediatamente anterior à data da
assembleia, a fim de deliberar sobre a prorrogação da vigência da Convenção
Coletiva de Trabalho 2019-2020 que expira em 11 de maio de 2020, pelo prazo de
90 (noventa) dias, nos termos do art. 30, da Medida Provisória nº 927/2020. Rio
de Janeiro, 30 de abril de 2020. Napoleão Pereira Velloso - Presidente, CNPJ
nº 33.646.423/0001-32, Rua do Arroz, 90/312, Penha Circular, Rio de Janeiro/RJ.
PRINER LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 24.566.534/0001-48 - NIRE Nº 33.30031995-6
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 31/03/2020.
I. Data, Hora e Local: Em 31/03/2020, às 15h, na sede da Cia., no Município de
Duque de Caxias/RJ, na Av. Feliciano de Castilho, S/N, Quadra 24-B, Lote 36 e Av.
Carmen Miranda, S/N, Quadra 24-B, lotes 31, 32 e 35, Bairro Chácara Rio Petrópolis, CEP 25.231-250. II. Convocação e Presença: Dispensada a convocação,
na forma do §4º do Art. 124 da Lei 6.404/76 (“LSA”), tendo em vista a presença de
acionistas representando a totalidade do capital social da Cia.. III. Mesa: Presidente: Sr. Túlio Cintra; Secretário: Sr. Marcelo Gonçalves Costa. IV. Publicações:
Demonstrações Financeiras e relatório da administração relativos ao exercício
social findo em 31/12/2019, todos publicados em 31/03/2020 no DORJ e no jornal
“Monitor Mercantil”, nas págs. 13 da parte V e 14 do caderno Financeiro, respectivamente. V. Ordem do Dia: Deliberar sobre: Em AGO: (i) a tomada das contas dos administradores, exame, discussão e voto das demonstrações financeiras e relatório
de administração relativos ao exercício social findo em 31/12/2019; (ii) a destinação
do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos relativos ao exercício
social findo em 31/12/2019; (iii) ratificar a distribuição de dividendos a conta da
reserva de investimento; (iv) a reeleição dos membros da Diretoria da Cia.; (v) a
fixação da remuneração global da administração. Em AGE: (i) a alteração do Art. 22
do Estatuto Social da Cia. para modificar a disposição sobre a fixação de dividendos
obrigatórios; e (ii) a consolidação do Estatuto Social. VI. Deliberações: Os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, aprovaram: I - AGO. (i)
as contas dos administradores, as demonstrações financeiras acompanhadas do
relatório da administração referentes ao exercício social findo em 31/12/2019. (ii) a
destinação do lucro líquido do exercício correspondente a R$15.030.260,34, nos
seguintes termos: (a) a retenção de 5% a serem alocados na reserva legal, no valor
de R$751.513,02 conforme o disposto no art. 193 da Lei nº 6.404/76 e art. 22 do
Estatuto Social da Cia.; (b) a distribuição de dividendos obrigatórios aos acionistas,
no valor de R$142.787,47; (c) a distribuição de dividendos adicionais no valor de
R$14.135.959,85. Os acionistas ratificam a distribuição dos dividendos, ora aprovados, que já foram declarados e pagos aos acionistas, na proporção da participação
de cada um no capital social da Cia., nos termos da ARD, realizada em 18/02/2020.
(iii) a ratificação da distribuição de dividendos no valor de R$7.721.252,68 à conta
da reserva de investimento nos termos da Reunião da Diretoria, realizada em
18/02/2020, que já foram pagos aos acionistas, na proporção da participação de
cada um no capital social da Cia.. (iv) A reeleição, com mandato único de 1 ano a
contar da presente data, dos Srs.: (i) Túlio Cintra, brasileiro, casado, engenheiro
civil, portador da cédula de identidade nº 5060048884D, expedida pelo CREA/SP,
CPF/MF nº 120.423.248-25, com endereço na Av. Geremário Dantas, 1.400, lojas
249 a 267, Freguesia, Jacarepaguá, CEP 22760-401, Rio de Janeiro/RJ, para o
cargo de Diretor Presidente da Cia.; (ii) Marcelo Gonçalves Costa, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade nº 2026555-7, expedida pelo
CRA/RJ, CPF/MF nº 961.422.437-15, residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ,
na Rua Arnaldo Quintela, 70, apto. 608, Botafogo, CEP 22280-070, para o cargo de
Diretor da Cia.; e (iii) Yoshiro Marcelo Sakaki Leal, brasileiro, casado, engenheiro
civil, portador da cédula de identidade nº 05395453-09, expedida pela SSP/BA,
CPF/MF nº 909.654.005-06, com endereço na Av. Miguel Navarro y Canizares, nº
400, apto. 202, Pituba, CEP 41810-215, em Salvador/BA, para o cargo de Diretor
da Cia.. Os Diretores reeleitos declaram que (i) não estão impedidos por lei especial,
ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena
criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como
previsto no §1º do Art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) não foram condenados a pena de
suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela CVM, que os torne inelegíveis
para os cargos de administração de Cia. aberta, como estabelecido no §2º do Art.
147 da Lei nº 6.404/76; (iii) atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido
pelo §3º do Art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iv) não ocupam cargo em sociedade que
possa ser considerada concorrente da Cia., e não tem, nem representa, interesse
conflitante com o da Cia., na forma dos incisos I e II do §3º do Art. 147 da Lei nº
6.404/76. Em ato contínuo, os Diretores tomaram posse mediante termo lavrado
e arquivado na sede da Cia., que constitui o Anexo I à presente Ata. (v) a fixação
da remuneração global da administração para exercício de 2020 no valor de até
R$60.000,00. Em AGE. (i) a alteração do Art. 22, do Estatuto Social da Cia. para
aumentar a fixação dos dividendos obrigatórios de 1% para 25%, conforme disposição do Art. 202 §2º da Lei 6.404/76, passando a constar com a seguinte redação:
“Art. 22. Do lucro líquido do exercício, 5% serão destinados à reserva legal até que
atingidos os limites legais. Do saldo do lucro líquido do exercício após a dedução da
reserva legal: (a) 25%, será destinado ao pagamento de dividendos obrigatório; e
(b) o restante será destinado à distribuição de dividendos, se não houver deliberação da Assembleia Geral de Acionista, pela destinação desse saldo à constituição
de reserva de investimento para assegurar a manutenção do nível de capitalização
da Cia., a expansão das atividades sociais e/ou o reforço do capital de giro, sendo
que a reserva de investimento não excederá 80% do capital social. § Único. A
Cia. poderá pagar dividendos aos acionistas utilizando a reserva de investimento
acima referida.” (ii) a consolidação do Estatuto Social da Cia. na forma do Anexo II.
II. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa pelo tempo
necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi
aprovada e assinada por todos os presentes. Duque de Caxias/RJ, 31/03/2020.
Mesa: Túlio Cintra - Presidente. Marcelo Gonçalves Costa - Secretário. Acionistas: Túlio Cintra; Priner Serviços Industriais S.A.: Nome: Túlio Cintra, Cargo:
Diretor Presidente. Nome: Marcelo Gonçalves Costa, Cargo: Diretor Financeiro e
de Relações com Investidores. Jucerja nº 3870673, em 30/04/2020. Bernardo F.
S. Berwanger - Secretário Geral.

TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Fechada
CNPJ/ME 02.600.854/0001-34 - NIRE 33.300.260.528
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 8 DE ABRIL DE 2020.
DATA, HORA E LOCAL: 8 de abril de 2020, às 10h00, na sede da TIM Brasil Serviços e Participações S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Fonseca
Teles, nº 18/30, Bloco D, Térreo, São Cristóvão, na Cidade e Estado do Rio
de Janeiro. PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital
social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença
de Acionistas. MESA: Presidente – Sr. Jaques Horn; Secretária – Sra. Simone Paulino de Barros. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES: (1) Dispensada a
publicação de Editais de Convocação, conforme faculdade prevista no Artigo
124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de setembro de 1976 (“Lei 6.404/76”); e
(2) Dispensada a publicação do aviso de que trata o Artigo 133 da Lei 6.404/76,
conforme faculdade prevista no §4º deste mesmo Artigo 133. ORDEM DO
DIA: (1) Deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia, as
respectivas notas explicativas, e o relatório da administração, todos relativos
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019; (2) Deliberar sobre a proposta
da administração de orçamento de capital da Companhia, de destinação do
resultado do exercício de 2019 e de distribuição de dividendos da Companhia; e (3) Deliberar sobre a proposta de remuneração dos administradores
da Companhia para o exercício de 2020. DELIBERAÇÕES: Após análise e
discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, bem como do material
relacionado, que fica arquivado na sede da Companhia, os acionistas, por
unanimidade, registraram suas manifestações e deliberações da seguinte
forma: (1) Aprovar o relatório da administração e as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, referentes ao exercício findo
em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do respectivo parecer de auditoria dos auditores independentes da Companhia, Ernst & Young Auditores
Independentes S/S (“EY”). (2) Aprovar o orçamento de capital da Companhia
e empresas controladas, no montante total de R$4.041.000.000,00 (quatro
bilhões e quarenta e um milhões de Reais). Aprovar, ainda, a proposta da
administração de destinação do resultado do exercício de 2019 e de distribuição de dividendos da Companhia, a qual contempla que o lucro líquido do
exercício de 2019, no montante de R$2.348.400.527,67 (dois bilhões, trezentos e quarenta e oito milhões, quatrocentos mil, quinhentos e vinte e
sete Reais e sessenta e sete centavos) seja destinado da seguinte forma:
(2.1) Para a constituição da Reserva Legal, em conformidade com o Artigo
193 da Lei nº 6.404/76, 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício de
2019, no montante de R$107.711.952,22 (cento e sete milhões, setecentos
e onze mil, novecentos e cinquenta e dois Reais e vinte e dois centavos),
seja destinada à reserva de capital; (2.2) Para a Reserva de Lucro, em vista
da redução da carga tributária na TIM S.A. advinda de benefício fiscal em
2019, o montante de R$194.161.483,24 (cento e noventa e quatro milhões,
cento e sessenta e um mil, quatrocentos e oitenta e três Reais e vinte
e quatro centavos); (2.3) Como juros sobre capital próprio, o montante de
R$590.811.990,19 (quinhentos e noventa milhões, oitocentos e onze mil,
novecentos e noventa Reais e dezenove centavos), aprovado ao longo do
ano de 2019 e pago nas datas de 8 de outubro de 2019, 24 de janeiro de 2020
e 29 de janeiro de 2020, sendo que: (i) o valor de R$20.465.270,92 (vinte
milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, duzentos e setenta Reais
e noventa e dois centavos) é imputado ao dividendo mínimo obrigatório; e
(ii) o valor remanescente de R$570.346.719,27 (quinhentos e setenta milhões, trezentos e quarenta e seis mil, setecentos e dezenove Reais e
vinte e sete centavos) foi distribuído a título de dividendos adicionais ao
dividendo mínimo obrigatório previsto no Estatuto Social da Companhia; e
(2.4) Para as reservas de lucros para expansão das redes de suas controladas, o saldo remanescente do lucro líquido ajustado, menos o total dos
dividendos distribuídos e constituição de reservas de incentivos fiscais, no
valor de R$1.455.715.102,02 (um bilhão, quatrocentos e cinquenta e cinco milhões, setecentos e quinze mil, cento e dois Reais e dois centavos).
(3) Aprovar a proposta de remuneração global dos administradores referente
ao exercício de 2020, no montante de até R$10.234.000,00 (dez milhões,
duzentos e trinta e quatro mil Reais) a ser distribuída em conformidade com
os critérios que vierem a ser deliberados pelo Conselho de Administração.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata na
forma de sumário que, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada
e assinada pelo Presidente, pela Secretária da Mesa e pelos acionistas Telecom Italia Finance S.A. e Telecom Italia S.p.A. Certifico que a presente ata
é cópia fiel da via original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro (RJ), 8 de
abril de 2020. SIMONE PAULINO DE BARROS - Secretária da Mesa. Jucerja
nº 3869947, em 28/04/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Quem pagou aluguel em dia
recebeu ajuda da Multiplan
Até abril, a Multiplan concedeu aproximadamente R$
300 milhões em reduções para os lojistas que pagaram aluguel em dia, receberam desconto de 50% no de março. A
administradora cortou outros custos nos shoppings, como
a diminuição de 50% nos encargos de condomínio e de
100% na tarifa de fundos de promoção. Apesar de afetada
pela epidemia da Covid-19 a partir de meados de março,
quando teve de fechar 19 shopping centers, a Multiplan
obteve lucro de R$ 177 milhões no primeiro trimestre.
Como parte deste resultado foi obtido com a redução de
despesas, o Bradesco BBI projeta que, quando os shoppings reabrirem, o que ainda é uma incógnita, a recuperação dessa companhia será mais rápida que a da maioria
das empresas de centros comerciais, pois seus consumidores têm renda mais elevada. Os analistas do BBI, no
entanto, ressaltam que os efeitos da pandemia atingirão
o setor mais duramente no segundo trimestre e por isso
mantiveram a recomendação neutra para suas ações e com
preço-alvo de R$ 25.
O Itaú BBA definiu como “fracos, mas decentes” esses
resultados. Na avaliação do banco, a empresa entregou um
lucro líquido consistente e o crescimento das vendas dos
lojistas foi bom, de 5,5% no conceito mesmas lojas em
janeiro e fevereiro, mas a operação inteira foi atingida em
março pela epidemia do coronavírus, levando a uma queda
de 11% nas vendas mesmas lojas no encerramento do 1º
trimestre. Além disso, a Multiplan tomou várias medidas
para mitigar o impacto do lockdown provocado pela epidemia do coronavírus sobre os lojistas. Segundo o banco,
prevalece a incerteza sobre o setor dos shoppings, que depende da epidemia arrefecer para que haja uma reabertura
segura. O banco manteve a recomendação de acima da
média – para as ações, com preço-alvo de R$ 25,50 em
2020.

Opiniões dos outros bancos sobre o Bradesco
O banco Morgan Stanley avaliou que o Bradesco teve
um primeiro trimestre duro, sem ser tão negativo como
pareceu à primeira vista, e os resultados foram impactados
pela queda na taxa básica de juros, pela menor quantidade
de dias úteis no período e, finalmente, pelo forte aumento
nas provisões para clientes inadimplentes, que foi de R$
7,3 bilhões, 46% maiores que a projeção do banco norteamericano, que era de R$ 5,03 bilhões. Além disso, ressalta que o banco brasileiro se antecipou e reservou mais
R$ 2,7 bilhões em provisões, prevendo dias difíceis pela
frente com a epidemia do coronavírus. Para o Morgan
Stanley, excluindo-se as provisões, os resultados não parecem muito ruins, com queda de apenas 4% em comparação ao quarto trimestre do ano passado, um efeito bastante
normal na passagem do último trimestre de um ano para o
primeiro de um novo ano.
O Itaú BBA considerou como negativo o balanço do seu
concorrente. Além das provisões, o BBA destacou também que houve queda nas vendas de seguros e no trading em geral. Como fator positivo, o BBA ressaltou que
o Bradesco conseguiu reduzir custos no período. O banco
Credit Suisse também avaliou como negativo o resultado do Bradesco, devido à deterioração mais rápida que a
esperada nos indicadores da qualidade dos ativos, sendo
que os resultados dos seguros também decepcionaram. No
lado positivo, destacou o crescimento nos empréstimos
para as empresas. O banco suíço manteve a nota acima da
média para as ações do Bradesco, com um preço-alvo de
R$ 41,82 para 2020.

Odontoprev aumentou vendas corporativas
O banco Itaú BBA avaliou como neutro o resultado do
1º trimestre de 2020 publicado pela Odontoprev. Segundo
o BBA, embora o lucro líquido tenha avançado acima das
expectativas, as vendas de planos para clientes individuais
foram fracas, com a perda de 5,8 mil clientes. O BBA destacou que houve avanço nas vendas de planos corporativos, com a adesão de 77 mil clientes. O BBA destacou
que a empresa aumentou as provisões em R$ 24 milhões,
possivelmente prevendo uma piora do cenário no segundo
trimestre, por causa dos impactos da epidemia sobre a economia. O BBA preferiu manter a nota média do mercado,
com preço-alvo de R$ 17,00 para a ação.

Moody’s rebaixa Embraer para Ba2
Para a Moody’s o acordo de joint venture com a Boeing
melhoraria significativamente a qualidade do crédito da
Embraer, pois as notas não garantidas que seriam transferidas para a joint venture e, consequentemente, ficaria
praticamente sem dívidas e com uma posição de liquidez
ainda forte. O fim do acordo, porém, levou a agência de
classificação ao rebaixamento da companhia brasileira.
Mas no relatório também consta que o forte impacto da
pandemia causada pelo novo coronavírus terá na demanda
por novas aeronaves comerciais e de negócios, afetará o
desempenho financeiro e o balanço da Embraer nos próximos anos.

B3: Eneva apresentará nova proposta?
A B3 quis saber se existem possibilidades para formalizar nova proposta para aquisição do controle da AES Tietê.
A Eneva disse que o assunto está sendo estudado, mas até
esta data, não foi apresentada qualquer recomendação ao
seu conselho de administração.
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Financeiro

n Monitor Mercantil

Atuação do BC ainda é insuficiente para frear a volatilidade dos mercados

Estoque de crédito
para pessoa física
ficou estagnado
nos últimos
três meses

Ainda há espaço de manobra para a atuação do Banco
Central, pois até o momento
foi insuficiente para conter a
volatilidade dos mercados,
diz o economista Roberto
Ivo, professor da Escola Politécnica da UFRJ. Ele explicou à reportagem do MONITOR MERCANTIL como
avaliar as ações recentes do
BC (divulgadas no último
dia 28) referentes as taxas de
juros do crédito para empresas e pessoas físicas. Também ressalta que o contínuo
incentivo de fintechs fomentaria também a oferta de crédito com taxas mais baixas.
“O estoque total de crédito em termos percentuais
do PIB ficou estagnado para
pessoas físicas (27,9%) nos
últimos três meses e um ligeiro aumento (0,8% p.p.)
para pessoas jurídicas neste
período, alcançou 20,9%.

Esse indicador já indica que
a economia não se alavanca via crédito e seus efeitos
outrossim são limitados”,
explica o economista (veja
abaixo a entrevista completa).
Professor da Escola Politécnica da UFRJ, Roberto
Ivo possui graduação em
Ciências Econômicas pela
USP, mestrado em Economics for Development - University of Oxford e doutorado em Ciências pela USP.
Tem experiência na área de
Economia, com ênfase em
Economia, Engenharia Econômica, atuando principalmente nos seguintes temas:
Neuroeconomia, Mercado
Financeiro, Ciências da Decisão e Finanças Comportamentais.
Gostaria de saber se as
ações que o Banco Central
tem implementado são suficientes. E o que acha da condução do BC neste momento
de crise?
- As medidas anunciadas
pelo Conselho Monetário
Nacional (CMN), do qual o
presidente do Banco Central,
Ricardo Campos Neto, faz
parte, tiveram como objetivo
a tentativa mais contundente
de diminuição dos juros de
créditos denominados rota-

tivos (cheque especial e cartão de crédito). Haja vista a
situação de atual pandemia
com diminuição da atividade econômica como um todo
e um mercado de trabalho
ainda machucado pela crise iniciada em 2015 e baixa
resposta nos últimos 3 anos,
o mercado de crédito mostra,
contudo, uma resposta protocolar para os mais diversos
agentes econômicos. Ainda
há espaço de manobra para
a atuação do Banco Central,
pois até o momento foi insuficiente para conter a volatilidade dos mercados.
Sabemos que o Brasil
segue sendo o país com a
maior taxa de juros. O que
poderia ser feito para haver
uma redução efetiva nas taxas praticadas pelos bancos?
- Há espaço para uma queda adicional da nossa taxa de
juros, pois, mesmo com o
câmbio em patamar elevado,
não há pressão de inflação
de curto prazo. Ademais,
uma atuação mais consistente do Banco Central no mercado de crédito poderia restringir os spreads bancários
praticados pelas instituições
financeiras, através de uma
cobrança similar com os
créditos consignados e com
garantia da própria autori-

dade monetária. O contínuo
incentivo de fintechs fomentaria também a oferta de crédito com taxas mais baixas.
Neste momento muitas
pessoas já perderam os seus
empregos. Qual a sua análise
sobre o que foi apresentado
pelo Banco Central para socorro desses correntistas?
- Primeiramente, nota-se
que o estoque total de crédito em termos percentuais
do PIB ficou estagnado para
pessoas físicas (27,9%) nos
últimos três meses e um ligeiro aumento (0,8 p.p.) para
pessoas jurídicas neste período, alcançou 20,9%. Esse
indicador já demonstra que
a economia não se alavanca
via crédito e seus efeitos outrossim são limitados.
No caso de pessoas físicas, vê-se um indício de
decrescimento na concessão
de cheque especial no mês
de março ante fevereiro de
2020, fruto da nova política
implementada pelo Bacen
juntos às Instituições financeiras, pois houve queda de
250% a.a. para 130% a.a.
da taxa média de juros cobrada neste tipo de operação
(colocou-se um limite de
150% a.a. para financiamento desta operação e uma taxa
de serviço no 0,25% sobre o

BCE estenderá programa de emergência para após 2020
O Banco Central Europeu (BCE) informou nesta quinta-feira que está se
preparado para reforçar
seu programa de emergência e estendê-lo para além
de 2020, após uma série
de medidas excepcionais
tomadas desde março. “A
Zona do Euro está enfrentando uma contração econômica de magnitude e velocidade nunca antes vistas
em tempos de paz”, disse
a presidente da instituição,
Christine Lagarde, em uma
sala de imprensa vazia.
A AFP reportou que o
BCE prevê um declínio entre “5 e 12%” do Produto
Interno Bruto (PIB) da zona
do euro este ano, refletindo

uma “grande incerteza” em
torno do impacto econômico da pandemia, explicou.
Essa recessão violenta,
cujas consequências sociais
são impossíveis de avaliar
no momento, será seguida por um “renascimento”
econômico, à medida que
as medidas de contenção
se tornarem gradualmente
mais flexíveis, mas “a velocidade e magnitude” dessa
recuperação são “muito incerta”, acrescentou.
A instituição mostrou
nesta quinta-feira sua determinação em aumentar, se
necessário, maciçamente a
compra de dívida, decidida
em 18 de março, no âmbito
do programa de emergência

do PEPP, dotado de 750 bilhões de euros até final do
ano e estendê-la além de
2020.
O BCE confirmou grande parte das medidas adotadas em meados de março,
cujo objetivo é impedir que
as condições de financiamento se restrinjam e agravem o impacto econômico
da crise.
A única mudança é que
a próxima série de grandes
empréstimos a bancos (chamada TLTRO) terá condições ainda mais favoráveis.
A taxa mais favorável cairá de -0,75% para -1%, no
período de junho de 2020 a
junho de 2021, para os bancos concederem emprésti-

mos suficientes aos setores
econômicos.
Com esta medida, o BCE
quer estimular a distribuição de créditos para evitar
a falência em cascata e as
demissões que se seguem,
sem alterar, no entanto, sua
principal taxa de juros, que
permanece em níveis recordes.
A instituição monetária lançará até setembro
de 2021 uma série de empréstimos sem condições
a bancos, propostos a uma
taxa de -0,25%. Trata-se de
uma medida destinada a pequenos bancos, promovida
pelo Banco Federal Alemão, de acordo com uma
fonte próxima ao BCE.

valor que acrescerá a cifra
de R$ 500,00). No caso de
cartão de crédito, as concessões estão crescendo entre 6
a 8% a.a., porém ainda com
cobrança de juros em patamares ainda elevados, para o
rotativo atrasado na casa de
360% a.a. e o parcelado em
torno de 180% ao ano.
Algumas ou muitas empresas devem quebrar. Como
vê essa situação?
- Com relação às diferentes modalidades de crédito,
as empresas vêm, sobretudo,
se financiamento com capital de giro para manterem
a atividade fabril do dia a
dia. O fluxo de concessões
mostra inclusive um salto de
quase 150% entre os meses
de março ante a fevereiro de
2020, no qual o valor contratado quase triplica. Contudo,
deve-se olhar este número
com um certo cuidado, uma
vez que pode ter sido um
efeito de antecipação de crédito para sustentar no período de pandemia.
Outro fato a ser mencionado, é que boa parte dos
recursos estão indo para
financiamento do setor externo, ou seja, adiantamento de contratos de câmbio e
financiamento de exportação
e financiamento de importa-

ção a fim de se aproveitar a
alta cambial e também de se
fazer hedge de produtos advindos de fora do país. Realmente, os valores cresceram
de março contra fevereiro
quase 300% em concessões
aprovadas. Assim, está-se
falando em sobrevida de empresas diante de um cenário
volátil.
Verifica-se também uma
queda de crédito para bens
consumo (-7,7% na comparação mensal e -15% na
comparação trimestral), indicando já um efeito da limitação de renda e risco maior
de desemprego, mesmo com
uma taxa praticamente estagnada em ambos períodos.
Diante desse quadro, a
inadimplência em ambos
agentes econômicos não deu
sinais de elevação, o que indica ainda uma certa capacidade de pagamento perante
um cenário de incerteza no
mercado de trabalho. Isso
será ratificado em breve
mediante efeito do Programa Verde Amarelo criado
pelo Governo Federal, com
o intuito de não demitir os
trabalhadores e manutenção
de parcela do salário (pagas
pelo empregador e complementadas pelo governo dependendo da faixa salarial).

OSX BRASIL S.A.
Em REcupERAçãO JudIcIAL
CNPJ/ME: 09.112.685/0001-32
NIRE: 33.3.0028401-0
Companhia Aberta - BM&FBOVESPA: OSXB3
EdITAL dE cONVOcAçãO. Convocamos os acionistas para que se reúnam
em Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) a ser realizada no dia 01/06/2020,
às 11hs, na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2403, Botafogo, Rio de Janeiro,
CEP 22.290-906, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Tomar
as contas dos administradores, examinar, discutir e aprovar o Relatório da
Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer
emitido pelos Auditores Independentes da Companhia relativas ao exercício
social encerrado em 31.12.2019; (ii) Aprovar a destinação do resultado
do exercício social encerrado em 31.12.2019; (iii) Eleger os membros do
Conselho de Administração da Companhia; e (iv) Fixar o montante global
anual da remuneração dos Administradores (Conselho de Administração e
Diretoria). A Companhia esclarece ainda que: (i) encontram-se à disposição
dos acionistas na sua sede e no site da CVM (www.cvm.gov.br), da
B3 (www.b3.com.br), bem como no site de Relações com Investidores
(www.osx.com.br), os documentos relacionados a este edital pertinentes
às matérias a serem deliberadas na AGO, em observância à Instrução
CVM nº 481/09; (ii) a lista de documentos necessários para participação na
AGO e informações adicionais se encontram na Proposta da Administração
disponível nos sites acima listados; e (iii) o percentual mínimo do capital
votante para solicitação de adoção do processo de voto múltiplo é de 8%
(oito por cento). Rio de Janeiro, 30/04/2020. Fernando Teixeira martins Presidente do Conselho de Administração.

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/2019 e 2018 (Em Reais)
Relatório da Administração. Senhores Acionistas: Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, submetemos Senhores Acionistas: Em cumprimento as disposições
2019
2018
legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V Sª as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/12/2019 Aproveitamos a oportunidade para agradecer aos Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
8.728.106,72 6.171.589,28
nossos funcionários, fornecedores e autoridades pela colaboração e parceria que nos foram dadas no exercício. Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019. A DIRETORIA Lucro Líquido do Exercício
Ajustes do Lucro Líquido de itens não caixa
Balanço Patrimonial Posição Em 31/12/2019 e 2018 (Em Reais)
Depreciações e Amortizações
3.992.289,49 3.888.881,06
2019
2018
2019
2018 Equivalência Patrimonial/Dividendos
(6.581.032,99) (3.199.889,18)
211.279.393,96 177.364.358,99 Resultado da venda do Ativo Permanente
Ativo
66.596,53
0,00
211.279.393,96 177.364.358,99 Passivo
167.475.777,12 137.367.169,16 Provisão p/ Imposto de Renda
Circulante
2.226.399,33 2.387.402,96
Circulante
170.738.303,67 138.684.612,53 Fornecedores
142.957.912,14 112.271.274,90 Provisão p/ Contribuição Social s/Lucro
808.070,74
899.706,65
Caixa e equivalentes de caixa
1.001.983,73 24.598.980,40 Empréstimos Bancários
10.778.748,84 15.760.481,09 Juros s/Empréstimos bancários
3.156.858,84 4.470.254,94
Contas a Receber de Clientes
5.215.080,17 4.653.683,72 Total dos Ajustes do Lucro Líquido
159.721.841,09 104.718.776,37 O. Sociais e Tributos a Recolher
3.669.181,94 8.446.356,43
Contas a Pagar
4.884,78
36.298,76 (Aumento)/Diminuição de Ativos
Adiantamentos a Fornecedores
3.674.482,12 2.968.605,52 Outras
Juros sobre Capital
1.889.568,15 1.340.115,49 Contas a Receber de Clientes
(55.003.064,72) 12.542.325,30
Tributos a Recuperar
2.694.367,69 2.293.893,62 Provisão para CSL
496.079,40
0,00 Tributos a Recuperar
(400.474,07) 1.867.488,15
Demais Contas a Receber
2.636.893,57 2.796.860,61 Adiantamento de Clientes
5.886.619,60 3.305.315,20 Adiantamento a Fornecedores
(705.876,60) (2.242.245,59)
Despesas Antecipadas
246.884,04
0,00 Outros Ativos
1.008.735,47 1.307.496,01 Dividendos a Pagar
(2.924.906,04) (3.673.650,02)
Circulante
Não Circulante
Total (Aumento)/Diminuição de Ativos
(59.034.321,43) 8.493.917,84
40.541.090,29 38.679.746,46 Não
Exigível A Longo Prazo
7.200.782,74 9.423.747,41 Aumento/(Diminuição) de Passivos
Realizável a Longo Prazo
21.832.843,47 17.516.029,54 Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital
2.676.644,84 3.197.254,52 Fornecedores
30.686.637,24 1.438.309,69
Créditos com Pessoas Ligadas
18.264.306,63 14.875.069,34 Empréstimos Bancários
1.724.137,90 3.426.492,89 Tributos e Obrigações Sociais
1.038.808,41
758.359,53
Aplicações Financeiras
2.800.000,00 2.800.000,00 Adiantantamento de Clientes
3.072.381,74 2.256.545,94 Contrto de Mutuo de Pessoa Ligada
2.581.304,40 3.305.315,20
Patrimônio Liquido
36.602.834,10 30.573.442,42 Férias e Salários
Depósitos Judiciais e Cauções
(31.413,98)
(3.686,15)
496.155,10
384.414,26 Capital
Social
16.030.486,32 15.570.486,32 Total Aumento/(Diminuição) de Passivos
34.275.336,07 5.498.298,27
Investimentos
9.582.293,58 9.573.793,58 Ações em Tesouraria
(1.362.391,22) (1.362.391,22) Juros Pagos s/Empréstimos
(3.156.858,84) (4.470.254,94)
Imobilizado
9.125.953,24 11.589.923,34 Reserva de Lucros
21.934.739,00 16.365.347,32 Imposto de Renda e Contribuição Social pagos (3.015.802,63) (2.826.476,45)
Demonstração Das Mutações do Patrimônio Líquido Em 31/12/2019 E 2018 (Em Reais)
Caixa Líquido proveniente das
Reserva de Lucros
atividades operacionais
(18.534.358,17) 21.313.430,43
DESCRIÇÃO
Capital Social Ações Em Tesouraria
Reserva Legal Lucros Retidos Lucros Acumulados Total Do P. Líquido Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Saldo em 31/12/2018
15.570.486,32
(1.362.391,22)
3.114.097,26 13.251.250,06
30.573.442,42 Aquisições para Ativo Imobilizado
(1.594.915,92) (1.144.137,51)
Resultado do Exercício
8.728.106,72
8.728.106,72 (Aquisições) Redução de Investimento
(8.500,00)
Dividendos
(475.693,83)
(475.693,83) Aquisições de Ações
- (1.362.391,22)
Aumento de Capital em 25/04/2019
460.000,00
(460.000,00)
- Adiantamento p/Futuro Aumento
Transferência p/Reserva de Lucros
8.728.106,72
(8.728.106,72)
- de Capital de Coligada
Constituição da Reserva Legal
53.006,69
(53.006,69)
- Dividendos recebidos de investimentos
3.309.140,21 2.977.684,80
Juros sobre Capital Proprio
- (2.223.021,21)
-2.223.021,21 Caixa Líquido aplicado nas atividades
Saldo em 31/12/2019
16.030.486,32
(1.362.391,22)
3.167.103,95 18.767.635,05
36.602.834,10 de investimentos
1.705.724,29
471.156,07
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Demonstração do Resultado em 31/12/2019 e 2018 (Em Reais)
aquisição corrigido monetariamente até 31/12/95 e deduzido das depreciações
(6.684.087,24) (5.325.895,97)
2019
2018 e amortizações que são calculadas pelo método linear e igualmente corrigidas Empréstimos bancários (pagos)contratados
(815.835,80) (1.227.176,96)
Receita Bruta
156.433.777,58 141.962.677,34 até 31/12/95.3. Sociedade em Conta de Participação. Em 16/03/2017 a Aplicações Financeiras de Longo Prazo
3.271.892,78 (3.103.369,51)
(-) Dedução da Receita Bruta
20.689.621,63 19.189.374,01 sociedade constituiu uma Sociedade em Conta de Participação, da qual é a Credito com Socio Participante da SCP
- 2.800.000,00
Receita Líquida
135.744.155,95 122.773.303,33 socia ostensiva com a finalidade de ter uma atuação mais forte na area de varejo, Contrato de Mutuo com Pessoa Ligada
(-) Custo dos Serviços
21.930.798,89 16.534.461,62 sendo que conforme determina a legislação os resultados estão consolidados Adiantamento p/Futuro Aumento
(637.954,19)
83.532,28
Lucro Bruto
113.813.357,06 106.238.841,71 nas presentes demonstrações, tendo sido segregada a parcela referente ao de Capital dos Sócios
Dividendos Pagos
(228.809,79)
0,00
Despesas Operacionais
socio participante do resultado do periodo.
Juros sobre Capital Próprio pagos
(1.673.568,55) (2.183.053,16)
(-) Administrativas
102.056.196,73 95.245.957,04 4. Investimentos
2019
2018 Caixa Líquido aplicado nas atividades
(-) Depreciações e Amortizações
3.992.289,49 3.888.881,06 Participações em Controladas
6.720.679,14 6.712.179,14 de financiamento
(6.768.362,79) (8.955.963,32)
(+) Receita Financeira
532.128,33
521.691,53 Sociedade em Conta de Participação Pullse
2.828.554,19 2.828.554,19 Aumento(Diminuição) líquido
(-) Despesa Financeira
3.156.858,84 4.470.254,94
33.060,25
33.060,25 de caixa e equivalentes
(23.596.996,67) 12.828.623,18
Lucro Operacional
5.140.140,33 3.155.440,20 Outras Participações
24.598.980,40 11.770.357,22
9.582.293,58 9.573.793,58 Caixa e equivalentes no inicio do exercício
Outras Receitas (Despesa)
6.622.436,46 6.303.258,69 Total
1.001.983,73 24.598.980,40
2019
2018 Caixa e equivalentes no final do exercício
Lucro Antes da C. Social
11.762.576,79 9.458.698,89 5. Imobilizado e Taxa Anual de
(-) Provisão para C. Social
808.070,74
899.706,65 Depreciação
INDICES
2019
2018
4% 3.672.000,00 3.672.000,00
Lucro Antes da Provisão p/I.Renda
10.954.506,05 8.558.992,24 Edifício
LIQUIDEZ GERAL
20% 1.214.799,92 1.165.902,02
(-) Provisão para I. de Renda
2.226.399,33 2.387.402,96 Veículos
Ativo Circulante + Realizável a Longo
Lucro Líquido do Exercício
8.728.106,72 6.171.589,28 Móveis e Utensílios
10% 5.486.867,88 5.316.960,58 LG
Prazo
1,10
1,06
Quantidade de Ações
34.933.039
33.933.039 Equipamentos Eletrônicos
20% 5.043.865,69 4.364.278,03 =
Passivo Circulante + Passivo Não
Lucro por Ação
0,25
0,18 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros
20% 13.464.551,83 13.034.130,87
Circulante
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Outras Imobilizações
13.562,62
13.562,62
SOLVÊNCIA GERAL
1. Apresentação das Demonstrações Financeiras As Demonstrações
Ativo Total
28.895.647,94 27.566.834,12 SG
1,21
1,21
Financeiras foram elaboradas com observância da Lei 11638/07 e alterações da Menos Depreciações Acumuladas
Passivo Circulante + Passivo Não
19.769.694,70 15.976.910,78 =
MP 449 de dezembro de 2008.2. Resumo das Principais Praticas Contábeis.
Circulante
9.125.953,24 11.589.923,34
O resultado é apurado pelo regime de competência. Os Ativos e Passivos da 6. Capital Social. O Capital da sociedade totalmente subscrito e intregalizado
LIQUIDEZ CORRENTE
sociedade realizáveis e exigíveis no prazo de um ano estão demonstrados é composto por 34.933.039 ações ordinárias nominativas com valor nominal LC
Ativo Circulante
1,02
1,01
=
no Circulante. Os investimentos se relevantes são avaliados pelo método de de R$0,46 cada.
Passivo Circulante
equivalência patrimonial e os demais pelo custo de aquisição corrigidos até 31
de dezembro de 1995 O imobilizado e o diferido são demonstrados pelo custo de Rubem Medina - Diretor Vice Presidente / Lionel Chulam - Diretor Vice Presidente / Carlos Manoel Cabral Pinheiro - Técnico em Contabilidade CRC RJ 20.295-9
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Srs. Acionistas, Atendendo às disposições legais e estatutárias, apresentamos principalmente pela receita de construção de R$ 63,6 milhões no período, um aumento de 10,1 % em relação à receita
a seguir o Relatório da Administração, com as principais informações relativas ao exercício de 2019, em conjunto com líquida de 2018, de R$ 235,1 milhões. As despesas administrativas e os custos de O&M em 2019 alcançaram R$ 32,0
as Demonstrações Financeiras auditadas e elaboradas de acordo com a legislação societária brasileira e os pronuncia- milhões, uma queda de 32,3% em relação aos R$ 47,3 milhões de 2018 devido à (i) diminuição dos custos na operação
mentos, as orientações e as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e e manutenção do empreendimento, já que a partir/03/18 a Cia. passou a assumir progressivamente a suas atividades de
aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC e pela CVM – CVM, as quais consideramos importantes para O&M e (ii) ocorrência de eventos extraordinários em 2018 com impacto os Custos de O&M. A variação nos custos e
divulgar o desempenho da Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) S.A. para a sociedade, parceiros, investidores despesas reflete, principalmente: (i) a mudança estrutural no quadro de colaboradores, que visa aumentar a eficiência da
e clientes. EXERCÍCIO 2019: 1. Perfil da Cia. A Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) S.A. (“Cia.”), Cia. privada, Cia.; (ii) a não ocorrência de impactos contábeis relacionados a eventos extraordinários e imprevisíveis envolvendo a lide capital fechado, foi constituída em 14/03/12 e está estabelecida na Av. Presidente Vargas, 955 - 12 andar, Centro do nha de transmissão, como ocorreu em 2018; (iii) a menor necessidade de provisionamento para contingências no exerRio de Janeiro. A Cia. é uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) e tem como objeto social a exploração de con- cício findo em 31/12/2019 em relação ao exercício anterior, tendo em vista o encerramento de discussões judiciais, e
cessões de Serviços Públicos de Transmissão de Energia. A Cia. sagrou-se vencedora do Lote A do Leilão de Transmis- distrato e pagamento de obrigações contratuais e a ampliação das coberturas securitárias, levando a uma queda de
são nº 02/12, realizado pela ANEEL em 09/03/12, cujo Contrato de Concessão nº 012/12 foi assinado em 10/05/12. O 83,6% em valores a serem provisionados. O resultado financeiro atingiu R$ 59,7 milhões em 2019 frente a R$ 61,9 miLote A é composto por três linhas de transmissão, Paranaíta – Claudia – Paranatinga - Ribeirãozinho com total de 1.005 lhões registrados em 2018. A variação reflete, principalmente, a redução do serviço da dívida do BNDES. O IR e contrikm de extensão, e por três subestações, Paranaíta, Claudia e Paranatinga, todas as instalações no Estado do Mato buição social geraram despesa de R$ 49,7 milhões em 2019, refletindo, principalmente a constituição do IR/CSLL diferiGrosso. A RAP ajustada para o ciclo de 2019/2020 é de aproximadamente R$ 191 milhões. 2. Gestão. A atuação da dos no montante de R$ 44,0 milhões, em função da atualização do ativo financeiro. A alíquota efetiva do imposto correnAdministração tem enfoque na busca por eficiência nas operações, na segurança de todos os envolvidos, na responsa- te de 2019 foi de 11,0%. O Lucro Líquido em 2017 totalizou R$ 78,8 milhões, um aumento de 0,5% em relação ao lucro
bilidade social, na maximização da rentabilidade das acionistas e em sustentabilidade econômica. 3. Governança Cor- líquido de 2018 de R$ 78,4 milhões. O EBITDA de 2019, foi de R$ 188,4 milhões e margem de 72,81%. Excluindo os
porativa. A Cia. tem como órgãos de administração a Diretoria e o Conselho de Administração, sendo este o órgão má- efeitos do IFRS 15, o EBITDA atingiu R$ 138,5 milhões em 2019 com margem EBITDA de 81,2%, um aumento de 11,1%
ximo de Governança apoiado, no que lhe refere, pelo Conselho Fiscal. Em 2019 foi contratada consultoria especializada em relação ao EBITDA de 2018, que atingiu R$ 124,7 milhões, principalmente, pela redução das despesas administratipara levantamento de riscos no nível corporativo, cujo objetivo é a estruturação de um ERM (Enterprise Risk Manage- vas e de operação e manutenção. A dívida bruta consolidada em 31/12/2019 somou R$ 707,4 milhões, uma queda de
ment) com vistas a continuamente identificar e monitorar os riscos à consecução dos objetivos do negócio. Os resultados 6,11% em relação ao final de 2018, quando registrou R$ 753,5 milhões, considerando o empréstimo com BNDES e a
serão entregue ainda no primeiro semestre de 2020, em linha com a intenção da Cia. em continuar o aprimorando sua Segunda Emissão de Debêntures, ambos em fase de amortização. 6. Investimentos. Os investimentos da Cia. têm como
atuação de forma transparente. 4. Desempenho Operacional. A Cia. optou por assumir integralmente as atividades de objetivo principal o aumento de sua eficiência operacional, seja para os investimentos em P&D realizados em conformiOperação e Manutenção (O&M) a partir de 01/01/2019 com o objetivo de maximizar a sua eficiência operacional man- dade com a política regulatória do setor, seja para investimentos em melhorias. A Matrinchã realiza ainda os investimentendo apenas terceirizado o Centro de Operações – COS cujo serviço é prestado pela Itumbiara Transmissora de Ener- tos necessários para atender outras obrigações regulatórias como é o caso das obras de construção do Novo Ramal
gia, subsidiária integral da acionista State Grid Brasil Holding. Este processo iniciou parcialmente em 2018 e nestes dois Sinop, objeto da REA 7173/18. Este projeto, cujo CAPEX total é de aproximadamente R$ 134 milhões, tem um comproanos a disponibilidade aumentou consideravelmente. 5. Desempenho Econômico-Financeiro. Em 2019, a Receita Ope- misso de execução de 40 meses e previsão inicial de entrada em operação será antecipada iniciando em maio/2020 com
racional Bruta totalizou R$258,8 milhões, aumento de 10,1% em relação a 2018, decorrente, principalmente, do aumen- o Banco de Reatores na SE Claudia e a conclusão final da obra até julho de 2020. Quando estiver em operação definitito na receita de construção. • A Receita de Construção totalizou R$ 63,6 milhões em 2019, aumento de 490,1% quando va, o Novo Ramal Sinop irá proporcionar um incremento de RAP de aproximadamente 10%. A Cia. investe também em
comparada aos R$ 10,8 milhões de 2018, decorrente, principalmente, da evolução do projeto de construção do Novo programas de pesquisa e desenvolvimento da ANEEL, de acordo com a legislação vigente. Foi concluída a primeira fase
Ramal Sinop. • No exercício de 2019, a despesa de Operação e Manutenção somou R$ 53,6 milhões, uma queda de de um projeto em parceria com a COPEE – UFRJ sobre chaves seccionadoras seguras e está em andamento o desen32,4% quando comparada aos R$ 79,3 milhões de 2018. Esse decréscimo é justificado pela redução dos custos em volvimento de um robô de monitoramento de Subestações com o LACTEC, do Paraná. O investimento já realizado
função dos serviços passarem a ser executados internamente pela equipe própria da SPE. • A Receita de Remuneração chega a R$ 2,5 milhões. 7. Auditores Independentes. Com respeito à prestação de serviços relacionados à auditoria
dos Ativos da Concessão consolidada somou R$ 171,5 milhões em 2019, aumento de 0,2% comparado ao ano de 2018, externa, a Cia. informa que a KPMG Auditores Independentes prestou apenas serviços relacionados à Auditoria das
refletindo, principalmente, a atualização do ativo financeiro. As Deduções da Receita Operacional atingiram R$ 29,9 mi- demonstrações financeiras do exercício de 2019. A Diretoria declara que discutiu, reviu e concordou com as opiniões
lhões em 2019, um aumento de 14,2% em relação ao ano de 2018, afetada, principalmente pelo aumento da Receita expressas no parecer dos auditores independentes e com as demonstrações financeiras relativas ao exercício social
Anual Permitida e das taxas regulatórias. A Receita Operacional Líquida em 2019 atingiu R$ 258,9 milhões, impactada, encerrado em 31/12/2019. Rio de Janeiro, 06/04/2020. A Administração.
Balanços patrimoniais em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
Demonstração dos fluxos de caixa em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
Demonstrações do resultado em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
Nota
2019
2018
Nota
2019
2018
Nota
2019
2018
Receita operacional líquida
17
258.897 235.106
Ativo
2.760.086
2.672.123 Fluxo de caixa das atividades operacionais
128.629 125.425 Custo de construção
(38.424)
(470)
Circulante
302.003
326.557 Lucro antes dos IR e da contribuição social
Ajuste para:
Gastos operacionais
(8.503) (7.239)
Caixa e equivalentes de caixa
7
85.293
116.634 Remuneração do ativo de contrato
(171.531) (171.133) Despesas de operação e manutenção - O&M
(13.089) (27.956)
Contas a receber
8
18.561
23.114 Depreciação
(70)
12 Lucro bruto
198.881 199.441
IR e contribuição social a recuperar
23.681
6.230 Despesas de juros de empréstimos e debêntures e custos
66.252 70.611 Despesas operacionais
Ativo de contrato
9
153.588
166.773 Provisão Contingência
(1.802)
4.581 Pessoal
(4.398) (5.415)
Outros ativos
20.880
13.806 (Aum.)/red. nos ativos e nos passivos operacionais
Serviços de terceiros
(6.085) (6.231)
4.553 (7.005) Outros
28
(460)
Não circulante
2.458.083
2.345.566 Contas a receber
(17.451)
(696) Lucro antes das receitas e despesas
Caixa Restrito
10
35.116
29.815 Impostos a recuperar
(7.075) (7.521) financeiras e impostos
188.426 187.335
Ativo de contrato
9
2.417.311
2.315.718 Outros ativos
83.123 108.494 Receitas financeiras
18
8.795
9.567
Imobilizado
5.514
18 Ativo de contrato
Fornecedores
1.975
164 Despesas financeiras
18
(68.592) (71.477)
Intangível
142
15 Salários e encargos
(293)
550 Resultado financeiro (líquido)
(59.797) (61.910)
Passivo e Patrimônio líquido
2.760.086
2.672.123 Impostos e contribuições sociais
18.302
(143) Lucro antes do IR e da
Circulante
164.097
137.627 IR e contribuição social a recolher
14
(4.651)
4.651 contribuição social
128.629 125.425
Fornecedores
11
12.319
10.344 Outros passivos
132
1.751 IR e contribuição social correntes e diferidos
14
(49.741) (46.965)
100.093 129.741 Lucro líquido do exercício
78.888 78.460
Empréstimos e financiamentos
12
54.967
53.988 Caixa proveniente das atividades operacionais
14
(8.264) (18.214) Resultado por ação (R$)
0,05
0,05
Debêntures
13
27.698
16.204 Pagamento de IR e contribuição social
Salários e encargos
602
895 Fuxo de caixa líquido proveviente das (utilizado
Demonstrações do Resultado abrangente em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
91.829 111.527
2019
2018
Impostos e contribuições sociais
1.782
3.606 nas) atividdes operacionais
Lucro líquido do exercício
78.888
78.460
IR e contribuição social a recolher
4.651 Fluxo de caixa das atividades de investimento
Caixa Restrito
(5.301) 17.308 Outros resultados abrangentes
Dividendos a pagar
16.d
62.554
43.818 Aquisição de Imobilizado
(5.426)
(470) Total de resultado abrangente do exercício
78.888
78.460
Outros passivos
4.175
4.121 Intangível
(127)
do tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da
Não circulante
825.707
837.215 Caixa líquido proveviente das atividades
Empréstimos e financiamentos
12
425.480
479.990 de investimentos
(10.854) 16.838 data da aquisição. 6.2 Ativo de contrato. De acordo com o CPC 47, o direito à
contraprestação por bens e serviços condicionado ao cumprimento de obrigações
Debêntures
13
199.299
203.326 Fluxo de caixa das atividades de financiamento
(57.108) (53.157) de desempenho e não somente a passagem do tempo enquadram as transmissoPassivo contingente
15
1.097
3.161 Pagamento de principal - Empréstimos e debêntures
(55.208) (40.995) ras nessa norma. Com isso, as contraprestações passam a ser classificadas
Outros passivos
1.682
1.420 Pagamento de juros - empréstimos e debêntures
- 16.165 como um “Ativo de Contrato”. As adições decorrentes da infraestrutura de transIR e contribuição social diferidos
14
198.149
149.318 Captação de empréstimos
Dividendos pagos
- (50.000) missão são registradas como ativo de contrato. 6.3. Provisão para redução ao
Patrimônio líquido
1.770.282
1.697.281 Caixa líq. utilizado nas atividades de financiamento
(112.316) (127.987) provável valor de recuperação de ativos financeiros. Ativos financeiros são
Capital social
16.a
1.508.073
1.508.073 Aum. (red.) líquido de caixa e equivalente de caixa
(31.341)
378 avaliados a cada data de balanço para identificação de eventual indicação de reReserva legal
16.b
20.683
16.739 Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro
116.634 116.256 dução no seu valor de recuperação dos ativos (impairment). Os ativos são consiReserva de incentivos fiscais
16.c
12.849
- Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro
85.293 116.634 derados irrecuperáveis quando existem evidências de que um ou mais eventos
Reserva de lucros retidos
16.e
228.677
172.469 Aum. (red.) líquido de caixa e equivalente de caixa
(31.341)
378 tenham ocorrido após o seu reconhecimento inicial e que tenham impactado o seu
fluxo estimado de caixa futuro. 6.4. Outros ativos. Um ativo é reconhecido no
Demonstração das mutações do patrimônio líquido em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros sejam geraReservas de lucros
Dividendos
dos em favor da Cia. e seu custo ou valor possa ser mensurado com segurança.
Reserva de
adicionais
Lucros
6.5. Provisões e passivos circulantes e não circulantes. Uma provisão é recoCapital social Legal incentivos fiscais Lucros retidos propostos acumulados
Total nhecida, quando aplicável, no balanço patrimonial quando a Cia. possui uma obriSaldos em 31/12/17
1.508.073 12.816
40.495
144.369
- 1.705.753 gação presente (legal ou construtiva) como resultado de um evento passado e, é
Ajuste da adoção inicial do CPC 47
(68.298)
(68.298) provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As
Lucro líquido do período reapresentado
78.460
78.460 provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco enReclassificação de dividendos adicionais propostos
144.369
(144.369)
- volvido. Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valoCompensação de reservas
(68.298)
68.298
- res conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondenConstituição da reserva legal
- 3.923
(3.923)
- tes encargos e/ou variações monetárias incorridas até a data do balanço patrimoDividendos mínimos obrigatórios
(18.634)
(18.634) nial. 6.6. Dividendos. O estatuto social da Cia. prevê que, no mínimo, 25% do luReserva de retenção de lucros
55.903
(55.903)
- cro líquido anual seja distribuído a título de dividendo. Adicionalmente, de acordo
Saldos em 31/12/18
1.508.073 16.739
172.469
- 1.697.281 com o estatuto social, compete à Assembleia de Acionistas deliberar sobre o paLucro líquido do período
78.888
78.888 gamento de juros sobre o capital próprio e de dividendos intermediários. Desse
Constituição de reserva legal
- 3.944
(3.944)
- modo, no encerramento do exercício social e após as devidas destinações legais,
Reserva de incentivos fiscais
12.849
12.849 a Cia. registra a provisão equivalente ao dividendo mínimo obrigatório ainda não
Dividendos mínimos obrigatórios
(18.736)
(18.736) distribuído no curso do exercício, ao passo que registra os dividendos propostos
Reserva de retenção de lucros
56.208
(56.208)
- excedentes ao mínimo obrigatório como “dividendo adicional proposto” no PatriSaldos em 31/12/2019
1.508.073 20.683
12.849
228.677
- 1.770.282 mônio Líquido. 6.7. Receita e custo de construção. Devido à atividade da Cia.
Notas explicativas às demonstrações financeiras (Em MR$)
suacontabilidade é abrangida pelo escopo do CPC 47. A receita de construção é
1. Contexto operacional. A Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) S.A. resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas mensurada com base nos seus valores justos e reconhecida no resultado na me(“Cia.”), Cia. privada, de capital fechado, foi constituída em 14/03/12 e está esta- são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas dida do estágio de conclusão da obra. Os custos de desenvolvimento da infraesbelecida na Av. Presidente Vargas, 955 - 11 andar, Centro no Rio de Janeiro. A prospectivamente. a. Ativo de contrato e remuneração do Ativo de contrato. A trutura são reconhecidos à medida que são incorridos. 6.8. Receita de remuneCia. é uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) e tem por objeto social a Cia. mensura o Ativo de contrato no início da concessão ao valor justo e posterior- ração do ativo de contrato. Refere-se à remuneração do investimento no desenexploração de concessões de Serviços Públicos de Transmissão de Energia, mente o mantém ao custo amortizado. No início da concessão, a taxa de remune- volvimento de infraestrutura para transmissão de energia elétrica e é calculada
prestados mediante implantação, operação e manutenção de instalações de ração do Ativo de contrato (“TRAF”) é estimada pela Cia. por meio de avaliações com base na aplicação da taxa de juros efetiva, que desconta os pagamentos ou
transmissão e demais serviços complementares necessários à transmissão de financeiras, utilizando-se de componentes internos e externos de mercado. O recebimentos de caixa futuros estimados durante o prazo de vigência do instruenergia elétrica. Esta atividade é regulamentada pela Agência Nacional de Ener- saldo do Ativo de contrato reflete o valor do fluxo de caixa futuro descontado pela mento (contrato de concessão) sobre o valor do investimento. 6.9 Receita de
gia Elétrica (ANEEL), vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME). a. Da TRAF . São consideradas no fluxo de caixa futuro as estimativas da Cia. na deter- operação e manutenção. As receitas oriundas dos serviços de Operação Manuconcessão. A Cia. foi constituída a partir do Consórcio Matrinchã que foi o vence- minação da parcela mensal da TRAF que deve remunerar a infraestrutura e a in- tenção (“O&M”) são determinadas com base nos valores estimados pela Adminisdor do Lote A do Leilão de Transmissão nº 02/12, realizado pela ANEEL em denização que se espera receber do Poder Concedente no fim da concessão. O tração para fazer face aos custos de O&M e reconhecidos de forma linear a cada
09/03/12. O Lote A é composto por três linhas de transmissão, com total de 1.005 valor indenizável é considerado pela Cia. como o valor residual contábil no término ciclo anual durante o prazo da concessão. 6.10 Receita de juros sobre aplicaKM de extensão, e por três subestações. Todas as instalações são no Estado do da concessão. A Cia. utiliza os seus resultados históricos e se necessário, busca ções financeiras. A receita de juros é reconhecida no resultado com base na
Mato Grosso. A Cia. assinou o Contrato de Concessão nº 012/12 em 10/05/12, dados de referência de suas acionistas, para determinação de suas estimativas, aplicação da taxa de juros efetiva, pelo prazo decorrido, sobre o valor do principal
com vigência até 10/05/2042, para a construção das linhas de transmissão Para- levando em consideração o tipo de concessão, a região de operação e as especi- investido. 6.11 Despesas de juros de empréstimos e debêntures. As despesas
naíta - Cláudia - Paranatinga - Ribeirãozinho e construção das Subestações Para- ficidades de cada leilão. d. Receita de operação e manutenção. As receitas de juros são reconhecidas no resultado pelo método dos juros efetivos. 6.12 IR e
naíta, Cláudia e Paranatinga. O Contrato de Concessão de Serviços Públicos de oriundas dos serviços de Operação e Manutenção (“O&M”) são determinadas contribuição social. O IR e a contribuição social do exercício corrente e diferido
Transmissão de Energia Elétrica, celebrado entre a União (Poder Concedente - com base nos valores estimados pela Administração para fazer face aos custos de são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10%
Outorgante) e a Cia. (Operadora), regulamenta a exploração dos serviços públi- O&M e reconhecidos de forma linear a cada ciclo anual durante o prazo da conces- sobre o lucro tributável excedente de R$ 240.000 para IR e 9% sobre o lucro tribucos de transmissão de energia elétrica pela Cia., estabelecendo (i) quais os servi- são. e. Determinação da taxa efetiva de juros do Ativo de contrato. A taxa tável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação
ços que o operador deve prestar e (ii) os padrões de desempenho para prestação efetiva de juros corresponde à taxa interna de retorno (TIR), ou seja, a taxa de de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, Ltda. a 30% do lucro
de serviço público, com relação à manutenção e disponibilidade da rede. Ao final desconto que zera o fluxo de pagamentos ou receitas de caixa futuros durante a real do exercício. Em setembro de 2019, por meio do Ato Declaratório Executivo
da concessão os ativos vinculados à infraestrutura devem ser revertidos ao Poder vida esperada do instrumento. Se a Cia. revisa as suas estimativas de pagamen- n°103, a RFB, por intermédio de sua delegacia no Rio de Janeiro, reconheceu o
Concedente mediante pagamento de uma indenização. A remuneração é regula- tos ou receitas, a quantia escriturada como Ativo de contrato é ajustada para refle- direito à redução do imposto sobre a renda e adicionais não restituíveis (calculada através de mecanismo de tarifa estabelecido nos contratos pela receita anual tir os fluxos de caixa reais e revisados, sendo o efeito presente do ajuste reconhe- dos com base no lucro da exploração) a favor da Matrinchã nos termos do Laudo
permitida (RAP), parcela garantida pelo Poder Concedente para remunerar o ope- cido como receita ou despesa no resultado no momento da mudança. f. Margem, Constitutivo n° 270/18 de 31/12/18 da Superintência do Desenvolvimento da
rador, com fator de reajuste anual pelo IPCA em 1°/07/cada ano. Além disso, há receita e custo de construção. A Cia. reconhece em suas demonstrações finan- Amazônia (SUDAM). Desde então o IRPF apurado, com base no lucro da exploprevisão contratual para revisão tarifária no 5°, 10° e 15° anos de vigência a partir ceiras margem de lucro sobre os valores registrados a título de receita de constru- ração, é reduzido em 75% com destinação dessa parcela à reserva de capital. A
da data de assinatura do contrato. A RAP vencedora do Leilão de Transmissão de ção da infraestrutura de transmissão com base em avaliação do contrato no inicio despesa com IR e contribuição social compreende os impostos de renda e contriR$ 126.420 mil, teve acréscimos oriundos de escopos adicionais aprovados me- da concessão. A construção é efetuada por terceiros, tendo em vista a natureza buição social correntes e diferidos e são reconhecidos no resultado. 6.12.1 Desdiante as resoluções autorizativas da ANEEL (REA) n° 5050/15 e 5456/15, além principal da Cia. ser de uma concessionária de transmissão de energia elétrica. g. pesa de IR e contribuição social correntes. A despesa de imposto corrente é o
de ser reajustada de tempos em tempos tendo sua evolução demonstrada a se- Avaliação de instrumentos financeiros. A Cia. faz uso de técnicas de avaliação imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo tributável do
guir: • 2016/17- R$ 189.448 mil; • 2017/18- R$ 174.208 mil; ( primeira revisão tari- que incluem informações que não se baseiam em dados observáveis de mercado exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anfária). • 2018/2019- R$ 182.528 mil; • 2019/2020 – R$ 191.031 mil. O Contrato de para estimar o valor justo de determinados tipos de instrumentos financeiros. A teriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido
Concessão dispõe que o início da operação comercial deveria ocorrer em 32 (trin- nota explicativa nº 19 oferece informações detalhadas sobre as principais premis- no balanço patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do
ta e dois) meses contados da data da assinatura, sendo então 10/01/15. Entretan- sas utilizadas pela Cia. na determinação do valor justo de seus instrumentos finan- valor esperado dos impostos a serem pagos ou recebidos que reflete as incerteto, devido a fatos alheios à vontade da Cia., extraordinários e imprevisíveis, carac- ceiros, bem como análise de sensibilidade dessas premissas. h. Impostos, con- zas relacionadas a sua apuração, se houver. Ele é mensurado com base nas taxas
terizados na forma da Cláusula Quinta, Subcláusulas Terceira a Sexta, do Contra- tribuições e tributos. Existem incertezas relacionadas à interpretação de regula- de impostos decretadas na data do balanço. Os ativos e passivos fiscais correntes
to de Concessão e legislação aplicável, alguns marcos intermediários do crono- mentos tributários complexos e ao valor e à época de resultados tributáveis futu- são compensados somente se certos critérios forem atendidos. 6.12.2 Despesa
grama não foram alcançados na data prevista no Contrato de Concessão. Em ros. Em virtude da natureza de LP e da complexidade dos instrumentos contratu- de IR e contribuição social diferidos. Os passivos fiscais diferidos são reconheoutubro de 2015 as obras do ramal que liga os trechos desde a subestação de ais existentes, diferenças entre os resultados reais e as premissas adotadas, ou cidos com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de passiClaudia até a subestação de Sinop, foram concluídas permitindo o escoamento de futuras mudanças nessas premissas, poderiam exigir ajustes futuros na receita e vos para fins de demonstrações financeiras e os usados para fins de tributação. As
parte da energia produzida na Usina Hidrelétrica (UHE) de Teles Pires através dos despesa de impostos já registradas. A Cia. constitui provisões, na medida em que mudanças dos passivos fiscais diferidos no exercício são reconhecidas como
trechos desde a subestação de Paranaíta até a subestação de Claudia e até a julga necessário e com base em estimativas cabíveis, para possíveis consequên- despesa de IR e contribuição social diferidos. Passivos fiscais diferidos são mensubestação de Sinop, conforme REA 5050 de 27/01/15 da ANEEL. Em 23/01/18, cias de auditorias por parte de autoridades fiscais das jurisdições em que atua. O surados com base nas alíquotas que se espera aplicar às diferenças temporárias
a Cia. recebeu do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o Termo de Libe- valor dessas provisões baseia-se em diversos fatores, tais como a experiência em quando elas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que foram decretadas
ração Definitivo (TLD) com o indicativo de Operação Comercial Definitivo em auditorias fiscais anteriores podem surgir em uma ampla variedade de assuntos, até a data do balanço. A mensuração dos passivos fiscais diferidos reflete as con08/12/17, desta forma, encontrando-se apta a receber a RAP em sua integralida- dependendo das condições vigentes no respectivo domicílio da Cia.O IR e a Con- sequências tributárias decorrentes da maneira sob a qual a Cia. espera liquidar
de. Em 25/06/2019, a ANEEL, de acordo com a Resolução Homologatória nº tribuição Social diferidos, bem como os tributos diferidos, são registrados com seus passivos. 6.13 Encargos regulatórios. A receita de prestação de serviço de
2.565, estabeleceu a RAP total “Leilão + Autorizações" em R$ 191.031 para o base nas diferenças temporárias entre as bases contábeis e as bases fiscais con- transmissão está sujeita aos seguintes impostos, taxas e contribuições, pelas seperíodo de 1/07/2019 a 30/06/2020 (R$ 182.528 para o período de 1/07/18 a siderando a legislação tributária vigente e os aspectos mencionados na nota ex- guintes alíquotas básicas: • Contribuição para Financiamento da Seguridade So30/06/2019). b. Regime especial de incentivos para o desenvolvimento da plicativa nº 14. i. Normas contábeis efetivas a partir de 01/01/2019. CPC 06 cial (COFINS) e Programa de Integração Social (PIS) a alíquota de 9,25%; • Reinfraestrutura (REIDI). A Cia., por ter projetos aprovados de construção de infra- (R2) - Arrendamentos. O CPC 06 (R2) introduz um modelo único de contabiliza- serva Global de Reversão (RGR) quotas anuais definidas com base em 2,5% do
estrutura no setor de energia, obteve a habilitação para operar no Regime de In- ção de arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários. Um arrendatá- investimento “pro rata tempore”, observado o limite de 3,0% das receitas da concentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI), que concede o bene- rio reconhece um ativo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar o cessionária. É usada para financiar a reversão, encampação, expansão e melhofício fiscal da suspensão da Contribuição para o Programa de Integração Social ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação ria do serviço público de energia elétrica, para financiamento de fontes alternati(PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS). c. de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções estão disponíveis para arren- vas de energia elétrica, para estudos de inventário e viabilidade de aproveitamenLicenciamento Ambiental. A Cia. teve sua Licença de Operação (LO)- Secreta- damentos de curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do arrendador tos de potenciais hidráulicos e para desenvolvimento e implantação de programas
ria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT), do Governo do Estado de Mato permanece semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores continuam a clas- e projetos destinados ao combate ao desperdício e uso eficiente da energia elétriGrosso, em 29/07/16, sob número 313167/16, emitida sem ressalvas, válida até sificar os arrendamentos em financeiros ou operacionais. CPC 06 (R2) substitui as ca. Conforme art. 20 da Lei 12.431, de 2011, a vigência deste encargo, cuja extin28/07/2019. O pedido de renovação da LO foi protocolado dentro do prazo exigido normas de arrendamento existentes, incluindo o CPC 06 Operações de Arrenda- ção estava prevista para o final do exercício de 2010, foi prorrogada até 2035; •
pela legislação e a Cia. ainda aguarda parecer do órgão ambiental, restando a li- mento Mercantil e o ICPC 03, SIC 15 e SIC 27 Aspectos Complementares das Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica (TFSEE) mensal fixado pecença prorrogada nos termos do §4º do Art. 14 da Lei Complementar 140 de operações de arrendamento mercantil. A Cia. analisou todos os contratos que los Despachos emitidos pela ANEEL; • As concessionárias e permissionárias de
8/12/11. Todas as condicionantes listadas nesta Licença de Operação estão sen- poderiam ser classificados na abrangência do CPC 06 (R2), e, considerando que Serviços Públicos de Transmissão de Energia Elétrica estão obrigadas a destinar
do cumpridas conforme o previsto. 2. Base de preparação. As Demonstrações os contratos são de valores baixos, não há impactos materiais nas operações e anualmente o percentual de 1% de sua receita operacional líquida, apurada de
financeiras foram preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Rela- resultados da Cia. As seguintes normas alteradas e interpretações não terão im- acordo com o dispositivo no Manual de Contabilidade do Setor Elétrico (MCSE),
tório Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board pacto significativo nas Demonstrações financeiras da Cia.: • ICPC 22 Incerteza em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico, conforme Lei 9.991/00 e Reso(IASB) e também de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR sobre Tratamentos de Tributos sobre o Lucro. • Características de Pré-Pagamen- lução Normativa ANEEL nº 504/12. Esses encargos são apresentados como deGAAP). A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria to com Remuneração Negativa (Alterações no CPC 48). • Alterações no Plano, duções da receita de uso do sistema de transmissão na demonstração do resultaem 20/02/2020. Após a sua emissão, somente os acionistas têm o poder de alterar Reduções ou Liquidação do Plano (Alterações no CPC 33). • Ciclo de melhorias do. 6.14 Instrumentos financeiros. A Cia. classifica ativos e passivos financeiros
as demonstrações financeiras. Este é o primeiro conjunto de demonstrações fi- anuais nas normas IFRS 2015-2017 - várias normas. • Alterações nas referências não derivativos nas seguintes categorias: ativos financeiros mensurados pelo
nanceiras anuais da Cia. no qual o CPC -06 (R2) –Arrendamentos e o ICPC 22 à estrutura conceitual nas normas de CPC. • IFRS 17 Contratos de Seguros. 5. valor justo por meio do resultado e, outros passivos financeiros. a. Ativos e pas(IFRIC 23) – Incertezas sobre tratamento de tributos sobre o Lucro - foram aplica- Base de mensuração. As demonstrações financeiras foram preparadas com sivos financeiros não derivativos - reconhecimento e desreconhecimento. A
dos. Mudanças nas principais políticas contábeis estão descritas na Nota Explica- base no custo histórico, com exceção dos instrumentos financeiros mensurados Cia. reconhece os ativos financeiros, referentes aos contratos de concessão, e
tiva 4.g. Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financei- ao valor justo por meio do resultado. 6. Principais políticas contábeis. A Cia. instrumentos de dívida inicialmente na data em que foram originados. Todos os
ras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utiliza- aplicou as principais políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos na data da negociação
das pela Administração na sua gestão. 3. Moeda funcional e moeda de apresen- a todos os períodos apresentados nestas demonstrações financeiras. 6.1. Caixa quando a Cia. se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. A Cia.
tação. Essas demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a e equivalentes de caixa. Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade desreconhece um Ativo de contrato quando e se os direitos contratuais aos fluxos
moeda funcional da Cia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais de atender os compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou de caixa do ativo expiram, ou quando e se a Cia. vier a transferir os direitos ao repróximo, exceto quando indicado de outra forma. 4. Uso de estimativas e julga- outros propósitos. Para que um investimento seja qualificado como equivalente cebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um Ativo de contrato em uma
mentos. Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração uti- de caixa, ele precisa ter conversibilidade imediata em montante conhecido de transação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do
lizou julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas caixa e estar sujeito a um insignificante risco de mudança de valor. Portanto, um Ativo de contrato são transferidos. A Cia. desreconhece um passivo financeiro
contábeis e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa somente quan- quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expirada. Os ativos ou
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passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço
patrimonial quando, e somente quando, a Cia. tenha atualmente um direito legalmente executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em
uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. b.
Ativos financeiros não derivativos - mensuração. Ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. Um ativo financeiro é classificado como
mensurado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado como
mantido para negociação ou designado como tal no momento do reconhecimento
inicial. Os custos da transação são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Esses ativos são mensurados pelo valor justo e mudanças no valor justo, incluindo ganhos com juros e dividendos, quando aplicável,são reconhecidos no
resultado do exercício. c. Passivos financeiros não derivativos - mensuração.
Um passivo financeiro é classificado como mensurado pelo valor justo por meio do
resultado caso seja classificado como mantido para negociação ou designado
como tal no momento do reconhecimento inicial. Os custos da transação são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Esses passivos financeiros são
mensurados pelo valor justo e mudanças no valor justo são reconhecidas no resultado do exercício. Outros passivos financeiros não derivativos são mensurados
inicialmente pelo valor justo deduzidos de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são
mensurados pelo custo amortizado utilizando o método dos juros efetivos.
7. Caixa e equivalentes de caixa
2019
2018
Caixa e Bancos conta movimento
10.964
12.687
Aplicação financeira - CDB Banco Santander
3.937
60.662
Aplicação financeira - Banco Itaú conta vinculada
21
19
Aplicação financeira - CDB Banco Bradesco
7.217
37.352
Aplicação financeira - CDB Banco ABC
33.429
5.914
Aplicação financeira - Banco Itaú Pagamento de debentures
2.216
Aplicação financeira - CDB Banco Paraná
27.509
Total
85.293 116.634
As aplicações financeiras de liquidez imediata são prontamente conversíveis em
um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Em 31/12/2019 e 31/12/18 as aplicações financeiras referentes a
Certificados de Depósitos Bancários (CDB) foram remuneradas à taxa média de
98% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).
8. Contas a receber de clientes
2019
2018
Vencidos acima de 100 dias
501
2.608
Vencidos de 51 a 100 dias
48
1.200
Vencidos até 50 dias
96
711
A vencer
17.916
18.595
18.561
23.114
Os faturamentos mensais são efetuados pelo Operador Nacional do Sistema
Elétrico (ONS), com três vencimentos, nos dias 15, 25 e 05 do mês subsequente.
A administração entende que não é necessária a contabilização da provisão
para créditos de liquidação duvidosa em relação aos seus clientes, pois no caso
de não pagamento, a Cia., 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 fiança bancária. 9. Ativo de contrato. A
seguir é apresentada a composição do Ativo de Contrato da Cia.:
Receita de Receita de re- Recebi2018
construção muneração
mentos
2019
63.622
171.531 (146.745) 2.570.899
Ativo de contrato 2.482.491
Circulante
166.773
- 153.588
Não circulante
2.315.718
- 2.417.311
Receita Receita de
de cons- remunera- Recebi- Ajustes
2017
trução
ção
mentos CPC47
2018
Ativo de contrato 2.522 .825
470
173.478 (118.852) (95.430) 2.482.491
Circulante
153.155
- 166.773
Não circulante 2.369.670
- 2.315.718
10. Caixa Restrito. O saldo representa o valor acumulado nas contas reservas
do BNDES e das DEBÊNTURES, apresentada em garantia ao contrato de financiamento firmado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES) e conforme previsto na Escritura de Segunda Emissão de
Debentures da Cia. O mecanismo de preenchimento destas contas reservas
segue estritamente as condições previstas no contrato de financiamento, sendo
ajustado periodicamente conforme apuração realizada pelo banco administrador e agente fiduciário. Atotalidade do saldo está aplicada em fundo de investimento lastreado em títulos públicos federais conforme previsão contratual. Em
31/12/2019, o saldo do Caixa Restrito está composto conforme
segue:
2018 Movimentação
2019
Reserva BNDES
23.878
(2.083)
21.795
Reserva de Debêntures
5.937
7.384
13.321
29.815
5.301
35.116
11. Fornecedores
2019
2018
Itumbiara transmissora de energia S.A.
3.019
586
China Epri Science & Tecnology CO.
2.255
2.255
Sistema Pri Engenharia Ltda.
50
50
PROCESS - Protection and Comtrol for Energy
55
55
Nari Group Coporation
593
Phelps Dodge International Brasil Ltda.
2.341
2.341
Nexans Brasil S.A.
649
649
Leme Engenharia
114
114
Brametal S.A.
2.423
2.423
Grid Solution
431
Outros
982
1.278
12.319
10.344
Os valores referem-se a fornecimento de serviços e equipamentos.12 Empréstimos e financiamentos.
Juros AmortiAmortiCusto de
Apro- zação de zação de transação a
2018 priados Juros
Principal amortizar
2019
BNDES
Subcrédito A 500.106 38.100 (36.683)
(47.986)
- 453.537
BNDES
Subcrédito B 34.525
1.083 (1.088)
(7.014)
- 27.506
Custo de
transação
(653)
57
(596)
533.978 39.183 (37.771)
(55.000)
57 480.447
Juros Amorti- Amorti- Custo de
Capta- Apro- zação de zação de transação
2017
ção priados Juros Principal a amortizar 2018
B N D E S
Subcrédito A 526.953 16165 42.784 (39.651) (46.145)
- 500.106
B N D E S
Subcrédito B 41.555
- 1.327 (1.344) (7.013)
- 34.525
Custo de
transação
(711)
58
(653)
567.797 16.165 44.111 (40.995) (53.158)
58 533.978
2019
2018
Passivo circulante
54.967 53.988
Passivo não circulante
425.480 479.990
480.447 533.978
Em 27/12/13, foi assinado o contrato de financiamento com o BNDES, no valor
total de R$ 691.440. Os recursos destinados a este investimento foram postos à
disposição da SPE, sob a forma de três subcréditos: • Subcrédito ‘A’ - R$ 614.165,
com juros de 1,97% a.a. limitado a 6% da Taxa de Juros de LP (TJLP) divulgada
pelo BACEN, a titulo de remuneração. O objetivo deste subcrédito é financiar as
obras civis e demais itens financiáveis necessários à implantação do projeto. O
principal desta divida é pago ao BNDES em 168 prestações mensais e sucessivas,
vencendo-se a primeira em 15/06/15 e a última em 15/05/2029. Deste subcrédito,
já foi desembolsado o total de R$ 614.615. • Subcrédito ‘B’ - R$ 73.835, com juros à
taxa fixa de 3,5% a.a., a titulo de remuneração. Este subcrédito é destinado à aquisição de máquinas e equipamentos nacionais necessários para a implantação do
projeto. O principal desta divida é pago ao BNDES em 102 prestações mensais e
sucessivas, vencendo-se a primeira em 15/06/15 e a última em 15/11/2023. Deste
subcrédito já foi desembolsado o total de R$ 58.133. • Subcrédito ‘C’ - R$ 3.440,
com TJLP, Ltda. à 6% a.a.. Este subcrédito é destinado a investimentos sociais
não contemplados no licenciamento ambiental e/ou nos programas socioambientais do Projeto Básico Ambiental. O principal desta dívida será pago ao BNDES
em 161 prestações mensais e sucessivas a partir do seu desembolso. Esta linha
de crédito ainda não começou a ser utilizada. Como garantia do financiamento, a
Cia. assinou o contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, cedendo os
direitos relacionados ao Contrato de Concessão. Em 31/12/2019, o cronograma
de vencimento dos empréstimos está detalhado a seguir:
2020
2021 2022 2023 Após 2024
Total
BNDES Subcrédito A 47.965 47.965 47.965 47.965
261.152 453.012
BNDES Subcrédito B 7.005
7.005 7.005 6.420
- 27.435
54.970 54.970 54.970 54.970
261.433 480.447
Cláusulas restritivas (Covenants). Conforme contrato de financiamento junto
ao BNDES, a Cia. deve apresentar anualmente Índice de Cobertura do Serviço da
Dívida (ICSD) maior ou igual a 1,2 e Índice de Capital Próprio igual ou superior a
20%. Em 31/12/2019 a Cia. estava em conformidade com as suas cláusulas restritivas. A mensuração do cálculo é realizada anualmente, na data base do exercício.
Principais cláusulas restritivas do BNDES. Manter em situação regular suas
obrigações junto aos órgãos do meio ambiente e demais órgãos fiscalizadores de
aspectos socioambientais, durante o período de vigência deste Contrato; Informar
ao BNDES sobre a existência de qualquer ação ou decisão judicial, processo,
procedimento ou decisão administrativa relacionada ao projeto, especialmente
quanto aos aspectos ambientais e/ou sociais, no prazo de 3 dias úteis a contar da
data em que a beneficiaria teve conhecimento da existência de tal ação ou decisão
judicial, processo, procedimento ou decisão administrativa; e. Adotar, durante o
período de vigência deste Contrato, as medidas e ações destinadas a evitar ou
corrigir danos ao meio ambiente, segurança e medicina do trabalho que possam
vir a ser causados pelo projeto de que trata a Cláusula Primeira (Natureza, Valor
e Finalidade do Contrato). 13 Debêntures. Além do contrato de financiamento
com BNDES, em 15/06/16 a Cia. emitiu debêntures simples, não conversíveis em
ações, em série única para distribuição pública com esforços restritos, conforme
ICVM 476. A emissão ocorreu nos termos da Lei 12.431/11, conforme alterada,
tendo em vista o enquadramento do Projeto pelo Ministério de Minas e Energia
(MME). A seguir são apresentados os detalhes da emissão:
Amorti- AmortiCusto de Juros Apro- zação de zação de
2018 Transação priados
Juros Principal 2019
Debêntures 229.018
26.105 (17.437)
(2.108) 235.578
(-) Custo de
Transação
(9.488)
907
- (8.581)
219.530
907
26.105 (17.437)
(2.108) 226.997
2017 Custo de Transação Juros Apropriados
2018
Debêntures 204.959
24.059 229.018
(-) Custo de
Transação (11.871)
2.383
- (9.488)
193.088
2.383
24.059 219.530
2019
2018
Passivo circulante
27.698 16.204
Passivo não circulante
199.299 203.326
226.997 219.530
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Em 31/12/2019, o cronograma de vencimento das debêntures está detalhado
a seguir:
2020 2021
2022
2023
2024 Após 2024
Total
Debêntures 25.222 25.222 25.222 25.222 25.222
100.887 226.997
25.222 25.222 25.222 25.222 25.222
100.887 226.997
As debêntures possuem as seguintes características: • Oferta: 2ª Emissão de Debêntures, não conversíveis em ações via ICVM nº 476/09 (Lei 12.431/11). • Código
do ativo registrado na CETIP: TPNO12. • Rating atual da emissão (revisão setembro
de 2019): AA+ (Fitch Ratings). • Valor nominal unitário: R$1.000 na data da emissão.
• Data de distribuição:15/05/16. • Pagamento: Semestral, sendo a 1ª amortização
em 15/06/2019. • Data de vencimento: 15/06/2029. • Quantidades de debêntures
emitidas: 180.000. • Tipo de Remuneração: IPCA. • Taxa de Juros/Spread: 7,58%
a.a. • Garantias compartilhadas com o BNDES. As debêntures possuem cláusulas
restritivas “covenants” financeiras e não financeiras de vencimento antecipado, incluindo o cumprimento do Índice de Cobertura do Serviço da Dívida de no mínimo
1,2 e Índice de Capital próprio igual ou superior a 30% durante a sua vigência. Em
31/12/2019, todas as cláusulas restritivas estabelecidas no contrato de financiamento foram cumpridas pela Cia. 14 IR e contribuição social correntes e diferidos. O IR e a contribuição social são apurados respectivamente com base no
Prejuízo Fiscal e Base Negativa. Foram apurados considerando a avaliação feita
pela administração com base nos fluxos de caixas futuros e testes de recuperabilidade dos investimentos que indicaram que a Cia. terá rentabilidade para compensar
os prejuízos fiscais acumulados. O valor do passivo diferido refere-se a diferenças
temporárias apuradas com base na remuneração do ativo de contrato.
IR e Contribuição social diferidos passivos
Base de cálculo
Rendimento do ativo de contrato acumulado em 31/12/2019
916.365
IR
25% 228.971
Contribuição social
9% 82.473
Amortização
(79.288)
Saldo em 31/12/2019
232.156
Saldo em 31/12/18
204.641
IR e Contribuição social diferidos ativos
IR acumulado em 31/12/18
41.451
Efeito de ajuste base fiscal x base societária (IFRS 15)
(12.402)
Compensação
(4.044)
25.005
Contribuição social acumulada em 31/12/18
13.871
Efeito de ajuste base fiscal x base societária (IFRS 15)
(3.194)
Compensação
(1.675)
9.002
Saldo em 31/12/2019
34.007
Saldo em 31/12/18
55.323
Imposto diferido líquido
31/12/2019
198.149
31/12/18
149.318
Efeito no resultado
2019
2018
IR e csll diferidos
Rendimentos sobre ativos de concessão
156.465 120.575
IR diferido
25%
32.704
42.869
Contribuição social diferida
9%
14.082
15.442
Amortização
(2.767) (35.032)
44.019
23.279
Total Diferido
Alíquota efetiva
IR
21%
36%
Contribuição social
9%
13%
IR e csll correntes
Lucro líquido antes dos impostos
128.628 125.425
Adições permanentes ao resultado
418.072 126.198
Exclusões temporárias ao resultado
(499.667) (181.890)
Lucro real
47.033
69.733
IR corrente
25%
10.330
17.410
Contribuição social corrente
9%
3.727
6.276
Ajustes de exercicio anterior
4.514
Compensação de benefício fiscal
(12.849)
Total IR e contribuição social correntes
5.722
23.686
Alíquota efetiva
IR
8%
19%
Contribuição social
3%
5%
Total de IR e contribuição social corrente e diferido
49.741
46.965
Abaixo está apresentada a movimentação financeira das contas de impostos,
considerando os valores pagos via compensação. Os valores de IR e Contribuição Social pagos também consideram as amortizaçãos do prejuízo fiscal e da
base negativa, conforme demonstrado:
Movimentação financeira
2019
2018
Apuração: IR
10.324
16.439
CSLL
3.725
6.426
Pagamento: IR
(5.161)
(8.901)
CSLL
(3.103)
(3.209)
Compensação: IR
(5.163)
(4.222)
CSLL
(622)
(1.882)
Saldo a pagar: IR
3.316
CSLL
1.335
Variação: IR
(3.316)
3.316
CSLL
(1.335)
1.335
(4.651)
4.651
15. Provisão para contingências e passivo contingente. A Cia., com base
na avaliação de seus assessores legais, constitui provisões para as ações cujas
perdas são consideradas prováveis. As provisões realizadas são relacionadas
a: (i) Trabalhistas, que são referentes a ações movidas por ex-empregados de
empreiteiros e empresas terceirizadas (pleiteando a responsabilidade subsidiária da Cia.), envolvendo cobrança de parcelas indenizatórias e outras. As contingências provisionadas estão classificadas conforme abaixo:
2019
2018
Trabalhistas
794
625
Outros
303
2.536
1.097
3.161
As contingências com prognóstico possível estão classificadas conforme abaixo:
Trabalhistas
567
Fiscais a)
8.364
Cíveis
17.158
26.089
a) Os processos fiscais considerados como possíveis estão em fase incial, em sua maioria são processos administrativos iniciados pelo Estado
do Mato Grosso, no caso do ICMS- Difal e obrigações acessórias, ou pelos Municípios da região, no caso do ISS. 16. Patrimônio líquido. a. Capital social. Em 31/12/2019 e 2018, o capital social da Cia. é de R$1.508.073,
dividido em 1.508.073.000 ações ON subscritas e integralizadas, no valor nominal de R$1,00 cada, pela State Grid Brazil Holding S.A. e COPEL
Geração e Transmissão S.A., na proporção de 51% e 49%, respectivamente. A composição do capital social subscrito da Cia. é como se segue:
2019 e 2018
State Grid Brazil Holding S.A.
769.117
Copel Geração e Transmissão S.A.
738.956
1.508.073
b. Reserva legal A reserva legal é constituída com base em 5% do lucro
líquido do exercício, observando-se os limites previstos pela Lei das S.A.. c.
Reserva de incentivos fiscais. A Cia. reconheceu Reserva de Capital para
a contabilização de incentivos fiscais pelo direito à redução de 75% do IR e
adicionais não-restituíveis, incidentes sobre o lucro da exploração, relativo
ao empreendimento situado na área de atuação da SUDAM, de titularidade
da Cia. O benefício, aprovado em setembro de 2019, por meio do Ato Declaratório Executivo n°103 da RFB, por intermédio de sua delegacia no Rio de
Janeiro, nos termos do Laudo Constitutivo n° 270/18 de 31/12/18 da Superintência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), temprazo de vigência de
10 anos, sendo seu período de fruição ocorreu a partir de 2018 com término
em 2027. d. Dividendos. Aos acionistas é garantido estatutariamente um
dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido após a destinação para
reserva legal, calculado nos termos do Art. 202 da Lei das S.A.. e. Reserva
de retenção de lucros. A Cia. destinou para a conta de Reserva de retenção
de lucros, os lucros excedentes após o cálculo da reserva legal e dividendos
mínimos obrigatórios, conforme Ata de AGO de 26/04/2019.
17. Receita operacional líquida
2019
2018
Receita de Construção a)
63.622
10.782
Remuneração dos ativos de contrato
171.531 171.133
Receita de Operação e Manutenção b)
53.638
79.358
Receita operacional bruta
288.791 261.273
Deduções da receita operacional
Pesquisa e desenvolvimento - P&D
(1.701) (1.718)
Reserva global de reversão - RGR
(8.391) (4.654)
Taxa de fiscalização dos serviços de energia elétrica - TFSEE
(693)
(879)
Pis
(3.409) (3.374)
Cofins
(15.700) (15.542)
Total receita operacional líquida
258.897 235.106
a) No exercício de 2019 houve um aumento significativo na receita de construção
em virtude da construção do ramal Sinop 2, que possui previsão de entrada em
operação em outubro de 2021. b) No exercício de 2019 a empresa passou a
administrar as despesas de pessoal referentes aos trabalhos de Operação e
manutenção com redução dos custos.
18. Receitas (despesas) financeiras
2019
2018
Receitas financeiras
Receitas de aplicações financeiras
7.913
9.627
Variações monetárias ativas
1.021
257
Juros sobre recebimentos
234
Outras receitas financeiras
57
173
Pis sobre receitas financeiras
(60)
(69)
Cofins sobre receitas financeiras
(370)
(421)
8.795
9.567
Despesas financeiras
Variações monetárias passivas
(122)
(88)
Juros e multas
(1.810)
(208)
Juros sobre empréstimos e debêntures
(65.288) (70.611)
Despesas com debêntures
(1.081)
Outras despesas financeiras
(291)
(570)
(68.592) (71.477)
Total
(59.797) (61.910)
19. Gestão de Riscos. O gerenciamento de riscos da Cia. visa identificar e
analisar os riscos aos quais está exposta, para definir as estratégias de controle e as ações para mitigação dos riscos e subsequentemente para monitorar
esses riscos. A Administração define o apetite para riscos em contextos e situações específicas e acompanha o cumprimento do plano de gerenciamento
de riscos, revisando sua estrutura em relação aos riscos enfrentados pela Cia.
O gerenciamento de riscos é feito também com base nas políticas dos grupos
de controle dos acionistas da Cia. Esta nota apresenta informações sobre a
exposição da Cia. a cada um dos riscos a seguir mencionados e as estratégias
de gerenciamento adotadas. a. Riscos de crédito. É o risco de a Cia. incorrer
em perdas decorrentes de um cliente ou de uma contraparte em um instru-

mento financeiro, oriundas da falha destes em cumprir com suas obrigações
contratuais. As operações que sujeitam a Cia. ao risco de crédito decorrem
principalmente de caixa e equivalentes de caixa, bem como de exposições
de crédito a clientes e ao Ativo de contrato, conforme apresentado a seguir:
2019
2018
Ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa
85.293 116.634
Contas a receber
18.561 23.114
Caixa restrito
35.116 29.815
138.970 169.563
• Caixa restrito: Representado pelo valor acumulado nas contas reservas do BNDES e das debêntures, apresentada em garantia ao contrato de financiamento firmado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e
conforme previsto na Escritura de Segunda Emissão de Debentures da Cia.Contas a receber: A Administração entende que não é necessária a contabilização de
provisão para devedores duvidosos em relação aos seus clientes, considerando
o baixo risco de inadimplência de seus clientes. O Contrato de Custo de Uso do
Sistema de Transmissão “CUST”, celebrado entre o ONS, as concessionárias de
transmissão e o usuário, tem como um de seus objetivos: “Estabelecer os termos
e as condições que irão regular a administração pelo ONS da cobrança e da liquidação dos encargos de uso da transmissão e a execução do sistema de garantias,
atuando por conta e ordem das concessionárias de transmissão.” São instrumentos
financeiros que garantem o recebimento dos valores devidos pelos usuários às concessionárias de transmissão e ao ONS, pelos serviços prestados e discriminados
no CUST: i) Contrato de Constituição de Garantia - CCG e ii) Carta de Fiança Bancária - CFB. As principais vantagens desses mecanismos de proteção estão descritas
a seguir: • Riscos diluídos, pois todos os usuários pagam a todos os transmissores.
• As garantias financeiras são fornecidas individualmente pelos usuários. • Negociações de pagamento são feitas diretamente entre transmissores e usuários. • No
caso de não pagamento, a Cia., como agente de transmissão, poderá solicitar ao
ONS o acionamento centralizado da garantia bancária do usuário relativa ao CCG
ou à CFB. b. Risco de mercado. A utilização de instrumentos financeiros, pela
Cia., tem como objetivo proteger seus ativos e passivos, minimizando a exposição
a riscos de mercado, principalmente no que diz respeito às oscilações de taxas de
juros e índices de preços. A Cia. não enxerga necessidade em fazer hedge para se
proteger desses riscos, tendo em vista que na fase atual de Operação e Manutenção não há exposição a variações de preços de commodities e seus contratos têm
índice de reajuste em linha com reajuste da receita. Porém esses riscos são monitorados periodicamente pela Administração. A Cia. também não pratica aplicações
de caráter especulativo ou em quaisquer outros ativos de riscos. • Risco de taxa
de juros: Refere-se aos impactos nas taxas de juros variáveis sobre as receitas
financeiras oriundas das aplicações financeiras. Em 31/12/2019 e 31/12/18, o perfil
dos instrumentos financeiros relevantes remunerados por juros variáveis da Cia. é:
Instrumentos financeiros por indexador
2019
2018
Aplicações financeiras (títulos e valores mobiliários)
CDB-DI
72.091 103.928
Fundo de Renda Fixa Soberano Simples - Itaú
2.216
19
Dessa forma, eventual desvalorização nas taxas de juros poderá impactar negativamente o resultado da Cia., conforme demonstrado a seguir: Análise de
sensibilidade de taxa de juros variável - aplicações financeiras. A análise de
sensibilidade foi determinada com base na exposição às taxas variáveis dos instrumentos financeiros em aberto no fim do período de relatório. A análise é preparada assumindo que o valor dos ativos a seguir esteve em aberto durante todo
o período, ajustado com base na taxa CDI estimada para um cenário provável do
comportamento do risco que, caso ocorra, pode gerar resultados adversos para
a Cia. O CDI utilizado para cálculo do cenário provável é referenciado por fonte
externa independente, cenário este que é utilizado como base para a definição
de dois cenários adicionais com deteriorações de 25% e 50% na variável de risco
considerada (cenários A e B, respectivamente). Nos cálculos dos cenários foi
considerada uma rentabilidade de 100% do CDI e as outras variáveis envolvidas
em cada transação não foram alteradas para os cálculos a seguir. • Fonte: a
taxa utilizada no cenário provável foi estimada com base nas expectativas de
mercado, conforme dados divulgados pelo BACEN. • Com relação às aplicações
financeiras, os cenários A e B consideram uma redução da taxa CDI em 25% e
50%, respectivamente, conforme abaixo:
Exposição
Cenário Cená- Cená(R$ mil)
Risco
provável (*) rio A rio B
Operação
Ativos Financeiros
Aplicações financeiras 72.091 Queda da taxa CDI
5.227 3.922 2.610
Cenário
Referência para ativos financeiros
provável -25% -50%
7,25% 5,44% 3,62%
Demonstra o resultado financeiro para os próximos doze meses, considerando
CDI médio estimado de 7,25% para o período, de acordo com a expectativa do
mercado. Com relação aos empréstimos e financiamentos, os cenários A e B
consideram uma elevação da TJLP em 25% e 50%, respectivamente.
Exposição
Cenário Cená- Cená(R$ mil)
Risco
provável (*) rio A rio B
Operação
Passivos
Financeiros
BNDES
480.447 Alta da taxa TJLP
31.565 39.445 47.324
Debêntures
226.997 Alta do IPCA
9.102 11.372 13.665
Cenário
Referência para passivos financeiros:
provável
25%
50%
TJLP (% a.a.)
6,57% 8,21% 9,85%
IPCA (% a.a.)
4,01% 5,01% 6,02%
Demonstra o resultado financeiro para os próximos doze meses, considerando
TJLP estimada de 6,57%, de acordo com a expectativa do mercado. Considerando
o IPCA estimado de 4,01% de acordo com Boletim Focus do Banco Central, para
a remuneração de debêntures. • Risco de inflação - A receita da Cia. é atualizada anualmente por índices de inflação. Em caso de deflação, as concessionárias
terão suas receitas reduzidas. Em caso de repentino aumento da inflação, a Cia.
poderia não ter as suas receitas ajustadas tempestivamente e, com isso, incorrer em impactos nos resultados. c. Riscos operacionais. Os riscos operacionais
são aqueles inerentes à própria execução do negócio da Cia. e podem decorrer
das decisões operacionais e de gestão da Cia. ou de fatores externos, tais como
aqueles decorrentes de exigências legais e regulatórias e de padrões geralmente
aceitos de comportamento empresarial. • Risco técnico - A infraestrutura da Cia.
é dimensionada de acordo com orientações técnicas impostas por normas locais
e internacionais. Ainda assim, algum evento de caso fortuito ou força maior pode
causar impactos econômicos e financeiros maiores do que os previstos pelo projeto original. Nestes casos, os custos necessários para a recolocação das instalações em condições de operação devem ser suportados pela Cia., ainda que eventuais indisponibilidades de suas linhas de transmissão não gerem redução das
receitas (Parcela Variável). • Riscos regulatórios - A Cia. está sujeita à extensa
legislação e regulação governamental emitida pelos seguintes órgãos: Ministério
de Minas e Energia - MME, ANEEL, ONS e Ministério do Meio Ambiente. • Risco de
construção e desenvolvimento da infraestrutura - Caso a Cia. expanda os seus
negócios através da construção de novas instalações de transmissão poderá incorrer em riscos inerentes a atividade de construção, atrasos na execução da obra
e potenciais danos ambientais que poderão resultar em custos não previstos e/ou
penalidades. Os atrasos de construção de novas instalações podem estar ligados
ao fato de a Cia. depender de terceiros para fornecer os equipamentos utilizados
em suas instalações e, por isso, estar sujeita a aumentos de preços e falhas por
parte de tais fornecedores, como atrasos na entrega dos equipamentos ou entrega
de equipamentos avariados. Tais falhas poderão prejudicar as atividades e ter um
efeito adverso relevante nos resultados da Cia. Adicionalmente, devido às especificações técnicas dos equipamentos utilizados em suas instalações, a Cia. tem
à disposição poucos fornecedores. • Risco de seguros - A Cia. contrata seguros
de risco operacional e de responsabilidade civil contra terceiros para suas linhas
de transmissão e subestações. A Cia. adota critérios na contratação dos seguros
com o intuito de utilizar as melhores práticas adotadas por outras empresas representativas do setor, que consistem em segurar os equipamentos mais relevantes e
significativos para a operação, mantendo-os com elevados níveis de cobertura securitária aos potenciais sinistros. 19.1 Categorias de instrumentos financeiros.
Ativos financeiros
Categoria
Caixa e equivalentes de caixa
Valor justo por meio do resultado
Caixa restrito
Valor justo por meio do resultado
Contas a receber
Valor justo por meio do resultado
Passivos financeiros
Fornecedores
Outros passivos financeiros
Empréstimos e financiamentos
Outros passivos financeiros
Debêntures
Outros passivos financeiros
Em 31/12/2019 e 31/12/18, o valor de mercado dos ativos e passivos financeiros
acima se aproxima do valor contábil. Classificações contábeis e valores justos.
No que tange ao cálculo dos valores justos, para os principais saldos sujeitos a variações entre os valores contábeis e valores justos, consideramos: • Caixa e equivalentes de caixa - contas correntes conforme posição dos extratos bancários. •
Caixa restrito - representado pelo valor acumulado nas contas reservas do BNDES e das DEBENTURES. • Empréstimos e financiamentos - a Cia. considera
que os valores justos para o financiamento do BNDES são considerados próximos
aos saldos contábeis, uma vez que não existem instrumentos similares, com vencimentos e taxa de juros comparáveis. • Debêntures - a Cia. considera que os
valores justos para as debêntures e são considerados próximos aos saldos contábeis, uma vez que não existem instrumentos similares, com vencimentos e taxa
de juros comparáveis. Hierarquia do valor justo. • Nível 1 - Preços cotados não
ajustados em mercados ativos para ativos e passivos e idênticos. • Nível 2 - Inputs,
exceto preços cotados, incluídos no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou
passivo (diretamente preços ou indiretamente derivado de preços). • Nível 3 - Premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis de
mercado (inputs não observáveis). Todos os instrumentos financeiros registrados
e classificados pela Cia. a valor justo por meio do resultado foram classificados no
nível 2. Não houve instrumentos financeiros alocados aos Níveis 1 e 3, nem ocorreram transferências de níveis no exercício observado. Gerenciamento do capital.
A política da Administração é manter uma sólida base de capital para manter a
confiança do investidor, do setor e do mercado, e manter o desenvolvimento futuro
do negócio. A Administração monitora os retornos sobre capital, que a Cia. define
como resultados de atividades operacionais divididos pelo patrimônio líquido total.
A Administração também monitora o nível de dividendos para acionistas ordinários. 20. Cobertura de seguros. A Cia. adota a política de contratar cobertura de
seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes
para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. Na data
de envio deste relatório, a cobertura de seguros era como abaixo:
Vigência
Importância
Tipo de seguro
Inicio
Fim
segurada
Apólice
Responsabilidade
Civil de Administradores e
Diretores (D&O) 12/04/2019 12/04/2020 R$ 20.000
100.10.00000789
Garantia de
Perfomance / Fiel
Cumprimento
do contrato
de Concessão
30/09/2019 30/09/2020 R$ 90.000 024612015000107750008718
Riscos
Operacionais
12/02/2020 12/04/2020 R$ 155.923
519.61000259
Responsabilidade
Civil
12/02/2020 12/04/2020 R$ 10.000
1005100022653
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21. Transações com partes relacionadas. 21.1 Remuneração de Administradores. Até 31/12/2019 o total destinado à remuneração dos Conselheiros e
Administradores foi de R$ 685 (R$ 1.045 em 31/12/18).
21.2 Operações comerciais
Natureza da
Natureza contábil
operação
2019 2018
Partes relacionadas
Passivo
Itumbiara Transmissora.
Despesas de
de Energia S.A
Fornecedores
O&M/CCI
3.019
586
3.019
586
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manutenção de Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD) superior a
2018 1,2. O ICSD é calculado e validado em relatório de asseguração específico
disponibilizado aos financiadores, utilizando a fórmula ICSD = Geração de
Caixa / Serviço da Dívida. A obrigação de complementação da conta reserva
Aluguel
533
482 em virtude do descumprimento deste covenant passa a existir após o envio do
relatório de asseguração aos financiadores e notificação destes para que a
Despesas de
O&M/CCI
3.282 11.181 Cia. o faça, havendo disponibilidade de caixa para o cumprimento do estabe3.815 11.663 lecido em contrato. Dessa forma, a administração da Cia. espera solucionar tal
22.Eventos Subsequente. A Cia. vem mantendo discussões com o BNDES assunto ainda no primeiro semestre de 2020, não havendo impacto nos saldos
quanto à interpretação de cláusula de covenant financeiro que estabelece a contábeis em 31/12/2019.
Carlos Eduardo Moscalewsky – Diretor Técnico / Meio Ambiente
Ronaldo Borges Andrade - Contador - CRC-RJ-051.927/O-8
Xi Zongyue – Diretor Presidente / Financeiro
Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Administradores e Diretores da Matrinchã Transmissora de Energia consideramos a mensuração do ativo contratual e da receita de contrato com causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de audi(TP Norte) S.A. Rio de Janeiro – RJ. Opinião. Examinamos as demonstrações clientes como um assunto significativo para a nossa auditoria. Como auditoria toria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria aprofinanceiras da Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) S.A. (Cia.) que endereçou esse assunto. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre priada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de
compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2019 e as respectivas demons- outros: (i) a leitura do contrato de concessão para identificação das obrigações distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já
trações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio lí- de performance previstas contratualmente, além de aspectos relacionados aos que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifiquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as componentes variáveis aplicáveis ao preço do contrato; (ii) a avaliação, com cação, omissão ou representações falsas intencionais. – Obtemos entendimento
correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis sig- apoio de especialistas em finanças corporativas, das premissas relevantes utili- dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimennificativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstra- zadas nas projeções de custos, na margem do contrato e na definição na taxa tos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de exções financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os as- de desconto utilizada no modelo; e. (iii) a avaliação das divulgações efetuadas pressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Sociedade. – Avapectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, da Matrinchã Transmisso- pela Sociedade nas demonstrações financeiras. Com base nas evidências obti- liamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das esra de Energia (TP Norte) S.A. em 31/12/2019, o desempenho de suas operações das por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos que a mensu- timativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. – Cone os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acor- ração do ativo contratual e da receita de contrato com o cliente e as respectivas cluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião. Nossa divulgações são razoáveis no contexto das demonstrações financeiras tomadas continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de em conjunto. Responsabilidades da administração pelas demonstrações existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam leauditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão financeiras. A administração é responsável pela elaboração e adequada apre- vantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela sentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis da Sociedade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessá- atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
Sociedade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código rios para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulde Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Con- relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração gações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas eviselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação dências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria da capacidade de a Sociedade continuar operando, divulgando, quando aplicá- condições futuras podem levar a Sociedade a não mais se manter em continuiobtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Principal as- vel, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa dade operacional. – Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo
sunto de auditoria. Principal assunto de auditoria é aquele que, em nosso jul- base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações
gamento profissional, foi o mais significativo em nossa auditoria do exercício administração pretenda liquidar a Sociedade ou cessar suas operações, ou não financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneicorrente. Esse assunto foi tratado no contexto de nossa auditoria das demons- tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. ra compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com
trações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações finan- a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da épodemonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada ceiras. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstra- ca da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as evensobre esse assunto. Mensuração do ativo contratual e da receita de contrato ções financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, inde- tuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante
com clientes. Veja as Notas 6.2 e 9 das demonstrações financeiras. Principal pendentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria nossos trabalhos.Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os resassunto de auditoria. O reconhecimento do ativo da concessão e da receita da contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas ponsáveis pela administração, determinamos aqueles que foram considerados
Sociedade de acordo com o CPC 47 - Receita de contrato com cliente (IFRS 15 não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasi- como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercí- Revenue from contract with customer) requer o exercício de julgamento signifi- leiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções cio corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditocativo sobre o momento em que o cliente obtém o controle do ativo. Adicional- relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e ria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que
mente, a mensuração do progresso da Sociedade em relação ao cumprimento são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em
da obrigação de performance satisfeita ao longo do tempo requer também o uso influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser
de estimativas e julgamentos significativos pela Administração para estimar os usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comuesforços ou insumos necessários para o cumprimento da obrigação de perfor- parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacio- nicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da
mance, tais como materiais e mão de obra, margens de lucros esperadas em nais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo pro- comunicação para o interesse público. Rio de Janeiro, 21/02/2020. KPMG Audicada obrigação de performance identificada e as projeções das receitas espera- fissional ao longo da auditoria. Além disso: – Identificamos e avaliamos os riscos tores Independentes - CRC SP-014428/O-6 F-RJ / Alexandre Vinicius Ribeiro de
das. Devido à relevância dos valores e do julgamento significativo envolvido, de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se Figueiredo - Contador CRC RJ-092563/O-1
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10 Financeiro
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Srs. Acionistas, Atendendo às disposições legais e estatutárias, apresentamos a
seguir o Relatório da Administração, com as principais informações relativas ao exercício de 2019, em conjunto com as Demonstrações Financeiras auditadas e elaboradas de acordo com a legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as
orientações e as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC e pela CVM – CVM, as quais consideramos importantes para divulgar o desempenho
da Guaraciaba Transmissora de Energia (TP Sul) S.A. para a sociedade, parceiros, investidores e clientes. EXERCÍCIO 2019:
1. Perfil da Cia. A Guaraciaba Transmissora de Energia (TP Sul) S.A. (“Cia.”), Cia. privada, de capital fechado, foi constituída
em 14/03/12 e está estabelecida na Av. Presidente Vargas, 955 - 12 andar, Centro do Rio de Janeiro. A Cia. é uma Sociedade
de Propósito Específico (SPE) e tem como objeto social a exploração de concessões de Serviços Públicos de Transmissão
de Energia. A Cia. sagrou-se vencedora do Lote A do Leilão de Transmissão nº 02/12, realizado pela ANEEL em 09/03/12,
cujo Contrato de Concessão nº 013/12 foi assinado em 10/05/12. O Lote B formado pela subestação Marimbondo II (500 kV),
pelas linhas de transmissão 500 kV Ribeirãozinho-Rio Verde Norte e Rio Verde Norte - Marimbondo II, e pelo seccionamento
das linhas de transmissão (500 kV) Marimbondo - Araraquara C1 e C2 na subestação Marimbondo II, nos estados de Mato
Grosso, Goiás e Minas Gerais. A RAP ajustada para o ciclo de 2019/2020 é de aproximadamente R$ 97 milhões. 2. Gestão.
A atuação da Administração tem enfoque na busca por eficiência nas operações, na segurança de todos os envolvidos, na
responsabilidade social, na maximização da rentabilidade das acionistas e em sustentabilidade econômica. 3. Governança
Corporativa. A Cia. tem como órgãos de administração a Diretoria e o Conselho de Administração, sendo este o órgão máximo
de Governança o Conselho de Administração, apoiado, no que lhe refere, pelo Conselho Fiscal. Em 2019 foi contratada consultoria especializada para levantamento de riscos no nível corporativo, cujo objetivo é a estruturação de um ERM (Enterprise
Risk Management) com vistas a continuamente identificar e monitorar os riscos à consecução dos objetivos do negócio. Os
resultados serão entregues ainda no primeiro semestre de 2020, em linha com a intenção da Cia. em continuar aprimorando
sua atuação de forma transparente. 4. Desempenho Operacional. A Cia. optou por assumir integralmente as atividades de
Operação e Manutenção (O&M), a partir de meados de 2019, com o objetivo de maximizar a sua eficiência operacional mantendo apenas terceirizado o Centro de Operações – COS cujo serviço é prestado pela Itumbiara Transmissora de Energia,
subsidiária integral da acionista State Grid Brasil Holding. 5. Desempenho Econômico-Financeiro. Em 2019, a Receita Operacional Bruta totalizou R$ 120,2 milhões, queda de 14,5% em relação a 2018 decorrente, principalmente, do decréscimo na
Receita de Operação e Manutenção. • A Receita de Operação e Manutenção totalizou R$ 23,6 milhões em 2019, queda de
46,9% quando comparada aos R$ 44,4 milhões de 2018, decorrente, principalmente, de ajuste relacionado à apuração pelo
IFRS 15. • No exercício de 2019, Receita de Construção somou R$ 24 mil, uma queda de 97,2% quando comparada aos R$
Balanços patrimoniais em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
Nota
2019
2018
Ativo
1.401.142
1.455.336
Circulante
150.874
229.693
Caixa e equivalentes de caixa
7
44.805
136.191
Contas a receber
8
8.595
10.213
Impostos a recuperar
291
1.518
IR e contribuição social a recuperar
4.632
292
Ativo de contrato
9
76.004
72.794
Caixa restrito
10
818
Outros ativos
15.729
8.685
Não circulante
1.250.268
1.225.643
Caixa restrito
10
17.394
15.684
Ativo de contrato
9
1.230.480
1.209.835
Imobilizado
2.184
29
Intangível
210
95
Passivo e patrimônio líquido
1.401.142
1.455.336
Circulante
87.571
79.701
Fornecedores
11
16.336
9.628
Impostos e contribuições sociais
12
1.160
2.597
IR e contribuição social a recolher
13
4.035
Empréstimos e financiamentos
14
23.136
18.094
Debêntures
15
9.966
9.856
Salários e encargos
451
312
Dividendos a pagar
18.c
33.005
32.387
Encargos setoriais
1.725
1.110
Outros passivos
1.792
1.682
Não circulante
502.457
528.611
Empréstimos e financiamentos
14
351.757
375.932
Debêntures
15
109.596
106.193
Passivo contingente
16
3.760
5.395
Outros Passivos
5.198
IR e contribuição social diferidos
17
32.146
41.091
Patrimônio líquido
18
811.114
847.024
Capital social
18.a
733.832
803.832
Reserva legal
18.b
7.366
5.131
Reserva de retenção de lucros
69.916
38.061
Notas explicativas às demonstrações financeiras em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
1 Contexto operacional. Guaraciaba Transmissora de Energia (TP Sul) S.A.
(“Cia.”), Empresa privada, de capital fechado, foi constituída em 14/03/12 e está
estabelecida na Av. Presidente Vargas, 955 - 11 andar, Centro no Rio de Janeiro.
A Cia. é uma Sociedade de Propósito Específico - SPE e tem por objeto social a
exploração de concessões de Serviços Públicos de Transmissão de Energia,
prestados mediante implantação, operação e manutenção de instalações de
transmissão e demais serviços complementares necessários à transmissão de
energia elétrica. Esta atividade é regulamentada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), vinculada ao Ministério de Minas e Energia (“MME”). A Cia.
foi criada pelas empresas State Grid Brazil Holding S.A. (“State Grid”), e Copel
Geração e Transmissão S.A. (“Copel”), com vistas a desenvolver a concessão
objeto do Leilão de Transmissão ANEEL nº 02/12 (“Leilão”), realizado pela ANEEL. a. Da concessão. A Cia. sagrou-se vencedora no Leilão, arrematando o Lote
B, formado pela subestação Marimbondo II (500 kV), pelas linhas de transmissão
500 kV Ribeirãozinho-Rio Verde Norte e Rio Verde Norte - Marimbondo II, e pelo
seccionamento das linhas de transmissão (500 kV) Marimbondo - Araraquara C1
e C2 na subestação Marimbondo II, nos estados de Mato Grosso, Goiás e Minas
Gerais. As linhas de transmissão têm como objetivo escoar a energia gerada pelas
usinas Teles Pires e Colider. A subestação Marimbondo II cumpre as funções de
atender às regiões metropolitanas de Goiânia e Brasília e de proporcionar intercâmbio regional entre o Centro-Oeste e o Sudeste. A Cia. assinou o Contrato de
Concessão nº 013/12 em 10/05/12, com vigência até 10/05/2042. O Contrato de
Concessão de Serviços Públicos de Transmissão de Energia Elétrica, celebrado
entre a União (Poder Concedente - Outorgante) e a Cia. (Operadora), regulamentam a exploração dos serviços públicos de transmissão de energia elétrica pela
Cia., estabelecendo (i) quais os serviços que o operador deve prestar e (ii) os padrões de desempenho para prestação de serviço público, com relação à manutenção e disponibilidade da rede. Ao final da concessão os ativos vinculados à infraestrutura devem ser revertidos ao Poder Concedente mediante pagamento de
uma indenização. A remuneração é regulada através de mecanismo de tarifa estabelecido nos contratos pela receita anual permitida (RAP), parcela garantida
pelo Poder Concedente para remunerar o operador, com fator de reajuste anual
pelo IPCA em 1°/07/cada ano. Além disso, há previsão contratual para revisão
tarifária no 5°, 10° e 15° anos de vigência a partir da data de assinatura do contrato. A RAP vencedora do Leilão de Transmissão de R$ 73.080 mil, foi sendo reajustada de tempos em tempos tendo sua evolução demonstrada a seguir: • 2016/17
- R$ 99.373 mil; • 2017/18 - R$ 89.858 mil ( primeira revisão tarifária); • 2018/2019
- R$ 92.726 mil; • 2019/2020 – R$ 97.045 mil; Em setembro de 2016 a Cia. recebeu
do ONS o Termo de Liberação Provisória (TLP) para início do escoamento parcial
entre os trechos desde a subestação de Ribeirãozinho até a subestação de Marimbondo II, da energia produzida na Usina Hidrelétrica (UHE) de Teles Pires. Em
16/02/18, a Cia. recebeu do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o Termo de Liberação Definitivo (TLD) com o indicativo de Operação Comercial Definitivo em 30/01/18, desta forma, encontrando-se apta a receber a RAP em sua integralidade. Em 25/06/2019, a ANEEL, de acordo com a Resolução Homologatória
nº 2.565, estabeleceu a RAP total “Leilão + Autorizações” em R$ 97.045 para o
período de 1/07/2019 a 30/06/2020 (R$ 92.726 para o período de 1/07/18 a
30/06/2019). b. Regime especial de incentivos para o desenvolvimento da
infraestrutura (REIDI). A Cia., por ter projetos aprovados de construção de infraestrutura no setor de energia, obteve a habilitação para operar no Regime de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI), que concede o benefício fiscal da suspensão da Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS). c.
Licenciamento Ambiental. A Cia. teve sua Licença de Operação- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), em
30/08/16, sob Registro no IBAMA nº 02001.005398/12-38, emitida sem ressalvas,
válida pelo prazo de 10 anos a partir de sua data de emissão. Todas as condicionantes listadas nesta Licença de Operação estão sendo cumpridas conforme o
previsto. 2 Base de preparação. As Demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e também de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 20/02/2020. Após a sua emissão, somente os acionistas têm o poder de alterar as Demonstrações financeiras.
Este é o primeiro conjunto de demonstrações financeiras anuais da Cia. no qual o
CPC 06 (R2) – Arrendamentos – e o ICPC 22 (IFRIC 23) – Incertezas sobre tratamento de tributos sobre o Lucro – foram aplicados. Mudanças nas principais políticas contábeis estão descritas na Nota Explicativa 4.g. Todas as informações relevantes próprias das Demonstrações financeiras , e somente elas, estão sendo
evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. 3 Moeda funcional e moeda de apresentação. Essas demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Cia. Todos os
saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado
de outra forma. 4 Uso de estimativas e julgamentos. Na preparação destas
Demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e
premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis e os valores reportados
dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir
dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua.
As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. a. Ativo de contrato e remuneração do ativo de contrato. A Cia. mensura o Ativo de contrato no
início da concessão ao valor justo e posteriormente o mantém ao custo amortizado. No início da concessão, a taxa de remuneração do Ativo de contrato (“TRAF”)
é estimada pela Cia. por meio de avaliações financeiras, utilizando-se componentes internos e externos de mercado, por meio de avaliações financeiras. O saldo
do Ativo de contrato reflete o valor do fluxo de caixa futuro descontado pela TRAF.
São consideradas no fluxo de caixa futuro as estimativas da Cia. na determinação
da parcela mensal da TRAF que deve remunerar a infraestrutura e a indenização
que se espera receber do Poder Concedente no fim da concessão. O valor indenizável é considerado pela Cia. como o valor residual contábil no término da concessão. A Cia. utiliza os seus resultados históricos e, se necessário, busca dados de
referência de suas acionistas para determinação de suas estimativas, levando em
consideração o tipo de concessão, a região de operação e as especificidades de
cada leilão. d. Receita de operação e manutenção. As receitas oriundas dos
serviços de Operação e Manutenção (“O&M”) são determinadas com base nos
valores estimados pela Administração para fazer face aos custos de O&M e reconhecidos de forma linear a cada ciclo anual durante o prazo da concessão. e. Determinação da taxa efetiva de juros do Ativo de contrato. A taxa efetiva de juros corresponde à taxa interna de retorno (TIR), ou seja a taxa de desconto que
zera o fluxo de pagamentos ou receitas de caixa futuros durante a vida esperada
do instrumento. Se a Cia. revisa as suas estimativas de pagamentos ou receitas,
a quantia escriturada como Ativo de contrato é ajustada para refletir os fluxos de
caixas reais estimados e revisados, sendo o efeito presente do ajuste reconhecido
como receita ou despesa no resultado no momento da mudança. f. Margem, receita e custo de construção. A Cia. reconhece em suas demonstrações financeiras margem de lucro sobre os valores registrados a título de receita de construção
da infraestrutura de transmissão com base em avaliação do contrato no inicio da
concessão. A construção é efetuada por terceiros, tendo em vista a natureza principal da Cia. ser de uma concessionária de transmissão de energia elétrica. g.
Avaliação de instrumentos financeiros. A Cia. faz uso de 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. A
nota explicativa nº 21 oferece informações detalhadas sobre as principais premis-

863 mil de 2018. Esses valores se justificam se tratam de pagamentos relacionados ao encerramento de contratos de fornecimento do período de construção do empreendimento. • A Receita de Remuneração dos Ativos da Concessão consolidada
somou R$ 96,6 milhões em 2019, aumento de 1,3% comparado ao ano de 2018, refletindo, principalmente, a atualização do
ativo financeiro. As Deduções da Receita Operacional atingiram R$ 14,6 milhões em 2019, um aumento de 23,1% em relação
ao ano de 2018, afetada, principalmente pelo aumento da Receita Anual Permitida e das taxas regulatórias proporcionais.
A Receita Operacional Líquida em 2019 atingiu R$ 105,6 milhões, impactada principalmente pela Receita de Operação e
Manutenção de R$ 23,6 milhões no período, um decréscimo de 18,0 % em relação ao valor de 2018, que foi de R$ 128,8
milhões. As despesas administrativas e os custos de O&M em 2019, alcançaram R$ 25,7 milhões, um aumento de 7,7% em
relação aos R$ 23,9 milhões de 2018 devido ao período de transição necessário para que a Cia. assumisse as atividades
de O&M, o que ocorreu a partir/07/2019. O resultado financeiro negativo atingiu R$ 42,5 milhões em 2019 frente a R$ 35,0
milhões registrados em 2018. A variação reflete, principalmente, o saldo de encargos relacionados à Segunda Emissão de
Debêntures em outubro de 2018. O IR e contribuição social foram de R$ 10,6 milhões positivos em 2019, refletindo, principalmente a reversão do IR/CSLL diferidos no montante de R$ 11,0 milhões, em função da atualização do ativo financeiro. A
alíquota efetiva do imposto corrente de 2019 foi de 12,0%. O Lucro Líquido em 2017 totalizou R$ 44,7 milhões, um aumento
de 20,2% em relação ao lucro líquido de 2018 de R$ 37,2 milhões. O EBITDA de 2019, foi de R$ 76,7 milhões e margem de
72,61%. Excluindo os efeitos do IFRS 15, o EBITDA atingiu R$ 52,8 milhões em 2019 com margem EBITDA de 64,6%, um
decréscimo de 5,6% em relação ao EBITDA de 2018, que atingiu R$ 56,8 milhões, principalmente, pelo aumento na despesa
com operação e manutenção. A dívida bruta consolidada em 31/12/2019 somou R$ 494,4 milhões, uma queda de 3,1% em
relação ao final de 2018, quando registrou R$ 510,1 milhões, considerando o empréstimo com BNDES e a Segunda Emissão
de Debêntures, ambos em fase de amortização. 6. Investimentos . Os investimentos da Cia. têm como objetivo principal
o aumento de sua eficiência operacional, seja para os investimentos em P&D realizados em conformidade com a política
regulatória do setor, seja para investimentos em melhorias.Os investimentos em programas de pesquisa e desenvolvimento
da ANEEL são feitos de acordo com a legislação vigente. Foi concluída a primeira fase de um projeto em parceria com a COPEE – UFRJ sobre chaves seccionadoras seguras e está em andamento o desenvolvimento de um robô de monitoramento
de Subestações com o LACTEC, do Paraná. O investimento já realizado chega a R$ 720 mil. 7. Auditores Independentes.
Com respeito à prestação de serviços relacionados à auditoria externa, a Cia. informa que a KPMG Auditores Independentes
prestou apenas serviços relacionados à Auditoria das demonstrações financeiras do exercício de 2019. A Diretoria declara
que discutiu, reviu e concordou com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes e com as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019. Rio de Janeiro, 06/04/2020. A Administração.
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Demonstrações do resultado em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
Exercícios findos em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
Nota
2019
2018
2019
2018
Receita operacional líquida
19
105.642 128.802 Fluxo de caixa das atividades operacionais
34.134 66.493
Custo de construção
(901) Lucro antes dos IR e da contribuição social
Gastos operacionais
(16.884) (8.520) Ajuste para:
(96.625) (95.380)
Despesas de operação e manutenção - O&M
(3.652) (9.867) Valorização do ativo de contrato
22
42
Lucro bruto
85.106 109.514 Depreciação
Juros de empréstimos e debêntures e custos de transação 45.385
Despesas operacionais
3.563 35.230
Pessoal
(3.240) (2.493) Provisão Contingência
Serviços de terceiros
(4.844) (5.040)
Outros
(340)
(452) Aumento/redução nos ativos e passivos operacionais
- (2.491)
Lucro antes das receitas e despesas financeiras
76.682 101.529 Adiantamento a fornecedores
1.618 (4.087)
Receitas financeiras
20
4.363
3.845 Contas a receber
1.227
(758)
Despesas financeiras
20
(46.911) (38.881) Impostos a recuperar
(5.726)
73
Despesas financeiras líquidas
(42.548) (35.036) IR e contribuição social a recuperar
(7.043) (3.113)
Lucro antes do IR e da contribuição social
34.134 66.493 Outros ativos
72.770 52.872
IR e contribuição social correntes e diferidos
17
10.574 (29.300) Ativo de contrato
6.708
1.337
Lucro líquido do exercício
44.708 37.193 Fornecedores
2.866
833
Resultado por ações (R$)
0,06
0,05 IR e contribuição social a recolher
Impostos e contribuições sociais
(1.437) (2.030)
Demonstrações do Resultado Abrangente
Salários e encargos
139
55
Exercícios findos em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
Encargos setoriais
616
583
2019
2018 Passivo contingente
5.395
Lucro líquido do exercício
44.708
37.193 Outros passivos
110 (2.400)
Outros resultados abrangentes
- Caixa utilizado nas atividades operacionais
58.327 52.654
Total de resultado abrangente do exercício
44.708
37.193 IR e Contribuição Social pagos
(3.887) (4.329)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio líquido
Fluxo de caixa líquido (utilizado nas) atividades
54.440 48.325
Exercícios findos em 31/12/2019 e 2018(Em MR$)
operacionais
Reserva de lucros
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
DividenLucros
Caixa restrito
(2.528)
994
dos Adi(preAtivo de contrato
(901)
cionais Reten- juízos)
Imobilizado
(2.178)
(4)
Capital
propos- ção de acumu(115)
Intangível
Social Legal
tos lucros
lados
Total Caixa líquido aplicado nas atividade de investimentos (4.821)
89
Saldos em 31/12/17
803.832 3.271 46.613
- 853.716 Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Ajuste da adoção inicial do
Captação de empréstimos e debêntures
- 118.000
CPC 47
- (35.051) (35.051) Pagamento de empréstimos e debêntures
(21.402) (29.993)
Lucro líquido do período
- 37.193 37.193 Pagamento de juros - empréstimos e debêntures
(39.603) (34.595)
Reclassificação de dividenDividendos pagos
(10.000)
dos adicionais propostos
- (46.613) 46.613
- Redução de capital
(70.000)
Compensação de reservas
- (35.051) 35.051
- Caixa líquido proveniente das atividades de financimentos (141.005) 53.412
Lucro líquido do período
0
(0) Aumento (Redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa (91.386) 101.827
Reserva legal
- 1.860
- (1.860)
- Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro
136.191 34.364
Dividendos mínimos
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro
44.805 136.191
obrigatorios
- (8.834) (8.834) Aumento (redução) líquido de caixa e equivalente de caixa (91.386) 101.827
Reserva de retenção de
lucros
- 26.499 (26.499)
- juros sobre aplicações financeiras. A receita de juros é reconhecida no resultaSaldos em 31/12/18
803.832 5.131
- 38.061
- 847.024 do com base na aplicação da taxa de juros efetiva, pelo prazo decorrido, sobre o
Redução de capital
(70.000)
- (70.000) valor do principal investido. 6.11 Despesas de juros de empréstimos e debênLucro líquido do período
- 44.708 44.708 tures. As despesas de juros são reconhecidas no resultado pelo método dos juros
Constituição de reserva legal
- 2.235
- (2.235)
- efetivos. 6.12 IR e contribuição social. O IR e a contribuição social do exercício
Dividendos mínimos
corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do
obrigatórios
- (10.618) (10.618) adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240.000 para IR e 9%
Reserva de retenção de
sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram
lucros
- 31.855 (31.855)
- a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, Ltda.
Saldos em 31/12/2019
733.832 7.366
- 69.916
0 811.114 a 30% do lucro real do exercício. A despesa com IR e contribuição social compresas utilizadas pela Cia. na determinação do valor justo de seus instrumentos finan- ende os impostos de renda e contribuição social correntes e diferidos e são recoceiros, bem como análise de sensibilidade dessas premissas. h. Impostos, con- nhecidos no resultado. 6.12.1 Despesa de IR e contribuição social correntes. A
tribuições e tributos. Existem incertezas relacionadas à interpretação de regula- despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o
mentos tributários complexos e ao valor e à época de resultados tributáveis futu- lucro ou prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar
ros. Em virtude da natureza de LP e da complexidade dos instrumentos contratu- com relação aos exercícios anteriores. O montante dos impostos correntes a paais existentes, diferenças entre os resultados reais e as premissas adotadas, ou gar ou a receber é reconhecido no balanço patrimonial como ativo ou passivo fiscal
futuras mudanças nessas premissas, poderiam exigir ajustes futuros na receita e pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos a serem pagos ou recebidespesa de impostos já registradas. A Cia. constitui provisões, na medida em que dos que reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. Ele é menjulga necessário e com base em estimativas cabíveis, para possíveis consequên- surado com base nas taxas de impostos decretadas na data do balanço. Os ativos
cias de auditorias por parte des autoridades fiscais das jurisdições em que atua. O e passivos fiscais correntes são compensados somente se certos critérios forem
valor dessas provisões baseia-se em diversos fatores, tais como a experiência em atendidos. 6.12.2 Despesa de IR e contribuição social diferidos. Os passivos
auditorias fiscais anteriores Interpretações divergentes dos regulamentos tributá- fiscais diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre os
rios, pela entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável podem surgir em valores contábeis de passivos para fins de Demonstrações financeiras e os usados
uma ampla variedade de assuntos, dependendo das condições vigentes no res- para fins de tributação. As mudanças dos passivos fiscais diferidos no exercício são
pectivo domicílio da Cia. O IR e a Contribuição Social diferidos, bem como os tribu- reconhecidas como despesa de IR e contribuição social diferidos. Passivos fiscais
tos diferidos, são registrados com base nas diferenças temporárias entre as bases diferidos são mensurados com base nas alíquotas que se espera aplicar às diferencontábeis e as bases fiscais considerando a legislação tributária vigente e os as- ças temporárias quando elas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que fopectos mencionados na nota explicativa nº 17. Novas normas contábeis efeti- ram decretadas até a data do balanço. A mensuração dos passivos fiscais diferidos
vas a partir de 01/01/2019. CPC 06 (R2) - Arrendamentos. O CPC 06 (R2) intro- reflete as consequências tributárias decorrentes da maneira sob a qual a Cia. espeduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial ra liquidar seus passivos. 6.13 Encargos regulatórios. A receita de prestação de
para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que re- serviço de transmissão está sujeita aos seguintes impostos, taxas e contribuições,
presenta o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento pelas seguintes alíquotas básicas: • COFINS (COFINS) e Programa de Integração
que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isen- Social (PIS) à alíquota de 9,25%; • Reserva Global de Reversão (RGR) quotas
ções estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. anuais definidas com base em 2,5% do investimento “pro rata tempore”, observado
A contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma atual, isto é, os o limite de 3,0% das receitas da concessionária. É usada para financiar a reversão,
arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em financeiros ou opera- encampação, expansão e melhoria do serviço público de energia elétrica, para ficionais. CPC 06 (R2) substitui as normas de arrendamento existentes, incluindo o nanciamento de fontes alternativas de energia elétrica, para estudos de inventário
CPC 06 Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03, SIC 15 e SIC 27 As- e viabilidade de aproveitamentos de potenciais hidráulicos e para desenvolvimento
pectos Complementares das operações de arrendamento mercantil. A Cia. anali- e implantação de programas e projetos destinados ao combate ao desperdício e
sou todos os contratos que poderiam ser classificados na abrangência do CPC 06 uso eficiente da energia elétrica. Conforme art. 20 da Lei 12.431, de 2011, a vigên(R2), e, considerando que os contratos são de valores baixos, não há impactos cia deste encargo, cuja extinção estava prevista para o final do exercício de 2010,
materiais nas operações e resultados da Cia. As seguintes normas alteradas e foi prorrogada até 2035; • Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica
interpretações não terão impacto significativo nas Demonstrações financeiras da (TFSEE) mensal fixado pelos Despachos emitidos pela ANEEL; • As concessionáCia.: • ICPC 22 Incerteza sobre Tratamentos de Tributos sobre o Lucro. • Caracte- rias e permissionárias de Serviços Públicos de Transmissão de Energia Elétrica
rísticas de Pré-Pagamento com Remuneração Negativa (Alterações no CPC 48). estão obrigadas a destinar anualmente o percentual de 1% de sua receita operacio• Alterações no Plano, Reduções ou Liquidação do Plano (Alterações no CPC 33). nal líquida, apurada de acordo com o dispositivo no Manual de Contabilidade do
• Ciclo de melhorias anuais nas normas IFRS 2015-2017 - várias normas. • Altera- Setor Elétrico (MCSE), em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico, conforme
ções nas referências à estrutura conceitual nas normas de CPC. • IFRS 17 Contra- Lei 9.991/00 e Resolução Normativa ANEEL nº 504/12. Esses encargos são apretos de Seguros. 5 Base de mensuração. As Demonstrações financeiras foram sentados como deduções da receita de uso do sistema de transmissão na demonspreparadas com base no custo histórico, com exceção dos instrumentos financei- tração do resultado. 6.14 Instrumentos financeiros. A Cia. classifica ativos e pasros mensurados ao valor justo por meio do resultado. 6 Principais políticas con- sivos financeiros não derivativos nas seguintes categorias: ativos financeiros mentábeis. A Cia. aplicou as principais políticas contábeis descritas abaixo de maneira surados pelo valor justo por meio do resultado e, outros passivos financeiros. a.
consistente a todos os períodos apresentados nestas Demonstrações financeiras Ativos e passivos financeiros não derivativos - reconhecimento e desreco. 6.1 Caixa e equivalentes de caixa. Os equivalentes de caixa são mantidos com nhecimento. A Cia. reconhece os ativos financeiros, referentes aos contratos de
a finalidade de atender os compromissos de caixa de curto prazo e não para inves- concessão, e instrumentos de dívida inicialmente na data em que foram originados.
timento ou outros propósitos. Para que um investimento seja qualificado como Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos na data da negoequivalente de caixa, ele precisa ter conversibilidade imediata em montante co- ciação quando a Cia. se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. A
nhecido de caixa e estar sujeito a um insignificante risco de mudança de valor. Cia. desreconhece um ativo financeiro quando e se os direitos contratuais aos fluPortanto, um investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa xos de caixa do ativo expiram, ou quando e se a Cia. vier a transferir os direitos ao
somente quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma
menos, a contar da data da aquisição. 6.2 Ativo de contrato. De acordo com o transação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do
CPC 47, o direito à contraprestação por bens e serviços condicionado ao cumpri- ativo financeiro são transferidos. A Cia. desreconhece um passivo financeiro quanmento de obrigações de desempenho e não somente a passagem do tempo en- do sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expirada. Os ativos ou passiquadram as transmissoras nessa norma. Com isso, as contraprestações passam vos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patria ser classificadas como um “Ativo de Contrato”. As adições decorrentes da infra- monial quando, e somente quando, a Cia. tenha atualmente um direito legalmente
estrutura de transmissão também são registradas como Ativo de contrato. 6.3 executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base
Provisão para redução ao provável valor de recuperação de ativos financei- líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. b. Ativos finanros. Ativos financeiros são avaliados a cada data de balanço para identificação de ceiros não derivativos - mensuração. Ativos financeiros mensurados pelo valor
eventual indicação de redução no seu valor de recuperação dos ativos (impair- justo por meio do resultado. Um ativo financeiro é classificado como mensurado
ment). Os ativos são considerados irrecuperáveis quando existem evidências de pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado como mantido para
que um ou mais eventos tenham ocorrido após o seu reconhecimento inicial e que negociação ou designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os custenham impactado o seu fluxo estimado de caixa futuro. 6.4 Outros ativos. Um tos da transação são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Esses ativos
ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômi- são mensurados pelo valor justo e mudanças no valor justo, incluindo ganhos com
cos futuros sejam gerados em favor da Cia. e seu custo ou valor possa ser mensu- juros e dividendos, quando aplicável, são reconhecidos no resultado do exercício.
rado com segurança. 6.5 Provisões e passivos circulantes e não circulantes. c. Passivos financeiros não derivativos - mensuração. Um passivo financeiro é
Uma provisão é reconhecida, quando aplicável, no balanço patrimonial quando a classificado como mensurado pelo valor justo por meio do resultado caso seja clasCia. possui uma obrigação presente (legal ou construtiva) como resultado de um sificado como mantido para negociação ou designado como tal no momento do
evento passado e, é provável que um recurso econômico seja requerido para sal- reconhecimento inicial. Os custos da transação são reconhecidos no resultado
dar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores esti- conforme incorridos. Esses passivos financeiros são mensurados pelo valor justo
mativas do risco envolvido. Os passivos circulantes e não circulantes são demons- e mudanças no valor justo são reconhecidas no resultado do exercício. Outros
trados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos passivos financeiros não derivativos são mensurados inicialmente pelo valor justo
correspondentes encargos e/ou variações monetárias incorridas até a data do deduzidos de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. Após o recobalanço patrimonial. 6.6 Dividendos. O estatuto social da Cia. prevê que, no mí- nhecimento inicial, esses passivos financeiros são mensurados pelo custo amortinimo, 25% do lucro líquido anual seja distribuído a título de dividendo. Adicional- zado utilizando o método dos juros efetivos.
2019
2018
mente, de acordo com o estatuto social, compete à Assembleia de Acionistas de- 7 Caixa e equivalentes de caixa
6.778
13.063
liberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio e de dividendos interme- Caixa e bancos conta movimento
3.561
diários. Desse modo, no encerramento do exercício social e após as devidas Aplicação Financeira - CDB Banco Santander
20.674
4.232
destinações legais, a Cia. registra a provisão equivalente ao dividendo mínimo Aplicação Financeira - CDB Banco ABC
17.353 115.335
obrigatório ainda não distribuído no curso do exercício, ao passo que registra os Aplicação Financeira - CDB Banco Bradesco a)
44.805 136.191
dividendos propostos excedentes ao mínimo obrigatório como “dividendo adicional proposto” no Patrimônio Líquido. 6.7 Receita e custo de construção. Devido As aplicações financeiras de liquidez imediata são prontamente conversíveis em
à atividade da Cia. sua contabilidade é abrangida pelo escopo do CPC 47. A recei- um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de
ta de construção mensurada com base nos seus valores justos e reconhecida mudança de valor. Em 31/12/2019, as aplicações financeiras referentes a Certicomo resultado na medida do estágio de conclusão da obra. Os custos de desen- ficados de Depósitos Bancários (CDB) foram remuneradas à taxa média de 99%
volvimento da infraestrutura são reconhecidos à medida que são incorridos. 6.8 do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). No mês 02/2019 a Cia. efetuou
Receita de remuneração do ativo de contrato. Refere-se à remuneração do a redução do capital social com utilização de recursos próprios. Vide Nota 19.a.
2019
2018
investimento no desenvolvimento de infraestrutura para transmissão de energia 8 Contas a receber
407
191
elétrica e é calculada com base na aplicação da taxa de juros efetiva, que descon- Vencidos acima de 90 dias
20
8
ta os pagamentos ou recebimentos de caixa futuros estimados durante o prazo de Vencidos de 61 a 90 dias
46
1.477
vigência do instrumento (contrato de concessão) sobre o valor do investimento. Vencidos até 60 dias
8.122
8.537
6.9 Receita de operação e manutenção. As receitas oriundas dos serviços de A vencer
8.595
10.213
Operação Manutenção (“O&M”) são determinadas com base nos valores estimados pela Administração para fazer face aos custos de O&M e reconhecidos de Os faturamentos mensais são efetuados pelo Operador Nacional do Sistema Eléforma linear a cada ciclo anual durante o prazo da concessão. 6.10 Receita de trico (ONS), com três vencimentos, nos dias 15, 25 e 05 do mês subsequente. A

Monitor Mercantil n

Financeiro
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administração entende que não é necessária a contabilização da provisão para
créditos de liquidação duvidosa em relação aos seus clientes, pois, no caso de
não pagamento, a Cia., 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 fiança bancária. 9 Ativo de contrato. A seguir é
apresentada a composição do Ativo de Contrato da Cia.:
Receita de
Receita de Recebi2018 construção remuneração mentos
2019
Ativo de contrato 1.282.629
24
96.625 (72.794) 1.306.484
Circulante
72.794
76.004
Não circulante
1.209.835
- 1.230.480
Receita Receita
de cons- de remu- Recebi- Ajuste
2017
trução neração mentos CPC 47
2018
Ativo de contrato 1.292.292
902 90.118 (55.221) (45.462) 1.282.629
Circulante
68.889
72.794
Não circulante
1.223.403
- 1.209.835
10 Caixa restrito. O saldo representa o valor acumulado na conta reserva,
apresentada em garantia ao contrato de financiamento firmado com o BNDES. O mecanismo de preenchimento desta conta reserva segue estritamente
as condições previstas no contrato de financiamento e a totalidade do saldo
está aplicada em fundo de investimento lastreado em títulos públicos federais
conforme previsão contratual. Em 31/12/2019, o saldo do Caixa Restrito está
2018 Movimentação
2019
composto conforme segue:
Pagamento de Debêntures
818
818
Reserva de Debêntures
5.290
5.290
Reserva BNDES
15.684
(3.580)
12.104
15.684
2.528
18.212
2019
2018
Circulante
818
Não circulante
17.394
15.684
18.212
15.684
2019
2018
11 Fornecedores
Itumbiara Transmissora de Energia S.A.
6.211
410
China Epri Sciense & Tecnology C.
7.577
7.577
Nari Brasil Holding
140
132
Nari Group Corporation
1.146
Tabocas Participações
927
Siemens Ltda
997
Outros
484
363
16.336
9.628
2019
2018
12 Impostos e contribuições sociais
IR retido na fonte
25
389
Contribuição social
18
208
Pis/Cofins/CSLL
75
Pis/Pasep
122
118
Cofins
562
549
INSS retido a recolher
1
796
ISS
432
462
1.160
2.597
13 IR e contribuição social a recolher
Descrição
IR - 25% CSLL - 9%
Total
Adições 2018
8.247
2.760
11.007
Compensações 2018
(1.477)
(248)
(1.725)
(3.843)
(1.404)
(5.247)
IRPJ/CSLL pagos por estimativa
Saldo em 31/12/18
2.927
1.108
4.035
Adições 2019
319
271
590
Compensações 2019
(1.491)
(680)
(2.171)
IRPJ/CSLL pagos por estimativa
(1.756)
(699)
(2.454)
Saldo em 31/12/2019
(2.927)
(1.108)
(4.035)
14 Empréstimos e financiamentos
Juros Principal
2018 Juros
pagos
pago
2019
BNDES - Subcrédito A 378.097 30.605 (29.595)
(19.348) 359.759
BNDES - Subcrédito B
15.929
1.231
(1.191)
(835)
15.134
394.026 31.836 (30.786)
(20.183) 374.893
Juros Principal
2017 Juros
pagos
pago
2018
BNDES - Subcrédito A 404.394 34.117 (31.273)
(29.141) 378.097
BNDES - Subcrédito B
17.039 1.377
(1.635)
(852) 15.929
421.433 35.494 (32.908)
(29.993) 394.026
2019
2018
Circulante
23.136 18.094
Não circulante
351.757 375.932
374.893 394.026
Em 28/09/16, foi assinado um Contrato de Financiamento com o BNDES, no
valor total de R$ 440.000. Os recursos destinados a este investimento foram
postos à disposição da Cia., sob a forma de três subcréditos: Subcrédito “A”.
No valor de R$ 420.000 providos com recursos ordinários do BNDES. Sobre o
principal da dívida incidirão juros de 2,42% ao ano, acima da Taxa de Juros de
LP (TJLP), a partir da data de liberação dos recursos. Este subcrédito foi liberado em sua totalidade. O montante apurado foi capitalizado trimestralmente,
no dia 15 dos meses de janeiro, abril, julho e outubro de cada ano, no período compreendido entre o dia 15 subsequente à formalização deste contrato e
15/01/17. O principal da dívida deve se pago ao BNDES em 168 prestações
mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira prestação em 15/02/17 e a última
em 15/01/2031.Subcrédito “B”. No valor de R$ 17.854 providos com recursos
ordinários do BNDES. Sobre o principal da dívida incidirão juros de 2,02% ao
ano, acima da Taxa de Juros de LP (TJLP), a partir da data de liberação dos
recursos. Este subcrédito foi desembolsado em sua totalidade. O montante apurado foi capitalizado trimestralmente, no dia 15 dos meses de janeiro, abril, julho
e outubro de cada ano, no período compreendido entre o dia 15 subsequente à
formalização deste contrato e 15/01/17. O principal da dívida deve se pago ao
BNDES em 168 prestações mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira prestação em 15/02/17 e a última em 15/01/2031. Este subcrédito foi desembolsado
em sua totalidade. Subcrédito “C”. No valor de R$ 2.200 providos com recursos
ordinários do BNDES. Sobre o principal da dívida incidirá a Taxa de Juros de LP
(TJLP), a partir da data de liberação dos recursos. Este subcrédito é destinado
a investimentos sociais não contemplados no licenciamento ambiental e/ou nos
programas socioambientais do Projeto Básico Ambiental. O principal da dívida
deve se pago ao BNDES em 150 prestações mensais e sucessivas. Esta linha
de crédito ainda não começou a ser utilizada. Em 31/12/2019, o cronograma de
vencimento dos empréstimos está detalhado a seguir:
2020
2021
2022
2023 Após 2023
Total
BNDES Subcrédito A 31.986 31.986 31.986 31.986
231.815 359.759
BNDES Subcrédito B 1.346 1.346 1.346 1.346
9.750 15.134
33.332 33.332 33.332 33.332
241.565 374.893
Cláusulas restritivas (Covenants). Conforme contrato de financiamento junto
ao BNDES, a Cia. deve apresentar anualmente Índice de Cobertura do Serviço
da Dívida (ICSD) maior ou igual a 1,2 e Índice de Capital Próprio igual ou superior a 20%. Em 31/12/2019 a Cia. não atingiu o ICSD mínimo (vide nota 24),
estando em conformidade com o Índice de Capital Próprio. A mensuração do
cálculo é realizada anualmente, na data base do exercício. Principais cláusulas restritivas do BNDES. • Manter em situação regular suas obrigações
junto aos órgãos do meio ambiente e demais órgãos fiscalizadores de aspectos socioambientais, durante o período de vigência deste Contrato; • Informar
ao BNDES sobre a existência de qualquer ação ou decisão judicial, processo,
procedimento ou decisão administrativa relacionada ao projeto, especialmente
quanto aos aspectos ambientais e/ou sociais, no prazo de 3 dias úteis a contar
da data em que a beneficiaria teve conhecimento da existência de tal ação ou
decisão judicial, processo, procedimento ou decisão administrativa; e Adotar,
durante o período de vigência deste Contrato, as medidas e ações destinadas
a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente, segurança e medicina do trabalho
que possam vir a ser causados pelo projeto de que trata a Cláusula Primeira
(Natureza, Valor e Finalidade do Contrato). 15 Debêntures. A Cia. emitiu debentures no valor de R$ 118.000.000 (cento e dezoito milhões de reais) em julho de 2018, tendo sua efetiva liquidação em 03/10/18. As debêntures possuem
as seguintes características: • Oferta: 2ª Emissão de Debêntures, não conversíveis em ações via ICVM nº 476/09 (Lei 12.431); • Código do ativo registrado na CETIP: TPSU12; • Rating da emissão: AA+ (Fitch Ratings); • Valor
nominal unitário: R$1.000 na data da emissão; • Data de emissão:15/07/18;
• Pagamento: Semestral, sendo a 1ª amortização em 15/06/2019; • Data de
vencimento: 15/12/2030; • Quantidades de debêntures emitidas: 118.000;
• Tipo de Remuneração: IPCA; • Taxa de Juros/Spread: 7,3870% a.a.; • Garantias compartilhadas com o BNDES.
Movimentação das debêntures:
Amortização
Juros Principal
custo de
2018 Juros pagos
pago
transação
2019
Debentures
118.849 13.314 (8.818) (1.218)
- 122.127
Custo de Transação (2.800)
235 (2.565)
116.049 13.314 (8.818) (1.218)
235 119.562
LibeJuros
Amortização
2017 ração Juros pagos custo de transação
2018
Debêntures
- 118.000 2.536 (1.687)
- 118.849
Custo de transação
- (2.852)
52 (2.800)
- 115.148 2.536 (1.687)
52 116.049
2019
2018
As debêntures estão segregadas conforme abaixo:
Passivo circulante
9.966
9.856
Passivo não circulante
109.596 106.193
119.562 116.049
Em 31/12/2019, o cronograma de vencimento das Debêntures está detalhado
a seguir:
2020
2021
2022
2023 Após 2023
Total
Debêntures
10.397 10.397 10.397 10.397
77.973 119.561
10.397 10.397 10.397 10.397
77.973 119.561
As debêntures possuem cláusulas restritivas “covenants” financeiras e não
financeiras de vencimento antecipado, incluindo o cumprimento do Índice de
Cobertura do Serviço da Dívida de no mínimo 1,2, a partir de 31/12/2019, e
Índice de Capital Próprio igual ou superior a 20% durante toda a sua vigência.
Para o exercício de 2019, a Cia. identificou o não atingimento do Indice de
Cobertura do Serviço da Dívida, tendo seu detalhamento em Nota de Evento
Subsequente. 16 Provisão para contingências e passivo contingente. A
Cia. com base na avaliação de seus assessores legais constitui provisões
para as ações cujas perdas são consideradas prováveis. As provisões realizadas são relacionadas a: (i) Causas Trabalhistas, que são referentes a ações
movidas por ex-empregados de empreiteiros e empresas terceirizadas (pleiteando a responsabilidade subsidiária da Cia.), envolvendo cobrança de parcelas. As contingências provisionadas estão classificadas conforme abaixo:
2019
2018
Trabalhistas
454
451
Outros
3.306
3.760 5.395
As contingências com prognóstico de perda possível estão classificadas conforme abaixo:
Trabalhistas
28.673
Cíveis
28.673

17 IR e contribuição social diferidos. O IR e a contribuição social apurados
respectivamente com base no prejuízo fiscal e na base negativa foram apurados considerando a avaliação feita pela administração com base nos fluxos de
caixas futuros e testes de recuperabilidade dos investimentos que indicaram
que a Cia. terá rentabilidade para compensar os prejuízos acumulados. O valor do passivo diferido refere-se a diferenças temporárias apuradas com base
na remuneração do ativo de contrato.
IR e Contribuição social diferidos passivos
Base de cálculo
Rendimento do ativo de contrato acumulado em 31/12/2019
456.265
IR
25% 111.328
Efeito de ajuste de base fiscal x base societário (IFRS 15)
2.594
Contribuição social
9% 41.064
Amortização
(35.265)
Saldo em 31/12/2019
119.721
Saldo em 31/12/18
113.704
IR e Contribuição social diferidos ativos
IR acumulado em 31/12/18
53.376
Efeito de ajuste de base fiscal x base societário (IFRS 15)
14.820
Compensação
(3.803)
64.393
Contribuição social acumulada em 31/12/18
19.236
Efeito de ajuste de base fiscal x base societário (IFRS 15)
5.498
Compensação
(1.552)
23.182
Saldo em 31/12/2019
87.575
Saldo em 31/12/18
72.613
Imposto diferido líquido
31/12/2019
32.146
31/12/18
41.091
O reflexo no resultado está demonstrado como segue:
2019
2018
Efeito no resultado
IR e csll diferidos
Lucro líquido antes dos impostos
Rendimentos sobre ativos de concessão
30.086
95.380
IR diferido
25%
14.327
23.821
Contribuição social diferida
9%
2.708
8.584
Amortização
(28.042) (14.588)
Total Diferido
(11.007)
17.818
Alíquota efetiva
IR
48%
25%
Contribuição social
9%
9%
IR e csll correntes
Lucro líquido antes dos impostos
34.134 66.493
Adições permanentes ao resultado
212.298 65.112
Exclusões temporárias ao resultado
(234.691) (97.761)
Lucro real
11.741 33.844
IR corrente
25%
2.911
8.437
Contribuição social corrente
9%
1.047
3.045
Ajustes de exercício anterior
3.525
Compensação de benefício fiscal
(7.050)
Total IR e contribuição social correntes
433 11.482
Alíquota efetiva
IR
9%
17%
Contribuição social
3%
5%
Total de IR e contribuição social corrente e diferido
(10.574) 29.300
Em 31/12/2019, o saldo dos impostos diferidos foi ajustado de acordo com a
adoção de nova prática contábil que, anteriormente, era pelo ICPC 01, passando para o CPC 47. 18 Patrimônio líquido. a. Capital social. Em 08/02/2019, a
Cia. efetuou a devolução do montante relativo a redução de capital proporcional
às composições acionárias, no montante de R$ 70.000, conforme aprovação na
Ata de AGE de 22/10/18, devidamente registrado na JUCERJA em 05/02/2019
sob nº 00003506370. Em 31/12/2019, o capital social subscrito e integralizado
da Cia. é de R$ 733.832.303,20 dividido em 733.832.303 ações ON subscritas e
integralizadas, no valor nominal de R$1,00 cada, pela State Grid Brazil Holding
S.A. e Copel Geração e Transmissão S.A., na proporção de 51% e 49%, respectivamente. A composição do capital social subscrito da Cia. é como se segue:
2019
2018
State Grid Brazil Holding S.A.
374.254
409.954
359.578
393.878
Copel Geração e Transmissão S.A.
733.832
803.832
i. Reserva legal. A reserva legal é constituída com base em 5% do lucro
líquido do exercício, observando-se os limites previstos pela Lei das S.A.. j.
Dividendos. Aos acionistas é garantido estatutariamente um dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido após a destinação para reserva legal,
calculado nos termos do Art. 202 da Lei 6.404/76. k. Reserva de retenção
de lucros. A Cia. destinou para a conta de Reserva de retenção de lucros,
os lucros excedentes após o cálculo da reserva legal e dividendos mínimos
obrigatórios, ficando disponível para decisão da AGO.
01/01/2019 a
01/01/18 a
19 Receita operacional líquida
31/12/2019
31/12/18
Receita de construção
24
863
Remuneração do ativo de contrato a)
96.625
95.380
Receita de operação e manutenção
23.589
44.412
Receita operacional bruta
120.238
140.655
Deduções da receita operacional
Encargos setoriais
(5.404)
(2.834)
Pis
(1.640)
(1.609)
Cofins
(7.552)
(7.410)
Receita operacional líquida
105.642
128.802
01/01/2019 a
01/01/18 a
20 Receitas e (despesas) financeiras
31/12/2019
31/12/18
Receitas financeiras
Receitas de aplicações financeiras
4.413
3.934
Variações monetárias
120
55
Outras receitas financeiras
42
64
Pis
(30)
(30)
Cofins
(182)
(178)
4.363
3.845
Despesas financeiras
Juros sobre empréstimos
(45.150)
(38.031)
Juros e multas
(1.028)
(136)
Outras despesas financeiras
(733)
(714)
(46.911)
(38.881)
Despesas financeiras líquidas
(42.548)
(35.036)
21 Gestão de Riscos. O gerenciamento de riscos da Cia. visa identificar e
analisar os riscos aos quais está exposta, para definir limites eas estratégias
de controles e as ações para mitigação deos riscos apropriados e subsequentemente para monitorar esses riscos e aderência aos limites. A Cia., por meio
do gerenciamento de suas atividades, objetiva desenvolver um ambiente de
controle disciplinado e construtivo, no qual todos os empregados entendam
os seus papéis e obrigações. A Administração define o apetite para riscos
em contextos e situações específicas e acompanha o cumprimento do desenvolvimento de suas atividades de controleplano de gerenciamento de riscos,
revisando sua e revisa a adequação da estrutura de gerenciamento de risco
em relação aos riscos enfrentados pela Cia. O gerenciamento de riscos é feito
também com base também no nível e no contextonas políticas dos grupos de
controle dos acionistas da Cia. Esta nota apresenta informações sobre a exposição da Cia. a cada um dos riscos a seguir mencionados e as estratégias de
gerenciamento adotadas, os objetivos da Cia., os gerenciamentos de risco e
de capital exercidos pela Cia. a. Riscos de crédito. É o risco de a Cia. incorrer
em perdas decorrentes de um cliente ou de uma contraparte em um instrumento financeiro, oriundas da falha destes em cumprir com suas obrigações
contratuais. As operações que sujeitam a Cia. ao risco de crédito decorrem
principalmente de caixa e equivalentes de caixa, bem como de exposições
de crédito a clientes e ao Ativo de contrato, conforme apresentado a seguir:
2019
2018
Caixa e equivalentes de caixa
44.805
136.191
Conta a receber
8.595
10.213
Caixa restrito
18.212
15.684
71.612
162.088
• Caixa restrito: Representado pelo valor acumulado nas contas reservas
do BNDES e das debêntures, apresentada em garantia ao contrato de financiamento firmado com o BNDES (BNDES) e conforme previsto na Escritura
de Segunda Emissão de Debentures da Cia. • Contas a Receber - A Administração entende que não é necessária a contabilização de provisão para
devedores duvidosos em relação aos seus clientes, considerando o baixo
risco de inadimplência de seus clientes. O Contrato de Custo de Uso do Sistema de Transmissão “CUST”, celebrado entre o ONS, as concessionárias
de transmissão e o usuário, tem como um de seus objetivos: “Estabelecer
os termos e as condições que irão regular a administração pelo ONS da
cobrança e da liquidação dos encargos de uso da transmissão e a execução
do sistema de garantias, atuando por conta e ordem das concessionárias
de transmissão.” São instrumentos financeiros que garantem o recebimento
dos valores devidos pelos usuários às concessionárias de transmissão e
ao ONS, pelos serviços prestados e discriminados no CUST: i) Contrato de
Constituição de Garantia - CCG e ii) Carta de Fiança Bancária - CFB. As principais vantagens desses mecanismos de proteção estão descritas a seguir:
• Riscos diluídos, pois todos os usuários pagam a todos os transmissores.
• As garantias financeiras são fornecidas individualmente pelos usuários. •
Negociações de pagamento são feitas diretamente entre transmissores e
usuários. No caso de não pagamento, a Cia., como agente de transmissão,
poderá solicitar ao ONS o acionamento centralizado da garantia bancária
do usuário relativa ao CCG ou à CFB. l. Risco de mercado. A utilização de
instrumentos financeiros, pela Cia., tem como objetivo proteger seus ativos
e passivos, minimizando a exposição a riscos de mercado, principalmente no
que diz respeito às oscilações de taxas de juros e índices de preços. A Cia.
não enxerga necessidade em fazer hedge para se proteger desses riscos,
tendo em vista que na fase atual de Operação e Manutenção não há exposição a variações de preços de commodities e seus contratos têm índice de
reajuste em linha com reajuste da receita. Porém esses riscos são monitorados periodicamente pela Administração. A Cia. também não pratica aplicações de caráter especulativo ou quaisquer outros ativos de riscos. • Risco
de taxa de juros: Refere-se aos impactos nas taxas de juros variáveis sobre
as receitas financeiras oriundas das aplicações financeiras. Em 31/12/2019
e 31/12/18, o perfil dos instrumentos financeiros relevantes remunerados por
juros variáveis da Cia. era:
2019
2018
Instrumentos financeiros por indexador
Aplicações financeiras
CDB-DI
38.026
123.129
Dessa forma, eventual desvalorização nas taxas de juros poderá impactar negativamente o resultado da Cia., conforme demonstrado a seguir: Análise de
sensibilidade de taxa de juros variável - aplicações financeiras. A análise
de sensibilidade foi determinada com base na exposição às taxas variáveis
dos instrumentos financeiros em aberto no fim do período de relatório. A análise é preparada assumindo que o valor dos ativos a seguir esteve em aberto
durante todo o período, ajustado com base na taxa CDI estimada para um
cenário provável do comportamento do risco que, caso ocorra, pode gerar re-
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sultados adversos para a Cia. O CDI utilizado para cálculo do cenário provável
é referenciado por fonte externa independente, cenário este que é utilizado
como base para a definição de dois cenários adicionais com deteriorações
de 25% e 50% na variável de risco considerada (cenários A e B, respectivamente). Nos cálculos dos cenários foi considerada uma rentabilidade de
100% do CDI e as outras variáveis envolvidas em cada transação não foram
alteradas para os cálculos a seguir. • Fonte: a taxa utilizada no cenário provável foi estimada com base nas expectativas de mercado, conforme dados
divulgados pelo BACEN.Com relação às aplicações financeiras, os cenários A
e B consideram uma redução da taxa CDI em 25% e 50%, respectivamente,
conforme abaixo:
Exposição
Cenário Cená- Cená(R$ mil)
Risco
provável (*) rio A rio B
Operação
Ativos Financeiros
Queda da
Aplicações financeiras
38.026 taxa CDI
2.757 2.068 1.378
Referência para ativos financeiros

Cenário provável

-25%

-50%

7,25% 5,44% 3,63%
Demonstra o resultado financeiro para os próximos doze meses, considerando
CDI médio estimado de 7,25% para o período, de acordo com a expectativa do
mercado. Com relação aos empréstimos e financiamentos, os cenários A e B
consideram uma elevação da TJLP em 25% e 50%, respectivamente.
Exposição
Cenário Cená- Cená(R$ mil)
Risco
provável (*) rio A rio B
Operação
Passivos Financeiros
Alta da taxa
BNDES
374.893
TJLP
24.630 30.788 36.946
Referência para passivos
Cenário
financeiros:
provável
25%
50%
TJLP (%)
6,57% 8,21% 9,86%
Demonstra o resultado financeiro para os próximos doze meses, considerando
TJLP estimado de 6,57%, de acordo com a expectativa do mercado. Com relação as Debêntures, os cenários A e B consideram uma elevação da TJLP em
25% e 50%, respectivamente.
Exposição
Cenário Cená- Cená(R$ mil)
Risco
provável (*) rio A rio B
Operação
Passivos Financeiros
Alta da taxa
BNDES
119.562
IPCA
4.794 5.990 7.197
Referência para passivos financeiros

Cenário provável

25%

50%

IPCA (%)
4,01% 5,01% 6,02%
Demonstra o resultado financeiro para os próximos doze meses, considerando
IPCA estimado de 4,01%, de acordo com a expectativa do mercado. • Risco de
inflação - A receita da Cia. é atualizada anualmente por índices de inflação. Em
caso de deflação, as concessionárias terão suas receitas reduzidas. Em caso
de repentino aumento da inflação, a Cia. poderia não ter as suas receitas ajustadas tempestivamente e, com isso, incorrer em impactos nos resultados. m.
Riscos operacionais. Os riscos operacionais são aqueles inerentes à própria
execução do negócio da Cia. e podem decorrer das decisões operacionais e
de gestão da Cia. ou de fatores externos, tais como aqueles decorrentes de
exigências legais e regulatórias e de padrões geralmente aceitos de comportamento empresarial. • Risco técnico - A infraestrutura da Cia. é dimensionada de
acordo com orientações técnicas impostas por normas locais e internacionais.
Ainda assim, algum evento de caso fortuito ou força maior pode causar impactos econômicos e financeiros maiores do que os previstos pelo projeto original.
Nestes casos, os custos necessários para a recolocação das instalações em
condições de operação devem ser suportados pela Cia., ainda que eventuais
indisponibilidades de suas linhas de transmissão não gerem redução das receitas (Parcela Variável). • Riscos regulatórios - A Cia. está sujeita à extensa
legislação e regulação governamental emitida pelos seguintes órgãos: Ministério
de Minas e Energia - MME, ANEEL, ONS e Ministério do Meio Ambiente. • Risco
de construção e desenvolvimento da infraestrutura - Caso a Cia. expanda
os seus negócios através da construção de novas instalações de transmissão
poderá incorrer em riscos inerentes a atividade de construção, atrasos na execução da obra e potenciais danos ambientais que poderão resultar em custos
não previstos e/ou penalidades. Os atrasos de construção de novas instalações
podem estar ligados ao fato de a Cia. depender de terceiros para fornecer os
equipamentos utilizados em suas instalações e, por isso, estar sujeita a aumentos de preços e falhas por parte de tais fornecedores, como atrasos na entrega
dos equipamentos ou entrega de equipamentos avariados. Tais falhas poderão
prejudicar as atividades e ter um efeito adverso relevante nos resultados da Cia.
Adicionalmente, devido às especificações técnicas dos equipamentos utilizados
em suas instalações, a Cia. tem à disposição poucos fornecedores. • Risco de
seguros - A Cia. contrata seguros de risco operacional e de responsabilidade civil contra terceiros para suas linhas de transmissão e subestações. A Cia. adota
critérios na contratação dos seguros com o intuito de utilizar as melhores práticas adotadas por outras empresas representativas do setor, que consistem em
segurar os equipamentos mais relevantes e significativos para a operação, mantendo-os com elevados níveis de cobertura securitária aos potenciais sinistros.
Categorias de instrumentos financeiros
Categoria
Ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa
Valor justo por meio do resultado
Caixa restrito
Valor justo por meio do resultado
Contas a Receber
Valor justo por meio do resultado
Passivos financeiros
Fornecedores
Outros passivos financeiros
Empréstimos e financiamentos
Outros passivos financeiros
Debêntures
Outros passivos financeiros
Em 31/12/2019 e 31/12/18, o valor de mercado dos ativos e passivos financeiros
acima se aproxima do valor contábil. Classificações contábeis e valores justos.
No que tange ao cálculo dos valores justos, para os principais saldos sujeitos a
variações entre os valores contábeis e valores justos, consideramos: • Caixa e
equivalentes de caixa - contas correntes conforme posição dos extratos bancários. • Caixa restrito - representado pelo valor acumulado nas contas reservas do
BNDES e das DEBÊNTURES • Empréstimos e financiamentos - a Cia. considera que os valores justos para o financiamento do BNDES são considerados próximos aos saldos contábeis, uma vez que não existem instrumentos similares, com
vencimentos e taxa de juros comparáveis. • Debêntures - a Cia. considera que os
valores justos para as debêntures e são considerados próximos aos saldos contábeis, uma vez que não existem instrumentos similares, com vencimentos e taxa
de juros comparáveis. Hierarquia do valor justo. • Nível 1 - Preços cotados não
ajustados em mercados ativos para ativos e passivos e idênticos. • Nível 2 - Inputs,
exceto preços cotados, incluídos no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou
passivo (diretamente preços ou indiretamente derivado de preços). • Nível 3 - Premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis de
mercado (inputs não observáveis). Todos os instrumentos financeiros registrados
e classificados pela Cia. a valor justo por meio do resultado foram classificados
no nível 2. Não houve instrumentos financeiros alocados aos Níveis 1 e 3, nem
ocorreram transferências de níveis no exercício observado. Gerenciamento do
capital. A política da Administração é manter uma sólida base de capital para manter a confiança do investidor, do setor e do mercado, e manter o desenvolvimento
futuro do negócio. A Administração monitora os retornos sobre capital, que a Cia.
define como resultados de atividades operacionais divididos pelo patrimônio líquido total. A Administração também monitora o nível de dividendos para acionistas
ordinários. 22 Cobertura de seguros. A Cia. adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade.
Na data de fechamento deste relatório, a cobertura de seguros era como abaixo:
Vigência
ImporTipo de
tância
seguro
Inicio
Fim segurada
Apólice
Responsabilidade Civil de
Administradores e Diretores
(D&O)
12/04/2019 12/04/2020 R$ 20.000

100.10.00000789

Garantia de Performance /Fiel
Cumprimento
do contrato de
Concessão
30/04/2019 30/04/2020 R$ 47.000 024612015000107750008719
Riscos Operacionais
12/02/2020 12/04/2020 R$ 82.532 046692018100101180000860
Responsabilidade Civil
27/12/2019 27/12/2020 R$ 10.000
5100001025
23 Transações com partes relacionadas. a. Remuneração de Administradores. Até 31/12/2019 o total destinado à remuneração dos Conselheiros e
Administradores foi de R$ 666 (R$ 1.074 em 31/12/18). n. Dividendos. Em
26/06/2019 houve distribuição de dividendos no valor de R$ 10.000, onde R$
5.100 foi para acionista State Grid Brazil Holding S.A.(51%) e R$ 4.900 para
Copel Geração e Transmissão.
o. Operações comerciais
Natureza
Natureza da
Partes relacionadas
contábil
operação
2019 2018
Passivo
Itumbiara Transmissora de
Energia
Fornecedores Custo de O&M 6.211 410
Total
6.211 410
Natureza
Natureza da
Partes relacionadas
contábil
operação
2019 2018
Resultado (Despesas)
State Grid Brasil Holding Custos
Aluguel
administrativos
Aluguel
313 307
Itumbiara Transmissora de
Custo
Energia S.A.
operacional
Custo de O&M 9.034 5.927
9.347 6.234
24 Eventos Subsequente. Em 31/12/2019 a Cia. não atendeu ao covenant
financeiro que estabelece a manutenção de Índice de Cobertura do Serviço da
Dívida (ICSD) superior a 1,2. O ICSD é calculado e validado em relatório de
asseguração específico disponibilizado aos financiadores, utilizando a fórmula
ICSD = Geração de Caixa / Serviço da Dívida. A obrigação de complementação da conta reserva em virtude do descumprimento deste covenant passa a
existir após o envio do relatório de asseguração aos financiadores e notificação destes para que a Cia. o faça, havendo disponibilidade de caixa para o
cumprimento do estabelecido em contrato. Dessa forma, a administração da
Cia. espera solucionar tal assunto ainda no primeiro semestre de 2020, não
havendo impacto nos saldos contábeis em 31/12/2019.
Xi Zongyue – Diretor Presidente / Financeiro
Carlos Eduardo Moscalewsky – Diretor Técnico / Meio Ambiente
Ronaldo Borges Andrade - Contador - CRC-RJ-051.927/O-8
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e Diretores da Guaraciaba Transmissora de Energia (TP Sul) S.A. Rio de Janeiro – RJ. Opinião. Examinamos as demonstrações
financeiras da Guaraciaba Transmissora de Energia (TP Sul) S.A. (Cia.) que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2019 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, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações
financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, da Guaraciaba Transmissora de
Energia (TP Sul) S.A. em 31/12/2019, 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 de 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 dos auditores pela auditoria
das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Sociedade, 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. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Principal assunto de
auditoria. Principal assunto de auditoria é aquele que, em nosso julgamento profissional, foi o mais significativo em nossa auditoria do exercício corrente. Esse
assunto foi tratado 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 esse assunto. Mensuração do ativo contratual e da receita de contrato com clientes
Veja as Notas 6.2 e 9 das demonstrações financeiras
Principal assunto de auditoria
Como auditoria endereçou esse assunto
O reconhecimento do ativo da concessão e da receita da Sociedade de acordo com Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros: (i) a leitura do
o CPC 47 - Receita de contrato com cliente (IFRS 15 - Revenue from contract with contrato de concessão para identificação das obrigações de performance
customer) requer o exercício de julgamento significativo sobre o momento em que previstas contratualmente, além de aspectos relacionados aos componentes
o cliente obtém o controle do ativo. Adicionalmente, a mensuração do progresso da variáveis aplicáveis ao preço do contrato; (ii) a avaliação, com apoio de
Sociedade em relação ao cumprimento da obrigação de performance satisfeita ao especialistas em finanças corporativas, das premissas relevantes utilizadas
longo do tempo requer também o uso de estimativas e julgamentos significativos nas projeções de custos, na margem do contrato e na definição na taxa de
pela Administração para estimar os esforços ou insumos necessários para o desconto utilizada no modelo; e (iii) a avaliação das divulgações efetuadas
cumprimento da obrigação de performance, tais como materiais e mão de obra, pela Sociedade nas demonstrações financeiras. Com base nas evidências
margens de lucros esperadas em cada obrigação de performance identificada e as obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos que
projeções das receitas esperadas. Devido à relevância dos valores e do julgamento a mensuração do ativo contratual e da receita de contrato com o cliente e
significativo envolvido, consideramos a mensuração do ativo contratual e da receita as respectivas divulgações são razoáveis no contexto das demonstrações
de contrato com clientes como um assunto significativo para a nossa auditoria. financeiras tomadas em conjunto.
Responsabilidades da administração 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 Sociedade 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 Sociedade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores 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 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 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 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 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 auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Sociedade. - 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 Sociedade. 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 Sociedade 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 correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos
com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado,
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com
os responsáveis pela administração, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras
do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos
de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a
menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto,
ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências
adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público. Rio de Janeiro,
21/02/2020. KPMG Auditores Independentes - CRC SP-014428/O-6 F-RJ; Alexandre Vinícius Ribeiro de Figueiredo - Contador CRC RJ-092563/O-1.

